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گاردین

یواسایتودی

»می« مثل بختک به سرنوشت بریتانیا چسبیده است

تعلیق فرمان ترامپ با حکم قاضی فدرال

وزیــر اول اســکاتلند اهــل کــمآوردن و جاخالیکردن نیســت.
دســتکم اینکه تنور چالشهای کالمی با لندن را گرم نگه میدارد.
بعــد از اینکه تــرزا می به صراحت اعالم کرد اســکاتلند حق ندارد
پیش از اجرای برگزیت ،برای بار دوم رفراندوم اســتقالل و جدایی از
بریتانیا را برگزار کند ،خانم نیکوال اســتورجیون جواب داده :ترزا می
همچون بختک به سرنوشت بریتانیا چسبیده است! تیتر یک روزنامه
گاردین درباره همین اظهارنظر اســت .استورجیون گفته ترزا می با
گردنکلفتی محافظهکاران مقابل فرایند استقالل اسکاتلند ایستاده
و مانع تحقق آرزوی این مردم شــدهاند .تــرزا می میداند برگزاری
رفراندوم دوباره در این منطقه به معنی جدایی احتمالی اســکاتلند
و ماندن آنها در اتحادیه اروپاســت .این در حالی است که بریتانیا به
اســتناد رأی شــهروندانش باید از اتحادیه خارج شود .هنوز پروسه
برگزیت کامل اجرا نشــده و علت مخالفت خانم می ،نخســتوزیر
بریتانیا هم همین مســئله اســت .او گفته اول برگزیت اجرا شــود،
بعد درباره رفراندوم اســتقالل در اسکاتلند بحث خواهند کرد .سال
گذشــته اسکاتلندیها رفراندوم اســتقالل را برگزار کردند و موفق به جدایی این سرزمین از انگلیس نشدند .رفراندوم
اســتقالل در اسکاتلند رأی نیاورد .موضوع عکس یک روزنامه گاردین تغییر در اجرای برنامه پختوپز بریتانیای بزرگ
در شــبکه چهار است .گاردین نوشته با مل و سوی جدید مالقات کنید .سندی توکسویگ و نوئل فلدینگ جایگزین سو
پرکینز و مل جیدرویس شدهاند .تصاویری از مجریان جدید در صفحه یک گاردین به چشم میخورد.
نکته :چالشهای استورجیون و می مدتی است صفحه یک گاردین را به خود مشغول کرده است.

فرمــان دوم ترامپ هم معلق شــد .روزنامــه یواسایتودی در
تیتر یک از حکم قاضی فــدرال هاوایی دراینباره خبر میدهد .این
قاضی فــدرال گفته به دلیل نبودن دلیل و مــدرک کافی در زمینه
تروریستبودن شهروندان شش کشور موردنظر رئیسجمهور ،این
حکم باید تعلیق شــود .فرمان اول ترامپ هم که سفر شهروندان
هفت کشــور مســلمان را به آمریکا منع میکرد ،به دست قضات
فدرالی تعلیق شــد .ماجرا آنقدر ادامه پیدا کرد که کار به دفاع در
دادگاه کشــید و البته ترامپ کوتاه آمد و وعده تغییر و صدور فرمان
دوم را داد .او در فرمــان دوم نام عراق را از فهرســت کشــورهای
ممنــوع خارج کــرد و حق ســفر به آمریــکا را برای شــهروندان
خاورمیانــهای صاحب کارت ســبز محفوظ دانســت .بــا همه این
حرفهــا باز هــم این فرمان ســروصدای قاضی فــدرال هاوایی و
نیویورک را در آورده اســت .فرمان دوم هم معلق شــده است .این
روزنامــه در عکس یک ترامپ را در حال ســخنرانی درباره بودجه
در میشــیگان و در میان هوادارانش نشــان میدهد .ترامپ ضمن
تأکید برای وعده »اول آمریکاییها« ،گفته بخش بزرگی از بودجه آمریکا باید صرف تأمین امنیت داخلی این کشــور
شــود .با این حساب بودجه نظامی و دفاعی آمریکا بیش از پیش افزایش خواهد یافت .ترامپ پیش از این گفته بود
بــرای افزایش بودجه دفاعی و نظامی آمریکا از بودجه بخش محیط زیســت و کمکهای خارجی کم خواهد کرد.
یواسایتودی در دو نمودار مجزا میزان افزایش و کاهش در بودجه آمریکا را مشخص کرده است.
نکته :مسائل داخلی آمریکا در صفحه یک یواسایتودی پررنگتر از همیشه است.

