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چرا یحیی گل محمدی نه؟

درباره علی دایی که تکلیف مشــخص اســت؛ ظاهرا اســم 
او فقــط برای رد گم کردن مطرح می شــود و قرار نیســت به این 
زودی ها «شهریار» دوباره به نیمکت تیم ملی برسد. برای سپردن 
نیمکت تیم به علی دایی مالحظاتی بیرون از فدراســیون فوتبال 
وجود دارد که ظاهرا حل نشــده اند؛ هرچند اگر چنین مالحظاتی 
هم در کار نباشد، باز برای سرمربیگری علی دایی در تیم ملی، اما 
و اگرهای فنی وجود دارد. امیر قلعه نویی دیگر گزینه کهنه کاری 

اســت که همواره اسمش به عنوان یک آلترناتیو شنیده می شود. 
او پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر ایران است، ولی همیشه در 
حد «اســم»، نامش مطرح شــده و بعد از کنارش عبور کرده اند. 
قلعه نویی قبل از آنکه هدایت تیم ملی به دراگان سپرده شود، تا 
یک قدمی بازگشــت به تیم ملی رسید، ولی مخالفت های باشگاه 
وقتش از یک سو و احتماال «سفارش» برای به کار گماشته شدن 
دراگان از ســوی دیگر، باعث شــد تا قلعه نویی هــم مثل علی 

دایی از نیمکت دور شــود. البته درســت مثــل دایی، قلعه نویی 
هم مخالفان و موافقانی بــرای هدایت تیم ملی دارد. از آخرین 
باری که او دستش به قهرمانی در لیگ برتر ایران رسیده، ۱۰ سال 
می گذرد و بســیاری می گویند فرمول موفقیت در فوتبال ایران را 
گم کرده اســت. آخرین گزینه هم جواد نکونام اســت. او جوان، 
مستعد، انرژیک و با انگیزه نشان داده است. نکونام با وجود آنکه 
عصــر زیادی را در مربیگری تجربه نکرده، چند موفقیت شــایان 
ذکر دارد؛ نســاجی را بعد از سال ها به لیگ برتر آورده و با فوالد 
هم فاتح جام حذفی و ســوپرجام شده است. کارنامه  او در عین 
جوانی، درخور توجه اســت. برای حضور نکونــام در تیم ملی، 
این روزها بســیج عمومی صورت گرفته و بســیاری می خواهند 
هرطــور شــده او را به عنوان دســتیار کی روش بــه جام جهانی 
بفرســتند. فدراســیون و در رأس آن مهدی تاج، رئیس این نهاد، 

وعده داده نکونام در جام جهانی دستیار باشد و در جام ملت ها 
به عنوان سرمربی روی نیمکت بنشــیند. جواد هم که عاقل تر از 
این حرف هاست از رئیس فدراسیون برای سرمربی شدن ضمانت 
خواسته است. نکونام تا همین چند وقت پیش به عنوان کاپیتان 
تیم کی روش با او مشــغول همکاری بــود، ولی حاال جدی ترین 

