
وعده ای که محقق نمی شود

انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان چه شد؟

هیوال وارد می شود! 

رشد اولین گیاه در ماه!

هرچند نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال اوایل دی ماه اعالم کرد که 
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان را تا دو هفته آینده تعیین می کند اما با 

وجود گذشتن این زمان هنوز خبری از سرمربی نیست.
به گزارش ایسنا، چهارم دی ماه ۹۷ خبری با این مضمون منتشر شد که لیال صوفی 
زاده، نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال اعالم کرده است تا دو هفته آینده سرمربی 
تیم ملی فوتسال بانوان معرفی می شود اما با وجود گذشت این زمان هنوز هیچ گزینه 

ای  معرفی نشده و مشخص نیست که  سرمربی چه زمانی انتخاب می شود.
صوفی زاده در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ در گفت وگو با ایسنا در مورد سرمربی تیم ملی 
گفت:" در مورد سرمربی باید بگویم که خانم مظفر یکی از سرمربی های خوب در 
فوتسال و از مدرسین مطرح هستند که برای ادامه همکاری با ایشان مشکلی نمی بینم 
و باتوجه به اتمام قرارداد ایشان مجددا این موضوع در کمیته های ذیربط مطرح و در 

این مورد و دیگر همکاران کادر فنی تصمیم گیری می شود".
اما  این اتفاق نیفتاد و مظفر که یکی از بهترین گزینه های سرمربیگری تیم ملی بود 

با فدراسیون کویت قراردادی دو ساله بست.

از دست دادن مظفر که تیم ایران با او به مقام قهرمانی آسیا رسید انتقاداتی را به 
سمت  فدراسیون فوتبال روانه کرد. فریده شجاعی، نایب رئیس سابق فدرسیون فوتبال 
در این باره به ایسنا گفت: " مظفر مربی خوبی است و پتانسیل باالیی دارد اما متاسفم  
که تیم ملی ایران او را از دست می دهد، این صدمه ای برای ما است".  پس از این 
موضوع فدراسیون به دنبال بررسی سایر گزینه ها بود که البته هنوز هم این روند ادامه 
دارد و مشخص نیست چه زمانی سرمربی معرفی و چه برنامه هایی برای  تیم ملی 

در نظر گرفته می شود.
وقتی تیم ملی ایران در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری  برای دومین دوره پیاپی جام 
قهرمانی فوتسال آسیا را باالی سر برد، این امیدواری به وجود آمد که با حمایت های 
ویژه تر فدراسیون خود را برای حضور در عرصه های بزرگتری آماده کند تا روزی در 
جهان نیز خود را مطرح کند، به همین دلیل انتظار می رفت سرمربی زودتر مشخص 
شود تا با پیگیری دقیق لیگ برتر بتواند بازیکنان جدید و با استعداد را به تیم ملی 
تزریق کند اما اکنون باید دید که فدراسیون چه زمانی در این مورد تصمیم گیری 
می کند؟ شاید همه در فدراسیون سرگرم تیم ملی مردان در جام ملتهای آسیا هستند!

از زمانی که فورد مدل های شلبی GT۳5۰ و شلبی GT۳5۰ R را روانه بازار کرد، 
طرفداران موستانگ می دانستند که این تمام ماجرا نیست و شلبی واقعی نسل جدید 
 GT5۰۰خواهد بود. حال سرانجام پس از حدس و گمان های فراوان، نهایتاً فورد در 
نمایشگاه دیترویت نسل جدید شلبی GT5۰۰ را به عنوان قوی ترین عضو خانواده موستانگ 