نشنالنیوز

الشرقاالوسط

اردوغان با کلمات جنگ را ادامه میدهد

قرارداد ۶۵میلیارددالری چین و عربستان امضا شد

اینطور که نشــنالنیوز در تیتر یک خبر میدهد ،دعوای اردوغان
و ســران اروپای غربی با کلمات و پشت میز دیپلماسی ادامه دارد.
اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه ،خطاب به رئیس دولت هلند گفته:
شما ترکیه را بهعنوان دوست خود از دست دادهاید .این ماجراها از
هفته گذشــته و از زمانی که هلندیها اجازه ندادند سیاستمداران
ترک وارد خاک هلند شوند و ســخنرانی کنند ،آغاز شد .دولتهای
غربــی معتقدنــد دولت اردوغــان در ترکیه اصول دموکراســی را
رعایت نمیکند و خیلی موارد دیگر .در گزارش این روزنامه اماراتی
میخوانیــم این دعوا از جهاتی دیگر هــم اهمیت دارد و آن نقش
ترکیــه در انتقال مهاجــران غیرقانونی به اروپای غربی اســت .اگر
چالش ترکیه و غرب بیش از این ادامه پیدا کند ،این کشور میتواند
با عدم ممانعت از مهاجرت غیرقانونی ،بحرانی عظیمتر برای اروپا
به وجود آورد .عکس یک این روزنامه درباره حضور شــیخ عبداﷲ
بن زاید در برازیلیا ،پایتخت برزیل اســت .وزیر خارجه امارات برای
دیدار با آلویسیو نونز ،همتای برزیلیاش راهی این کشور شده است.
حضور وزیر خارجه امارات در برزیل دو روز خواهد بود .نشنالنیوز در گزارشی دیگر از احتیاط شهروندان اماراتی برای
ســفر به آمریکا خبر میدهد .در این گزارش آمده با اینکه نام امارات در دستور منع مهاجرتی ترامپ دیده نمیشود،
اما اماراتیها ترجیح میدهند از سفر غیرضرور به آمریکا خودداری کنند.
نکته :خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک روزنامه نشنالنیوز به چشم میخورد.

ملــک ســلمان از مالزی تــا ژاپن و چیــن در حــال امضاکردن و
قراردادبســتن اســت .قرارداد تازه پادشاه عربســتان با چینیها ۶۵
میلیارد دالر ارزش دارد .این خبری اســت که روزنامه الشرقاالوسط
در تیتر یک خود منتشــر کرده است .این روزنامه در عکس یک خود
ملک ســلمان و شــی جینپینگ ،رئیسجمهور چیــن را به تصویر
کشیده اســت .پادشاه عربستان به پکن رسیده اســت .او در دیدار با
رئیسجمهور چین حرفهای همیشــگیاش در این تور آســیایی را
تکرار کرده اســت؛ تالش برای مبارزه با تروریســم و گسترش امنیت
در سراسر جهان .پادشاه عربستان در تمام ایستگاههای سفر آسیایی
این حرف را تکرار کرده و ســپس پای میــز قراردادهای تجاری کالن
نشسته است .یک طرف میز که چین نشسته باشد ،قراردادها کالنتر
هم میشــوند .چینیها دنبال بازار بزرگ بــرای فروش تکنولوژی و
صنعتشان هســتند .چه جایی بهتر از عربستان نفتخیز .نتیجه این
حســاب و کتابها بســتن قرارداد ۶۵میلیارددالری میان دو کشــور
اســت .عکســی دیگر در صفحه یک الشرقاالوسط شاهزاده محمد
بن ســلمان را در کنار جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا نشان میدهد .شــاهزاده سعودی راهی واشنگتن شده تا درباره
سیاستهای دو کشور در منطقه خاورمیانه بحث و گفتوگو کند .اینطور که الشرقاالوسط نوشته طرف عربستانی در
این دیدار تضمین داده کشورش مطابق سیاستهای آمریکایی رفتار خواهد کرد و هماهنگی الزم وجود خواهد داشت.
نکته :سیاست خارجی عربستان بخش بزرگی از صفحه یک الشرقاالوسط را به خود مشغول کرده است.

