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حامــدجیــرودی/تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان کــه خــود را بــرای حضــور در
جــام جهانــی  2022قطــر آمــاده میکنــد ،از ســاعت  20:30روز جمعــه،
در نخســتین بــازی دوســتانه خــود در اردوی اتریــش بــه مصــاف اروگوئــه
مــیرود؛ دیــداری کــه قــرار اســت پشــت درهــای بســته ورزشــگاه NV
آرهنــا ســنتپولتن در  50کیلومتــری ویــن برگــزار شــود ،البتــه اروگوئــه
هزینههــای ایــن بــازی را پرداخــت کــرده و تعــداد تماشــاگران ایــن تیــم
کــه  300نفــر تخمیــن زده میشــوند ،احتمــاالً این بــازی را تماشــا میکنند
و اینکــه ایــن بــازی بــه صــورت زنــده پخــش شــود .یوزهــا در شــرایطی در
ایــن مســابقه بــه میــدان میرونــد کــه کارلــوس کــیروش 10روز اســت
دوبــاره هدایــت تیــم ملــی را برعهده گرفته و جانشــین دراگان اســکوچیچ
شــده اســت .ســرمربی پرتغالــی ابتــدا  24بازیکــن داخلــی را بــه اردو فــرا
خوانــد و ســپس بــا اضافــه کــردن لژیونرهــا بــه لیســتش ،فهرســت 27
نفــرهای را بــرای حضــور در اردوی اتریــش اعــام کــرد و حــاال میخواهــد
بــا حضــور ایــن بازیکنــان ،اولیــن بــازی دوره دوم حضــورش در ایــران را
برابــر پاراگوئــه برگــزار کنــد؛ حریفــی کــه یکــی از تیمهــای خــوب و مطــرح
فوتبــال جهــان بــه شــمار میآیــد و بــا جمعــی از بهتریــن ســتارگان دنیــا به
مصــاف ایــران میآیــد .اروگوئــه کــه ســابقه قهرمانــی در جامهــای جهانی
 1930و  1950را در کارنامــهاش دارد ،یکــی از تیمهــای حاضــر در جــام
جهانــی  2022اســت کــه بــا  28امتیــاز و قــرار گرفتــن در رتبــه ســوم جــدول
 10تیمــی دیدارهــای مقدماتــی منطقــه امریــکای جنوبــی پــس از برزیــل
و آرژانتیــن ،بــرای پانزدهمیــن بــار جــواز حضــور در بزرگتریــن آوردگاه
دنیــای فوتبــال را کســب کــرد و در بیســت و دومیــن دوره ایــن رقابتهــا
نیــز در گــروه  Hبــا پرتغــال ،غنــا و کــره جنوبــی همگــروه اســت .السلســته
(لقــب تیــم ملــی اروگوئــه)  16بــار نیــز قهرمانــی کوپــا آمــه ریکا را به دســت
آورده و در شــرایطی کــه اکنــون در جایــگاه  13رنکینگ فیفا اســت ،حریفی
یروش محســوب میشــود.
فوقالعــاده قدرتمنــد بــرای شــاگردان کــ 
هدایــت ایــن تیــم را ،دیگــو آلونســو  ۴۷ســاله و مهاجــم ســابق اروگوئــه
برعهــده دارد؛ مرب ـیای کــه در طــول دوران فعالیــت خــود در تیمهایــی
مثــل پنــارول اروگوئــه ،گوارانــی و المپیــا پاراگوئــه ،پاچــوکا و مونتــری
مکزیــک و اینترمیامــی امریــکا را در کارنامــه داشــته و بــا ســابقه یــک
قهرمانــی لیــگ و یــک قهرمانــی جــام باشــگاههای کونــکاکاف بــا پاچــوکا
و یــک قهرمانــی جــام باشــگاههای کونــکاکاف بــا مونتــری از  14دســامبر
 ،2021جانشــین اســکار تابــارز افســانهای در تیــم ملــی کشــورش ش ـد .از

