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از الغرافه جدا شدم
به مقصد !...

سعید عزت اللهی همچنان ترجیح میدهد در مورد سوالها مبنی بر بازگشت به ایران سکوتی مشکوک را ادامه دهد.
گروه ورزشی -سعید عزت اللهی
نیم فصل دوم را درتیم الغرافه سپریکرد
و حاال با پایــان قرارداد قرضی ،دوباره
تحتقراردادوایلهدانمارکاست؛تیمی
کــه با جدایی هافبک ملیپوش ایرانی،
نتوانست سهمیه خود را حفظ کند و به
لیگ یک دانمارک سقوط کرد.
این گفتگو را در ادامه میخوانید:
اول در مــورد وضعیــت
قراردادت میخواستم سوال کنم
که به کجا رســید و آیا از الغرافه
جدا شدی؟ با وایله چیکار کردی
و آیا صحبتی شده یا نه؟
قرارداد من با الغرافه قرضی بود و
تموم شد و االنم بازیکن وایله حساب
میشــم و قرارداد دارم ولــی تیم وایله
متاسفانه از لیگ برتر دانمارک سقوط
کــرد و برای فصل جدید باید صحبت
کنیم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته.
در مــورد آینــده ت هــم
میخواســتم بدونم کــه اگه از
الغرافــه جــدا هم
بشی ،توی قطر
میمونی؟

نه واقعیت هنــوز هیچی معلوم
نیســت و تصمیم گیرنده قطعا باشگاه
وایله خواهد بود چــون هنوز قرارداد
دارم با اونا و راجع به لیگ ایران هم این
صحبتهاهمیشههستشولیخبمن
فعال قرارداد دارم و معلوم نیســت چه
اتفاقیبیفته.
تجربه لیگ قهرمانان آســیا
بــرای تــو چطور بــود؟ فراز و
نشیب داشــت اما معموال نمره
خودت خوب بود.
فکر میکنم که تجربه خوبی بود.
به هر حال لیگ قهرمانان اسیا هم تجربه
جالبی بود برای من که من قبال در لیگ
قهرمانان اروپا بازی کرده بودم و اینکه
تیم ما تیــم خیلی جوونی بود و خودم
همیشه سعی کردم بهترین عملکرد رو
داشته باشم ولی خب تیم ما جوون و کم
تجربه بود به خاطر همین یکم سخت
بــود جلوی تیمهایی کــه هزینه کرده
بــودن و باتجربه بودند ولی خب برای
بازیکنامون تجربه خوبی بود.
اون بــازی چطور شــد که
هشــت تا خوردید؟ واقعا برای
همه عجیب بود باتوجه به کیفیت
تیمتون.
در مــورد اون اتفاق باید بگم که
این فوتبال بود ،شــما یک روزی میشه
که هرچقدر تالش میکنی نمیتونی یه
ســری چیزارو توی زمین کنترل کنی.
تیمهای بزرگ مثل بارســلونا
هم ممکنــه این اتفاق
براشون بیفته .اون
روز،روزبدفوتبال
ما بود و بدشانسی
هم آوردیم و روز
خوش شانسی
االهلــی ای بود
که بــازی رفت
لحظههای آخر
تونستن به ما گل
بزنن و مســاوی
کنن .فوتبال همینه
و اون روز روز ما نبود.