رسماً معرفی کرده است.
در سینه این هیوالی دیترویتی، نیروگاه 5.۲ لیتری V8 با یک سوپرشارژر غول پیکر جای 
گرفته است. این پیشرانه بلوک مشابهی با موتور GT۳5۰ دارد اما برخالف آن، از میل لنگ 
مسطح استفاده نمی کند. عالوه بر این، سوپرشارژر این موتور نیز بسیار بزرگ تر از موتور 
 GT۳5۰بوده و با ظرفیت ۲.65 لیتر، حتی از سوپرشارژرهای کامارو ZL1 و چلنجر هلکت 

هم بزرگ تر است و تنها کمی از سوپرشارژر چلنجر دیمن کوچک تر است.
مهندسان فورد در این موتور سوپرشارژر را به سمت باال چرخانده و اینترکولر را هم بین 
بلوک های سیلندر نصب کرده اند تا مرکز ثقل خودرو کاهش پیدا کند. این پیشرانه همچنین 
به سر سیلندر آلومینیومی و شاتون های فورج کاری شده مجهز بوده و بنابراین پیشرانه کاماًل 
مدرنی محسوب می شود. پیشرانه GT5۰۰از سیستم روغن کاری پیشرفته ای هم برخوردار 
است تا در شتاب های جانبی باال همچنان روان کاری مناسب صورت گیرد. مهندسین فورد 
حتی به فکر صدای پیشرانه هم بوده اند تا سمفونی عصبانی و جذابی بنوازد. فورد اما جزئیات 
و مشخصات کامل GT5۰۰ جدید را منتشر نکرده و صرفا گفته است که این ماسل کار 
قدرتمند بیش از ۷۰۰ اسب بخار قدرت دارد. به گفته فورد، این خودرو در حدود سه ثانیه 
از صفر به سرعت ۹6 کیلومتر بر ساعت می رسد و مسافت 4۰۰ متر را هم در زیر 11 ثانیه 
طی می کند. با وجود این اعداد و ارقام شگفت انگیز، تعجبی ندارد که فورد ادعا کرده است 
که نسل جدید شلبی GT5۰۰ پرشتاب ترین موستانگ جاده ای تاریخ بوده و از بیشترین 
تکنولوژی های عملکرد باال در تاریخ این ماسل کار افسانه ای برخوردار است. برای انتقال 

نیروی عظیم پیشرانه یک گیربکس هفت سرعته اتوماتیک دوکالچه در نظر گرفته شده 
که نیرو را از طریق یک میل گاردان فیبر کربنی منحصربه فرد به چرخ های عقب می رساند. 
به گفته فورد، این گیربکس می تواند دنده ها را در زمانی کمتر از 1۰۰ میلی ثانیه تعویض 
کند. این گیربکس همچنین به حاالت مختلف شامل معمولی، اسپرت، درگ و پیست 
مجهز است. تجهیزات مورد عالقه خریداران یعنی النچ کنترل و قفل درگ نیز در شلبی 
  GT5۰۰جدید وجود دارند. به منظور مدیریت این قدرت عظیم، شاسی شلبیGT5۰۰ 
جدید به تعلیق اصالح شده با فنرهای سبک تر و نسل جدید دامپرهای مغناطیسی و واحد 
الکترونیکی نیروی کمکی فرمان مجهز شده است. مجموعه ای از دیسک های ترمز سوراخ دار 
بسیار بزرگ 4۲۰ میلی متری با کالیپرهای شش پیستونه برمبو نیز وظیفه مهار کردن این 
هیوالی سرکش را بر عهده دارند. این ها بزرگ ترین دیسک های ترمزی محسوب می شوند 
که تاکنون در یک کوپه آمریکایی به کار رفته اند. این ترمزها ۲۰ درصد بزرگ تر از ترمزهای 
شلبی GT۳5۰ هستند زیرا GT5۰۰ به جای رینگ های 1۹ اینچی، به صورت استاندارد 
به رینگ های ۲۰ اینچی مجهز شده که با الستیک های میشلن پایلوت اسپرت کاپ ۲ 
پوشیده شده اند. فورد برای GT5۰۰ جدید دو پکیج هندلینگ مختلف را ارائه کرده است. 
پکیج اول که »پکیج هندلینگ« نام دارد، شامل ویژگی هایی مانند اسپویلر عقب با لبه 
سمت باال می شود؛ اما پکیج دوم که تهاجمی تر بوده و »پکیج فیبر کربن پیست« نام دارد، 
رینگ های ۲۰ اینچی آلیاژی معمولی را با نمونه های فیبر کربنی جدید جایگزین کرده و 
الستیک های خودرو را با ترکیب ویژه ای که توسط میشلن ساخته شده ارائه می کند. این 
پکیج همچنین اسپویلر عقب قابل تنظیم و اسپلیتر جلو با باله های جانبی فیبر کربنی را 
هم به خودرو اضافه می کند. در این پکیج صندلی های عقب خودرو نیز حذف می شوند. 
صرف نظر از این پکیج ها، شلبی GT5۰۰ ظاهری بسیار تهاجمی و هیوال مانند دارد. در 
بدنه خودرو که با همکاری مهندسان فورد پرفورمنس ساخته شده است، گلگیرها بزرگ تر 

