
کی روش:

باید جلوی حمالت سیستماتیک علیه تیم ملی گرفته شود

نوادگان جدید بوگاتی شیرون در راه اند؟

تیشرتی که بیماری های قلبی را تشخیص می دهد!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نسبت به برخی اظهارات علیه تیم ملی و 
بازیکنانش واکنش نشان داد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال،کارلوس کی روش در ابتدای صحبت های خود 
گفت: می دانم که به صورت رسمی سرمربی تیم ملی ایران نیستم، ولی به عنوان یک 
مربی وظیفه خود می دانم که توجه رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای هیات رئیسه 
فدراسیون و مسئوالن ورزش را به این مسئله جلب کنم که ما باید بر حمالتی که به 

صورت سیستماتیک به سمت تیم ملی انجام می شود، نقطه پایانی را بگذاریم.
او در ادامه تاکید کرد: می بایست جلوی اینگونه حمالت سیستماتیک هم اکنون 
گرفته شود و من یکبار دیگر از ریاست و اعضای فدراسیون درخواست می کنم که 
از اینگونه حمالت و صحبت ها که در تالش هستند میان نسل جوان ما به صورت 
سیستماتیک تفرقه بیاندازند جلوگیری کنند. همه مطلع هستیم که در شرایط 
دشواری نه تنها در تیم ملی بلکه در کشور هستیم و ما نیازی به اینگونه صحبت های 
زشت و تمسخر آمیز نداریم و دقیقا در لحظه ای که نیاز به اتحاد بیشتر و در کنار هم 

بودن بیشتری داریم نباید اینگونه صحبتها و حرف ها مطرح بشود.

کی روش بیان کرد: مطرح کردن اینگونه صحبتها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست 
و هدف آن بازیکنان تیم ملی و خود تیم ملی فوتبال است که به هیچ عنوان قابل 
قبول و دارای وجاهت نیست. چرا که اینگونه شرایط به این موضوع منتهی می شود 
که ما ریسک و احتمال اینکه بازیکنان بیشتری را از دست بدهیم و تیم ملی لطمه 
بخورد، بیشتر شده و شرایطی هم که برای بازیکنی مانند سردار آزمون به وجود آمده 

باید حل شود.
او در ادامه اظهار داشت: این یک مساله بسیار فوری، جدی و خطرناکی است برای 
اینکه اگر بخواهیم روحیه و اتحاد تیم ملی را حفظ کنیم، نباید به اینگونه صحبت های 
تفرقه آمیز و صحبتهایی که تنها برای بوجود آوردن دو دستگی و لطمه زدن به تیم 

ملی مطرح می شود، بی تفاوت باشیم.
کی روش در پایان افزود: می دانم شاید برخی افراد بگویند که من پایم را فراتر از 
حوزه مسئولیتم می گذارم بخاطر اینکه در حال حاضر به صورت رسمی سرمربی تیم 
ملی ایران نیستم اما وقتی با افرادی که قصد دارند به صورت مستقیم به منافع تیم 
ملی ایران لطمه وارد می کنند مواجه می شویم، این امری کامال غیر قابل قبول است.

موفقیت بوگاتی دیوو شاید زمینه ساز تولید محصوالت سفارشی جدید توسط این خودروساز افسانه ای باشد. ظاهراً بوگاتی در حال 
توسعه نسخه های سفارشی شیرون با نام های سوپرلگرا، SS و آپرتا است. شاید در آینده حتی خودرویی الکتریکی و پرفورمنس 

نیز توسط بوگاتی تولید شود.
همان گونه که نام خودرو نشان می دهد، شیرون سوپرلگرا نسخه  سبک تر این هایپرکار خواهد بود. این برند در حال توسعه  قطعات 

سبک وزن جدید همانند کالیپرهای ترمز و برف پاک کن ها با پرینت سه بعدی است. 
شیرون SS نسخه  قوی تر و خاص تر این خودرو برای حضور در پیست خواهد بود. قطعات سبک وزن جدید این خودرو شاید باعث 
بهبود پرفورمنس شوند و شایعاتی هم درباره افزایش قدرت تولیدی پیشرانه  16 سیلندر 8 لیتری کواد توربو به گوش رسیده است.

