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ما يه كم نگران ليگ برتر واليبال هستيم .اخيرا ً هر دو سه هفته يه بار يكي از تيمهاي ليگ برتر
واليبال داره توسط سازمان ليگشون به خاطر مشكالت مالي از دور رقابتها حذف ميشه .
اگه اين روند ادامه پيدا كنه شرايط نگران كننده ميشه!
از مسئولين اين فدراسيون خواهش ميكنيم يه جوري تيمها رو حذف كنن كه تا آخر مسابقات
حداقل سه تا تيم بمونن تا بتونن برن روي سكو!

پادواني بازيكن برزيلي استقالل گفته ،خيلي وقته چون پول نداشته آرايشگاه نرفته!
حتماً ايشون شوخي كرده و خواسته به مسئولين باشگاه استقالل بفهمونه كه پول نداره!
البته با اون سيستمي كه بعضي از فوتباليستها موهاشون رو نگه ميدارن ،حتماً هزينه
آرايشگاهشون باال ميره.
طرف  90دقيقه باال و پائين ميپره و هد ميزنه و خوشحالي بعد از گل ميكنه ،در آخر بازي
مدل موهاش آخ نميگه!
اينا همش خرج داره!
ولي اگه يه موقع پادواني خواست خيلي بابت موهاش خرج نكنه ،يه سلموني سراغ داريم
توي ميدون تره بار .بابت اصالح سر و صورت كال شيش تومن ميگيره! كارشم بد نيست!

مهندس انتخابات ورزشی شنیده بودین؟
شاید تا حاال به گوشتون نخورده ولی یه همچین مهندسایی در ورزش داریم.
اگه دقت کنید ،همیشه یکماه مونده به انتخابات ورزشی ،یکهو کسایی که حق رای دارن عوض میشن و جاشون
یکی دیگه میاد .
بعد که انتخابات برگزار میشه ،میبینید که همون چند تا جابجایی سرنوشت انتخابات رو عوض میکنه!
به این کار میگن مهندسی انتخابات!
حاال اخیرا ًدکتری انتخابات هم داریم!
اینا کارشون خیلی درسته  .هم کسانی رو که حق رای دارن جابجا میکنن و هم تاریخ انتخابات رو عقب و جلو
میکنن .به اینا میگن دکترای انتخابات!
فقط یه موضوع مجهول میمونه و اون اینه که ،چرا به خاطر ریاست فدراسیونهایی که اینهمه حاشیه دارن و پولی
هم در بساط نیست ،دکتری و مهندسی میشه؟
جان؟
بعله .یکی از دوستان اینجا میگن که قصدشون خدمته!
بنده کامال توجیه شدم!

آقای سروش رفیعی بازیکن جدید پرسپولیس
گفته با قلبم به پرسپولیس آمدم!
یعنی اینکه پ��ول هیچ نقشی در اوم��دن��م به
پرسپولیس نداشته!
آدم یاد زوجهایی میوفته که اول زندگی عشقوالنه از
خودشون در میکنن و با اولین عقب افتادگی قسط
و اجاره خونه تازه میفهمن چی شده و اصل زندگی
تازه شروع میشه و اجرای مهریه.
حاال جناب رفیعی هم که با قلبش اومده پرسپولیس
 ،کافیه اولین چک قرارداد برگشت بخوره تا قلب
ملب یادش بره و مهریه رو ،...ببخشید ،چک رو
بگذاره اجرا!
قلب چیه عزیز من؟ .بازیتو بکن!

بعضی از عالقه مندان به ورزش و بخصوص فوتبال فکر میکنن این شماره
هایی که روی پیراهن بازیکناس ،شماره تلفن روابط عمومی باشگاهه!
اینطور نیست .این اسم و نشان حامی مالی تیمه!
هی پیامک نزنید و سرمربی و بازیکنی که گل خالی رو نزده رو مورد لطف
و عنایت خودتون قرار بدید!
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