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بوکس به دنبال سنت شکنی سبک وزنها

کس��ب دو مدال نقره و یک برنز در تورنمن��ت بین المللی بوکس تایلند
ای��ن روزنه امید را در دل برخی کارشناس��ان بوجود آورد تا ش��اید بعد
از گذش��ت س��الیان طوالنی و بر حسب اجبار بوکس��وهای سبک وزن
کشورمان اینبار بتوانند در بازیهای آسیایی جاکارتا بر روی سکو بروند
تا شاید طلسم مدال نیاوردن مشتزنی کش��ورمان در اوزان پایین تر از
میان وزن شکسته شود.
در مسابقات جام پادش��اهی تایلند تیم ملی بوکس کشورمان در حالی
توس��ط امید احمدی صفا و س��جاد کاظم زاده دو مدال نقره و شاهین
موس��وی یک مدال برنز بدست آورد که به دلیل حذف اوزان سنگین از
رقابتهای بوکس آسیایی شرایط تیم ملی و کادر فنی برای مدال آوری
در این دوره از بازیها سخت تر شود بطوریکه حتی خیلی از کارشناسان
این کیک بوکس کارهای بوکس��ور را زنگ تفریح دیگر کشورها بدانند
ولی درخشش آنها در تورنمنت تایلند نشان داد اینگونه نیست.
علی مظاهری مربی تیم ملی بوک��س اعزامی به تایلند با اعالم پنجمی
ایران در این مس��ابقات گفت :در این مس��ابقات تایلند با استفاده از 21
بوکسور به مقام قهرمانی دست یافت .مغولستان ،فیلیپین و کرهجنوبی
نی��ز با ترکیب کامل در جایگاههای دوم تا چه��ارم قرار گرفتند .ما نیز با
حضور چهار بوکس��ور که  3نفر آنها مدنظر ما برای حضور در بازیهای
آسیایی هستند و روی آنها برنامهریزی کردیم به مقام پنجم رسید .ما با
کسب دو نقره و یک برنز باالتر از قزاقستان ،ژاپن ،اندونزی و چین تایپه
در این جایگاه قرار گرفتیم.
مربی تی��م ملی بوکس در خصوص برنامهه��ای آینده تیم ملی بوکس
خاطرنش��ان کرد :پس از این مس��ابقات ش��رایط را برای برگزاری یک
اردوی مش��ترک با تیمهای آذربایجان یا ترکیه فراهم کنیم .امیدوارم
با فراهم ش��دن این اردوی مش��ترک با قدرت خود را ب��رای بازیهای
آسیایی آماده کنیم .عملکرد بوکسورهای ما در تایلند به گونهای بود که
زنگ خطر را برای بوکسورهای آسیایی به صدا در آورد.

مظاهری یادآور شد :در گذش��ته همیشه بوکسورهای سنگین وزن ما
موفق به کس��ب مدال میشدند اما با فرصتی که در اختیار احمدیصفا
قرار گرفت ،این بوکس��ور  49کیلویی در س��ه تورنمنت اخیر به دیدار
نهایی راه یافته است .در گذش��ته به دالیل مختلف احمدیصفا اجازه
حضور در اردوی تیم ملی را پیدا نمیکرد اما کادرفنی جدید تیم ملی به
او میدان داد و احمدیصفا نیز به خوبی جواب کادرفنی را داده است.
مظاهری در خصوص ش��انس کسب مدال در بازیهای آسیایی تصریح

حسين رامادان

کرد :واقعا کار در بازیهای آس��یایی سخت است اما نیم نگاهی به مدال
داری��م .بوکس��ورهای ما با تمام ت��وان در حال جنگیدن هس��تند تا در
بازیهای آسیایی موفق باشند .این در ش��رایطی است که رسیدگی به
بوکس به نسبت سایر رشتههای حاضر در بازیهای آسیایی کمتر است
اما عزم خود را جزم کردیم تا در جاکارتا به گونهای ظاهر ش��ویم تا توجه
بیشتری به فدراسیون بوکس شود .امیدوارم دیدگاهها نسبت به بوکس
تغییر کند و این مهم نیز با عملکرد خود بچهها حاصل خواهد شد.

