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همه آنهایی که خواستند و توانستند

چهره برتر ورزش ایران در سال  +

شــهروند| در آستانه آغاز ســال جدید شمسی 
نگاهی می اندازیــم به چهره هــای برتر ورزش 
ایران در سالی که به پایان آن نزدیک و نزدیک تر 
می شــویم. افرادی که به لطف افتخارآفرینی و 
عملکرد درخشان در رشته تخصصی که داشتند 
دل مردم ایران را شاد کردند. درواقع سال 1395 

مثل همه ســال های دیگر پر از تلخی و شیرینی، 
موفقیت و ناکامی بود. با توجه به برگزاری المپیک 
و پارالمپیک مالک قضاوت بیشــتر ورزشکاران 
نتایجی اســت که آنها در ریو کســب کردند. اما 
فوتبالی هم که المپیکی نبود مثل همیشــه برای 
مردم از اهمیت بســیار زیادی برخــوردار بود و 

چند چهره بسیار ویژه داشــت. ورزش مقوله ای 
اســت که تمام مردم ایران اتفاقات آن را دنبال 
می  کنند ونتایج آن روی روحیه و نشــاط جامعه 
تأثیر مســتقیم می گذارد. به همیــن دلیل این 
امیدواری وجود دارد در  ســال جدید و سال های 
بعد، موفقیت های ورزش کشــور بیشتر و بیشتر 

شود. اما در  سال 1395 چهره های برتر ورزش ایران 
چه کســانی بودند و موفقیت آنها چه بود؟ امسال 
چهره های زیادی توانستند در مسابقات داخلی و 
بین المللی به موفقیت برسند. اما افرادی که در این 
پرونده به آنها اشاره می کنیم چهره های ویژه و برتر  
سال بودند که دست به کارهای بسیار بزرگی زدند.

زهرا نعمتی 
تحقق یک شعار

کماندار معلول بانوی ایرانی که 
توانست ســهمیه حضور در 
مسابقات المپیک را هم به 
دست بیاورد و پرچ دار کاروان 
ایران در المپیک باشــد، او 

باوجود تالش بسیار نتواست 
افتخارآفرینی خــود را در المپیک 

کامل کند اما همان طور که انتظار می رفت 
در پارالمپیک باز هم مثل دوره قبل به مدال 
طال رسید. او همیشه یک شعار بسیار مهم 
را در مراســم های داخل و خارج از کشور 
به مــردم با این مضمون کــه »معلولیت، 
محدودیت نیست« اعالم می کند و با اراده 
آهنین و انگیزه بسیار زیادی که دارد به دنیا 
نشان داد که این شعار یک واقعیت مطلق 
است و با معلولیت هم می توان در کار خود 
بهترین بود. زهرا نعمتی یکی از افتخار های 
ورزش ایــران در ســال های گذشــته در 
 سال جاری حتی به عنوان برترین کماندار 
زن جهان هم در مراســم بزرگــی که در 
الس وگاس آمریکا برگزار شد انتخاب شد. 
حاال هم تالش می کند به مدال آوری های 
خود در سطح مســابقات آسیایی و جهان 
ادامه بدهد تــا در المپیک 2020 باز هم با 
کسب ســهمیه المپیک برای اولین بار به 
مدال برسد و در پارالمپیک هم در کسب 

مدال طال هت تریک کند.

