
 نایب رئیس، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک بانوان شد!

باتیستا، نام هایپرکار 1900 اسب بخاری  پینین فارینا

به ساعت دیواری بگویید بیدارتان کند!

دومین مرحله از اردوی تیم ملی ژیمناستیک بانوان در حالی برگزار می شود 
که سرمربیگری این تیم به نایب رئیس بانوان فدراسیون ژیمناستیک محول 

شده است.
به گزارش ایسنا، مرحله دوم اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بانوان در حال 
برگزاری است و منیژه پازوکیان نایب رئیس بانوان فدراسیون هدایت تیم ملی را به 
عهده دارد. مرحله نخست این اردوها با حضور همتا نورمحمدی، ریحانه خلیلیان، 
ریحانه محمدطاهر، ملیکا تلخابی، الهه صادق زاده، مبینا میرزایی، عاطفه دولتشاه، 
ثنا حیدری، متینا یوشین، سوگند نعمتی و به مدت 10 روز انجام شد که این 10 
ژیمناست زیر نظر سهیال بهرامی، الهه جعفری و لیال قاسمی تمرینات خود را پیگیری 

کردند. بعد از مسابقه انتخابی نیز حدود 5 ژیمناست به این اردو اضافه شدند و اکنون 
این اردو با حدود 15 ژیمناست به سرمربیگری منیژه پازوکیان در حال برگزاری است. 
سهیال بهرامی در گفت و گو با ایسنا درباره تغییر سرمربی اظهار کرد: سرمربی دوره ای 
در حال تغییر است. اکنون پازوکیان سرمربیگری تیم را به عهده دارد. به هر جهت این 
تغییر و تنوع فقط به خاطر وجود ژیمناست ها است تا بتوانند در شرایط خاص و متنوع 
باشند. وی در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات در شرایط تمرینی ژیمناست ها 
خللی ایجاد نمی کند گفت: نه هنوز که اردوی نهایی نیست. در حال حاضر منتخبان 
در اردو به سر می برند و در حال ریزش است. بهرامی در خصوص اینکه آیا باز هم 
احتمال تغییر سرمربی وجود دارد و اسامی تیم ملی کی نهایی خواهد شد خاطرنشان 

کرد: احتماال باز هم تغییر کند، هنوز سرمربی برای اردوی سوم مشخص نیست و من 
هم هیچ اطالعی ندارم. اسامی ملی پوشان در اردوی آخر نهایی خواهد شد که این 
اردو در اوایل بهمن ماه برگزار می شود. هنگامی که اسامی نهایی شود شرایط مربی، 
سرمربی و بدنساز نیز نهایی خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که کدام کشورها 
برای حضور در مسابقات بین المللی آسیایی اسالمی حاضر خواهند شد گفت: هنوز 
اعالم نشده است. زمان برای ثبت نام وجود دارد. شرایط کشور ما ویژه است و مسائل و 
قانون هایی که در کشور ما وجود دارد که شاید برای هر کشوری جایز نباشد. باید آن 
کشورها اعالم آمادگی کنند که گویا چند کشوری اعالم آمادگی کردند. این مسابقات 

در دهه فجر برگزار خواهد شد.

پینین فارینا نام هایپرکار الکتریکی خود را اعالم کرد. این خودرو در نمایشگاه خودروی ژنو 2019 معرفی خواهد شد.
قوی ترین و سریع ترین خودروی ایتالیا باتیستا نام دارد که ادای احترامی به موسس این شرکت باتیستا پینین فارینا محسوب 
می شود. زمان بندی عرضه  این خودرو در اواخر سال 2020 با نودمین سالگرد تاسیس پینین فارینا همزمان می باشد. این خانه  

طراحی مشهور هم اکنون فصل جدیدی را در تاریخ خود شروع کرده است.
رئیس پینین فارینا گفته است: »این آرزوی فوق العاده به واقعیت تبدیل شده است. پدربزرگ من همیشه دیدی به تولید 
خودروهایی با برند خود داشت. این هایپرکار بهترین پرفورمنس، خالقیت و نوآوری و البته استایل ظریف را خواهد داشت. ما این 

خودرو را باتیستا می نامیم.«
پینین فارینا باتیستا که قبالبا کد PF0 شناخته می شد سریع ترین و قوی ترین خودروی تاریخ ایتالیا محسوب می شود.

