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فوتبال جهان

تأییدمذاکرهسیاهجامگان
با رحمان احمدی

قاتلایتالیا
جامجهانیرا ازدستداد

سرمربی تیم سیا هجامگان خبر شهرآرا
درخــصــوص جــذب دروازهبــــان سابق تیم
ملی و باشگاه پیکان را تأیید کرد .رحمان
احمدی ،دروازهبان باتجربه پیکان که سابقه
حضور در پرسپولیس ،سپاهان و تیم ملی را
نیز در کارنامه دارد ،در هفتههای اخیر ذخیره
پیام نیازمند شده است و شاهد هنرنمایی
این گلر جوان است .برایناساس باشگاه
سیا هجامگان تــاش خــود را بــرای جذب
رحمان احمدی آغاز کرده و علیرضا مرزبان
با تأیید مذاکره با این گلر باتجربه از امیدواری
خود برای حضور او در جمع مشهدیها خبر
داده است .مرزبان همچنین از توافق با یک
مهاجم گرجستانی خبر داد و اعــام کرد
این بازیکن بـهزودی به تهران خواهد آمد و
قراردادش را با سیاهجامگان منعقد میکند.

جودوکارانسنگینوزن
دراردویتمرینی
جــودوکــاران خراسانی به نهمین اردوی
تمرینی تیم ملی جــودو دعــوت شدند.
نهمین مرحله اردوی تمرینی جودوکاران
ویژه جودوکاران وزن 100+کیلوگرم ،قرار
است از  ۲۳تا  ۲۶آبانماه در قزوین برگزار
شود که برایناساس علی زار عزادهطوسی،
محمدحسین شیرزاد ،رضا سعید یمنش
و علی بزرگوار ازسوی فدراسیون به این اردو
دعــوت شدهاند۱۳ .جــودوکــار دیگر نیز از
استانهای البرز ،گیالن ،لرستان ،مازندران،
کردستان ،کرمانشاه و تهران در این اردو
حضور خواهند داشت.

شروع مجددحاتمی
باپدیدهازنیمفصل

مدافع تیم فوتبال پدیده خراسان که در
ابتدای فصل با مصدومیت روب ـهرو شد ،از
نیمفصل به این تیم بازخواهد گشت .بابک
حاتمی که در فصل جدید به پدیده اضافه
شــده بــود ،در هفته اول رقابتهای لیگ
برتر با مصدومیت روب ـهرو شد و حاال پس از
گذراندن دوران نقاهت ،تمرینات سبک خود
را آغاز کرده است .اینطور که گفته میشود،
حاتمی در نیمفصل میتواند برای پدیده به
میدان برود.

امروزمصافسیاهجامگان
باتهرانیهادرلیگبانوان
هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان امروز
با برگزاری دیــدار تیمهای سیا هجامگان و
دانشگاه آزاد تهران پیگیری خواهد شد .در
این بازی که در سالن علوم و تحقیقات تهران
برگزار خواهد شد ،تیم بانوان سیاهجامگان
برای رسیدن به ردههای باالیی جدول باید
از سد حریف خود بگذرد .نماینده خراسان
رضوی از پنج بازی خود سه برد و دو باخت را
به دست آورده و با کسب نه امتیاز در جایگاه
چهارم جدول ردهبندی قرار دارد .میزبان این
دیدار نیز دوازدهامتیازی است و از پنج بازی
خود چهار برد و یک باخت را در کارنامه دارد و
در رده سوم جدول ایستاده است.

شکستپرسپولیسمشهد
برابراستقاللدرتهران
هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته 2فوتبال
کشور با شکست تیم فوتبال پرسپولیس
مشهد به پایان رسید.
در این بازی که دیروز و در تهران برگزار شد،
تیمهای پرسپولیس مشهد و استقالل جنوب
تهران بهمصاف هم رفتند که درنهایت تیم
پرسپولیس مشهد با نتیجه 2بر 0مغلوب شد.
پرسپولیس مشهد با این شکست 13امتیازی
باقی ماند و به رده ششم جدول گروه 2این
بازیها سقوط کرد و استقالل جنوب تهران
با 19امتیاز در رده دوم ایستاد.

