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ﻋﮑﺲ روز

گاردین

ایندیپندنت

پردهبرداری از شکل جدید اختالف طبقاتی

خداحافظی طوالنی ترامپ در پاریس

یکی از مهمترین عکسهای منتشرشده در صفحات مجازی در این
عکس یک روزنامه گاردین است؛ بیانسه و دوقلوهایش.
روزها ،سوژه ِ
عکســی که این خواننده مطرح جهــان در اینســتاگرام از خودش و
دوقلوهایش به نام ســرکارتر و رومی که تازه به دنیا آمدهاند ،منتشــر
کرده ،بیش از هفت میلیون الیک گرفته و به یکی از عکسهای مهم و
پرسروصدای فضای مجازی تبدیل شده است .این عکس تا ساعتها
ســوژه بحث و تبادل نظر در اینستاگرام بوده اســت .روزنامه گاردین
در تیتر یک خبر میدهد اختالف طبقاتی در بریتانیا شــکل و شــمایل
جدیدی به خودش گرفته اســت .این روزنامــه ادعا میکند بریتانیای
امروز میان دو دســته جوانان زیر  ۳۵سال و طبقه ثروتمندان تقسیم
شــده اســت .گاردین در گزارش خود تأکید میکنــد اگرچه دو طبقه
فقیر و غنی از ســالهای بروز بحران اقتصادی در بریتانیا رخ نمود؛ اما
بعد از انتخابات اخیر و رفراندوم ،این موضوع شــکل جدیدی به خود
گرفته اســت؛ جوانان زیر  ۳۵سال و مســتأجران و طبقه ثروتمندانی
که ۲۷۵هزار پوند درآمد دارند و البته صاحبخانه هم هســتند .در این
گزارش میخوانیم بعد از بروز بحرانهای متعدد اقتصادی و انتخابات ،عمده شهروندان بریتانیایی که بیشتر شامل طبقه
جوانان و مستأجران میشوند ،دچار مشکالت فراوان در زمینه تهیه مسکن شدهاند .این در حالی است که طبقه ثروتمندان
از این فضای بهوجودآمده استفاده کردهاند و خانههای خالی را صاحب شدهاند .گاردین در نموداری نسبت درآمد ساالنه
و دارابودن مسکن را در طبقات خیلی ثروتمند ،ثروتمند ،مستمریبگیر ،درآمد پایین و بیکار بررسی کرده است.
نکته :گزارش گاردین درباره اختالف طبقاتی در جامعه بریتانیا خواندنی است.

 حضــور ترامپ در فرانســه و رفتارهایش هنگام دســتدادن با
امانوئل مکرون ،رئیسجمهور این کشــور ،ســوژه عکس و تیتِر یک
روزنامــه ایندیپندنت بریتانیا اســت .این روزنامه انگلیســی در تیتر
یک نوشــته خداحافظــی طوالنی و منظورش این اســت که ترامپ
دســتهای مکرون را در مراســم روز باستیل در دست گرفته و برای
مدت طوالنی آنها را رها نکرده اســت .ایندیپندنت مینویسد ترامپ
چیزی حدود  ۲۷ثانیه دســتهای مکرون را در دست نگه داشته و
رئیسجمهور فرانســه را هنگام صحبتکردن و توضیحدادن درباره
جزئیات جشــن روز ملی ،به دردســر انداخته است .عکس یک این
روزنامه بریتانیایی هم این وضعیت را بهخوبی نشان میدهد .گزارش
اختصاصی مهم و بســیار شــایان تأمل روزنامــه ایندیپندنت درباره
حضور پررنگ موادفروشهای نوجوان در سراسر بریتانیاست .در این
گزارش میخوانیم :آمار و اطالعات منتشرشده درباره موادفروشهای
دستگیرشــده در سراسر بریتانیا ،نشــان میدهد بیشتر آنها کودکانی
۱۲ساله هستند که مواد مخدر درجه  Aرا معامله میکنند .منظور از
مواد مخدر درجه  ،Aهروئین ،کوکائین و کراک است .ایندیپندنت در این گزارش تأکید میکند این اتفاق نگرانکننده است
و از موضوع جدیدی در دنیای خرید و فروش مواد مخدر پرده برمیدارد؛ سوءاستفاده از کودکان .منبع ادعای ایندیپندنت
اظهارات پلیس انگلیس ،ولز و ایرلند شمالی است .تحقیقات پلیس ادعا میکند در واقع کودکان از هشتسالگی برای
این کار انتخاب میشوند و آموزش میبینند و در ۱۲سالگی وارد بازار میشوند.
نکته :گزارش اختصاصی ایندیپندنت درباره موادفروشهای نوجوان ،خواندنی است.