نهایتاً به خودروی شیرون آپرتا می رسیم که نسخه  روباز این خودرو خواهد بود. در این مورد شاهد پانل جداشدنی ای خواهیم بود 
که به مالکان این فرصت را خواهد داد تا از پیچش باد در موهای خود لذت ببرند. 

البته مقامات رده باالی بوگاتی پیش از این گفته بودند نسخه  روباز این هایپرکار ساخته نخواهد شد.
به منظور قوت بخشیدن به این شایعات، بوگاتی قبالً شروع به گسترش خانواده  شیرون کرده است. 

این برند در مارس سال جاری از نسخه  شیرون اسپورت با 18 کیلوگرم وزن سبک تر که سیستم تعلیق سفت تری دارد رونمایی 
کرد.

 در ماه جوالی نیز شاهد معرفی مدل جدید اسکای ویوو از شیرون بودیم که دارای پانل های شیشه ای ثابت به منظور ورود نور 
بیشتر به کابین بود و همچنین از افزایش 2.7 سانتی متری فضای سر سود می برد.

یک شرکت دارویی فرانسوی تیشرتی تولید کرده است که 
با داشتن ۱۵ الکترود، قادر به تشخیص اختالالت قلبی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان فرانسوی یک 
تیشرت موسوم به کاردیواسکین تولید کرده اند که به طور مداوم، 
فعالیت های قلب را کنترل می کند و مشکالت آن را تشخیص 
می دهد. تشخیص این مشکالت به محافظت بدن علیه سکته 
کمک می کند و ممکن است به تشخیص علل سنگ کوپ نیز 

منجر شود.
است  شده  تعبیه  الکترودهایی  پیراهن  این  نخی  پارچه   در 
که فعالیت های الکتریکی قلب را کنترل می کنند. کنترل این 
فعالیت ها به طور همیشگی صورت می گیرد. تراشه کوچکی که 
در تیشرت وجود دارد، نتایج فعالیت های قلب را به صورت بیسیم 
به یک اپلیکیشن که در گوشی هوشمند کاربر نصب شده است، 
ارسال می کند. این اپلیکیشن قادر است اطالعات بیمار را با یک 
بگذارد. کاردیواسکین می تواند ۳۵  اشتراک  به  متخصص قلب 

مرتبه شست وشو شود. این پیراهن برای بهبود تشخیص شرایط 
خطرناک قلبی از قبیل فیبریالسیون دهلیزی نیز مورد استفاده قرار 
می گیرد. فیبریالسیون دهلیزی شایع ترین نوع آریتمی قلبی است 
که تحریک الکتریکی مسیر مشخصی را در قلب طی نمی کند. 
فیبریالسیون دهلیزی هنگامی رخ می دهد که در دهلیزها موج 
الکتریکی تحریک، جهت مشخصی نداشته باشد یعنی سلول های 
عضالنی دهلیز به صورت نامنظم تحریک و درنتیجه منقبض 
می شوند. این اختالل سبب افزایش خطر ابتال به سکته قلبی 
می شود.  علت دقیق بیماری مشخص نیست. ولی احتمال دارد، 
فشار خون باال، عفونت های قفسه سینه، پرکاری تیروئید و مصرف 
بیش از حد کافئین و الکل از علل بروز فیبریالسیون دهلیزی 
باشند. بررسی نوار قلب که نحوه حرکت موج تحریک الکتریکی 
در قلب را نشان می دهد بهترین و آسان ترین روش تشخیص 
این بیماری است. یکی از روش های تشخیص بیماری استفاده از 
دستگاهی به نام هولتر است. هولتر این امکان را به پزشک می دهد 

