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ایندیپندنت

یواساي تودي

یکي از قربانیان گاز اعصاب درگذشت

مانور چینيها در آبهاي جنوبي

دان اســتورگس ،مادر سه فرزند و ۴۴ســاله بود .او خیلي اتفاقي
همان گازي را استنشــاق کرد که قرار بود ســرگئي اســکریپال روس
را در ســالزبري از پــاي درآورد .روزنامــه ایندیپندنت بریتانیا صفحه
یک خود را با عکســي از خانم اســتورگس آغاز ميکند .او و شریک
زندگياش چارلي رولي بعد از اینکه ناخواسته در معرض گاز اعصاب
قرار گرفتند ،راهي بیمارستان شــدند؛ اما خانم استورگس نتوانست
مقاومت کند و جان باخــت .ایندیپندنت این خبر را در تیتر یک خود
منتشر کرده اســت .بریتانیا مدعي است روسیه براي تسویهحساب با
مأموران اطالعات و جاسوســان خود از زمین بریتانیا بهعنوان قتلگاه
استفاده ميکند .سرگئي اسکریپال یکي از این مأموران بود که بعد از
بازنشســتگي در بریتانیا به سر ميبرد .او و دخترش چند ماه پیش با
گاز اعصاب مســموم شدند و به بیمارستان رفتند .آقاي رولي و خانم
اســتورگس هیچ ربطي به خانواده اســکریپال نداشــتند؛ اما به نظر
ميرسد در محیط انتشار گاز اعصاب بودهاند .روزنامه ایندیپندنت در
گزارش مهمي خبر از بروز بحران در کابینه ترزا ميدهد .ایندیپندنت
عامل این بحران را استعفاي وزیر خارجه و وزیر برگزیت ميداند .این دو نفر در اعتراض به شیوه مي در توافق با اتحادیه
براي خروج ،از کابینه استعفا دادهاند .با این حساب ترزا مي تنهاتر و ضعیفتر از همیشه شده است .هیچ بعید نیست
او بازي قدرت را به رقیب دیرینه حزب محافظهکار یعني کوربین و کارگرها ببازد .برگزیت هنوز به نتیجه نرسیده؛ اما در
این دو سال بعد از رفراندوم یقه بسیاري از سیاستمداران بریتانیایي را گرفته است.
نکته :مورد خاصي در صفحه یک ایندیپندنت به چشم نميخورد.

 یکي از بزرگترین مانورهاي چین در آبهاي جنوبي این کشــور با
حضور شخص رئیسجمهور صورت گرفته است .روزنامه یواساي
تــودي آمریــکا در عکس یک شــي جینپینگ را در لبــاس نظامیان
کشورش به تصویر کشیده است .او در این نمایش بزرگ براي سربازان
ارتش چین سخنراني کرده است .این روزنامه در تیتر یک خبر ميدهد
حضور چین در آبهاي جنوبي باعث ایجاد چالش با آمریکا خواهد
شــد .یواساي تودي نقشــهاي از محدوده مانور نظامي ارتش چین
را در آبهاي جنوبي در صفحه یک منتشــر کرده و بهخوبي نشــان
داده این حضــور چگونه ميتواند براي ارتــش آمریکا و متحدانش
دردسرســاز شــود .به گزارش یواساِي تودي چین با  ۱۰هزار سرباز،
دریانــورد و  ۷۶جت جنگنده و  ۴۸نــاو جنگي در این منطقه مهم و
اســتراتژیک براي ایاالت متحده قدرتنمایي کرده است .تحلیلگران
ميگویند چین درصدد اســت موقعیت برتــر آمریکا را در منطقه به
خطر بیندازد و خود صاحب چنین موقعیتي شود .یواساي تودي در
گزارشي دیگر مشــغول بررسي عملیات نجات تیم فوتبال نوجوانان
تایلند از غار است .تقریبا دو هفته از حادثه غار مائه ساي در شمال تایلند ميگذرد .تیم فوتبال نوجوانان این کشور متأثر
از بارش ســیالبي در منطقه در غار گیر افتادهاند .عملیات امداد و نجات آنها آغاز شــده و هشــت نفر از مهلکه نجات
پیدا کردهاند .یواساي تودي مينویســد بارش دوباره باران مانع از ادامه پیداکردن عملیات امداد شــده است .تیمهاي
عملیاتي از آمریکا و انگلیس و استرالیا براي کمک به این نوجوانان راهي منطقه شدهاند .پنج نفر در غار ماندهاند.
نکته :گزارش یواسای تودي از حضور نظامي چین در آبهاي جنوبي تأملبرانگیز است.