این یک ادعای بسیار بزرگ است چراکه ما درباره  کشوری صحبت می کنیم که خانه   خودروسازانی همچون فراری، المبورگینی، 
مزراتی و پاگانی می باشد. البته اولین مشخصات فنی رسمی پینین فارینا خبر از طوفان بزرگی می دهند. قوای محرکه  باتیستا 
که توسط ریماک کرواسی تامین شده قدرت 1900 اسب بخاری و گشتاور 2300 نیوتون متری خواهد داشت و پرفورمنس 
فوق العاده ای برای این خودروی جاده ای به ارمغان خواهد آورد. پینین فارینا می گوید خودروی موردبحث می تواند شتاب صفر تا 
100 کیلومتر در ساعت کمتر از 2 ثانیه ای داشته باشد که آن را به خودرویی سریع تر از مدل های فرمول 1 تبدیل خواهد کرد. 
همچنین باتیستا خواهد توانست از مرز سرعت 402 کیلومتر در ساعت عبور کند. محدوده حرکتی این هایپرکار نیز بیش از 483 
کیلومتر خواهد بود. این هایپرکار که از بدنه  فیبر کربنی استفاده می کند در مقر پینین فارینا در نزدیکی تورین ساخته خواهد شد. 
قیمت خودروی یاد شده بین 2 تا 2.5 میلیون دالر تخمین زده می شود و تنها 150 دستگاه از آن برای بازارهای آمریکا، اروپا و 

خاورمیانه و آسیا ساخته خواهد شد.

اما  کالسیک  دیواری  ساعت  مدل  یک  آمازون  شرکت 
هوشمند موسوم به »ساعت دیواری آمازون اکو« با قیمت 
پایین 30 دالر معرفی کرده است که با دستیار هوشمند 
»الکسا« سازگار می شود و می توان آن را برای زنگ هشدار 

صبح ها تنظیم کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، ساعت دیواری آمازون اکو 
باالخره در دسترس عموم قرار گرفت. اولین بار در ماه سپتامبر 
اعالم شد، یک ساعت آنالوگ که می تواند برای زنگ هشدار تنظیم 
شود و شمارش معکوس را نمایش دهد، با قابلیت سازگاری با 

دستیار هوشمند »الکسا« با قیمت 30 دالر به فروش می رساند.
برای استفاده هر چه بیشتر و مفیدتر از این ساعت دیواری، 
شما باید آن را به بلندگوی هوشمند اکو متصل کنید. این ساعت 
یک  طریق  از  را  دستورات  باید  شما  بنابراین  ندارد،  میکروفن 

دستگاه الکسا به آن منتقل کنید.
و  ساده  آمازون یک طراحی  اینچی  دیواری 10  این ساعت 
مینیمالیستی مدرن دارد، اما این دستگاه 60 ال .ای .دی دارد که 

برای نمایش اطالعات مختلف استفاده می شود.
چراغ های ال .ای .دی در فواصل مابین نشانگرهای دقایق و در لبه 
ساعت قرار گرفته است و می توانند به عنوان شمارشگر زمان به 
عنوان یک کرونومتر یا شمارش معکوس استفاده شوند. این ساعت 

همچنین می تواند چندین تایمر را به صورت همزمان پشتیبانی 
کند. این ساعت دیواری آخرین دستگاه فعال الکسا آمازون است 

که در دسترس قرار گرفته است.
عرضه  را  بیسیکز«  »آمازون  مایکروویو  اخیرا  شرکت  این 
و  اکو متصل شود  آمازون  به دستگاه  است که می تواند  کرده 