شده اند تا بتوانند رینگ های ۲۰ اینچی را در زیر خود جای دهند درحالی که در دماغه 
خودرو هم ورودی های هوای بزرگ تری نسبت به GT۳5۰ طراحی شده است. به لطف این 
ویژگی، 5۰ درصد هوای بیشتری به سمت موتور مکیده می شود. به گفته مدیر طراحی فورد 
Melvin Betancourt، شلبی GT5۰۰ جدید به پیشرفته ترین قطعات آئرودینامیکی و 
داون فورسی در تاریخ موستانگ مجهز شده و هر میلی متر از خودرو با هدف بهبود عملکرد 
طراحی شده است. در داخل ماشین نیز ویژگی های منحصربه فردی کار شده که از جمله 
آن ها می توان به تریم فیبر کربنی داشبورد و رو دری های تاریک با دوخت برجسته اشاره 
کرد. برای GT5۰۰ همچنین صندلی های مسابقه ای ریکارو و همین طور صندلی های 
 GT5۰۰ راحت تر با تنظیم برقی هم قابل سفارش است. مشخصات نهایی موستانگ شلبی

طی ماه های آینده اعالم می شود و فروش آن نیز از پاییز آینده آغاز خواهد شد.

سازمان فضایی چین در ماموریت ماه نورد »چانگ ای-« که 
در نیمه تاریک ماه به سر می برد موفق شد برای اولین بار 

یک دانه را در ماه پرورش دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، گیاهانی که در عکس 
مشاهده می کنید ممکن است چندان به نظر نیاید، اما یک گام 

بزرگ در اکتشاف فضایی است.
دانه های پنبه ای که در ماموریت »چانگ ای-4« توسط سازمان 
فضایی چین به ماه منتقل شده اند، جوانه زده اند و تبدیل به اولین 
گیاهانی شدند که روی سطح ماه رشد می کنند. برخالف تصور 

با خاک سطح ماه در تماس نیستند و این  عموم، این دانه ها 
دانه های پنبه همراه با تخم سیب زمینی، مخمر و تخم های مگس 
میوه در داخل یک بیوسفر )زیست کره( مهر و موم شده قرار دارند 
تا محیط زیست و تغذیه مناسب را برای رشد این گیاه فراهم 
کنند. البته هنوز کار تمام نشده است. چین باید نشان دهد که 
این گیاهان می توانند به رشد خود ادامه دهند و این کار در درجه 

حرارت بسیار متفاوت و گرانش کم ماه یک شاهکار خواهد بود.
سطح نشین »چانگ ای-4« باید تغییرات چشمگیری برای حفظ 
شرایط زیست محیطی و حفظ ثبات شرایط محیط داخلی بیوسفر 