اردوی آمادگی سرخابیها اینروزها در دو اقلیم متفاوت برگزار میشود

استقالل در جنوب ایران
پرسپولیس در جنوب تهران

حمیدکیان -در روزهایی که لیگ برتر فوتبال تحتتأثیر
باز یهای دوستانه تیم ملی است ،دو قطب فوتبال
کشور مشغول آماد هسازی خود برای شروع دوباره
در لیگ هستند .استقالل با شفر سرمربی جدید
خود به جزیره جنوب ایران ،کیش رفته و یک اردوی
یکهفتهای را در آنجا برگزار میکند تا تیم به شرایط
دلخواه مربی آلمانی برسد .اما پرسپولیس در جنوب
تهران و در ورزشگاه اختصاصی خود تمریناتش را
زیرنظر برانکو ادامه میدهد تا شاید با نتیجهگرفتن در
لیگ از حاشیههای اطراف این باشگاه کم شود!

تساوی استقالل با تیم منتخب کیش

استقالل بعد از چند جلسه تمرین بدنسازی فشرده
دیداریدوستانهباتیممنتخبکیشبرگزارکردکهحاصل
آنتساوی1بر1بود.استقاللیهاکهصبحوعصرتمرینات
پرفشاری را انجام میدهند ،در این بازی بارها دروازه
منتخب کیش را تهدید کردند ،اما درنهایت نتوانستند به
نتیجهای بهتر از تساوی 1بر 1دست پیدا کنند .با تصمیم
وینفرد شفر در این بازی بازیکنانی به میدان رفتند که در
هفتههای گذشته کمتر فرصت بازیکردن پیدا کرده
بودند .بازیکنانی مثل مهدی رحمتی ،آرمین سهرابیان،

سجاد شهباززاده ،امید نورافکن ،لئوناردو پادوانی و
یعقوب کریمی ،بازیکنانی هستند که از زمانی که شفر
سرمربی استقالل شده ،کمتر فرصت بازیکردن پیدا
کردهاند؛ ولی در بازی روز گذشته برابر منتخب کیش
در ترکیب این تیم به میدان رفتند .این بازیکنان تالش
زیادی کردند که نظر شفر را نسبت به خود تغییر بدهند
و شروع لیگ نشان میدهد که آنها چقدر در این امر
موفق بودهاند .استقاللیها حاال روز پنجشنبه به تهران
برمیگردند و خود را آماده شروع دوباره لیگ میکنند.
دراینبین شفر بسیار امیدوار است تیمی متفاوت را آماده
شروع دوباره لیگ کند .بازیکنان استقالل عصر دیروز
برنامه گردش در جزیره را داشتند و با استفاده از فرصت
تعطیلی تمرین و با هماهنگی کادر فنی در مراکز تفریحی
کیشحضوریافتند.

بازگشت کریمی و برزای بعد از نیمفصل

دو مهاجم استقالل بعد از نیمفصل دوری ،دوبــاره به
ترکیب این تیم بازگشتند .بهنام برزای ،بازیکن تازهوارد
آبیها در دیــدار با منتخب کیش از ابتدا در ترکیب
استقالل قــرار گرفت تا خیلی زود حضور در ترکیب
استقالل را تجربه کند و برای تیم شفر در خط حمله به

میدان برود .محسن کریمی ،دیگرمهاجم استقالل که
بهدلیل مصدومیت در ابتدای فصل در فهرست آبیها
حضور نداشت ،در این دیدار در نیمه دوم برای تیم شفر به
میدان رفت و دقایقی را برای درخشش در اختیار داشت.
سرمربی استقالل پیشازاین اعالم کرده بود که این دو
بازیکن قطعا با شروع نیمفصل دوم در فهرست استقالل
قرار خواهند داشت تا آبیها در ادامه لیگ از دو مهاجم
پیشین خود بعد از نیمفصل دوری ،بهره ببرند.

پیروزی پرگل پرسپولیس

پرسپولیس که برخالف استقالل در تهران مانده و
اردوی خود را در پایتخت برگزار میکند ،دیــروز در
دیداری دوستانه با  5گل پاراگ تهران را درهم کوبید.
برانکو بدون ملیپوشان پرسپولیس در این بازی تیمش
را هجومی چید و مهرههای جوان خود را امتحان کرد.
آدام همتی یکی از این بازیکنان بود که دو گل از گلهای
قرمزها را به ثمر رساند .علیپور ،نوراللهی و گادوین منشا
هم درحالی دیگرگلزنان پرسپولیس بودند که دو گل
نو راللهی و منشا از روی ضربه کاشته به ثمر رسید.
برانکو برای این دیدار تدارکاتی ترکیب تیمش را ابتدا
با حضور بوژیدار رادوشوویچ ،محمد انصاری ،شجاع

