بسكتبال

www.ettelaat.com

فرصت چنداني براي طرح برنامهها نخواهد بود بخصوص
كه احتماالً پارهاي موارد ،باعث خواهد شد تا رأيدهندگان،
تمركز الزم را براي سبك و سنگين كردن برنامههايي كه
شفاه ًا اعالم ميشود ،نداشته باشند.
مواردي كه برشمرده شد تقريب ًا همه آنچيزي است كه
انتظار ميرود اتفاق بيفتد به شرط اينكه همين شرايط
نسبت ًا آرام هفته اول تا پايان ثبتنام داوطلبان و البته پس
از تأييد صالحيتها ،تداوم يابد!

رقابت جيمزها در «!»N.B.A

لبرون پشت هاردن ميماند؟!

در حالي كه تقريباً يكچهارم مسابقات بسكتبال « »N.B.Aسپري شده است بهترينهاي كنفرانسهاي شرق و غرب طبق آمار معرفي شدند.
آماري خيرهكننده براي دو «جيمز» نامآشناي اين رقابتها.
البته «جيمز» براي يكي نام و براي ديگري فاميلي است .در منطقه غرب «جيمز هاردن» ستاره بيچون و چراي هيوستون با بدست آوردن
ميانگين امتيازي  31/7در هر بازي ،تنها بازيكني است كه تا به اينجا از سقف  30امتياز عبور كرده است .در طرف مقابل يعني كنفرانس شرق يك
ستاره ديگر پيشتاز است «لبرون جيمز» از كليولند كاواليزر البته با ميانگين امتيازي  28/2در هر بازي كه باعث  13پيروزي متوالي تيمش شده
است تا جايي كه كليولند تا به اينجا  18پيروزي و  7شكست دارد و در كنفرانس شرق دوم است در حالي كه ياران «هاردن» فقط  4شكست را در
كارنامه داشته و در كنفرانس غرب صدرنشين هستند .از نظر تعداد پاس گل هم «جيمز هاردن» با  9/7پاس در هر بازي برتري محسوسي نسبت
به «لبرون جيمز» با  8/6پاس در هر بازي دارد و همين موضوع باعث شده تا بسياري از كارشناسان پيشبيني كنند عنوان mvpدر فصل جاري
باز هم به «جيمز» ميرسد اما نه از نوع لبرون بلكه اين بار از نوع «هاردن»!
با اين وجود هنوز تا پايان مسابقات « »N.B.Aزمان قابلتوجهي باقيست و امكان جابجا شدن اين ركوردها وجود دارد.اما يك خبر بد براي
عالقهمندان به لبرون جيمز .او اعالم كرده است در مسابقات آلاستار پايان فصل شركت نميكند چون اوالً احتمال مصدوميت دارد و ثانياً قصد
دارد در اين فرصت بيشتر به خانوادهاش برسد .به اين ترتيب عالقهمندان به لبرون از هنرنماييهاي او در مسابقات آلاستار بيبهره خواهند ماند.

رسیدن به یک رکورد

«استفان كري» ستاره شوتزن تيم گلدن استيت هفته گذشته از مرز  2000پرتاب سه امتيازي گذشت و در بين بازيكناني كه به اين ركورد
رسيدهاند در ردة هشتم قرار گرفت در حالي كه به راحتي ميتواند از نفر اول هم عبور كند .در اين ركورد« ،ري آلن» صدرنشين است كه البته
ديگر بازي نميكند و سه بازيكن ديگر هم كه به اين ركورد رسيدهاند مدتهاست از عالم بازيگري خداحافظي كردهاند .سه بازيكن ديگري هم
كه ماندهاند نظير وینس كارتر به نظر ميرسد سالهاي پاياني بازيگري را سپري ميكنند در حالي كه شرايط سني استفان كري طوري است كه
ميتواند در آيندهاي نهچندان دور از سد همه اين ركوردداران حتي «ري آلن» هم عبور كند.
با اين وجود اگرچه «كري» در اين شاخصه فع ً
ال در جايگاه هشتم قرار دارد اما هيچكدام از هفت بازيكن پيش از او نتوانستهاند در مدت زماني كه
استفان به اين ركورد رسيده ،به  2000پرتاب سه امتيازي موفق برسند و همين ماجرا يعني يك ركورد براي «استفان كري»!
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