که بتواند روند فعالیت قلبی بیمار را در یک دوره زمانی مشخص 
در دسترس داشته باشد. تشخیص انواع آریتمی حاد و بسیاری 
از اختالالت دیگر با استفاده از این دستگاه امکانپذیر است. برای 
استفاده از این دستگاه، بیماران باید آن را زیر پیراهن خود بپوشند. 
در اغلب موارد، بیماران از پوشیدن مداوم دستگاه اجتناب می کنند 
زیرا امکان خوابیدن در شب را برای بیمار دشوار می کند. تیشرت 
بسیار  نخ سفید، جایگزین  از  داشتن جنسی  با  کاردیواسکین 
مناسبی برای هولتر است و می تواند در2۴ ساعت شبانه  روز مورد 
استفاده بیمار قرار گیرد. 1۵ الکترود کوچک تعبیه شده در پیراهن 
که در ناحیه قفسه سینه قرار گرفته اند، ریتم های غیر طبیعی قلب 
را شناسایی می کنند. الکترودهای تیشرت نیز با استفاده از یک 
باتری کار می کنند که به هنگام شست وشو به راحتی قابل جدا 
شدن از پیراهن است. این پیراهن توسط یک شرکت دارویی 
فرانسوی به نام Servier تولید شده است. قیمت محصول هنوز 

مشخص نیست و فعال تنها در انگلیس در دسترس است.
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 سرمایه گذاری 6۵ میلیاردی ناتینگهام فارست روی ستاره ایرانی 

رابین هود در جنگل شروود؛ با نقش آفرینی کریم
انتقاالت  و  نقل  روز  آخرین  در  قرارداد  فسخ  به  توجه  با 
تابستانی ستاره ایرانی با قراردادی آزاد در عین حال سنگین 
با  فرد  انصاری  کریم  می شود.  انگلیس  راهی چمپیون شیپ 
المپیاکوس تا سال 2020 قرارداد داشت از همین رو باشگاه 
یونانی که دوست نداشت زیر بار پرداخت دستمزد سنگین این 
بازیکن برود خواسته مربی پرتغالی تیم را عملی کرد تا بعد از 
این که با هیچ تیمی برای فروش ستاره ایرانی به توافق نرسید 
قرارداد این بازیکن را مثل ۵ بازیکن مازاد دیگر یک طرفه به 

صورت رایگان فسخ کرد.
آزاد  بازیکن  قرارداد  فسخ  این  با  شرایطی  در  فرد  انصاری 
قلمداد شد که با این اتفاق توافق او با هر باشگاهی باعث می 
شد تا تمام پول رد و بدل شده در این قرارداد به جیب خود 
این بازیکن برود. سایت osasuna1۹20 اسپانیا منتسب به 
باشگاه اوساسونا که یکی دو سالی با انصاری فرد همکاری داشت 
با اشاره به قطعی شدن انتقال ستاره ایران به چمپیون شیپ 
مدعی شد ارزش قرارداد جدید انصاری فرد رقمی بالغ بر ۴ 

میلیون یورو خواهد بود.
به گزارش ورزش سه، این سایت اسپانیایی نوشت: »جاه طلبی 
جدید انصاری فرد مهاجم سابق اوساسونا نه در یونان و المپیاکوس 
مثل  پرافتخار  باشگاهی  و  انگلیس  شیپ  چمپیون  در  بلکه 
ناتینگهام فارست خواهد بود که دو قهرمانی اروپا در سال های 
1۹7۹ و 1۹80 را در کارنامه دارد. انتقالی به ارزش ۴ میلیون یورو 
که تجربه ای جدید و هیجان انگیز برای انصاری فرد خواهد بود«.
اعالم شدن این رقم در راه انتقال ستاره شماره 10 ایران به 
باشگاه ناتینگهام فارست در حالی اتفاق افتاد که درست مثل لیگ 
برتر جزیره تیم های حاضر در چمپیون شیپ از هزینه کردن برای 
تقویت تیم های خود ترسی ندارند چون درآمدهای این لیگ 
جذاب و پرهیجان به اندازه ای هست که مالکان باشگاه ها را برای 
خریدهای بزرگ ترغیب کند. صرف هزینه ای بالغ بر ۴ میلیون 
یورو برای خرید کریم انصاری فرد باعث شد تا با توجه به قیمت 
یورو در این روزهای اقتصاد ایران )هر یورو 16 هزار تومان( مبلغ 
ترانسفر جدید انصاری فرد او را به سومین ستاره گران قیمت 
تاریخ فوتبال ایران بعد از علیرضا جهانبخش 17 میلیون پوندی 
در برایتون و کاوه رضایی 7 میلیون یورویی در بروژ بلژیک تبدیل 
می کند، بازیکنی که حاال بیش از 6۵ میلیارد تومان ارزش دارد.

