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نوجوان ایرانی در اتلتیکو مادرید 
هفده سال پیش، پسری در بندر انزلی به دنیا 
کودکی اش،  از  و  بود  فوتبال  عاشق  که  آمد 
توپ  دنبال  داشت،  6سال  فقط  که  وقتی 
آن  به  تا  دوید  و  دوید  آن قدر  او  می دوید. 
چیزی که می خواست، رسید. اول در هیئت 
به  هم  آن  از  بعد  و  کرد  بازی  انزلی  فوتبال 
انزلی رفت. 9ساله بود که به تیم  شهرداری 
ملی نونهاالن دعوت شد. آن هایی که فوتبال 
را دنبال می کنند حتما می دانند که تیم های 
یک  از  که  می آید  پیش  کم تر  برتری  لیگ 
بازیکن جوان کم تر از بیست سال در ترکیب 
عاشق  پسر  این  اما  کنند.  استفاده  تیم شان 
وقتی  که  کرد  بازی  خوب  آن قدر  فوتبال، 
تنها 15سال داشت به تیم ملوان رفت. این 
سعید  جز  نیست  کسی  استعداد  با  بازیکن 

عزت اللهی. 

دربارهیسعیدعزتاللهی،پدیدهیفوتبالایران

لیگ های اروپایی شروع شدند و 
دوباره تب فوتبال به راه افتاده. 
کاریکاتوریست  ممانی،  عمر 
به  گل  بین المللی  سایت 
جزیره  لیگ  شروع  مناسبت 
یک  انگلستان(  برتر  )لیگ 
در  کشیده.  جالب  کاریکاتور 
کمی هم شلوغ  که  تصویر  این 
که  می بینید  را  داورها  است)!( 
به زمین کف می زنند! بازیکنان 
منچستر سرمربی قبلی شان را 
فصل  انتقام  تا  می کنند  دنبال 
استیون  بگیرند!  او  از  را  قبل 
زمین  مدام  که  هم  جرارد 
درست  حال  در  می خورد، 

کردن چمن زمین است! 

کاریکاتور هفته

به  خارجی  باشگاه های  تا  شد  باعث  او  خوب  بازی های 
دنبال جذب او باشند. همین چند روز پیش بود که خبر 
تیم  با  عزت اللهی  شنیدیم:  او  درباره ی  مهمی  و  جالب 
اتلتیکو( قرارداد  اتلتیکو مادرید )تیم ب  زیر 21ساله های 
بست. یک موفقیت دیگر برای این بازیکن که هنوز دوره ی 
نوجوانی اش هم تمام نشده! شاید فکر کنید تیم دوم اتلتیکو 
مادرید آن قدرها هم مهم نیست، اما موضوع این است که 
چون عزت اللهی هنوز 18سالش تمام نشده، نمی تواند برای 
تیم بزرگ ساالن بازی کند. فعال قرارداد او یک ساله است، 
اما اگر او بتواند )که ما خیلی امیدواریم بتواند!( بازی های 
موافق  و هر دو طرف  ادامه دهد  را در آن جا هم  خوبش 

باشند، قراردادش تا چهار سال دیگر تمدید می شود. 

تیم های لیگ برتری آن قدر از بازیکنان جوان کم استفاده کردند که سازمان لیگ 

استفاده کنند.  ترکیب شان  زیر 23سال هم در  بازیکن  از  تا  را مجبور کرد  آن ها 

ولی سعید عزت اللهی در 15سالگی اولین بازی اش را در لیگ برتر انجام داد. البته 

خودش هم باورش نمی شد که با این سن کم وارد لیگ برتر شده. او تقریبا یک 

این دوران برای  سال بعد در مصاحبه ای گفت: »هیچ وقت فکر نمی کردم که در 

ملوان بازی کنم. آرزوی هر بازیکنی است که برای ملوان بازی کند و در این جا باید 

از آقای احمدزاده تشکر کنم که این اجازه را به من داد که به آرزوی خود برسم.« 

حضور او باعث شد یک رکورد ثبت شود؛ جوان ترین بازیکن لیگ برتر. موفقیت های 

او در لیگ و تیم ملی ادامه داشت. عزت اللهی در مسابقه های جام جهانی کوچک 

در روسیه، در بازی مقابل فنالند بهترین بازیکن زمین شد. در لیگ برتر و  فصل 

92-91 او موفق شد بازیکن پدیده ی لیگ برتر شود. در جام جهانی زیر 17سال 

از خودش به  بازی های خوبی  ایران بود و  امارات، کاپیتان تیم ملی  )2017( در 
نمایش گذاشت. 
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