داشته باشد. حتی با وجود این چالش ها، همین جوانه زدن دانه ها 
نشان دهنده یک نقطه عطف مهم است، چرا که نشان می دهد که 
فضانوردان یک شانس واقعی برای پرورش گیاهان در ماموریت ها و 
استفاده از مواد غذایی، روغن گیاهی و دیگر منابع دارند. این اتفاق 
می تواند ماموریت های طوالنی مدت در ماه و مریخ را تسهیل کند 
و می تواند پس از آنکه برخی منابع اولیه کاهش پیدا می کنند، 

کمک کننده باشد.
اگر چه مزارع فرازمینی هنوز دور از دسترس هستند، اما بعد از 

این دستاورد چین، حداقل در افق دید قرار گرفته اند.
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افشارزاده:

جنگ و تحریم ها تاثیری در رشد ورزش نداشته است
مدیر باسابقه ورزش ایران درباره جایگاه ورزش در تاریخ 
انقالب اسالمی می گوید، در 40 سال گذشته رشد بسیار 
و  داشته ایم  زنان  ورزش  بویژه  کشور  ورزش  در  خوبی 
این رشد در المپیک 2020 توکیو تاثیرات خود را خواهد 

گذاشت.
بهرام افشارزاده در گفت وگو با ایسنا، افزود: با توجه به این که 
امسال در آستانه ی چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی هستیم 
اگر بخواهیم مروری بر جایگاه ورزش در طی این مدت داشته 
باشیم، می بینیم که تحوالت زیادی در ورزش و تفکرات حاکم 
در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ایجاد شده و مسائل و 
مشکالت زیادی اعم از تلخ و شیرین از اوایل انقالب تاکنون تجربه 

کرده ایم.
وی گفت: بازی های المپیک 1۹8۲ در هندوستان یک سال بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی بود که توانستیم تیم مسنجمی را راهی 
این بازی ها کنیم. همچنین بازی های آسیایی 1886 سئول که 
موفقیت های زیادی برای کاروان ایران به دنبال داشت. در حقیقت 
در طی این سال ها ورزش کشور چه در بازی های المپیک و چه 
بازی های آسیایی روند رو به رشدی داشته و این رشد در المپیک 
۲۰1۲ که دستاورد آن کسب 1۳ مدال بود )5 مدال طال( دنبال 

شد.
این مدیر باسابق ورزش ایران خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی استادیوم های زیادی ساخته شده و در بسیاری 
از استان ها و شهرستانها چیزی حدود 15 تا ۲۰ هزار مجموعه 
ورزشی ساخته شد که این امر نشان از رشد ورزش کشور بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی تا به االن بوده است.
افشارزاده درباره کاستی ها در زیرساخت های ورزش اظهار کرد: 
یکی از مشکالتی که همواره در مدارس با آن روبرو بوده ایم، کمبود 
معلمین تربیت بدنی در مدارس بود که البته این خالء تا حدودی 
مرتفع شده است اما هنوز متاسفانه از فضای آموزشی مفید در 
مدارس برخوردار نیستیم، به طوری که در سایر کشورها کنار 
هر مدرسه یک استادیوم وجود دارد، مدارس ما از وجود چنین 
به  مدارس  در حیاط  دانش آموزان  و  محروم هستند  فضاهایی 
فعالیت های ورزشی می پردازند که کیفیت الزم را ندارد. البته در 
مدارس کارهای اساسی پیرامون مسائل ورزشی و گرفتن نیروی 
انسانی از فارغ التحصیالن علوم ورزشی صورت گرفته اما مشکالت 

همچنان پابرجاست.
مدیرعامل سابق باشگاه استقالل ادامه داد: یکی از ضعف هایی 
که در طی این سال ها داشته ایم عدم حضور موفق در مجامع 
بین المللی بوده که به دلیل عدم ثبات مدیریت، متاسفانه در 

