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فوتبال ایران

همه «ترین»های جام هفدهم

عنوان سوم جام ملتها برای ایران

شفر :ملیپوشانم ناراحت هستند

سـرمربی تیم فوتبال اسـتقالل تهران بعد از برتری  -2صفر آبیپوشـان

آمار عجیب قهرمان در مالکیت توپ

مقابل حریف دسـته سـومی خود در دیداری دوسـتانه ،درباره بازگشـت

ملیپوشـانش اظهـار داشـت« :بازیکنـان ملیپـوش مـا بازگشـتند و دو

نفـر از آنهـا در دیـدار دوسـتانه بازی کردند .بایـد از االن خودمان را برای
دیـدار مقابل پیـکان آماده کنیم».

وی در ادامـه راجعبـ ه آمادگـی وریـا غفـوری ،پژمـان منتظـری و روزبـه

چشـمی ،افـزود« :آنهـا در اردوهـای تیـم ملـی شـرایط خوبـی داشـتند
و تمرینـات مناسـبی را پشتسـر گذاشـتند .ایـن بازیکنـان چـون فکـر
میکردند تیم ملی قهرمان میشـود ،االن بابت حذف ناراحت هسـتند

و بایـد بـا آنهـا صحبـت کنیـم و تمرکزشـان را بـه باشـگاه بازگردانیم تا به
دنبـال موفقیـت در تیم خودشـان باشـند».

معرفی داوران بازی سرخابیها

اسـامی داوران هفته شـانزدهم لیگ برتر مشـخص شـد و بر این اسـاس
دیـدار تیمهـای پرسـپولیس و پدیـده را سیدمهدی سـیدعلی ،سـعید
قاسـمی و علیرضـا ایلـدروم قضـاوت خواهنـد کـرد .همچنیـن تیمهای

پیـکان و اسـتقالل تهـران در ایـن هفتـه بـه مصـاف هـم خواهنـد رفـت
که سـیدوحید کاظمی ،رضـا سـخندان و محمـد عطایـی قضـاوت ایـن

بـازی را برعهده دارند.

 ۳ایرانی در تیم منتخب جام ملتها

ملی هند فقط با دریافت دو کارت زرد تیم اخالق این
جام انتخاب شد.

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

آقای گل

روزنامهنگار

معز علی با  9گل زده با اختالف آقای گل شد .در این بخش

جام ملتهای آسیا  2019امارات با قهرمانی تیم فوتبال قطر

آزمون و طارمی نیز در رده دوم و سوم قرار گرفتند .این دو به

رسانههایمختلفهرکدامازدیدگاهخودبهارزیابیفنیوآماری

آقای پاس گل

ترتیب چهار و سه گل به ثمر رساندند.

در خاک دشمن این تیم به پایان رسید .با پایان این رقابتها،

اکرم عفیف در این بخش عملکرد فوقالعادهای داشت و با

اینتورنمنتپرداختهونکاتیرامنتشرکردند .دررقابتهایاین

دوره و بعد از قطر ،تیم ملی ژاپن عنوان نایبقهرمانی را به دست

 10پاس گل ،نمایشی خیرهکننده داشت .در این بخش

رقابتها از صعود به فینال بازماندند .این درحالی است که در

در رده چهارم قرار گرفت .عفیف همچنین با خلق  26شانس

آورد و تیمهای ایران و امارات نیز با صعود به جمع چهار تیم برتر
پایان جام ملتهای آسیا و با اعالم رسمی کنفدراسیون فوتبال

تیم ملی ایران در جایگاه سوم قرار گرفته و امارات میزبان در رده

طارمی با دو پاس گل با هشت بازیکن دیگر بهطور مشترک

در هر بازی در مسابقات سال .1996

گذاشت و با  91شوت زده که یکسوم آن در چارچوب بود،

شانس گل با سه بازیکن دیگر در جایگاه چهارم ایستاد.

ژاپن نیز در این بخش دوم و سوم شدند .البته بین میانگین

جونگ وویونگ از کرهجنوبی با  495پاس آقای پاس این

چهارم ایستاد .قبل از پرداختن به نکات آماری جام هفدهم،

 -10المعز علی و علی مبخوت با 9گل زده در تاریخ جام ملتها

بهترین تیم جام ملتها از این لحاظ انتخاب شد .استرالیا و

آن توجهی شده است:

را با  14گل باالی سر خود میبینند.