زمــان حضــور ایــن مربــی ،اروگوئــه در  7بــازی  6بــرد و یــک تســاوی کســب
کــرده و  16گل زده و فقــط یــک گل خــورده را ثبــت کــرده اســت .مهمتریــن
نتیجــه ایــن تیــم در بازیهــای اخیــرش بــرای ایرانیها ،تســاوی بــدون گل
مقابــل امریــکا ،حریــف تیــم ملــی در جــام جهانــی اســت .در فهرســت 29
بازیکــن دعــوت شــده بــه اردوی اروگوئــه بــرای بــازی بــا ایــران نیــز ،فقــط
لوئیــز ســوارز نامــدار و ســرخیو راچــت ،دروازهبــان دوم ایــن تیــم در لیــگ
داخلــی بــازی میکننــد و  27بازیکــن دیگــر لژیونــر هســتند .بازیکنانــی
ماننــد رونالــد آرائوخــو (مدافــع بارســلونا) فرنانــدو موســلرا (دروازهبــان
گاالتاســرای) ،مارتیــن کاســرس (مدافــع لس آنجلس گلکســی) ،رودریگو
بنتانکور(هافبــک تاتنهــام) فده والــورده (هافبک رئــال مادریــد) و داروین
نونیز(مهاجــم لیورپــول) میتــوان بــه عنــوان شــاخصترین بازیکنــان
حاضــر در اردوی اروگوئــه قبــل از دیــدار بــا شــاگردان ک ـیروش نــام بــرد.
همچنیــن لوئیــز ســوارز کــه بــا  68گل ،بهتریــن گلــزن تاریــخ تیم ملــی این
کشــور اســت پس از کســب افتخــارات متعــدد در اروپا بــا پیراهن تیمهایی
مثــل آژاکــس ،لیورپــول ،بارســلونا و اتلتیکــو مادریــد به کشــورش بازگشــت
و پیراهــن تیــم ناســیونال را بــه تــن کــرد ،البتــه از بیــن دیگــر بازیکنــان
مطــرح اروگوئــه دیگــو گودیــن و ادینســون کاوانــی بــه دلیــل مصدومیــت
ایــن مســابقه را از دســت دادنــد .ایــن بازیکنــان سرشــناس و خــوب نشــان
میدهــد تیــم ملــی یــک دیــدار تدراکاتــی خــوب را در پیــش دارد .ایــن در
حالــی اســت کــه در بــازی دوســتانه قبلــی مقابــل الجزایــر ،حریــف تعــداد
زیــادی از بازیکنــان اصل ـیاش را مقابــل ایــران قــرار نــداده بــود .بــا ایــن
حــال ،بایــد دیــد کــی روش که شــناخت مناســبی روی شــاگردانش دارد ،از
چــه نفراتــی در ایــن بــازی اســتفاده میکنــد .تیــم ملــی کشــورمان در طــول
تاریــخ ،فقــط یــک بــار بــه مصــاف اروگوئــه رفتــه اســت .در آن دیــدار کــه 15
بهمــن  1381برگــزار شــد ،ایــران بــا هدایــت همایــون شــاهرخی در بــازی
ردهبنــدی تورنمنــت چهارجانبه هنگکنــگ ،در جریــان  90دقیقه مقابل
حریــف بــه تســاوی  1-1رســید امــا در ضربات پنالتــی نتیجــه را  2 - 4واگذار
کــرد .تــک گل تیــم ملــی را در آن دیــدار ،علــی ســامره به ثمر رســاند و حاال
بایــد دیــد ایــن بــازی هیجــان انگیــز چــه نتیجـهای در بــر خواهــد داشــت.
گفتنــی اســت تیــم ملــی در دیــدار دوســتانه بعــدیاش پنجــم مهــر بــه
مصــاف ســنگال مـیرود.

پروازها از امشب طبق ساعت
رسمی کشور انجام میشود

ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری خبر داد تمامی
پروازها از ســاعت  ۲۴امشب سیام شهریورماه  ۱۴۰۱طبق
ســاعت درج شــده در بلیت و ســاعت رسمی کشــور انجام خواهد شد.
بــه گــزارش ایلنا ،میراکبــر رضوی ادامــه داد :نظر به اینکه مقرر اســت
ساعت رسمى کشور از ساعت  ٢٤امشب  ٣٠شهریورماه یک ساعت به
عقب کشیده شود ،مسافران پروازهاى داخلى و خارجى ضمن تنظیم
ســاعت خود با ساعت رســمى کشور برنامههاى خود را بر اساس زمان
درج شــده در بلیتهــاى هواپیمــا انجــام داده و در فرودگاههــا حضور
یابند.
ابتالی ملکه دانمارک به ویروس کرونا

رســانهها گــزارش دادنــد کــه تســت کرونــای «مــارگارت دوم» ملکــه
دانمارک مثبت شــده اســت .دیوان ســلطنتی دانمارک طی بیانیهای
اعالم کرد که ملکه این کشور در حال حاضر نشانههای مالیمی از ابتال
به کرونا داشته و برنامههای سفر او طی هفته آینده لغو شده است.
ساخت ماسک هوشمندی که کرونا را تشخیص میدهد

دانشمندان موفق به ساخت ماسکی شدهاند که میتواند ویروسهای
موجــود در هــوا از جملــه ویــروس کرونــا و آنفلوانزا را تشــخیص دهد.
بــه کمــک ایــن ماســک ،ویروسهایی کــه حتــی در غلظت بســیار کم
در محیطــی مایــع یا گاز وجــود دارند نیز قابل تشــخیص هســتند .این
امیــدواری وجــود دارد کــه بــه کمک این ماســک بتــوان تا حــدودی از
شــیوع بیماریهــای عفونــی در آینــده جلوگیری کــرد .این ماســک به
ابزارهایی الکترونیکی متصل اســت و میتواند سیگنالهای دریافتی را
در زمان واقعی پردازش کند و در صورت شناســایی ویروس ،بســرعت
هشــدارهای الزم را بفرســتد .در ســاخت این ماسک از ســه نوع آپتامر
مختلــف اســتفاده شــده کــه میتواننــد پروتئینهــای ویــروس کرونــا،
آنفلوانــزای  H5N1و آنفلوانزای  H1N1را تشــخیص دهند .آپتامرهای
موجــود در این ماســک پس از تشــخیص پروتئینهــای متعلق به این
ســه نوع ویروس ،یک ترانزیســتور را روی حسگر ماسک فعال میکنند
و بــه ایــن ترتیــب در عرض  ۱۰دقیقه یک پیام هشــدار بــه تلفن فردی
کــه ماســک را بر چهره زده ،فرســتاده میشــود .به گفته ییــن فانگ در
صورت پدیدار شــدن ویروسهای تنفســی جدید ،میتوان این ماسک
را بهراحتــی برای شناســایی آنها بهروز کرد .اعضــای این تیم همچنان
در حال کار روی این ماســک برای بهبود عملکرد آن هســتند؛ از جمله
تالش دارند تا زمان تشــخیص انواع ویروسها را کوتاهتر و حساســیت
سنسورها را بیشتر کنند.
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