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چگونه با ۴ دقیقه ورزش در روز وزن کم کنیم؟
دانشمندان ژاپنی تمریناتی 
را طراحــی کردند که انجام ۴ 
دقیقــه ای آن به طور منظم و 
پنج روز در هفتــه به الغری 
و تناســب اندام افــراد کمک 

می کند.
به گزارش ایســنا و به نقل 
از ژورنال تایمز استار، همیشه 
حفظ تناســب اندام یا کاهش وزن، نیازی به رفتن به باشــگاه بدنسازی ندارد. از 
این گذشته، یک برنامه آموزشی موثر چهار دقیقه ای در ژاپن ایجاد شده است که 

رسیدن به این هدف را ممکن می کند.
چگونه با سیستم تاباتا الغر شویم

تاباتا یک برنامه تمرینی موثر است که می تواند جایگزین کاملی برای کالس های 
بدنسازی باشــد. نکته مهم این تمرین این است که شما می توانید آن را در خانه 
انجام دهید، برای تمرین فقط به یک تشــک، دمبل و یک تایمر نیاز دارید.  تاباتا 
یک تمرین با شدت باال است )مثاًل می توان آن را با کراس فیت مقایسه کرد( که 
برای چربی سوزی بسیار مؤثر است، زیرا در حین ورزش به انرژی زیادی نیاز دارد.

سیستم تاباتا کجا و چگونه ظاهر شد
زادگاه این سیســتم آموزشی ژاپن اســت، جایی که در سال ۱۹۹۶ آنها شروع 
به مطالعه اثربخشــی فعالیت بدنی باال در کوتاه مدت کردند. هدف از این مطالعه 
کشف چگونگی افزایش استقامت ورزشــکاران بود. دانشمندان ژاپنی مطالعه ای 
انجام دادند که در آن متوجه شدند ورزشکارانی که پنج روز در هفته به مدت چهار 
دقیقــه تمرین می کردند، عملکرد هوازی و غیرهوازی خود را به طور قابل توجهی 
افزایش می دهند )برخالف ورزشــکارانی که پنج روز به مدت یک ســاعت تمرین 
کردند(. این منجر به این نتیجه شد که تمرینات فشرده به استقامت بیشتر کمک 
می کند و روند سوزاندن بافت چربی را تسریع می بخشد. از آن زمان، سیستم تاباتا 
در سراســر جهان گسترش یافته اســت و به طور فعال در تمرینات مدرن نه تنها 

توسط ورزشکاران حرفه ای، بلکه از سوی خیلی از افراد انجام می شود. 
نحوه سازماندهی سیستم تاباتا

تمرین تاباتا یک تمرین فشرده با شدت باال است که باید در مدت زمان کوتاهی 
انجام شود. تمرینات را می توان  با استفاده از وزنه هایی مانند دمبل یا تحمل وزن 
خودتان مثل تمرین شنا انجام داد. با توجه به بار زیاد روی بدن، الزم است که آن 
را به صورت هوشیارانه انجام دهید و اگر در حین تمرین احساس ناراحتی کردید، 
بهتر اســت بالفاصله آن را متوقف کنید. همچنین برنامه تمرینی تاباتا به ســطح 
آمادگی بدنی شما بستگی دارد، هر چه آمادگی بدنی شما بیشتر باشد، می توانید 
تمرینات بیشتری را در یک جلسه انجام دهید. اما در هر صورت تعداد تکرارها در 

هر تمرین باید به تدریج افزایش یابد. 
نحوه استفاده از سیستم تاباتا

تمرین تاباتا شامل مجموعه ای از تمرینات مختلف است که به مدت ۳۰ ثانیه 
)۲۰ ثانیه تمرین، ۱۰ ثانیه اســتراحت( انجام می شود. در هر بخش تمرین، باید 
هشت ست تمرین مختلف را انجام دهید. کل تمرین چهار دقیقه است که در طی 

آن باید حداکثر توان بدنی خود را بکار گیرید.
در طول ورزش، بدن شما کمبود اکسیژن را تجربه می کند در نتیجه به حالت 
بی هوازی )یعنی بدون اکسیژن( می رود. این امر بر روند چربی سوزی تأثیر مثبتی 

دارد. همچنین از مزایای تاباتا می توان به نکات زیر اشاره کرد:
- کاهش سطح خطر آسیب )اگر گرم کردن را فراموش نکرده باشید(

- زمان کمی برای تمرین نیاز است.
- به تقویت رباط ها و تاندون ها کمک می کند.