دستورالعمل های الزم را از آن دریافت کند.
آمازون اکو که به هنگام توسعه به عنوان داپلر یا پروژه D شناخته 
می شد و اکنون به اختصار »اکو« نامیده می شود، یک بلندگوی 
هوشمند است که توسط شرکت آمازون طراحی و توسعه داده 
شده است. این دستگاه متشکل از یک بلندگوی سیلندری 9.25 

اینچی )23.5 سانتی متر( با هفت قطعه میکروفن است.
این دستگاه به کلمه »الکسا« واکنش نشان می دهد. همچنین 
این امکان وجود دارد که کلمه »بیدار شو« که دستگاه به آن نیز 

واکنش می دهد، توسط کاربر به »آمازون« یا »اکو« تغییر کند.
این دستگاه دارای قابلیت های تعامل صوتی. پخش موسیقی. 
پادکست،  پخش  آالرم،  تنظیم  کار،  انجام ِ  لیست های  ساخت 
پخش کتاب های صوتی و اعالم وضعیت آب و هوا، ترافیک و 
دیگر اطالعات به هنگام است. همچنین می تواند کنترل چندین 
دستگاه هوشمند را به دست بگیرد تا خود را تبدیل به یک هاب 

اتوماسیون خانگی کند.
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 چگونه موسیقی، مذهب و فرهنگ بر بزرگ ترین جدال فوتبال انگلیس تاثیر گذاشت؟

 از آواز بیتلز تا فلوت کلیسا
الیه های زیرین نبرد پرافتخارترین تیم های انگلیس سرشار 
از استعاره هایی است که تاثیر مستقیمی بر حساسیت جدال 

داشته است.
دویست و یکمین نبرد لیورپول و منچستریونایتد، تحت تاثیر 
مسائلی مانند بیش ترین برتری امتیازی تاریخ لیورپول بر رقیب 
دیرینه در تاریخ لیگ برتر، صدرنشینی تیم کلوپ و ضعف تدریجی 
شیاطین سرخ قرار دارد  اما عالوه بر قرابت جغرافیایی و داستان 
معروف اسکله ساخته شده در شهر منچستر، دالیلی فرهنگی، 
مذهبی و هنری بیش از مسائل فوتبالی در دشمنی ازلی و ابدی 

2 رقیب تاثیر داشته است.
به گزارش سایت نود، ماجرا از زمان تاسیس لیورپول در سال 
از خرده فرهنگ منطقه  1892 شکل گرفت؛ وقتی یک رقیب 
»اسکوسر« به آنچه تمدن منچستری نام داشت، اضافه شد. سطح 
فرهنگی متفاوت با 2 لهجه متفاوت، تفاوت فاحشی را بین اهالی 2 
شهر شمالی انگلیس رقم می زد.  تا زمان به قدرت رسیدن مارگات 
این  دهه 80،  در  انگلیس  محافظه کار  حزب  نخست وزیر  تاچر، 
اختالف فرهنگی، دستاویزی برای برتر جلوه دادن یک فرهنگ بر 
دیگری نبود اما وقتی سیاست  سرمایه ساالرانه تاچر و شعار »مشت 
آهنین« او، مردم بندر لیورپول را بیکار کرد، حس تبعیض به اوج 
رسید. در واقع سیاست راست گرایانه تاچر و بهای پیش از حد او به 
مشاغل کارخانه ای و دولتی، مردم عمدتا ماهیگیر بندر لیورپول را 
از فرصت کار در بازار کارخانه ای و مشاغل دولتی انگلیس محروم 
کرد و فقر در بندر به اوج رسید. شورش های ریز و درشت زیر 
پوستی، ابتدا با شعارهایی در استادیوم آنفیلد در بازی های لیورپول 
شروع می شد؛ با اضافه شدن بخش هایی سیاسی به سرود معروف 