تقابــل با فوالد به عنوان یک
تیم ایرانی چطور بود؟
قطعا برای من به عنوان یک ایرانی
تجربه جالبی بــود که پیراهن یک تیم
باشگاهی رو بپوشم و باهاش جلوی یه
تیــم ایرانی قرار بگیرم .فوالد واقعا تیم
با دیسیپلینی بود و آقا جواد نکونام هم
مربیایه که من تجربه کار کردن باهاش
توی تیم ملی رو داشــتم و میدونستم
فوالد قطعا یکی از بازیهای ما میشه .دو
بازی جلوی فوالد ســخت ترین بازی
مــا بود و از همه لحاظ روی ما فشــار
گذاشــت .از یه طرفی هم خوشحالم
که نماینده کشــورم توی مرحله بعدی
حضور پیدا میکنه و براشــون آرزوی
بهترینها رو دارم.
دو بازی هم جلوی شــباب
االهلی داشــتید که نوراللهی و
قایدی رو داره.
آره دو بازی جلوی االهلی داشتیم
و خوشــحال بودم که بچهها رو دیدم.
هم احمد و هم مهدی ،البته متاسفانه با
مهــدی فرصت این رو پیدا نکردیم که
توی زمین رودرروی هم قرار بگیریم و
احمد هم یک بازی بود .اما خب تجربه
جالبی بــود که همتیمی و هموطنم رو
دیدم احساس خوبی داشتم .امیدوارم
بچهها توی باشــگاه خودشون موفق
باشن.
از این ها بگذریم؛ برسیم به
خودت و فرمی که داری .از وقتی
رفتــی وایله به نظرم چون بازی
میکردی فرم خیلی خوبی داشتی
و این رو توی تیم ملی هم دیدیم.
االن فکر میکنــی همون فرم رو
داری؟
اون تایمــی کــه رفتــم از وایله
تعطیالت لیگ دانمارک بود .یک مقدار
وقتی که جابجایی مــن از دانمارک به
قطــر گرفت ،فاصله افتــاد و بعد رفتم
قطر تمریناتی کــه باید توی نیم فصل
انجام میدادم ،تمرینات آماده سازی نیم
فصل نبود چون اون موقع کوران لیگ
قطر بود .من شــروع بازی کردم و یک

مصدومیت ســراغم اومد که سه چهار
هفته نتونســتم بازی کنــم .اینها یک
سری مشکالتی بود که سعی کردم با این
وجود ،بیشترین فشار تمرین رو بذارم و
برگردم .همیشه بعد از مصدومیت زانو
که مصدومیت سخت و خطرناکیه ،شما
وقتی برمیگردی یک ترسی داری توی
وجودت و منم نمیتونم پنهون کنم که
توی ســال جام جهانی استرس داشتم
که با فشار بیشتر ،مشکل بزرگتری برام
ایجاد بشــه .االن اما شرایط خوبیه و در
حال تمرین هستم تا به اردوی تیم ملی
ملحق بشم و اردوی آماده سازی خوبی
رو بگذرونیم.
بازی توی قطــر چطوره؟
منظــورم ســطح تمرینــات و
همچنین ســطح بازی هاســت.
اگه بخوای یک مقایســه با سایر
لیگهایی کــه بودی ،انجام بدی،
چی میتونی بگی؟
بــازی کردن توی قطــر از لحاظ
کیفی قطعا بــا اروپا و جاهایی که بودم
فرق دارد اما تجربه خوبی بود .اون تایم
از فوتبالــم انتخاب کردم این تجربه رو
داشته باشم چون به تجربه فضای جدید
نیازداشتم.همیشهگفتمازتصمیماتیکه
داشتم ،به عنوان یه تجربه یاد میکنم که
امیدوارم به کمکم بیان .فکر کنم تجربه
خوبی بود و بعد از چندین سال حضور
توی اروپا ،تجربه جالبی بود و االن هم
قراردادم تموم شده و ببینیم انشاهلل برای
فصل جدید چه اتفاقی رخ میده.
کار کردن با اســتراماچونی
چطور بود؟ از نظر اخالقی و فنی.
قطعا وجود آقای اســتراماچونی
نود درصد دلیلی بود که من رفتم باشگاه
الغرافه .چون میدونستم ایشون خیلی
به من و ســبک بازیم عالقه داره و من
چندین ساله با ایشون در ارتباط بودم .از
لحاظ فنی و اخالقی بسیار مربی خوب
و بزرگی هســتند از نظــر من و خیلی
خوشحالم که تجربه همکاری باهاشون
رو داشتم .امیدوارم اتفاقات خوبی برای
ایشــون و من بیفته و شاید دوباره باهم
همکاریداشتیم.
در مورد انتقالــت من دیدم
سایت وایله نوشت که این انتقال
از نظر مالی برای ما هم خوب بود.
باتوجه به اینکــه قرضی رفتی،
ایــن جمله به چه معنــی بود؟ و
برای خودت هم ابعاد مالی خوبی
داشت؟
قطعا همینطور بود .انتقال قرضی
بود اما رقــم انتقال برای حالت قرضی
بود که شــاید خیلی از باشگاهها توی
فروش بازیکنشــون میتونستن بهش

نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

استخـدام

خدمـات

امالک ایده ال از افراد مبتدی و باسابقه
جهت مشاورامالک همکاری دعوت به عمل
میآورد ،متقاضیان باشماره ۰۹۹۱۸۰۱۸۹۰۴
یا ۰۹۳۶۰۸۸۲۸۵۵تماس حاصل نمایند.