بهتر است تمرینات را دو یا سه بار در هفته انجام دهید، زیرا اگر روزانه تمرین 
کنید، عضالت شما زمانی برای ریکاوری نخواهند داشت و در نتیجه احساس درد 

خواهید کرد. برای تمرین از تایمر برای کنترل زمان هر تمرین استفاده کنید.
سه تکنیک اصلی آموزش تاباتا:

- تمام تمرینات  ۲۰ ثانیه برای تمرین و ۱۰ ثانیه برای استراحت دارد و شامل 
۸ تمرین در ۴ دقیقه است.

- تمام تمرینات بدون استراحت زیاد انجام می شود.
- تمام تمرینات با اســتفاده از وزنه )دمبل( یا بدون وزنه و با  تحمل وزن خود 
)تمرین شنا یا اسکات( انجام می شود. درست قبل از تمرین، الزم است بدن خود را 
گرم کنید تا عضالت و مفاصل برای کار فشرده آماده شوند. این همچنین سیستم 
قلبی عروقی را برای افزایش اســترس آماده می کند.  پــس از تمرین، برای آرام 
کردن سیســتم عضالنی و از بین بردن تنش، کمی تمرین کششی الزم است. در 
طول ده ثانیه استراحت در هر تمرین، باید کمی حرکت کنید، نه اینکه بنشینید 

یا دراز بکشید.
تمرینات اساسی زیر برای مبتدیان برای تمرین تاباتا مناسب است:

- دراز و نشست
- پرش و پرتاب بدن به سمت باال یا از حالت نیمه اسکات  

- پرش به کناره ها  از حالت نیمه اسکات  
- پروانه زدن

- بر روی عضالت شکم ورزش کنید 
- برپی  

- پرش به باال و پرتاب کردن پاشنه ها به سمت باسن 
- تمرینات شکم مانند بلند کردن پاها و دستها به طور همزمان

بســته به ســطح آمادگی بدنی خود، می توانید یک، دو یا حتی سه دور از این 
تمرینات را به مدت ۴ دقیقه انجام دهید اما نباید تمرینات یکســانی را همیشــه  
انجام دهید، باید تمرینــات را تغییر دهید، تمرین های جدید اضافه کنید تا بدن 

به آن عادت نکند. 
چگونه با سیستم تاباتا الغر شویم

به دلیل شدت باالی تمرینات، ضربان قلب در افراد افزایش می یابد. این به شما 
امکان می دهد مقدار قابل توجهی انرژی صرف کنید. با این تمرین می توانید حدود 

۱۵۰ کالری بسوزانید که برای افراد مبتدی بیشتر نیز خواهد بود. 
یکی از ویژگی های قابل توجه تمرین تاباتا این اســت که فرآیند چربی سوزی 
پس از اتمام تمرینات نیز اتفاق می افتد، بنابراین متابولیسم را سرعت می بخشد. اما 
فقط تمرین برای کاهش وزن کارساز نخواهد بود، باید اصول تغذیه مناسب را نیز 
رعایت کرد. ورزشکاران در هفته نیم کیلوگرم چربی از دست می دهند و در مرحله 

اولیه تمرین، این رقم می تواند به دو کیلوگرم برسد.
برای کسانی که به تازگی شروع به کاهش وزن کرده اند، تمرینات ساده و آشنا 
برای همه مناسب است: اسکات، طناب زدن، تمرین پرس، دوچرخه، دویدن، پروانه 

و دراز نشست.
نمونه تصویری از هشــت حرکت ورزشــی تاباتا در ادامه آمده است: )۲۰ ثانیه 

تمرین، ۱۰ ثانیه استراحت(
قبل از تمرین بدن خود را گرم کنید. افرادی که مشــکل جسمانی، بیماری یا 

مشکالت قلبی عروقی دارند، قبل از این تمرینات باید با پزشک مشورت کنند.

