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وزیر ورزش اعالم کرده که  4000پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور داریم که تکمیل اونها نیاز
به  9000میلیارد تومن بودجه داره!
نمی دونیم چرا همش دنبال بودجه می گردن .خب یکی بره دست اون عزیزی رو که کلنگ
رو گرفته دستش و چپ و راست کلنگ پروژه زده رو بگیره بیاره بهش بگه ،طبق کدوم عقل
سلیمی پروژه ورزشی راه انداختی بدون اینکه بودجه اش رو تامین کرده باشی!
با این اوضاعی که در مدیریت ورزش داریم ،اگه وزیر بعدی اومد و گفت 4500 ،پروژه نیمه
تمام داریم که نیاز به  12000میلیارد تومن بودجه داره تعجب نکنید ،چون ظاهرا ً دوستان
تشریف میارن برای کلنگ زدن و کسی فعال تکمیل نمی کنه!

ظاهرا ًمشکل باشگاه پرسپولیس هم داره جدی می شه و فیفا به زودی حکم پول مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی این تیم رو صادر خواهد کرد.
یه خبر هم این وسط به گوش رسید که کمی عجیب بود.
خبر این بود که مسئولین باشگاه پرسپولیس دارن بررسی می کنن تا در صورت نیاز برای تامین پول قرارداد این سرمربی  ،یه شماره حساب
اعالم کنن و از هواداران کمک بگیرن!
این دیگه نوبره!
هروقت هزینه و درآمد باشگاه به شکل رسمی و روشن اعالم شد ،شاید بشه روی این موضوع فکر کرد .ولی در حال حاضر که همه چی درهمه
و معلوم نیست این پول با اون پول چی شده ،نمی شه از هوادار توقع کمک داشت!موقع بریز و بپاشش هوادار اصال روحشم خبر نداره ،اونوقت
موقع خسارت دادن هوادار بیاد جلو؟
ضمن اینکه اول خود عزیزان پا پیش بگذارن و حداقل  50درصد قرارداد بازیکنان و حقوق خودشون رو بگذارن وسط تا ببینیم چی می شه!

رئیس فدراسیون شمشیربازی مصاحبه کرد و گفت ،موفقیت مجتبی عابدینی در مسابقات
جهانی ایتالیا حاصل توجه ویژه وزیر محترم ورزش و بازدید ایشون از اردوی آمادگی تیم بود که به
ورزشکاران روحیه داد و زمینه این موفقیت رو فراهم کرد!
فقط یه سوال برای ما پیش اومده و اون اینه که موفقیت یه ورزشکار فقط با حضور وزیر ورزش در
اردوی اونها به وجود میاد؟
البته سرزدن به اردوی ورزشکارها بهشون روحیه می ده ولی دلیل اصلی برای قهرمانی و درخشش
نمی تونه باشه!
ضمن اینکه در المپیک هم آقای عابدینی درخشید و اتفاقا خوب هم درخشید .اون زمون که وزیر
ورزش فعلی اصال در این جایگاه نبود!
یه مواقعی وقتی می خواهیم از کسی تعریف کنیم باید یه طوری باشه که شنوندگان احساس نکنن
که شما روی هوش و حواسشون هیچ حسابی باز نکردید.
یه راه حل برای کم شدن و یا از بین رفتن محرومیت بازیکنان پرسپولیس و استقالل هست .
مسئولین دو تا باشگاه و بخصوص استقالل زیاد این طرف و اون طرف نرن و الزمم نیست با رئیس کمیته انضباطی گفت و گو کنن.
البته این یه رازه بین من و شما و خوانندگان مجله .خواهش می کنم جای دیگه درز نکنه.
االن حرف اول رو تو فوتبال ما حامی مالی میزنه .اونه که تعیین میکنه کی مصاحبه کنه ،کی مصاحبه نکنه .بازی کی شروع بشه و حتی کی تموم بشه!
کافیه حامی مالی رو راضی کنن که تقاضای بخشش محرومیت بازیکنان رو از فدراسیون فوتبال بکنه!
فکر کنیم جواب میده .شک نکنید.
امتحانش که ضرر نداره!
البته نه پشیمون شدیم .نرید!
چرا؟
چون االن خود حامی مالی هم شاکیه .کلی خرج مهمونی و شام آخر کرد برای آشتی و دوستی ،همش هدر رفت و یه چیزی هم به فوتبالی ها بدهکار شد که
چرا مهمونی گرفتی؟

مسابقات کشتی جام جهانی کرمانشاه هم تموم شد و همه تیمها رفتن خونه
خودشون .همه هم از فدراسیون تشکر کردن که اینهمه به فکر کشتی در جهانه و
چپ و راست مسابقه می گذاره تا کشتی از المپیک حذف نشه!
با توجه به اینکه این فدراسیون هر چند روز یکبار یه مسابقه جهانی داره برگزار
می کنه ،پیشنهاد می کنیم نگذارن تیمهای شرکت کننده در کرمانشاه برگردن
کشورشون و همینجا چند روز تو هتلی چیزی بمونن!
اینجوری هم هزینه کمتر می شه و هم مشکل تهیه بلیط هواپیما و اینجور چیزا
برطرف میشه!
به صنعت هتلداری و گردشگری هم کمک می شه.
ما پیشنهادش رو دادیم ،پیگیری اش با خودتون!
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