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تنها س�ه روز ديگر تا آغاز رقابت هاي جام 
ملت هاي فوتبال زير 23س�ال آس�يا زمان 
باقي اس�ت. رقابت هايي كه اميدهاي ايران 
با هدايت مهدي مهدوي كي�ا در آن حاضر 
مي ش�وند. تيمي سراس�ر اميد و انگيزه كه 
براي نخس�تين بار درگير كش�مكش هاي 
مل�ي  كميت�ه  و  فوتب�ال  فدراس�يون 
المپي�ك نيس�ت و به زعم غ�ام پيرواني، 
س�رمربي س�ابق اميدهاي ايران به همين 
دليل مه�م و البت�ه هم�كاري باش�گاه ها 
مي توان�د نتيج�ه اي در خور توجه كس�ب 
ك�رده و در مس�ير موفقي�ت گام ب�ردارد. 

  
مس�ابقات جام ملت هاي فوتب�ال زير 
23سال آسيا در حالي يازدهم خردادماه 
در ازبكستان آغاز مي شود كه اميدهاي 
ايران اي�ن بار با ش�رايطي متف�اوت از 

هميشه راهي اين رقابت ها مي شوند.
همين طور است. يكي از بزرگ ترين معضل هاي 
اين تيم كشمكش هاي هميشگي بر سر مالكيت 
آن بود. درگيري هاي فدراسيون فوتبال و كميته 
ملي المپيك اجازه پيشبرد كار را نمي داد، حال 
آنكه اي��ن بار تعامالت انجام ش��ده مش��كالت 
بسياري را از سد راه برداشته است و ديگر شاهد 
اختالف نظرها ي��ا حتي لجاجت ه��اي بي مورد 
نيستيم. كميته با سپردن كار به دست فدراسيون 
در نقش ناظر ظاهر شده و تمامي تصميمات با 
موافقت طرفين بوده و همين باعث ش��ده تا كيا 
به دور از حاشيه هاي مديريتي تيمش را مهياي 

حضور در اين رقابت ها كند. 
عدم همكاري باشگاه ها هم البته يكي 
از موارد مهم ب�ود. هرچند ك�ه اين بار 
جز يكي دو مورد، شاهد عدم همكاري 

باشگاه ها نبوديم. 
بله. اينكه شما يكي از گزينه هاي مدنظر خود را 
در اردو نداشته باشيد، مي تواند ناراحت كننده 
باشد، اما مشكل س��از نه. در مس��ير بازي هاي 
آسيايي گوانگژو وقتي گزارش��گر شبكه از من 
به عنوان س��رمربي تيم اميد ايران درخصوص 
مس��ابقات پرس��يد، صراحتا گفتم اگر كار را با 
حضور در بين هش��ت تيم به پايان برس��انيم، 
ش��اهكار كرديم. جواب من تعجب خيلي ها را 
به دنبال داش��ت، اما گفتم ما بذري نكاش��تيم 
كه انتظار ي��ك دروي خوب داش��ته باش��يم. 
اميرحسين پيرواني، بيژن طاهري و طباطبايي 
به عنوان كادر فني در كنار من شاهد بودند كه 
ما 25 بازيكن به اردو دعوت مي كرديم، اما فقط 
12بازيكن به اردو مي آمدند، آن هم 12بازيكني 

كه در ليگ بازي نكردند. 15روز تمرين داشتيم 
در اين 15روز بازيكنان را چنان خسته تحويل 
مي گرفتيم كه فقط مي توانستيم ريكاوري كنيم 

نه تمرين با برنامه !
البت�ه اميده�اي اي�ران در گوانگ�ژو 

بدشانسي هم آوردند.
بله. ما در بازي با كره براي كس��ب عنوان سوم، 
چهارم��ي در 20 دقيقه س��ه تعوي��ض اجباري 
انجام داديم. آن هم س��ه مهره كلي��دي. كريم 
انصاريفرد، آرش افشين و كمال كاميابي نيا. خب 
با اين شرايط چه كاري از دست شما برمي آيد؟ 
تعجبي نداشت كه بازي را سه بر يك جلو بوديم، 
س��ه بر چهار واگذار كرديم. به ايران كه آمديم، 
كميته فني و كفاشيان توضيح خواستند. گفتم 
كره و ژاپن خوب زمين را شخم زدند، خوب بذر 
كاش��تند، خوب آبياري كردند و دور از كرم خدا 
بود، خوب درو نكنند. خدا عادل است. آنها خوب 
كار كرده بودن��د، خوب اردو رفت��ه بودند، بازي 
تداركاتي برگزار كرده بودند، نتيجه اي را هم كه 
مي خواستند گرفتند. ما چه كرده بوديم كه انتظار 