دریافت پست های کلیدی در مجامع بین المللی عملکرد موفقی 
نداشته ایم. من خود مدت ۲۰ سال رییس کمیته آماری شورای 
المپیک آسیا بودم که بعد از حضور کیومرث هاشمی در راس 
کمیته ملی المپیک فرد دیگری برای این پست معرفی شد در 
حالی که در این سمت افرادی عملکرد موفقی داشتند که باتجربه 
و در مجامع بین المللی از سوابق زیادی برخوردار بودند. متاسفانه 
و  نمی شود  بررسی  افراد  مدیریت، سوابق  ثبات  به خاطر عدم 
کرسی هایی که در مجامع بین المللی داشته ایم به راحتی از دست 

می رود.
وی هم چنین با اشاره به رشد ورزش بانوان بعد از انقالب گفت: 
جایگاه ورزش بانوان بعد از انقالب رشد بسیار خوبی داشته و کمتر 
با مسائل و مشکالت اوایل انقالب درخصوص ورزش بانوان مواجه 

هستیم. در حال حاضر نیز شاهد مدال آوری خوب بانوان در 
بازی های آسیایی و المپیک ها هستیم.

افشارزاده همچنین در پاسخ به این پرسش که رویدادهای مهم 
تاریخ انقالب، تاثیری در حوزه ورزش داشته است یا خیر؟ افزود: 
خوشبختانه مسائل جانبی از جمله جنگ 8 ساله ایران و عراق، 
تحریم ها و... که در کشور طی این سالها رخ داده به دلیل استقاللی 
که کمیته ملی و بین المللی المپیک و فدراسیون ها داشته اند و 
همواره دور از مسائل سیاسی بوده اند، تاثیری در ورزش کشور 
نداشته است.این مدیر ورزش ایران در بررسی جایگاه انقالب در 
ورزش همگانی و قهرمانی نیز تصریح کرد: بعد از انقالب رشد 
خوبی در ورزش همگانی داشته ایم و ورزش در سبد بسیاری از 
خانواده ها قرار گرفته است، به طوری که سرمایه گذاری که االن 

چنین  گذشته  در  می دهند  انجام   ورزش  روی  بر  خانواده های 
شرایطی وجود نداشت. همچنین در ورزش قهرمانی ما شاهد رشد 
بسیاری خوبی در اکثر رشته های ورزشی از جمله؛ تکواندو، کشتی، 
تیراندازی و بویژه ورزش جانبازان و معلوالن بوده ایم. همچنین 
انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک و کسب جایگاه سوم در 
بازیهای پاراآسیایی جاکارتا می توان به عنوان اولین ها در ورزش 

طی این سالها اشاره کرد.
وی در پایان درباره چشم انداز آینده ورزش در انقالب اسالمی 
تاکید کرد: با رشدی که ورزش بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
داشته، می توان به آینده ورزش امیدوار بود و من مطمئنم که در 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو شاهد افزایش تعداد مدال ها نسبت به دوره 

قبل خواهیم بود.
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اذان صبح                        5:45 
طلوع آفتاب                    7:14 
اذان ظهر                        12:13 
غروب آفتاب                  17:12 
اذان مغرب                     17:32

پند روز

درمورد طالق چگونه با بچه ها حرف بزنیم؟

تصمیم به جدایی گرفتن کار ساده ای نیست و اینکه مجبورید به هر حال 
این مسئله را با بچه ها نیز مطرج کنید، کارتان را سخت تر هم می کند. 
صحبت کردن در مورد طالق با بچه ها )درصورت امکان همراه با همسرتان( 
ضروری است، و مطمئنا گفت وگویی نیست که آن را دست کم بگیرید. طرز 
صجبت کردن شما و چیزهایی که می گویید، تاثیر بزرگی بر نگاه فرزندان 
شما به طالق و جدایی دارد و می تواند تعیین کننده  نوع برخورد آنها با 