مجتبی عابدینی 
آقای پدیده

مقام چهارمــی اش در المپیک 
با درخشــش خیره کننده ای 
کــه داشــت آن قــدر برای 
مردم اهمیت داشت که او را 
به عنوان یک قهرمان ساده و 
دوست داشــتنی در قلب خود 
جای دادند. وقتــی در نیمه نهایی در 
حق او ناداوری شــد و دستش از مدال نقره 
یا طال کوتاه ماند، همــه آنهایی که تصویر 
اشــک هایش را دیدند بــا او غصه خوردند 
و آنها هم برای قهرمان جدید خود اشــک 
ریختند. مجتبی عابدینی بدون شک پدیده 
ســال های اخیر ورزش ایران است. آن هم 
در رشته   ای که هیچ کســی تصور نداشت 
ورزشکاران ما در المپیک و مسابقات جهانی 
بتوانند حرفــی در آن برای گفتن داشــته 
باشند. عابدینی که سال قبل  توانسته بود در 
جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشد، در 
المپیک درخشش خود را تکرار کرد و فقط 
به خاطر ناداوری از رسیدن به مدال بازماند. 
این قهرمان چند ماه بعد با انگشت شکسته 
به همراه سایر نمایندگان شمشیربازی ایران 
در مسابقات جام جهانی ایتالیا شرکت کرد تا 
باز هم تاریخ ساز باشد. عابدینی در شرایطی 
که قهرمان و نایب قهرمان المپیک از کسب 
مــدال بازماندند با شکســت اوه کره ای در 
نیمه نهایی با نتیجه 15 بر 14 تاریخ ســاز 
شد و به فینال رسید. آقای پدیده در فینال 
مقابل حریف مجارستانی با نتیجه نزدیک 
15 بر 12 شکســت خورد تا از رسیدن به 
مدال طال بازبماند؛ اما همین مدال نقره  اش 
باارزش ترین مدال تاریخ شمشیربازی ایران 

بود که برای نخستین بار به دست آمد.

سهراب مرادی 
بازگشت باشکوه

در آســتانه بازی های آســیایی 
اینچئون بــود که خبــر آمد 
دوپینگ او مثبت اعالم شده 
اســت. آن روزها کمتر کسی 
فکرش را می  کرد چند سال بعد 
با طالی المپیک 2016 برزیل 
بازگشت با شکوه داشته باشد.کسی 
که با داشتن مدال طالی آسیا، یک سال قبل 
از این فاجعــه در المپیک 2012 لندن هم با 
این که امید زیادی به کســب مدال داشت، 
در هر سه حرکت یک ضرب وزنه  را انداخت 
و از گردونه مسابقات حذف شد. با این وجود 
دوپینگ باعث محرومیت دوســاله ا ش شد. 
کابوسی که باعث شد مدت ها خودش را در 
خانه پدری حبس کند و قید آمدن به کوچه 
و خیابــان را بزند. در این مدت فدراســیون 
حســین رضا زاده، مــرادی را به عنوان یک 
وزنه بردار بازنشســته به فدراسیون جهانی 
معرفی کرده بــود. بعد از رفتــن رضازاده و 
روی کار آمــدن علی مرادی، بــا پایان زمان 
محرومیت سهراب خودش را آماده حضور در 
تیم ملی کرد. اما فدراسیون جهانی اعالم کرد 
به خاطر بازنشسته اعالم شدن او مجوز حضور 
در مسابقات آســیایی را ندارد. این جا بود که 
حتی حضور او در المپیــک 2016 و رویای 
بزرگ اش با ابهامی بزرگ رو به رو شد. درنهایت 
با تالش بســیار مشکل حل شــد و سهراب 
مرادی به میادین بازگشت و به قدری آماده 
بود که توانست مدال طالی المپیک و پس 

از آن طالی قهرمانی آسیا را به دست بیاورد.

