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عکسنوشت

ورزش

اخبار کوتاه

حال ورزش مادر خوب نیست

آماده سازی سفره های افطار در مهمانسرای حرم مطهر امام رضا (ع)

دوومیدانی،درگیرحاشیههایخودساخته

عکس :مهر


بود که بس��یار کم به چش��م میخورد
و همین مس��ئله نیز در نهایت به تیم
مل��ی ضربه زد تا نتایجی ضعیف رقم
بخورد .در این دوره احس��ان حدادی
همچون همیش��ه خوش درخشید و
قهرمان ش��د و بهنام ش��یری هم به
مدال نقره رس��ید.برای این ش��رایط
میتوان دالیل زیادی را برشمرد که
از جمله آنها باید به عدم تمرکز رئیس
فدراسیون ،حضور نفرات متعدد در کاروان اعزامی ،بروز مسائل
حاش��یهای و عدم تمرکز مربیان و ورزش��کاران اش��اره کرد .با
توجه به برگزاری انتخابات کنفدراسیون آسیا ،مجید کیهانی
رئیس فدراسیون تمرکز خود را بر روی کسب کرسی گذاشته
بود و کمتر فرصت سرکش��ی و مش��اهده عملکرد ورزشکاران
را پیدا میکرد .هر چند او در نهایت به هدف اصلیاش نرسید
ونتوانس��تپس��تمدنظرشراکس��بکند.یکیازانتقاداتی
که به رئیس فدراس��یون وارد میش��ود ،ورود او به جزئیترین
مسائل است .درست است که در فدراسیون سازمان تیمهای
ملی وجود دارد ،اما بارها ش��نیده ش��ده که حرف اول و آخر در
تصمیمگیریها را شخص کیهانی میزند و مسئولیت را نیز
برعهده میگیرد .اینکه یک رئیس فدراس��یون سعی میکند
اوضاع را به دست بگیرد ،خوب است ،اما نباید مانع از استقالل
افراد و پس��تهای دیگر ش��ود .همین ورود به همه مس��ائل
بخش زیادی از انرژی کیهانی را میگیرد و باعث میش��ود
کارها طبق آن چارت مورد نظری که در همه ارگانها انجام
میش��ود ،پیش نرود.سخن پایانی با مسئوالن ،پیشکسوتان،
مربیان و ورزشکاران که در کنار هم جامعه دوومیدانی را شکل
میدهند .ای کاش در روزهایی که نیاز به آرامش بیش��تر از
گذشته احساس میشود ،این افراد به هم نزدیکتر باشند و با
از گذشتن از خود ،منافع جمعی را در نظر بگیرند .این موضوع
در رأس فدراسیون منجر به تصمیمگیریهای بهتر و مفیدتر
میش��ود و در بخش مربیان و ورزش��کاران نیز باعث تمرکز
بیشتر بر روی تمرینات خواهد شد.

