بسکتبال

قاسم کیانی

بررسي موقعيت پتروشيمي براي حضور در باشگاههاي آسيا!

جنوبيها در انتظار قهرماني پتروشيمي!

تيم بسكتبال پتروشيمي ماهشهر ،نماينده ايران در مسابقات
باشگاههاي آسيا خواهد بود .پتروشيمي از اول مهر مقابل حريفانش
به ميدان ميرود در حاليكه اين مسابقات در شنزو چين از  31شهريور
ماه آغاز خواهد شد و پتروئيها در روز اول استراحت اين فرصت را
دارند تا حريفان را به خوبي محك بزنند.
قهرمان فصل گذشته ليگ برتر ايران با تركيبي تغيير يافته نسبت
به مسابقات ليگ كشور و باشگاههاي غرب آسيا به اين مسابقات
قدم ميگذارد در حاليكه انتظارات از اين تيم ،قهرماني در جمع
آسياييهاست.
پتروشيمي در مسابقات باشگاههاي آسيا ،حامد حدادي ستاره بزرگ
و ركورددار امتيازآوري و با ارزشترين بازيكن آسيا را بهمراه ندارد.
بازيكني كه بواسطه او در مراحل نيمه نهايي و نهايي ليگ برتر فصل
گذشته بدون كوچكترين دغدغه و با اقتدار تمام ،عنوان قهرماني را
از آن خود كرد .محمد جمشيدي بهترين پست دو مسابقات آسيا
كاپ  2017نيز كه از تاثيرگذارترين بازيكنان پتروشيمي در تمامي
مسابقات بود در فصل جاري و به تبع آن در مسابقات باشگاههاي آسيا،
اين تيم را همراهي نميكنند چرا كه به تيم نفت آبادان پيوسته است.
برخي معتقدند اختالفاتي كه جمشيدي با كادرفني در مسابقات
باشگاههاي آسيا پيدا كرد به همين جهت اجازه نيافت تا در ادامه آن
رقابتها تيمش را همراهي كند باعث جدايي از پتروشيمي شد!

بازيكناني كه تيم را كامل ميكنند!

پتروشيمي در كنار اين دو بازيكن ،بازيكنان خارجي سال گذشته خود
را نيز به همراه ندارد .اما در عوض نويد نيكتاش بازيكن ايراني فرانسوي
تيم ملي را نيز به خدمت گرفته تا بتواند از وجود او در پست چهار و در
مواقعي در موقعيت سه استفاده كند .آرون گرامي پور بازيكن دورگه
ديگر استخدام پتروشيمي است با قامت  2/10متر و جثهاي تنومند
در پست پنج كه اگر چه قابليتهاي كامل بازيكن در اين پست را
ندارد اما ميتواند كمك پتروشيمي باشد اما نه به عنوان بازيكن اصلي
اين پست .اميد پتروشيمي در پست پنج به «ميرزابگيچ» اسلوونيايي
است با قامتي باالي  2/10متر كه اما شرايط ايده آل بدني براي اين
پست را ندارد اما قطعا قابليتهايش از استانداردهاي الزم برخوردار
بوده كه توانسته مدتي در يوروليگ بازي كند .بگيچ به گفته كادرفني
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پتروشيمي بسكتبال را به خوبي ميفهمد و همين درك خوب او،
كمك بزرگي به پتروشيمي است هرچند كه قابليتهاي فني بااليي
نيز دارد و به عنوان پست پنج اصلي تيم پتروشيمي ،بازيكن قابل
اعتماد است.
در كنار اين بازيكنان ،آنچه تيم پتروشيمي را كامل ميكند به خدمت
گرفتن سه بازيكن ايراني ديگر است .سجاد مشايخي در موقعيت گارد
راس كه به عنوان بازيكني ششدانگ به عنوان اصليترين مهره تيم
ملي ايران در حال حاضر انجام وظيفه ميكند و در مسابقات كاپ
آسيا هم با تاثير فراواني در پيروزيهاي ارزشمند ايران داشت.
ديگر بازيكن تازه پيوسته به پتروشيمي ارسالن كاظمي است.
بازيكني ششدانگ در پست چهار كه در مسابقات كاپ آسيا 2017
براي اولين بار تمام قابليتهاي خود را به منصه ظهور رساند و نشان
داد كه بهترين پست چهار آسيا در حاضر است هرچند كه قاعدتاً
محدوديتهايي اجازه نداد از سوي كميته فني كاپ آسيا اين عنوان
را بدست آورد چون قرار گرفتن سه بازيكن از يك كشور در جمع پنج
بازيكن برتر قاره ،مسبوق به سابقه نبود.
ارس�لان براي هر تيمي ستون قابل اعتماد بهشمار م�يرود كه
پتروشيمي از اين امتياز در مسابقات پيشرو ،بهرهمند است .ميثم
ميرزايي بازيكن پست پنج تيم ملي كشورمان يكي ديگر از بازيكنان
اعزامي به كاپ آسيا كه به واسطه حضور حدادي ستاره تيم كشورمان،
فرصت چنداني براي حضور در ميدان نيافت ،ديگر بازيكني است
كه پس از جدايي از پتروشيمي در گذشته ،يك بار ديگر به اين تيم
پيوست تا او در كنار بگيج و گراميپور،پست پنج را براي شاهين طبع
پر كنند .سعيد داورپناه فوروارد شناخته شده ديگري است كه با كوله
بازي از تجربه به تيم پتروشيمي اضافه شده است تا بتواند جاي خالي
محمد جمشيدي را براي اين تيم پر كند.
در اين ميان نبايد ويلي واردن را فراموش كرد .بازيكن آمريكايي
شاغل در ليگ چين را كه با ميانگين  30امتياز در ليگ چين كام ً
ال
شناخته شده است و به عنوان گزينه اصلي پتروشيمي در موقعيت
گارد رأس براي شاهين طبع به ميدان خواهد رفت و اين بازيكنان
در كنار بهنام يخچالي و اوشين ساهايكال تيمي كامل و با قابليت را
براي جنوبيها راهي ميدان ميكنند كه توانايي كسب قهرماني و به