علیرضا فغانی 
  به سوی فینال جام جهانی

قبل از این کــه فینال جام جهانی 
باشــگاه های جهان یــا فینال 
مسابقات جام  ملت های آسیا 
را قضــاوت کنــد ، همه فکر 
می کردند هدفــی که بهترین 
داور تاریــخ فوتبال ایــران از آن 
حرف می زند یک رویای دست نیافتنی 
خواهد بود. اما ادامــه موفقیت های علیرضا 
فغانی در  ســال 1395 به همه نشان داد که 
دست یافتن به این رویا با این که خیلی سخت 
اســت اما با اراده ای که او از خودش نشــان 
داده نشدنی نیست. فغانی که در لیگ برتر با 
قدرت تا به این جا بهترین داور بوده به قدری 
درخشش داشــت که فینال فوتبال المپیک 
بین تیم های آلمــان و برزیل را هم با تصمیم 
فیفا قضاوت کرد. او در مسابقات بین المللی و 
آسیایی هم قضاوت های موفقی داشت و حتی 
بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آســیا را هم 
سوت زد. درنهایت هم نامش در بین نامزد های 
کسب عنوان بهترین داوران  سال جهان قرار 
گرفت. چند ماه قبل هم مقامــات AFC از او 
به عنوان بهترین داور سال آسیا تجلیل کردند. 
حاال فغانی به عنوان موفق ترین چهره فوتبال 
ایران بیشــتر از قبل عزم خود را جمع کرده 
تا بتوانــد از داوران اصلــی قضاوت کننده در 
جام جهانی باشد. او با این کار می خواهد فیفا 
را مجاب کند که قضاوت فینال را به او بسپارند. 
البته  نباید نقــش مهم محمدرضا منصوری 
و رضا ســخندان دو کمــک او را در تمام این 

موفقیت ها نادیده گرفت.

حسن یزدانی 
طالیی طلسم شکن

طالی المپیک او شیرینی خاصی 
برای مردم برای اهالی کشــتی 
داشــت. آخرین بــار علیرضا 
دبیر در المپیک 2000 سیدنی 
توانسته بود برای کشتی آزاد 
ایران مدال طال به دست بیاورد. 
اما حسن یزدانی 21ســاله در اولین 
حضور خود در المپیک با کشتی های ناب و 
جذاب حریفان خــود را یکی پس از دیگری 
با ضربه فنی از پیش رو برداشــت. در فینال 
هم مقابل گدیف روس یک کشــتی بسیار 
ســخت را انجام داد و باوجــود خون ریزی 
و وقفه هایی که در مســابقه توسط حریف 
روس ایجاد می شــد،  در نهایــت از تکنیک 
و انگیــزه جوانی اش بهره برد و با شکســت 
دادن گدیف به مدال طالی المپیک در وزن 
74 کیلوگرم کشتی آزاد رسید. پسر ساده و 
دوست داشتنی جویبار با همین مدال المپیک 
حاال یکی از محبوب ترین کشتی گیران ایران 
به حســاب می آید. البته شکست او با ضربه 
فنی مقابل حریف آمریکایی در جام جهانی 
کشتی کرمانشاه برای خودش و اهالی کشتی 
و ورزش و مردم غیرقابل باور و ســنگین بود. 
با ایــن حال این شکســت نمی تواند عاملی 
باشد برای این که کار بزرگ او فراموش شود. 
یزدانی تنها کشــتی گیر ایرانی بــود که در 
المپیک ریو طال گرفت و مهم تر از همه این که 
طلسم شــکنی کرد. ورزش ایران بدون شک 
در آینده هم روی مدا ل های طالی جهانی و 

المپیکی او حساب ویژه ای باز کرده  است.

سیامند رحمان
به خودش حمله کرد! 

