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فعالیت خیرخواهانه سوپراســـتارها در ورزش موضوعی است که همواره
توجهات را در سراســـر جهان بـــه خود جلب میکند .بـــه تازگی نمونههایی
از این اتفاقات افتاده که با جســـتوجویی ســـاده در اینترنـــت میتوان از
جزئیـــات آن باخبر شـــد؛ از کارهـــای خیرخواهانه رونالدو فوق ســـتاره این
روزهای فوتبال دنیا گرفته تا حرکت جوانمردانه لیونل مســـی که چند هفته
گذشته به همراه تیم بارســـلونا برای برگزاری دیدار دوستانه به قطر سفر کرد
و در حاشـــیه این سفر و دیدار تیمش و االهلی عربســـتان با مرتضی احمدی
(کودک افغان) دیدار کرد.
چند ســـالی اســـت از این نوع حرکتهای پسندیده توســـط سوپراستارها و
چهرههای شاخص ورزش کشورمان بیشتر شاهد هستیم .گویی ورزشکاران
ایران بیش از پیش دریافتهاند که وجوه انســـانی بـــا روح قهرمانی و ورزش،
پیوندی ناگسستنی دارد.
هماننـــد حمایت برخی ورزشـــکاران مشـــهور از کودکان بی سرپرســـت یا
حمایت ســـردار آزمـــون از کودک ســـرطانی روس که با فـــروش پیراهنش
به قیمـــت  10میلیون تومان بـــه این بیمار ســـرطانی کمک کرد تا بخشـــی
از هزینه درمانش تأمین شـــود .اتفاقاتی از این دســـت تنهـــا در فوتبال رخ
نمیدهد و برخی از ســـتارههای رشـــتههای ورزشـــی دیگر نیز چنین حرکات
خیرخواهانهای انجام دادهاند که یکی از ایـــن چهرهها را میتوان دختر 18
ساله کشورمان دانســـت که در «ریو» خوش درخشید و با کسب مدال برنز
به عنوان نخســـتین بانوی ایرانی موفق شد در المپیک به مدال دست یابد
و تاریخساز شود.

خواهـ ــم کرد.فعـ ــاً نمیخواهـ ــم در
خصـ ــوص تمـ ــام برنامههـ ــا صحبت
کنم چرا که امـ ــکان دارد برخی از آنها
عملی نشود».
او اهـ ــداف خیرخواهانـ ــه بزرگـ ــی
در سـ ــر دارد کـ ــه میتوانـ ــد تاحدودی
موجـ ــب دلگرمـ ــی این بچهها شـ ــود.
علیزاده ادامه میدهـ ــد« :هدفم این
است هر چند وقت یک بار به کودکان
کار سـ ــر بزنم و حالشـ ــان را بپرسـ ــم.
حضـ ــور ما موجـ ــب دلگرمـ ــی بچهها
شده و باعث میشـ ــود تا امید بچهها
بـ ــه ادامه زندگی بیشـ ــتر شـ ــود ،عالوه
بر این بـ ــه خود فرد نیـ ــز حس خوبی
منتقل میشـ ــود و به نوعی این تمایل
ایجاد میشـ ــود تا زمان بیشتری برای
انجام این کار با کودکان بی سرپرست
بگذارد».
علیزاده با رباط پاره در مسـ ــابقات
المپیـ ــک ریـ ــو حضـ ــور یافـ ــت و ایـ ــن
نشـ ــاندهنده غیـ ــرت بـ ــاالی بانـ ــوی
سـ ــختکوش تکوانـ ــدوی ایـ ــران بـ ــود.
کاری که کیمیای تکوانـ ــدوی ایران در
المپیک بـ ــا آن مصدومیت انجام داد
خود نشاندهنده روحیه باالیی بود تا
با آن حال بتواند دل مردم کشـ ــورش
را شـ ــاد کند .علیزاده درخصوص این
موضوع میگوید« :پیـ ــش از المپیک
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پای «کیمیا» به «خیریه» باز شد