کریم انصاری فرد که در مصاف با ازبکستان با پیراهن شماره 
10 به عنوان مهاجم اصلی به میدان رفت و برای دقایقی نیز دوباره 
بازوبند کاپیتانی را در اختیار گرفت حاال با این قرارداد راهی لیگی 

می شود که نگاه بسیاری از عالقمندان فوتبال در جهان را به خود 
معطوف کرده است. رقابتی که تمام 2۴ تیم حاضر در آن با انبوهی 
از تماشاگر و توجه رسانه ها هر هفته برای رسیدن به لیگ برتر 
جزیره تالش می کنند تا به نوعی بتوان این انتقال را بزرگ ترین 

تجربه لژیونری ستاره اردبیلی فوتبال ایران قلمداد کرد.
سایت ناتینگهام پست نیز با اشاره به این که سران باشگاه 
در انتظار ورود کریم انصاری فرد به جزیره برای انجام مراحل 
نهایی عقد قرارداد هستند مدعی شد ستاره ملی پوش ایرانی 
ممکن است روز شنبه برای اولین بار با پیراهن سرخ ناتینگهام 
در پایتخت ولز مقابل سوانزی سیتی به میدان برود. جدالی 
از این حیث که کریم را مقابل تیم گراهام پوتر قرار  جذاب 

می دهد، همان مربی انگلیسی کاشف سامان قدوس در فوتبال 
سوئد و باشگاه اوسترشوند که در تابستان تمایل زیادی داشت تا 

ستاره ای ایرانی در ترکیب نفرات خود داشته باشد.
آیتور کارانکا سرمربی اسپانیایی ناتینگهام که بعد از سال ها 
بودن در کنار خوزه مورینیو دومین فصل حضور روی نیمکت 
رهبری فارستی ها را تجربه می کند با گذشت شش هفته از 
ساختار  در  زیادی  مشکالت  با  شیپ  چمپیون  رقابت های 
تهاجمی خود روبه رو بود تا جایی که به ثمررساندن تنها 8 
گل در شش بازی او را ترغیب کرد تا به هر شکلی شده کریم 
انصاری فرد دومین گلزن برتر فصل گذشته یونان را به خدمت 
ایرانی هیجان  برای دراختیار داشتن گلزن  بگیرد قطعا حاال 

زیادی دارد بلکه با ورود انصاری فرد او دومین برد فصل را بعد 
از تساوی های متعدد تجربه کند.

برای فوتبالی ها تیم ناتینگهام یادآور برایان کالو افسانه ای و 
قهرمانی این تیم در اروپا آن هم در اوایل دهه 80 میالدی است 
اما شهرت اصلی ناتینگهام برمی گردد به جنگل های شروود در 
اطراف این شهر که قصه های افسانه ای رابین هود در آن اتفاق 
افتاد، فیلم و انیمیشن  نوستالژیک برای نسل دهه 60 و 70 
شمسی که دیدن این فیلم و انیمیشن هنوز جزو اولویت های 
آنها محسوب می شود.رابین هود شخصیتی دوست داشتنی 
است که حاال قرار است سری جدید آن از نوع فوتبالی با نقش 

آفرینی کریم انصاری فرد به اکران گذاشته شود.
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پند روز

خروپف هایتان را جدی بگیرید! 