گزینه برای جانشینی او در دوران جدید پسا کی روش است.
در توانایی گزینه هایی که در باال گفته شــد، شــک و تردیدی 
وجــود ندارد؛ آنها هرکدام در برهه های مختلف اســتعداد خود 
را نشــان داده و حاال منتظر فرصت دوباره برای رســیدن به تیم 
ملی هســتند. در این بین پرسشــی که وجود دارد، این است که 
تصمیم گیرنده انتخاب ســرمربی ایرانی کیست و متر و معیارش 
برای انتخاب چیســت؟ با توجــه به نگاه دولت به اســتفاده از 
ظرفیت هــای داخلی، می توان حــدس زد که به زودی ســکان 
هدایت این تیم به دســت یک مربی ایرانی ســپرده شود؛ اما چه 
کســی در این باره باید تصمیم بگیــرد؟ فدراســیون فوتبال؟ اگر 
چنین اســت، چرا قریب به پنج ســال اســت فقط اسم چند نفر 
خاص، فارغ از شــو یا واقعی بودن، مطرح می شود و مربی جدید 
دیگری وارد این چرخه نمی شود؟ مثال نقضی که در این بین باید 
مطرح شــود، این است که چرا یحیی گل محمدی هرگز گزینه ای 
جدی برای نیمکت تیم ملی نیســت؟ او هم مثل سایر گزینه ها، 
یکی از ملی پوشان ســابق بوده و سابقه بستن بازوبند کاپیتانی و 
حضور در جــام جهانی را هــم دارد و در ایرانی بودنش هم که 
شک و تردیدی وجود ندارد! از طرفی، یحیی گل محمدی در مقام 
مقایسه، کارنامه بســیار قابل قبولی در عرصه مربیگری دارد. او 
عالوه بر تجربه حضور روی نیمکــت تیم های مختلف، غالبا هر 
جایــی که فعالیت کرده، موفقیت به دســت آورده اســت. پس 
چه اتفاقی می افتد که هرگز اســم یحیــی گل محمدی به عنوان 
گزینه تیم ملی مطرح نمی شــود؟ او در ذوب آهن موفق شد جام 
حذفی را به دســت بیاورد و بعد هم توانســت یک سوپرجام به 
نــام خودش کند. در پرســپولیس هم که دو بار لیــگ برتر ایران 
را برده اســت، ســوپرجام ســال ۹۹ را هم به نام خود کرده و با 
همین تیم به فینال لیگ قهرمانان آســیا هم رسیده است. از این 
موارد گذشــته، او تجربه کار کردن در باشگاهی پرهوادار را دارد 
و بســیاری از بازیکنان کنونی فوتبال ایران را هم به عنوان شاگرد 
در تیم های مختلف داشــته اســت. پس مدیریت کردن نیمکت 
یا کار تحت فشــار روانی زیاد هم نمی توانــد مانعی برای یحیی 

گل محمدی باشد.
طــرح این موضوع به آن معنا نیســت که یحیی گل محمدی 
بایــد ســرمربی تیم ملی شــود و به دیگــر گزینه ها فکــر نکرد. 
پرواضــح اســت که بــا توجه به جــو حاکم بر تیم ملــی و دید 
بین المللی که بسیاری از بازیکنان کنونی به دست آورده اند، آنها 
ترجیح می دهند به جای یک مربــی وطنی با یک مربی خارجی 
صاحب نام کار کنند؛ اما پرســش این اســت کــه چطور افق دید 
انتخاب کنندگان فقط محدود به چند اســم می شود؟ آیا استفاده 
از همین اسامی تکراری فقط برای سرگرمی یا خریدن وقت است 
تا دوباره گزینه دیگری هدایت تیم ملی فوتبال ایران را به دســت 
بگیرد؟ تجربه که نشــان داده چنین است و بیش از واقعی بودن، 
بحث ســرمربی ایرانی در تیم ملی ساختگی است. حال اگر یک 
روز قرار باشــد این نمایش ساختگی رنگ واقعی به خود بگیرد، 
آن وقت اســت که باید مترها مشخص و شــفاف تعیین شود تا 

پرسشی ذهن مخاطب را آزار ندهد.

علی دایی، امیر قلعه نویی و جواد نکونام؛ نام این ســه نفر قریب به سه سال است بارها در اخبار مرتبط با تیم 
ملی شنیده می شود. به طور مشخص از زمانی که کارلوس کی روش به همکاری اش با تیم ملی ایران پایان داد تا 
همین روزها که دوباره برگشته و هدایت تیم را بر عهده گرفته، همچنان از این سه نفر به عنوان یکی از گزینه های 
سرمربیگری تیم ملی بعد از کی روش نام برده می شود. البته این اسامی قبل و حین زمانی که دراگان اسکوچیچ 

هم روی نیمکت تیم ملی ایران می نشست، شنیده می شد. 
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سال بیستم      شماره ۴۳۷۸

اخـبـار  بـرگـزیـده

حمله شهردار پورتو به خبرنگار؛ حمایت 
تمام قد از طارمی!

