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ﮔﺎﻟﺮي ﺟﻬﺎن

ﻋﮑﺲ روز

گاردین

ایندیپندنت

رونمایی از امسیاف ،زنی از اردوگاه داعش

هشدار کارگرها به کوربین درباره برگزیت

روزنامه گاردین در تیتر یک میگوید یکی از زنان داعشی که در اسارت
نیروهای آمریکایی است ،در شناسایی مخفیگاه ابوبکر البغدادی ،رهبر
داعش ،با نیروهای اطالعاتی آمریکا ،سیآیای ،همکاری کرده است.
گاردین در گزارشــی اختصاصی ادعا میکند به اطالعاتی دست یافته
اســت که نشان میدهند زنی به نام نســرین اسد ابراهیم ،مشهور به
امســیاف ،در عملیات شناسایی مکان اســتقرار بغدادی ،نزدیکانش،
دیگر مخفیگاههایش و ...نقش کلیدی داشــته اســت .این زن چهار
ســال پیش در حمله نیروهای آمریکایی به ســوریه دســتگیر شــده
است .او ۲۹ساله و متهم به شرکت در عملیات تروریستی و همچنین
بهدامانداختــن زنان ایزدی و یکی از نیروهــای امداد آمریکایی به نام
کایال مولر اســت .امل کلونی ،وکیل حقوقبشــری ،از شورای امنیت
سازمان ملل خواسته است به شرایط نگهداری امسیاف واکنش نشان
دهد .او درحالحاضر در عراق و در اســارت نیروهای آمریکایی است.
روزنامه گاردین در عکس یک ،هواداران لیورپولی را به تصویر کشیده
است که راهی مادرید شدهاند تا از نزدیک بیننده فینال کامال انگلیسی لیگ قهرمانان اروپا باشند .پایتخت اسپانیا میزبان
فینال امسال است .لیورپول در مسابقه آخر به مصاف تاتنهام میرود .گاردین نوشته هواداران پرشور انگلیسی ،مادرید
را تسخیر کردهاند .لیورپول با حذف بارسلونا و تاتنهام با شکست آژاکس به فینال رسیدهاند .گاردین در مطلبی دیگر خبر
میدهد فیلیپ گرین در آمریکا نیز به رفتارهای آزاردهنده و جنسی متهم شده است .فیلیپ گرین یکی از میلیاردرهای
انگلیسی و صاحب گروه تجاری آرکادیا است .تعدادی از کارمندان آقای گرین از او شکایت کردهاند.
نکته :گزارش گاردین درباره امسیاف ،فعالیتها و شرایط امروزی او بسیار جالب و خواندنی است.

 صفحه یک روزنامه ایندیپندنت با عکسی از دیوید تنانت ،بازیگر و
صداپیشه مشهور اسکاتلندی ،آغاز میشود .ایندیپندنت به مناسبت
نقش جدید آقای تنانت در فیلم »زمین جدید« ،با او درباره بازیگری،
حضور در سیاســت و موضوعات دیگر گفتوگو کرده اســت .دیوید
تنانــت در کارنامه خود بــازی در مجموعه دکتر هو را نیز دارد .او در
این مجموعه که تولید بیبیســی اســت ،در نقش دکتر تنث ظاهر
شــده اســت .روزنامه ایندیپندنــت در تیتر یک خود بــه ماجراهای
برگزیت و نسبت آن با کارگرها اشاره میکند .یکی از اعضای پارلمان
و حــزب کارگر بهصراحت گفتــه اگر جرمی کوربیــن بهعنوان رهبر
حزب در دیدگاهــش در قبال برگزیت تغییری ندهد ،این حزب ویران
خواهد شد .آقای آلیستر کمپل گفته وقتی آقای کوربین روی حرفش
میایستد و حاضر نیست با پیشــنهاد رفراندوم دوم کنار بیاید ،یعنی
بوریس جانسون راهی ساختمان شماره  ۱۰شود و کارش را بهعنوان
نخســتوزیر شروع کند .منظور کمپل این اســت که اگر حزب کارگر
روی موضوع رفراندوم دوم و همهپرسی دوباره برای برگزیت متمرکز نشود ،هواداران برگزیت که بهتازگی در اتحادیه
اروپا نیز برنده بودهاند ،اهدافشــان را پیش میبرند و دفتر نخســتوزیری را هم فتح میکنند .با این حســاب ،باز هم
کارگرها شکســت میخورند و نابود میشــوند .بوریس جانســون ،وزیر خارجه پیشــین بریتانیا ،بهعنوان یک هوادار
افراطی برگزیت ،از جانشــینان احتمالی خانم ترزا می اســت .او به دلیل اختالف نظرش با خانم می از روی کرســی
وزارت خارجه انگلیس بلند شد و جای خود را به جرمی هانت داد.
نکته :مورد خاصی در صفحه یک ایندیپندنت به چشم نمیخورد.

