12

روزﻧﺎﻣﻪ

دوﺷﻨﺒﻪ  8ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﮔﺎﻟﺮي ﺟﻬﺎن

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3354

ﮔﺎﻟﺮي ﺟﻬﺎن

ﻋﮑﺲ روز

گاردین

ایندیپندنت

رونمایي از استراتژي جدید حفظ نیروهاي آموزشي

دستگیري مشاور ترامپ در فلوریدا

وزیــر آموزش بریتانیا بــا ارائه راهکار جدیدي قصــد دارد مانع از
کاهش نیروهاي آموزشي موجود در نظام آموزش و تحصیل بریتانیا
شود .روزنامه گاردین در تیتر یک از راهکارها رونمایي ميکند؛ کاهش
نامهنگاري میان معلم و والدین شاگردان و همچنین همکاري بیشتر
آنها در امور آموزشي دانشآموزان! آقاي دیمین هیندز در گفتوگویي
اختصاصي با گاردین برنامههایش را شــرح داده اســت .او ميگوید
مجموعه کارهایي که یک معلم باید در نظام آموزشي بریتانیا انجام
دهد ،گسترده و زیاد است .همین مسئله باعث خستگي و فرسودگي
معلمها ميشود .مثال وقت معلمها در طول روز صرف پاسخگویي
به ایمیلهــاي والدین دانشآموزان ميشــود .خانوادهها چندان در
جریان امور نیســتند و مدام از معلمها ســؤال ميپرسند .ما باید به
این وضعیت رسیدگي کنیم تا نامههاي کمتري از والدین به معلمها
برســد .با این حساب والدین جزئي از سیستم آموزشي ميشوند و در
کارهاي آموزشي کمک ميکنند .با این روش بار زیادي از روي دوش
معلمها برداشــته ميشود .در عکس یک گاردین آقاي راجر استون،
رفیق صمیمي و مشــاور دونالد ترامپ را ميبینیم که مقابل دادگاه فدرال آمریکا با دســتانش عالمت پیروزي نشــان
ميدهد .او به تازگي دستگیر شده است .افبيآي ،پلیس فدرال آمریکا ،به استناد گزارش گروه تحقیقات مولر این مرد
۶۶ساله را دستگیر و راهي دادگاه کرده است .موارد اتهامي آقاي استون هفت مورد اعالم شده است .بخش بزرگي از
اتهامات او مربوط است به پرونده ارتباط ترامپ و روسیه و دخالت این کشور در انتخابات ریاستجمهوري  ۲۰۱۶آمریکا.
نکته :گزارش گاردین درباره تغییر سیستم آموزشي بریتانیا قابل تأمل است.

 روزنامــه ایندیپندنت صفحه یک خود را با عکس و تیتري درباره
راجر استون آغاز کرده است .راجر استون دستگیر شده است .او یکي
از نزدیکترین و صمیميترین دوستان ترامپ است .با اسناد و مدارکي
که گروه تحقیقات مولر به دســت آورده ،آقاي اســتون ،به دســت
پلیس افبيآي در فلوریدا دســتگیر و دادگاهي شده است .روزنامه
ایندیپندنت در عکس یک او را در حالي که با هر دو دســتش عالمت
پیروزي نشان ميدهد ،به تصویر کشیده است .استون اعتمادبهنفس
باالیي دارد و در نخســتین جلســه دادگاه اتهامات را رد کرده است.
اتهامات او مربوط ميشــود به پرونده انتخابات ریاســتجمهوري
ایاالت متحده در ســال  .۲۰۱۶ارتباط با روسیه ،دستداشتن در پروژه
امنیتي هک اطالعاتــي کامپیوترهاي دموکراتها و ایمیلهاي خانم
کلینتــون و دســتکاري در نتایج انتخابات ریاســتجمهوري ،ارائه
اطالعات دروغ بــه دادگاه و ...از جمله موارد اتهامي آقاي اســتون
است .روزنامه ایندیپندنت در تیتر یک خود خبر ميدهد علت افزایش
و انباشت پروندههاي جنایي و بينتیجهماندن خیلي از شکایتها یا
مطرحنشــدن آنها ،مجموعهاي از کوتاهيها ،سهلانگاريها و بيتوجهيهاست .این مجموعه شامل کمکاري پلیس
و وکیل و قرباني ميشود .ایندیپندنت مينویسد علت کمکاري پلیس در مواجهه با جرم یا پیگیري آن ،کاهش بودجه
این نهاد است .به استناد گزارش ایندیپندنت سرنوشت تنها هشت درصد از پروندههاي جنایي به دادگاه ختم ميشود و
بخش بزرگتري از این پروندهها اصال راه به جایي نميبرند و مطرح نميشوند.
نکته :گزارش ایندیپندنت درباره انباشت پروندههاي جنایي عجیب و قابل تأمل است.

