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ﮔﺎﻟﺮي ﺟﻬﺎن

ﻋﮑﺲ روز

گاردین

یواسایتودی

افزایش تبعیض علیه اروپاییها در بریتانیا

جایی برای پنهانشدن نیست

اســناد و مدارکی به دست آمده که نشــان میدهد سیاستهای
دولتی اخیر در بریتانیا باعث افزایش تبعیض علیه شهروندان اروپایی
در این کشور شده است .روزنامه گاردین این خبر را در تیتر یک منتشر
کرده و در گزارشی مفصل آن را شرح داده است .گاردین از قول نیک
گیب ،وزیر رفاه اجتماعی و مبــارزه با تبعیض همهجانبه در بریتانیا،
مینویســد چیزی حدود سه میلیون پرونده شکایت را تحویل گرفته
که در آن به تبعیض دولتی علیه شهروندان غیربریتانیایی اشاره شده
است .در گزارش گاردین آمده بهتازگی ملیتهای مختلف اروپایی در
بریتانیا در اموری مثل خریدوفروش و اجارهخانه ،استخدام و پیداکردن
کار و حتی ثبتنام در آژانسهای مسافرتی و پیداکردن بلیت و هتل،
دچار مشــکل شدهاند .مراکز و ادارات دولتی در مواجهه با این موارد
همواره امتیازی خاص را برای شــهروندان بریتانیایی قائل شدهاند و
دیگــر ملیتها را در درجه دوم قرار دادهانــد .گاردین در این گزارش
از این رفتار غیرقانونی پرده برداشــته و خواستار رسیدگی به آن شده
است .گاردین در عکس یک به اجرای جدید ریحانا ،خواننده مشهور،
اشــاره کرده اســت .او سوار بر موتورسیکلت در فشنشوی نیویورک حاضر شــده است .گزارش دیگری در صفحه یک
گاردین به چشم میخورد که مسئله انرژی در بریتانیا و نگاه دولت به آن است .اینطور که گاردین نوشته ،کارشناسان
بیشــتر از همیشه بر دولت فشار میآورند تا در موضوع اســتفاده از انرژیهای ارزانتر برای تولید برق تجدیدنظر کند.
کارشناسان اعتقاد دارند هزینه استفاده از انرژی بادی در تولید برق ،نصف هزینه نسل جدید انرژی هستهای است.
نکته :صفحه یک گاردین بیشتر مشغول بررسی وقایع داخلی بریتانیا است.

همهچیز زیر آب اســت ،همهچیز معلق و سرگردان روی هواست.
ایرما مشــغول ویرانکردن اســت .این جمالتی است که از میامی به
گوش میرســد .روزنامــه یواسایتودی آمریــکا صفحه یک خود
را بــا تصویری از ویرانیهای توفان ایرمــا در میامی آغاز میکند و از
قول شــاهدان ماجرا تیتر میزند :جایی برای پنهانشــدن نیســت!
ایــن روزنامه در نموداری محــدوده اثر ایرما را مشــخص کرده و از
ســرعتهای متفاوت توفان در ساعات شــبانهروز و مناطق مختلف
گفته است .عکس یک یواسایتودی هم نمایی از ویرانیهای ایرما
در میامی است .نیروی آتشنشان برای سرکشی به منطقه توفانزده
آمده اســت .پشــت ســر او درختهای نخل خمیــده و خانههای
ویرانشــده بهخوبی مشخص اســت .گزارش دیگری که در صفحه
یک یواسایتودی دیده میشــود ،اشارهای است به سالگرد فاجعه
 ۱۱سپتامبر .نویسنده مطلب ادعا میکند یادآوری این اتفاق میتواند
راهی برای انســجام جامعه دو دســته آمریکا باشد .نویسنده به یاد
میآورد زمانی که برجهای دوقلو در نیویورک فروریخت دموکرات و
جمهوریخواه و دیگر اقشار جامعه آمریکا با هم متحد شدند و علیه تروریسم موضع گرفتند .آنها پرچم ایاالت متحده را
بر سردر خانهها باال بردند ،ستارههای آن پرچم را بر تن خود تتو کردند ،شمع روشن کردند .نهتنها آمریکاییها که خیلی
از کشورها با آمریکا همدردی کردند .این روزنامه در مطلبی دیگر خبر داده ایرما بعد از میامی به سمت جورجیا حرکت
کرده است .ایرما از این ایالت به ایندیانا میرود.
نکته :خبرهای داخلی آمریکا پررنگتر از همیشه در صفحه یک یواسایتودی بازتاب دارد.

