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هفته چهاردهم ليگ برتر و  13بازي!

روند نزولي نيروي زميني،
شكستي ديگر براي اراكيها!

در حاليكه هفته سيزدهم ليگ برتر بسكتبال به دليل درگذشت
آيتاله هاشمي رفسنجاني برگزار نشده و به پايان دور برگشت موكول
شد ،پنجشنبه گذشته هفته چهاردهم رقابتها برگزار شد تا تيمهاي
شركت كننده پس از  14هفته ،سيزده بازي انجام داده باشند.
از نكات مهم هفته چهاردهم به تداوم روند نزولي تيم نيروي زميني
تهران و شكستي ديگر براي اراكيها اين بار مقابل شيميدر ميتوان
اشاره كرد در حاليكه دانشگاه آزاد هم مقابل پتروشيمي صدرنشين
كاري از پيش نبرد و گرگان هم با اختالفي فاحش مقابل نفت شكست
خورد تا بحران گرگانيها ،شديدتر شود .در اين هفته باز هم تبريز به
يك پيروزي ديگر رسيد و لوله آ.اس را شكست داد تا همچنان در مكان
پنجم جدول جايش حفظ شود.

تداوم درخشش آقاجاري و سليماني!

اگرچه لوله آ.اس شيراز با شرايطي كه دارد تا اين مرحله نتوانسته حتي
به يك برد برسد اما در معرفي بازيكنان كم اسم و رسمي كه درخشش
خيره كنندهاي داشتهاند ،موفق بوده است.
حمزه آقاجاري بازيكني است كه در اين فصل در بيشتر بازيها،
عملكرد بسيار خوبي از خود نشان داده و در بيشتر هفتهها توانسته نام
خود را به عنوان يكي از بهترينها و تأثيرگذارترين بازيكنان مطرح
كند .آقاجاري در بازي اين هفته تيمش مقابل شهرداري تبريز 26
امتياز كسب كرد و در تأثيرگذاري امتياز  27را به خود اختصاص داد تا
جزو بهترينهاي هفته باشد .سليماني فوروارد تيم شهرداري كاشان
نيز شرايطي مشابه دارد كه عموماً در امتيازآوري و تأثيرگذاري در
جمع بهترينها قرار ميگيرد .او در بازي مقابل نيروي زميني با كسب
 23امتياز و تأثيرگذاري  30يكي از موفقترين چهرههاي هفته بود.
به اين ترتيب دو تيم شهرداري كاشان و لوله آ.اس شيراز اگرچه تا به
اين مرحله به تناسب مهرههايشان نتيجه گرفتهاند اما از نظر معرفي
بازيكناني تأثيرگذار ،موفقتر از سايرين بودهاند.
شاهين طبع مربي تيم ملي كشورمان كه از زمان
هدايت تيم ملي توسط مهمت بشيروويچ و پس
از آن درك بائرمن حضوري حدودا ً چهارساله را
كنار تيم ملي بزرگساالن داشته و به زير و بم تمام
مسائل آشناست .او كه در آسيا هم شناخته شده
است و تجربه كار با جوانترها را نيز دارد و اتفاقاً
اولين قهرماني تيمملي جوانان در آسيا نيز با
سرمربيگري وي به دست آمد .يك مربي كاربلد كه
در حال حاضر با تيمش در ليگ برتر هم صدرنشين
است و بعيد به نظر ميرسد حضوري دو هفتهاي
در تيمملي ،لطمهاي به كار باشگاهيش هم بزند.
يك مربي حائز شرايط و با تجربهترين مربي براي
تيمملي در اين برهه كه نه تنها بهترين گزينه است
بلكه با توجه به بهرهمندي از امتيازات چند ساله
كنار تيمملي بودن و آشنايي با روحيات بازيكنان
در شرايط مسابقه ،البته تنها گزينه هم به حساب
ميآيد و طبيعتاً با در نظر گرفتن اين موارد،
مسئوليت پذيرفتن براي اين مسابقات از سوي وي
مورد استقبال قرار ميگيرد.
همانگونه كه پس از تصميم كميته فني فدراسيون
و كميته مسابقات و داوران فدراسيون مبني
بر سپردن زمام هدايت تيمملي بسكتبال براي
مسابقات غرب آسيا ،از مضمون صحبتهاي
ضمني وي كه با برخي از دستاندركاران پيش از
جلسه داشت ميتوان برداشت كرد كه به تصميم
جمع احترام خواهد گذاشت!

بحران گرگان!

گرگانيها در فصل جاري و تا اين مرحله نتوانستهاند بسكتبالي
متناسب با نام گرگان از خود نشان دهند .البته اين اتفاق چند سالي
است كه در گرگان رخ داده و دليل اصلي آن هم ،كمبود بودجه براي
تشكيل تيمي قدرتمند با مهرههاي تعيينكننده در ليگ برتر بوده
است .با اين اوصاف گرگانيها در سال جاري با بحراني روبرو شدهاند
كه كار را براي آنان سختتر ميكند .انتقاد يكي از اعضاي شوراي شهر
گرگان به بازيكنان اين تيم و تقابل و عكسالعمل بازيكنان نسبت به
وي از جمله مواردي است كه نه تنها مشكالت اين تيم را حل نخواهد
كرد بلكه حتي بيشتر به آن دامن خواهد زد .گرگانيها براي برون رفت
از بحران قبل از هر موردي نيازمند آرامش هستند .آرامشي كه رئيس
هيئت بسكتبال نيز به آن اشاره كرده و بايد در اين راستا قدم بردارند!

پتروشيمي در صدر!