خلیلزاده ،صادق محرمی ،محسن ربیعخواه ،کمال
کامیابینیا ،علی علیپور ،بشار رسن ،شایا ن مصلح
و محسن مسلمان در زمین چید و درنیمه دوم محمد
انصاری ،کمال کامیابینیا ،محسن ربیعخواه ،محسن
مسلمان و بشار رسن را از زمین خارج کرد .احسان
علوانزاده ،حمید طاهرخانی ،سیامک نعمتی ،احمد
نوراللهی و آدام همتی ،جانشین این بازیکنان شدند.

زوجسازی جدید برانکو با مهندسها

بازی با پاراگ در جدالی تدارکاتی فرصت مناسبی بود
تا برانکو جدیدترین تفکرات خود را اجرا کند .او که
پیشازاین با سیستم خطی خود از کمال کامیابینیا
و محسن ربیعخواه ســود بــرده بــود ،در بــازی برابر
پاراگ تهران از هر دو بازیکن تکنیکی و بازیساز خود
بهطورهمزمان استفاده کرد.
محسن مسلمان که در چند دیدار اخیر سر خپوشان،
روی نیمکت حاضر شده بود ،در این بازی از غیبت
وحید امیری سود برد و با حضور در ترکیب اصلی در
پست وینگر راست بازی کرد .در سمت مقابل نیز بشار
رسن حاضر شد تا برانکو از هر دو باز یساز خود در
ترکیب ثابت استفاده کند.

حذف دروازهبان اسطورهای آتزوری ،سختتر از حذف ایتالیا

جامجهانی،بوفونراازدستداد!
تلخی ناکامی ایتالیا در رسیدن به جامجهانی  2018به کنار ،آنچه
واکنش بیشتری از روی اهالی فوتبال را بههمراه داشت ،اشکهای
جانلوئیجی بوفون در آخرین بازی ملیاش بود .پس از شصت سال،
ایتالیا از صعود به جامجهانی بازماند تا یکی از بهترین دروازهبانهای
تاریخ فوتبال با چشمانی اشکبار به دوران حرفهایاش در بازیهای
ملیپایانبدهد.بوفونکهسابقهقهرمانیدرجامجهانیرادارد،پساز
اینناکامی،ازدنیایفوتبالاعالمبازنشستگیکرد.اشکهایاوپساز
بازی واکنشهای بسیاری را درپی داشت؛ حتی بیش از ناکامی ایتالیا.
درشبیکهکیهلینیودهروسیهمخداحافظیکردند،چهرهویژهشب
تلخ سانسیرو ،گلر اسطورهای آتزوری بود که رفتن اشکبارش حتی دل
داور بازی را هم به رحم آورد؛ بهطوریکه بعد از بهصدادرآوردن سوت
پایان بازی در حرکتی جالب به سوی او رفت و در آغوشش کشید! بوفون
که امیدوار بود با حضور در جامجهانی روسیه ،به اولین بازیکنی تبدیل
شودکهحضوردر6جامجهانیراتجربهمیکند،بعدازخداحافظیخود
گفت :واقعا ناامیدکننده است .نه برای من ،بلکه برای فوتبال؛ زیرا ما در
راه چیزی که برای کشور بسیار مهم بود ،ناکام ماندیم .این تنهاحسرتی
است که دارم و مطمئنا بهاینخاطر نیست که دوران حرفهایام به پایان
رسیده ،زیرا زمان میگذرد و اکنون زمان مناسبی برای خداحافظی

