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راهکار »بنا« برای ليگ  و  اردو

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی کشورمان 
معتقد است می توان فعالیت های کشتی را با رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی و تمهیدات ویژه ای که 
برای کشتی تدوین شده، آغاز کرد. او گفت:»به عنوان 
مثال می توان با انجام تست و قرنطینه و همچنین 
برگزاری متمرکز مســابقات و رعایت اصول دقیق 
بهداشتی طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت 
و فدراسیون کشتی، لیگ را برگزار کرد. به نظر من 
باید رقابت های لیگ را در سه مقطع زمانی در قالب 
مسابقات رفت، برگشت و دیدارهای فینال در فاصله 
زمانی خاص و مطمئن از نظر ایمنی کشتی گیران 
برگزار کــرد. از لحاظ فنی هم پیشــنهاد می کنم 
زمان مسابقات را کم کنند به طوری که به جای سه 
دقیقه، هر تایم به دو دقیقه کاهش یابد و ۳۰ ثانیه 
هم بین تایم ها زمان استراحت باشد. با این تغییرات 
می توان کشــتی ها را فعال تر کرد تا کشتی گیران 
نیز کمتر خسته شوند. چون خستگی زیاد در این 
شرایط احتمال آسیب دیدگی و مصدومیت را باال 
خواهد برد.« وی با تاکید بر ارائه راهکارهای متنوع 
برای برگزاری لیگ گفت:»باید مســابقات لیگ را 
بدون تماشاگر برگزار کرد و با پخش زنده از طریق 
تلویزیون، این مسابقات را پوشــش داد. می توان 
به جای برگــزاری طوالنی مدت و چند ســاعته 
مسابقات که هم باعث خستگی کشتی گیران و هم 
از دست دادن زمان پخش زنده تلویزیونی می شود، 
زمان را هم به خوبی مدیریت و تقســیم کرد. بدین 
ترتیب می تــوان هم به خوبی مســابقات را از نظر 
پخش مستقیم پوشش دهیم و هم کشتی گیران 
را برای مــدت طوالنی درگیر مســابقات نکنیم و 
احتمال ضرب دیدگی آنهــا را هم کاهش دهیم.« 
بنا خاطرنشان کرد:»یکی از مهم ترین تبعات آغاز 
فعالیت های کشتی، از سرگیری تمرینات اردویی 
و بابرنامه اســت که مطمئنا هیــچ چیز نمی تواند 
جایگزین آن شود. هرچند بچه ها در ماه های اخیر 
تمرین می کردند، ولی این شــکل از تمرینات آن 
آمادگی الزم و قابل قبول را به دنبال ندارد. از دیگر 
تبعات مثبت آغاز لیگ، می توان به منابع مالی هم 
اشاره کرد که کشتی گیران می توانند با کسب درآمد 
از این طریق، برای مدتی تا پایان سال امورات خود 

را بگذرانند.«
     

 واكنش عابديني 
به غرامت ويلموتس

مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی 
در مورد اینکه آیا در این شــرایط موافق برگزاری 
اردوها اســت یا خیر، گفت:»اگر مجــوز بدهند و 
پروتکل ها رعایت شود اشکالی ندارد، اما به شخصه 
راضی نیستم که برگزار شود. شمشیربازی دغدغه 
کسب سهمیه را ندارد و خیال مان از این بابت راحت 
اســت. قبل از برگزاری المپیک هم چند مسابقه 
خواهیم داشت که به نظرم کافی است. خارجی ها هم 
شرایطی مانند ما دارند. مسابقه ای برگزار نمی شود و 
هرکسی انفرادی تمرین می کند.« او در مورد اینکه با 
تعطیلی اردوها و مسابقات مشکل مالی دارد یا خیر، 
گفت:»از باقرزاده، رییس فدراسیون باید تشکر کنم 
که در این شرایط حمایت خوبی دارد. المپیکی ها 
حقوقی را دریافت می کنند که تا حدودی مشکالت 
را برطرف می کند.« وی در مورد اینکه رشته های 
دیگر مشکالت مالی دارند و فوتبال باید 165 میلیارد 
به ویلموتس مربی بلژیکی بدهد، عنوان داشت:»از 