تغییراتی که پیش رو خواهند داشت، باشد.
پیش از صحبت

شاید برایتان سخت باشد که با همسرتان که قرار است به زودی از او جدا شوید، 
بنشینید و حرف بزنید، اما در این مرحله هر دوی شما باید همچنان به عنوان 
یک تیم برای حمایت از بچه ها عمل کنید. خیلی خب است که موضوعات مهم 
گفت وگویی را که در پیش دارید یادداشت کنید تا هر دوی شما بتوانید هماهنگ با 
هم عمل کرده و به سواالتی که بچه ها مطمئنا خواهند پرسید، جواب یکسانی بدهید. 
حاال وقت موافقت و هماهنگی است، نه وقت دعوا و بگومگو و بددهنی کردن جلوی 
بچه ها. فرزندان شما ابدا نباید در شرایطی قرار بگیرند که مجبور شوند طرف یکی 

از شما دو نفر را بگیرند.
اگر شما و همسرتان واقعا نمی توانید در مورد صحبت با بچه ها با هم به توافق 
برسید، دلیل نمی شود بچه ها هم نیازی نداشته باشند درمورد وضعیت تان و طالقی 
که پیش رو دارید چیزی بدانند. اگر قرار است شما و همسرتان جداگانه با بچه ها 
حرف بزنید باید بدانید بچه ها هر سوالی که از شما بپرسند از همسرتان هم خواهند 

پرسید و مهم است که جواب های تان یکی باشند.
ِکی و کجا صحبت کنید

فکر نکنید زمان و مکان گفت وگوی شما چیز مهمی نیست. شما باید به بچه ها 
فرصت کافی بدهید تا هر سوالی دارند از شما بپرسند و ابهامات را برای شان روشن 
کنید و باید این کار را در مکانی آرام و راحت و بدون عجله انجام دهید. بهتر است 
دو تا سه هفته پیش از اینکه واقعا از همسرتان جدا شوید با بچه ها حرف بزنید، 
چون درست نیست که بعد از گفت وگو، فورا یکی از شما دو نفر بچه ها را ترک کند.

فرزندان شما برای پرسیدن سوال و تطبیق دادن خودشان با تغییرات پیش رو، به 
زمان نیاز دارند، پس بهتر است ابتدای تعطیلی آخر هفته را برای گفت وگو با آنها 
انتخاب کنید تا اگر تمایل دارند از شما سواالت بیشتر و مکرر بپرسند کنارتان باشند 

و ساعات حضور در مدرسه، ذهن شان چندان درگیر این مسائل نباشد.
چه چیزهایی را مطرح کنید

االن وقت و جای ریشه یابی طالق تان یا سرزنش کردن همسرتان نیست. پیام شما 
باید ساده و شفاف باشد: ما به این نتیجه رسیده ایم که دیگر نمی توانیم با هم زندگی 
کنیم. این تصمیم ساده ای نبود اما چاره  دیگری هم نداشتیم. ما هر دو عاشق شما 
هستیم و خیلی خیلی زیاد دوست تان داریم و تصمیم ما برای جدایی هیچ ارتباطی 
به شما ندارد و شما اصال مقصر نیستید. تاکید کنید که جدایی شما تقصیر هیچکس 
نیست، مخصوصا بچه ها و اینکه شما همچنان یک خانواده خواهید بود، فقط به 
شیوه ای دیگر. به بچه ها این اطمینان را بدهید که هر دوی شما را خواهند دید و 

چیزی از عالقه و محبت و توجه شما به آنها کم نخواهد شد.
معلم یا مربی فرزندان تان را از طالق تان مطلع کنید

شاید بهتر باشد معلم یا مربی بچه ها را یک روز پیش از صحبت با بچه ها در 
جریان قرار دهید، تا او را برای هر گونه رفتار ناخوشایند احتمالی از جانب فرزند تان 
آماده کنید و او هم شما را در جریان این رفتار بگذارد. البته باید از معلم بخواهید 
مالحظات الزم را داشته باشد و در این مورد با فرزندتان حرفی نزند، مگر اینکه فرزند 
شما خودش این صحبت را پیش بکشد. بیشتر معلم ها در این زمینه با خانواده ها 