شنبه شب گذشته و پس از تساوی سخت پورتو برابر «استوریل» 
که با گل لحظات پایانی مهدی طارمی همراه بود، یک سؤال عجیب 
از مهاجم ایرانی، حواشی زیادی را به وجود آورد. به گزارش فوتبال 
۳۶۰، شنبه شب گذشته پورتو در ادامه ناکامی های خود طی روزهای 
اخیر به سختی و با گل دقیقه ۹۹ مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی 
از شکســت برابر استوریل گریخت. این تســاوی که پس از شکست 
پورتو برابر اتلتیکومادرید و شکســت عجیب برابر کلوب بروژ در لیگ 
قهرمانان اروپا و در پرتغال رقم خورد، همه چیز را برای یک کنفرانس 
مطبوعاتی جنجالی با ســرخیو ُکنسیســائو ســرمربی پورتو فراهم 
می کرد؛ اما یک سؤال عجیب از سوی خبرنگار شبکه «SportTV» از 
مهدی طارمی باعث شد نه تنها مصاحبه مهاجم ایرانی ناقص بماند 

که کنفرانس ُکنسیسائو هم برگزار نشود.
تساوی سخت برابر استوریل

خبرنگار شبکه «SportTV» مصاحبه خود با مهدی طارمی را با 
ســؤالی درباره بازی برابر استوریل و تساوی سخت پورتو در لحظات 
پایانی آغاز کرد. طارمی در پاســخ به این سؤال خبرنگار گفت: «بازی 
ســختی بود. می دانستیم این گونه می شــود و از قبل خیلی سخت 
تمرین کرده بودیم. در نیمــه اول خوب نبودیم اما نیمه دوم خیلی 
بهتر ظاهر شدیم. موقعیت های گل زیادی ایجاد کردیم و فرصت ها 
را از دست دادیم. دو بار توپ را به تیر دروازه زدیم. هفته سختی بود 
اما باید تالش کنیم تا در آینده بهتر ظاهر شــویم». خبرنگار مصاحبه 
خود را با ســؤال دیگری درباره بازی و روند نتیجه گیری پورتو ادامه 
داد و بهترین گل زن پورتو در این فصل گفت: «فوتبال این چنین است 
و گاهــی اوقات چنین وضعیتی رخ می دهد. باید تمرکز و اعتماد به 
نفس خود را برای بازی هــای آینده حفظ کنیم و عملکرد بهتری را 

به نمایش بگذاریم».
آغاز حواشی از سؤال جنجالی

به نظر می رســید مصاحبه با مهدی طارمی بــه خوبی به پایان 
رسیده باشــد که طرح شدن ســؤالی بی ارتباط به بازی شنبه شب از 
سوی خبرنگار باعث ناراحتی مهاجم ایرانی شد. خبرنگار در حالی که 
فابیو کاردوسو مدافع پورتو نیز در کنار مهدی طارمی حضور داشت، 
از او پرســید: «نظرات زیادی درمورد اخراج شما برابر اتلتیکومادرید 
وجود دارد. اینکه آیا شبیه سازی بوده یا نبوده. گفته می شود مهدی 
طارمــی مهاجم خوبی اســت اما زیاد شبیه ســازی می کند. نظارت 
زیادی وجود دارد نمی دانم درست است یا نه». طارمی در پاسخ به 
خبرنگار از او پرســید: «این سؤال شماست؟» که خبرنگار ادامه داد: 
«نمی دانم درست اســت یا نه، می خواهم شما بگویید». طارمی در 
ادامه از خبرنگار پرســید که آیا صحنه مورد نظر را دیده اســت؟ که 
پاسخ خبرنگار با سؤال دیگری همراه شــد: «دیدم، اما دوست دارم 
شما برایم توضیح بدهید. مایلم نظر شما را بدانم». طارمی در پاسخ 
به این سؤال گفت: «پای چپ من زیر پای ویتسل مدافع اتلتیکو بود. 
زمانی که برخوردی ایجاد می شــود شبیه سازی وجود ندارد اما این 
مهم نیست. باید درمورد بازی امشب صحبت می کردیم نه بازی قبل 
از آن». پس از این پاســخ، مهدی طارمی با ناراحتی محل مصاحبه 
را ترک کرد اما موضوع به اینجا ختم نشــد و واکنش های بعدی به 