جیب رشته های دیگر می زنند و به او به می دهند.«
    

كريمي به بلژيك مي رود
جواد کریمی، پاســور تیم ملی والیبال ایران 
برای فصل پیش رو با تیم گرین یــارد بلژیک به 
توافق رسیده است. امیرحسین اسفندیار، دریافت 
کننده تیم ملی ایران هم فصل پیش رو در این تیم 
بازی خواهد کرد. اسفندیار هفته گذشته تهران 
را مقصد بلژیک ترک کــرد و کریمی هم بامداد 
شنبه راهی این کشور خواهد شــد. کریمی که 
در این مدت تمرینات خود را به صورت انفرادی 
دنبال می کرد و با فراهم شــدن شــرایط بامداد 
شنبه به همراه همسر خود راهی بلژیک می شود. 
گرین یارد پرافتخارترین تیم لیگ والیبال بلژیک 
است که تا کنون 16 بار قهرمان لیگ بلژیک شده 
است. این تیم در ســال های 2۰18 و 2۰19 نیز 
عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دســت آورده 
و فصل آینده در لیــگ قهرمانــان اروپا حضور 

خواهد داشت.

منهای فوتبال

آریا طاری

پرونده لیگ نوزدهم سرانجام 
با سقوط دومین نماینده فوتبال 
بوشهر و رسیدن استقالل و فوالد 
به سهمیه آسیا بســته شد. در 
لیگی که بیشتر از همیشه معنای 
ثبات را گم کــرده بود، تیم های 
زیادی مربی شان را تغییر دادند و 
خیلی از این تغییرات، در نهایت به 
نتیجه دلخواه ختم نشد. تراکتور 
و سپاهان نیز با وجود هزینه های 
نجومی، باز هم به خواســته های  
مهم شان در این فصل نرسیدند. 
موضوعی که نشان می دهد »تیم 
بودن« خیلی بیشــتر از ریخت 
و پاش کردن، بــرای موفقیت به 

باشگاه ها کمک می کند.
    

پرسپولیس
فصل را با کالدرون شــروع کردند 
و با یحیی بــه پایان رســاندند اما در 
پایان اولیــن فصل بــدون برانکو، باز 
هم قهرمــان لیگ برتر شــدند. حاال 
قرمزهــا اولیــن تیمی هســتند که 
به چهــار قهرمانی پیاپــی در تاریخ 
فوتبال باشــگاهی در ایران می رسند. 
بهترین میانگین امتیاز در تاریخ لیگ 
و همچنین بیشــترین بــرد در همه 
ادوار لیگ برتر بــا 21 پیروزی در ۳۰ 
بازی، بخش مهمی از رکوردهای این 
فصل باشگاه به شمار می رود. این تیم 
همچنین توانســت زودهنگام ترین 
قهرمانی همه دوره هــای لیگ برتر را 
نیز از آن خودش کند. پرســپولیس 
در لیگ نوزدهم، صاحب بهترین خط 

دفاعی رقابت ها نیز بود.

 استقالل
با داشــتن بهترین گل زن و بهترین 
پاسور فصل، دستاوردهای مهم فردی 
را از آن خودشــان کردند. استقالل در 
جــدول نهایی لیگ برتر، دوم شــد که 
خودش نســبت به فصل گذشته، یک 
پیشرفت برای این باشــگاه محسوب 
می شود. آبی ها چه با استراماچونی و چه 
با فرهاد، تیم جذابی به نظر می رسیدند و 
صاحب بهترین خط حمله رقابت ها نیز 
شدند. فاصله 14 امتیازی با صدر جدول، 
برای هواداران باشگاه خوشایند نیست 
اما پروژه اســتقالل، رو به ترقی به نظر 
می رســد. آنها در چند فصل گذشته از 
تغییرات پایان فصل ضرر کرده اند و اگر 
برخالف این سنت، این بار تیم شان را به 
طور کامل حفظ کنند، فصل آینده یک 