»هیچ گاه تنها نخواهی ماند« در مذمت ملکه انگلیس!
این اتفاق به مردم بندر لیورپول به عنوان پرچمداران فرهنگ 
انگلیس و تبعیض علیه  از بقیه  و زبان »اسکوسی« حس تنفر 
خودشان را می داد. بی دلیل نبود که از آن زمان بنری با این مضمون 
در بازی های لیورپول و حتی اورتون به ورزشگاه ها آورده شد؛ ما 
به همین دلیل طی سال ها،  انگلیسی!  نه  »اسکوسی« هستیم، 
باالترین نفرت از تیم ملی انگلیس یا حداقل عدم عالقه به »سه شیر« 

در بندر لیورپول وجود داشته و دارد.
 بیتلز برای لیورپول می خواند

در همان دوران و وقتی موهای بلند پسران به استعاره ای در بابت 
مخالفت با قوانین سنتی و تبعیض رو به رشد در انگلیس تبدیل 
شده بود، یک گروه موسیقی از بندر لیورپول، دنیا را در نوردید، 
بیتلز جان لنون با لهجه اسکوسی، فرهنگ شهر مورد تبعیض قرار 
گرفته انگلیس را فریاد می زد. در آن دوران هر چند منچستریونایتد 

قابل مقایسه با لیورپول نبود اما  دالیلی برای برتری داشت. تیم 
اول شهر یعنی منچستریونایتد مورد حمایت کارخانه های شهر 
پرکارخانه و تا حدودی دلگیر بود و به همین دلیل هیچ گاه 
مشکل مالی نداشت؛ به حدی که وقتی رابرت مورداک، ثروتمند 
ناخوش دهه 80 داشت،  باشگاه در دوران  یهودی قصد خرید 
همه شهر و باشگاه به او پوزخند زدند و اعالم کردند تاریخشان 
را به پول نمی فروشند؛ اتفاقی که وقوعش در عصر حاضر دور از 
ذهن است! منچستری های کارفرما، همیشه لیورپولی ها را مورد 
تمسخر قرار می دادند و ادعا می کردند آن ها دزدهایی هستند 
که دزدی تقصیر خودشان نیست چون دزد به دنیا می آیند. این 
تحقیر پس از فاجعه استادیوم های هیسل و هلیزبورو در سال های 
1985 و 1989 به اوج رسید. لیورپولی ها قبل از شروع فینال 

فصل 1985-1984 جام باشگاه های اروپا به هواداران یوونتوس 
حمله کردند و باعث کشته شدن هواداران این تیم شدند؛ اتفاقی 
که با محرومیت 5 ساله تیم های انگلیسی از حضور در رقابت های 
اروپایی همراه شد. چندی بعد روزنامه »سان« در گزارشی تکان 
دهنده ادعا کرد هواداران لیورپول از جیب یوونتوسی های قربانی 
شده اخاذی کرده اند! با انتشار این گزارش، تمام شماره های سان 
در لیورپول به آتش کشیده شد اما دستاویزی برای دزد خطاب 
شدن مردم لیورپول از سوی منچستری ها نام گرفت؛ ادعایی که با 
توجه به سابقه خراب مردم سومین شهر بزرگ انگلیس در بیکاری 

و گرایش به بزهکاری چندان هم بیراه نبود. 
دعا برای منچستریونایتد در کلیسا! 

 در سوی مقابل، منچستریونایتد همیشه از سوی هواداران لیورپول 

متهم به حمایت از سوی افراد طبقه باالی سیاسی متهم شده است. 
اظهارات یک دهه قبل یک کشیش که گفته بود در کلیسای محل 
خدمت او همه برای موفقیت منچستریونایتد دعا می کنند و فلوت 
می نوازند، فصل تازه ای از اتهامات را متوجه شیاطین سرخ کرد. 
عالوه بر این،محبوبیت نزد گروهی خاص، منفور بودن بین عموم 
غیرمنچستری ها را در پی داشته است. هر چند منچستریونایتد، 
دوران  شروع  از  دست کم  را  انگلیس  تیم  محبوب ترین  عنوان 
فرگوسن در اختیار دارد اما طبق یک رای گیری البته نامعتبر 65 
درصد هواداران غیرمنچستری، دومین تیم منفور خودشان پس از 
رقیب مستقیم و همشهری را منچستریونایتد می دانند! با این فلسفه 
و چنین جوی، بزرگ ترین نبردهای صدرنشینی هم در مقایسه با 