کیمیـ ــا علیـ ــزاده ،دختـ ــر تکوانـ ــدوکار
کشـ ــورمان بارهـ ــا ثابـ ــت کـ ــرده که در
انجام کارهای خیر نیز پیشـ ــتاز است و
عالقه زیادی بـ ــه کمک کردن به افراد
نیازمند دارد .او پس از کسب موفقیت
در المپیک به کارهای خیر خود ادامه
و کار زیبـ ــای دیگـ ــری انجـ ــام داد کـ ــه
واکنشهای زیادی به همراه داشـ ــت.
ابوالفضل آرمیده کشـ ــتیگیر  15ساله
کرجـ ــی کـ ــه چند مـ ــاه پیش بـ ــه دلیل
مواجهه با بیماری روده تحت شیمی
درمانـ ــی قـ ــرار گرفـ ــت ،بـ ــا مشـ ــکالت
مالی زیـ ــادی روبهرو بود ،بـ ــه گونهای
که هزینههـ ــای درمان آرمیده از عهده
خانوادهاش خارج بود و همین عامل
باعث شـ ــد تا کیمیا علیـ ــزاده که خود
نیـ ــز در آن مقطـ ــع پایـ ــش را بـ ــه تیـ ــغ
جراحان سپرده بود ،اعالم کند بخشی
از هزینههـ ــای درمـ ــان ایـ ــن نوجوان را
تأمیـ ــن خواهد کرد .بانوی تاریخسـ ــاز
کشورمان قصد دارد همچنان کارهای
خیرخواهانه خود را ادامه دهد و برای
تـ ــداوم چنیـ ــن کارهـ ــای خیرخواهانه
برنامههایی هم در ذهن دارد.
بانـــ ــوی تــکوانــــ ــدوکار کشــ ــورمان
درخصـــــ ــوص انجــــــ ــام کارهــــــ ــای
خیرخواهانـ ــه بـ ــه خبرنـ ــگار «ایـ ــران»
میگویـ ــد« :پیـ ــش از ایـ ــن همیشـ ــه
از خداونـ ــد خواسـ ــته بـ ــودم روزی
ایـ ــن توانایـ ــی مالـ ــی را به مـ ــن بدهد
کـ ــه بـ ــه بچههـ ــای یتیـ ــم کمـ ــک کنم،
همیشـ ــه کمک بـ ــه این کـ ــودکان یکی
از اصلیتریـ ــن دغدغههـ ــای من بود.
پـ ــس از کسـ ــب مـ ــدال المپیـ ــک و بـ ــا
توجه بـ ــه جوایزی که برای من در نظر
گرفته شد ،این شـ ــرایط مهیا شد تا به
خواسـ ــته دلـ ــم برسـ ــم .میخواهم به
عهدم وفادار باشـ ــم و بـ ــه این کودکان
هـ ــم از نظر مادی و هم از نظر معنوی