توپ طال در چنگ ستاره مسلمان
کســب  اصلی  کاندیدای   ۱۰
تــوپ طــالی ۲۰۲۲ بهتریــن 
معرفی شــدند.  بازیکــن جهان 
بــه گزارش فــارس، بــا نزدیک 
شــدن زمان اهدای توپ طالی 
دنیا  بازیکن  بهتریــن  به   ۲۰۲۲
از ســوی مجله فرانــس فوتبال 
زمینه  در  زیادی  نظرسنجی های 
شــانس اول کســب این جایزه 
بــزرگ انجام می شــود. در رده 
بندی احتمالــی ۱۰ بازیکن برتر 
دنیا در سال ۲۰۲۲ از سوی سایت »فوت وار« ستارگان مسلمان دنیای فوتبال 
رده های اول تا سوم را از آن خود کردند. کریم بنزما ستاره مسلمان و کاپیتان 
رئال مادرید در رده نخســت این رده بندی ایســتاد و شانس اول کسب توپ 
طالی ۲۰۲۲ شــد. این ســتاره به همراه رئال آقای گل اللیگا و قهرمان این 
لیگ شد. همچنین لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد. سادیو مانه ستاره سنگالی 
کنونی بایرن مونیخ و محمد صالح ســتاره مصری لیورپول دو ستاره مسلمان 
دیگر دنیای فوتبال در رده دوم و ســوم شــانس کســب توپ طالی ۲۰۲۲ 
ایستادند. نکته جالب در رده بندی ۱۰ بازیکن برتر سال ۲۰۲۲ که شانس های 
کســب توپ طال هســتند خبری از رکوردداران کسب این جایزه یعنی لیونل 
مسی و کریســتیانو رونالدو نبود. مسی با 7 توپ طال و رونالدو با ۵ توپ طال 

رکورد داران کسب این جایزه در دنیا به شمار می آیند.

سالمت

خبر

به نظر می رســد در نهایت مذاکرات باشگاه استقالل و 
باشگاه ســانتاکالرا برای جذب محمد محبی جواب داده 
اســت و این بازیکن در روزهای آینده پیراهن تیم آبی را 

برتن خواهد کرد.
به گزارش »ورزش ســه«، محمــد محبی که دو فصل 
دیگر با تیم سانتاکالرا قرارداد دارد در تمرینات و بازی های 
دوستانه اخیر این تیم درخشان ظاهر شد. او در مصاف با 
ریــوآوه زننده یکی از گل های تیمش بود و در تورنمنتی 
که منجر به قهرمانی تیمش شد، در بازی پایانی پاس گل 
داد. حاال اما به نظر می رسد او باید راه بازگشت به تیم آبی 
را پیش بگیرد، به این خاطر که باشگاه سانتاکالرا جانشین 

او را معرفی کرده است.
بر اساس اعالم سایت باشــگاه سانتاکالرا، بازیکنی که 
قرار اســت در فصل جدید بازی ها به جای محمد محبی 
در ترکیب تیم ســانتاکالرا بازی کند یک وینگر ۲۵ ساله 
پرتغالی اســت که در هر دو سمت بازی می کند. او متولد 
لیسبون است و فصل گذشته یکی از بازیکنان کلیدی تیم 
ســی دی مافرا به شمار می رفت. او در ۲۴ بازی برای این 
تیــم ۵ گل به ثمر رســاند و دو پاس گل داد. این بازیکن 

البته در تعطیالت ژانویه راهی اســلواکی شد و برای تیم 
FC DAC بازی کرد اما حاال در بازگشت به پرتغال وارد 

لیست سانتاکالرا شده است و باشگاه به صورت رسمی به 
او خوش آمد گفت. این خرید بدین معنی است که باشگاه 

