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گرشاسبی به پرسپولیس
برمیگردد!
واکنش فتحی به مذاکره
با فرهاد مجیدی

لیست تیم ملی زیر ذرهبین خراسا 
نورزشی

کاپیتانهای پرسپولیس دست خالی از باشگاه برگشتند

حسینی:دیگـر
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یـار کارلوس

واکنش علیرضا
فغانی به جنجالها
قلعهنویی به کمیته
اخالق احضار شد؟

سلیمی:فدراسیون
ی را برایم
نامه خداحافظ 
فرستاده است

شفر باید درباره من توضیح دهد!

ساناک :مسئوالن استقالل به من
بیاحترامی کردند
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ساناک :مسئوالن استقالل به من
بیاحترامی کردند

جیری ســاناک ،مربی اهل کشــور جمهوری چک در
نیمفصل دوم لیگ هفدهم به کادر فنی استقالل اضافه
شــد .این مربی که ســابقه کار در آکادمی بارسلونا را
دارد ،کار آنالیز تیمها و تمرینات را برعهده داشــت .با
آغاز تمرینات اســتقالل برای لیگ هجدهم ،ساناک در
تمرینات استقالل شرکت کرد ،اما به یکباره تصمیم به
ترک ایران گرفت و دیگر بازنگشــت .به گزارش تسنیم،
او برای گرفتن پاسپورت خود به مشکل خورد و همین
موضوع باعث شد تا بیماریاش نیز عود کند .از طرفی،
مادر او نیز دچار بیماری بود و این مســائل دســت به
دست هم داد تا ساناک تصمیم بگیرد به ایران بازنگردد.
مسئوالن اســتقالل مدعی شــدند مکاتبه زیادی با او
برای بازگشــت به ایران کردهاند ،امــا موفق به این کار
نشــدند .آنها برای اینکه تکلیف قرارداد او را مشخص
کنند ،از ساناک به فیفا شکایت کردند .مربی اهل چک
در گفتوگویی ســکوت چند ماهه خود را شکســت و
توضیحاتی درباره خــودش داد .او میگوید« :اول باید
بگویم چه اتفاقی افتاد که از استقالل جدا شدم .در ابتدا
مشــکل اصلی ،بیماری خودم و وضعیت خانوادهام بود.
دوم اینکه مشکل خروج از کشور و پاسپورت داشتم و
مدیرعامل و معاون وقت باشگاه استقالل این مشکل را
حل نمیکردند .خیلی ناراحتکننده است که هیچکدام
از مســئوالن باشگاه با هواداران و رســانهها درباره این
مشــکالت صحبت نمیکنند .رئیس من ســرمربی تیم
بود .به نظرم او باید به این ســوال شــما پاســخ بدهد.
 5ماه از جدایی من گذشــته ،اما کسی درباره مشکالتم
صحبت نکرده است ».ساناک در ادامه احتمال بازگشت
به اســتقالل را رد نمیکند و میگوید« :من استقالل،
خانواده آبی و طرفداران را دوست دارم .بله ،ممکن است
به اســتقالل برگردم ،اما فقط من نیســتم و باشگاه نیز
باید بخواهد .این تعامل باید دوطرفه باشــد ،بین من و
باشگاه .اغلب با شــفر در تماس هستم ،اما با مسئوالن
استقالل هیچ تماسی ندارم .تنها  3ماه پیش علی خطیر
(معاون ورزشی باشگاه اســتقالل) با من تماس گرفت،
اما صحبتی مبنی بر بازگشتم به استقالل نشد ».برخی
اعتقاد دارند که جدایی او از استقالل حرفهای نبوده ،اما
خودش چنین اعتقادی ندارد« :چه کســی این حرف را
زده است؟ رفتار باشگاه استقالل با من غیرحرفهای بود.
واقعیت مســئله این اســت که آنها به من بیاحترامی
کردند».
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حسینی :دیگر سکوت جایز نیست
حمیدرضــا گرشاســبی کــه یکــی ،دو روز در محل
باشگاه حاضر نشــده بود ،ظهر دیروز در دفترش حاضر
شــد و دقایقی بعد نیز پذیرای کاپیتانهای تیمش بود.
سیدجالل حســینی و حسین ماهینی در پایان تمرین
دیروز در محل باشگاه جلسهای با مدیرعامل بالتکلیف
باشگاه برگزار کردند .در این جلسه حمیدرضا گرشاسبی
بــا اعالم اینکه هنوز دســتوری بــرای ادامه همکاری
یا تعیین وضعیــت خود دریافت نکرده ،به مشــکالت
کاپیتانهای تیمش گوش داد تا آنها علیرغم این جلسه
طوالنی مدت درنهایت دست خالی باشگاه را ترک کنند.
کاپیتانهای پرسپولیس با اعالم اینکه بازیکنان با توجه
به شرایط سخت باشــگاه در پرداخت مطالبات قدیمی،
هیچ واکنش و فشــاری به این موضوع نداشتند و اکنون
انتظار دارند ،در آستانه نیم فصل باشگاه تعهدات خود را
برآورده کند و در ادامه نیز درخصوص بحث نقلو انتقاالت
و نیاز تیم بــه تقویت و توجه به ایــن موضوع به بحث
پرداختند .برگزاری اردوی نیم فصل و همچنین موضوع
پرداخت پاداشهای آســیایی بخش دیگر صحبتهای
ماهینی و ســیدجالل حسینی با مدیرعامل این تیم بود
که البته با پاســخ روشنی از سوی گرشاسبی با توجه به
بالتکلیفیاش همراه نشد .با اینحال حمیدرضا گرشاسبی
این خوشبینی را به بازیکنان تیمش داد تا وزارت ورزش
با توجه به شــرایط حساس تیم تصمیم مناسبی در این

خصوص اتخاذ کند .بعدجلسه روز گذشته ،سید جالل
حســینی در گفتوگو با فارس گفت« :واقعا وضعیت ما
سخت اســت .اما دیگر بحث ما فقط بحث پول نیست،
بحث بالتکلیفی و روشن نبودن شرایط باشگاه پرسپولیس
است .ما سختترین روزهای خودمان را سپری میکنیم
ت سر
و میتوانم بگویم مشــکالت بســیار زیادی را پش 
گذاشتیم .پنجره نقلو انتقاالت باشگاه یک سال است که
بسته شده و مطمئنا بعد از تعطیالت لیگ بازهم مشکالت
خواهیم داشت؛ چراکه باید نفراتی به تیم اضافه شود .در
ابتدای فصل  ۴بازیکن به ما اضافه شــدند که این  ۴نفر
برای همان ابتدای فصل خــوب بودند اما ما در ماههای
اخیر مصدومان زیــادی دادیم و  ۲بازیکن عمال تا پایان
فصل با ما نیستند و ما بهجای این نفرات هم نیاز به جذب
بازیکنان جدید داریم .این مســئله از همهچیز سختتر
اســت .بالتکلیفی واقعا ما را اذیــت کرده و خودمان هم
ی بعد از تمرین
نمیدانیم که تکلیف چه خواهد شد .حت 
همه بازیکنان با آقای برانکو صحبت کردند و من به عنوان
کاپیتان تیم این مســئله را انتقال دادم .امیدوارم روزی
برســد که ما هم مثل سایر تیمها نفس راحتی بکشیم.
اگــر تا اینجا حرفی نزدیم به این دلیل بوده که روزهای
سختی را سپری کردیم اما دیگر نمیشود سکوت کرد و
باید حرف زد؛ چراکه فقط بحث بازیکنان مطرح نیست،
بلکه بحث باشگاه پرسپولیس در میان است».