كسب نتيجه داشتيم؟
اما تيم مهدوي كيا تداركات خوبي داشت 
و با اين حساب مي توان گفت براي كسب 

نتيجه جاي اميدواري دارد؟

هر چند نبايد فراموش كنيم فوتبال كمي شانس 
هم الزم دارد، اما تي��م مهدوي كيا خوب تمرين 
كرد و ان شاءاهلل خوب هم نتيجه مي گيرد. براي 
موفقيت يك تي��م بايد مس��ئوالن، كادر فني، 
مربي��ان و بازيكنان همه با هم مچ باش��ند؛ تيم 
كيا اين هماهنگي را دارد. مهدوي كيا مربي كار 
بلدي است كه اميداريم نتيجه كارش را ببيند. 
موفقيت مهدوي كيا موفقيت فوتب��ال ايران به 
خصوص مربيان ايراني است. موفقيت او ملت را 

شادمان مي كند. 

درس�ت بع�د از ب�ازي دوس�تانه ب�ا 
پرس�پوليس كه برتري اميدهاي ايران 
را به دنبال داش�ت، كيا به ش�اگردانش 
گفت، مي توانيد به المپيك صعود كنيد. 
فكر مي كنيد اين ترفندي براي باالبردن 
روحيه تيم فوتبال زير 23سال ايران بود 

يا اين تيم توان چنين كاري را دارد؟
چراكه نه. مهدوي كيا تيم خوبي دارد. اميدهاي 
ايران جنگن��ده، باانگيزه، پراميد و ش��جاع بازي 
مي كنند. اينكه از دقيقه يك تا 90 حمله كرده و در 
عين حال منطقي حواست به خط دفاع باشد، يعني 
با هدف و برنامه مي جنگيد نه از سر احساسات. اين 
رمز موفقيت يك تيم است. شما همدلي را در تيم 
مي بينيد. حتي در بازي هاي تداركاتي. اين تيم 

مي تواند آينده خوبي را رقم بزند. 
دور مقدماتي با كس�ب نتاي�ج درخور 
توجهي به پايان رسيد و اميدهاي ايران 
به عنوان صدرنشين از گروه خود صعود 
كردند. بازي با تاجيكستان سه بر دو به 
پايان رس�يد، اما نپال و لبن�ان با نتايج 
پر گل چهار بر صف�ر و دو بر صفر تن به 
شكست دادند. با توجه به اين نتايج چه 
انتظاري بايد از اميدها در جام ملت هاي 

زير 23 سال آسيا داشت؟

ش��ما نمي توانيد بازي ب��ا نپال، لبن��ان و حتي 
تاجيكستان را با ديدارهايي كه تيم كيا در جام 
ملت هاي آسيا در پيش دارد، مقايسه كنيد. بايد 
منطقي بود. شما خيالتان بابت تيم مهدوي كيا 
راحت اس��ت. ايران هميشه س��الم بازي كرده، 
يعني بازيكنان ما رنج سني را رعايت كردند، اما 
آيا حريف با اين شرايط به ميدان مي آيد؟ ضمن 
اينكه شما نمي توانيد تيم هاي مرحله مقدماتي را 
با حريفاني چون قطر، امارات، استراليا، عربستان، 
ازبكستان و تركمنستان مقايسه كنيد. بازي ها 
در اين مرحله س��خت اس��ت و هر بازي شرايط 
خاص خود را دارد. همه تيم ها خوب هس��تند و 
براي كسب نتيجه مي آيند. اما به هيچ عنوان شما 
نمي توانيد بازي لبنان يا نپال را با قطر مقايس��ه 

كنيد. اين اشتباه محض است. 
با توجه به اينك�ه فوتبال اي�ران كامًا 
نتيجه گراست، فكر مي كنيد در مواجهه 
با ناكامي احتمالي اين تيم چه راهي بايد 