الشرقاالوسط

القدسالعربی

اقدامات تروریستی علیه امارات و عربستان محکوم است

جهان علیه اسرائیل در روز قدس

بیانیه پایانی نشست چهاردهم کشــورهای اسالمی در مکه صادر
شــده و الشرقاالوســط در تیتر یک خود به آن اشــاره کرده است .در
این بیانیه آمده اســت :هرگونه عملیات تروریســتی علیه عربستان و
امارات محکوم است .این روزنامه سعودی همچنین نوشته در آخرین
جلسه از این نشست ،ملکسلمان ،پادشاه عربستان ،تأکید کرده است
موضوع فلسطین مهمترین و محوریترین مسئله جهان اسالم است
و دولتهای اســالمی هرگز آنچه را بر قدس رفته ،فراموش نخواهند
کرد .نشست کشورهای اسالمی سه روز پیش به میزبانی مکه افتتاح
شد .الشرقاالوسط همچنین عکس دستهجمعی نمایندگان کشورهای
شــرکتکننده در این نشست را در صفحه یک منتشر کرده است .آنها
بعد از ســه روز حضور در مکه ،به کشــورهای خود بازمیگردند .این
روزنامه ســعودی در مطلبــی دیگر خبر میدهد مایــک پمپئو ،وزیر
خارجه ایاالت متحده ،دنبال این است تا اروپا را علیه ایران بسیج کند.
او به آلمان سفر و با مرکل ،صدراعظم و هایکو ماس ،وزیر خارجه این
کشور ،دیدار کرده است .الشرقاالوسط نوشته است :پمپئو در کنفرانس خبری خود در این سفر گفته واقعیت این است
که اختالفات واشنگتن و اروپا بر سر ایران زیاد است .آمریکا بهتازگی تحریمهای گستردهای را علیه ایران به اجرا گذاشته
است که باعث شده تنشهای بیشتری میان این دو کشور به وجود آید .آمریکا توافق هستهای ایران و غرب را قبول ندارد
و از آن خارج شده است .آمریکا دنبال توافقی با شروط جدید است.
نکته :همچنان ایران مهمترین سوژه صفحه یک روزنامه الشرقاالوسط است.

 آنچه در جلســه آخر نشست کشــورهای اسالمی در مکه گذشته،
ســوژه تیتر یک روزنامــه القدسالعربی انگلیس اســت .تیتر یک این
روزنامه میگوید :نمایندگان کشــورهای شرکتکننده در اجالس مکه،
رفتار ایران را در منطقه محکوم کردهاند .در ادامه تیتر القدسالعربی
میخوانیم اغلب کشــورهای اســالمی و عربی حاشــیه خلیجفارس
بهروشنی اعالم کردهاند با استراتژی آمریکا علیه ایران موافق هستند.
آنچه باعث شده بیانیه پایانی نشست مکه درباره ایران باشد ،اتفاقاتی
است که هفته گذشــته در آبهای فجیره رخ داده است؛ چند کشتی
نفتکش و تجاری منفجر شــدند .عربســتان و آمریکا این اتفاق را به
ایران نسبت دادند .روزنامه القدسالعربی در عکس یک نمایی از یکی
از جلسات مکه را به تصویر کشیده است .این روزنامه در مطلبی دیگر
به موضوع فلســطین میپردازد و در عکســی از اعتراضهای ساکنان
غــزه رونمایی میکند؛ آنها بعد از نماز جمعــه ،در مناطق مرزی غزه
و اســرائیل حاضر شدهاند و به یکی از خودروهای نظامی اسرائیلیها
ســنگاندازی میکنند .القدسالعربی نوشــته جمعه آخر ماه رمضان فرصتی دوباره دست داده است تا جهان علیه
اســرائیل موضع بگیرد .در گزارش القدسالعربی به برگزاری تجمعهای اعتراضآمیز با شــعارهای مرگ بر اسرائیل و
مرگ بر آمریکا در پاکستان ،ایران و عراق اشاره شده است .دو نوجوان فلسطینی با  ۱۶و  ۱۸سال در راماﷲ و الخلیل در
تظاهرات روز قدس سرزمینهای اشغالی به شهادت رسیدهاند و صدها نفر نیز زخمی شدهاند.
نکته :مسائل خاورمیانه سوژه اصلی صفحه یک روزنامه القدسالعربی است.