سرعت خبرساز شد.
تا  مطبوعاتی  کنفرانــس  تحریــم  از  طارمی؛  برای  تمام  ســنگ 

حمایت شهردار!
در اعتراض به سؤال حاشیه ســاز خبرنگار «SportTV»، سرخیو 
کونسیسائو، ســرمربی پورتو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی با 
استوریل حاضر نشد. فرانسیسکو مارِکس مدیر روابط عمومی باشگاه 
پورتو در صفحه شــخصی خود در یکی از شــبکه های اجتماعی در 
این رابطه نوشــت: «رفتار خبرنگار SportTV در پرســش از مهدی 
طارمی شــرم آور بود. این آدم های شجاع در زندگی خود یک سؤال 
ســخت از لیسبونی ها نمی پرسند. در اعتراض بسیار پسندیده نسبت 
بــه این رفتار، ســرمربی ما در مصاحبه بعد از بازی شــرکت نکرد». 
«روی موریرا»، شهردار پورتو و از اعضای هیئت مدیره این باشگاه، در 
پیامی در صفحه شخصی خود به شدت به این رفتار خبرنگار واکنش 
نشان داد. او در این رابطه نوشت: «یک تعرض واضح توسط خبرنگار 
SportTV در مصاحبه بعد از بازی صورت گرفت. او تصمیم گرفت 
از مهدی طارمی درباره اخراجش در مادرید سؤال کند؛ در حالی که 
باید درمورد گلی که در بازی برابر اســتوریل به ثمر رســانده، سؤال 
می پرســید و این یک تعرض شرم آور اســت. این خبرنگار تالش کرد 
بازیکن را عصبانی کند اما از آنجایی که مهدی طارمی یک نجیب زاده 
است، بسیار خوب خودش را کنترل کرد و خبرنگار همان جا تنها باقی 
ماند. یک احمق به تمام معنا. امیدوارم این خبرنگار یاد بگیرد وقتی 
با هــر بازیکنی از هر تیمی مصاحبه می کند، بداند باید چه ســؤالی 

مطرح کند».
پورتو و فصلی که فعال خوب پیش نمی رود

مدافع عنوان قهرمانی لیگ پرتغال تا اینجای فصل، شرایط خوبی 
را پشت سر نگذاشته اســت. شاگردان کونسیسائو با انجام یک بازی 
بیشتر و با ۲ امتیاز کمتر نسبت به بنفیکا و با امتیاز مساوی و یک بازی 
بیشتر نسبت به براگا در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفته اند. این 
شرایط در لیگ قهرمانان به مراتب بدتر است. پورتو که در گروه دوم 
با کلوب بروژ، لورکوزن و اتلتیکومادرید رقابت می کند، با دو شکست 
از دو بازی اول و تفاضل گل منفی ۵ به قعر جدول چســبیده است. 
با وجود این مهدی طارمی با به ثمررســاندن هفت گل و ارســال دو 
پــاس گل، بهترین گلزن و عمال بهترین بازیکن پورتو تا اینجای فصل 

بوده است.