این نبرد خاص، حساسیت چندانی ندارد!
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پند روز

 عادت های رایج اما مخربی که زندگی را
به کام ما تلخ می کنند

می گویند شادی یک مفهوم دقیق و مشخص نیست، چون هر کسی تعریف 
خودش را از آن دارد. اما روانشناسان و عصب شناسان با این حرف موافق 
نیستند. آن ها می دانند که ما انسان ها را چه چیزهایی خوشحال و چه 
چیزهایی ناراحت می کند. گاهی این مسائل و عادت های روزانه هستند که 
بی آن که متوجه شویم حال روحی ما را بد می کنند. اگر به دنبال یک زندگی 

شاد هستید این عادت های مخرب را ترک کنید.
دائما می نشینیم

این روزها عدم تحرک و نشستن طوالنی مدت به سبک زندگی بیشتر آدم ها و 
مسئله ای عادی تبدیل شده است. بیشتر ما شغل هایی داریم که تحرک زیادی ندارند، 
عصرها هم با ماشین شخصی یا وسایل نقلیه عمومی به خانه بر می گردیم و در خانه 
هم دوباره پای تلویزیون می نشینیم یا خودمان را با تلفن همراه مان مشغول می کنیم.

وقتی تحرک نداریم، سطح اندورفین و دیگر هورمون های شادی بخش در بدن 
کاهش پیدا می کند. 30 دقیقه پیاده روی روزانه یا ورزش کردن در طول هفته، 
انرژی و احساس رضایت خاطر بیشتری به شما می دهد، فارغ از اینکه زندگی تان 

چه شرایطی دارد.
تمام روز را در فضاهای بسته سپری می کنیم

برای همه ما مسلم است که دور کاری از خانه لزوما خوشحال کننده نیست. 
مکان هایی مثل سینما، رستوران و هر جای دیگری که دوست داریم به آنجا برویم 
هم همیشه باعث خوشحالی ما نمی شوند. اما اگر مدت زمانی را در فضای باز در یک 
مکان ناشناخته بگذرانید، احساس خوشحالی بیشتری خواهید کرد و عزت نفس تان 
باالتر می رود. روانشناسان به این روش »ماجراجویی درمانی« می گویند. دقت داشته 
باشید که اهمیتی ندارد به یک کشور خارجی می روید یا روستایی در نزدیکی شهر 
محل زندگی تان که تا به حال آنجا را ندیده اید؛ این تجربه در هر صورت شما را 

خوشحال تر می کند.
به اتفاقات اطراف مان بی توجهیم

خیلی مهم است که نه فقط به کاری که انجام می دهیم، بلکه به نحوه انجام آن 
هم توجه داشته باشیم. برای مثال، دو زن را در نظر بگیرید. یکی از آن ها از اینکه 
مجبور است خانه اش را تمیز کند عصبانی است و ترجیح می دهد که در این لحظه 
در رستورانی مجلل بر سر قراری عاشقانه باشد، اما هیچکس او را دعوت نکرده است. 
اما زن دیگر فقط ظرف ها را می شوید و از اینکه وقت تمیز کردن خانه اش را دارد 

خوشحال است.
زن اول احساس خستگی می کند و زن دوم آرام تر است. اگر بتوانیم در زمان و 
مکان فعلی زندگی کنیم و هرگز اجازه ندهیم ترس ها، افسوس ها، و خاطرات مان 

حواس ما را پرت کنند، این توانایی زندگی بهتری برای ما خواهد ساخت.
فقط مصرف کننده هستیم

برای آنکه به زندگی خود معنا ببخشیم، نه فقط گیرنده بلکه بخشنده هم باید 
باشیم. محبت کردن ما به خود ما احساس رضایت می دهد و باعث می شود احساس 

مهم بودن کنیم.
اما خبر خوب آنکه، حتی کوچک ترین کار خوبی هم می تواند باعث خوشحالی ما 
شود. خریدن یک هدیه، نوشتن یک یادداشت یا حتی رنگ کردن یک دیوار، همگی 
باعث می شوند به این درک برسیم که هدفی در زندگی داریم و کسی به ما نیاز دارد.