نشنال

الشرقاالوسط

پاکسازی قومیتی در میانمار اتفاق افتاده است

تروریسم را در گوشهگوشه جهان دنبال میکنیم

محکومیت دولت میانمار از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل
سوژه تیتر یک روزنامه اماراتی نشنال است .این شورا آنچه در میانمار
و در ارتباط با مســلمانان روهینگیا رخ داده ،را گونهای از پاکســازی
قومیتی توصیف کرده اســت .در گزارش نشــنال میخوانیم نماینده
ارشد حقوق بشر سازمان ملل پاکسازی قومیتی در میانمار را محکوم
کرده اســت .همچنین محمد یونس ،دیگر برنده جایزه صبح نوبل،
ســکوت و رفتار آنگ سانسوچی را نسبت به کشتار و خشونت علیه
مســلمانان روهینگیا نقد کرده است .عکسی از مسلمانان روهینگیا
در بنگالدش در صفحه یک نشــنال به چشم میخورد .آنها از استان
راخین در میانمار به ســمت بنگالدش حرکت کردهاند .استان راخین
سرزمین روهینگیاییها است ،اما دولت میانمار با رفتارهای خشن و
ســرکوبگرانه آنها را از ســرزمین خود رانده است .نشنال در گزارشی
دیگر به جنگ یمن و حواشی آن اشاره کرده است .مجروحان جنگی
اماراتی یکی از عواقب جنگ یمن برای امارات اســت .ســربازان این
کشور برای کمک به نظامیان هوادار منصورهادی راهی یمن شدهاند.
یکی از این سربازان ناصر المزوعی نام داشت که دو روز پیش بعد از دو سال دستوپنجه نرمکردن با مجروحیت جان
باخت .خبر دیگر اینکه اردن و روسیه پروژه آتشبس در سوریه را موفقیتآمیز دانستند و آن را ستودند .این ادعا در دیدار
الوروف و ایمن صفدی در اردن مطرح شده است.
نکته :چندروزی است که صفحه یک نشنال در خدمت مسلمانان روهینگیاست.

صفحه یک روزنامه الشرقاالوسط با خبری از کشف و خنثیسازی
یک عملیات انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع سعودی آغاز میشود.
الشرقاالوســط از قول منابع سعودی نوشته این عملیات وابسته به
داعش بوده و از ســوی آنها رهبری شده است .این روزنامه عکسی
از دستگیرشــدهها که یمنی هم هستند ،ضمیمه خبر و گزارش خود
کرده است .تیتر یک روزنامه سعودی الشرقاالوسط درباره معامله
تهران و آنکارا در سوریه است .این معامله به ادعای الشرقاالوسط
با نظارت روســیه شــکل گرفته و هدفش گســترش امنیت منطقه
ســیدهزینب در جنوب دمشــق اســت .در گزارش الشرقاالوســط
میخوانیم ایران ترجیح میدهد کنترل ادلب را به آنکارا بســپارد و
در عوض جنوب دمشــق را از نیروهای ترکیــه بگیرد .به این ترتیب
نظارت ایران بر جنوب دمشــق و منطقه سیدهزینب بیشتر میشود.
عکس یک روزنامه ســعودی الشرقاالوسط درباره حضور ترامپ و
همسرش مالنیا در مراسم یادبود کشتههای  ۱۱سپتامبر است .او در
مراســمی که برای قربانیان این حادثه در محوطه کاخ سفید ترتیب
داده شــده ،شرکت و سخنرانی کرده اســت .او گفته آمریکا تروریسم را در گوشهگوشه جهان تعقیب خواهد کرد۱۶ .
ســال پیش حمالتی تروریستی در نیویورک و واشــنگتن )پنتاگون( از سوی القاعده ترتیب داده شد که جان نزدیک به
سه هزار نفر را در آمریکا گرفت.
نکته :خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقاالوسط دیده میشود.

صورتزخمی در کارتاگنا
سحرطلوعي :پاپ فرانسیس درحالیکه سوار بر خودرو بود ،از جایش بلند شد که به ابراز احساسات شهروندان
کارتاگنا پاســخ گوید ،دســتی تکان بدهد و لبخندی بزند که ناگهان تعادلش را از دســت داد ،سرش به دیواره
ماشــین برخورد کرد و زخمی شــد .لکههای خون روی لباس و کبودی پای چشــم و زخم روی ابروی پاپ در
این عکس بهخوبی مشــخص اســت .او چندروزی اســت که در کلمبیا بهســر میبرد و به شهرهای مختلف
این کشــور ســر میزند .بعد از این حادثه واتیکان پیغام داد اگر پاپ روبهراه نیســت ،ادامه ســفر را لغو کند و
برگردد ،اما پاپ فرانســیس با لبخند گفت خوب اســت و مشــکلی نیســت و میتواند ادامه دهد .او با همان
لباسهــای خونــی و صورت زخمــی مقابل دوربینهــای خبری ایســتاد و لبخند زد و با مــردم به گفتوگو
پرداخت .بعد از ســه دهه پاپ راهی کلمبیا شــده اســت .پاپ ژان پل دوم آخرین پاپی بود که در سال ۱۹۸۶
به این کشور سفر کرد.
عکس :دیلیتلگراف

