
ناامیدی؟!
همه ماجراهــای فوتبال ایــران این روزها 
کامال قابــل پیش بینی به نظر می رســند. از 
لغو مدام نبردهــای تدارکاتی تیــم ملی تا 
حذف زودهنگام تیم ملی امید از رقابت های 
قهرمانی زیر 23سال آسیا که در پایان مرحله 
گروهی اتفاق افتاد. بایــد بپذیریم که بعد از 
شکست مقابل ترکمنستان، در انتظار چنین 
اتفاقی بودیم اما درست برخالف این ماجرا، 
حجم حمالت به مهدی مهدوی کیا در جایگاه 
ســرمربی تیم ملی امید کمی دور از انتظار 
به نظر می رسید. مهدی در قامت یک سرمربی 
حذف شده، باید مورد نقد فنی قرار بگیرد اما 
آنهایی که چنیــن بی رحمانه به او می تازند، 
حتما فراموش کرده اند که این مربی تیمش 
را تنها با 2بازی تدارکاتــی به این تورنمنت 
برد و عمال فرصتی برای ایجاد هماهنگی بین 

بازیکن ها نداشت. 
منتقدان تند و تیز کیا حتما این حقیقت را 
هم نادیده گرفته اند که او 2بازیکن بسیار مهم 
را به خاطر ناهماهنگی در اتمام لیگ و عدم  
همکاری باشگاه ها، با خودش به این مسابقات 
نبرد. توجه نکردن به نکته های مهمی از این 
دست، نوع انتقادها نســبت به عملکرد تیم 
ملی را از دایره انصاف و منطق خارج می کند. 
هیچ کس نمی تواند ادعا کنــد که این تیم، 
خوب بوده و به همه اهدافش رسیده اما این 
حذف، آن فاجعه بزرگی نیست که در ذهن 
بیشتر هواداران فوتبال در ایران جریان دارد.

حذف تیم ملی از دور گروهی جام ملت های 
آسیا خبر خوشــایندی به نظر نمی رسد، اما 
در عین حال »فاجعه« هم نیســت؛ چراکه 
این مربی با مهره های زیر 21ســال به این 
تورنمنت رفــت و بازیکنانی را با خودش به 
این جام برد کــه بتوانند در المپیک 2024 
پاریس هم بازی کنند. ایران می توانست با 
تیم قدرتمندتری راهی این جام شود، همه 
استعدادهایش را بسیج کند و نتایج بهتری 
به دست بیاورد اما شــاید برای نخستین بار، 
»آینــده« در فوتبال ایران بــه زمان حال 
ارجحیت پیدا کرد و این مســابقه ها برای 
تیم ملی امید، به چیزی شــبیه یک اردوی 
تدارکاتی برای نبردهــا و بازی های مهم تر 
تبدیل شــد. این بازیکنان، تجربه چندانی 
از بــازی در کنار هــم ندارند. بیشــتر آنها 
مهره های بســیار کم سن وســالی هستند 
که حتی در رده باشــگاهی فرصت خاصی 
برای بازی به دســت نمی آورند. طبیعتا به 
زمان زیادی الزم خواهد بــود تا این تیم و 
این نسل به هماهنگی دســت پیدا کنند و 
به یک مجموعه واقعــی و بی نقص تبدیل 
شوند. حقیقت آن اســت که تیم ملی ایران 
هرگز در بین 4تیــم برتر جام ملت های زیر 
23سال آســیا قرار نگرفته است. ایران در 
همه تجربه های حضــور در این جام، فقط 
»یک بار« از دور گروهی رد شده و در همان 
مســابقات هم در یک چهارم نهایی از جام 
کنار رفته است. پس این حذف، نه یک اتفاق 
نادر است و نه زلزله ای ویرانگر برای فوتبال 
ایران به حساب می آید. این فقط یک اتفاق 
تلخ و تکراری است که شاید با تغییر نگاه و 
رویکردها نسبت به نسل سازی و همچنان 
فراهم آوردن امکانــات الزم برای تیم های 

پایه، به مرور زمان تغییر کند.
ماموریــت اصلی مهــدی و ســایر اعضای 
کادرفنی تیم ملی امید، رســاندن این تیم 
به المپیک خواهد بود. همین ماموریت است 
که عیار واقعی او به عنوان یک ســرمربی را 
نشــان می دهد. اصرار برای ایجاد تغییر در 
این تیم، شــاید همان فعالیت های قبلی را 
هم به راحتی بی اثر کند. اگر فدراســیون تا 
اینجا به کیا اعتماد داشــته، باید در چنین 
موقعیت ســختی تمام قد پشــت این مربی 
بایستد. اگر هم اعتمادی در کار نیست، بهتر 
اســت این همکاری در همین نقطه به پایان 
برسد؛ چراکه رسیدن به المپیک و شکستن 
طلسمی که برای 4دهه فناناپذیر بوده، نیاز 
به صبر و حوصله بســیار زیادی دارد. هیچ 
راهی نیست که ما را یک شبه به رقابت های 
المپیک برســاند. برای تماشــای این قاب 
خوشــایند، باید نماهای ناخوشایند زیادی 

را تماشا کنیم.

 پایان قصه نویدکیا 
در سپاهان

محرم نویدکیا باالخره از ســپاهان جدا شد. 
این مربی که در طول فصل 2 بار از سمتش 
اســتعفا داد و با مخالفت باشگاه در سمتش 
ابقا شد، حاال برای لیگ بیست و دوم راهش 
را از سپاهانی ها جدا کرده است. روز گذشته 
باشگاه سپاهان با انتشار بیانیه ای رسمی این 
خبر را رســانه ای کرد و مدعی شد نویدکیا 
که یک سال دیگر از قراردادش باقی مانده، 
تصمیم به کناره گیری از ســرمربیگری این 
تیم گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داد 
که در روزهای گذشته خبرهایی درخصوص 
ماندن محرم در جمع سپاهانی ها رسانه ای 

شده بود.
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بازار خراب شدهمه می دانستنددانیال آمد، سپاهانی ها در راهند!
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تیتر یک

حذف تيم ملي اميد با مهدوي کيا از دور گروهي 
جام ملت هاي آسيا، خبر خوشايندي به نظر 
نمي رسد اما در عين حال فاجعه هم نيست

موقعیِت 
مهدی!
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زهرا قنبری باز هم خانم گل فوتبال ایران شد. او درباره 
مشکالت لیگ زنان به همشهری می گوید: اگر مردان 

شرایط ما را داشتند، یک نیم فصل هم دوام نمی آوردند

پس از اسماعیلی فر،  ظاهرا کار انتقال 
سروش و سجاد هم خوب پیش رفته و 

پرسپولیس حتی ولسیانی را هم می خواهد
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اقامت دلپذیر شجاع خلیل زاده در قطر 
تمدید شد، او فصل آینده در االهلی قطر 

توپ خواهد زد
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چرا رئال مادرید برای یک هافبک 
دفاعی نزدیک به 120میلیون یورو به 

موناکو پرداخت می کند؟

19

   پنجشنبه   19 خرداد 1401     9 ذی القعده   1443       سال سی ام          شـماره  8515