در پيش گرفت؟
اول اينكه من به تيم مهدوي كي��ا ايمان دارم. او 
مي تواند يك نسل تازه براي فوتبال ايران بسازد، 
چراكه اصولي كار ك��رده و مي كند، اما حتي در 
صورت عدم كسب نتيجه باز هم نبايد نااميد شد، 
چون اين تيم در مسير موفقيت گام برمي دارد. 
تيم ملي به زودي از س��تاره ها خالي مي شود و 
شما بايد به فكر جايگزين باشيد. متأسفانه ما اول 
خوش��ي داريم و آخر ناخوش، اما اگر اين تيم را 
حتي در صورت ناكامي احتمالي رها نكرده و روي 
آن كار كنيم، مي توانيم به نتايج خوبي دس��ت 
يابيم. تيم كيا حتي اگر 5 درصد هم نتيجه بگيرد 
بايد آن را حفظ كرد و به آن بها داد. بخواهيم يا 
نخواهيم همين اميدها هستند كه فردا روز قرار 
است در تركيب تيم بزرگساالن به ميدان بروند. 
پس بايد از آنها حمايت ك��رد، حتي در صورت 

ناكامي احتمالي.
به عن�وان كس�ي ك�ه س�ابقه هدايت 
اميدهاي ايران را دارد و امروز نيز اميد 
زيادي به تيم تحت هدايت كيا دارد، فكر 
مي كنيد مهم ترين دليل عدم موفقيت 
تيم زير23 ساله هاي ايران در همه اين 

سال ها چه بوده است.
اختالف س��ليقه بي��ن كميته مل��ي المپيك و 
فدراسيون و همچنين عدم همكاري باشگاه ها. 
اين تنها و مهم ترين دليل عدم ناكامي اميدهاي 
ايران است، چراكه ما پتانس��يل و استعدادهاي 
خوبي داري��م، اما همگام و همدل نيس��تيم و تا 
حمايت نباشد و اختالف نظرها را كنار نگذاريم، 

نمي توانيم به موفقيت دست يابيم. 

اميده�اي فوتب�ال اي�ران س�ه روز ديگ�ر 
باي�د آمادگ�ي خ�ود را در رقابت ه�اي 
قهرماني آس�يا مح�ك بزنن�د. رقابت هاي 
قهرمان�ي زير 23 س�ال آس�يا 11خردادماه 
در ازبكس�تان آغ�از مي ش�ود و قدرت هاي 
قاره براي كس�ب جام به مصاف هم مي روند. 
پنجمين  دوره بازي ها قرار بود در ابتداي سال 
2022 در چين برگزار شود، اما مشكات ناشي 
از كرونا و عدم آمادگي اين كشور ميزباني را 
نصيب ازبك ها ك�رد تا بازي ه�ا در ماه ژوئن 
انجام شود. 16تيم در اين دوره حضور دارند و 
كره جنوبي براي دفاع از عنوان قهرماني دوره 
گذشته به ميدان مي رود. ژاپن، استراليا،  قطر 
و ايران ديگر مدعيان اين بازي ها هس�تند. 
16تيم در چه�ار گروه چهار تيمي مس�ابقه 
مي دهند تا دو تي�م اول هر گروه جواز صعود 
ب�ه دور حذف�ي را بگيرن�د. در ادامه نگاهي 
مي اندازيم به عملكرد تيم زير 23سال فوتبال 
كشورمان در چهار دوره اخير اين رقابت ها. 

  
كنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم گرفت اولين 
دوره رقابت هاي قهرماني زير 23ساله قاره را در 
سال 2013 برگزار كند و اين مسئله با استقبال 
كشورها مواجه شد. البته تيم هاي حاضر ابتدا بايد 
در مرحله مقدماتي شركت كنند و بعد از موفقيت 
در اين مرحله به دور نهايي قهرماني آسيا راه پيدا 
مي كنند. در اولين دوره بازي ها، اميدهاي ايران 
مثل هميشه شرايط خاصي داشتند و با مشكالت 
هميش��گي خود دس��ت و پنجه نرم مي كردند.  
ميزباني به عمان رسيده بود، با استراليا، ژاپن و 
كويت بازي كرديم تا لقب »گروه مرگ«  شايسته 
گروه C باشد. كسب يك برد، يك تساوي و يك 
شكست در نهايت چهار امتياز را به حساب ايران 
واگذار كرد تا اميدها ب��ا هدايت هومن افاضلي 
يك ناكامي جديد را تجربه كنند. تس��اوي 3 بر 
3 مقابل ژاپن به اين تيم اميد داد، اما باخت يك 
بر صفر به استراليا كار را سخت كرد. پيروزي 3 
بر يك برابر كويت نيز سودي به حالمان نداشت 

و بعد از قرارگرفتن در رتبه سوم گروه از راهيابي 
به دور بعد بازماندي��م. عليرضا بيرانوند، مهدي 
طارمي و كاوه رضايي بازيكنان شاخص اميدها 

در آن دوره بودند. 
  