خلیج تایمز

القدس العربي

وزیر خارجه بریتانیا استعفا داد

نخستوزیر منزوي ميشود؟

برگزیــت بــه نتیجه نرســیده؛ امــا در عــوض یقه بســیاري از
سیاســتمداران بریتانیایي را گرفته اســت .روزنامــه خلیج تایمز
امــارات تیتر و عکس یــک خود را به این موضــوع اختصاص و از
اســتعفاي دو وزیــر کابینه بریتانیــا براي ضربهزدن بــه خانم مي
خبر داده اســت .دیوید دیویس ،وزیر برگزیــت و همچنین بوریس
جانسون ،وزیر خارجه بریتانیا ،بعد از اینکه موفق نشدند نظر خانم
مي را در زمینه نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه تغییر دهند ،اســتعفا
دادند و کابینه را ترک کردند .روزنامه خلیج تایمز معتقد اســت این
اســتعفا بیشتر به ضرر ترزا مي ،نخســتوزیر بریتانیا ،است .به این
دلیــل که او بهعنوان نفر اول کابینه موفق نشــده روشــي در پیش
گیرد کــه همه اعضاي کابینه با هم متحد شــوند و براي خروج از
اتحادیــه توافق کنند .هر دو ایــن وزراي مســتعفي ازجمله افراد
موافق برگزیت بودنــد .آنها معتقدند روش ترزا مــي بریتانیا را در
گفتوگــو با نمایندگان اتحادیه اروپا در موضع ضعف نگه ميدارد
و فرایند خروج را به نفع اتحادیه تغییر ميدهد .عکس هر دو وزیر
مســتعفي ضمیمه گزارش روزنامه خلیج تایمز است .این روزنامه در گزارشي دیگر به ماجراي تیم فوتبال نوجوانان
تایلند در غار مائه ساي اشاره ميکند و خبر ميدهد تنها پنج نفر دیگر اسیر سیالب و غار هستند .خلیج تایمز عکسي
از گروههاي نجات حاضر در منطقه را هم در کنار گزارش منتشر کرده است.
نکته :استعفاي دو وزیر کابینه بریتانیا مهمترین خبر صفحه یک خلیج تایمز است.

 اســتعفاي دو وزیــر کابینــه بریتانیــا ســوژه اصلــي روزنامه
القــدس العربي انگلیس اســت .تحلیل این روزنامــه عربي زبان
بریتانیــا در تیتــر یک این اســت که نخســتوزیر انگلیــس بعد از
اســتعفاي وزیر خارجه و وزیر برگزیت تنها و منزوي خواهد شــد.
القدس العربي مينویســد بهنتیجهنرسیدن برگزیت و چالش میان
اعضــاي کابینه و نخســتوزیر در درجــه اول باعث ضعف حزب
حاکم و قدرتگرفتن رقیب ميشــود .به عقیده این روزنامه کوربین
و حزب کارگر درحالحاضر برنده این مناقشــات بينتیجه در کابینه
بریتانیــا هســتند .هر دو وزیر مســتعفي یعني بوریس جانســون و
دیوید دیویس از موافقان برگزیت به شــمار ميرفتند .این دو و البته
همراهانشــان در پارلمان هرگز با سیاســتهاي تعادلي مي براي
برگزیــت کنار نیامدند .آنها این سیاســتها را ناقض حقوق بریتانیا
ارزیابي ميکنند .اســتعفاي جانســون و دیویس ضعف ترزا مي را
در همسوکردن کابینه بیشازپیش به تصویر کشیده است .روزنامه
القدس العربي در عکســي در صفحــه یک خوشوبش اردوغان و
همســرش را بعد از مراسم اداي سوگند به تصویر کشیده اســت .القدس العربي نوشته اردوغان رئیسجمهوري با
قدرت مطلقه در ترکیه اســت و اصالحات مدنظر خود را در نظام سیاسي این کشور تابهحال پیش برده است .رجب
طیب اردوغان در انتخابات اخیر موفق شد براي دوره پنجساله دیگري در رأس قدرت در ترکیه بماند.
نکته :خبرهاي متنوعي از سراسر خاورمیانه در صفحه یک القدس العربي بازتاب دارد.

جدال در پورتوپرنس
ســحرطلوعي :دولت هائیتی تصمیم گرفته قیمت سوخت را افزایش دهد تا از این طریق درآمد بیشتری کسب
کند ،اما این تصمیم باعث خشــم و عصبانیت مردم شــده اســت .معترضان در پورتوپرنس ،پایتخت هائیتی،
به خیابان آمدهاند ،الســتیک ماشــینها را آتش زدهاند و با پلیس درگیر شدهاند .مردم خشمگین همچنین به
پارکینــگ هتلــی در پایتخت حمله کرده و خودروهای متوقف در آن را به آتش کشــیدهاند .آنها چند مغازه را
هم غارت کردهاند .همین موضوع باعث شــده دولت از خواستهاش دســت بکشد و برنامهاش برای افزایش
قیمت ســوخت را متوقف کند .هنوز از تلفات این درگیریها خبری منتشــر نشــده است .پلیس پورتوپرنس تا
اینجا ســعی کرده با شلیک گاز اشــکآور با معترضان برخورد کند .اما تا چه حد موفق شود و دست به سالح
نبرد ،معلوم نیست.
عکس :آرکانزاس دموکراتگزت