ســانتاکالرا با جدایی محمد محبی موافقت کرده است و 
ایــن بازیکن در روزهای آینده بــه تیم آبی ملحق خواهد 
شد. محمد محبی دو فصل دیگر با سانتاکالرا قرارداد دارد 
و به نظر می رسد حضور او در تیم آبی به مدت یک فصل و 
به عنوان بازیکن قرضی است. یکی از انگیزه های بازگشت 
این بازیکن جوان و البته ســختکوش به تیم استقالل قرار 
گرفتن دوباره در لیســت تیم ملــی در ماه های منتهی به 
جام جهانی است. در این صورت او می تواند درفصل آینده 
بازگشــت قوی تری به ترکیب تیم سانتاکالرا و لیگ برتر 
پرتغال داشــته باشد. محمد محبی فصل گذشته در لیگ 
برتر پرتغال نمایش خوبی در برابر بنفیکا داشــت و دروازه 
این تیم را باز کــرد و در بازی با پورتو البته در چارچوب 
بازی های لیگ برتر که با نتیجه ۳-۱ به ســود سانتاکالرا 
پایان یافت، نمایش خوبی داشت. ساپینتو شناخت خوبی 
از این بازیکــن دارد و از روز ابتدایی حضور در راس کادر 
فنی تیم اســتقالل روی جذب ایــن بازیکن اصرار زیادی 
داشته اســت. حاال به نظر می رســد، او به خواسته خود 
نزدیک شده و ممکن است در روزهای پایانی هفته جاری 

استقالل این خرید بزرگ را معرفی کند.

شرایط برای ستاره پرتغالی اصال مساعد نیست؛ اریک تن 
هاخ، سرمربی یونایتد از رفتار او بعد از بازی با رایو وایه کانو 
ناراضی اســت. به گزارش »ورزش سه«، ناکامی یونایتد در 
راهیابــی به لیگ قهرمانان باعث شــد از همان اواخر فصل 
گذشته شــایعاتی در مورد تمایل کریستیانو رونالدو، گلزن 
۳7 ســاله و باتجربه، به جدایی از این باشگاه شنیده شود و 

این اخبار با غیبت رونالدو در اردوی پیش فصل باشــگاه در 
آسیا شدت گرفت. این ستاره پرافتخار ابتدا دالیل خانوادگی 
را علــت اصلی این تصمیم عنــوان کرد اما در همان مقطع 
نیز به نظر می رسید کریستیانو رونالدو تمایلی به ماندن در 
اولدترافورد نــدارد و تحرکات این بازیکن برای جدایی آغاز 
شــده اســت.  در نهایت هیچ تیم بزرگی به صورت جدی 

برای خرید این گلزن بزرگ اقــدام نکرد و در واقع چاره ای 
پیش روی او جز بازگشــت به تمرینات نبود. رونالدو هفته 
گذشته باالخره در کمپ تمرینی باشگاه حضور یافت تا امید 
هواداران یونایتد برای ماندن او افزایش یابد. پس از تنها دو 
جلسه تمرین، کریستیانو رونالدو اولین بازی پیش فصل خود 
را در جریان تساوی ۱-۱ مقابل رایو وایه کانو انجام داد و البته 
بعد از تنها یک نیمه تعویض شد. اما این ستاره پرتغالی قبل 
از سوت پایان مسابقه تصمیم به ترک استادیوم اولدترافورد 
و بازگشت به خانه گرفت و به نظر می رسد این رفتار چندان 
به مذاق اریک تن هاخ، سرمربی جدید منچستریونایتد خوش 
نیامده اســت. نشریه تلگراف در گزارشی مدعی شد معموال 
بازیکنانی که در روز مســابقه در زمین حتی برای دقایقی 
حضور داشته اند، باید در پایان بازی نیز راهی رختکن شوند 
تا سرمربی تیم در مورد اتفاقات مسابقه با آنها صحبت کند. 
اما رونالدو ۱۰ دقیقه قبل از ســوت پایان ورزشگاه را ترک 
کرد و تمایلی به حضور در رختکن در پایان دیدار دوستانه 
برابر رایو وایه کانو نشــان نداد. به عنوان مثال دیوگو دالوت 
که در لیست تیم در روز مسابقه حضور نداشت نیز زودتر از 
حالت عادی اســتادیوم را ترک کرد، اما معموال این شرایط 
در مورد بازیکنان ثابت کمی متفاوت اســت. هنوز مشخص 