نشنال

الشرقاالوسط

افغانستان به صلح نزدیکتر ميشود

بيتوجهي مادورو به هشدار اروپا

تصویري از شادي بازیکن شماره  ۲۰تیم ملي امارات ،سیف راشد در
صفحه یک روزنامه نشنال خودنمایي ميکند .او از صعود تیمش به
نیمهنهایي مسابقات جام ملتهاي آسیا خوشحال است .اماراتيها
بــا نتیجه یک بر صفر اســترالیا ،قهرمان دوره قبل این مســابقات را
شکست دادند و راهي نیمهنهایي شــدند .آنها در این مرحله باید با
قطر روبهرو شــوند .چالشهاي سیاســي میان دو کشور باعث شده
این مســابقه بیشتر از یک رقابت ورزشي میان دو کشور به نظر برسد.
اماراتيها حتي به تماشــاگران قطري اجازه ندادهاند براي تماشــاي
مسابقات تیمشان وارد امارات شــوند .روزنامه نشنال امارات در تیتر
یک به مســئله افغانســتان و طالبان ميپردازد و از افزایش امید به
پاگیري صلح در این کشور خبر ميدهد .نشنال ادعا ميکند نمایندگان
طالبان نشــانههایي از توافق را بروز دادهاند و دولت افغانستان را به
صلــح امیدوار کردهاند .در گزارش این روزنامه ميخوانیم نمایندگان
طالبان بعد از شــش روز مذاکره و گفتوگــو در دوحه پذیرفتهاند از
افغانســتان براي عملیات علیه آمریکایيهــا و نیروهاي نظامي آنها
اســتفاده نکنند .اگر این ادعا حقیقت داشــته باشد و طالبان به این حرف پایبند باشــند ،بخش بزرگي از بمبگذاريها
در افغانســتان کنترل ميشــود .نمایندگان طالبان از دوحه راهي افغانستان شدهاند تا این تصمیم را با رهبران خود به
شور بگذارند .زلماي خلیلزاد ،نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان ،در توییتي از امیدواري به صلح خبر داده است.
نکته :خبري از یمن در صفحه یک نشنال نیست.