شوتهای تبدیلشده به گل ،قطریها بهترین عملکرد را

ابتدا به نکاتی خواهیم پرداخت که کمتر در محافل رسانهای به

ل آسیا؛ علی دایی
تنها لی دونگگوک با 10گل و اسطوره فوتبا 

 -1قطر به نهمین کشوری تبدیل شد که توانسته جام ملتها را

 -11چهار گل المعز علی در این دوره از رقابتها به سریعترین

داشتند که از بین  72شوت این تیم 26/4 ،درصد شوتها

پیش از این سابقه قهرمانی نداشتند.

موفق به انجام این کار شد.

لحاظ در جایگاه اول ایستاد.

فتح کند .در چهار دوره اخیر سهبار تیمهایی قهرمان شدند که

پوکر تاریخ جام ملتها تبدیل شد .او در  59دقیقه و پنج ثانیه

گل در جایگاه اول ایستاد و اشکان دژاگه نیز با خلق 10

تبدیل به گل شد .البته عربستان با دقت پاس  87/8از این

آقای پاس

رقابتها بود و امید ابراهیمی با  339پاس در این جدول
در رده دوازدهم قرار گرفت .قطریها در این بخش بین 10
بازیکن اول جایگاهی نداشتند.

آقای شوت

هفدهمیـن دوره رقابتهـای فوتبال جام ملتهای آسـیا شـب گذشـته

 -2ژاپن برای اولینبار به مقام نایبقهرمانی رقابتهای جام

 -12ایگناتی نستروف با حضور در این دوره از رقابتها ب ه تنها

تعداد پاس

بـه پایـان رسـید .بـا پایـان ایـن تورنمنـت ،روزنامه مـارکای اسـپانیا ،تیم

کردند که همگی را با برد پشتسر گذاشتند.

 -13فلیکس سانچزباس به نخستین اسپانیاییای تبدیل شد

تعداد پاس را از خود به جای گذاشتند و در این بخش ایران با

از این حیث در رده هفتم جام قرار گرفت.

-14ایرانبادوبردویکتساویموفقشددرگروهچهارمباهفت

 2804پاس را به ثبت رساند ،در رده ششم جام قرار گرفت.

پدرو کوریا از قطر با  24تکل موفقترین بازیکن جام از این

کشـورمان هسـتند کـه در تیـم منتخـب مـارکا حضـور دارنـد .اسـامی

 -4قطر در این جام  19گل به ثمر رساند ،درحالی که در پنج

 10+از ایران آمار بهتری از خود بر جای گذاشت .ایران در 20

در این بخش هم عربستان با  72/6درصد مالکیت توپ در

«علیرضـا بیرانونـد ،بسـام الـراوی ،بوعلام خوخـی ،تاکهیـرو تومیاسـو،

 -5قطر در این جام موفق شد هر هفت مسابقه خود را با برد

تیم ملی ژاپن با رکورد  24بازی از ملیپوشان آمار بهتری دارد.

و استرالیا در رده چهارم قرار گرفت .در این بخش قطر قهرمان با

خود و در مجموع  32بازی فقط  6پیروزی را به دستآوردند.

دو تیم و بدون دریافت گل به جمع چهار تیم پایانی راه پیدا کرد.

بـا قهرمانـی قطـر و برتـری سـه بـر یـک ایـن تیـم مقابـل ژاپـن در فینـال
منتخـب ایـن دوره از رقابتهـا را معرفـی کـرد کـه بین اعضـای این تیم،

نـام سـه بازیکـن از ایـران دیده میشـود.

علیرضا بیرانوند ،اشـکان دژاگه و سـردار آزمون ،سـه ملیپوش فوتبال
 11بازیکـن تیـم منتخـب جـام ملتهـای آسـیا بـه ایـن شـرح اسـت:
عبدالکریـم حسـن ،اشـکان دژاگـه ،عاصـم عمرمادیبـو ،ریتسـو دوان،
اکـرم عفیـف ،المعـز علـی و سـردار آزمـون».

تست آفالین VAR
در دیدار پرسپولیس-پدیده

ملتها دست پیدا کرد .آنها پیش از این ،چهار فینال را تجربه
 -3دومین دورهای بود که در  9جام اخیر تیم قهرمان با فاصله

که توانسته جام ملتهای آسیا را فتح کند.

نتیجه  1-3چین را شکست داده بود.

امتیازوبدونگلخوردهسرگروهشود.تنهاتیمقطرباتفاضلگل

دو گل یا بیشتر برنده شد .پیش از این ،ژاپن در سال  2004با

حضور قبلی خود روی هم  17گل به ثمر رسانده بودند.