نیست رونالدو قصد دارد فصل بعد در ترکیب منچستریونایتد 
به میدان برود یا نه. اما حداقل شــواهد حاکی از آن اســت 
فعال چاره ای جز ماندن پیش روی این ســتاره بزرگ نمانده 
و مدیران باشگاه نیز از اصرار مبنی بر تمایل به حفظ شماره 
هفت ترکیب شیاطین ســرخ، عقب نشینی نمی کنند. در 
حقیقت به نظر می رسد هیچ تیمی حاضر به خرید رونالدو در 
شرایط فعلی نیست و به همین دلیل ماندن در اولدترافورد 
نه انتخاب او، بلکه تنها گزینه ممکن محسوب می شود. تیم 
هایی چون چلسی، بایرن مونیخ، اتلتیکو مادرید، بارسلونا و 
پاری سن ژرمن همگی از جذب کریستیانو رونالدو انصراف 
داده اند، مذاکرات با ناپولی خوب پیش نرفته و انتقال قرضی 
به اســپورتینگ لیســبون نیز شــایعه ای خیالی محسوب 
می شود. سن و ســال این بازیکن و البته دستمزد هنگفت 
او، باعث شده کمتر تیمی حاضر به ریسک جذب رونالدو در 
این شرایط باشد. به هر حال رونالدو اردوی پیش فصل را از 
دســت داد و بعید است اریک تن هاخ حداقل در هفته های 
ابتدایی تمام ۹۰ دقیقه را به او میدان دهد. در فاصله چهار 
ماه مانده تا شــروع جام جهانی، رونالدو در شرایطی بحرانی 
قرار گرفته و از تمرکز الزم برای شــروع فصلی درخشــان 

برخوردار نیست.

بدعت بد و نامیمونی کــه از چند فصل قبل از فوتبال 
ایران گذاشته شده بود و صحنه های زشتی را رقم زد، حاال 
قبل از شــروع مسابقات و در دیدارهای تدارکاتی به چشم 

آمده است!
به گزارش مهر، بیســت و دومین رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران از ۲۱ مردادماه ســال جاری به طور رســمی 
آغاز می شود تا ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات توانایی های 

فنی خود را به رخ بکشــند تا با کسب تجربه های گذشته 
برای بهبود شرایط فنی و باشگاه داری خود اقدام کنند.

اکثر باشگاه های لیگ برتری با کاهش روند شیوع ابتالء 
به ویروس کرونا تصمیم به برگزاری اردوهای تدارکاتی در 

داخل و خارج از کشور گرفتند.
در بیــن تیم های مدعــی قهرمانی ســپاهان، فوالد و 
اســتقالل تصمیم گرفتند راهی ترکیه شــوند اما در آنجا 

باشــگاه های دیگری همچون هوادار، نســاجی مازندران، 
تراکتــور تبریز و… نیز اردو برگــزار کردند تا با چند بازی 

دوستانه آماده شروع مسابقات شوند.
باشــگاه هایی همچون پرسپولیس، پیکان، صنعت نفت 
آبادان، نفت مسجدسلیمان و… نیز ترجیح دادند در کشور 
بمانند و خود را با آب و هوای داخل کشور مهیای بازی ها 

کنند.
برگــزاری اردوهای پیش فصل نه تنها کمک ویژه ای به 
اعضای تیم برای شــناخت همدیگر از فوتبال مورد تأیید 
ســرمربی می کند بلکــه آنها را دور از هرگونه اســترس و 

حاشیه برای اتحاد و همدلی آماده می کند.
فوتبال باشــگاهی ایــران که در ســال های اخیر با بی 
اخالقی در ســطوح مختلف روبرو بود نه تنها در اردوهای 
پیــش فصل روی حل این معضل اخالقی و فرهنگی اقدام 

