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مدیر مجموعه ورزشی آزادی گفته با توجه به مقاوم سازی انجام شده این ورزشگاه تا پنجاه سال دیگه بیمه است!
توجه كردید؟ پنجاه سال!
دستشون در نكنه.
ولی نكته جالب اینجا است كه ایشون گفته بازسازی ورزشگاه آزادی در دستور كار چهار دولت قبلی بوده ولی در این
دولت انجام شده!
خدا خیرشون بده.
چون اگه تو این دولت هم انجام نمیشد دیگه نمیشد بازسازی كرد و اسمش میشد نوسازی!
چرا؟
برای اینكه هر دولت چهار سال دوره داره .كه میشه  16سال.
یعنی از  16سال پیش احتیاج به بازسازی بوده و حاال بعد از  16سال اگه انجام نمیشد میشد  20سال و كال باید
میریختن پائین و از اول میساختن!

یكی از كارشناسای داوری از فدراسیون فوتبال انتقاد كرده و گفته ،رئیس فدراسیون باید كمیته
داروان رو بزرگ ببینه!
البته كمیته رو نمیدونیم ولی خود داورها كه از جایگاه خاصی تو فوتبال برخوردارن و ازشون بابت
زحماتشون ممنونیم!
ولی از فدراسیون توقع بزرگ دیدن فعال نداشته باشید!
با توجه به مشكالت بودجه ای  ،االن تنها قسمتی كه بزرگ دیده میشه ،كمیته بازاریابی و تبلیغاته!
باید پول در بیاد .اگه پول نباشه ،فدراسیون دچار سوء تغذیه میشه و كم كم دیگه كال سویی برای
چشاش نمیمونه كه بخواد بزرگ هم ببینه!

مالك تیم مشكی پوشان :اگر تیمم در لیگ برتر بماند دیگر در مشهد با استقالل و پرسپولیس بازی نمی
كنیم!در شهر خودمون غریبیم!
فدراسیون فوتبال :دم شما گرم .بیا رفت و برگشت رو تو آزادی برگزار كنیم و خالص!
باشگاه پرسپولیس :هر جا بری همینه .هوادارای ما همه جا هستن!
سفیر افغانستان :بیاورشون به كابل.اینجا همه از قرمز طرفداری نمیكنن!
رضا صادقی :داداش خون خودتو كثیف نكن .مشكی رنگ عشقه!
مردم مشهد :ای بابا .همه شهرها همینن دیگه.فقط دو تا بازی اینجوریه.پرسپولیس و استقالل!
كمیته انضباطی :میخوای دو تا بازی با پرسپولیس و استقالل رو بدون تماشاگرش كنم ،حالشو ببری؟

نكونام :نمیخواهم با جیره خواران روبرو شوم!
جیره خواران :روبرو نشو .تو كار خودت رو بكن ،ما كار خودمونو!
مالك باشگاه خونه به خونه :خدا رو شكر كه ما جیره خوار نداریم .فقط چند تا پاچه خوارن كه
اونم چیزی نیست!
یحیی گل محمدی :ای گفتی!
كارشناسای فوتبال :با این حساب از مربیگری باید خداحافظی كنی.جیره خوار همه جا
هست!
دالل فوتبال :یه تیم هست جیره خوار نداره .صاحبش رانت خواره .میری؟
بوقچی :جیره خوار حیا كن ،نكونامو رها كن!
مربی با سابقه :نكونام هنوز داغه .با جیره خوار باید كنار بیاد!

تیم استقالل برای میزبانی تیم الهالل عربستان تركمنستان رو معرفی كرده .آخه عربستان چند
روز پیش كویت رو به عنوان زمین خودش انتخاب كرد!
اگه این اتفاق سال گذشته افتاده بود و تیمهای باشگاهی ما به جای عمان ،همین تركمنستان یا
تاجیكستان ر انتخاب كرده بودن و عربستانیها مجبور میشدن تو هوای سرد و زمین شبه فوتبالی
مسابقه بدن ،امسال دیگه پیشنهاد مجدد برای بازی در زمین بی طرف رو نمی دادن!
سال قبل بهشون خوش گذشت باز گفتن زمین بی طرف .حاال اینم زمین بی طرف .بدو توش پات
كه پیچ خورد و دو تا مصدوم موند رو دستتون اونوقت میفهمید زمین بی طرف بعنی چی!
ولی این سوال ما همچنان سرجاشه كه چرا سال گذشته این كار انجام نشد؟
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