لحاظ بود و رامین رضاییان از ایران با  14تکل در رده هفتم
قرار گرفت.

-15ایران روند خوب خود را در دور حذفی ادامه داد و با شکست

 48/6در جایگاه عجیب یازدهم قرار گرفت.

توپربایی در جایگاه نخست قرار گرفت و پورعلیگنجی

 -6قطر با  19گل زده و یک گل خورده و ثبت تفاضل گل 18+

شکست  -3صفر مقابل ژاپن به سنگینترین شکست ایران در

کرهشمالی با  14گل خورده و ترکمنستان و یمن هرکدام با

قرار گرفت.

ژاپن در سال  2000بود که موفق شدند تفاضل گل  15+را

دور گروهی سال  1988تبدیل شد .حاال ایران در  6حضور

اردن و قطر نیز با یک گل خورده بهترین عملکرد در این زمینه را

علیاحمد مخبوت از امارات در دیدار مقابل امارات در دقیقه

مشترک در این بخش در جایگاه هفدهم قرار گرفت.

مهدی طارمی در دقیقه  11دیدار با یمن به ثمر رساند.

موفق به تاریخسازی شد .پیش از این بهترین آمار مربوط به
به ثبت برسانند.

داود رفعتـی ،رئیس دپارتمـان داوران دربـاره اسـتفاده از داوران پشـت
این سیستم را استفاده کردیم .معتقدم استفاده از داوران پشت دروازه

رقابتها را که از آن علی دایی بود ،بشکند .دایی در سال1996

یـک حرکـت مثبـت اسـت و بـه داوران کمـک زیـادی خواهد کـرد ».وی

مالکیتتوپ

آقای تکل

جایگاه نخست جام قرار گرفت و ایران با  58/5درصد بعد از کره

پشتسر بگذارد .این درحالی است که در تمام  9حضور قبلی

اختصاص دهد و همچنین رکورد تعداد گل در یک دوره از این
هشت گل به ثمر رسانده بود.

بازی اخیر خود در مرحله گروهی هیچ شکستی نداشته و فقط

 2727پاس بعد از ژاپن ،استرالیا ،امارات و قطر قهرمان که فقط

در چارچوب بود ،شوتزنترین بازیکن جام بود .المعز علی

توپربایی

 -7المعز علی با  9گل زده موفق شد عنوان آقای گلی را به خود

دروازه گفـت« :بـرای اولینبـار در بـازی سـپیدرود رشـت و پرسـپولیس

بازیکنی تبدیل شد که در پنج جام ملتها حضور داشته است.

 3341تعداد پاسی بود که کرهایها با ثبت آن بیشترین

سردار آزمون از ایران با مجموع  28شوت که چهار تای آن

تاریخ جام ملتها در کنار شکست  -3صفر برابر کرهجنوبی در

اخیر خود اینبار در نیمهنهایی شکست خورده است .آخرین

برد ایران در مرحله نیمهنهایی به سال  1976و پیروزی  -2صفر
برابر چین برمیگردد.

بیشترین گل خورده

 10گل خورده بدترین عملکرد را از خود به جای گذاشتند و
ثبت کردند .ایران نیز با سه گل خورده با چهار تیم دیگر بهطور
شوتمتحملشده

در این بخش والری کیچین ،کاپیتان قرقیزستان با 14
از ایران با پنج نفر دیگر با  10توپربایی در جایگاه هشتم

زودترین گل

 6زودترین گل را به ثمر رساند .ششمین گل سریع جام را

دیرترین گل

در این بخش باز هم ایران یکی از بهترینها بود .شاگردان

کیم جینسو از کرهجنوبی در دیدار با بحرین در دقیقه 106

 12تای آن در چارچوب بود و از این حیث فقط عربستان از ایران

در دقیقه  91دیدار با چین دهمین گل دیرهنگام جام را زد.

نکات آماری جام( :در بخشهای مختلف ،میانگین حضور

کیروش در  6دیدار خود فقط  34شوت را دریافت کردند که

ل زده
بیشترین گ 

بهتر بود که البته با تعداد بازی بیشتر ایران در جام ،باید بهترین

دیرترین گل جام را به ثمر رساند .کریم انصاریفرد از ایران نیز

در ادامـه افـزود« :بـا توجـه به حساسـیت بازی نوع داوران پشـت دروازه

 -8اکرم عفیف به صورت مستقیم روی  11گل از  19گل قطر

تیمها در مراحل متعدد محاسبه شده است).