قوی ترین مرد جهان... سال هاست این عنوان را با خود یدک می کشد و در پارالمپیک با زدن رکورد های 
باورنکردنی و حیرت انگیز باز هم به مدال طالی المپیک رســید. برای مسابقه او تمام بلیت ها از قبل به 
فروش رفته بود و در ســالن هم جای سوزن انداختن نبود. ســیامند رحمان در نخستین حرکت خود 
درخواســت وزنه 270 کیلوگرمی را داشــت که با مهار آن طالی خود را قطعی کرد. چرا نزدیک ترین 
درخواست به او توسط وزنه بردار اردن صورت گرفت که برای حرکت نخست 230 کیلوگرم را درخواست 
داده بود. رحمــان در حرکت دوم وزنه 300 کیلویی را مهار کرد و رکورد 296 کیلویی خودش در جهان 
را شکست. سیامند در حرکت سوم رکورد 305 کیلوگرم را برجای گذاشت و سالن را منفجر کرد. جالب 
اینجاست که به این رکورد هم قانع نشد. او آمده بود در ریو نامش را برای سالیان  سال در تایخ ثبت کند. 
برای حرکت چهارم برای چندمین بار به رکورد خودش حمله کرد و با مهار وزنه 310 کیلوگرمی قاطعانه 
ششمین طالی کاروان ایران را کسب کرد.رکوردی که خودش می گوید کسی حاال حاال به آن نخواهد 

رسید.

کارلوس کی روش 
موفق اما پرحاشیه!

کیمیا  علیزاده
برنزی به رنگ طال

رضا مهماندوست 
ایرانی پرافتخار

در صحنه المپیک ریو، 3 ملی پوش تکواندو ایران که نفــرات اول رنکینگ جهانی در وزن خود بودند 
همگی از گردونه مســابقات حذف شــدند. اما تیم ملی بانوان و مردان آذربایجان تحت هدایت مربی 
شناخته شده ایرانی به یک مدال طال در بخش مردان و برنز در بخش زنان دست یافت و شگفتی ساز شد. 
بعد از المپیک مدیران فدراسیون تکواندو ایران مهماندوست را خائن خطاب کردند و حاشیه های زیادی 
هم به خاطر این درگیری ها به وجود آمد. با این حال او مزد زحماتش را از رئیس جمهوری آذربایجان با 
دریافت نشان لیاقت دریافت کرد. چند ماه بعد هم تیم ملی تکواندو آذربایجان را در جام جهانی قهرمان 
کرد تا به عنوان بهترین مربی تکواندو جهان انتخاب و معرفی شود. او بدون شک از موفق ترین چهره های 
برتر ورزش ایران بود. با این که در آذربایجان به موفقیت رسید،  اما هیچ وقت ملیت خود را فراموش نکرد. او 
به عنوان یک ایرانی به تمام این افتخارها رسید و در تمام این مدت تکواندو ایران حسرت می خورد که چرا 

به راحتی بهترین مربی جهان را از دست داد.

کیانوش رستمی
 مردی با آینده نامشخص

یک وزنه بردار عجیــب و غریب 
چینی سایه به ســایه او پیش 
می رفت. تبدیل شــده بود به 
یک کابوس استرس آور برای 
تمام مردم کشــور که منتظر 

اولین طالی المپیک کاروان ایران 
بودند. وزنه بردار چینی از شش بازی که 

روی تخته آمد فقط در حرکت سوم یک ضرب 
و دو ضرب موفق عمل کرد و با رکورد زدن طال 
را برای خودش قطعی کــرده بود. حاال همه 
چیز بســتگی به حرکت آخر قهرمان ایران 
داشت که آمده بود مدال برنز المپیک 2012 
لندن را در المپیک ریــو به طال تبدیل کند. 
کیانوش رستمی به روی تخته آمد و با جا به جا 
کردن رکوردهــای جهــان و المپیک یک 
سجده شکر به جای آورد و سپس به سمت 
 دوربین ها و مردم تعظیم کرد و با آن لبخند 
شــیطنت آمیز قهرمانانه اش بــه مدال طال 
رســید تا به روند ناکامی های ورزشــکاران 
ایران و ناراحتی هــای مردم پایــان بدهد. 
آن هم بعد از مدت ها تالش شــبانه روزی و 
تمرین به صورت انفرادی. داستان کیانوش 
رســتمی در  ســال جاری در همین طالی 
دراماتیــک المپیک خالصه می شــود. بعد 
از المپیک او بعد از مدتی اســتراحت باز هم 
انفرادی تمرین می  کند و حاضر نیســت در 
اردوی های تیم ملی شــرکت کند و با سجاد 
انوشــیروانی ســرمربی تیم ملی همکاری 
داشته باشــد. ماه هاســت اختالف فکری و 
فنی بین او و انوشــیروانی به مهم ترین خبر 
وزنه بــرداری ایــران تبدیل شــده و کار به 
جایی رسیده که شــایعه هایی درباره ترک 
ایران توسط کیانوش بر ســر زبان ها بیفتد.