مدعی تمام عیار خواهند بود.
فوالد خوزستان

تیم منظم و منضبط جــواد نکونام 
دســت به یک شــاهکار بزرگ زد و در 
آخرین هفتــه لیگ با شکســت دادن 
تراکتورسازی، رسما آسیایی شد. این 
اتفاق در حالی رخ داد که در چند هفته 
گذشته، هیچ کس انتظار آسیایی شدن 
این باشگاه را نداشــت. نقطه قوت مهم 
فوالد در این فصل، خط دفاعی این باشگاه 
بود. به کمک همین دفاع عالی، آنها در 
پنج هفته پایانی لیگ هیچ گلی دریافت 
نکردند و در نهایت با همین مزیت ویژه، 
فصل را با آسیایی شدن به پایان رساندند. 
اســتفاده از چند مهره جوان و معرفی 
چند پدیده به فوتبال ایران، یکی دیگر از 
آثار مثبت نکو برای اهوازی ها بود. فوالد 
یکی از معدود تیم های این فصل بود که 
از شروع تا پایان رقابت ها، سرمربی اش را 

عوض نکرد. 

تراکتورسازی
تیمی که هر ســه کاپیتان تیم ملی 
را در اختیار دارد، بــرای دومین فصل 
پیاپی نتوانســته در بین سه تیم باالی 
جدول لیگ برتر قرار بگیــرد. با وجود 
همه هزینه های نجومی زنوزی، تراکتور 
همچنان در لیگ برتر به نتایج دلخواهش 
نمی رسد. مخالفان سرســخت ادامه 
لیگ پس از بحران کرونــا، با برگزاری 
دوباره رقابت ها در جدول کمی پایین تر 
رفتند و سرانجام چهارم شدند. این رده 
با انتظارات آنها برای قهرمانی لیگ فاصله 
بســیار زیادی دارد اما حاال قرمزهای 
تبریز در صورت شکســت دادن نفت 
مسجدســلیمان در نیمه نهایــی جام 
حذفی، خیال شــان را از صعود به لیگ 
قهرمانان آسیا راحت می کنند. به نظر 
می رســد برخالف فصل گذشته، این 
بار قرمزهای تبریز حداقل به آســیا راه 
پیدا خواهند کرد. تراکتــور این فصل 
کارش را با دنیزلی شروع کرد و هدایت 
این تیم پس از مدتی به ساکت الهامی 

سپرده شود. 
سپاهان

پس از نایب قهرمانی فصل گذشته، 
همه انتظار داشــتند ســپاهان در این 
فصل یک مدعی جــدی برای قهرمانی 
لیگ باشد اما تیمی که در لیگ هجدهم 
نایب قهرمان شده بود، این فصل را در رده 
ناامیدکننده پنجم به پایان رساند. پروژه 
امیرقلعه نویی در این باشگاه به شکست 
انجامید و ســپاهان با وجود در اختیار 
داشتن یک ترکیب قدرتمند، از رسیدن 
به آسیا بازماند. بدون تردید ماجراهای  
نبرد برگشــت لیگ با پرســپولیس، 
تلخ ترین اتفاق این فصل برای باشــگاه 

سپاهان بود. 