فهرست تیم ملی فوتسال برای حضور
در قهرمانی آسیا مشخص شد

فهرست تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی 
آســیا در کویت مشخص شد. این مســابقات مهرماه برگزار می شود و 
شاگردان وحید شمسایی با اندونزی، چین تایپه و لبنان هم گروه هستند 
و بــه ترتیب در روزهای ۶، ۸ و ۱۰ مهر به مصاف این حریفان می روند. 
بر این اســاس و پس از حضور در تورنمنت تایلند که با نایب قهرمانی 
تیم کشــورمان همراه بود، اســامی نفرات حاضر در اردوی پایانی به 
منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح اعالم شد: سینا 
پرکاس، سعید مؤمنی، حسین طیبی، محمدرضا سنگ سفیدی، سعید 
احمد عباسی، مسلم اوالدقباد، ساالر آقاپور، علیرضا رفیعی پور، مهدی 
کریمی، محمدحســین درخشانی، مهدی اسدشــیر، حمزه کدخدایی، 
علیرضا جوان و محمدحســین بازیار. مرحلــه پایانی اردوی تیم ملی 
فوتسال ایران از سه شنبه در کمپ تیم های ملی آغاز می شود و سپس 

تیم کشورمان روز شنبه راهی کویت می شود.

رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی جهان در شــرایطی به پایان رســید که در وزن ۹۲ 
کیلوگرم، کامران قاســم پور پس از اســتراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر 
صفر از ســد ادالن ویسخانوف از فرانسه گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. 
او در ایــن مرحلــه با نتیجه ۷ بر ۲ احمد باتایف از بلغارســتان را شکســت داد و راهی 

مرحله نیمه نهایی شد. 
کامران در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر میریانی مایسورادزه از گرجستان را از پیش رو 
برداشــت و به دیدار فینال راه یافت. قاســم پور در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر جی دن 
کاکس، قهرمان جهان از آمریکا را شکست داد و به مدال طال دست یافت تا اولین طالیی 
کاروان ایران در این رقابت ها لقب بگیرد. « حریف من بسیار تکنیکی و زرنگ بود. من حتی 

یــک امتیاز هم به او ندادم که می توانســت من را در خطر از دســت دادن طال قرار دهد. 
خوشــحالم که آمادگی من برای این مسابقه باعث شــد تا مدال طال را کسب کنم»؛ این 
بخشی از صحبت های قاســم پور بعد از درخشش برابر رقیب مطرح آمریکایی اش بود. 
اتفاق اصلی ولی بعد از این رقابت رقم خورد؛ جایی که جی   دن کاکس سرشناس به طور 
رســمی اعالم کرد می خواهد از دست قاســم پور به وزنی باالتر برود؛ « رفتن به یک وزن 
باالتر یعنی ۹۷ کیلوگرم از امروز شروع می شود. احساسی در من وجود دارد که مدام به 
من می گوید برای مبارزه با قاسم پور برگرد، اما فکر می کنم برای من بهتر و هوشمندانه تر 

است که به وزن ۹۷ کیلوگرم بروم». 
کاکس همچنین درباره قاســم پور گفت: « در فینال فقط می خواستم پی در پی حمله 

کنــم. من برای به دســت آوردن امتیاز یا هر چیزی تمام تالش خود را کردم. این کشــتی 
احتماال بیشــترین کاری اســت که در یک کشــتی انجام دادم و هیچ امتیازی نگرفتم که 
نشــان دهنده توانایی ها و بهره هوشــی رقیبم اســت». پس از پایان رقابت فشــرده، دو 
کشــتی گیر احترام خود را به یکدیگر نشــان دادند. کاکس حتی زمانی که می خواســت 
طبق رســم برای دست دادن به ســمت مربی ایران برود، او را در آغوش گرفت. کاکس 
گفت: « نبرد شــش دقیقه اســت و ما هر دو از آن لذت بردیم. برای رسیدن به چیزی که 
می خواســتیم، یعنی طال، رقابت کردیم و فشار آوردیم و امروز او به برتری رسید. احترام 
متقابــل زیــادی بین ما وجود دارد. من تالش زیادی کردم تا به اینجا رســیدم و از چیزی 

پشیمان نیستم».