محمد ناظم الشریعه 
کم توقع اما تاریخ ساز

بدون حاشیه، ســاده و بسیار 
کم توقع و کسی که اولین ها 
توسط او رقم خورد. محمد 
ناظم الشریعه تأثیرگذار ترین 
مربی فوتبال و فوتبال ایران 
در  سال گذشــته بود، اما توجه 
زیادی به موفقیت او نشــد. این مربی 
هدایت تیمی را برعهده داشت که با بدترین 
امکانات، بدترین برنامه ریــزی و بدترین 
حمایت مالی و معنوی از سوی فدراسیون 
فوتبال به عنوان قهرمان آسیا در جام جهانی 
فوتسال 2016 کلمبیا شرکت کرد. اتحاد 
و همدلی که ناظم الشریعه در تیم به وجود 
آورد عامل موفقیت شد و پسران تاریخ ساز 
فوتسال ایران توانستند با شایستگی بسیار 
به مقام ســومی این رقابت ها برســند که 
یک موفقیت تاریخــی در ورزش ایران به 
حساب می آمد. چرا که برای اولین بار بود 
که در یک رشته تیمی و مسابقات جهانی 
ایران توانســت روی ســکو برود. محمد 
ناظم الشریعه کســی بود که این تاریخ را 
نوشــت اما همچنان آن طور که باید به او و 
برنامه هایش برای تکرار این تاریخ ســازی 
توجه نمی شــود. شــاید به این دلیل که 
خارجی نیســت و پول زیادی نمی گیرد و 

چشم های رنگی ندارد.

سارا خادم الشریعه
 خانم تاریخ ساز

مدت هاســت که نام سارا سادات 
خادم الشــریعه بیش از هر نام 
دیگــری در شــطرنج ایران 
شــنیده می شــود. قهرمانی 
19ســاله که پدیده شطرنج 

بانــوان ایــران و جهان اســت. 
ســارا اولین شــطرنج باز بانوی ایرانی 

است که عالوه بر کســب درجه استاد بزرگ 
بانوان، در 1۸سالگی و در هشتادوچهارمین 
کنگره شــطرنج جهان توانست عنوان استاد 
بین المللی شــطرنج را به دست آورد. مقامی 
که پیش از آن، تنها توســط شــطرنج بازان 
مرد ایران کسب شــده بود. سارا در این مدت 
افتخار شکســت دادن جمعی از ستارگان و 
بزرگان شطرنج ایران را در کارنامه خود ثبت 
کرده است. او در  سال 2014 برای اولین بار در 
تاریخ شطرنج ایران موفق به کسب عنوان نایب 
قهرمانی جوانان جهان )دختران( شده است. 
سارا اما در  ســال گذشته در گرند پری تهران 
به مقام نایب قهرمانی رســید. او در مسابقات 
گرندپری روسیه در اقدامی جوانمردانه وقتی 
دید که حریف از شرایط روحی و روانی خوبی 
به خاطر مشکالت شخصی برخوردار نیست به 
او پیشنهاد داد تا بازی را مساوی تمام کنند و 
به همین ترتیب نامزد دریافت جایزه اخالق 
2016 شد. حذف او در مسابقات جام جهانی 
شطرنج تهران هم با این که غیرمنتظره بود، 
 اما چیزی از ارزش های این دختر قهرمان کم 
نکرده و باعث نمی شود از او به عنوان یکی دیگر 

از چهره های برتر  سال ورزش ایران نام نبریم.

