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یه خبر جالب اینه كه معلوم شده مانوئل ژوزه  ،سرمربی اسبق پرسپولیس كه بابت طلب  5میلیاردی
اش به فیفا شكایت كرده ،سه تا قرارداد با این باشگاه داشته و مشخص نیست كه قرارداد ها برای چی
سه تا است؟
كمترین رقم قرارداد هم  450میلیون تومانه كه به شكل رسمی به فدراسیون فوتبال ارائه شده!
خالصه اینكه چون قراردادها سه تا است ،خود فیفا هم گیج شده كه باید كدوم رو مالك قرار بده!
آخه كجای دنیا برای یه شغل سه تا قرارداد اونهم با ارقام كامال متفاوت امضا میشه؟
مشخص هم نیست كه چرا همه حدس و گمان میزنن و نمیرن مدیریت وقت باشگاه رو بیارن و
بپرسن ،داداش من ،این سه تا قرارداد داستانش چیه؟

بعد از جدایی كامل مالی كمیته ملی پارالمپیك از كمیته ملی المپیك ،مقرر شده بود كه طبقه اول ساختمانی
كه هر دو كمیته در اون مستقر هستن در اختیار كامل كمیته ملی پارالمپیك قرار بگیره ولی كمیته ملی المپیك
خیلی مایل به انجام این كار نبود تا اینكه مسئولین كمیته ملی پارالمپیك تصمیم گرفتن یكی از بخشهای حیاتی
این طبقه رو تخریب كنن تا كمیته ملی المپیك مجبور به تخلیه اون طبقه بشه!
حدس میزنید این بخش حیاتی چی بوده؟
بله درست حدس زدید .سرویس بهداشتی طبقه اول!
كمیته ملی پارالمپیك ،سرویس بهداشتی بخشی رو كه اشغال شده بود  ،خراب كرد و با این كار كمیته ملی
المپیك مجبور شد دستور عقب نشینی صادر كنه!
بد جایی رو خراب كردن!

مراسم تجلیل از مدال اوران دو و میدانی در مسابقات آسیایی برگزار شد و به نفرات برتر به ترتیب  30 ، 50و  20میلیون
تومان جایزه نقدی اهدا شد.
نكته جالب در این مراسم ،جوایز رده سنی نوجوانان بود كه به ترتیب 3 ،5 ،و  2میلیون تومان بود!
شاید فكر كنید كه خوش به حال اونهایی كه  50میلیون گرفتن شده.
ولی اینطور نیست .اونهایی االن خوشحالن كه دو میلیون تومن رو گرفتن.
چون مبلغ خاصی نیست و باهاش یا یه تبلتی چیزی میخرن و تموم میشه میره.
ولی  50میلیونیه همین االن كه داریم با شما صحبت میكنیم داره فكر میكنه كه چجوری خرجش كنه! یا حتی شاید به فكر
سرمایه گذاری كردن هم باشه .ولی مطمئنیم كه هنوز پول رو دست نزده و همین جایزه االن شده معضل فكریش!
 50میلیون تومن جایزه رقم سركاریه!
برای اینكه آدم نه از دلش میاد كه هزینه های دم دستی رو باهاش بده و بره و نه میشه باهاش سرمایه گذاری كنه.
تا حاال از زاویه افق ذهنتون از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودین؟

برد پرسپولیس در برابر تیم االهلی عربستان خیلی چسبید.
چسبندگی این برد به خاطر شرایط بازی بود .وقتی تو یه همچین بازی حساسی تیم در
دقیقه  12ده نفره میشه ولی شاكله خودش رو از دست نمیده ،یعنی شاهكار سرمربی.
ما این برد رو به همه فوتبالی ها تبریك میگیم .فقط اگه كمال كامیابی نیا توصیه های
سرمربی رو از آخر به اول اجرا نكنه خیلی بهتره!
عزیز من! اون تكلی كه شما دقیقه  12رفتی مال آخر بازیه كه تیم جلو افتاده و شما
میخوای وقت تلف كنی .نه برای اول مسابقه.
هم تیمیهات نفسشون گرفت از بس كه برای پر كردن جات دوندگی كردن.

در مورد بازی پرسپولیس دو نكته جا افتاد.
یكی اینكه كمال كامیابی نیا گفته «:از هوادارها عذرخواهی میكنم  ،ولی بازیكن حریف
زرنگی كرد»
احتماال منظورش این بوده كه زرنگی كرد و ساق پاش نشكست!
آخه اون تكلی كه شما رفتی رو پای طرف ،اگه داور ایرانی هم بود اخراجت میكرد .اصال امون
ندادی طرف بخواد به زرنگی فكر كنه ،چه برسه به اینكه بخواد انجامش بده!
یه نكته دیگه مصاحبه برانكو بود كه گفت «:در تمام دقایق بازی خونسرد بودیم!»
شما لطف كن یه بار دیگه فیلم بازی رو ببین .فقط زوم كن رو خودت.
اگه خونسردی دیدی حرفت درسته.داداش من ،از استرس كل موهای سرت سیخ شده بود.
كدوم خونسردی؟ شما خونسردی میبینی؟
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