از دیگران دوری می کنیم
حتی در عصر فرد گرایی هم هر کسی باید عضوی از یک گروه باشد. این مسئله 
فقط درمورد دوستان نزدیک و اعضای خانواده صدق نمی کند. برای تجربه شادی 

واقعی باید احساس کنیم بین ما و دیگران پیوندی وجود دارد.
تحقیقات مختلفی نشان می دهد این مسئله به ما کمک می کند با بیماری ها مبارزه 
کنیم، سطح اضطراب را در ما کاهش می دهد و باعث می شود بیشتر احساس اعتماد 
به نفس کنیم. اهمیتی ندارد عضو چه گروهی باشید، این گروه می تواند یک باشگاه 
کتاب، فوتبال، بازی های کامپیوتری و هر چیز دیگری باشد. شما فقط باید احساس 

کنید که به یک گروه تعلق دارید.
چیزی از خودمان خلق نمی کنیم

ما نیاز داریم سرگرمی های خالقانه ای داشته باشیم، اما نه به خاطر پول و شهرت، 
بلکه به خاطر سالمتی خودمان. اثبات شده است که فرآیند خلق کردن، سطح 
اضطراب را کاهش می دهد، روحیه ما را تقویت می کند و به ما کمک می کند با 

افسردگی مقابله کنیم.
فراموش نکنید که خالقیت محدود به کارهایی مثل نقاشی کردن و آواز خواندن 
نمی شود، بلکه خالقیت می تواند هر چیزی باشد که به دید منحصر به فرد شما نیاز 
دارد. گل بکارید، رنگ دیوار اتاق تان را انتخاب کنید، کارهای خانه را انجام دهید و 
تخیل تان را به کار اندازید. تنها چیزی که نیاز دارید همین کارهای به ظاهر ساده 

است.

شناسایی باگی با امکان دسترسی هکرها  به اطالعات 
کاربران سامسونگ

یک باگ امنیتی در گوشی های سامسونگ به هکرها اجازه دسترسی به اطالعات 
کاربران را داده است. بر اساس این باگ، هکرها تنها با وادار کردن کاربران به باز کردن 

یک لینک آلوده می توانند به اکانت سامسونگ آن ها دسترسی پیدا کنند.
باگ ذکر شده باعث می شود مرورگر گوشی های سامسونگ دور از چشم کاربر، 
دستوراتی مخفی را اجرا کند. این نوع حمله اینترنتی که با نام جعل درخواست 
میان وب گاهی شناخته می شود، دستگاه را مجبور به فرستادن درخواست های مورد 

نظر هکر می کند.
به طور کلی این باگ جدید سه مشکل بزرگ را به وجود می آورد؛ در ابتدا، هکر 
اجازه پیدا می کند تا اطالعات اکانت سامسونگ کاربر را تغییر دهد. در مورد دوم 
هکرها می توانند تایید دو مرحله ای را غیر فعال کنند و در نهایت آن ها حتی قادر به 
تغییر سوال امنیتی کاربران خواهند بود. هر سه این مشکل ها دردسرساز هستند و 
سومی این اجازه را به هکر می دهد تا به طور کامل کنترل اکانت را به دست گرفته 
و حتی آن  را از دسترس کاربر اصلی خارج کند. این مشکل به هکرها اجازه می دهد 
تا به اطالعاتی نظیر یادداشت های شخصی کاربر، اطالعات مربوط به سالمتی او و 

موارد دیگر دسترسی پیدا کند. 
همچنین هکرها می توانند با دسترسی پیدا کردن به ردیاب دستگاه  های سامسونگ 
کاربر، محل حضور افراد را هم متوجه بشوند. سرانجام یک برنامه نویس اکراینی با 

رفع باگ ذکر شده، جایزه 13 هزار دالری سامسونگ را هم دریافت کرده است.
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