در آمریکا از بهار خبری نیست
ســحر طلوعي :بارشهای برفی ابتدای هفته مناطق شمال شرقی آمریکا ادامه دارد و شهروندان این مناطق را
حسابی غافلگیر کرده است .آنها میخواستند خودشان را برای بهار آماده کنند؛ اما هجوم ناگهانی جبهه سرد
امانشــان نداد و شگفتزدهشان کرد .میزان و ارتفاع بارش برف بهاری در ایالتهای ماین و آرکانزاس با آنچه
این ایالتها در زمســتان به خود دیدهاند ،هیچ فرقی ندارد .به گزارش منابع خبری ،زمین یخ بسته و دمای هوا
پایین آمده و عبورومرور خودورها در سطح شهرها با اختالل روبهرو شده است .به نظر میرسد این وضعیت تا
مدتی ادامه داشــته باشد و رسیدن فصل بهار در آمریکا تا حدودی به تأخیر بیفتد .کارشناسان آبوهوا هشدار
دادهاند این جبهه از غرب به ســمت شــرق در حال حرکت اســت و کمکم دیگر مناطق کره زمین را هم درگیر
خواهد کرد.
عکس :آسوشیتدپرس

ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ؛ زﯾﺒﺎ و ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ

دﻣﺸﻖ؛ ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
اینجا قابون ،حومه دمشــق است .آسمان شهر را دود
گرفته اســت .حمالت انتحاری پیدرپی در دمشــق و
حومهاش ،باعث شــده جنگندههای هوایی وابســته
بــه دولت بــر فعالیتشــان بیفزایند .روز چهارشــنبه
دمشــق با دو حملــه انتحاری مرگبــار دیگر روبهرو
شــد تا یک هفته خونین را پشــت ســر گذاشته باشد.
عملیات تروریســتی در دمشــق غیرمنتظره است .در
این هفت ســال درگیری و زدوخورد ،پایتخت ســوریه
کمتر از دیگر شــهرهای این کشــور آسیبدیده است؛
اما شکســت داعشیها در الباب در شــمال سوریه و
ضعیفترشدن پایگاهشان در رقه ،باعث شده این گروه
تروریستی واکنشهایی در دمشق داشته باشد .یکی از
انفجارهای انتحاری دمشق در ساختمان دیوان عالی
این شــهر رخ داده و جان  ۳۲نفر را گرفته است .صد
نفر هم زخمی شدهاند.
عکسAFP :