کمـ ــک کنم .کـ ــودکان کار بایـ ــد در این
سـ ــن و سـ ــال شـ ــادی کننـ ــد آنهـ ــا باید
تمام فکر و ذکرشان بازی کردن باشد
نه اینکه بـ ــه اجبـ ــار کار کنند و زحمت
بکشـ ــند .میخواهم هر کاری از دستم
برمیآیـ ــد ،بـ ــرای این کـ ــودکان انجام
دهـ ــم تـ ــا حداقل بـ ــرای دقایقـ ــی این
کودکان خوشحال باشند».
کیمیـ ــا علیزاده در پاسـ ــخ بـ ــه این
سـ ــؤال که از چه زمانی تصمیم گرفتی
وارد امـ ــور خیریـ ــه شـ ــوی؟ میافزاید:
«جرقـ ــه حضـ ــورم در امـ ــور خیریـ ــه از
ماههـ ــا پیـ ــش ،یعنی قبـ ــل از اعزام به
مسـ ــابقات المپیک ریو زده شد .البته
ایـ ــن پیشـ ــنهاد را کسـ ــی به مـ ــن نداد
و من بـ ــه یکبـ ــاره تصمیـ ــم گرفتم در
انجام چنین کارهایی پیشـ ــقدم باشم
و خوشـ ــبختانه توانسـ ــتم تـ ــا بـ ــه اینجا
تاحدودی البتـ ــه ناچیز چنین کارهایی
را انجام دهم».
کیمیا علیـ ــزاده درحالی ،در تأمین
هزینـ ــه درمـ ــان ابوالفضـ ــل آرمیـ ــده،
پیشقدم شد که او در آن زمان به دلیل
مصدومیت ،پایش را به تیغ جراحان
سـ ــپرده بود اما این مصدومیت مانع
نشد تا به کارهای خیرش ادامه ندهد.
علیزاده درخصـ ــوص این موضوع
میافزایـ ــد« :از نظر خـ ــودم تا به اینجا
کاری انجـ ــام نـ ــدادهام .ابوالفضـ ــل
آرمیـ ــده نیاز بـ ــه کمک داشـ ــت و من
وظیفه خودم دانسـ ــتم تـ ــا به او کمک
کنم .باز هم میگویم از نظر خودم کار
خاصـ ــی انجام ندادم و همانند سـ ــایر
ورزشـ ــکاران وظیفهام ایـ ــن بود تا به او
کمک کنم».
البته او کارهـ ــای دیگری هم انجام
داد کـ ــه از جملـ ــه این کارهـ ــا بازدید و
حمایـ ــت از کـ ــودکان کار بـ ــود .بانـ ــوی
تکواندوکار کشورمان بیان میکند« :هر

بازی بدون توپ ستارههای نیکوکار

جرقه حضورم در
امور خیریه از ماهها
پیش ،یعنی قبل از
اعزام به مسابقات
المپیک ریو زده شد.
البتهاینپیشنهاد
را کسی به من نداد
و من به یکباره
تصمیم گرفتم در
انجامچنینکارهایی
پیشقدم باشم و
خوشبختانهتوانستم
تا به اینجا تاحدودی
البتهناچیزچنین
کارهایی را انجام
دهم

ورزشـ ــکاری وظیفه دارد چنین کاری را
انجام دهد که من هم مسـ ــتثنی از این
قضیه نبودم و میخواستم کاری برای
این بچهها انجام داده باشم .حمایت
از کـ ــودکان کار را نیـ ــز قبـ ــل از اعزام به
مسابقات المپیک ریو در ذهن داشتم
و پـ ــس از المپیـ ــک ایـ ــن کار را عملی
کـ ــردم .پیـ ــش از اعـ ــزام بـ ــه المپیـ ــک
هدفم این بود تا به نوعی به بچههای
کار کمک کنم و از خدا خواستم به من
کمک کند تـ ــا بتوانم از ایـ ــن بچههای
بیگناه حمایت کنم».
عالوه بـ ــر ایـ ــن ،بانـ ــوی تکواندوی
ایـ ــران به عنوان سـ ــفیر بهزیسـ ــتی نیز
معرفی شـ ــد .انتخاب او به این عنوان
کامالً شایسـ ــته به نظر میرسـ ــید چرا
کـ ــه پیـ ــش از این هم بـ ــه بچههای بی
سرپرسـ ــت کمک میکرد و مقداری از
حقوق خود را در اختیـ ــار این کودکان
قرار م ـ ـیداد .او میگوید« :بازدیدی از
بچههای بیسرپرسـ ــت در بهزیسـ ــتی
کرج داشتم و هر چند یک بار حقوقم
را بـ ــه آنجـ ــا اهـ ــدا میکـ ــردم .خیلـ ــی
دوست داشتم تا به نوعی به بچههای