مسـابقات لیـگ برتـر از کمـک داوران اضافـی اسـتفاده خواهیـم کرد».

در فینال هم موثر بود .عفیف توانست  26موقعیت گل برای

ل زده عنوان بهترین تیم جام
در این بخش تیم ملی قطر با 19گ 

عملکرد از این لحاظ را از آن ایران عنوان کرد.

رده بعدی قرار گرفتند.

در این بخش ایران در  6بازی خود فقط  11کارت زرد

با فلسطین برای استرالیاییها به ثبت رسید ،برای این تیم

بعد از قطر ،کرهشمالی و ژاپن در رده چهارم ایستاد .تیم

استرالیا به ثبت برسد .در این جدول از ایران خبری نیست.

را چیدمـان میکنیـم .تـا زمانـی کـه  VARراهانـدازی شـود در تمـام

رفعتـی اظهـار داشـت« :بدونتردیـد داوری کـه پشـت دروازه قـرار
میگیـرد ،هـر صحنـهای را کـه درون محوطـه جریمـه اتفـاق بیفتـد،

میتوانـد تصمیـم بگیـرد و تاثیرگـذار باشـد .ضمـن اینکـه در بـازی
پرسـپولیس و پدیـده سیسـتم ویدئوچـک را بـه صـورت آفالیـن اجـرا
میکنیـم».

پاسخ کوبنده ملیپوشان به سلیمی

در این جام تاثیرگذار بود .او همچنین روی سه گل تیمش
همتیمیهایش فراهم کند؛  12ایجاد موقعیت بیشتر از

نزدیکترینتعقیبکنندهاش.

 -9میانگین  2/55گل در هر بازی در این دوره از مسابقات به

ثبت رسید ،پایینترین آمار ممکن بعد از ثبت رکورد  1/94گل

گفتوگو

بهـداد سـلیمی بعـد از ناکامـی ملیپوشـان فوتبالیسـت ایـران در جـام
ملتهـای آسـیا و منتشرشـدن میـزان پـاداش آنهـا بابـت رسـیدن بـه

را به دست آورد و بعد از این تیم ،ایران و ژاپن با  12گل زده در

بیشترینشوت

تیم ملی ایران در این بخش بهترین عنوان را از خود به جای

کـرد و الفـاظ عجیبـی را بـرای آنهـا به کار برد .در همیـن رابطه بازیکنان
تیـم ملـی فوتبال ایران در پیامی مشـترک پاسـخ کوبنـدهای به قهرمان

کمیتهملـی المپیـک و بخـش خصوصـی را دریافـت کـردى ،چطـور

بـه خـودت اجـازه میدهـى مـا بازیکنـان تیـم ملـی فوتبـال را کـه بـا
جـان و دل ،بـرای ارتقـای فوتبـال کشـورمان جنگیدهایـم و دو مـاه

اسـت شـدیدترین فشـارها را تحمل کردهایم ،بیغیرت بنامى .ضمنا

پس درباره انتخاب بازیکن ملی مشکلی ندارید؟

بهاره محمدی

روزنامهنگار

شـرکت نمیکنـی؟ لطفـا احتـرام خـودت را نگهدار .چطـور به خودت
اجـازه میدهـی مـا را فاسـد و بیغیـرت و بیوطـن بنامـی؟ اگـر فکـر

میکنـى حقـی از شـما ضایـع شـده اسـت ،از فدراسـیون مربوطـه و
وزارت ورزش و کمیتـه المپیـک پیگیـری کنیـد و حقتـان را بگیریـد.
امـا هرگـز حـق نداریـد بـه مـا توهیـن کنید».

بمب نقلوانتقاالت در حوالی استقالل؟

پس از اینکه برانکو ایوانکوویچ ،گادیون منشـا ،مهاجم نیجریهای خود
را در لیسـت مازاد قرار داد ،این بازیکن موردتوجه چند تیم لیگ برتری
قـرار گرفـت امـا با هیچکدام به توافق نرسـید.

تــا اینکــه شــایعهای مبنیبــر حضــور ایــن بازیکــن در اســتقالل تهــران

منتشــر شــد .گویــا وینفــرد شــفر از باشــگاه خواســته تــا یــک مهاجــم

دیگــر را بــه خدمــت بگیرنــد و در همیــن رابطــه مذاکراتــی بــا منشــا
انجــام شــده اســت .بایــد دیــد ایــن بازیکــن بــا آبیپوشــان قــرارداد

میبنــدد یــا خیــر .شــفر دیــروز درخصــوص احتمــال ایــن مهاجــم
نیجریــهای در اســتقالل واکنــش صریحــی نداشــت و حاضــر بــه
تکذیــب آن هــم نشــد!