شهرخودرو
با مثلث یحیی، مهــدی رحمتی و 
ســروش رفیعی، فصل را شبیه به یک 
تیم مدعی شــروع کردند اما در پایان 
فصل، دیگر هیچ کدام از این نام ها را در 
فهرست نهایی خود نداشتند. یحیی به 
پرسپولیس رفت، ســروش به سپاهان 
پیوست و رحمتی نیز از تیم کنار گذاشته 
شد. شهرخودرو در این فصل، سه مربی 
مختلــف را امتحان کرد و ســرانجام با  
ســهراب بختیاری زاده، در رده ششم 
جدول قرار گرفت. اگر لیگ نیمه تمام 
می ماند، آنها اوضــاع بهتری در جدول 

رقابت ها داشتند. 
صنعت نفت آبادان

لیگ نوزدهم را بــرای صنعت نفت 
باید به قبــل و بعد از جدایــی دراگان 
اســکوچیچ خالصه کرد. آنها با دراگان 
نتایــج فوق العــاده ای گرفتند و حتی 
مدعی کسب ســهمیه بودند اما پس از 
پیوستن این مربی به تیم ملی و نشستن 
بهنام سراج روی نیمکت نفت، برزیلی ها 
از سهمیه دور و دورتر شدند. نفت آبادان 
از هفته بیست و سوم تا هفته پایانی لیگ، 
فقط یک بار طعم برد را چشید. آنها که 
در هفته های پایانی انگیزه های زیادی 
نداشتند، سرانجام فصل را در رده هفتم 
به پایان بردند. رده ای که برای نفت اصال 

ناامیدکننده به نظر نمی رسد. 
نفت مسجدسلیمان

با وجود تشــریفاتی بودن آخرین 
دیــدار فصل، نفت مسجدســلیمان با 
همه قوا روبــه روی پارس جنوبی ظاهر 
شــد تا مهدی تارتار، تیم ســابقش در 
فوتبال ایران را به لیگ یک بفرستد. نفت 
مسجدسلیمان با 17 تساوی، رکورددار 
مساوی در لیگ برتر نوزدهم بود. تیمی 

سختکوش که در همین فصل، قهرمان 
لیگ را در آزادی شکست داده است. آنها 
در ۳۰ هفته لیگ برتر، فقط 6 بار شکست 
خوردند و در مجموع، فصل درخشانی 
را پشت سر گذاشــتند. با بضاعت این 
باشگاه، چنین نتیجه ای کامال قابل قبول 

به نظر می رسد. 
نساجی مازندران

کابوس ســقوط در مقطعی از این 
فصل، رضا مهاجری و شاگردها را تهدید 
می کرد اما از زمان روی کار آمدن محمود 
فکری، نساجی حتی با یک شکست هم 
روبه رو نشد. با چهار پیروزی و 6 تساوی 
در 1۰ هفته پایانی لیگ برتر، نســاجی 
خیلی زود از منطقه ســقوط دور شد و 
خودش را به عنوان یک تیم میانه جدولی 
تثبیت کرد. محمود فکری با شکست 
دادن تراکتورسازی، فوالد خوزستان و 
سپاهان، هم کاراکتر نساجی را در لیگ 
احیا کرد و هم نقش مهمی در آسیایی 

 شدن استقالل داشت. 
گل گهر سیرجان

تا همین هفته آخر، هنوز خیال شان 
به طور کامل از بقا راحت نبود اما در نهایت 
فصل را در رده دهم جدول به پایان بردند. 
گل گهر برای اولیــن بار در هفته پنجم 
به منطقه ســقوط رفت و تا پایان هفته 
شــانزدهم، هرگز از این منطقه خارج 
نشد. آنها وینگو بگوویچ را به اولین مربی 
اخراجی این فصل فوتبال ایران تبدیل 
کردند. باشــگاه تازه وارد سیرجانی، با 
مجید جاللی هم عالی نتیجه نگرفت و 
حتی خبر برکناری این مربی به گوش 
رسید اما جاللی ناگهان به تیم برگشت و 
پس از آن در 6 بازی، چهار بار برنده شد. 
رفت و برگشت جاللی، سیرجانی ها را 

