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ﻋﮑﺲ روز

گاردین

یواسایتودی

درخواست حمایت »می« از محافظهکاران تندرو

پاپ به مسببان تغییر اقلیم هشدار داد

تکلیف برگزیت هنوز مشخص نشده است .اما اگر محافظهکاران
تنــدرو و افراطــی بریتانیا کوتــاه بیایند و از الیحــه دولت حمایت
کنند ،شــاید این آخرینباری باشــد که حــرف از بالتکلیفی برگزیت
میزنیم .روزنامه گاردین در تیتر یک به این مسئله اشاره میکند و از
درخواست نخستوزیر از همحزبیهای افراطیاش میگوید .خانم
می از نمایندگان محافظهکار پارلمان خواســته کمتر چالش ایجاد
کنند و در عوض پشت الیحه دولت برای خروج از اتحادیه دربیایند
و اجازه بدهند غائله تمام شــود .نکته اینجاست که محافظهکاران
معتقدند الیحه دولت می برای برگزیت مطابق خواســت اتحادیه
اروپا نوشته شــده و منافع بریتانیا را لحاظ نکرده است .این چالش
مدتهاســت گریبــان بریتانیــا را گرفته و اجــازه نمیدهد تکلیف
برنامه خروج این کشــور به ســرانجام برســد .روزنامه گاردین در
عکس یک خانم گلندا جکســون ،بازیگر تئاتر ،را به تصویر کشــیده
اســت .او در تئاتر ســه زن بلندباال بازی کــرده و جایزه معتبر تونی
را به خود اختصاص داده اســت .روزنامه گاردین در گزارشی دیگر
بــه ماجراهای ایتالیا و قایق مهاجــران غیرقانونی میپردازد .اینطور که گاردین نوشــته ،وزیر کشــور تازهکار ایتالیا
بهصراحت اعالم کرده کشورش پذیرای قایقهای مهاجران غیرقانونی نخواهد بود .بیش از  ۶۰۰مهاجر غیرقانونی از
ســواحل لیبی با قایق راهی ایتالیا شدهاند ،اما آقای سالوینی ،وزیر کشور ایتالیا ،گفته آنها را نمیپذیرد و در عوض به
مالت پیشنهاد داده مهاجران را تحویل بگیرد .دستآخر اسپانیا آنها را پناه داده است.
نکته :بعد از مدتها موضوع برگزیت به صفحه یک گاردین بازگشته است.

گروههــای غیردولتی و مردمی در بالتیمور آمریــکا برای مبارزه با
جرم و جنایت و کاهش تعداد زندانیان دســت به کار جالبی زدهاند.
آنهــا افرادی را که تــازه از زندان آزاد شــدهاند ،در کارهایی خدماتی
و عامالمنفعه بــه کار میگیرند و باعث مهارتآموزی و رشــد آنها
میشــوند .روزنامه یواسایتودی در تیتر یــک از نبرد با چوب برای
مبــارزه با جرم میگوید .حاال چرا چــوب؟ در بالتیمور نهتنها اراضی
جنگلی بیشــمار وجود دارد که خانههای قدیمی با اسکلت چوبی
بالاستفاده ،زیاد به چشم میخورد .این افراد با شرکتهای ساختمانی
و مراکز جنگلبانــی بالتیمور همکاری میکنند و بهاینترتیب مهارت
میآموزند تا شــاید سرشــان گرم شــود و کاری دســتوپا کنند و از
فکر خودکشــی یــا اقدام به جنایــت و مصرف مواد خارج شــوند.
یواسایتودی در گزارش خود به آمار جنایت ،خودکشــی و مصرف
مواد مخدر در بالتیمور اشاره کرده و توضیح داده گروههای غیردولتی
با این طرح سعی کردهاند از این آمار بکاهند .عکس یک این روزنامه
دو نفــر از این مهارتآموزان را ســر ســاختمانهای قدیمی نشــان
میدهد .گزارش مهم دیگر یواسایتودی درباره هشدار محیطزیستی پاپ فرانسیس درباره مصرفکنندگان انرژیهای
فســیلی و مسببان تغییر اقلیم است .او بهوضوح به سران کشورهای تولیدکننده نفت هشدار داده فعالیتهای شما و
مصرف بیش از حد سوختهای فسیلی منجر به نابودی تمدنهای بشری میشود .او در جمع سران بریتیشپترولیوم،
اکسونموبیل و متخصصان علوم و مدیران صنعتی گفته تمدن به انرژی نیاز دارد ،اما این انرژی نباید تمدن را از بین ببرد.
نکته :صفحه یک روزنامه یواسایتودی خواندنی است.