پیش آغاز شده است .من مسابقات لیگ را دیدهام و از هر تیم ،دو بازیکن به لیست

نگرفتهایم.همهمامیدانیمتیمملیفوتبالمردانتافتهجدابافتهاست.همهقبول

پاداشگرفت،پاداشیکههمانتقادهاییراازسویغیرفوتبالیهابهدنبالداشت

فکر میکنید بتوانیم از کویت انتظار داشته باشیم که در سال 2020تیمی
نه ،اینطور نیست .کشوری که فوتسال نداشته ،در مدت دو سال نمیتواند مدعی

چرا پرداخت نشده است؟ در آن زمان مردم و فدراسیون با قهرمانی فوتسال زنان

سـلیمی مگر شـما بابت توهین به داوران ،نامه رسـمی عذرخواهی به

امسـال نگفتـی کـه اگـر پاداشهـا کـم شـود ،در مسـابقات جهانـی

قبل از لیگ هم دو تست گرفتیم که  14-15بازیکن آمدند .تمرینات از دو ماه

بله.تیمملیزنانقهرمانآسیاشد،تیممردانهمهمینطوراماهنوزهیچپاداشی

بودم اما سوال من درباره  20میلیون تومان پاداش بازیکنان است که اگر در تعداد

تا زمان صعود به مرحله نیمهنهایی از سوی وزارت ورزش حدود یک میلیون دالر

ن تومانی به آنها داده شده بود ،تا
با وجود وعدهای که برای پاداشهای 20میلیو 

مثـل بقیـه مـدالآوران از رئیسجمهـور پـاداش گرفتـی؟ مگـر تیرمـاه

میتوانیم یک گروه  20-25نفره تشکیل بدهیم و انرژیمان را روی آنها بگذاریم.

پاداش شما  20میلیون تومان بود؟

تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا نتوانست به فینال صعود کند اما

طـى ایـن چنـد سـال اخیـر تیـم ملـى فوتبـال مبلغـى نزدیـک بـه 20

فدراسـیون جهانی وزنهبردارى ننوشـتی؟ پس چرا به بهانه ناداوری،

همیشه یکی از نگرانیهای من این بود که از نظر بازیکن در مضیقه باشیم اما

تومان پاداش صحبت کنم و صحبت من کلی است.

ملیپوشان اضافه میشوند.

و هم بانوان فوتبالیست که قهرمان آسیا شده بودند .تیم ملی فوتسال بانوان ایران

میلیـون دالر ارزآورى بـه کشـور داشـته امـا شـخص شـما چه!؟آقـای

گل زد تا بیشترین تعداد پاس تا رسیدن به گل به اسم تیم

مظفردرگفتوگوبا«فرهیختگان»:پاداشقهرمانیمارادرآسیاهنوزندادهاند  

سـابق وزنهبـرداری ایـران دادنـد کـه متـن ایـن پیام به این شـرح اسـت:
و ماننـد مـدالآوران ،پـاداش ریالـی و ارزی و سـکههای دولـت و

دریافت کرد و در جمع کارت زرد و قرمز ،تیم ملی کشورمان

جیم مکالرن از استرالیا بعد از  32پاس پیاپی که در دیدار

برای عنوانی که به دست نیامد ،یک میلیون دالر پاداش دادند

نیمهنهایـی ،در یـک اسـتوری اینسـتاگرامی بـه آنهـا حملـه شـدیدی

«ورزشـکار محتـرم همیـن بـس کـه شـما در المپیک ریو حذف شـدى

تیم اخالق

بیشترین تعداد پاس تا رسیدن به گل

ابتدای امسال عنوان قهرمانی جام ملتهای آسیا را برای دومینبار کسب کرد و

امروز که حدود  8-9ماه میگذرد ،این وعده محقق نشده است .عالوهبر بانوان

فوتبالیست ،تیم ملی مردان فوتسال ایران نیز در آسیا قهرمان شد اما آنها نیز
هیچ پاداشی دریافت نکردهاند تا تبعیض فدراسیون در قبال تیمهای مختلف به

وضوح دیده شود .شهرزاد مظفر ،سرمربی سابق تیم ملی فوتسال بانوان ایران که
هماکنون در کویت فعالیت دارد ،در گفتوگو با «فرهیختگان» در این خصوص و

همینطور درباره تبعیض فدراسیون در پرداخت پاداشها توضیحاتی داده که
در ادامه میخوانید.