کامال احیا کرد. 
ماشین سازی تبریز

رســول خطیبی، احد شیخ الری، 
رضا مهاجری و هومــن افاضلی. همه 
این نفرات در لیــگ نوزدهم، به عنوان 
ســرمربی روی نیمکت پارس جنوبی 
نشستند. سفید و ســبزها در نیم فصل 
اول با رسول خطیبی نتایج نسبتا خوبی 
به دست آوردند. شکست دادن استقالل 
در هفته های اول و شانزدهم، تجربه ای 
فراموش نشــدنی برای خطیبی بود اما 
این مربی باشگاه را ترک کرد و پس از آن، 
ماشین دیگر ثبات چندانی به خودش 
ندید. این تیم سرانجام با شکست دادن 
نفت آبادان در هفته پایانی و رسیدن به 

۳1 امتیاز، در لیگ برتر ماندگار شد. 
ذوب آهن

خیلی ها تصور می کردند ذوب پس از 
نتایج خوب نیم فصل دوم لیگ هجدهم، 
با علیمنصور یک تیم مدعی خواهد بود 
اما سفید و سبزها در هشت هفته ابتدایی 
لیگ برتر، حتی  یک پیــروزی را نیز به 
دست نیاوردند. منصوریان این بار دیگر 
فرصت نداشت تا به مرور زمان تیمش را 
به شرایط خوب برگرداند. او برکنار شد و 
جایش را به رادولوویچ داد. مربی جدید 
ذوب پس از ماجرای کرونا دیگر به ایران 
برنگشت تا لوکا بوناچیچ، سومین مربی 
فصل ذوبی ها باشد. این تیم نهایتا فصل 

را ســه امتیاز باالتر از منطقه سقوط به 
پایان رساند. 

پیکان
تیم حســین فرکی، فصــل را با دو 
شکســت متوالی کلیــد زد. آنها اواخر 
نیم فصل اول دوبــاره به رده های پایین 
جدول برگشتند و با یک بحران بزرگ 
روبه رو شدند. همین بحران کافی بود تا 
فرکی برکنار شود و جایش را به عبدا... 
ویسی بدهد. عبدا... که خودش در همین 
فصل از شاهین اخراج شــده بود، اصال 
شــروع ایده آلی در پیکان نداشت اما به 
مرور زمان، این تیم را احیا کرد. پیکان 
با پنج کلین شیت متوالی به مصاف دو 
هفته پایانی رفت و در ایــن دو هفته، از 
استقالل و سپاهان امتیاز گرفت تا لیگ 
برتر را ترک نکند. آنها به لحاظ هجومی، 
یکی از تیم های جذاب این فصل لیگ 

بودند. 
سایپا

مدیران باشــگاه به ابراهیم صادقی 
اعتماد کردند و با وجود نتایج نه چندان 
خوب در طول فصل، قیــد همکاری با 
این مربی را نزدند. سایپا با صادقی، یکی 
از جوان ترین تیم های تاریخ لیگ برتر 
بود. ســایپا که در ســه هفته اول فصل 
دو پیروزی را جشــن گرفته بود، در 27 
مسابقه بعدی فقط ســه بار برنده شد و 
در نهایت با دو امتیاز اختالف نسبت به 
منطقه سقوط، به زحمت شانس بقا در 

لیگ را به دست آورد. 
پارس جنوبی جم

فراز کمالونــد، هومــن افاضلی و 
سیروس پورموســوی. پارس جنوبی با 
هیچ یک از این مربی ها طعم خوشبختی 
را نچشید. جالب اســت بدانید پارس 
جنوبی تا هفته بیست و هفتم لیگ برتر، 
حتی یک بار نیز در منطقه سقوط نبود اما 
در سه هفته پایانی در این منطقه گرفتار 
شد و دیگر هرگز نتوانست خودش را از 

این مخمصه خارج کند. 
شاهین

یک سال قبل، جشن صعود به لیگ 
برتر گرفتنــد اما از آن جایــی که برای 
لیگ برتر بسته نشده بودند، زودتر از هر 
تیم دیگری ســقوط کردند. تیمی که 
خوب هزینه نکرد، خوب بسته نشد و در 
طول فصل چهار مربی مختلف داشت، 
هیچ کدام از هفته هــای لیگ را باالتر از 

منطقه سقوط پشت سر نگذاشت.

