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ﮔﺎﻟﺮي ﺟﻬﺎن

ﻋﮑﺲ روز

گاردین

یواسایتودی

انتقاد تند و تیز مریل استریپ از ترامپ

هکرهای روسی به اروپاییها هم حمله کردهاند

با گزارشــی که چند روز پیش در صفحه یــک روزنامه گاردین
منتشــر شــد ،چالش میان سازمان بهداشــت و مرکز فوریتهای
پزشــکی بریتانیا باال گرفته و به زعم روزنامه گاردین خندق بحران
را عمیقتر کرده اســت .تیتر یک گاردیــن همچنان به این موضوع
اختصــاص دارد .در گزارش این روزنامه میخوانیم جرمی هانت،
رئیس سازمان بهداشت ،گفته استانداردهای رسیدگی به بیمار در
وضعیت اورژانســی در بیمارستانها رعایت میشود .اما مطلعان
مراکز فوریت پزشــکی بریتانیا ادعا کردهاند آنقدر بیمارستانهای
مربــوط به این مراکز شــلوغ هســتند که هرگز نمیرســند مدت
تعیینشده را برای رسیدگی به هر بیمار اورژانسی اختصاص دهند.
چنــد روز پیش روزنامه گاردین در تیتر یک خود خبر داد بســیاری
از مراجعهکنندگان اورژانسی در راهروهای بیمارستانهای بریتانیا
رها میشوند و به دلیل بیتوجهی و بینظمی و شلوغی گاه حتی
جان خود را از دســت میدهند .رئیس مرکز فوریتهای پزشکی
این ادعا را مطرح کرده و هشــدار داده بود .عکســی از خانم مریل
استریپ ،بازیگر سرشناس و پرافتخار هالیوود در صفحه یک گاردین
به چشم میخورد .او در مراسم اعطای جایزه گلدنگلوب ،جمالت تند و تیزی علیه ترامپ به کار برده و او را به دلیل
مسخرهکردن یک مرد معلول مالمت کرده است .ترامپ هم در توییترش استریپ را نواخته و گفته این خانم از آن دست
بازیگرانی است که در هالیوود زیاده از حد مورد توجه واقع شده و دربارهاش اغراق کردهاند .در گزارشی دیگر آمده آقای
ترامپ دامادش را به عنوان مشاور ارشد خود در کاخ سفید منصوب کرده است.
نکته :گاردین به مسائل داخلی آمریکا به اندازه مسائل داخلی بریتانیا اهمیت میدهد.

 صفحه یــک روزنامــه آمریکایی یواسایتــودی با ادعایی
نگرانکننده برای اروپاییها آغاز میشــود؛ هکرهای روسی در
یک دهه گذشــته ،در امور سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی
دخالت کردهاند یا سعی کردهاند فعالیتهایی انجام دهند .این
روزنامه آمریکایی در گزارش خود از کشــورهایی مثل فرانســه،
اتریش ،اوکراین ،اســتونی ،آلمان و فرانســه به عنوان قربانیان
هکرهای روســی نام برده اســت .این ادعا زمانی مطرح شــد
کــه مراکز امنیتی آمریکا تأیید کردند روســیه برای تغییر نتیجه
انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا حمالت سایبری متنوعی را
به دســتور مســتقیم پوتین انجام دادهاست .این مراکز در ادامه
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهاند اروپاییها هم از حمالت
ســایبری روسها بینصیب نبودهاند .یواسایتودی در عکس
یک خود بــه خانوادههای آمریکایی متأثــر از برنامه اوباماکر یا
همان برنامه ســالمت اوباما اشــاره کرده اســت .چالش امروز
جامه آمریکا ،لغو این برنامه اســت .یواسایتودی با اشاره به
خانوادهای که در عکس یک این روزنامه مورد توجه قرار گرفته،
نوشتهاســت :لغو برنامه ســالمت اوباما میتواند باعث فشــار روحی و روانی به خانوادههایــی که گرفتار اعتیاد
هستند ،بشود .به گزارش یواسایتودی با لغو این برنامه کمکهای دولتی به این خانوادهها قطع میشود و ادامه
راه ترک و بهبود دشوار .گزارش یواسایتودی درباره نگرانیهای خانوادههای درگیر این مسئله است .درباره بروز
توفان در برخی مناطق آمریکا هم خبری در صفحه یک این روزنامه به چشم میخورد.
نکته :حمالت سایبری روسیه به آمریکا سوژه مشترک روزنامههای آمریکایی از جمله یواسایتودی است.