عمودی:
 -۱پــدر صنعت چــاپ -خوراکی از گوشــت و
ســیبزمینی و پیاز و سبزیجات  -۲قلب قرآن -عالم
غیب -عسل  -۳چند وکیل -خبرها -گرامی ،بزرگوار
 -۴از حلــق تا معده -از گامهای موســیقی -نوعی
لباس بچــه  -۵جای ماســوره در چــرخ خیاطی-
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افقی:
 -۱نمایشنامهای مشهور نوشته شیللر آلمانی-
با روشنشــدن آن ،در ســر چهــارراه توقف میکنیم
 -۲وســیله کمک حرکتی بیماران -نزدیککردن -از
لوازمالتحریــر  -۳واگذارکردن -پســتانداری با پوزه
دراز و پوســت قیمتــی -تقلیدکننــده  -۴پدربزرگ-
درازگوش -ســنگ ســخت  -۵کاربن بیکار شده!-
حیلهگــر -مقدس و ممنوع -کجاســت  -۶از ایاالت
آمریــکا -تأیید خارجــی -میوهای بــرای تنظیم قند
خــون  -۷آتشــخانه -از القــاب امام زمــان )ع(-
آشــفته و مضطرب  -۸از مفســران و علمای بزرگ
شیعه در سده شــش و صاحب تفسیر روضالجنان
و روحالجنــان  -۹پاکــی – اهــل تــالش -پنبــهزن
 -۱۰زادگاه حضــرت ابراهیم )ع( -شمشــیر برنده-
هــر یک از واحدهــای تخصصــی در ارتش  -۱۱یک
دور بــازی تنیس -بیــدار -جادوگر -شــکل ظاهری
 -۱۲زبان پاکستان -بازی قهوهخانهای قدیم -فلز گلوله
 -۱۳ظــرف فروش نفــت -نمایشنامــهای از فدریکو
گارسیا لورکا -خبرنامه  -۱۴به کمک آن میتوان اجسام
سنگین را آسانتر جابهجا کرد -خبرگزاری قرآنی ایران-
دیندار  -۱۵ورزش توپ و تور -ذوب شده.

تخممرغ خارجی  -۱۱مأمور تقســیم آب در مزارع -ابر
آســمان  -۱۲فرمانی نظامی -ارســال توپ به بازیکن
خودی در فوتبال -پشــت ســر  -۱۳دوستان نزدیک –
عدد همین ستون -کارگر کشــتارگاه  -۱۴قصه موزون
عامیانه -اکســیر -پیامبر ایرانی  -۱۵از ادویه پرمصرف
خانگی -زیبا و دلنشین.
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همبستگی  -۶لنگه در و پنجره -دستکم -اشتباهاتی
کــه نمازگزار هنــگام خواندن نماز مرتکب میشــود
 -۷زمان یا مکان مالقات -اندیشــهها -کامیون ارتشی
 -۸مصباح -پدر مردگان -داشــتن مال و ثروت  -۹نخ
تابیده -غده ســرطانی -بــزرگان  -۱۰رمانی از جعفر
مدرس صادقی ،نویســنده معاصر کشورمان -متحیر-

مســلمانان شــهر کمبریــج بریتانیا از شــورای
شــهر خود خواستهاند مســجدی درخور جمعیت
شــشهزارنفری آنها بسازد .نتیجه این درخواست و
مشارکت مسلمانان ،شده این سازه زیبا و دلانگیز که
عکسش را میبینید .معماران مسجد کمبریج برای
ســاخت این بنــا از آب زمزم هم اســتفاده کردهاند؛
سیمان بهکاررفته در این بنا ،با آب زمزم ترکیب شده
اســت .طراحی فضای ســبز پیرامونی این مســجد،
زیبایی و آرامش دوچندانی به آن بخشــیده اســت.
بخش زنانه مسجد تا یک سال دیگر افتتاح میشود.
پارکینگ بنا هم به زیر زمین منتقل شده است .هزینه
نهایی برای ســاخت مســجد جدید کمبریج چیزی
حدود ۱۵میلیون پوند معادل ۱۸میلیون دالر برآورد
شــده اســت .مســجد قدیم کمبریج آنقدر کوچک
است که صف نمازگزاران را به خیابان میکشاند.
عکس :عرب نیوز

ﺟﺪول 2787

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ1784
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید
تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ 1784
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