پایان لیگ نوزدهم از زاویه نگاه هر 16 تیم

لبخند تهران، اشک بوشهر

اتفاق روز

آریا رهنورد

نوزدهمین فصل از لیگ برتر هم سرانجام به 
پایان رســید. لیگی که با وجود مشکالت بزرگ، 
به راهش ادامه داد اما ماجراهای دوست نداشتنی 
زیادی هم داشت. شاید برگزاری هیچ دوره ای از 
لیگ برتر، به اندازه این دوره دشــوار نبوده باشد. 
چراکه ویروس کرونا و تعطیلی طوالنی مدت در 
این فصل، همه چیز را تحت تاثیر قرار داد. این دوره 
لیگ، بیشتر از همیشــه طول کشید و سکوهای 
اســتادیوم  ها در آن، خلوت تر از همیشه به نظر 
می رسیدند. در چند لیگ معتبر اروپایی، برنامه 
رسمی فصل جدید هم اعالم شده اما در فوتبال 
ایران، هنوز نقشه مشخصی برای برگزاری فصل 

جدید وجود ندارد.
 کم تماشاگرترین لیگ تاریخ

هیچ کــدام از دوره های تاریخ لیــگ برتر، به 
اندازه لیگ برتر نوزدهم کم تماشاگر نبودند. این 
خلوت ترین لیگ برتر تاریخ بــود و کرونا، نقش 

متهم ردیف اول را در ایــن پرونده بازی می کرد. 
با این حال نمی توان ویــروس کرونا را تنها عامل 
تبدیل شــدن لیگ نوزدهم به کم تماشاگرترین 
دوره لیگ دانست. در شروع فصل و در شرایطی که 
ورود تماشاگرها به استادیوم ها هیچ مانعی نداشت، 
ماجرای بلیت هــای الکترونیکی موجب کاهش 
چشمگیر استقبال از بازی ها شد. این بلیت فروشی 
به شــکل نامطلوبی صورت گرفت و بسیاری از 
هوادارها قادر نبودند خودشــان را به ورزشگاه ها 
برسانند. همچنین جذابیت نه چندان زیاد بازی ها 
در شروع فصل نیز، شرایطی را فراهم کرد تا لیگ 
برتر به طور کلی »لیگ تماشاگرها« نباشد. در این 
فصل به ندرت تصاویری از استقبال چشمگیر از 

یک مسابقه در ذهن داریم.
 سال کرونا

داســتانی شــبیه کرونــا، در هیچ کــدام از 
دوره های گذشته لیگ برتر اتفاق نیفتاده بود. این 
بی سابقه ترین تعطیلی تاریخ لیگ برتر به شمار 
می رفت. حتی چیزی نمانده بود که مسابقه ها برای 

همیشه نیمه تمام بمانند و لیگ نوزدهم به صورت 
نیمه کاره رها شود. بسیاری از تیم ها، مخالف جدی 
ادامه لیگ بودند اما سرانجام تصمیم به برگزاری 
ادامه رقابت ها گرفته شد و پرسپولیسی ها برای 
چهارمین فصل متوالی، جــام قهرمانی را باالی 
ســر بردند. لیگ نوزدهم را می توان به قبل و بعد 
از شــیوع ویروس کرونا در ایــران خالصه کرد. 
بزرگ ترین تاثیری که این ماجرا بر فوتبال ایران 
گذاشت، بازی معروف و جنجالی پرسپولیس و 
سپاهان بود. مسابقه ای که ناگهان قرار شد بدون 
حضور تماشاگرها برگزار شود و سپاهانی ها که از 
این وضعیت راضی نبودند، در نهایت در این بازی 

شرکت نکردند.
لیگ تغییرات

حجم تغییرات روی نیمکت ها در این فصل 
از لیگ برتر، بیش از حد زیاد به نظر می رسید. 
شاید بخشی از این حجم باورنکردنی از عوض 
شدن مربی ها، به طوالنی شــدن بیش از حد 
لیگ نیز مربــوط بود. این فصــل چهره های 
متعــددی نیمکــت تیم ها را تــرک کردند. 
استراماچونی از اســتقالل جدا شد، مصطفی 
دنیزلی از تراکتور رفت و گابریل کالدرون، از 
پرسپولیس فراری داده شد. پس از برکناری 

