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اجازه چند امتيازآوري به لبنان را دادند تا با كمتر شدن اختالف امتياز،
خفت شكست لبنانيها ،كمتر شود.
به اين ترتيب تيم ملي كشورمان با يك تير و دو نشان زد و با اين
پيروزي بسيار ارزشمند و كمنظير دو گروه را به سكوت واداشت .اول
لبنانيهاي پرادعا و دوم آن دست از منتقدان مغرضي را كه در سطور
باال به آن اشاره شد هر چند كه لبنانيها ساكت شدند اما بعيد به نظر
ميرسد كه سكوت اين گروه دوم موقتي نباشد!

چه موفقتر باشند و در دفاع نيز كام ً
ال منسجم كار كنند .در اين بازي
باز هم حامد حدادي حاكم مطلق كاپ آسيا بود و با كسب  23امتياز
و 20ريباند درخشانتر از هميشه دبل دبل كرد24 .امتياز محمد
جمشيدي كه بيشتر آنها از طريق پرتابهاي سه امتيازي بدست
آمد و سجاد مشايخي و بهنام يخچالي به ترتيب  12و  11امتياز كسب
كردند كه  9امتياز پاياني سجاد از تعيين كنندهترين امتيازات بازي
بود.

بدون شك اصليترين دليل پيروزي تيم ايران بر لبنان آن هم در
چنين شرايط سختي ،در درجه اول باز ميگردد به انتخاب استراتژي
درستي كه توسط كادر فني به كار گرفته شده بود .انتخاب دفاع
منطقهاي در اين بازي كه موجب مديريت ميدان و زمان شد و
قابليتهاي فردي بازيكنان لبنان را به حداقل رساند عاملی تعيين
كننده بود كه با گزينش اين روش و تكيه بر ضدحمالت و همچنين
اتكا به بازي نشسته كند و بهرهمندي حداكثري از مالكيت توپ در
زمين حريف ،اوال خستگيكمتري سراغ تعيين كنندهترين بازيكن
تيم ملي يعني حامد حدادي می آمد تا او بتواند در طول  40دقيقه و
با باالترين سطح در اوج عملكرد خود در ميدان حاضر بوده و عالوه بر
دفاع بسيار خوب و امتياز آوري و بازيسازي ،با مديريت ميدان ،باعث
ارتقاء عملكرد بازيكنان ديگر هم شود .اين استراتژي همچنين دست
بازيكنان شاخصي چون محمد جمشيدي و بهنام يخچالي ،سجاد
مشايخي و ارسالن كاظمي را نيز باز ميگذاشت تا در امتياز آوري هر

حامد حدادي ستاره بسكتبال كشورمان در همان دقايق ابتدايي
بازي لبنان به يك ركورد در آسيا دست يافت تا از مرز آسيا بگذرد.
حدادي با کسب  5امتياز اول ،اولين بازيكني شد كه طي بازيهاي
ملي ،از مرز  700امتياز گذشت تا در امتياز آوري اولين بازيكني باشد
كه به اين شاخصه رسيده است و قطعاً اين روند ادامه خواهد يافت!

انتخاب استراتژي درست!

حدادي 700تايي شد!

پاسخ غيرمستقيم فيبا به لبنانيها!

پس از پيروزي ايران بر لبنان سايت فدراسيون جهاني (فيبا) يكسره
اختصاص يافت به پيروزي ارزشمند تيم ملي و مليپوشان كشورمان.
اين سايت از پيروزي ارزشمند كشورمان گفت .بازي خوب و گذر
از مرز 700امتيازي حدادي را برجسته كرد ،از قرار گرفتن محمد
جمشيدي و بهنام يخچالي در جمع پنج شوتزن سه امتيازي برتر
آسيا خبر داد و حتي به طور اختصاصي به زبان فارسي پيروزي ايران

را تبريك گفت .اختصاص اين حجم از اخبار به پيروزي ايران مقابل
لبنان در يك چهارم نهايي يك تورنمنت كمسابقه بود اما اتفاق افتاد
تا سايت فدراسيون جهاني ،بياحترامي لبنانيها به ايران را پاسخي
غيرمستقيم داده باشد.

عكسالعمل حدادي و كاظمي به بياحترامي!

ارسالن كاظمي در نشست خبري بعد از مسابقه با لبنان با اشاره به
اينكه ورزش از سياست جداست از رفتار نامتعارف تماشاچيان لبناني
قبل از آغاز مسابقه گله كرد و گفت« :سياست جاي خود را دارد و
ورزش هم همينطور .تماشاگران لبناني در زمان پخش سرود ايران به
ما بياحترامي كردند كه اص ً
ال خوب نبود .من دوستان لبناني زيادي در
آمريكا داشتم كه برايشان احترام قائل بوده و هستم .تماشاچيان نبايد
سياست را با ورزش آميخته كنند و »...اين اظهارنظر كاظمي باعث
شد تا تمامي خبرنگاران حاضر در اين نشست برايش دست بزنند و
او را تأييد كنند .حامد حدادي هم ساعتي پس از پيروزي تيم ايران
در اینستاگرامش به اين ماجرا اشاره كرد كه در تصوير ديده ميشود!
اظهارنظري جامع ،كامل و صد البته صادقانه.

ادامه ارزيابيها در شماره آينده!

پس از پيروزي تيم كشورمان در يك چهارم نهايي مقابل لبنان ميزبان
و حذف اين تيم ،مليپوشان كشورمان در نيمه نهايي مقابل كره جنوبي
قرار گرفتند كه چون اين مطالب قبل از اين مسابقه به تحرير در آمد،
ارزيابي مرحلهنيمه نهاييو نهاييرابههفتهآيندهموكولميكنيم!
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