نیم نگاه

ëëلیونلمسی؛بازسازیبیمارستانکودکان
لیونل مسی ،باهوشترین بازیکن فوتبال دنیا ،فعالیتهای نیکوکارانه فراوانی در کارنامه خود دارد .او
مؤسسه خیریهای با نام خودش تأسیس کرده است .همین طور یکی از اعضای فعال یونیسف به شمار
میرود و در منصب ســـفیر یونیسف ،برای حمایت از حقوق کودکان فعالیت میکند .مسی به کشورش
آرژانتین ،کمکهای مالی زیادی میکند .ســـاختن ورزشـــگاه و خوابگاه شـــبانه روزی برای باشـــگاه شهر
زادگاهش و بازســـازی بیمارستان کودکان در همان شهر از جمله نیکوکاریهایی است که او انجام داده و
همواره برای تحقیق در حوزه سرطان مبالغی میپردازد.
دیویدبکهام؛کمکبهآسیبدیدگانحوادثطبیعی
دیوید بکهام ،ستاره مشهور انگلیســـی دنیای فوتبال ،سالهاست فعالیتهای انساندوستانه خود را
آغاز کرده اســـت .کمکهای فراوان او به کودکان نیازمند و بیمار باعث شد از سال  ۲۰۰۵به سمت سفیر
یونیسف برسد .بعد از این انتصاب ،اقدامهای او برای کمک به کودکان ،آسیب دیدگان حوادث طبیعی
و بیماران چند برابر شـــد .بکهام در راستای این فعالیتهایش سفرهایی به سیرالئون ،آفریقای جنوبی،
فیلیپیـــن و تایلنـــد داشـــته و در راه مبارزه با ایـــدز و بیماریهای دیگر به نهادها و مؤسســـههای مختلف
کمکهای فراوانی کرده است .دیوید بکهام همچنین به تازگی گفته هر  ۴فرزندش در مورد فعالیتهای
خیریه او کنجکاو هستند و میخواهند در این امور با او همکاری داشته باشند.
ëëکریستیانورونالدو؛ساختمرکزدرمانسرطاندرمادرید
کریســـتیانو رونالدو ،فوق ســـتاره باشـــگاه رئال مادرید و تیم ملی پرتغال ،همیشـــه در انجام کارهای
خیرخواهانه پیشقدم بوده است .او با فروش کفش طالی فوتبال که در سال  ۲۰۱۲برنده آن شد یکونیم
میلیون دالر برای تأســـیس مدرســـهای در غزه پرداخت .رونالدو برای ساخت مرکز بیماران سرطانی در
مادرید نیز مبلغ زیادی هزینه کرد .او در حال حاضر ســـفیر «نجات کودکان» اســـت که به بچههایی که از
گرسنگی یا چاقی مفرط رنج میبرند ،کمک میکند.
ëëفوتبالیستهایایرانی؛ساختمدرسهودرمانگاه
در میان فوتبالیســـتهای ایرانی هم نامهای بسیار آشنایی در فهرست نیکوکاران به چشم میخورد؛
علی دایی ،مهدی مهدویکیا ،علی کریمی و کریم باقری از جمله آنها هستند .علی دایی با ساخت مدرسه،
درمانگاه شبانه روزی ،پرورشگاه و کمک به بیماران نیازمند و آسیب دیدگان زلزله و آزاد کردن دهها زندانی
دیـــه و مهریه ،فعالترین بازیکن فوتبال در عرصه کارهای نیک به شـــمار میآید .مهدی مهدویکیا هم
با کمک به کودکان ســـرطانی ،ایتام ،کودکان آفریقا ،مردم زلزلهزده و آسایشـــگاه کهریزک در کارهای خیر
پیشقدم بوده است .علی کریمی یکی از محبوبترین فوتبالیستهای ایران و از مردان نیکوکار سرزمینمان
است .کمکهای مادی و معنوی این بازیکن به کودکان بی سرپرست و بیمار بسیار قابل توجه بوده است.
این در حالی است که این بازیکن میل چندانی به فاش شدن این فعالیتهایش ندارد .کریم باقری هم
اقدامهای خیرخواهانهای برای کمک به کودکان و افراد بی بضاعت و زلزلهزده داشته است.