ژاﭘﻦ؛ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪﺷﻤﺎر
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وقتی نخستین پســربچه از گروه
۱۳نفــری محبوس در غار بیرون آمد
و سوار بر آمبوالنس راهی بیمارستان
شد ،چشــمان مادروپدرهای حاضر
در صحنــه اینطور بــرق زد .آنها به
نجات بقیه پسربچهها امیدوار شدند.
با کمک غواصهای متخصص چهار
نوجوان تیم فوتبال تایلند نجات پیدا
کردهانــد .بازیکنان این تیــم همراه
مربیشــان درون غــاری در شــمال
تایلند گیر افتادهاند .آنها اسیر سیالب
و بــارش ســنگین بــاران شــدهاند.
تیمهای متخصــص امدادونجات از
آمریکا و انگلیس و ...برای کمک به
این بچهها اعزام شدهاند.
عکس :گاردین
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افقي :
 -۱کنیــه امــام رضــا)ع( -ســپاس ،تشــکر
 -۲همنشین زن -شیوه تلفظ -سخنوران  -۳انواع
گیاهــان علفی خوراکی -خواهــش -مادر فریدون
پیشــدادی  -۴نوعی چاشنی خوراکی -عبورکردن-
بهــره وام  -۵عــددی مفــرد -دریاچــهای در مرز
قزاقستان -از مشتقات نفت -اصل هر چیز  -۶پیوند
زناشــویی -اقتضاکردن  -۷زنبور عســل -دستیار-
عید باستانی ایرانیان  -۸اعزام -ساز هندی -راغب
و خواهــان  -۹معاینه پزشــکی -فضــای بین دو
خط -نیکویی  -۱۰مخفی و پنهان -شوفر  -۱۱زهر-
خوشبــاور -آویخته -حرف همراهــی  -۱۲مارک
تجــاری -مشــهور -پــروردگار  -۱۳کاشتهشــده-
وســیله اندازهگیری زمان -خداونــدی  -۱۴رونق-
دســتدرازیکردن -مــورد تنفــر  -۱۵دلخــواه و
مطلوب -حرکتی در ژیمناستیک.
عمودي :
 -۱الفت -ناطق -محــل تولد امام زمان)عج(
 -۲بلدرچیــن -پــدر فقید غزل نویــن ادبیات ایران
 -۳روادیــد -کاخــی در فرانســه -واحــدی برای
اندازهگیــری زاویه  -۴آنزیمی در بــزاق -جای بند
در کمر شــلوار -پول  – ۵زیرپامانــده -زبان مردم
پاکســتان -به دنبال هم قرارگرفتــن  -۶تختههای
ضخیــم زیر ریل راهآهن -قهرمان داســتان ایلیاد-
تپه کوچک  -۷از پســران فریدون پیشدادی -غاری
زیبا و شــگفتانگیز در زاهدان -فراخ و گشاده -۸
آبزی عظیمالجثه -مبحث -ربالنوع جنگ در روم
قدیم  -۹جذبکننده -غرامت -ارگان  -۱۰ســودای

یونانــی  -۱۴محدث و فقیه شــیعی قــرن چهارم و
ملقب به شیخ صدوق -فیلمی دیدنی به کارگردانی
ویلیام وایلر  -۱۵به آرزو نرســیده -همسر عزیز مصر
که عاشق یوسف)ع( شد -چین و چروک پوست.
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ناله -ضمیر متکلموحده -واحد پول مالزی  -۱۱وزیر
شطرنج -تاکنون -درخت انگور  -۱۲نخهای عمودی
پارچــه -اخترشناســی -برآمدگی منظــم و متوالی
 – ۱۳فقیــر و بیچیــز -گاری -اولین حــرف الفبای

اینروزها جاریشدن سیالب در
سطح شــهرها مهمترین اتفاق در
جنوبشرق آسیاست .غرب و مرکز
ژاپن هم از این حادثه در امان نبوده
است .نیروهای نظامی با انواع قایق
و دیگر تجهیزات به میدان آمدهاند
تا پیش از بــروز فاجعهای بزرگتر،
جلــوی آن را بگیرند .ایــن نیروها
سعی میکنند شهروندان را از مرکز
حادثــه دور کنند .حدود دو میلیون
نفر در مناطق غربی و مرکزی ژاپن
از سیالب متأثر شدهاند .تا امروز ۸۱
نفر جان خود را از دســت دادهاند.
گروههای امداد ژاپن اگر دیر بجنبند،
فاجعه بزرگتر میشود.
عکس :عربنیوز
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ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2146
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 2146
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.