گلفنیوز

الشرق االوسط

۲۰۱۸؛ سال رشد اقتصادی امارات

روسیه در پی تصحیح جایگاه مخالفان اسد

تصویری از ویرانههای موصل عکس یک روزنامه اماراتی گلفنیوز
اســت .این عکس بعــد از اعالم پیروزی رســمی نیروهــای عراقی
بر داعش ،در موصل ثبت شــده اســت .حجم خرابیها و ویرانیها
به حدی اســت که بازگشــت ســاکنان موصل را به خانههایشان به
تأخیر میانــدازد .مدتی زمان میبرد تا موصل سروســامان بگیرد و
از آوارههایــش دوباره پذیرایی کند .تیتر یک روزنامه گلفنیوز امارات
درباره رشــد اقتصادی این کشور است .صندوق جهانی پول و اعتبار،
ادعا کرده رشــد اقتصادی امارات در ســال  ۲۰۱۸به حدی پذیرفتنی
خواهد رسید .این در حالی است که اقتصاد این کشور در سال ،۲۰۱۵
تا حدودی با رکود روبهرو بوده اســت .نرخ تولید ناخالص ملی برای
امارات در ســال  ۱/۳ ،۲۰۱۷تعیین شده است؛ اما پیشبینی صندوق
جهانی پول و اعتبار این اســت که این کشــور تا ســال  ۲۰۱۸به نرخ
 ۳/۸خواهد رسید .گلفنیوز در خبری دیگر ادعا میکند فرانسه برای
کمک در موضوع قطر ،آســتین باال میزند .وزیر خارجه فرانســه در
دوحــه تضمین داده در حل این بحران با کویت همراه شــود .کویت
از کشورهای واسطه در بحران قطر به شمار میآید .خبر پیروزی تنیسور اسپانیایی بر ونوس ویلیامز آمریکایی در فینال
ویمبلدون هم در صفحه یک گلفنیوز به چشم میخورد .خانم موگوروسا در دو ِست پیاپی توانسته تنیسور آمریکایی
را به زانو دربیاورد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
نکته :موضوع خاصی در صفحه یک گلفنیوز به چشم نمیخورد.

 عکسی از حضور حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق ،در مراسم رژه
نظامی ارتش این کشور در صفحه یک روزنامه الشرق االوسط منتشر
شده است .این رژه به مناســبت آزادی موصل در بغداد برگزار شده
است .پسگرفتن موصل و عقبراندن داعش در این منطقه ،یکی از
بزرگترین دستاوردهای عراق بوده است .عملیات موصل هزینههای
زیادی روی دست عراق گذاشت؛ اما باالخره بعد از  ۹ماه به سرانجام
رسید .روزنامه الشرق االوســط در تیتر یک خبر میدهد که روسها
در پــی تصحیح جایگاه گروه مخالفان اســد هســتند .نماینده دائم
روسیه در سازمان ملل ،در نشست ژنو گفته :به نظر میرسد مخالفان
اســد هم دیگر دنبال برکناری او نیســتند .دستکم اینکه هدف آنها
درحالحاضر کنارهگیری فوری اسد نیست .در گزارش الشرق االوسط
به دســتکاریهای اســد در آتشبس مناطق جنوبی هم اشاره شده
اســت .این روزنامه سعودی ادعا کرده هدف دولت اسد از دستکاری
در مناطق آرام ،جداکردن منطقه جوبر از غوطه است .الشرق االوسط
در بخشــی از صفحه یک و در گزارشــی به مسئله شعر و قدرت آن
پرداخته و نوشــته شعر بهمثابه سالحی سیاسی است .الشرق االوســط به قدرت و نفوذ اشعار محمود درویش میان
مبارزان فلسطینی اشاره و مانند از پابلو نرودا بعد از دولت آلنده در شیلی ،یاد کرده است .نویسنده از شاعرانی گفته که
بهراحتی کلمات را همچون سالحی علیه قدرت به کار میگیرند.
نکته :بازتاب خبرهای خاورمیانهای در صفحه یک الشرق االوسط بیشتر از همیشه است.

میهمان ویژه در جشن باستیل
سحر طلوعی :جتها به پرواز درآمدهاند .دودهای آبی و قرمز و سفید آسمان پاریس را فراگرفتهاند .خیابانها
را آذین بستهاند و رژه ملی برگزار شده است .اینها یعنی روز چهاردهم جوالی فرارسیده است .روزی که زندان
مخوف باستیل فتح شد و پایههای سلطنت لویی شانزدهم به لرزه درآمد .حاال چرا جشنهای روز ملی فرانسه
ســوژه رسانههای آمریکایی شده است؟ جشن ملی فرانسویها )روز باستیل در گویش بینالمللی( امسال یک
میهمان ویژه دارد .رئیسجمهور آمریکا در فرانسه به سر میبرد .او روی صندلی مخصوص در فضای اطراف
کاخ الیزه نشســته و این مراســم را از نزدیک مشاهده کرده است .سال گذشته جشن ملی فرانسویها به عزای
ملی تبدیل شد؛ کامیون خشمگین وسط جشن شبانه اهالی نیس ،آنها را زیر گرفت و فاجعه به بار آورد.
عکس :واشنگتنپست
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ﻣﺼﺮ؛ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺟﻮﻻن ﻣﻰدﻫﻨﺪ
مأموران امنیتی مصر ســرگیجه
گرفتهانــد .هــر روز یــک خبــر از
عملیات تروریســتی در این کشــور
منتشر میشود .بعد از درگیریهای
صحرای سینا و حمله به مسیحیان
قبطی در اســکندریه و طنطا و منیا،
نوبــت به جیــزه و غردقه رســیده
اســت .در جیــزه مأمــوران پلیس
هدف عملیات تروریســتی صاحبان
این خودرو کــه در عکس میبینید،
بودهانــد و در غردقــه گردشــگران
اروپایی حاضر در ساحل .پنج نیروی
پلیس در حادثه اول کشــته شدهاند
و در ســاحل غردقه هم دو گردشگر
جان باختهاند.
عکس :الشرقاالوسط