نشنال

الشرقاالوسط

اسپانیا مهاجران آفریقایی را نجات داد

حمایت اردن از نشست مکه

ماجرای مهاجران غیرقانونی آفریقا سوژه تیتر یک روزنامه نشنال
امارات است .این روزنامه خبر میدهد بعد از اینکه دو کشور ایتالیا
و مالــت درهای خود را به روی مهاجران بســتند ،اســپانیا آنها را
پذیرفت و پناه داد .روزنامه نشــنال مینویســد نخستوزیر تازهکار
اســپانیا مجوز پذیرش قایق مهاجران ســرگردان و آواره غیرقانونی
آفریقا را صادر کرده اســت .دیروز  ۶۲۹مهاجر از سواحل لیبی سوار
بر قایق خود را به ســواحل ایتالیا رســاندند ،اما با درهای بسته این
کشور روبهرو شــدند .ایتالیا از مالت خواســت مهاجران را تحویل
بگیرد .مالتیها هم طفره رفتند .دســتآخر اسپانیاییها آنها را پناه
دادهاند .در میان این جمعیت مهاجران ،بیش از صد کودک حضور
داشــتهاند .جشن تولد ۷۲سالگی ترامپ ســوژه عکس یک نشنال
است .رئیسجمهور ایاالت متحده در سفر به سنگاپور و با میزبانی
نخســتوزیر این کشــور در ضیافت ناهار شــرکت کرده و همانجا
شــمع تولدش را هم فوت کرده است .ترامپ برای دیداری تاریخی
با رئیسجمهور کرهشــمالی راهی سنگاپور شده است .توقف کامل
فعالیتهای هســتهای کرهشــمالی هدف اصلی این مالقات تاریخی اســت .نشنال در گزارشــی دیگر خبر میدهد
نمایندگان پارلمان عراق درخواســت کردهاند انتخابات سراسری پارلمانی بار دیگر برگزار شود .این نمایندگان بعد از
انتشار اسناد تخلف در انتخابات اخیر و همچنین انفجار در انبار نگهداری این آرا این درخواست را مطرح کردهاند.
نکته :خبری از موضوعات داخلی امارات در صفحه یک نشنال نیست.

دیدار تاریخی کیم جونگ اون و ترامپ در ســنگاپور سوژه تیتر
و عکس یک روزنامه الشرقاالوســط عربســتان اســت .ترامپ
ادعا کرده پیشــرفتها و دســتاوردهای این دیدار قابل مالحظه
اســت و حتی پیش از اینکه گفتوگو و دیدار مســتقیم میان دو
سیاستمدار صورت بگیرد ،پیشــرفتهایی حاصل شده است.
الشرقاالوسط مینویسد رهبر کرهشمالی و رئیسجمهور آمریکا
برای رفع تنش میان دو کشــور و توقف فعالیتهای هستهای و
موشکی کرهشــمالی باالخره بعد از چند بار تعویق در سنگاپور
روبــهروی هم قرار گرفتنــد تا تاریخیترین واقعــه اخیر را رقم
بزنند .الشرقاالوسط شرایط این دیدار را تشریح کرده است .مثال
اینکه دو سیاســتمدار و مترجمان هر دو در جلســات مشترک
حضور داشــتهاند .در مجموع  ۴۵دقیقه حرف زدهاند .عکســی
ازدســتدادن کیم و ترامپ نیز در صفحه یک الشرقاالوسط به
چشــم میخورد .خبر دیگری که در صفحه یک الشرقاالوسط
دیده میشود ،درباره مسائل اخیر اردن است .برای حل مشکالت
اقتصادی این کشــور ســران کشــورهای عربی مثل عربســتان ،کویت و امارات در مکه دور هم جمع شدهاند.
نمایندگان اردن هم در این نشســت حضور دارند و حمایت خود را از این گردهمایی نشــان دادهاند .مشکالت
اقتصادی اخیر اردن و برنامه افزایش مالیات باعث بروز اعتراضات سراسری و استعفای نخستوزیر شد.
نکته :خبرهای کوتاه و معدودی در صفحه یک الشرقاالوسط به چشم میخورد.

تنهایي آمریکا
است« ترامپ به جنگ تجاري با اروپا و کانادا و آسیا ختم شده است.
سحرطلوعي :شعار »آمریکایي در اولویت ِ
رئیسجمهــور آمریکا پایش را توي یک کفش کرده که پیمانها ،توافقها و معامالت باید مطابق خواســت او
باشد ،نه رأي جمعي طرفهاي شرکتکننده در آن پیمان و معامله و توافق .نمونهاش زیاد است .پیمان نفتا،
توافق هســتهاي با ایران ،پیمان مقابله با تغییر اقلیم مشــهور به پیمان پاریــس و همچنین معامالت تجاري
با اروپا و افزایش تعرفههاي واردات و این آخري بیانیه مشــترک نشســت گروه هفت در کانادا» .نشریه ویک«
خودرأیــي ترامپ را در همه این میدانها ،تعبیر به تنهایي کرده اســت .ترامپ هر روز دیوار خودســاخته دور
آمریــکا را قطورتر و مرتفعتر ميکنــد .رئیسجمهور ایاالت متحده از مواضعش کوتاه نميآید و هر روز آمریکا
را از متحدان کالســیک و همیشــگياش دورتر ميکند .ترامپ در آخرین میدان در کانادا با این متحدان سر یک
میز نشست ،اما دستآخر بریتانیا ،آلمان و فرانسه یک طرف میز قرار گرفتند و او تکوتنها طرف دیگر .با ترامپ
آمریکا به انزوا نزدیک ميشود.
طرح :ویک

اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﯿﻮﻧﮓﯾﺎﻧﮓ ،دﯾﺪار در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي را آﺗﺶ زد؟
بعد از اینکــه حیدرالعبادي
از تخلــف در انتخابــات گفت و
پارلمان دســتور داد آراي مردم
عراق بازشــماري شــود و حتي
شائبه تجدید انتخابات هم پیش
آمــد ،ناگهان آتش افتاد به جان
مناطق پیراموني انباري که آرای
مردم در آن نگهداري ميشــد.
دود غلیظ و ســیاه ایــن انبار را
دربر گرفت و گمانهزنيها شروع
شــد کــه مخالفان بازشــماري
آرا تصمیــم گرفتهاند برگههاي
رأي سوزانده شــود .هنوز هیچ
اظهارنظــر قطعياي درباره این
اتفاق منتشر نشده است.
عکس :عربنیوز
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افقي:
 -۱زنبور عســل -کشــوری در آفریقا در همســایگی
آنگوال -انحــالل معامله  -۲پایتخــت اندونزی -امر به
یافتــن -قوه بینایی  -۳قســمت نرم و بدون اســتخوان
گوشت گوسفند -تابلویی زیبا اثر هنرمندانه استاد محمود
فرشچیان  -۴کشــف رازی -مکان فروش مواد خوراکی
در سینما -بانگ چوپان -نقشه انگلیسی  -۵کرایهدهنده
چهارپایان -خزندهای با بدن پوشــیده از پولک  -۶پادشاه
مقدونــی که تختجمشــید را ویران کــرد -از ارتفاعات
اســتان کرمانشــاه  -۷زیبــا و جذاب -هــم رزم گاندی-
رســم  -۸کمککننــده -کتاب ارزشــمند شــیخ کلینی،
محدث و فقیه شــیعی  -۹دیروز عرب -جایگاه مرشــد
در گود زورخانه -محل نشستن  -۱۰نمایشنامه متنوع-
پرورشدهنــده حیوانات اهلــی  -۱۱نوعی برنج مرغوب
شــمال کشــور -واحد اندازهگیری گرما  -۱۲پیشدرآمد
آشــغال -شــخص -زمان طوالنی -زیور و پیرایه  -۱۳از
جاذبههــای گردشــگری جزیره قشــم -وقــت و هنگام
 -۱۴قدم -وثیقــه -ایالتی در آمریــکا  -۱۵عبور گروهی
از افــراد نظامی در صفوف منظم -عامل تســهیلکننده
فرایندهای سوختوساز در بدن -کلمه هشدار.
عمودي:
 -۱شهرســتانی در اســتان اصفهان -یاریرســاننده
به آســیبدیدگان  -۲مانــع میان دو چیز -تندرســت-
اندازهگیــری با متــر  -۳پرندهای با پاهای بلند -ســردار
رومی که مغلوب سورنا شد -جملگی  -۴روضهخوان-
از الفبای انگلیســی  -۵مذکر -کلمه پرسشــی -صادق
 -۶معادل فارســی باتری -خرید غیرنقدی -پاسخ مثبت
 -۷رمانی نوشــته علی موذنی -کمیابــی -جوانمردی

درختان میوه -بیزاری  -۱۳ازخودگذشتن -سالخورده و پیر-
از تیمهای فوتبال باشگاهی ایتالیا  -۱۴هنر هفتم -پدر شعر
نو -رمان مشــهور امیل زوال فرانسوی  -۱۵موحد -گروهی
از جانوران بیمهره.
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

 -۸از اجزای تخممرغ -روستای کوچک  -۹زن شوهرمرده-
اقیانــوس کبیــر -از آرایههــای ادبــی  -۱۰اســب چاپار-
کوچکترین واحد ساختمانی موجود زنده -اظهار همدردی
با کســی  -۱۱اوضاع جوی -پهلو -پــول ژاپن  -۱۲از آفات

بعد از چندبار بهتعویقافتادن
تاریــخ و نامههــا و گلههایــي
که ردوبدل شــد ،باالخره دیدار
ترامــپ و کیــم جونــگ اون در
سنگاپور حتمي شد.
این خبــر مهمترین موضوع
ایــن روزهــاي شــهروندان
کــره شــمالي اســت .آنهــا
پــاي تلویزیــون و روبــهروي
روزنامههاي دیواري موجود در
راهروهاي ایســتگاههاي متروي
پایتخــت خبرهــاي ایــن اتفاق
مهم را دنبال ميکنند .کرهايها
منتظرنــد تأثیرات این دیدار را در
زندگي روزمرهشان ببینند.
عکس :یواسايتودي
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ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2124
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
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 ﺳﺎده 2124
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
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.