ازفعالیتتاندرکویتبگویید.برنامههاچطور
پیش میرود؟

حدود دو هفته است که از شروع لیگ در

کویت میگذرد و 11تیم در نخستین دوره
این مسابقات حضور دارند .این فراتر از

انتظار من بود ،چون میتوان تعدادی

بازیکن را برای تیم ملی انتخاب کرد.
البته این بازیکنان تحت آموزش

آکادمیکنبودهاندوبهتکنیکها
آشنا نیستند اما عالقهمند به

بازی فوتسال بودند که باید

تحت تعلیم قرار بگیرند.

قدرتمند داشته باشد؟

باشد.تنهاموضوعدرابتداایناستکهفوتسال
در کویت پیشرفت کند .این کشور در دو

دوره جام ملتها شرکت نداشته و گام
اول حضور در این مسابقات و گام دوم

صعود از مرحله گروهی است.

داریم این تیم ویترین فدراسیون است .همه ما این تبعیضها را قبول داریم .من

هم به تیم ملی ایران عالقه دارم و بعد از  24ساعت از باخت مقابل ژاپن ناراحت
همه بازیکنان و کادر ضرب کنیم ،حدود  500-600میلیون تومان میشود که

ایران خوشحال شدند ،آیا این مبلغ ارزش این را دارد که چندینماه معطل کنیم و
پاداشها را پرداخت نکنیم؟

فدراسیون درحالی به تیم ملی فوتبال پاداش داده که حتی قهرمان هم
نشدند ،درحالی که فوتسال زنان و مردان قهرمان آسیا شده بود...

شما کدام رشته تیمی توپی را میشناسید که مدال طالی آسیا را داشته باشد؟ ما

موضوعی که اخیرا در رسانهها بازتاب

بایدهمهایناتفاقاترادرکفهترازوبگذاریموببینیمچهاتفاقیممکناستبیفتد؟

بازیکنان تیم ملی فوتبال است که حتی

جایآنبرایچیزیکهبهدستنیامده،میلیونهادالرخرجشدهاست.نمیگویم

داشته ،پاداش یک میلیون دالری به

اینها ممکن است بیانگیزگی ایجاد کند و دوره بعد قهرمانی آسیا تکرار نشود .به

به جام هم دست پیدا نکردند اما بعد از

در تیم ملی فوتبال مردان خرج نشود ،حرف من این است در هر دو بخش خرج

ملیفوتسال،فدراسیونپاداششمارانداده

 500میلیون پاداش در نظر گرفتهاند ،آیا اینقدر سخت بود پاداش بانوان را در

گذشت حدود  9ماه هنوز با قهرمانی تیم
است .نظرتان در اینباره چیست؟

منتااالنکه 8-9ماهگذشتههیچمصاحبهای

در این خصوص نداشتم .در آن زمان سرمربی

تیم ملی ایران بودم و وظیفهام حمایت از بچهها

بود.درستاستکهاالنسرمربیایراننیستماما

باید از حق بچهها دفاع کنم .مطمئنم فدراسیون

تالش خود را برای دادن پاداشها میکند و این را از

صحبتهای صوفیزاده استنباط کردم اما صحبت من

ساختاری و ریشهای است .نمیخواهم درباره  20میلیون

کنند .تیم ما در مجموع  500میلیون پاداش دارد و برای هر بازیکن تیم مردان

طول این  9ماه پرداخت میکردند؟ ما که پذیرفتهایم بابت قهرمانی پول ناچیز

بگیریم ،ما که پذیرفتهایم تیم ملی مردان ویترین است و این فاصله وحشتناک را

قبول کردهایم ،اما آیا واقعا  9ماه برای پرداخت پاداش به بانوان زمان الزم است؟
پاداشی را هم که امیر خادم قول داده بود ،پرداخت نشد؟

ما بعد از قهرمانی به مجلس رفتیم و آنجا آقای خادم قول پاداش داد .این حرفها
جلوی بازیکنانی زده میشود که مثل بازیکنان فوتبال مردان قرارداد میلیاردی
ندارند .آنها برای این پول برنامهریزی و رویاپردازی میکنند .نباید با روح و روان این
بازیکنان بازی کنیم و باید اگر قولی میدهیم به آن عمل کنیم.