نیازمنـ ــد کمـ ــک کنـ ــم و به ایـ ــن دلیل
تصمیـ ــم گرفتم تـ ــا ایـ ــن کار را انجام
دهـ ــم و هر مـ ــاه مبلغـ ــی از حقوقم را
در اختیـ ــار این کـ ــودکان بیگنـ ــاه قرار

دهم .هـ ــر چنـ ــد کمکها ناچیـ ــز بود
امـ ــا این کمکها تاحـ ــدودی بچهها را
خوشـ ــحال میکرد و قطعـ ــاً این کار را
ادامه خواهم داد.

برنامـ ــه بلندمدتی بـ ــرای کمک به
کـ ــودکان کار و انجام سـ ــایر امور خیریه
دارم .البته تاکنـ ــون برنامه من عملی
نشـ ــده اما بزودی این برنامه را عملی

یک بار رباط پایم پاره شده بود و بعد
از آن تمرینات طوالنـ ــی مدت را آغاز
کردم تـ ــا بتوانم با آمادگی در المپیک
ریو حضور یابم .دیگـ ــر پذیرفته بودم
که این آسـ ــیب دیدگـ ــی را دارم و باید
با وجود این درد در مسـ ــابقات حاضر
شوم».
بانوی تاریخسـ ــاز ورزش کشورمان
ادامـ ــه میدهـ ــد« :بـ ــرای کسـ ــب
موفقیـ ــت در مسـ ــابقات المپیـ ــک
خیلـ ــی تالش کردم و هدفـ ــم این بود
تا این آسـ ــیبدیدگی باعث ناامیدی
من و مردم کشـ ــورم نشـ ــود ،به همین
دلیـ ــل با وجود این آسـ ــیب دیدگی در
مسـ ــابقات حضـ ــور یافتم و تالشـ ــم را
کردم تا بهترین مدال را برای کشـ ــورم
به ارمغـ ــان بیاورم اما متأسـ ــفانه این
گونه نشد.
بـ ــا وجود این خوشـ ــحالم که با این
مـ ــدال توانسـ ــتم تا حـ ــدودی موجب
خوشحالی مردم کشورم شوم».
او کـ ــه پـ ــس از بازگشـ ــت از برزیـ ــل
مـ ــچ پـ ــای خـ ــود را بـ ــه تیـ ــغ جراحان
سـ ــپرد ،کارهـ ــای درمانی خـ ــود را زیر
نظـ ــر فیزیوتـ ــراپ آغـ ــاز کرده اسـ ــت.
علیـ ــزاده درخصـ ــوص بازگشـ ــتش به
شـ ــیاپ چانگ بیان میکند« :حقیقتاً
عجل ـ ـهای بـ ــرای بازگشـ ــت نـ ــدارم و
میخواهم در آرامش روند درمانیام
را پیگیـ ــری کنم .کارهای فیزیوتراپی را
آغاز کردهام.
بـ ــرای حضـ ــور در مسـ ــابقات ابتدا
باید به مرز آمادگی برسـ ــم و سـ ــپس
در پیکارهـ ــای انتخابی تیمملی مجوز
حضـ ــور در مسـ ــابقات جهانـ ــی را بـ ــه
دسـ ــت آورم .پس از اینکه توانستم در
ترکیب تیم ملی قرار بگیرم ،مطمئن
باشـ ــید رنگ مدال جهان ـ ـیام را ارتقا
میدهم».

تفاوت «کیمیا» یا «کیمیا»ی متفاوت؟!
یادداشت

مهرو کمرانی

مربی علیزاده در ریو

کیمیـــا علیـــزاده پیـــش از المپیـــک در
نظر داشـــت تـــا کارهـــای خیرخواهانه
انجـــام دهـــد و از همان زمـــان گام در
این مسیر گذاشت .او پس از درخشش
در المپیـــک ریـــو در مدرســـه کـــودکان
بیسرپرســـت حضور یافـــت و در آنجا
هزینه ادامـــه تحصیل این کـــودکان را
پرداخت کرد .کارهای بانوی تکواندوی
ایران به اینجا ختم نشد و در شرایطی