حدود نیمی از افرادی که حین خواب خروپف می کنند، تنها مشکل شان تولید 
صداهای ناخوشایند است، اما نیم دیگری از آن ها در حقیقت دچار مشکل خطرناکی 
به نام اختالل وقفه تنفسی در خواب هستند. در اثر این اختالل، حین خواب مجرای 
تنفسی مسدود و در نتیجه جلوی تنفس گرفته می شود، شخص با صدای بلند 
خروپف می کند و در حقیقت در طی شب بارها تنفس او قطع می شود. این اختالل 
در صورت غفلت حتی می تواند منجر به مرگ شود. بنابراین هرگز نباید نسبت به 

خروپف خود یا اطرافیان تان بی توجه باشید. 
اگرچه احتماال تصور می کنید تنها افراد مسن هستند که خروپف می کنند، اما 
حقیقت آن است که ریسک بروز وقفه تنفسی در خواب در همه گروه های سنی 
وجود دارد. این اختالل می تواند در هر کسی با هر سن و وزنی وجود داشته باشد 
و اگر عالئم وقفه تنفسی در خواب را در خود می بینید باید آزمایش بدهید. این 
اختالل نه تنها کیفیت زندگی تان را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه می تواند عامل یا 
تشدید کننده بیماری های مختلفی باشد. عادات خواب نقش مهمی در بیماری های 
روانی دارند. وقفه تنفسی در خواب با عالئم افسردگی عمده مرتبط است. خروپف 
کردن، با دهان نفس کشیدن یا توقف تنفس در حین خواب تقریبا در تمامی عالئم 
افسردگی مثل احساس ناامیدی و شکست نقش دارند. اگرچه خروپف های بلند از 
نشانه های وقفه تنفسی در خواب هستند، اما خروپف نکردن به معنای آن نیست 
که دچار مشکل وقفه تنفسی در خواب نیستید. اگر شب ها خواب مناسبی ندارید 
و همیشه احساس خستگی می کنید الزم است که آزمایش بدهید، حتی اگر عالئم 
رایج وقفه تنفسی در خواب را نداشته باشید. وقتی خواب هستید، بدن درگیر یک 
فرآیند احیا کننده می شود که روی تمام قسمت های آن از جمله قلب تأثیر می گذارد. 
طبق تحقیقات، خروپف کردن می تواند دیواره سرخرگ های کارتویدی را تغییر دهد؛ 
مسأله ای که آن ها را مستعد آسیب های ناشی از تصلب شرایین می کند و ریسک 
سکته را باال می برد. اگر از قرص های خواب آور یا مشروبات الکلی برای کمک به 
خوابیدن تان استفاده می کنید، باید بدانید که این روش ها تنها مشکل تان را بدتر 
می کنند. قرص های خواب آور اغلب در کسانی که دچار اختالالت خواب هستند 
تأثیر معکوس دارند. مصرف مسکن ها، داروهای خواب آور و مشروبات الکلی سه تا 
چهار ساعت پیش از زمان خواب، ناحیه فوقانی مجرای تنفسی را سست تر کرده 
و کیفیت خواب را کم می کند. قرص های خواب آور هم تأثیرات آرام بخش دارند و 
می توانند خروپف را تشدید کنند. حتما از اهمیت حفظ آب بدن آگاه هستید، اما 
شاید ندانید که این مسأله به خوابیدن تان هم کمک می کند. اگر به اندازه کافی آب 
ننوشید خروپف تان تشدید خواهد شد. با بیشتر شدن ضخامت ماده مخاطی درون 
بینی، خروپف شدت بیشتری پیدا می کند. با این حال، در نزدیکی زمان خواب تان 
زیاد آب نخورید و در ساعات پایانی روز از خوردن نوشیدنی های کافئین دار پرهیز 
کنید چون باعث بیدار ماندن تان می شوند و ادرار آور هستند. اضافه وزن، فشار خون 
باال و افزایش سن، ریسک خروپف را بیشتر می کنند. حدود 20 درصد از بزرگساالن 
خروپف می کنند و 60 درصد از مردان باالی ۴0 سال خروپف دائمی دارند. اگرچه 
همه کسانی که خروپف می کنند دچار اختالل وقفه تنفسی در خواب نیستند، اما 
خروپف یک نشانه هشداردهنده است که باید جدی گرفته شود. دیگر نشانه هایی که 
باید به آن ها توجه داشت عبارتند از احساس خواب آلودگی در طول روز، اضافه وزن 
و فشار خون باال )از هر سه نفری که فشار خون باالیی دارند، یک نفر دچار اختالل 
وقفه تنفسی در خواب هم هست(. اختالل در خواب باعث خستگی، نگرانی و درد 
صورت در زمان بیداری می شود. در این مواقع تصور می کنیم مشکل از تخت، بالش، 
اضطراب یا باال رفتن سن است. کسی که همیشه دچار مشکل وقفه تنفسی در خواب 
بوده است ممکن است با افزایش سن، این مشکل در او تشدید شود اما عکس آن هم 
امکان پذیر است یعنی اگر مشکل تنفسی تان در خواب را درمان کنید ممکن است 
با باال رفتن سن خواب بهتری را تجربه کنید. خواب آلودگی یکی از عوامل اصلی 
تصادفات رانندگی است. از طرفی، یکی از نشانه های مهم اختالل وقفه تنفسی در 
خواب، خروپف است. تحقیقات نشان می دهد ساالنه افراد زیادی بر اثر خواب آلودگی 
ناشی از این اختالل در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند. چون این 
افراد هرگز خواب عمیقی را تجربه نمی کنند و در نتیجه همیشه احساس خستگی 
می کنند. عالوه بر این، ریسک اضافه وزن، بیماری قلبی و دیگر بیماری های مزمن در 
چنین افرادی بیشتر است. روش های درمانی مختلفی برای خروپف وجود دارد. در 
بعضی افراد ایجاد تغییراتی در سبک زندگی مثل کاهش وزن، تغییر حالت خوابیدن و 
مصرف نکردن مشروبات الکلی می تواند نتیجه بخش باشد. در بعضی دیگر هم استفاده 
از ابزارهای دهانی مخصوص خروپف هم می تواند مؤثر باشد. یک گزینه دیگر هم 