امیر قلعه نویی از نیمکت سپاهان، از بین همه 
مربیانی کــه روی نیمکت تیم فعلی شــان از 
لیگ هجدهم به لیگ نوزدهم رسیدند، فقط 
ابراهیم صادقی هنوز دوام آورده و همه مربیان 
دیگر، تیم شــان را عوض کرده اند. این فصل 
پس از سال ها یک مربی از دل لیگ برتر به تیم 
ملی رسید. دراگان اســکوچیچ پس از تجربه 
موفقیت آمیــز در نفت آبــادان، در تیم ملی 

جانشین مارک ویلموتس شد. 
طوالنی ترین لیگ تاریخ

از آخر مرداد 98 تا آخر مــرداد 99. لیگ برتر 
نوزدهم عمال »یک سال« طول کشید تا به عنوان 
طوالنی ترین دوره تاریخ لیگ برتر شناخته شود. با 
تصمیم مهدی تاج و رفقا، این فصل لیگ دیرتر از 
همیشه شروع شد و پس از چندین ماه تعطیلی، 
برگزاری این لیگ دقیقا یک سال به طول انجامید. 
عادت داشــتیم تا پرونده لیگ در اردیبهشت یا 
نهایتا خرداد بسته شود اما لیگ نوزدهم، به آخرین 
روزهای مردادماه کشیده شــد. این فصل البته 
هنوز هم به پایان نرسیده و دیدارهای جام حذفی 
همچنان در انتظار چند تیم خواهد بود. پس از آن 
نیز نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا باید در 

قطر، ادامه این تورنمنت را سپری کنند. 

جنجال، بیانیه و اتهام
همانند همه دوره های لیگ برتر، این فصل از 
لیگ هم جنجال داوری کم نداشت. گاهی حتی 
ماجرا از جنجال هم فراتر رفت و کار به بیانیه های 
بسیار تند و تیز کشیده شــد. بازار اتهام هم مثل 
همیشه بسیار داغ بود و تیم ها به شدت علیه هم 
موضع  گیری کردند. این دوره از لیگ، جنجال های 
بسیار زیادی داشت و مثل همیشه در یک فضای 

مسموم برگزار شد. 
ایده های نو

یکی از اتفاقات مثبــت این فصل از لیگ برتر، 
اســتفاده از مربیان جوان در چند باشــگاه بود. 
فرهاد مجیدی در همین فصل هدایت استقالل 
را بر عهده گرفت، جواد نکونام ســرمربی فوالد 
شد. سهراب بختیاری زاده، بهنام سراج، ابراهیم 
صادقی و چند مربی جوان دیگر نیز در باشگاه های 
مختلف مشغول به کار شدند. در این فصل، هراس 
کم تری از استفاده از مربیان جوان وجود داشت و 
این موضوع خودش را در ترکیب نیمکت ها نشان 
داد. حاال که با یک قانون عجیب و باورنکردنی، ورود 
مربیان خارجی به لیگ ممنوع شده، آینده فوتبال 
باشگاهی در ایران به عملکرد همین مربیان جوان 

بستگی خواهد داشت.

عبارت هایی برای به یاد آوردن لیگ نوزدهم

بی تماشاگر، پر بيانيه!

حاال قرمزها اولین تیمی 
هستند که به چهار 

قهرمانی پیاپی در تاریخ 
فوتبال باشگاهی در ایران 

می رسند. بهترین میانگین 
امتیاز در تاریخ لیگ و 

همچنین بیشترین برد 
در همه ادوار لیگ برتر با 
21 پیروزی در 30 بازی، 

بخش مهمی از رکوردهای 
این فصل باشگاه به شمار 

می رود
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