ســامان قدوس، هافبک تیم ملی ایــران، روزهای عجیبی را 
ســپری می کند. او که در بیــن لژیونرهای کنونی در بهترین لیگ 
اروپایی بازی می کند و ســطح رقابتی باالیــی را تجربه می کند، 
چندان توفیق شخصی به دست نیاورده است. در بین بازیکنان 
شاغل در لیگ های اروپایی، سامان قدوس با حضور در برنتفورد 
و لیگ برتر انگلیس باالتر از ســردار آزمون در لورکوزن و مهدی 
طارمی در پورتو قرار دارد؛ ولی مشکل اینجاست که سامان جایی 
در ترکیب اصلی برنتفورد ندارد. این مهاجم ایرانی – ســوئدی 
کــه با حضور کارلوس کی روش پذیرفت برای تیم ملی ایران به 
میدان برود، با وجود درخشــش اولیــه، رفته رفته از ترکیب تیم 
ملی ایران دور شد. او افتی مقطعی در دوران باشگاهی اش هم 
تجربه کرده؛ ولی در بازگشت به سطح اول فوتبال اروپا، دوباره 
به روزهای اوج رسید. سامان در چمپیون شیپ مهره تأثیرگذاری 
برای برنتفورد بود؛ ولی از زمانی که تیم آنها به لیگ برتر رسیده، 
این مورد هم رنــگ باخته و او دیگر حتــی به عنوان یار ذخیره 
هم برای این باشگاه انگلیسی به میدان نمی رود. در رقابت های 
این فصل که هشــت هفته از لیگ برتر انگلیس گذشته، سامان 
قــدوس فقط در دو بازی به عنوان یار ذخیره وارد میدان شــده 
اســت. او در جریان شکست ۳ بر ۲ تیمش برابر فوالم در هفته 
سوم هفت دقیقه و در تساوی تیمش برابر کریستال پاالس هم 
۱۱ دقیقه به عنوان بازیکن ذخیره فرصت بازی به دســت آورد. 
نکته درخور توجه اینکه او در دیدار دوم به عنوان مدافع هافبک 
راســت به کار گماشته شد تا مشــخص شود جایگاه اصلی اش 
را کــه همانا هافبک هجومی بوده، از دســت داده و ســرمربی 
ایــن تیم هم دیگــر به عنوان گزینه جدی بــرای حضور در خط 
میانــی به او نگاه نمی کند. به این ترتیــب کارنامه این بازیکن در 
آســتانه اردوی تیم ملی در اتریش اصال مســاعد نیســت. دو 