برانکو ایوانکوویچ 
  انقالب پروفسور

»مراقــب عادتت بــاش که 
برای  می شود«.  شخصیتت 
نوشتن از پرسپولیسی که 
در دو ســال اخیر بهترین 
تیم فوتبــال ایــران بوده 

اســت باید بــه ایــن جمله 
توجهی ویژه داشــت. تیمی که به 

نباختن، بردن،  امید داشتن،  صدرنشین 
بــودن، فوتبــال خوب بــازی کردن و 
دوست داشتنی بودن عادت کرده است. 
عادتی خوب که یک شخصیت بزرگ از 
پرسپولیس به همه نشــان داده است. 
اما معمــار این پرســپولیس قدرتمند 
که بدون شک با این شرایط چند هفته 
مانده بــه پایان لیــگ قهرمانی اش را با 
اقتدار مسجل خواهد کرد کسی نیست 
جز پروفوســور برانکــو ایوانکوویچ! در  
سال 95 پرســپولیس برانکو قهرمانی 
لیــگ گذشــته را فقط بــا تفاضل گل 
به اســتقالل خوزســتان واگذار کرد. 
اما او بــا فکر بزرگ، انقالبــی بزرگ در 
پرسپولیس بحران زده انجام داد و حاال 
که به قهرمانی لیگ نزدیک شده، رویای 
قهرمانی آســیا را در ســر می پروراند. 
جالب اینجاســت که همــه تصمیم ها 
و برنامه ریزی هــا به شــکلی با هدایت 
برانکو رقم می خورد که به همه نشــان 
بدهد پرسپولیس می تواند در آسیا هم 
حرف های زیادی برای گفتن داشــته 

باشد.

عبداهلل ویسی
 معجزه

عبداهلل ویســی نتوانست آن طور 
کــه از او انتظار مــی رود بعد از 
این که هدایت ســپاهان را در 
لیگ برتر فصل جاری برعهده 
گرفت موفق باشد و با مشکالت 

زیادی در این تیــم رو به رو بوده 
است. اما کار بزرگ او با قهرمان کردن 

استقالل خوزستان از مهم ترین اتفاق های سال 
جاری فوتبال و ورزش ایران بود. ویسی مربی 
ساده و کم ادعا آبی پوشــان خوزستانی را با 
بدترین شــرایط مالــی و مدیریتی به عنوان 
قهرمانی رساند و اکثر شاگردانش را به عنوان 
ســتاره های نوظهور به فوتبال ایران معرفی 
کرد. درست اســت که بیشــتر تالش او در 
استقالل خوزستان در  ســال گذشته اتفاق 
افتاد، امــا او با حفظ روند روبه رشــد تیمش 
این تیم را در لیگ برتر با شایستگی کامل به 
قهرمانی رساند تا دســت به کاری بزرگ زده 
باشد. او که سعی کرد زمانش را حرام نکند و 
بهتر و بهتر شود. او که به موقعش دیکتاتوری 
دلســوز بود و در زمان خود دوســتی خوب 
برای شاگردانی که با جان و دل برایش بازی 
می کردند. معجزه عبداهلل بدون شک اتفاقی 
تاریخی بود که تا سالیان ســال در ذهن همه 
باقی خواهد ماند. حتی با در نظر گرفتن این 
موضوع که این مربی بعد از ترک قهرمانی لیگ 
و حضور در سپاهان نتوانست موفقیت های 
خود را ادامه بدهد. ویسی حاال دیگر از بهترین 
مربیان ایران اســت که می توانــد باز هم در 

فوتبال ایران بزرگی کند.
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صدرنشــینی مقتدرانــه در گــروه اول انتخابی 
 جام جهانی 201۸ روســیه و کســب 11 امتیاز از 
5 بازی دور رفت مسابقات بدون دریافت حتی یک گل 
خورده، شکست دادن چندباره کره جنوبی و عملکرد 
خیره کننده ای که باعث شد این تیم قدرتمند در بازی 