دوومیدان��ی ای��ران روزهای خوبی را
س��پری نمیکند و به جای آنکه فکر
مس��ئوالن ،مربیان و ورزش��کارانش
ب��ه موفقیته��ای آین��ده باش��د ،به
حاشیههایتمامنشدنیمعطوفشده
اس��ت .به گزارش تسنیم ،دوومیدانی
یک��ی از چهار ضل��ع مدالآور ورزش
ای��ران در تاری��خ بازیهای المپیک
است؛ اتفاقی که  7سال قبل در لندن و
بهلطفمدالنقرهاحسانحدادیدرپرتابدیسکرقمخوردتا
اینرشتهبتواندخودشرادربینرشتههایاصلیورزشکشور
جا دهد .دوومیدانی ایران در تاریخ خود فراز و فرودهای زیادی
راتجربهکرده،اماشایددورانکنونییکیازتلخترینآنهاباشد؛
دورانی که حاشیههای زیادی وجود دارد ،مربیان و مسئوالن
پشت هم نیستند و احترام مدنظر هیچ کدام از طرفین تأمین
نمیشود.سوال مهم آن است که چه فرد یا افرادی بیشترین
س��هم را در ایجاد این وضعیت دارند و چه کس��انی بیش��ترین
منفعت را از این شرایط میبرند؟ پاسخ به این سواالت میتواند
بسیاری از مشکالت امروزی دوومیدانی ایران را از بین ببرد.
دوره چهار ساله ریاست مجید کیهانی در فدراسیون دوومیدانی
از سال  2015آغاز شد و چند ماه دیگر نیز به پایان میرسد تا
در پایان تابستان شاهد برگزاری دوره جدید انتخابات باشیم.
یکی از مهمترین رویدادهای فدراسیون در سالهای گذشته
حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا  2017به میزبانی هند بود؛
رقابتهای��یک��هکارواناعزامیایرانعملکردفوقالعادهای
داشت و به چهار مدال طال توسط احسان حدادی ،علی ثمری،
حسنتفتیانوحسینکیهانیویکبرنزتوسطمسلمنیادوست
دس��ت یافت .نکتهای که در آن رویداد به چش��م آمد ،همدلی
فوقالعاده اعضای تیم ملی و مسئوالن بود؛ بهطوری که همه
نفرات کاروان ایران در کنار یکدیگر مینشستند و ملیپوشانی
را که در پیس��ت بودند ،تش��ویق میکردند.در مسابقات2019
قط��ر ام��ا همه چیز متفاوت بود .طبق مش��اهدات افرادی که
در کنار تیم بودند ،همدلی و عدم انس��جام یکی از مس��ائلی

سرمربی اسبق اینتر ،گزینه
سرمربیگریاستقالل

سرمربیاسبقاینتر،اودینزهواسپارتاپراگگزینهجدید
سرمربیگری استقالل شد.به گزارش ایسنا و به نقل
ازتوتومرکاتو،باش��گاهاس��تقاللتصمیمداردتابرای
سپردن هدایت تیمش با آندرا استراماچونی ،سرمربی
پیشین اینتر ،اودینزه و اسپارتا پراگ وارد مذاکره شود.
طبقادعایاینسایتایتالیایی،مدیراناستقاللهفته
آیندهقصددارندتابااینسرمربیایتالیاییمذاکرهکنند
و به او پیش��نهاد قرارداد سه ساله بدهند.استراماچونی
اینفصلدراس��پارتاپراگفعالیتداش��تهوبااینتیم
درردهس��وملیگچکرس��ید.قرارداداستراماچونیو
اسپارتاپراگ  ۹تیرماه به پایان میرسد.

گل ترابی بهترین گل آسیا شد

گل مه��دی تراب��ی عنوان بهتری��ن گل هفته لیگ
قهرمان آسیا را به خود اختصاص داد.به گزارش ایسنا،
س��ایت  AFCگل مهدی ترابی ،بازیکن پرسپولیس
را ب��ه عن��وان بهتری��ن گل هفته آخر مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد .ترابی این گل را در
مقابل الس��د و با یک ش��وت از راه دور به ثمر رس��اند.
پرسپولیس در آن بازی با نتیجه دو بر صفر برنده شد
اما نتوانست از مرحله گروهی صعود کند.

پیشنهاد تراکتورسازی به سرمربی
سابقبورسااسپورترکیه

طبقاعالمیکرسان هترکیهای،یکیازمربیانفوتبالاین
کشور ،با پیشنهاد باشگاه تراکتورسازی تبریز مواجه شده
است.بهگزارشتسنیم،پایگاهخبری«آژانساسپور»ترکیه
نوشته که عرفان بوز سرمربی سابق تیمهای بورسااسپور،
گنجلربیرلیگیوعثمانیاسپور،ازایرانپیشنهادکاردریافت
کرده است .طبق ادعای این رسانه ،باشگاه تراکتورسازی
تبریز که پیش از این هم سابقه کار با یک مربی ترکیهای
مانندارطغرولساغالمراداشته،اکنونقصدداردیکمربی
ترکیهای دیگر استخدام کند و از این رو به «بوز» پیشنهاد
قراردادی دو ساله داده است.