دومين دوره در س��ال 2016 ب��ه ميزباني قطر 
برگزار ش��د. هدايت اي��ن تي��م را در آن دوره 
محمد خاكپ��ور برعهده داش��ت و در تركيب 
نهايي تيم اميد، نفراتي از جمله محمد دانشگر، 
ارسالن مطهري، مهدي ترابي و امير عابدزاده 
حضور داش��تند. بعد از انجام قرعه كشي ايران 
در گروه اول مسابقات با تيم هاي قطر، چين و 
سوريه همگروه ش��د و بهترين عملكرد اميدها 
در قهرماني آس��يا در همي��ن دوره رقم خورد؛ 

شاگردان خاكپور با كسب شش امتياز به عنوان 
تيم دوم بعد از قطر به يك چهارم نهايي صعود 
كردند. اين تيم ابتدا سوريه را با دو گل شكست 
داد و به ميزبان 2 بر يك باخت و چين را نيز 3بر 
2 مغلوب كرد. با اي��ن نتيجه صعودمان قطعي 
بود تا اينكه در يك چهارم نهايي در ورزش��گاه 
عبداله بن الخليفه تيم اميد با سه گل نتيجه را به 
تيم  ملي ژاپن واگذار كرد و از گردونه رقابت ها 

كنار رفت. 
  

با اينكه انتظار داشتيم اميدها سومين حضورشان 
در قهرماني آس��يا را در بازي هاي چين تجربه 
كنند، اما تيم اميرحس��ين پيرواني از رسيدن 
به اين هدف بازماند. اميدها براي آنكه به جمع 

تيم ه��اي صعود كنن��ده بپيوندند دو ب��ازي با 
قرقيزس��تان و عمان داش��تند، اولين بازي را با 
برد پشت سر گذاشتند، ولي در مصاف با عمان 
با دريافت دوگل شكس��ت خوردند. آنها منتظر 
نتايج تيم هاي ديگر بودند تا ش��ايد معجزه اي 
رخ دهد، اما پيروزي قطر برابر س��وريه اميدها 
را نااميد ك��رد. در آن دوره چي��ن، عمان، قطر، 
ازبكستان، فلس��طين، اس��تراليا، كره شمالي، 
كره جنوبي، مالزي، سوريه، تايلند، ويتنام، اردن، 
ژاپن، عربستان و عراق به قهرماني آسيا رسيدند 

و ازبكستان جام را باالي سر برد. 
  

بعد از يك دوره غيبت انتظار مي رفت تيم اميد 
متحول شده باشد و با س��رمايه گذاري هرچه 

بيشتر مسئوالن باالخره اميدها در آسيا خودي 
نشان دهند. حسرت صعود به المپيك همچنان 
به قوت خود باقي بود، در نتيجه قهرماني آسيا 
فعاًل تنها گزينه اين تيم محسوب شد. در دوره 
گذشته حميد استيلي هدايت اين تيم را برعهده 
داش��ت و با در اختيارداش��تن بازيكناني چون 
الهيار صيادمنش، رضا شكاري و مهدي قائدي به 
سالمت از مرحله مقدماتي عبور كردند. در دور 
مقدماتي عراق، تركمنستان و يمن حريفان مان 
بودند و برخ��الف انتظارات در اين مس��ابقات 
نيز نتوانستيم با صدرنش��يني صعود كنيم. دو 
پيروزي برابر تركمنستان و يمن و يك تساوي 
مقابل عراق باعث شد به خاطر تفاضل گل كمتر 
بعد از عراق دوم گروه شويم. در هر صورت صعود 
به قهرماني آسيا در سال 2020 اهميت زيادي 
داشت، چراكه س��ه تيم اول قاره كهن سهميه 
صعود به بازي ه��اي المپيك توكيو را كس��ب 
مي كردند. همگروهي با كره جنوبي، ازبكستان 
و چين كار را براي تيم اس��تيلي س��خت كرد. 
مسابقات براي ما با تس��اوي نااميدكننده برابر 
ازبك ها شروع ش��د. پس از آن بايد مقابل كره 
قدرتمند به ميدان مي رفتيم. شكس��ت دو بر 
يك كارمان را سخت كرد و پيروزي خفيف يك 
برصفر برابر چين نيز كمكي به تيم اميد ايران 
نكرد. كره ه��ا با 9 امتياز به عنوان صدرنش��ين 
صعود كردند و ازبك ه��اي چهار امتيازي نيز با 
قرارگرفتن در رتبه دوم به دور حذفي رسيدند. 
تيم كشورمان نيز اگرچه چهار امتيازي بود، ولي 
در نهايت با تفاضل گل صف��ر از صعود به يك 