طــاری بخش -جــری ـانهــایــی وجـــود دارنــــد که
هرازچندگاهی افشا و بازتاب آنها در محافل ورزشی و
رسانهها جنجالآفرین میشود .فساد مالی در سطوح
مختلف فوتبال ایران ،فساد اخالقی در مدارس فوتبال،
داللی و دوپینگ ،نمونههایی از ماجراهایی هستند که
در فوتبال ایران در تمام سالهای گذشته اتفاق افتاده
و درباره آن بحثهای زیادی انجام شده است .حاال نیز
جادوگری در فوتبال ایران موضوعی است که بیشتر از
هرچیزدیگریدرتمامسالهایگذشتهبابهتوحیرت
اهالیفوتبالهمراهشدهاست.
برای خیلیهاباور کردنی نیست که برخی مربیان،
بازیکنان و حتی مدیران باشگاههای حاضر در سطوح
مختلف فوتبال ایران برای نتیجهگرفتن دستبهدامان
افــرادی میشوند که ادعــای داشتن نیروی مــاورای
طبیعی دارنــد؛ اما نکته حائزاهمیت این است که
هرچقدر هم باورکردن این ماجرا سخت باشد ،وجود
سحر و جادوگری در فوتبال ایران سالهای سال است
که تأیید شده و در یک سال گذشته چهرههای شاخص
فوتبال ایــران در مصاحبههای گوناگون به فعالیت
جادوگران و مدیران و مربیان مرید آنها بهصراحت
فزدهاند.
حر 
دوشنبهشب نیز در برنامه پربیننده ،90موضوعات
تأملبرانگیز و جالبی درخــصــوص جــادوگــری در
تیمهای فوتبال مطرح شد و درنهایت عبدا ...سمامی،
یکی از اعضای کمیته اخــاق فدراسیون فوتبال
نیز صحبتهایی را دربــاره محرومیت علی عباسی،
مدیرعامل باشگاه سیاهجامگان مشهد مطرح ساخت؛
صحبتهایی که حاال با واکنش عباسی روبـهرو شده
است.

پروندهجادوگریدرفوتبال
بهمشهدرسید

کمیتهاخالقبیاخالقیکردهاست!

مدیرعامل سیاهجامگان دراینباره گفت :نام کمیته
اخالقبایدالگویاخالقیباشد،اماآنهابااسمبردناز
منوانتساببهجادوگریکامالبیاخالقیکردند.علی
عباسی ادامه داد :موضوع آنقدر خندهدار است که
وقتی با آقای تاج صحبت کردم ،او از من درخواست کرد
که حرفی دراینباره نزنم .من درخواست رأی استیناف
دادم و ظاهرا دوستان در کمیته اخــاق نمیدانند
که مرجع باالتر از خودشان کمیته استیناف است و
پروندهها را بررسی میکند .متأسفانه آقای سمامی
موضوعی را در برنامه مطرح کردند که ما خودمان با آن
مشکل داریم .جالب است جادوگر اعالم کرده ما پولش
را ندادیم ،وقتی من اعتقادی به این موضوع ندارم،
چرا باید پول بدهم؟ این آقای جادوگر چندینبار با من
تماس گرفته و من هم پاسخ او را نــدادهام ،یکبار هم
وقتی با او صحبت کردم ،گفتم که خدایی که در بازی
با ماشینسازی تشخیص داد پنالتی حریف به آسمان
برود ،خودش به ما کمک میکند در بازی با پرسپولیس
نتیجه الزم را بگیریم .ما تنهاتیمی هستیم که نام
امامحسین(ع) و قمربنیهاشم(ع) را روی پیراهنمان

میزنیم و من هیچوقت به این مسائل تن نمیدهم.
مدیرعامل سیاهجامگان افزود :این آقای جادوگر به من
پیامک زد که شما را بیچاره میکنم و کاری میکنم که
به لیگ 1بروید ،من هم گفتم اگر قرار است با این کارها
در لیگ بمانیم ،بهتر است به لیگ 1برویم .درباره آن
شخص اگر حرفی نزنم بهتر است؛ چون این آقا ادعا کرد
کهتیمملیآلمانراقهرمانجامجهانیو۳تیمراقهرمان
لیگ برتر کرده است .وی افزود :متأسفانه در برنامه۹۰
عضو کمیته اخالق ،بیاخالقی کرد .نام کمیته اخالق
باید مثل رفتارشان باشد؛ اما آنها با اسمبردن و انتساب
مابهجادوگریکامالبیاخالقیکردند.
ماجرا هم این است که سال گذشته در یکی از بازیهای
ماشخصیپشتدروازهحریفبودهکهدوستانحراست
که همیشه به ما لطف دارند ،این شخص را به باال برده و
جیبهای او را در ورزشگاه گشتهاند .روی کاغذ نوشته
شده بود  ۱۹بار بگو بسما ...و بعد نیز یک آیه از سوره
مبارک یاسین در آن نوشته شده بود .ضمن آنکه روی
کاغذ یک بار دیگر هم نوشته بود یا فتاح و یا فاتح .شما
از  ۱۰۰نفر سؤال کنید که اگر اسم اینهایی که در کاغذ
نوشتهبوداسمخدانباشد،منهرکاریخواستندانجام
میدهم.