ارمغان آوردن جام باشگاههاي آسيا را براي جنوبيها خواهند داشت.
در كنار اين بازيكنان باتجربه محمدرضا بهرامزاد و حسين ذاكري نيز
دو بازيكن جواني هستند كه اين تيم را در مسابقات همراهي ميكنند
با اميد به اينكه مقابل حريفان نه چندان قوي ،فرصت به ميدان رفتن
را پيدا كنند!

رقيبان اصلي پتروشيمي!

تيم پتروشيمي ماهشهر با تيمهاي آستانه قزاقستان ،راماهلل
فلسطين ،چوكز فيليپين و مونو واسپار تايلند همگروه است در حالي
كه مسابقات باشگاههاي آسيا در دو گروه پنج تيمي برگزار ميشود.
در گروه پنج تيمي ديگر الرياض لبنان و نماينده چين تيمهايي
هستند كه ميتوانند رقيبان پتروشيمي در راه كسب قهرماني
به حساب بيايند.به اين ترتيب و با توجه به شناختي كه از تيمهاي
شركتكننده وجود دارد ،تيمهاي پتروشيمي ،الرياض لبنان ،نماينده
چين و تا حدي جوكز فيليپين ،تيمهايي هستند كه شانس كسب
عناوين برتر اين رقابتها را دارند و ساير تيمها براي رسيدن به سكو بايد
خيلي خوششانس باشند كه جايگزين يكي از اين تيمها شوند .با اين
وجود سوابق اين مسابقات باعث ميشود تا چنين استنباطي صورت
گيرد هرچند كه در شگفتي به روي هيچ تورنمنتي بسته نيست .بواقع
چه كسي فكر ميكرد اسلووني در يورو بسكت بتواند با شكست اسپانيا
به فينال برسد! بنابراين چنين اتفاقي در بسكتبال رخ ميدهد اما نه
هميشه!
حال بايد منتظر ماند و ديد كه پتروشيمي با شرايطي كه برشمرده شد
قهرماني را از آن خود خواهد كرد يا خير!

فنر باغچه اصليترين حريف تداركاتي!

تيم پتروشيمي قبل از حضور در باشگاههاي آسيا اردويي تداركاتي
متصل به اين رقابتها را در تركيه برگزار كرد .در اين اردو تيم
پتروشيمي سه بازي برگزار كرد كه در اولين ديدار مقابل دو تيم به
پيروزي رسيد اما اصليترين حريف اين تيم فنر باغچه بود كه اين
بازي روز گذشته برگزار شد.
پتروشيمي در باشگاههاي آسيا از اول تا چهارم مهرماه به ترتيب
نمايندگان قزاقستان ،فلسطين ،تايلند و فيليپين را پيشرو خواهد
داشت.