رﻗﺺ اﯾﺮﻣﺎ در ﻣﯿﺎﻣﻰ

ﭘﺪراﻧﻪﻫﺎى دور از ﺧﺎﻧﻪ
اینجــا اردوگاه آوارگان ســوری در
نیکوزیــای قبرس اســت .پدر دســتان
فرزندانــش را میبوســد و امیــدواری
میدهد که زندگــی در چادر و اردوگاه
بهزودی تمام میشــود که شــاید این
آخرین زمســتان بیخانمانی باشد که
شاید زودتر از آنکه فکر کنیم همهچیز
درست شــود ،که شاید این آخرین برف
و سرمایی باشــد که دور از خانه بر سر
و تنمــان مینشــیند و . ...پــدر هر روز
خبرهای ســوریه را دنبال میکند .پدر
هر شــب به خانه و کارش در وطنش
فکــر میکند ،اما پــدر نمیداند هنگام
بازگشــت به وطــن ،خانــهاش را پیدا
میکند یا نه؟
عکس :الشرقاالوسط
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افقی:
 -۱جگرگوشــه والدین -خودداریکردن -بسیار
درخشــان  -۲ســطح چیــزی -فیلمــی دیدنی با
بازی اســتیو مک کوییــن -آرزومند  -۳گلدســته-
معروفتریــن تــراژدی یونان -آزاد شــده از زندان
 -۴نزاکــت -دریــغ و افســوس -توانســتن
 -۵تیرانــدازی -بزرگوارتر -چوب خوشــبو  -۶رود
بزرگ -پیش مقدمه مکالمــه تلفنی -حاصل تأثیر
چند عامل  -۷امانتداران -نخســتوزیر شــهید-
روکار ســاختمان  -۸بادبان کشــتی -ناخوشــایند
بــودن -وطن  -۹رود جیحون -پوشــاک دســت-
مشگینشــهر ســابق  -۱۰از هم پاشــیده -مقیاس
سنجش اندازههای نقشه نسبت به نمونه واقعی-
محکمکــردن -۱۱آش -بددهــن -بیشــترین حــد
 -۲مشایعت -ایفای نقش -زراعت  -۱۳آغاز -الهه
ماه و جنگل در اســاطیر رومی -پاداش عمل خوب
 -۱۴کتاب زرتشــت -از مشــتقات آمونیاک -خالی
نیست  -۱۵آب دهان -از فرزندان آدم – معدوم.
عمودی:
 -۱ســخن بــزرگان -برخورد کــردن از روبهرو
 -۲چگونگی انجــام کاری در طول زمان -خیمه و
خرگاه -گالبی  -۳سحاب -پناهگاه -از بنیانگذاران
فکری انقالب کبیر فرانســه  -۴مخترع لگاریتم -باز
دارنده -پایمــردی  -۵مادر لر -قید زمان -پایتخت
قطــر -نفس بلند  -۶نورگیر آپارتمان -تصویری که
روی پرده نمایش داده شود  -۷بزرگترین سرخ رگ
بدن -بزرگ ایل و طایفه -امر به یافتن  -۸دوستی-
حملکننده بار -بنیانگذار  -۹از مذاهب اسالم -در

مدح و ســتایش  -۱۳شــجاع -مزرعه آخرت است-
دستگاهی برای پخش صدا  -۱۴دراز کردن -زیبارو-
کاله مردانــه قدیمی  -۱۵رمانی نوشــته امین فقیری
– سرقت.
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

ســطح گلبولهای قرمز خون موجود است -پایتخت
فیلیپین  -۱۰ظرف مقیــاس -پایین آمدن  -۱۱قلیل-
مــزدور -قطعی بــرای کتاب -پول ژاپــن  -۱۲تعداد
چیزی را مشخص کردن -قســمت استوانهای چاه-

بیشــتر شــبیه تصاویر آخرالزمانی
اســت .همهچیــز درهموبرهم شــده
اســت .اینجــا میامــی اســت؛ بندری
در فلوریــدای آمریکا .ایرمــا میامی را
زیرورو کرده اســت .ســرعت وزش باد
به  ۱۳۰مایل در ســاعت رسیده است.
فعالیتهــای دریایــی لغو شــدهاند.
سازههای ســاحلی خالی از سکنهاند،
خطــوط انتقال انــرژی قطع شــده و
اوضاع بهکل به هم ریخته است .ایرما
زندگی روزمره مــردم را در ایالتهای
جنوبشــرقی آمریکا و پیــش از آن در
کشورهای حوزه دریای کارائیب مختل
کرده اســت .بیش از  ۱۶۰هــزار نفر در
پناهگاهها بهسر میبرند.
عکس :آرکانزاس دموکرات گزت

ﺟﺪول 2919

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ1916
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 1916
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.