همکاری می کنند.
اگر الزم شد حتما از یک مشاور کمک بگیرید

طالق می تواند تاثیرات روحی منفی روی بچه ها بگذارد پس باید نسبت به هر گونه 
عالمت هشداردهنده و غیرعادی در فرزندان تان هوشیار باشید: بچه های پیش از سن 
دبستان: اضطراب، حواس پرتی، نصف شب از خواب بیدار شدن؛ بچه های دبستانی: 
ترس، خشم یا اضطراب، تشدید مشکالت رفتاری و افت تحصیلی؛ بچه های نوجوان: 

رفتارهای تهاجمی و شرارت آمیز، اعتیاد، افت تحصیلی و انزوا.
اگر فرزند شما نمی تواند تغییرات زندگی جدید را بپذیرد حتما از یک مشاور 

حرفه ای کمک بخواهید و طبق راهنمایی های او بحران پیش آمده را کنترل کنید.

موزیال فلش را به صورت پیش فرض غیرفعال می کند
موزیال پالگین فلش را در سال جاری میالدی به صورت پیش فرض غیرفعال 
خواهد کرد، هرچند خود ادوبی هم از سال 2019 پشتیبانی از فلش را پایان 

می بخشد.
موزیال این مساله را به صورت رسمی اعالم نکرده اما در مخزن سیستم گزارش 
  Nightly 6۹مشکل باگزیال تاکید شده بر طبق نقشه راه، این پالگین از نسخه

غیرفعال خواهد شد.
آخرین بیلد فایرفاکس Nightly که نسخه آزمایشی مرورگر موزیال محسوب 
می شود، 66.۰1 است اما طرح های فعلی موزیال از انتشار عمومی نسخه پایدار 
فایرفاکس 6۹ در سپتامبر ۲۰1۹ یا شهریور سال آینده حکایت دارد. موزیال پیش از 
این پالگین های NPAPI )واسط برنامه نویسی اپ پالگین نت اسکیپ( را مثل بستر 

برنامه سازی تحت وب سیلور الیت مایکروسافت و جاوا غیرفعال کرده بود.
پس از اجرای این تغییرات برای مشاهده یا تعامل با محتوای فلش، باید خودتان 
زحمت فعال کردن فلش را بکشید. بدین منظور باید در حالت دسترسی ادمین 
چندین مرحله اضافی را طی کنید. این اقدام را می توان بدرقه همیشگی فلش تلقی 
کرد چرا که پس از پایان پشتیبانی آن در سال ۲۰۲۰ آخرین نسخه های فایرفاکس 

به هیچ شکل محتوای فلش را نشان نخواهند داد.
انواع  فلش تاریخچه ای طوالنی دارد و از اواسط دهه ۹۰ میالدی برای ایجاد 
مختلف محتوای تعاملی مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار در اوایل هزاره سوم به 
یکی از پرکاربردترین ابزارهای توسعه بازی و انیمیشن در وب بدل شد اما طی دهه 
گذشته دغدغه های امنیتی، استفاده از آن را به شدت کاهش داد. عالوه بر موزیال 
گوگل هم قصد غیرفعال کردن آن از تیر ماه و در کروم ۷6 را دارد؛ هرچند همین 

حاال هم مشاهده محتوای فلش در کروم مستلزم تایید کاربر است.
هرچند برخی مرورگرهای کمتر شناخته شده ارتباط خود با این پالگین را قطع 
نمی کنند اما پشتیبانی نشدن آن از سوی ادوبی معنی عدم ارائه به به روزرسانی های 

امنیتی و افزایش خطرات امنیتی خواهد بود.
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