عمودی:
 -۱توقــع و انتظــار -ســردترین ســرزمین جهان
 -۲میــوه تــرش هندی -منســوب به یمن -مســافر
 -۳داروغه -سامانه -ســیاه و سفیدش را همه دارند
 -۴شــاعر یوش -نهفتگی -کودک  -۵میوه سرشار از
ویتامیــن ث -زوجه هارونالرشــید -امر به گفتن دارد
 -۶مهمتریــن عامــل در پراکندگــی و شــکلگیری
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افقی:
 -۱گفتوگوی اینترنتی -کشــوری کوهســتانی در
همســایگی چین و هند -از متعلقات دســتگاه شــور
 -۲از رشتههای ورزشی -سروته  -۳لطف و مهربانی-
پیامبــری ملقب به ذوالنون -پنبهزن  -۴کامل نشــده-
شــهری در فــارس -تکرار حرف دوازدهــم  -۵جمله
قرآنی -خبرگــزاری ایتالیــا -اوضاع جــوی  -۶حس
بویایــی -نوعی طــالق -رایــگان  -۷دریــغ و اندوه-
زینتدادن -سر بیمو  -۸مادر اختراع است -سمت و
ســو -وقت خود را به بطالت گذراندن  -۹نام مجنون-
ژتون -بازی قهوهخانهای قدیم  -۱۰تار بافتن عنکبوت-
رهایی یافته -ســیلی  -۱۱مجموعه جزایری در شمال
اقیانوس اطلس -سمیع -نشانه ویژه  -۱۲از مهمترین
محصوالت کشاورزی -بهترین وضعیت ممکن -مظنون
 -۱۳حروف اختصاری نیروی انتظامی کشــورمان -ماه
هشــتم -واگذارکردن  -۱۴نقاش چیرهدســت هلندی
قرن نوزدهم – بازیگر خانم فیلم اکسیدان  -۱۵بهترین
اســتفاده از زمــان و امکانات موجود برای رســیدن به
هدفی معین -اعزام -پشته خاک.

خداشــناس -تشــک مخصوص جودو  -۱۲نام علمی
زردپی -پارچه کهنه -امپراتور روم شــرقی  -۱۳ظریف
و شــکننده -دیکتاتــور نژادپرســت آلمــان -بزرگوارتر
 -۱۴رفتوآمد زیاد -از تیمهای فوتبال باشگاهی ایتالیا-
پیــروان یک پیامبر  -۱۵ســمینار -رمانی از امیرحســین
فردی ،نویسنده فقید ادبیات انقالب.
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روســتاهای ایــران -پایتخت یمن -تحفههــا  -۷گل ته
حوض -از شــهرهای جاندار! -پروفیل فلزی به شکل
زاویه قائمه  -۸نویسنده فرانسوی رمان انسان وحشی-
واحد اندازهگیری مقاومت الکتریکی -آســمان ســنگ
 -۹بصیر -زشــت و مبتذل -عیب و عار  -۱۰پافشــاری
بیشازحــد -آیینهــا -فلز ســرخ  -۱۱ضمیر ســوم-

کشتهشدن ســه فلسطینی و دو
پلیس اسرائیلی نتیجه درگیریهای
اخیــر در ســرزمینهای اشــغالی
اســت .درگیریهایی که باعث شده
برای نخســتین بار نمــاز جمعه در
مســجداالقصی برگــزار نشــود .از
ســال  ۱۹۶۹تا امروز هیــچگاه نماز
جمعه در مســجداالقصی متوقف
نشــده بــود؛ اما ایــن بــار مأموران
اسرائیلی نهتنها مانع نماز شدند که
دروازههای ورودی به منطقه قدیم
بیتالمقدس را هم بستند .تفتیش
بدنی جوانان فلســطینی در گوشه
و کنار شــهر هم از دیگــر اقدامات
مأموران اسرائیلی بوده است.
عکس :عربنیوز
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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 1868
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.