فاجعه در کمین آرکانزاس
ســحر طلوعی :اغلب ایالتهای مرکزی آمریکا از جمله آرکانزاس مدتی است که گرفتار طغیان رودخانهها و
در نتیجه آبگرفتگی ســطح شهرها شدهاند .در آرکانزاس وضع به این شکل است که مسیرهای دسترسی به
لیتلراک مســدود شده اســت .آب پارکها و فضای ســبز را هم محاصره کرده و به طور کل به شهر وضعیت
بحرانی داده است .پلهای این شهر در حال حاضر در معرض تخریب هستند .برای جلوگیری از وقوع فاجعه
بزرگتر ،کارگران اداره ترابری دســت به کار شــدهاند و از سد شنی برای محافظت از پلها استفاده کردهاند .در
دیگر مناطق هم این کیســههای شنی توزیع شــده تا مانع از ورود آب به داخل خانهها و مغازهها شود .حدود
یک ماه است که اوضاع ایالتهای مرکزی آمریکا همین است .بارشهای سیلآسا و توفانهای شدید در زندگی
روزمره مردم اختالل به وجود آورده است.
عکس :آرکانزاس دموکرات گزت

ﻣﮑﺰﯾﮏ؛ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ

ادﻟﺐ؛ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎآراﻣﻰﻫﺎ
سکونت در ادلب خطرناکترین
کار ممکــن اســت .با اینکــه دیگر
مناطق ســوریه تقریبا بــه آرامش
رســیده ،اما از زمین و آســمان این
شــهر ســوری مرگ میبارد .برخی
گروههای معارض و مخالف دولت
اسد در ادلب مستقر شدهاند .همین
موضوع باعث شــده جنگندههای
روسی حامی دولت سوریه مواضع
آنهــا را بمباران کننــد .در این میان
غیرنظامیان همواره بیشترین تلفات
و آســیبها را متحمل میشــوند.
تعداد زیادی مرکز بهداشت و خانه
مســکونی در ایــن حمــالت ویران
شدهاند.
عکس :القدسالعربی

عمودي :
 -۱نمایشنامــهاي از اســکار وایلــد ایرلنــدي
 -۲قیمــت -خطرنــاك -محصولــي مانند کاشــي
 -۳ســتاره -قطعي بــراي کتاب -دســتگاهي براي
پخش صدا  -۴پیل الکتریکي -نام قائم منتظر)عج(-
پول ســوئد  -۵پهلوان -ندادهنــده -خونریز -بله
آلماني  -۶ســراینده منظومه افسانه -مقدار کمي از
غذا -علم بررسي خواص ماده و انرژي  -۷عواطف
و هیجانات -غــذاي مغز  -۸چاپارخانه -زبان مردم
برزیل -همنشــین برهمن  -۹داراي طــول زماني-
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افقي :
 -۱عســل -نوعي دوخــت تزیینــي  -۲همه را
شامل ميشــود -از پیامبران بنياســرائیل -بهبود
زخم  -۳الیه پوششي مجاري تنفسي -امکانپذیر-
حفرکــردن  -۴در خــواب ميکشــند -خوردنــي
صبحانه -امر به گفتن دارد  -۵ســرمه -شاخهاي
از فیزیــک که به شــناخت نور ميپردازد -بوســه
 -۶پایان -بيمیل و رغبت -از وسایل بازي کودکان
در پارکها  -۷شــهر مدفن ســتارخان -وعدهگاه-
انگشــت کوچک  -۸شماره -دســتخوش تغییر-
جالدهنده کفش  -۹کاســه چشــم -گوشــهها و
کرانههــا -ضربه ســر در فوتبال  -۱۰غــم و اندوه
کسي را کاستن -ظرف نگهداري گل -شرط دوستي
 -۱۱بيگناه -مرحبا -ســامانه  -۱۲گشاده-مفتاح-
طول  -۱۳هالك و نابودي -مســتبد -پایین شــلوار
 -۱۴احسان -خبرگزاري دانشجویان -نیمي از دنیا!
 -۱۵پایتخت گینه -شغل حداد.

حرف و ســه حرف -نوشیدني مســتيآور -نیکو روي
 -۱۴مجله ادبي عباس اقبال آشــتیاني -گوشــهاي در
دســتگاه نوا -بابــا  -۱۵پدیدآورنده قالب مســمط در
ادبیات فارسي.
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

لجاجــت  -۱۰واحــد اندازهگیري گرما -شــیپور بزرگ
جنگي -چند رئیس  -۱۱تکرار حرفي -لوله بلند براي
کشیدن اتومبیل از کارافتاده -خبرگزاري ایتالیا -جواب
ســر باال  -۱۲تکیهکردن -مهربــان -پروردگار  -۱۳یك

برخــی از اعضــای کاروان
مهاجران که چندیپیش از مکزیک
و دیگر کشورهای آمریکای مرکزی
به ســوی ایاالت متحــده راه افتاده
بودند ،حاال خودشــان را به الپاسو
رســاندهاند تا دور از چشمان پلیس
مــرزی آمریــکا راهــی این کشــور
شــوند .ترامپ بــرای مقابله با این
وضعیــت دولــت مکزیــک را زیر
بار فشــار اقتصادی گذاشته است؛
افزایــش تعرفــه صــادرات! حاال
بازرگانــان مکزیکی پول هنگفتی را
برای صادرات به آمریکا میپردازند
تا باج مهاجران غیرقانونیشــان را
بدهند!
عکس :لسآنجلستایمز
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ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2399
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 2399
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.