میراسماعیلی نماینده ایران در نشست المپین های ورزشی جهان
آرش میراس��ماعیلی به عنوان تنها نماین��ده ایران در چهارمین
نشست المپینهای ورزشی جهان حضور یافته و موفق به کسب
دیپلم آکادمی بین المللی المپیک شد.
چهارمین نشس��ت المپینهای ورزشی در کش��ور یونان برگزار
ش��د که در این نشست  130ورزش��کار از کل دنیا حضور یافتند
که آرش میراسماعیلی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی
المپیک به عنوان تنها نماینده ایران در این مراس��م حضور پیدا
کرد.
دارندهدومدالطالیجهانیجودووعضوکمیسیونورزشکاران
کمیته ملی المپیک با حضور در این نشست ضمن بیان سخنرانی
موفق به اخذ دیپلم از آکادمی بین المللی المپیک شد.

محجوب :یار تمرینی می خواهیم

بزرگترین مش��کل من نداشتن حریف تمرینی اس��ت و امیدوارم این
موضوع برایم دردسرساز نشود.
جواد محجوب سنگین وزن جودو کشورمان در خصوص وضعیت خود
اظهار داشت :خداراشکر مصدومیت ندارم و در شرایط ایدهآلی هستم.
تا جایی که میدانم گرندپری کرواس��ی آخری��ن تورنمنت بینالمللی
ما پیش از بازیهای آس��یایی اس��ت و باید نهایت بهره را از این فرصت
ببریم.
وی در خص��وص تاثیر این رقابتها در رنکین��گ جهانی گفت :فعال به
رده یازدهم دنیا رسیدم و کس��ب نتیجه مطلوب در کرواسی میتواند
ش��رایط من را در رنکینگ بهتر کند ،اما هدف اصلی من این است که تا
پایان رقابتهای جهانی به جمع  ۴نفر برتر راه پیدا کنم.
قهرمان جودو ادامه داد :بزرگترین مشکل من نداشتن حریف تمرینی
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اس��ت و امیدوارم این موضوع برایم دردسرساز نشود .در ایران حریفی
در س��نگین وزن ندارم و باید با تمرین و حضور در رقابتهای تدارکاتی
این خالء را برطرف کنم.
محجوب در خصوص "آندری" مربی ازبکستانی تیم ملی تصریح کرد:
او مربی خوبی اس��ت و در تمرینات تاثیر خ��ودش را دارد و خیلی برای
تیم زحمت میکشد .در مجموع کادر فنی خوبی داریم و مشکلی از این
بابت وجود ندارد.
محجوب در پایان خاطرنش��ان کرد :تا به حال در  ۸رویداد بین المللی
شرکت کردم و  ۵مدال کسب کردم و مطمئن هستم میتوانم روزهای
بهتر از این هم داش��ته باش��م .خیلی از بزرگان سنگین وزن را شکست
دادم و ب��ه امید خدا در رقابته��ای پیش رو هم نتیجه خوبی کس��ب
خواهم کرد.

در این دوره قهرمانان المپیک از هر کشور یک نفر حضور داشتند
ک��ه می توان ب��ه کاتالونیا قهرمان ژیمناس��تیک چن��د دوره از
المپیک از رومان��ی و دیگر مدال آوران المپیکی از کش��ورهای
مختلف جهان اش��اره کرد که به مدت  ۷روز در کالس آموزش��ی
حضور داشتند.
میراسماعیلی در مسابقات جهانی  2001و  2003مدال طالی
مس��ابقات جهانی را کسب کرده است و در س��الهای  2005و
 2007نیز به مدال برنز دس��ت یافته است .وی بیش از  11مدال
جهانی ،بازیهای آسیایی و قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد
و تنها جودوکاری اس��ت که در ایران موفق به کسب چهار مدال
جهانی شده است.