کـــه ابوالفضـــل آرمیـــده ،کشـــتیگیر
نوجـــوان کشـــورمان نیـــز با مشـــکالتی
روبهرو شـــد ،به ســـراغ او رفت و به این
کشـــتیگیر نوجـــوان نیـــز کمـــک کرد و
هزینههای درمان وی را متقبل شـــد و
تا بـــه اینجا در این امـــور خیریه حضور
پررنگی داشت .کیمیا سن و سال کمی
دارد و هم اکنون کـــه پاداشهای خود
را دریافـــت کـــرده ،قصـــد دارد به امور
خیریه خود ادامه دهد .علیزاده اخالق
بسیار خوب و متفاوتی دارد .او همیشه
و در همـــه جـــا به همنوع خـــود کمک
میکنـــد ،البتـــه نهتنهـــا بـــا حضورش
در مراکـــز مختلـــف ،او بـــه بچههـــای
تکوانـــدو نیـــز کمک فکـــری میدهد و
بـــه بچههایی که تـــازه وارد این ورزش
شـــدهاند ،انرژی مثبت میدهـــد .او با
حضور در خانه ایتام و بیسرپرســـتان،
کمکهایـــی داشـــته و ســـعی میکند

در مراکـــزی حضور یابـــد که حضورش
مثمر باشـــد .در این سالها در کنارش
بودم و کامالً از روحیات این ورزشـــکار
خوب کشـــورمان باخبرم و کســـانی که
بـــه کیمیـــا نزدیـــک هســـتند ،روحیات
او را میشناســـند .کیمیـــا نـــه تنها بعد
از المپیـــک ریـــو بلکه قبـــل از المپیک
و در باشـــگاه هر کمکی که از دســـتش
برمیآمـــد ،از بچهها دریـــغ نمیکرد و
قطعـــاً او روحیه متفاوتتری نســـبت
به ســـایر نفرات دارد و همین موضوع
موجـــب میشـــود تـــا پیشـــرفت کند.
قطعاً او به انجام کارهای خیریه ادامه
خواهـــد داد و برنامههایـــی نیـــز برای
ادامه این امور دارد .کیمیا برای درمان
مصدومیتش بـــه فیزیوتراپی مراجعه
میکند و تمام انگیزهاش حضور موفق
در مسابقات جهانی است ،برنامههای
آینـــده کیمیـــا حضـــور موفقتـــر در

مســـابقات جهانـــی و المپیک اســـت.
کیمیا از سن  7سالگی با من کار کرده و
من تا آنجایی که به یاد دارم ،او بیشتر
از همه تالش کـــرده و به خاطر همین
تالشها ،بیشـــتر از همه توجـــه من را
جلب میکرد .او انگیـــزه زیادی دارد و
عـــاوه بر این دل پاکی دارد و همیشـــه
برای رســـیدن بـــه اهداف خـــود تالش
کـــرده به ایـــن دلیل میتـــوان گفت که
او نســـبت بـــه بقیه متفاوتتر اســـت و
فکر میکنم تالشـــش در حـــال به ثمر
نشستن است .بازگشـــت کیمیا پس از
عمل باعث خیر بود ،او هر روز در حال
بهتر شدن اســـت ،کارهای فیزیوتراپی
و تمرینات بدنی کیمیـــا علیزاده برای
بازگشـــت به میادیـــن در حـــال انجام
است و این امید وجود دارد که علیزاده
در مســـابقات جهانـــی حضـــور یابد و
بتواند در آنجا بدرخشد.