نکرد بلکه به پیشواز آن نیز رفته است.
ساکت الهامی مربی پر حاشیه چند سال اخیر که بارها 
از سوی کمیته های اخالق و انضباطی با محکومیت روبرو 
شــده بود بار دیگر جنجال آفرینی کرد. ســرمربی جدید 
هــوادار در اردوی ترکیه با حمید مطهری همتای خود در 
نســاجی مازندران زد و خورد فیزیکی پیدا کرد تا بهت و 
حیرت به چهره توریســت و ورزشــکاران حاضر در کمپ 

گرین پارک ترکیه بنشیند.

تمرین »بزن بزن« در بیــن مربیانی که باید آرامش را 
به بازیکنان خود القا کنند در حالی رقم خورده اســت که 
هیچ فعالیت فرهنگی در باشــگاه های لیگ برتری را شاهد 

نیستیم.
تیم ها در فصلی که بار دیگر قرار اســت طرفداران خود 
را در ورزشــگاه ها داشته باشــند ایجاد تشنج می کنند و 
هدف موفقیت در لیگ برتر را توجیهی بر هر ابزار و وسیله 
کرده اند. چند مربی لیگ برتری برای شــاهد ضرب المثل 
قدیمی فرهنگ کشــور کفایت می کنند. آنها فوتبال را به 
روزی رســانده اند که باید گفت: »وای به روزی که بگندد 

نمک«!
دعوا و درگیری تنها به اردوی ترکیه خالصه نمی شود. 
مس کرمان به دلیل خشــونت و درگیــری بازیکنان خود 
با گل گهر ســیرجان مجبور به نیمــه کاره رها کردن این 
بازی دوســتانه می شود. امیر عرب براقی در قضاوت دیدار 
تدارکاتی بین پرسپولیس و مس کرمان نیز مجبور می شود 

بارها از کارت های زرد و قرمز خود استفاده کند.
فضــای مســمومی کــه در پیــش فصل با دســتان 
دســت اندرکاران فوتبالی رقم می خورد مشــخص نیست 
تبدیل به وحشــت اهالی فوتبال از تماشای آن خواهد شد 
یــا اینکه ورود نهادهای اخالق مــدار برای ترویج فرهنگ 

ورزشکاری از شدت این حجم بد رفتاری خواهد کاست.

محمد محبی و استقالل؛ سورپرایز پایان هفته

خبر تلخ به رونالدو؛ می مانی، چون مجبوری

شروع »بزن بزن« قبل از آغاز لیگ برتر

مدیــر امور حقوقی فدراســیون فوتبــال می گوید این 
فدراســیون به خاطر قرارداد مارک ویلموتس ۳۲ میلیارد 
تومان به ســازمان امور مالیاتی بدهکار اســت. به گزارش 
ایسنا، آرش فرهادی، مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال 
در خصــوص موضوعات مطرح شــده دربــاره هزینه های 
پرونده مارک ویلموتس گفــت: مهم ترین اثر این قرارداد 
در صورت های مالی و ترازنامه فدراسیون فوتبال می باشد 
که باعث زیان ده شدن فدراسیون و بحرانی شدن شرایط 

مالی مجموعه فوتبال شده است.
آرش فرهــادی تصریح کرد: عالوه بر حکم صادره برای 
آقای ویلموتس، حکم دســتیاران ایشان از سوی CAS و 
برگ تشخیص مالیات ۳۲ میلیارد تومانی نیز به فدراسیون 
فوتبال ابالغ شده است و با وجود تالش دکتر وثوق احمدی 
و تیم حقوقی همراه ایشان در کاهش میزان محکومیت که 
شایسته قدردانی است، پرداخت مبلغی حدود چهار میلیون 
یورو برای فدراسیونی که ساختمانش را هم از دست داده 
یک فاجعه محسوب می شود. وی ادامه داد: نکاتی که مقام 