خـدمات بـرق
انجام کلیه امور برق ساختمان و
پروژه های شما  -کلی و جزئی
09120459198

یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود،
منشی شیفت عصر استخدام می نماید .متقاضیان
با شماره  07644424999تماس حاصل فرمایند.
ساعت کاری 3 :تا  9شب

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی
جزئی و کلی مجتمع های اداری
مسکونی -خدماتی -تجاری
 09347693624رضایی

منشیعصر

عطـاری
عطاری عین الشفا با سوغات همدان،
انواع عرقیجات ،داروهای گیاهی،گردو
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام
درختی باپوست ومغز بادام ،شیره انگور
مالیر،ارده بروجرد و ...
آدرس:پارس خلیج فارس  ،کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903
 09378980666جنتی عطایی

تاسیسات ساختمانی کریمی
09347694744

حمل بـار
حمل و جابجایی کاال

با  6چرخ در سطح جزیره
09347694720

،3960صفحه
، 3960
شماره
،2022
، 1443
شوال
16 ،1401
اردیبهشت
چهارشنبه 28
صفحه
شماره
،2022
میمی
18،181٤٤3
شوال
16،1٤01
اردیبهشت
چهارشنبه 28

برسن .باشــگاه توی این انتقال قرضی
تونست به رقم خوبی برسه با اینکه سه
ماه هم بیشتر نبود .هم برای باشگاه مفید
بــود و هم از لحاظ مالی برای خود من
هم اتفاقهای بهتر نســبت به دانمارک
رخ داد و با توافقی که کردیم ،این اتفاق
رخ داد.
تو با اینکه سن زیادی نداری
ولــی تجربه ت خیلی باالســت
و حــاال توی تیم ملــی هم جزو
باتجربه تریــن هایی .نظرت در
مورد روند آماده سازی تیم ملی و
به خصوص دیدار با کانادا چیه؟
روند آمادهسازی تیم ملی تا جایی
که من اطالع دارم فدراســیون فوتبال و
عزیزانی که االن مســئولیت دارن ،همه
تالششــون رو میکنن .ما مشــکالت
بازیهای تدارکاتی رو دورههای قبلی هم
داشــتیم و باتوجه به شرایط خاصی که
بعضی کشورها برای کشور ما درست
میکنن ،مشــکالت همیشه هست اما
فکر کنم بازی کانادا بازی مفیدی برای
مــا خواهد بود .کانــادا حریف خوبیه
و امیــدوارم همونطور که خودشــون
صحبت کــردن چند بازی خوب توی
ایــن لول برای ما مهیا کنند چون ما نیاز
داریم برای حضــور خوب توی جام
جهانی ،بازیهای خوب مثل همین کانادا
رو انجام بدیم.
ما هفت ماه تــا جام جهانی
داریم .خودت چقدر انگیزه داری
برای حضور توی قطر ۲۰۲۲؟
خودم به شــخصه خیلی انگیزه
دارم چون جام جهانی بزرگترین اتفاق
فوتبالی دنیاست و همه بازیکنان قطعا
انگیــزه و تالششــون را میکن در این
فرصت باقی مونده ،تالششون رو بکنن
تا توی جام جهانی بتونیم نتایج خوبی
بگیریم .خودم خیلی انگیزه دارم و فکر
کنم این انگیزه تیمی باشه و کل تیممون
این انگیزه رو داریم چون تیم ملی ما این
پتانســیل رو داره که تاریخ سازی کنیم.