نشنالنیوز

الشرقاالوسط

مناطق پیرامونی دمشق بازپس گرفته میشود

جدال ایران و آمریکا در تنگه هرمز

هشــت کشــته نتیجه حمالت تروریســتی جدید داعش در
صحرای ســینا بوده اســت .روزنامه نشــنالنیوز امارات در تیتر
یک این خبر را منتشــر کرده است .در میان کشتهها هفت مأمور
پلیس و یک شــهروند عادی به چشم میخورد .افراد بمبگذار
با خودروی بمبگذاریشــده به دروازههای الریش در صحرای
ســینا حمله کردهاند .نیروهای امنیتی متوجــه غیرعادیبودن
فضا شــدهاند و با تیراندازی به ســمت این خــودرو ،پنج نفر را
در جا کشــتهاند ،اما انفجار خودرو باعث شــده تلفاتی هم در
میان مأموران پلیس الریش به وجود آید .عکســی از این حادثه
ضمیمه گزارش نشــنالنیوز اســت .مهاجمان وابسته به گروه
داعش بودهاند .روزنامه نشــنالنیوز در عکس یک خود ،نمایی
از اثری هنری در بنیاد هنری شــارجه را به تصویر کشیده است.
خالق این اثــر یائوکی کوســاما ،هنرمند ژاپنی اســت .روزنامه
نشــنالنیوز در گزارشــی دیگر خبر داده بشار اسد ،رئیس دولت
ســوریه ،تضمین کرده مناطق کلیدی پیرامون دمشــق بازپس
گرفته میشود .بســیاری از منابع آبی دمشق در حومه پایتخت
واقع شــده است .این مناطق در دست معارضان دولت اســد است .اسد بهتازگی حلب را از کنترل مخالفان خود
خارج کرده اســت .این روزنامه در بخشی از گزارش خود آورده بشار هرگونه مذاکره را درباره کنارهگیری از قدرت،
در نشست آســتانه تکذیب کرده است .این نشســت چندیدیگر در پایتخت قزاقستان برگزار میشود و قرار است
نماینده همه گروههای درگیر در آن شرکت کنند .نشست آستانه برای تعیین سرنوشت سوریه برگزار میشود.
نکته :بازتاب خبرهای مهم منطقه خاورمیانه در صفحه یک نشنالنیوز دیده میشود.

 رئیسجمهــور لبنان ،میشــل عــون برای دیداری رســمی با
پادشــاه عربســتان راهی ریاض شده اســت .عکس یک روزنامه
الشرقاالوســط او را در کنار شاهزاده فیصل بن بندر ،امیر ریاض،
نشــان میدهــد .او بعــد از این دیدار با ملک ســلمان پادشــاه
عربســتان گفتوگو خواهد کرد .تیتر یک روزنامه الشرقاالوسط
عربستان درباره وقایع سوریه اســت .نشست آستانه در پایتخت
قزاقســتان تا چند روز دیگر برگزار میشــود؛ در این نشست قرار
است همه گروههای درگیر در سوریه شرکت کنند تا بتوانند برای
آینده سیاســی این کشــور تصمیم بگیرند .الشرقاالوسط از قول
اســد نوشته او آماده اســت تا درباره همه مسائل در این نشست
حرف بزند .اســد قاطعانه گفته قرار نیســت قــدرت را ترک کند.
در گزارش این روزنامه به حضور نظامیان آمریکا در ســوریه هم
اشــاره شده اســت .در گزارشــی دیگر ،الشرقاالوسط به مسئله
پیشــرفت نیروهای عراقــی در موصل پرداختــه و خبر داده این
نیروها آزمایشگاه داعشــیها را هم در این شهر تصرف کردهاند.
در ایــن گزارش به گفتوگوهای میان دو سیاســتمدار عراقی و
اردنی بر ســر صادرات نفت هم اشاره شده است .الشرقاالوســط در مطلبی دیگر خبر میدهد میان ناو آمریکایی و
تعدادی از قایقهای نظامی ایران در آبهای خلیجفارس درگیریهایی صورت گرفته اســت .توضیحی درباره نحوه
درگیریهای صورتگرفته در تنگه هرمز در صفحه یک این روزنامه به چشــم میخورد .خبری درباره انتقادات تند و
تیز استریپ به ترامپ در مراسم گلدنگلوب در صفحه الشرقاالوسط منتشر شده است.
نکته :خبرهای گوناگون از خاورمیانه و جهان در صفحه یک الشرقاالوسط بازتاب داشته است.

بغداد روی دور انفجار
ســحر طلوعي :هر چقدر نیروهای عراقی در موصل پیشــرفت میکنند و زمینهای بیشتری به دست میآورند،
داعش با انفجار بمب در میان شــهروندان غیرنظامی تالفی میکند .بعد از انفجار مرگبار هفته گذشــته بازار
میوهفروشها در شــهرک صدر در روزی که اوالند ،رئیسجمهوری فرانســه ،راهی عراق شــده بود ،این بازار
بهتازگی انفجاری مشــابه را پشت سر گذاشته است .خودرویی بمبگذاریشــده در هیاهوی میوهفروشها و
سبزیفروشها و مشتریهای بازار شهرک صدر بغداد منفجر شده و جان دستکم  ۲۳نفر را گرفته است .بعد
از انفجار ،داعش مســئولیت این حادثه را هم بر عهده گرفته اســت .این گروه تروریستی در حال ازدستدادن
بزرگترین پایگاه خود در عراق اســت .چیزی نمانده تا موصل ،دومین شهر بزرگ عراق ،به طور کامل از کنترل
داعش خارج شود و به کلیت عراق پیوند بخورد.
عکس :آسوشیتدپرس

ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮى در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ

اﮐﺮان ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺮﯾﺎل ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎى ﻣﻬﺎﺟﻢ
حمله کامیونی یکی از اتفاقات تکراری
یک سال گذشــته بوده اســت .این اتفاق
نخســتینبار ســال گذشــته در جشن روز
باستیل در نیس فرانسه رخ داد .سپس در
واپسین روزهای سال  ۲۰۱۶در برلین آلمان
اتفاق افتاد و حاال در بیتالمقدس شرقی
تکرار شده است؛ کامیون مهاجم به جمع
نظامیان اســرائیلی وارد شده و جان چهار
نفر از آنها را گرفته است .راننده با شلیک
گلولــه از پا در آمده اســت .نخســتوزیر
اســرائیل گمان میبــرد همچون دفعات
قبل ،کار ،کار داعشیها باشد.
عکس :ایندیپندنت

عمودی:
 -۱مایــه دلگرمی یا تقویت قدرت مالی اســت-
دوخط که با هم در یک صفحه قرار نگیرند -۲گوشت
آذری -ازدســتدادن تعــادل روانــی -شایســتگی
 -۳باشــگاه فوتبال ایتالیایی -خمیری چسبنده برای
آمادهسازی سطح -پیشوند ســلب  -۴قسمتی از پا-
نفیکننده -خرمافروش  -۵به یکدیگر ساییدهشــده-
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افقی:
 -۱همســایه کلمبیــا و دریای کارائیب -اســکی
مارپیچ  -۲زمســتان -کجــاوه -با تجربــه  -۳موزه
مشــهور مادرید -نوعی بیماری التهابی حاد -محل
ورود  -۴احســاس آزاردهنــده -پیشــینیان -خوب
 -۵از ظروف آزمایشــگاهی -شــاعر و عارف ایرانی
قــرن هفتــم -بــرای اظهار تألــم و شــکایت گویند
 -۶فراموشــی -آبزی زیبا و باهوش -نام چند نفر از
پادشاهان فرانسه بود  -۷نشانه جمع فارسی -ناشی
و بیتجربــه -درجهبندیشــده  -۸نوعــی طالق-
کهنترین دانشــگاه جهان در مصــر  -۹پرداختن به
کاری برای سرگرمی -ضدهمبودن -تکرار حرف دوم
 -۱۰سالنامه -فاقد عقیده ثابت -علف خشک  -۱۱تا
تنور گرم است باید پخت -دســتگاه قدیمی نمایش
فیلم -ساز بادی  -۱۲عظمت -ماشین خاکبرداری-
هنرپیشه طنز  -۱۳تکرارش دانه تند خوراکی است-
تابناک -چستوچابک  -۱۴اصطالحی در بسکتبال-
قائم به ذات -حیران و سرگردان  -۱۵از غدد درونریز
برای تنظیم رشد بدن -ورزشگاهی در میالن ایتالیا.

نکوهــش -از قبایــل قدیمی اعــراب  -۱۱گازی مرکب
از ســه اتم اکســیژن -پیشــکش -مخزن آب مسافرتی
 -۱۲دریاچهای در ســوئیس -خوراک قناری -آســمان
 -۱۳تکــرار یــک حــرف– خــوراک چارپایــان اهلی-
شهرســتانی در اســتان گلســتان  -۱۴یاریکننــده-
خداشناس -صدمترمربع  -۱۵از مواد افیونی – ایرادگیر.
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

چشــمانداز -گهواره  -۶در این جنگ حمزه سیدالشهدا
به شــهادت رسید -شهرســتانی در آذربایجان شرقی-
ناپاکــی  -۷امــوال و داراییهایی که وقف میشــود-
قاضی مسابقات  -۸خاندان -شجاع -نافرمانیکردن-
کشــیدنی بیضــرر  -۹وقــت -مســئول توزیــع چای
در ادارات  -۱۰از جزایــر جنوبــی ایــران -ســرزنش و

تایلندیها انتظار نداشــتند در نخستین
روزهای ســال نــو و آن هــم در این فصل
گرفتــار بارانهای سیلآســا شــوند .تغییر
اقلیــم و تأخیر در رخدادهــای فصلی کار
دســت تایلندیهــا داده اســت .ســاکنان
ایالتهــای جنوبــی ایــن کشــور غافلگیر
شــدهاند .همیــن غافلگیــری باعث مرگ
 ۱۸نفر از ســاکنان این مناطق شــده است.
بارش سنگین اغلب خیابانها و خانهها را
فــرا گرفته و زندگی دهها هزار نفر را مختل
کرده اســت .قایقرانان با قایقهایشــان به
خیابانها آمدهاند تا کمکحال مردم باشند.
عکسEPA :

ﺟﺪول 2733

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ1730
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 1730
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.