عالی وزارت ورزش دکتر ســجادی در خصوص زیان های 
ناشــی از پرونده اعم از مالیات و ســاختمان و مبلغ نقدی 
مطرح و از عبارت سونامی اســتفاده کردند به طور کامل 
مستند و درست است و عالوه بر این موارد، زیان های قابل 
توجــه دیگری باقی مانده که آثار آن در آینده مشــخص 
می شود. فرهادی گفت: تالش های مسئوالن حقوقی وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال ادامه دارد و ما امیدوار به کمک 
دولت محترم هســتیم تا زیان ها و خسارت های این فاجعه 
را برای فدراســیون کمتر کنیم.بدهی ۳۲ میلیارد تومانی 
مالیات قرارداد ویلموتس، جدای از مالیات پرداخت نشده 
قرارداد کارلوس کی روش سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال 
است که هم اکنون به طور اقساطی به اداره دارایی پرداخت 

می شود.
وی در پایان گفت: فدراسیون فوتبال متاسفانه با تبعات 
ناشــی از این پرونده مواجه اســت اما جا دارد از همراهی 
و تالش های دکتر ســجادی و همکاران ایشــان و معاونت 
حقوقــی وزارت به ویژه در خصــوص تعاملی که از طریق 

وزارت ورزش با وزارت اقتصاد جهت همکاری با فدراسیون 
در حل و فصل آثار ناشــی از این پرونده ایجاد شد تشکر 

کنیم و امیــدوارم با حمایت وزارت ورزش و دولت محترم 
مشکالت حاصل از این قرارداد هرچه زودتر رفع شود.

ویلموتس ۳۲ میلیارد تومان دیگر روی دست فوتبال ایران گذاشت!

تمجید کارلو آنچلوتی از ســه ستاره خط میانی تیمش 
توجه بســیاری را بــه خود جلب کرده اســت. به گزارش 
»ورزش ســه«، نشســت های خبری کارلو آنچلوتی درس 
فوتبال و زندگی اســت و او در آنها از تعاریف جالبی برای 
بازیکنان اســتفاده می کند.  این مربی ایتالیایی یک سال 
قبل در ویتوریا از ناچو به عنوان مدافع بدبین یاد کرد تا بر 
مهارت او در تمرکز و این که همیشه برای بدترین اتفاقات 
آماده است تاکید کند. نشســت خبری پس از بازی برابر 
یوونتوس در لس آنجلس هم با یکی دیگر از این توصیف ها 
که حاال به نوعی به امضای آنچلوتی تبدیل شــده اســت، 
همراه بود.  ســرمربی رئال مادرید در این نشســت خبری 
در تمجیــد از مثلث جذاب خط میانــی تیمش که نقش 
مهمــی در قهرمانی های متوالی این تیم در لیگ قهرمانان 
پس از ســال ۲۰۱۴ داشته اســت گفت:» من کاسمیرو، 
مودریچ و کروس را مثلث برمودا خطاب می کنم چون توپ 
بین آنها ناپدید می شــود.« آنچلوتی به نســلی تعلق دارد 
که با اسطوره ها، کتاب ها و فیلم های ناپدید شدن رمزآلود 
هواپیماها و کشــتی ها در مثلث برمودا رشد کرد.   او پس 
از پیروزی ۰-۲ برابر یوونتوس به این موضوع اشاره کرد تا 
بر ارزش باالی خط میانی تیمش تاکید کند. این صرفا یک 
پیــام برای بازیکنان نبود چون جدای از لقبی که آنچلوتی 

به آنها داد، این در واقع هشــدار به افرادی بود که خواهان 
کنار گذاشــته شــدن این بازیکنان از ترکیب و استفاده از 