چهارم نهايي بازماند. 
در بازي ه��اي 2022 اميدها ب��ا هدايت مهدي 
مهدوي كيا انگيزه زيادي براي خودنمايي دارند. 
امس��ال نيز ت��داركات براي اين تي��م همچون 
گذش��ته مطلوب نبوده و برخي تيم ها از دادن 
بازيكنان كليدي به اميدها خ��ودداري كردند. 
بايد ديد تيم زير 23س��ال فوتبال ايران اين بار 
در رقابت با حريفان آسيايي چه نتايجي را كسب 

خواهد كرد. 

 حامد قهرماني
فوتبال ايران در دهه هاي گذشته برتري قابل توجهي در رده جوانان و اميدها بر رقباي آسيايي 
خود داشته است. در سال هاي دورتر فوتبال ايران در جايگاهي قرار داشت كه تيم جوانانش 
آقاي مطلق فوتبال اين رده سني قاره كهن بودند. كسب چندين قهرماني متوالي در مسابقات 
قهرماني آسيا مؤيد برتري جوانان فوتبال ايران در آن سال ها بر تمام تيم هاي آسيايي است. 
در تأييد اين سخن فقط كافي است به اين نكته اشاره كنيم كه فوتبال ايران در اين سال ها 

چندين بار فاتح رقابت هاي قهرماني جوانان آسيا شد.
دو بار حضور در المپيك را تجربه كرد و در چند بازي هم تركيب جوانان ايران به جاي تيم ملي 
اصلي مقابل حريفان آسيايي گام به ميدان گذاشت و  اين مهم اتفاق نيفتاد جز آنكه به فوتبال 

پايه و جوانان اهميت داده شد. 
فوتبال ايران روزهايي را به ياد دارد كه جوانانش در قالب تيم ملي به مصاف حريفان آسيايي 
مي رفتند. اين موض��وع را حتماً كويتي ها به عن��وان يكي از اصلي ترين حريف��ان ايران در 
سال هاي دهه 50 به ياد دارند. همان هايی كه حتي در مقابل تيم دوم ايران هم حرفي براي 

گفتن نداشتند و مجبور شدند دست ها را به عالمت تسليم باال ببرند. 
ايران در طي سال هاي 1352 تا 1355 براي چهار س��ال متوالي قهرمان جوانان آسيا شد؛ 
ضمن اينكه قبل از آن دو بار كسب مقام سومي و بعد از آن هم يكبار نايب قهرماني را تجربه 
كرد تا سابقه اي درخش��ان را از خود برجا بگذارد. فوتبال ايران در طي دهه هاي بعد در رده 
جوانان نه تنها از ستاره خالي نشد بلكه بازيكناني را به خود ديد و تا باالترين مدارج فوتبال 
باشگاهي جهان هم باال رفتند، اما به سبب نوع نگاهي كه بر فوتبال مديريت كرد و اهميت 
ندادن به رده هاي سني به خصوص جوانان و اميد ها اين ستاره ها هيچ گاه فرصت درخشش 
در رده جوانان و تكرار موفقيت هاي سال هاي دور را پيدا نكردند تا فوتبال ايران حتي در برخي 

دوره ها تبديل به زنگ تفريح رقباي آسيايي در رده هاي سني شود. 
آنچه طي آن سال ها رخ داد و آنچه طي دهه هاي بعد ديديم يك حقيقت را روشن مي كند و 
آن اينكه هرگاه به جوانان و نوجوانان فوتبال اهميت داديم، ثمره شيرين آن را هم ديديم و 
هرگاه مثل ساليان قبل فقط دلخوش به نتايج تيم ملي بزرگساالن بوديم قافيه را به رقباي 
خود باختيم، چراكه آنها برخالف ما كارزيربنايي را در پيش گرفتند و ما غافل و از قافله جا 

مانديم. 