30نما
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زیرزمینی همدان رو شد
سومین شهر
ِ

بعد از گذش��ت س��ه سال از کش��ف شهر زیرزمینی
صالحآب��اد در منطق��هی صالحآب��اد هم��دان،
باستانشناس��ان ب��ه این منطق��هی تاریخی رفتند
ت��ا مطالع��ه و کاوش در این منطقهی گس��تردهی
تاریخی که یافتههای آن احتماال به دورهی ایلخانی
یعنی حدود  ۸۰۰س��ال قبل میرس��د را آغاز کنند.
احم��د تراب��ی  -معاون می��راث فرهنگی اداره کل
میراثفرهنگی استان همدان  -در گفتوگو با ایسنا
میگوید :حدود سه سال قبل ،با اطالع شورای شهر
صالحآباد همدان ،از وجود یک محوطهی تاریخی در
زی ِر زمین ،از این منطقه تاریخی دیدن کرده و برخی
بررس��یهای اولیه روی آن انجام ش��د ،تا امسال که
با تخصیص اعتبار مناس��ب برای مطالعه و کاوش
در ای��ن محوط��هی تاریخی ،از حدود  ۲۰روز قبل،
باستانشناس��ان به شهر صالحآباد همدان رفتند.به
زمان
گفتهی وی در طول مدت سه سال گذشته از ِ
کش��ف و وجود این ش��هر زیرزمینی ،هیچ خبری
منتشر نشده است تا از هر نوع احتمالی برای حضور
قاچاقچی��ان آثار تاریخی قب��ل از اختصاص اعتبار
مناسب و آغاز مطالعات جلوگیری شود.

تا پایان ماه رمضان کنسرت
برگزارنمیشود

نگاهی به س��امانههای بلیتفروشی نشان میدهد
تا پایان ماه مبارک رمضان کنسرتی برگزار نخواهد
ش��د.به گزارش ایسنا ،هفته پیشرو (چهارم تا دهم
خرداد) با ش��بهای قدر و ش��هادت حضرت علی
(ع) مصادف اس��ت و به احترام این ش��بها و ایام
س��وگواری ب��رای امیرالمونین (ع) هیچ کنس��رتی
برگ��زار نمیش��ود.هر س��اله ب��ا آغاز م��اه رمضان
برگزاری کنس��رتها با کاهش روبهرو بوده و تعداد
محدودی اجرای صحنهای موس��یقی برگزار ش��ده
است؛ از سرگیری کنسرتها نیز از  ۱۶اردیبهشت
ماه خواهد بود.

اجرادرتلویزیونبهصالحبنیامینوگلزارنبود
بهروزافخمیکارگردانسینماومجریبرنامهسینمایی«هفت»
اج��رای س��لبریتیها در برنامهه��ای غیرتخصصی تلویزیون را
عجیب و باعث خدشهدار شدن اعتبار آنها توصیف کرد.بهروز
افخمی در گفتگو با مهر درباره حضور سلبریتیها و هنرمندانی
ک��ه در تلویزی��ون ب��ه اجرای برنامهه��ای گفتگومحور و دیگر
برنامهها میپردازند ،بیان کرد :حضور سلبریتیها در برنامههای
گفتگومح��ور اتفاق غریبی اس��ت ،چ��ون مجریان تلویزیون در
کار خود حرفهای و اس��تخوان خردکرده هس��تند و طبیعت ًا انتظار
داریم همانها یا شاگردانش��ان وارد کار اجرا ش��وند.وی درباره
حضور خود در برنامه سینمایی «هفت» نیز عنوان کرد :من هم
در ابت��دا خ��ود را برای اجرای «هفت» و حتی نقد س��ینما صالح
نمیدانستم و فکر میکردم باسابقهترهایی هستند که بخواهند
برنامه را اجرا کنند ،با این حال فکر کردم برنامه «هفت» کاری

تخصصی اس��ت و نیاز به تس��لط به معلومات سینمایی هم دارد
اما عجیب اس��ت که در حوزه مس��ابقات و برنامههای سرگرمی
یک بازیگر جای مجری را بگیرد و در واقع س��لبریتیها س��ابقه
خود را به این ترتیب خراب کنند.این کارگردان سینما با اشاره به