 صفحه یک روزنامه الشرقاالوسط عربستان با خبري از کردستان
عراق آغاز ميشــود .تیتر یک این روزنامه ميگوید معترضان کرد به
یکي از اردوگاههاي نظامي ترکیه در دهوک حمله کرده و تعدادي از
خودروهاي نظامي را به آتش کشیدهاند .در عکس یک هم تصویري
از این وضعیت را در دهوک مشاهده ميکنیم .الشرقاالوسط نوشته
در این درگیريها یکي از معترضان کرد کشته شده و  ۱۰نفر دیگر هم
زخمي و مجروح شــدهاند .در میان مجروحــان دو نظامي ترک هم
دیده ميشــوند .به گزارش این روزنامه آنکارا پکک را مســئول این
اتفاق معرفي کرده است .معترضان کرد در واکنش به فعالیتهاي
نظامیان ترکیه در مناطق مرزي دســت به ایــن کار زدهاند .روزنامه
الشرقاالوســط در مطلبي دیگر به وقایع ونزوئال اشــاره ميکند و از
بسیجشــدن آمریکا و متحدانش علیه دولت مــادورو خبر ميدهد.
دولتهاي غربي وضعیت پیشآمده در ونزوئال را نتیجه سیاستهاي
مادورو ميدانند .آنها از مادورو خواستهاند ظرف هشت روز انتخابات
ریاستجمهوري برگزار کند .در غیر این صورت اروپایيها گوایدو را به
رسمیت ميشناسند .مادورو نسبت به این خواسته و هشدار بيتوجه است .پایینآمدن سطح رفاه اجتماعي و افزایش
فساد اقتصادي باعث بروز اعتراضات گسترده در ونزوئال شده است .الشرقاالوسط در خبري دیگر ادعا ميکند چنانچه
در روزهاي آتي در لبنان دولت تشکیل نشود ،مکرون راهي بیروت خواهد شد.
نکته :خبرهاي داخلي عربستان در صفحه یک الشرقاالوسط کمرنگتر از همیشه است.

زمین بازی سیاست
ســحر طلوعي :نشریه ویک به بهترین شکل ممکن چالش سیاسی موجود در آمریکا را به تصویر کشیده است؛
نانسی پلوســی ،رهبر مجلس نمایندگان آمریکا زده زیر پروژه دیوارکشــی رئیسجمهور .ترامپ پیش از آنکه
وارد کاخ سفید شود ،وعده داده بود مهاجرت غیرقانونی به ایاالت متحده را کنترل و محدود خواهد کرد .یکی
از روشهای محدودکردن ورود مهاجران غیرقانونی ،از دیدگاه آقای ترامپ ،دیوارکشــی میان آمریکا و مکزیک
اســت .طبق برآوردهای او هزینه این پروژه پنج میلیارددالر اســت .پلوســی و دیگر دموکراتهای آمریکا نه با
پروژه موافق هستند و نه با هزینه آن .این مخالفت باعث تعطیلی دولت شده است .هیچکدام از طرفین حاضر
نیســتند از خواستهشان کوتاه بیایند .این وســط پلوسی و دموکراتها پیشنهاد دادهاند ترامپ یکمیلیاردو ۳۰۰
میلیوندالر بگیرد و بهجای دیوارکشــی نظام امنیت مرزی آمریکا را ارتقا دهد .این پیشنهاد همان روزهای اول
از ســوی ترامپ رد شد .پیشنهاد اخیر این اســت که آن پنج میلیارددالر به خزانه دولت واریز شود ،اما ترامپ
دست از ساخت دیوار مرزی بردارد .اینطور به نظر میرسد که ترامپ پذیرفته بهصورت موفق دولت را از رکود
و تعطیلی خارج کند تا توافق نهایی به دســت آید .اما پیشبینی و ارزیابی نشــریه ویک این است که این دو در
نهایت به توافق دست پیدا نمیکنند .چرا؟ دموکراتها از اساس با دیوارکشی مخالف هستند.
طرح :ویک