انجام جراحی روی ناحیه فوقانی مجرای تنفسی است.

جی بورد ارائه پیشنهادات هوشمند هنگام تایپ را 
آزمایش می کند

گوگل مدتی است که قابلیت جدیدی را در اپلیکیشن کیبورد خود موسوم به 
جی بورد آزمایش می کند. به لطف این قابلیت، جی  بورد هنگامی که مشغول تایپ 
هستید می تواند تصاویر گیف، اموجی یا استیکرهای مرتبط با نوشته هایتان را به 

شما پیشنهاد کند.
به گزارش اندروید پلیس، جی بورد نوشته های شما را تحت نظر می گیرد تا اگر 
هنگام تایپ یک کلمه خاص آیتم مرتبطی با آن پیدا کرد این موضوع را به اطالعتان 
برساند. این اطالع رسانی از طریق آیکن G در نوار پیش بینی کیبورد انجام می گیرد 
که بسته به آیتم پیشنهادی، می تواند شکلش تغییر کند. آیکن G در چنین مواقعی 

می تواند به یک تصویر گیف، آیکن سرچ یا یک اسمایلی تبدیل شود.
کاربردهای خصوصیت جدید جی بورد بسیار زیادند. به عنوان مثال اگر اسم یک 
سلبریتی را تایپ کنید، آیکن G به آیکن جستجو تبدیل می شود تا با اشاره روی آن 
بتوانید به اطالعاتی در مورد آن فرد سلبریتی برسید. یا اگر تولد کسی را به او تبریک 
بگویید، آیکن G می تواند یک تصویر گیف مرتبط با تبریک تولد را برایتان ظاهر کند.

الزم به اشاره است که چنین خصوصیتی همیشه در جی بورد وجود داشته، اما 
کاربران برای استفاده از آن باید خودشان و به صورت دستی وارد عمل می شدند. 
اما حاال و به لطف هوش مصنوعی، پیشنهادات به طور خودکار و در حین تایپ به 

کاربران ارائه می شوند.
قابلیت مذکور به شکل یک آپدیت سروری و در حال حاضر برای تعداد محدودی 
از کاربران منتشر شده. بنابراین اگر هنوز به آن دسترسی ندارید باید اندکی صبر 
پیشه کنید. هر چند با توجه به این که خصوصیت مذکور از ماه جوالی در حال 
تست بوده، پیش بینی می شود که به زودی شاهد انتشار رسمی آن در آپدیت بعدی 

اپلیکیشن باشیم.