ضربهای که این اتفاق برای چهرهها خواهد داشت ،گفت :حضور
در برنامههای غیرتخصصی به اعتبار امثال بنیامین بهادری یا
محمدرضا گلزار هم ضربه میزند و به صالحش��ان نبود که در
چنین جایگاهی شناخته شوند .زمانی که من میخواستم اجرای
«هفت» را قبول کنم عدهای مخالف بودند و نصیحت میکردند
که اجرا را قبول نکنم .اینها به من میگفتند با اجرای برنامه به
عنوان مجری تثبیت خواهم ش��د و ممکن اس��ت به ضررم تمام
ش��ود و هویتم را خدش��هدار کند.وی در پایان توضیح داد :حرف
دوس��تانم تا حدی درس��ت هم بود و اگر من بیش��تر به اعتبارم در
نویسندگی و کارگردانی فکر میکردم احتما ًال قبول نمیکردم
که مجری ش��وم .االن هم به نظرم غیر از اینکه تلویزیون باید
به اعتبار خود فکر کند ،افرادی که در زمینه دیگری هم شهرت
و اعتبار دارند باید به این اعتبار فکر کنند.

غرامت میلیون دالری جفری راش برای تهمت ناروا

مه سال جاری موکول کرده بود.اکنون در ادامه شکایت جفری راش
از روزنامه دیلی تلگراف که تحت مالکیت رابرت مرداک است ،دادگاه
حکم بر پرداخت  ۱.۹میلیون دالر آمریکا به عنوان غرامت داد.روزنامه
دیلی تلگراف با انتشار گزارشی دروغین ،به این بازیگر استرالیایی افترا
زده بود که در مراحل تهیه نمایش «شاه لیر» رفتار نامناسبی با بازیگر
زن نمایش داش��ته اس��ت .ارین جین نورویل همبازی راش در «ش��اه
لیر» کسی بوده که این اتهامها را علیه او مطرح کرد.

جفری راش بازیگر سرش��ناس بابت تهمت آزار جنس��ی دروغین از
سوی خبرنگار و ناشر روزنامه استرالیایی در سیدنی ،از تهمت زنندگان
غرامتی  ۱.۹میلیون دالریگرفت .به گزارش مهر به نقل از هالیوود
ریپورتر ،جفری راش بازیگر برنده اسکار که به آزار جنسی متهم شده
بود و از منتش��ر کنندگان این خبر به دادگاه ش��کایت کرده بود حدود
یک ماه پیش از دادگاه پیروز بیرون آمد و اکنون غرامتی  ۱.۹میلیون
دالری دریافت کرد.خبرنگار روزنامه «دیلی تلگراف» در س��یدنی به

نام جاناتان موران ،جفری راش را به دلیل رفتار نامناسبت در رابطه با
یک هنرپیش��ه زیر س��وال برده بود.پس از آن جفری راش ۶۷س��اله از
موران به دلیل اتهام و خدشه وارد آوردن به نامش ،شکایت قانونی کرد.
قاضی دادگاهی در استرالیا در ماه فروردین به نفع راش رای داد و تائید
کرد که جفری راش به دلیل مقاالتی که جاناتان موران منتشر کرده،
بدنام ش��ده اس��ت .حکم قاضی ناشر دیلی تلگراف را به پرداخت ۶۱۰
هزار دالر محکوم کرده و درخواس��ت غرامتهای اقتصادی را به ماه

پاناسونیکهمهواویراتحریمکرد

ناسا نام افراد را به مریخ می برد

 ۶۰ماهواره اینترنتی در مدار زمین

به نظر می رس��د تحریم های آمریکا علیه
هواوی گسترده تر شده است .اکنون پس از
شرکت های آمریکایی و کریرهای موبایل
ژاپنی،شرکتپاناسونیکوهمچنینشرکت
هایانگلیسینیزهواویراتحریمکردهاند.به
گزارشمهربهنقلازگاردین،پسازتحریمهواویازسویشرکتهای
آمریکایی،روزگذشتهکریرهایمخابراتیژاپننیزاعالمکردندعرضه
موبایلهای جدید این شرکت را به تأخیر میاندازند.این در حالی است
که امروز ش��رکت پاناس��ونیک نیز اعالم کرده تأمین برخی از قطعات
رابرایش��رکتهواویمعلقمیکند.س��خنگویپاناسونیکدراین
باره گفت :محصوالتی که تحت تأثیر این اقدام قرار میگیرند ،اندک
هستند و این روند تأثیری روی درآمدهای شرکت ما نخواهد داشت.
کارشناسان معتقدند قطعات مورد بحث مربوط به تلفنهای هوشمند
هستند .پاناسونیک تجهیزات مربوط به تولید موبایل را برای هواوی
فراهم می کرده اس��ت .این در حالی اس��ت که برخی محصوالت این
شرکت ژاپنی در فناوریهای تولید آمریکا نیز به کار می رفتهاند.