این انگیزه وجود داره و برای رسیدن به
اینهدفبایدتالشکنیموبرنامهریزی
هم بشه .امیدوارم این چند ماه دست به
دست هم بدیم و حواشی رو کنار بذاریم
و برای سربلندی تیم ملی تالش کنیم.
فکر میکنــی بعــد از جام
جهانــی یــک دوره جدید از نظر
باشگاهی در انتظار تو باشه؟
من همه تالشم رو میکنم که اوال
پیراهن پرافتخار تیم ملی رو توی جام
جهانی تــن کنم و بعد عملکرد خوبی
داشته باشــم .بقیهش دیگه دست اون
باالییه که ببینیم چه سرنوشــتی برام در
نظر گرفتــه .قطعا هدف من هم همینه
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که شما گفتی و میخوام با حضور توی
جام جهانی انشــاهلل یک ورق جدیدی
توی زندگی باشــگاهیم رقم بخوره و
امیدوارم این اتفاق بیفته .من همه سعی
و تالشــم رو میکنم .اول موفقیت تیم
برام مهمه و بعد انشاهلل برای خودم هم
خوب باشه.
شــاید شنیده باشی که جام
ملتهــا هم احتمــال داره به قطر
سپرده بشه و سال  ۲۰۲۴برگزار
شــه .این باعث نمیشه توی قطر
بمونی؟ و اینکه فکر میکنی این
تیم ایران چقدر شانس قهرمانی
داشتهباشه؟
نه نشــنیدم این خبر رو االن اولین
باره شــنیدم .اما به هر حال تا جام ملتها
وقت زیــاده و من بر این اســاس تیم
انتخاب نمیکنم .چیزی که االن خیلی
روش تمرکــز دارم جام جهانیه و فکر
کنم این خیلی اهمیت داشته باشه و باید
ببینیم توی این ماهها چه اتفاقی میفته.
در مورد جام جهانی دوست
داشــتم بدونــم بیشــتر کدوم
بازی برات جــذاب تره آمریکا یا
انگلیس؟
قطعــا همونطور کــه گفتی همه
بازیها جذابه .هموطور که همه میدونن
تک تک بازیها توی جام جهانی خیلی
مهمن .انگلیس یکی از قدرتهای جهانه
و یکی از بازیهای حســاس ما خواهد
بود .آمریکا باتوجه بــه اون خاطرات
خوبی که ما داریــم از جام جهانی 98
قطعا جذابه و حتی بازی با تیم ســوم.
میدون جام جهانی طوریه که هر بازی
شما میتونی یک تاریخ رو خودت رقم
بزنی؛ مثــل بازی مراکش که اون اتفاق
افتاد یا بازی اســپانیا باوجود باختمون
کلی اتفاق خوب افتاد و همینطور بازی
پرتغــال .این دوره هم تمام بازیها قطعا
بــرای ما جذابه و بــرای من جفتش به
یک انــدازه جذابه و کلی هیجان دارم.
امیدوارم این بازیها توی تاریخ به شکل
مثبت ثبت بشن.
در مــورد ملوان هم ســوال
داشــتم و اینکه خودت چه حسی
داری از صعود احتمالی این تیم؟
آره خداروشــکر میگم که خیلی
خوشــحالم از اینکه تیم شهرم بعد از
چندین سال پرحاشیه که داشت ،امسال
خیلیآرومروسپریمیکنهومردمشهر
هملیاقتشونبیشترازایناستوامیدوارم
صعود کنن و ملوان برگرده به لیگ برتر
که باعث خوشحالی همه همشهریهام
بشه .امیدوارم یک بار دیگه ملوان توی
لیگ برتر نتایج خوب بگیره تا همه کنار
هم جشن بگیریم.