بائوسا ازعربستاناخراجشد
سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین در دو بازی
دوستانه هدایت عربستان را برعهده داشت،
ولی پسازشکستمقابلپرتغالوبلغارستان،
از سمت خود اخراج شد .در ابتدا شایعات
حاکی از آن بود که بائوسا تصمیم گرفته از تیم
جدا شود ،ولی فدراسیون فوتبال عربستان
تأیید کرد که آ نهــا بهخاطر نتایج ضعیف
بائوسا او را اخراج کردهاند .بدینترتیب او به
اولین مربی راهیافته به جامجهانی تبدیل شد
که پیش از شروع جام از هدایت تیمش اخراج
شده است .او همچنین از تیم ملی آرژانتین
نیز پس از  8بازی و کسب تنها  3پیروزی اخراج
شد .او در ماه می ،هدایت امارات را برعهده
گرفت که با تیم ملی امارات نیز  4بازی انجام
داد و  2پیروزی کسب کــرد .سپس هدایت
عربستان به او پیشنهاد شد و حــاال نیز از
عربستان اخراج شد.

گزارش جیبی
گزینههای جایگزینی ونتورا اعالم شد

کارلتودریکقدمی
نیمکتایتالیا

است .او درحالیکه آشکارا میگریست ،افــزود :فقط حیف شد که
آخرین بازی رسمی من با ناکامی در رسیدن به جامجهانی همراه شد.
ماحریفرادستکمنگرفتیم،زیراآنهاییکهدرچنیندیدارهاییبازی
کردهاند ،میدانند که روبهروشدن با چنینتیمهایی چه معنایی دارد و
از نظر روانی ،جبران شکست 1بر 0چقدر سخت است .شاید ما بهترین
فوتبالمان را ارائه ندادیم .این چیزی است که بهخاطرش حسرت
میخوریم .بوفون 39ساله از سال 97تا این بازی 175 ،بار درون دروازه
الجوردیپوشان ایستاد و با این تیم قهرمانی در جامجهانی را هم تجربه
کرد .خداحافظی او عالوهبر واکنشهای بیشمار طرفدارانش در
سراسر جهان ازسوی بزرگان فوتبال و حتی سینما و سیاست هم بازتاب
داشت .بهعنوان نمونه ایکر کاسیاس در صفحه توئیترش با اشاره به
واکنش احساسی بوفون در مصاحبهاش پس از ناکامی آتزوری نوشت:
«دوست نداشتم تو را در این حالت ببینم! میخواستم تو را همانطور
که تا االن بودی ببینم ،همانطور که در اکثر روزهای دوران بازیگریات
برای خیلیها بودی :یک اسطوره .شناختنت برای من افتخار و چند
باری که مقابلت بازی کردم ،برایم غرورآمیز بود .تو هنوز هم باید ما را در
فوتبال شادمان کنی ،دوست من!» سرخیو راموس کاپیتان ماتادورها
همدرتوئیترخودنوشت:قویباشدوستمن.توخیلیبزرگی!

از محرومیت مدیرعامل سیاهجامگان تا بیاخالقی کمیته اخالق

ستاره 27ساله تیم ملی سوئد و زننده گل
پیروزیبخش این تیم در بازی رفت برابر ایتالیا
مصدوم شد و جامجهانی را نیز از دست داد.
ژاکوب یوهانسون ،هافبکتدافعی تیم فوتبال
آ.ا.ک آتن در جریان بازی برگشت تیم ملی
کشورشبرابرایتالیادردقیقه16بازیبهشدت
مصدومشدوزمینبازیراترککرد.یوهانسون
27ســالــه با  15بــازی ملی اکنون بهخاطر
مصدومیت و به احتمال بسیار زیاد جامجهانی
 2018را نیز از دست داده است .در گزارش
پزشکی تیم ملی فوتبال سوئد آمده است:
زانوی چپ یوهانسون بهشدت آسیب دیده و
امیدیبهبازگشتسریعاوبهمیادیننیست.