بازی از هشــت بازی ممکن، شــش بار نیمکت نشینی محض و 
تنهــا ۱۸ دقیقه حضــور در ترکیب برنتفــورد، او را قطعا تبدیل 
به یکــی از ابهامات ترکیــب کارلوس کــی روش می کند. نکته 
عجیب تر درباره ســامان قــدوس اینکه او چندان دل خوشــی 
هم از کی روش نــدارد. در عصر این مربــی پرتغالی، کی روش 
زمان بسیار اندکی را از ســامان بازی گرفت به طوری که وقتی 
کی روش از تیم ملی جدا شــد، ســامان ابراز خوشحالی کرد. از 
ســوی دیگر، قدوس بعد از معرفی دراگان اسکوچیچ، خودش 
را به عنوان یکــی از حامیان این ســرمربی معرفی کرد و گفت 
که جایگاهش در تیم ملی با رفتن کی روش بهتر شــده اســت: 
«من اســکوچیچ را به اندازه کی روش نمی شناسم؛ ولی تا اینجا 
که با او آشــنا شــدم، متوجه شدم که اســکوچیچ چقدر مربی 
خوبی اســت. او تاکتیک های زیادی را در تمرینات و بازی ها کار 
می کند. دوست دارم بیشتر برای این تیم بازی کنم تا بیشتر او را 
درک کنم. اسکوچیچ بیشتر از کی روش به من اعتماد دارد و به 
من بازی می دهد. من در زمان کــی روش هم آماده بودم؛ ولی 
نمی دانم که چرا در ترکیب نبودم». داســتان عاشــقانه سامان 
قدوس با دراگان اســکوچیچ هم خیلی سریع به سردی گرایید. 
ســامان با وجود آنکه انتظار می رفت بیشتر در ترکیب تیم ملی 
بازی کند، در عصر اسکوچیچ هم رفته رفته تبدیل به یک بازیکن 
نیمکت نشین شد تا صدای اعتراضش بلند شود. سامان در زمان 
دراگان اســکوچیچ و در بازی با لبنان که به  خاطر تغییر سیستم 
تیم به بازی گرفته شــد، نمایش خوبی نداشت. قدوس بعد از 
تعویض خود در آن مسابقه به تصمیم اسکوچیچ اعتراض کرد 
که همین مورد هم به تداوم نیمکت نشینی های او دامن زد. در 
ادامه اتفاق مهم تری برای ســامان و دراگان رخ داد که مربوط 
به تقابل تیم های ملی ایران و کره بود که با تســاوی یک – یک 

به پایان رســید. ســامان قدوس در آن بازی نیمکت نشین بود و 
انتظار می رفت برای ایران به بازی بیاید؛ ولی چنین نشــد تا این 
بازیکن پس از بازی اســتوری عجیبی منتشــر کند. او با گذاشتن 
دو ایموجی معنی دار به نیمکت نشــینی اش اعتراض کرد؛ ولی 
طولی نکشــید که آن استوری را پاک کرد. پاک کردن آن استوری 
هم تغییری در سرنوشــت ســامان قدوس و تیم ملی به وجود 

نیاورد. 
او هرگــز راه به ترکیب اصلی تیم ملی پیدا نکرد تا به همان 
سرعتی که رابطه اش با اسکوچیچ خوب شده بود، خراب شود. 
اوج این اختالف نظر را می توان در ماجرای یارکشــی موافقان و 
مخالفان دراگان اســکوچیچ پیدا کرد. جایی که سامان قدوس 
حاضر نشــد استوری حمایتی بازیکنان از این سرمربی کروات را 
منتشــر کند. با این حال، سامان از نیمکت نشینی در تیم دراگان، 
به دامان ســرمربی دیگری افتاده که او هم پیش تر نشــان داده 

بود چندان اعتقادی به ســبک بازی این هافبک تهاجمی ندارد. 
با توجه به سبک قدرتی پسند کارلوس کی روش، حاال قدوس در 
شــرایطی راهی اتریش و احتماال جام جهانی قطر می شود که 
می داند قرار نیست زیادتر از روسیه برای تیم ملی بازی کند؛ اما 
در این بین فقط دو مورد می تواند شــرایط سامان را عوض کند؛ 
یک اینکه کی روش بی خیال ســبک قدیمی اش شــود و این بار 
ســامان را بیشتر در ترکیب قرار دهد یا اینکه سامان را در پستی 
جدیــد محک بزند. بازیکن ایرانی برنتفــورد چند باری به عنوان 
مدافع راســت به میدان رفته که عملکرد خوبی داشــته است. 
این پستی اســت که ســامان می تواند امیدوار به حضور در آن 
باشــد؛ ولی مســئله اینجاست که بازی ســامان در پست دفاع 
راســت هم تضمین شده نیســت؛ چون در این پست بازیکنی به 
تیم ملی دعوت شــده کــه همه می دانند مدافع راســت مورد 

عالقه کارلوس کی روش است: رامین رضاییان.
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