اگرچه برخي از پيشبينيها حكايت از به دردسر افتادن پتروشيمي
مقابل دانشگاه آزاد داشت اما از آنجا كه تجربه نشان داده تفكرات
حاكم بر نحوه هدايت تيم دانشگاه ،هيچگاه برتري مقابل حريفاني با
مهرههايي برتر سابقه نداشته است .بنابراين طبيعي بود كه دانشگاه
آزاد مقابل پتروشيمي ،طرفي نبندد.پتروشيمي ماهشهر در اين بازي
دانشگاه آزاد را شكست داد تا همچنان در صدر جدول قرار داشته باشد
و دانشگاه همچنان در مكان چهارم.
به اين ترتيب در پايان هفته چهاردهم البته با توجه به برگزاري سيزده
مسابقه تيم پتروشيمي ماهشهر با  25امتياز صدرنشين ماند ،نفت
آبادان با  23امتياز همچنان مكان دوم جدول را در اختيار گرفت،
تيمهاي شهرداري اراك ،دانشگاه آزاد و شهرداري تبريز با امتيازات
مشابه  21اما بر مبناي بازي مستقيم و تفاضل گل ،رتبههاي سوم تا
پنجم را در اختيار گرفتند .شيميدر با  20امتياز در جاي ششم است و
شهرداري كاشان با  ،19نيروي زميني با  ،17شهرداري گرگان با  15و
لوله آ.اس شيراز با  13امتياز رتبههاي هفتم تا دهم را در اختيار دارند.
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نفت ،پتروشيمي اوج بازيهاي
نيم هفته پانزدهم!

نيم هفته پانزدهم ليگ برتر بسكتبال امروز در شهرهاي مختلف
پيگيري ميشود درحاليكه تقابل دو تيم جنوبي نفت آبادان
و پتروشيمي ماهشهر را بايد اوج حساسيت مسابقات اين هفته به
حساب آورد.
تيم نفت آبادان تنها تيمي است كه توانسته تنها شكست را به مدافع
عنوان قهرماني تحميل كند آن هم در خانه ماهشهر بنابراين امروز در
خانه خود با اعتماد به نفس بيشتري به ميدان خواهد رفت از طرفي
پتروشيمي كه خود را مستحق آن شكست نميديد با تمام قوا به
ميدان خواهد رفت تا آن شكست را در خانه آبادانيها ،جبران كند.
شاهين طبع در تقابل با حماد سامري تمام توان فني و مديريتي خود
را به كار خواهد بست تا قبل از بدست گرفتن زمام هدايت تيمملي
براي مسابقات مردان غرب آسيا با خاطرهاي خوش راهي اردن شود و
از طرفي حماد سامري جوان هم حاضر نيست كه بازنده ميدان باشد
هرچند كه ميداند پتروشيمي از جهت مهره به نفت ميچربد و بازي
به مراتب سختتري نسبت به دور رفت در پيش دارد اما لحظهاي از
فكر برد خارج نميشود.
در ساير ديدارها شهرداري اراك ميزبان شهرداري كاشان است،
شهرداري تبريز از دانشگاه آزاد پذيرايي خواهد كرد .دو تيم قعر
نشين شهرداري گرگان و لوله آ اس شيراز در گرگان به مصاف يكديگر
ميروند و باالخره نيروي زميني و شيميدر هم در تهران با يكديگر
روبرو خواهند شد.

قرارداد خيرهكننده كازينز!

قراردادهاي سنگين و خيرهكننده در بسكتبال « »NBAكم نبوده و نيست اما قرارداد اخير «ماركوس كازنيز» غول ساكرامنتو و ملي پوش تيم آمريكا از جمله
خيره كنندهترين اين قراردادها به حساب ميآيد شايد چون پيش از اين  ،بازيكنان پست پنج چنين شرايطي را دارا نبودهاند و عموماً قراردادهاي سنگين نصيب
بازيكنان پيراموني نظير مايكل جردن ،كوبي برايانت ،لبرون جيمز و بازيكناني از اين دست ميشده است.
با اين اوصاف ماركوس كازنيز سنتر تيم ساكرامنتو كه پيشنهادهاي خوبي از سوي تيمهايي نظير نيوپورك و ...براي فصل آينده داشت با پيشنهاد اغواكننده تيم
خودش ،تصميم گرفت پنج فصل ديگر يعني تا سال  2023در اين باشگاه بماند .باشگاه ساكرامنتو متعهد شده در قبال در اختيار داشتن غول خود براي پنج فصل
ديگر مبلغ  207ميليون دالر پرداخت كند يعني بيش از  40ميليون دالر براي هر فصل .كه البته براين افزوده ميشود قراردادهاي تبليغاتي و!...
بنابراين كازنيز از اين پس ميتواند در جمع ركورد داران دريافتكننده سنگينترين حق الزحمه قرار گيرد بخصوص كه در پست پنج انجام وظيفه ميكند! اين
قرارداد نشان ميدهد كه بازيكنان پست پنج تا چه اندازه تعيينكننده هستند كه باشگاه براي بازيكني كه فصل جاري تا اين مرحله  12تكنيكال فول گرفته و در
اين زمينه هم با وست بروك ركورد دار است و قاعدتاً خوش اخالق نيست ،اين مبلغ را پرداخت كند.با تمام اين تفاصيل قابل كتمان نيست كه هنوز روي دست
بازيكنان پست پنجي چون كريم عبدالجبار و شكيل اونيل و حتي حكيم اوال جوان ،بازيكني بلند نشده است حتي كازنيز گران قيمت!
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