عباسیمحروماست

اما عبدا ...سمامی ،عضو کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال ،درایـنزمــیــنــه گفت :محرومیت شخص
مدیرعامل باشگاه سیاهجامگان در حوزه فوتبال از
یک مدت معین آغاز شده و ادامه دارد و با توجه به رأی
صادرشده ،وی نمیتواند در فعالیتهای فوتبالی
شرکت کند .وی درخصوص اینکه اگر رأی نهایی صادر
شده ،چگونه علی عباسی در تمام ورزشگاهها حضور
دارد و تصاویر او هم در کانال اطالعرسانیسیاهجامگان
منتشر میشود و او همچنان به فعالیت خود ادامه
میدهد ،گفت :با توجه به رأی صادرشده ایشان محروم
است و اگر محرومیت او توسط سازمان لیگ اعمال
نشده باشد ،ما ازآنها میخواهیم که چرا این کار را
اعمال نکردند .کمیته اخالق رأی خود را به سازمان
لیگ ابــاغ کــرده و از سازمان لیگ هم میخواهیم
دلیل اعمالنشدن محرومیت عباسی را توضیح دهد.
اگر سازمان لیگ نتواند حکم ما را اعمال کند ،مجبور
هستیم از دستگاههای دیگر این موضوع را پیگیری
کنیم .وی درخصوص اظهارنظر عباسی درمورد اینکه
سمامی بیاخالقی کرده و تاج به وی گفته صحبتی
انجامندهد،گفت:اگرادعایاومبنیبراینکهذکرگفته
صحیحباشد،مااستقبالهممیکنیم ،اتفاقاباشگاهها
نام فرهنگی و ورزشی را یدک میکشند و ما تمایل داریم
دعا و ذکر ،سرلوحه کار افراد زیرمجموعه فوتبال باشد؛
اما من در برنامه 90هم اعالم کردم تازمانیکه چیزی
ثابت نشود ،حکمی صــادر نخواهد شد .ولی حکم
عباسی صادر شده و کمیته اخالق رأی نهایی خود را به
باشگاهوسازمانلیگابالغکردهوالزماالجراست.

تیم ملی فوتبال ایتالیا با هدایت ونتورا برای
اولینبار در تاریخفوتبال این کشور جامجهانی
 2018را از دست داد تا انتقادها از سرمربی
پابهسنگذاشته آتــزوریهــا شــدت بگیرد.
کارلو تاوچیو ،رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا
بعد از شکست برابر سوئد اعالم کرد که تا 48
ساعت آینده سرمربی جدید ایتالیا را معرفی
خواهد کرد و طبق اخبار منتشرشده ازسوی
رسانههای ایتالیایی با برخی از چهرههای
نا مآشنای ایتالیا جلساتشان را با رئیس
فدراسیون آغــاز کــردهانــد .کارلو آنچلوتی،
آنتونیوکونته،آلگریوروبرتومانچینی،نفراتی
هستند که شاید بهزودی روی نیمکت تیم ملی
ایتالیا بنشینند و دراینمیان شانس کارلتو
از همه بیشتر است .طبق رأی مردمی که در
سایتهای ایتالیایی داشتهاند ،آنچلوتی
 67.1آرا را به خــود اختصاص داده و این
درحالی است که ونتورا هنوز از ِسمت خود
استعفا نکرده و گفته شده است که جلسه ویژه
فدراسیون فوتبال ایتالیا برای ناکامی در راه
جامجهانی را بهطور مخفیانه ترک کرده است.
برخی از رسانههای ایتالیایی مدعی شدهاند
کهجامپیروونتوراپسازشکستدربازیرفتبا
برخی از بازیکنانش درگیری لفظی پیدا کرده و
آنهاراتهدیدبهترکتیمملیکردهاست.طبق
اعالم شبکه اسکای اسپورت ،ونتورا پس از
بازیرفت،ایتالیاییهاراتهدیدبهاستعفاکرده
و دلیلش هم اعتراض بازیکنان به تاکتیکهای
اشتباه سرمربی سابق تورینو و انتخاب
مهرههای ترکیب اصلی بــوده اســت .ظاهرا
ونتورا در مشاجرهای که با بازیکنانش داشته،
در اعتراض به آنهایی که خواستار استفاده
از رویکرد تاکتیکی متفاوت برای بازی برگشت
شده بودند ،گفته« :پس بیایید خودتان تیم را
بچینید»وبعدهمتهدیدبهترکآتزوریکردهکه
با مداخله بازیکنان باسابقهتر غائله ختم و جو
رختکن آرام میشود .بعد از این ماجرا ،ونتورا
بهنوعی لجبازی ،بیش ازپیش بر استفاده از
تاکتیکهای قبلیاش پافشاری کرده و حاضر
نشدهبهخواستهبازیکنانشتنبدهد.