دختران مستعد زیادی در تکواندو
وجـــود دارنـــد امـــا بـــرای رســـیدن به
وضعیـــت ایـــدهآل باید شـــرایط برای
آنها مهیا باشـــد البته برای رســـیدن به
این مهم ،این بچههای مســـتعد نباید
از مســـیر خود منحرف شـــوند .هدایت
بچهها باید توســـط مربـــی انجام گیرد
و در ایـــن مســـیر مربی نقـــش تعیین
کنندهای در سرنوشـــت یک ورزشـــکار
دارد .ورزشـــکار نهتنهـــا از بعـــد فنـــی
بلکه باید از بعـــد اخالقی هم پرورش
یابـــد و تربیـــت یـــک ورزشـــکار از نظر
اخالقی کار بســـیار ســـختی محســـوب
میشـــود .ورزشـــکار بایـــد خـــودش
بخواهد تـــا پلههای ترقـــی را طی کند.
هماننـــد کیمیـــا در تکوانـــدوی ایـــران
وجـــود دارد اما اینکه چه کســـی با این
بچهها کار میکنـــد و چه راهی را پیش
رویشـــان میگـــذارد ،اهمیـــت زیـــادی

دارد .انگیـــزه و پشـــتکار در ورزش یکی
از اصلیتریـــن موضوعـــات محســـوب
میشود ،موضوعی که باید در ورزشکار
وجود داشـــته باشـــد تا بتواند در آینده
به وضعیـــت مطلوب برســـد .همانند
کیمیـــا وجـــود دارد امـــا اینکـــه بتوانند
این روحیه را حفظ کنند ،کمی ســـخت
است .کســـب مدال برنز المپیک پایان
آرزوهـــای کیمیـــا نیســـت در حالی که
ما ورزشـــکارانی داشـــتیم که با کســـب
مدالهـــای کم ارزشتـــر ورزش را رها
کردند و به همان مدال قانع شدند که
این روحیه نباید در میان ورزشکاران ما
وجود داشته باشد.
وظیفه مـــا این اســـت تا بـــا روحیه
دادن بـــه امثـــال کیمیا ،مانع دلســـرد
شـــدن آنهـــا شـــویم و کاری کنیـــم بـــه
راهشان ادامه دهند .کیمیا علیزاده در
مســـابقات جهانی دچـــار مصدومیت

شـــد و باوجـــود ایـــن مصدومیـــت بـــه
کارش ادامه داد و ما برای آماده کردن
کیمیـــا جهـــت حضـــور در مســـابقات
المپیک ریو خیلی ســـخت کار کردیم،
روزهای ســـختی را پشت ســـر گذاشتم
چرا که همه نگاهها برای کسب افتخار
بـــه کیمیـــا علیـــزاده بـــود در حالی که
مصدومیت او بسیار شـــدید بود و این
کارمان را بسیار سخت میکرد.
مـــا بهتـــر از کیمیـــا را در آن مقطع
زمانـــی نداشـــتیم و خـــود کیمیـــا نیـــز
اصرار داشـــت بـــا وجـــود مصدومیت
بـــه المپیـــک بـــرود بنابرایـــن بـــرای
بهبـــودی مصدومیـــت کیمیـــا مجبور
بودیـــم تمرینـــات ویژهای بـــرای او در
نظـــر بگیریم امـــا به هر حال او رســـید
و توانســـت در المپیـــک افتخارآفرین
باشد .کیمیا انگیزه زیادی برای حضور
در المپیک داشت و همین انگیزه زیاد

او موجب شد تا من هم انگیزه بگیرم.
در اولین بازی با نماینده کرواســـی
کیمیـــا خیلی مقتدرانـــه و خیلی خوب
بـــازی را آغاز کـــرد ،او در راند یک و دو
عملکرد خوبی داشت اما جو المپیک
در راند سوم روی کیمیا اثر گذاشت ،در
راند سوم تماشاگران شروع به تشویق
و آواز خوانـــدن کردند که این جو کیمیا
را کامالً به هـــم ریخت و روحیه خود را
از دست داد ،جو المپیک در بازیهای
اول روی کیمیا تأثیر گذاشـــت و شـــاید
این موضوع باعث شـــد تـــا او نتواند به
خوشرنگترین مدال دست یابد.
تمـــام روحیـــات یـــک ورزشـــکار یا
انســـان خـــوب در درون ایـــن جـــوان
 18ســـاله وجـــود دارد و ایـــن موضوع
موجب شده تا او هم در بعد اخالقی و
هم در بعد قهرمانی متفاوتتر از سایر
ورزشکاران باشد.

