طنز

www.ettelaat.com

سرمربی تیم ملی شطرنج كه ظاهرا هلندی هستن ایشون ،گفتن ،شطرنج بازان ایرانی هوش باالیی دارن!
ببخشید ،ما كه متوجه منظور ایشون نشدیم .این طبیعیه كه شطرنج باز باید هوش باالیی داشته باشه!
مسلماً بازوی كلفت به درد شطرنجباز نمی خوره!
شطرنجبازای كشورهای دیگه هم هوش باالیی باید داشته باشن تا بهشون بگن شطرنجباز!
احتماال این نوع حرفها برای اینه كه خودشون رو برای فدراسیون لوس كنن تا مبلغ قرارداد زودتر به دستشون برسه!
بنده خدا خبر نداره كه به دلیل بدهی فدراسیون ،باید چند وقت دیگه یه چیزی هم از جیبش بده تا بتونه سرمربی تیم
ملی باشه!

یه كار خوب تو شهرداری مشهد انجام شده و اون برگزاری كالسهای تعلیم كار گروهی به پرسنل شهرداریه.
این دقیقا چیزیه كه نقطه ضعف اكثر ادارات دولتی و حتی خصوصی ما است.
جالب اینجا است كه مدرسان این كالسها مربیان فوتبال هستن و برانكو قراره بره مشهد و به پرسنل تدریس كار گروهی بكنه!
خیلی ایده جالبیه .چون تو فوتبال اگه كار گروهی نباشه اصال تیم نمیتونه نتیجه بگیره و بهترین بازیكنای دنیا هم كه تو تیم باشن
شكست میخورن.
فقط حق الزحمه این كالس خیلی با حال بود.
كال برانكو بره مشهد و بیاد میخوان بهش دو و نیم میلیون تومن پرداخت كنن.
این یعنی چی؟
دو و نیم میلیون تومن .البته میگن وقتی به برانكو گفتن خوشحال شده و لبخند زده و گفته ،نوكرتونم هستم!
احتماال فكر كرده دو و نیم میلیون دالره!

وزیر ورزش گفتن كه توی هیئت مدیره استقالل دو شغله نداریم!
چی شد؟
مگه داریم؟ مگه میشه؟
اصال دلیل اصلی انتخاب این هیئت مدیره ها شغلشونه تا بتونن از طریق اون ،پول و
امكانات به تیم تزریق كنن!
مگه باشگاه استقالل مركز كار آفرینیه كه ایجاد شغل كرده باشه؟
بله همكارانمون اشاره میكنن كه شلوغش نكنیم .ایشون گفتن دو شغله نداریم .ممكنه
سه شغله و یا چهار شغله باشن!
اینم حرفیه!

چند تا بازیكن مطرح و تراز اول فوتبال هنوز صاحب تیم نشدن و معلوم نیست میخوان به كدوم تیم برن!
یه اسمهایی توشون هست كه عجیب به نظر میاد تا حاال نتونسته باشن قراردادببندن!
البته بعضی وقتها هم خودشون زیادی ناز می كنن و می مونن تا روزهای آخر نقل و انتقاالت ببینن چی
می شه!
ولی بد نیست اگه در انتهای فصل نقل و انتقاالت این بازیكنا روی زمین موندن و نتونستن با تیمی
قرارداد ببندن ،فدراسیون فوتبال یه تیم تشكیل بده به اسم «جاماندگان» كه اعضاش همین بازیكنای
جا مونده باشن!
با این بازیكنایی كه ما دیدیم ،هیچ بعید نیست قهرمان بشن و یا حداقل سهمیه آسیا رو كسب كنن!

با توجه به اینکه آقای
ساکت تمام پستهای
مدیریتی فدراسیون
فوتبال رو کنترات کرده،
با انتشار این عکس
خواسته غیر مستقیم به
صدا و سیما بگه ،اگه حق
پخش داده نشه ،خودش
مدیریت پخش رو به
عهده می گیره و حق
پخششم می ده!
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