جانشین های جدید برای آنها هستند. 
کارلتــو به آنهــا اعالم کــرد که برایش مهم نیســت 
شــوامنی، کاماوینگا یا ســبایوس تا چه حــد قدرتمند و 
درخشان هستند، او تصمیمی برای ایجاد تغییر در برنامه 
و ترکیب تیمش ندارد. بحث فده والورده جداســت چون 
او فصل گذشــته هم توانســت خودش را به ترکیب رئال 
مادرید تحمیــل کند و مربی تیمــش را متقاعد کرد که 
فوتبــال و انرژی  که در زمین بــه نمایش می گذارد ارزش 
ریســک کــردن روی او را دارد.  آنچلوتی به وضوح اعالم 
کرده است که برای کنار زدن کاسمیرو، مودریچ و کروس 
تالش بســیاری مورد نیاز اســت و حتی همین هم کافی 
نیســت چون این مثلث برمودا در واقع مکانیزم اصلی تیم 
را پیش می برند که تمامی برنامه های دفاعی و هجومی به 
آن بستگی دارد و درک متقابلی که این سه بازیکن از هم 

دارند روی این موضوع بسیار تاثیرگذار است. 
با این حال رئال مادرید در حال آماده کردن جانشــین 
برای این بازیکنان اســت و به آرامی روی این موضوع کار 
می کند تا لحظه موعود برسد اما هر بازیکنی که به این تیم 
اضافه می شــود فعال باید منتظر بماند چون این بازیکنان 

فعال نشانی از افت و ضعف از خودشان نشان نداده اند.  بازی 
برابر یوونتوس به خوبی این موضوع را به تصویر کشــید و 
نشــان داد که این مثلث برمودا در حال حاضر هیچ هدفی 
جز بلند کردن دوباره پرچم ســفید این تیم و رهبری خط 
میانی مدافع عنوان قهرمانی اروپا ندارد.  این لقب در حالی 
به آنها اختصاص داده شــد که در سال های اخیر همیشه 
مهاجم ها و بازیکنان خط حمله بوده اند که مورد تحسین و 
 BBC و MSN تمجید قرار گرفته اند. ما از روزهای حضور
در زمین زیاد فاصله نداریم اما این روند رو به تغییر است.  
تاریخ فوتبال هافبک  های افسانه ای بسیاری را به خود دیده 
است، بازیکنانی که دورانی را به خودشان اختصاص دادند و 
سبک بازی تیم را به شکلی تغییر دادند که هیچ مهاجمی 
قادر به انجام آن نبود.  ژاوی، ســرخیو بوسکتس و آندرس 
اینیستا در بارســلونا دوران خاصی را شکل دادند و سبک 
بازی ای را به تکامل رساندند که با حضور پپ گواردیوال به 
اوج درخشش خودش رسید.  تیم ملی برزیل ۱۹7۰ حول 
ایده اســتفاده از چند بازیکن شــماره ۱۰ در زمین شکل 
گرفت و با حضور ســوکراتیس، ســرزو، فالکائو و زیکو در 
سال ۱۹۸۲ هم ادامه پیدا کرد. نقطه قوت کلیدی تیم ملی 
فرانســه در قهرمانی یــورو ۱۹۸۴ هم خط میانی این تیم 
متشــکل از تیگانا، ژیرس، پالتینی و الریوس بود.  میالن 

تحت هدایت آریگو ساکی در خط میانی خودش از حضور 
بازیکنان درخشانی چون آنچلوتی، دونادونی، اوانی و کلمبو 
بهره می برد که درس های تاکتیکی بسیاری به سایر تیم ها 
می دادند.  این مثلث متشکل از کاسمیرو، مودریچ و کروس 
هم ردیف بزرگترین و بهتریــن هافبک های تاریخ فوتبال 
قرار دارد. در واقع بسیاری آنها را بهترین می دانند. همه تا 
همیشــه از آنها به عنوان مثلثی یاد خواهند کرد که رئال 
را در فاصله ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ به چهار قهرمانی 
در لیگ قهرمانان رســاند.  مثلثی که باعث می شــد توپ 
در میانش ناپدید شود و حریفان را به دردسر می انداخت. 
طلســم این مثلث برمودا همچنان بســیار قدرتمند است. 
دشــمن های آنها از این موضوع خبر دارند و بازیکنانی در 
داخل تیم که امیدوار به جانشینی این سه بازیکن هستند 

نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفته اند.

رئال مادرید با این سه ستاره جادو می کند 


