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طنز  داود  مختاریانی

آقای قلعه نوعی گفته : از من، اقای وزیر و رئیس فدراسیون فوتبال درباره كی 
روش چیزی نپرسید.

رئیس فدراسیون و وزیر ورزش یه چیزی. ولی از قلعه نوعی برای چی اصال باید 
در مورد كی روش سوال بپرسن؟

آدم یاد اون لطیفه ای میوفته كه پلیس دو نفر از گوالخهای شهر رو گرفته بود و 
داشت می برد، یه نفر خودش رو انداخت وسط اونها و گفت:

ما سه تا رو كجا می برید؟

رسول خطیبی مدیر عامل جدید ماشین سازی تبریز كه برادرش حسین خطیبی هم سرمربی 
تیمه، گفته:

به زودی نام گسترش فوالد و ماشین سازی تغییر می كند!
یعنی تو تبریز كال دارن باشگاه تكونی میكنن!

گسترش فوالد كه امتیازش رو داد به ماشین سازی تبریز.
ماشین سازی رو هم كه كال دادن به برادران خطیبی.

اسم ماشین سازی هم كه قراره عوض بشه.
با این اوصاف اسمش بشه، »باشگاه برادران خطیبی، فقط رسول و حسین!«

در خبرها اومده بود كه باشگاه استقالل زیر بار پیشنهاد مالی جباروف نمیرود!
البته شاید دلیل این تصمیم این باشه كه قراره مجتبی جباری جای جباروف رو بگیره.

صد البته كه مجتبی جباری بازیكن خوبیه. البته اگه مصدوم نشه.
بد نیست سر هر بازی جباری رو با سالم و صلوات و قربونی و دود كردن اسپند بیارن تو زمین كه 

طوریش نشه.
ولی پیشنهاد جباروف هم جالبه.

گفته باهاش قرارداد سه ساله ببندن! 
داداش من، تو االن سی و شش سالته. سه سال دیگه میشی سی و نه ساله. اصال میتونی تو زمین راه 

بری اونموقع؟

یه اتفاق جالب تو استقالل افتاده كه نشون میده تو فوتبال ما یه چیزهایی غیر طبیعیه و دیگه كار از لغتی به نام اشتباه 
گذشته.

یكی از بازیكنان استقالل كه خودش با استقالل قرارداد داشته و بازیكن این تیم بوده و انصافا هم بازیكن خوبیه، امسال دو 
برابر مبلغ قرارداد سال گذشته گرفته و یه مبلغی هم به عنوان متمم بهش اضافه شده!

دقت فرمودید؟
این بازیكن قرارداد داشته. اصال چه دلیل داشته كه دو برابر باهاش مجددا ببندن؟

اونم بازیكنی كه اصال امكان جدا شدن از باشگاه رو نداشته!
اقای افتخاری. قربون اون اشكت برم. با اینكه استعفا دادی ولی مثل مدیر عامل سابق پرسپولیس با دسته گلهایی كه به آب 

دادی، اشك بقیه رو در آوردی كه!
اصال یه چیزی. كسی كه میخواست استعفا بده، چرا وارد بازار نقل و انتقاالت شد؟

گیریم كه این استعفا به خاطر فشار هوادارها بوده، وزارت ورزش برای چی موافقت كرده باهاش؟
مدیر عاملی كه قراردادها رو بسته، باید پاسخگوی عملكردش باشه. ولی وزارت ورزش بالفاصله قبول كرده این استعفا رو!

میگم كل داستان یه جوریه. شما قبول نمیكنید.

تو فصل نقل و انتقاالت به یه مورد جالبی دقت كردید؟
با اینكه نرخ ارز روی تمام حوزه های كاری كشور تاثیر كم و بیشی گذاشته، اما تو ورزش و 

بخصوص فوتبال اصال تاثیر نگذاشته.
مثال بازیكنای خارجی و مربیای خارجی كه حتما ارز خارجی رو به عنوان دستمزد میگیرن 
همچنان در لیگ مشغول هستن و قرارداد بستن و حتی بعضی از تیمها بازیكن خارجی 

جدید آوردن و اصال انگار نه انگار كه با توجه به نوسان ارز، هزینه تقریبا دو برابر شده!
دو حالت داره. یا باشگاهها به یه منبع ارزی و بودجه نا محسوس دسترسی دارن، یا اینكه با 
توجه به اینكه مدیرای باشگاه میدونن كه زیاد موندنی نیستن میگن قرارداد رو میبندن و 

مدیر بعدی نمیتونه پرداخت كنه و فیفا و جریمه و پنجره نقل و انتقاالت!


