كيميا عليزاده ب��ه عنوان پرچمدار كاروان ورزش��ي ايران در
بازيهاي آسيايي جاكارتا برگزيده شد .اين تصميم در نشست
وزير ورزش و س��يدرضا صالحياميري رئيس كميته ملي
المپيك اتخاذ گرديد.
بازيهاي آس��يايي جاكارتا بهصورت رسمي از تاريخ 27
مرداد 97آغاز خواهد ش��د و در روز مراسم افتتاحيه
يك ورزش��كار زن به نام كيميا علي��زاده پرچمدار
كاروان ورزشي ايران خواهد بود.
كيميا عليزاده كمسنترين ورزشكار ايران است
كه موفق ش��ده در بازيهاي المپيك مدال كسب
كند .عليزاده در حالي كه هجده س��ال داشت
موفق ش��د در المپيك ريو 2016ب��ه مدل برنز
دست يابد .وي در ادامه موفقيتهاي خود توانست
مدال نقره جهان را در س��ال  2017كسب كند .او
پس از مس��ابقات جهاني دچار مصدوميت شد و
دوران س��ختي را پشت س��ر گذاشت .وي پس از
عمل جراحي دچار بيماري ش��د كه خوشبختانه
موفق گرديد تا به بيمارياش غلبه كند .اكنون او به
ميادين بازگشته و بار ديگر روند موفقيتهاي خود را
آغاز كرده است.
عليزاده در بازيهاي آس��يايي جاكارتا حضور دارد .وي
در مسابقات دروناردويي پس از غلبه بر مليكا حسيني
مسجل كرد.
حضور خود را در بازيهاي آسيايي
ّ
كيميا عليزاده يكي از اميدهاي كس��ب مدال كاروان ورزشي
ايران محسوب ميش��ود اگرچه مدتي به دليل بيماري از ميادين
دور ماند ،اما با بازگش��ت به فروغ خود بار ديگ��ر اميدها را بارور
ساخت تا تيم ايران از هماكنون در وزن 67ـ كيلوگرم به گرفتن مدال
فكر كند.
اش به كار و تالش
كيميا عليزاده در اين مدت و پس از طي ش��دن بيماري
پرداخت .تمرين در پي تمرين بار ديگر او را به اوج رس��اند .كمتر حرف زد
و بيشتر كار كرد ،اصوالً اين ورزشكار بانوان كشورمان كمتر حرف ميزند،
دهد .اكنون او بايد در بازيهاي
زيرا به كار و موفقيت بيشتر عالقه نشان مي
آس��يايي جاكارتا پرچمدار كاروان ورزشي كش��ورمان باشد ،قبل از كيميا
عليزاده ،يكبار هم به س��ال  1998زهرا محروقي از رشته تيراندازي پرچمدار
ايران در بازيهاي آسيايي بانكوك بود.
به بهانه پرچمداري كيميا عليزاده در بازيهاي آسيايي جاكارتا گفتوگويي با اين
اخالق كشورمان انجام داديم كه با هم ميخوانيم.
ورزشكار خوش
*واگذاري حمل پرچم كشورمان به شما به عنوان پرچمدار كاروان ورزشي ايران
در بازيهاي آسيايي افتخار ديگري برايتان به حساب ميآيد.
براي دومين بار است كه به عنوان پرچمدار كاروان ورزشي ايران انتخاب ميشوم .اين باعث
افتخار اس���ت و از اعتماد مسئوالن ورزشي تشكر ميكنم .تالش من اين است كه بتوانم در
جاكارتا پاسخگوي اين همه محبت كه نسبت به من ابراز شده باشم.
*واگذاري پرچمداري كاروان ورزشي به ورزشكاران بانوان چه تعريفي ميتواند
داشته باشد؟
ش���ك ندارم كه اين نگاه مثبت ميتواند انگيزه را در نزد ورزشكاران زن كشورمان دوچندان
شود ،اهميت شمردن ورزش بانوان در ايران
سازد ،در اين رفتار حرف و پيام فراوان ديده مي
پيامي اس���ت كه به گوش جهانيان ميرسد .قطعاً ورزشكاران بانوي كشورمان نيزبراي اين
ارزشگذاري تالش خواهند كرد و پاس���خ آنها را با صيد و شكار مدالها خواهند داد و بنده
گيري بازتاب زيادي در جهان ورزش خواهد داشت.
مطمئن هستم كه اين نوع تصميم
* خوشبختانه با بازگشت مجدد به ميادين مشخص شد كه كام ً
ال بهبودي حاصل
شده است.
خدا را شكر .ش���كرگذار هستم و بله ،بهبودي حاصل شد .البته هرگز دعاي خير هموطنان
را فراموش نخواهيم كرد .متوجه ش���دم و ديدم كه به هنگام بيماري مردم عزيز و دوست
آميز و ابراز همدردي
داش���تني چگونه براي بهبودي من دعا ميكنند .پيامهاي���ي محبت
دوستان و ساير ورزشكاران كه از همه سطوح وجود داشت را فراموش نميكنم.
خداوند اين فرصت را مج���ددا ً به من داد تا بارديگر به ميادين بازگردم .تالش و غلبه بر هر
گونه مصدوميت و بيماري امتحان خوبي بود .اميدوارم بتوانم با كسب خوش رنگترين مدال،
پاسخ اين محبتها را بدهم.
شك عليزاده ميخواهد در بازيهاي آسيايي بار ديگر خوش بدرخشد؟
* بي
همينطور هم هست .بازيهاي آس���يايي ميدان بزرگي است براي ديدن .بايد از اين فرصت
ترين مدال را شكار كنم.
خواهم ناب
طاليي استفاده كنم .هدف نهاييام شكار مدال است .مي
ميخواهم ثابت كنم كه من هس���تم .آمدهام .محكم و با اراده ،ميخواهم بگويم كه ورزشكار
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خواهم باشكار مدال طال با جهان ورزش سخن بگويم.
زن ايراني هيچگاه پس نميزند .مي
بگويم كه ورزشكار زن ايراني يك قدرت است و چيزي كمتر از ورزشكاران دنيا ندارد.
شود؟
* كيميا عليزاده براي دومين بار پرچمدار كاروان ورزشي ايران مي
بله ،درس���ت ميفرمائيد .بار اول پرچمدار كاروان ورزشي ايران در بازيهاي المپيك جوانان
نانجينگ بودم و افتخار ميكنم كه بار ديگر پرچمدار شوم.
* واگذاري اين افتخار چه حسي براي شما دارد؟
اصوالً ورزشكاران در تالش هس���تند كه در اينگونه ميادين بزرگ و يا المپيك و يا جهاني
به مدال برس���ند .چون بزرگترين افتخار يك ورزشكار در آن ميادين خالصه ميشود .بنده
هم اين حس را دارم .اما قبل از آنكه در ميدان مبارزه به اين حس و به اين افتخار برسم ،با
واگذاري پرچمداري ايران در كاروان بازيهاي آسيايي ،بنده به مدال دست يافتم .اين عنوان
براي من حكم مدال را دارد .بايد اين مدال را به درس���تي حفظ و حمل كنم .پرچمداري
همان مدال طال اس���ت كه بنده قبل از آغاز بازيهاي آسيايي مدال خود را دريافت كردم.
هاي ميداني به دنبال مدال باش���م .حتماً به آن خواهم رسيد و جواب
اكنون بايد در رقابت
اعتماد خيليها را با شكار مدال خواهم داد.
مرداد97
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