ناسا از افراد دعوت کرده تا با پر کردن یک
ف��رم آنالی��ن نام خود را برای حکاکی روی
یک تراشه و ارسال به مریخ ثبت کنند .این
تراش��ه در یک کاوش��گر نصب و در اواسط
 ۲۰۲۰میالدی به مریخ ارسال می شود.به
گزارش مهر به نقل از ایونینگ استاندارد ،بسیاری از ساکنان زمین
در طول عمر خود هیچ گاه نمیتوانند به مریخ سفر کنند.اما به نظر
میرس��د ناس��ا قصد دارد فرصت جالبی را در اختیار طرفداران سفر
فضایی قرار دهد .این سازمان به افراد اجازه میدهد نام خود را به
مریخ ارسال کنند.این بدان معناست که هرکسی میتواند از طریق
وب سایت ناسا ،نام خود را برای سازمان فضایی آمریکا ارسال کند.
نام افراد روی یک میکروتراشه حکاکی و همراه «کاوشگر مریخ»
( )Mars roverبه س��یاره س��رخ ارسال میشود.توماس زوربوشن
مدیر اجرایی اداره مأموریتهای علمی ناسا در این باره میگوید :ما
در حال آماده سازی مأموریت تاریخی به مریخ هستیم و میخواهیم
تمام افراد را در این سفر اکتشافی سهیم کنیم.

اس��پیس ایک��س  ۶۰ماه��واره اینترنت��ی
اس��تارلینک را باالخره به آس��مان فرستاد.
هری��ک از ماهوارهه��احدود ۲۲۷کیلوگرم
وزن دارند و در ارتفاع  ۵۵۰کیلومتری زمین
ق��رار میگیرند.ب��ه گزارش مه��ر به نقل از
انگجت ،اس��پیس ایکس باالخره  ۶۰ماهواره اس��تارلینک را به فضا
پرتاب کرد .این ش��رکت ماهوارههای مذکور را همراه یک موش��ک
فالکون  ۹از مقر کیپ کاناورال در فلوریدا به آسمان پرتاب کرد.پرتاب
این ماهوارهها چندبار به تأخیر افتاده بود و در اصل قرار بود  ۶۰ماهواره
در  ۱۵می به آسمان ارسال شوند.به هرحال آنها نخستین مجموعه از
ماهوارههایی هستند که اینترنت پرسرعت و ارزان را در سراسر جهان
فراهم میکنند.قبل از پرتاب موشک مذکور ،الون ماسک مدیر ارشد
اجرایی اس��پیس ایکس تصویری از ماهوارهها را منتش��ر کرد که در
موشک قرار داشتند .هر یک از این ماهواره حدود  ۲۲۷کیلوگرم وزن
دارند.درحقیقت۶۰ماهوارهمذکوریکیازسنگینترینمحمولههایی
است که یک موشک فالکون  ۹به مدار زمین برده است.

طــــال

عنوان

آخرینقیمت(ریال)

گرمطال

4,278,000

تمام سکه طرح
جدید امامی

47,660,000

تمام سکه
طرح قدیم

46,400,000

نیم سکه
بهار آزادی

26,380,000

ربع سکه
بهار آزادی

16,980,000

سکهیکگرمی

10,190,000

اونس جهانی طال

$1282

ارز

عنوان

دالرآمریکا

آخرینقیمت(ریال)

140,460

یورو

159,380

پوند انگلیس

179,120

لیر ترکیه

23,130

درهمامارات

38,670

ریالعربستان

37,870

رینگتمالزی

33,870

یوان چین

20,540