ﻧﻮاى ﺷﺎدى در ﭼﺎدرﻫﺎى آوارﮔﻰ

ﺗﺠﻤﻌﻰ دﯾﮕﺮ در راه اﺳﺖ
این روزها خوان گوایدو ،رئیس
پارلمان ونزوئال ،مرد اول تجمعات
اعتراضی شهروندان این کشور به
شــمار میآید .او بــه خیابانهای
کاراکاس میآید و در جمع مردم
معترض حاضر میشــود .گوایدو
رهبــری اعتراضــات را بــر عهده
گرفتــه و خــود را رئیسجمهور
موقت ونزوئــال معرفی کرده و از
مادورو خواســته کنار برود و البته
از عفــو قانونی برخوردار شــود.
گوایــدو از معترضــان خواســته
در هفته آینــده تجمعی بزرگتر
ترتیب دهند .مادورو و متحدانش،
گوایدو را به کودتا متهم کردهاند.
عکس :آرکانزاسدموکراتگزت
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افقي :
 -۱ناراســت -برگزیــده -فرمانــده چهار ســرباز
 -۲اثر موسیقایي براي دو تكنواز -اصطالحي در ورزش
کشتي -گاو شخمزن  -۳گوشهنشین -فیلمي ساخته
مجید مجیدي  -۴متجانس -خشمگین -مخفف اینك
 -۵رسم معمول -خداي مصریان قدیم -گشت و گذار
 -۶انتقام -نیروي جاذبه -اعشاري  -۷تعجب زنانه-
ســروصدا -حالل رنگ  -۸پیغمبر -مجموعه نماهاي
فیلــم -سراســیمگي  -۹از ملزومات خوشنویســي-
کشــوري درون خاک آفریقــاي جنوبــي -دومین دو
رقمــي  -۱۰آمــرزش گناهــان -جالد -همــراه متل
 -۱۱سرزنش -ایشــان -شــعر کوتاه ژاپني  -۱۲زمین
آذري -اجراي دستورات کاربر در بانک اطالعاتي -شبیه
 -۱۳بهیادماندني و فراموشنشــدني -موســیقيدان
عصــر ساســاني  -۱۴مکــث -راهــرو سرپوشــیده-
درگذشــت  -۱۵اثري به قلم دافنه دوموریه که یادآور
ســالهاي کودکي نویســنده اســت -جانور بيمهره
دریایي -چهچیز.
عمودي :
 -۱گدایي -گوشــهاي ضربي در دســتگاه ماهور-
بلــه روســي  -۲از مهمترین محصوالت کشــاورزي-
معیار -از زبانهاي برنامهنویســي کامپیوتر  -۳مدفن
ناصرخســرو -نیم گرم -مارك تجــاري  -۴گوناگون-
نامي دخترانه -سرزنده و شاداب  -۵حیات -پرندهاي
خــوشآواز  -۶واحــد قدیمــي اندازهگیــري وزن-
مترســک -کشــتيبان  -۷مقابل فــروش -از مصالح
ساختماني -کدخدا  -۸پنج ترکي -بزرگترین قهرمان
رمان بینوایان -میان  -۹آســودگي -از خطهاي زیباي

در آســمان هفتم -گوشــهها و کرانهها  -۱۴شعري که
در وصف پاییز ســروده شود -دسته پیستون اتومبیل -از
الفباي انگلیسي  -۱۵همه چیز را جمع ميبندد -نوعي
بلور -شهرستاني در استان بوشهر.
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

اســالمي -آشــنا  -۱۰ناطق -برابرکردن حساب -الیاف
ســلولزي محکــم  -۱۱رهبر اســتقالل هند -سرتاســر
 -۱۲کوچكترین واحد نظامي -دین رایج در هند -مرکز
کهگیلویه و بویر احمــد  -۱۳دعاي زیرلب -نام درختي

زندگی آوارگان ســوری سخت
میگــذرد .زندگــی در چــادر و
کنارآمدن با انواع و اقسام کمبودها
قطعا با این راحتی نیست .سرمای
زمستان و بارش باران و برف را هم
که به این وضعیــت اضافه کنیم،
دســتمان میآیــد روزگار آوارگان
ســوری ســختتر از آن است که
فکرش را بکنیم ،اما این سختیها
مانــع از ادامــه زندگــی نیســت.
آوارگان ســوری مراســم ازدواج
فرزندانشــان را در همین چادرها
برگزار میکنند .این آقا که در میانه
میــدان روی دوش هموطنــش
میرقصد ،پدر عروس است.
عکس :الشرقاالوسط
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ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2309
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 2309
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.