  فريدون حسن
مي گويند پشتوانه فوتبال هستند. اهميت دادن به آنها باعث مي شود تا آينده فوتبال تضمين 
شود. حرف بر سر تيم زير 23ساله ها يا همان تيم اميد است كه سال ها حمايت از آنها فقط 

در حد حرف باقيمانده است. 
آنها كه س��ال هاي ابتدايي دهه 70 را به ياد دارند، حتماً به خاطر می آورند كه مس��ابقات 
جام جهاني جوانان جهان پخش مستقيم مي شد؛ مسابقاتي كه با حضور ستاره هايي چون 
لوئيز فيگو، ژائو پينتو از پرتغال، ليونل مسي از آرژانتين و بسياري از چهره هايي كه سال هاي 

بعد ستاره هاي فوتبال جهان شدند، در حد جام جهاني باال بود. 
آن سال ها ما هم تيم جوانان و اميد داشتيم، اتفاقاً ستاره هم كم نداشت، اما هر بار كه تا مرز 
موفقيت پيش رفتيم، شكست خورديم و سرخورده برگشتيم. واقعيت اين است كه فوتبال 
پايه را هيچ وقت جدي نگرفتيم، چه آن روزها كه به واسطه ديدن مسابقات جوانان جهان 
اسير احساسات شده بوديم و چه بعدها كه كاًل همه چيز را در حد شعار و حرف پايين آورديم 
و ديگر چيز زيادي از موفقيت نصيب تيم هاي رده هاي سني فوتبال مان نشد و فقط دلخوش 

كرديم به موفقيت هاي مقطعي و زودگذر. 
بايد بپذيريم كه آينده فوتبال را جوانان آن مي سازند و اگر به اين تيم ها بها دهيم آن وقت 
اس��ت كه مي توانيم نتيجه الزم را هم بگيريم. يادمان نرود كه نفرات همين تيم اميد حتي 
مي توانند به صورت مستقيم راهي تيم ملي شوند و جاي س��تاره هاي ملي پوش را بگيرند. 
يادمان نرود آنها مي توانند تيم ملي دوم ما باشند، البته به شرط ديده شدن بهتر و برنامه ريزي 
كامل تر. ستاره هاي آن س��ال هاي جوانان جهان بعد ها س��تاره هاي فوتبال جهان شدند. 
اينگونه نبود كه ستاره هاي جوان ايران ناپديد شوند، آنها هم به تيم ملي راه يافتند و ستاره 
شدند، اما ميان اين دو تفاوت از زمين تا آسمان است. س��تاره هاي جوان فوتبال جهان از 
همان مقطع جواني ديده و بها داده مي شوند، اما آنچه در فوتبال ايران رخ مي دهد، داستاني 

كاماًل معكوس است. 
اينجا چهره شدن در رده هاي پايه از نوجوانان گرفته تا جوانان و اميد چندان ارزشي ندارد 
و يك بازيكن زماني ديده مي شود كه راه به تيم هاي بزرگسال پيدا كند. آن وقت است كه 
اهميت پيدا مي كند و مي شود بزرگ و اال درخشش در فوتبال پايه چندان تأثيري در روند 

رشد او ندارد. 
اميد هاي فوتبال ايران حاال با مهدي مهدوي كيا قدم در راهي تازه گذاشته اند. مهدوي كيا 
خوب مي داند بي تفاوتي نس��بت به اين تيم يعني چه. او خود نيز ج��زو همان تيم طاليي 
س��ال هاي ابتداي دهه 70 بود كه در اوج ناكام ماند، چراكه موفقيت ش��ان چندان اهميت 
نداش��ت، اما مهدوي كيا دقيقاً از همان تيم مهدوي كيا و موش��ك فوتبال ايران ش��د. او و 
شاگردانش راه سختي را پيش رو دارند، راهي كه اگر با حمايت و پشتيباني درست مسئوالن 
فوتبال كشور همراه باشد، مي توان اميد داش��ت كه شاگردان مهدوي كيا را در جام جهاني 

بعدي در قالب تيم ملي فوتبال ايران ديد. 
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