گروه ورزشی -اگر همه چیز طبق پیش بینی جلو برود جمعه شاهد یک
فینال فوق العاده در تهران خواهیم بود .شاید تا همین چند هفته پیش کمتر کسی
فکرش را می کرد که حضور ابر ســتاره دنیای والیبال در تهران اتفاقی شــدنی و
ممکن باشد اما اگر در یکی دو روز گذشته سری به استادیوم  ۱۲هزار نفری آزادی
زده باشید متوجه شده اید که این رویا برای والیبالدوستان تبدیل به واقعیت شده
است .همه چیز از یک سری شایعات در بین رسانه ها و فضای مجازی شروع
شد؛ جایی که گفته شد باشگاه پیکان مذاکرات خود را با مودنا جهت به خدمت
گرفتن اروین انگاپت و نیمیر عبدالعزیز برای حضور قدرتمند در جام باشــگاه
های آسیا آغاز کرده است .در ابتدا یک شرط مهم برای این قضیه گذاشته شد و
آن هم نرسیدن مودنا به فینال لیگ ایتالیا بود تا مشکلی برای زمانبندی حضور این
ستارهها در تهران به وجود نیاید .همین اتفاق هم رخ داد و مودنا از رسیدن به فینال
لیگ ایتالیا بازماند تا مسیر برای انتقال انگاپت و عبدالعزیز به ایران هموار شود.
هر طور که بود باشگاه پیکان این هدف مهم را محقق کرد و توانست انگاپت
و عبدالعزیز را جذب کند .البته این تنها کار بزرگ باشگاه تهرانی نبود چرا که آنها
پیش از این دو ستاره بزرگ ایرانی یعنی سید محمد موسوی و سعید معروف را
هم به خدمت گرفته بودند تا تیم دلربا و پرستاره پیمان اکبری کامل شده باشد.
با این تیمی که پیکان برای جام باشگاه های آسیا بست بسیاری از کارشناسان
معتقد بودند که قهرمانی آسانی در انتظار تیم تهرانی خواهد بود و شهداب با وجود
ثبات و بازیکنان با کیفیت ایرانیاش شانس خیلی زیادی برای غلبه بر پیکان پر
ستاره نخواهد داشت؛ بالفاصله بعد از این حدس و گمان ها بود که انفجار بمب
های تیم یزدی نیز آغاز شد؛ جایی که در ابتدا این باشگاه اعالم کرد دو ستاره بزرگ
والیبال دنیا یعنی گوردون پرین و داناوان را به خدمت گرفته است .دو ستاره ای
که همچون انگاپت و نیمیر جزو نام های بزرگ والیبال دنیا محسوب می شوند.
اما این پایان ماجرا نبود و اوج کار شهداب یزد جذب یکی از بهترین ستاره
های دنیای توپ و تور بود؛ جایی که آن ها موفق شدند سیمون کوبایی که بسیاری
او را ســرحالترین والیبالیســت حال حاضر دنیا میدانند را به خدمت بگیرند؛
غولی که همین چند روز پیش با تیم لوبه قهرمان ســختترین لیگ والیبال دنیا
یعنی لیگ ایتالیا شد .شاید تا به اینجا تماشای رقابتهای جام باشگاه های آسیا
برای تماشاگر عام والیبال خیلی پر هیجان و جذاب نبوده باشد چرا که در مرحله
گروهی تیم های با کیفیت کم تری حضور دارند .از طرفی انگاپت و نیمیر ،دو
ستاره خارجی پیکان هنوز با تمام توان خود ظاهر نشده اند و به نظر میرسد که
آن ها انرژی خود را برای مراحل پایانی مسابقات ذخیره کرده اند .این قضیه در
مورد خارجی های شهداب نیز وجود داشته به عالوه این که سیمون هم هنوز به
ترکیب شهداب اضافه نشده است .پس فعال منتظر بمانید مخصوصا برای پنج
شــنبه و جمعه پر هیجان سالن  ۱۲هزار نفری آزادی؛ در حقیقت اگر همه چیز
طبق پیش بینی جلو برود دو تیم ایرانی و پرســتاره پیکان و شهداب روز جمعه
برگزار کننده بازی فینال جام باشگاههای آسیا خواهند بود؛ مسابقه ای که می توان
به جرات از آن به عنوان یکی از پر ستاره ترین فینال های دنیای والیبال نام برد و
احتماال پر ستاره ترین فینالی که در ایران برگزار شده است .پس منتظر روز جمعه
بمانید تا در سالن  ۱۲هزار نفری آزادی یا از پای تلوزیون یک فینال پر از ستاره را
تماشا کنید؛ فینالی که احتماال با این بازیکنان ،در سطح جهانی نیز با بازخوردهای
قابل توجهی همراه خواهد بود.
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اجاره غرفه
غرفه تجاری  -خدماتی

یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت
350متــر مربع واقع در خیابان نیایش نبش
کوچه شــهید تابش بــه باالترین قیمت
پیشــنهادی به صورت اجاره سالیانه واگذار
گردد .متقاضیان جهت هماهنگی به شماره
 09347698589با آقای شــهرکی تماس
حاصلفرمایند.

خشکشویی
خشکشویی طلوع در اسرع وقت با
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک

تحویل آدرس  :مجتمع خدماتی طلوع،

روبروی برجهای طالیی و بازار کوروش

09176137543 - 09347697588
با مدیریت عسکری

نگهداری از
واحد مسکونی
نگهداری و مراقبت شبانه روزی
از واحد مسکونی یا تجاری شما
در هر نقطه از ایران 09384641062

عرضه قارچ
عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان
بدون واسطه (تحویل در محل)
تلفن سفارش09347692496 :

صنایع چوب
صنایع چوب حالج کیش
کلیه سفارشات  ،MDFچوبی
دکوراسیون غرفه و منزل
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