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هفته هجدهم ليگ برتر بسكتبال

صعود دوباره اراك
مقاومت ديدني تبريزيها مقابل نفت!
در هفته هجدهم ليگ برتر بسكتبال اگر چه نتيجة دور از انتظاري
رقم نخورد اما تيم بحرانزده شهرداري اراك كه در نيم فصل دوم
بدليل مشكالت مالي و بدقوليهاي متوليان باشگاه در پرداخت
حقالزحمه بازيكنان نتوانست موفقيتهاي دور رفت را تكرار كرده و
به جمع نيمه دوميهاي جدول پيوسته بود يكبار ديگر خود را به
باالنشينان نزديك كرد .در اين هفته نتيجه تبريزيها هم جالب توجه
بود .تبريزي كه گويا مشكالت مالي گريبانگير اين تيم هم شده است
عليرغم در اختيار نداشتن يكي از تأثيرگذارترين خارجيهاي نور
يعني ويليامز و در كنار او عرفان نساجپور گارد رأس تأٍثيرگذار اين
تيم هم به ميدان نرفت اما مقابل نفت مدعي قهرماني و صاحب عنوان
دوم جدول بسيار ،قابل قبول ظاهر شد و ميرفت كه يك شكست دور
از انتظار ديگر را مثل شهرداري كاشان به تيم جنوبي تحميل كند
هر چند كه حماد سامري كه چوب آن شكست را خورده است نهايتاً
اجازه نداد اين اتفاق تكرار شود .تبريزيها اجازه ندادند جنوبيهاي
مدعي در پايان وقت قانوني پيروز ميدان باشند و كار به وقت اضافه

كشيد تا نهايتاً نفت در اورتايم و پس از پشت سر گذاشتن يك بازي
نفسگير پيروز ميدان شود .نفتيها يكبار پيش از اين چوب غفلت خود
را خورده بودند و گرنه امروز ميتوانستند صدرنشين جدول باشند
به همين جهت هم در وقت اضافه تمام توان خود را گذاشتند تا از
دام شكست رها شوند با اين وجود خطر شكست را بيخ گوش خود
احساس كردند .تقابل شهرداري كاشان و شيميدر تهران در كاشان
هم بازي نزديكي بود هر چند كه نهايتاً تيم تهراني پيروز ميدان بود.
شيميدريها كه يكي دو هفتهاي است اطالع يافتهاند نماينده سوم
ايران در مسابقات باشگاههاي غرب آسيا هستند روند رو به رشد نيم
فصل دوم را ادامه ميدهند و مترصد هستند كه با قدرت هر چه بيشتر
در هفدهمين دوره مسابقات باشگاههاي غرب آسيا حاضر شوند و
قرار است كه با تغييراتي در تركيب تيم خود به اين مسابقات اعزام
شوند .تغييراتي كه يكي از اصليترين آنها ميتواند اضافه شدن صمد
نيكخواه بهرامي به تركيب اين تيم باشد و همچنين شايد تغييراتي در
بازيكن خارجي مواردي كه قطعاً ميتواند اين تيم را به عنوان يكي از

مدعيان قهرماني مطرح كند آن هم وقتي دو تيم پتروشيمي و نفت
آبادان هم نمايندگان ديگر ايران در اين رقابتها هستند.
اما در ديگر ديدارها ،شهرداري گرگان كه يكي دو هفتهاي نفس
راحتي كشيده بود در هفته نهم از دور برگشت شكستي سنگين
را مقابل دانشگاه آزاد متحمل شد تا در كنار لوله آ اس ته جدولي
بازندگان با اختالف فاحش اين هفته مقابل حريفان نام بگيرند.
به اين ترتيب در پايان اين هفته تيم پتروشيمي كه از سد لوله آ اس
گذشت از مجموع  17بازي با  32امتياز همچنان صدرنشين است
نفت آبادان با  31امتياز رتبه دوم را در اختيار دارد دانشگاه آزاد و
شيميدر با  28و  27امتياز سايه به سايه در رتبههاي سوم و چهارم
يكديگر را تعقيب ميكنند شهرداري اراك كه توانست يكبار ديگر با
شيميدر هم امتياز شود بدليل تفاضل گل با صعود يك پلهاي در رتبه
پنجم جاي گرفت و شهرداري تبريز  26امتيازي رتبه ششم را به خود
اختصاص داد تا تيمهاي شهرداري كاشان ،نيروي زميني ،شهرداري
گرگان و لوله آ اس شيراز به ترتيب با  21 ،22 ،24و  17امتياز در
رتبههاي هفتم تا دهم قرار بگيرند.
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مشايخي:

با تيم سوم هم جزو قدرتهاي آسيا هستيم

تيم ملي بسكتبال ايران با كسب يك شكست و يك پيروزي از دو مسابقه تداركاتي مقابل تيم ملي ژاپن طي دو روز از هوكايدو به تهران بازگشت .مليپوشان كشورمان
پس از سفري بسيار طوالني و در هوايي بسيار سرد و چندين درجه زير صفر در حاليكه با تركيب اعزامي فقط تمريناتي چند جلسهاي را پشت سر گذاشته بودند و
هماهنگي الزم را نداشتند در اولين مسابقه خود مقابل ژاپن كه ميزبان المپيك  2020است تن به شكست دادند اما پس از يك روز توانستند اين شكست را جبران كرده
و به پيروزي برسند.
سجاد مشايخي گارد رأس تيمملي كشورمان اين پيروزي را نشانه اقتدار تيم ايران ميداند .او ميگويد« :در بازي اول بزرگترين مشكل بازيكنان خستگي ناشي از سفر
چندين و چند ساعته بود كه استراحت چنداني هم نداشتيم تا خستگي رفع شود به همين جهت در بازي اگر چه در ابتدا راضيكننده بوديم اما در انتها خستگي عارض
شد و شكست خورديم .مشايخي افزود« :اما مهم اين است كه بعد از ديدن فيلم بازي و گوشزدشدن ايرادات توسط كادرفني در بازي دوم با تيمي ژاپن را شكست داديم
كه تيم سوم ايران به حساب ميآيد و متشكل از بازيكنان جوان ،اميد و پنج بزرگسال بود در حاليكه از جمع بزرگساالن يكي از بهترينها يعني بهنام يخچالي هم بدليل
آسيبديدگي بازي نميكرد .گارد رأس تيمملي در ادامه گفت« :پيروزي بر ژاپن كه هم اكنون با برنامهريزي بسيار خوبي ،خود را براي موفقيت در المپيك  2020توكيو
آماده ميكند با تيمي كه عم ً
ال تيم سوم ايران به حساب ميآيد نشان از آن دارد كه با همين تيم هم جزو قدرتهاي برتر آسيا هستيم چرا كه ژاپن با تمام نفرات اصلي خود
به ميدان آمده بود اما در خانهاش مقابل ما شكست خورد».
 39شماره - 2181سال چهل و هفتم 2 -اسفند 1395