با ایران حتی یک موقعیت گل هم نتواند داشته 
باشد، رسیدن تیم ملی به یک بلوغ تاکتیکی، 

 جوانگرایی، ادامه داشتن عنوان بهترین تیم 
آسیا و صعود قابل توجه تیم ملی در 
رنکینــگ بهترین تیم های جهان 
همــه و همه حاصــل زحمات 
کارلوس کی روش و همکاران 
او اســت. تیم  کــی روش به 
قدری از ثبات فنی برخوردار 

شده که او این قدرت را دارد در 
بازی های مختلف ترکیب تیم 
را عوض کند اما هیچ مشکلی 

در عملکرد ایران به وجود نیاید. درست مثل همان 
اتفاقی که در بازی با ازبکســتان در تاشکند رخ داد و 
مرد پرتغالی بسیاری از ســتاره های اصلی تیم ملی 
را نیمکت نشین کرد و درنهایت هم یک سه امتیاز 
ارزشمند را کسب کرد. بله تیم ملی با هدایت کی روش 
بالغ تر و قدرتمند تر از هر زمان دیگری است و 
در آستانه صعود به جام جهانی قرار دارد. البته 
امسال لغو برنامه های تیم ملی، داستان های 
مربوط به استعفا، درگیری هایش با برانکو 
و بعضی از مربیان لیگ، ماجرای اخراج 
پرسپولیســی ها و دســتیاران ایرانی 
در اردوی امارات، بیانیه های آتشــین 
و حواشــی این چنینی باعث شــد او 
یکــی از چهره هــای پرســروصدای 
فوتبــال ایران باشــد. اما ســرمربی 
تیم ملــی در بعد فنی کار خــود را به 
بهترین شــکل ممکن انجــام داد.

  بامداد روز جمعه 30 مردادمــاه بود که اکثر 
مردم ایران پای گیرنده های خود بیدار نشســته 
بودند، به عشــق موفقیت دختری 1۸ساله که 
قرار بود تاریخ را ورق بزند و اولین بانوی مدال آور 
ورزش ایران در المپیک باشد. کیمیا علیزاده بدون 

هیچ تردیدی چهره  سال ورزش ایران است. 
او در المپیک برنز گرفت. مدالش نسبت 
به سایر مدال های ارزشمند دیگر، لذت 
دیگری داشــت. درواقع جنس برنز او از 

طال هم برای مردم ایران ارزشمند تر 
بود. این دختر 1۸ ساله با وجود 
داشتن مصدومیت و درد شدید، 
به نمایندگی از زنان کشورش 
نشان داد با تمام محدودیت ها 
و نامالیمتی ها می شــود نام 
زن ایرانــی را در دنیای ورزش 
آن طور که شایســته است بر 

سر زبان ها انداخت. بدون شــک همان طور که 
بارهــا در مصاحبه هایش اعالم کــرده مدال او، 
آغاز راهی جدید برای بیشــتر شدن انگیزه زنان 
ورزشــکار ایرانی برای رســیدن به موفقیت در 
بزرگترین رویداد ورزشــی جهــان خواهد بود. 
البته با طلسم شــکنی کیمیا ممکن  است در 
دوره های بعدی المپیک ورزشکاران بانوی 
ایرانی بتوانند به مدال های دیگر و حتی طال 
برســند؛ اما نکته قابل تامل اولین بودن 
کیمیا علیزاده خواهد بود که در 
تاریخ برای همیشه ثبت شد. تا 
جایی که از این پس از هر ایرانی 
در سراسر جهان سوال کنند 
اولین مــدال آور بانوی تاریخ 
ورزش ایــران در المپیک چه 
کسی است؟ همه با غرور یک 

جواب خواهند داد: کیمیا علیزاده.


