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ﮔﺎﻟﺮي ﺟﻬﺎن

ﻋﮑﺲ روز

گاردین

ایندیپندنت

بازگشت انتقامجویانه جنگ سرد

انگلیسیها موافق حمله نیستند

وقایع شنبهشــب ســوریه و البته ماجراهای میان بریتانیا و روسیه
باعث شده گاردین ،از بازگشت فضای جنگ سرد خبر بدهد .روزنامه
گاردیــن در تیتــر و گزارش یک خود بــه این ماجرا پرداخته اســت.
گاردین شــرح میدهد شکلگیری ائتالف بریتانیا و فرانسه به رهبری
آمریکا برای حمله نظامی به ســوریه رابطه میان غرب و روســیه را
بیشازپیش در وضعیت جنگ سرد قرار داده است؛ جنگ سردی که
طعم انتقامجویانه دارد .گاردین این ادعا را از زبان دبیرکل ســازمان
ملل آنتونیو گوتــرش مطرح میکند .در ادامه گــزارش این روزنامه
میخوانیم پیش از حمله نظامی گروه ائتالف به سوریه ،رابطه بریتانیا
و روســیه در پرونده مسمومیت جاسوس دوجانبه سابق روسی هم
تیرهوتار شده بود و نخستوزیر بریتانیا رسما پوتین و کرملین را مسئول
این اتفاق معرفی کرده بود .گاردین مینویســد مراکز امنیتی بریتانیا
اســناد و مدارکی به دســت آوردهاند که ثابت میکند روسها عامل
انتشــار گاز اعصاب در پرونده مسمومیت جاسوس روس بودهاند .با
این حساب ،ادعای دبیرکل ســازمان ملل درباره بازگشت جنگ سرد
ادعای بیراهی نیست .این روزنامه بریتانیایی در عکس یک خود حضور مشتاقانه مردم در مسابقات اسبسواری ساالنه
گرندنشــنال بریتانیا را به تصویر کشیده است .مسابقات در بخش زنان سوارکار همواره با شوروشوق و هیجان بسیاری
همراه اســت و توجهات زیادی را به خود جلب میکند .گاردین در مطلبی دیگر در صفحه یک به درگیریهای کالمی
میان ترامپ و رئیس سابق و برکنارشده افبیآی اشاره میکند.
نکته :گزارش گاردین درباره جنگ سرد قابل تأمل است.

به محض اینکه موشــکهای گروه ائتالف بــه مقاصد مورد نظر
در ســوریه برخورد کرد ،مراکز نظرســنجی در بریتانیا این موضوع را
به پرسش گذاشــتند و نظر مردم را جویا شدند .روزنامه ایندیپندنت
در تیتر یــک خبر میدهد اغلب بریتانیاییها با حمله این کشــور به
سوریه موافق نیستند .در گزارش میخوانیم فقط یکچهارم جمعیت
شرکتکننده در نظرســنجی با تصمیم ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا،
همراهی و بقیه مخالفت کردهاند .سه کشور آمریکا ،بریتانیا و فرانسه
در تصمیمی مشــترک به این نتیجه رســیدند تا به حمالت شیمیایی
رخداده در ســوریه پاســخ نظامی دهند .آنها شنبهشب بیش از صد
موشک به سمت اهدافی مشــخص و اغلب مراکز شیمیایی سوریه
شلیک کردند .ایندیپندنت در بخشــی دیگر از این گزارش مینویسد
روسیه به بریتانیا و دیگر کشورهای شرکتکننده در حمله به سوریه
هشــدار داده در انتظار عواقب این تصمیم باشــند .عکسی از خانم
ترزا می ،نخســتوزیر بریتانیا ،در صفحه یک ایندیپندنت مشــاهده
میشود .او بعد از اجرای تصمیم مشترک سخنرانی کرده و همچون
رئیسجمهور ایاالت متحده ،عملیات حمله به ســوریه را موفقیتآمیز دانســته است .ایندیپندنت در مطلبی دیگر به
پرونده قربانیان تهیهکننده مطرح هالیوود وینستین اشاره کرده است .به نظر میرسد برنامهای برای بازگوکردن حرفها و
ادعاهای قربانیان این شخصیت مشهور هالیوودی در دست تهیه است .زنان بازیگر عمده آسیبدیدگان وینستین هستند.
او متهم به تجاوز و رفتارهای آزاردهنده جنسی است.
نکته :گزارش ایندیپندنت درباره موافقتها و مخالفتهای جامعه بریتانیایی با دولت خواندنی است.

نشنال

الشرقاالوسط

حمله به سوریه موفق بود

حمله به سوریه بهمثابه تأیید خط قرمز

تیتر یک روزنامه نشــنال امــارات از زبان ترامــپ ،رئیسجمهور
آمریکاســت .ترامپ بعد از انتشــار خبر حمله شــیمیایی در دومای
ســوریه ،ادعا کرد پاســخ سفتوســختی به عامالن خواهد داد .او
دولتهای فرانســه و بریتانیــا را برای طراحی حملــه هوایی علیه
سوریه همراه کرد و شنبهشب گذشته موشکهایی را به سمت سوریه
فرستاد .نشــنال از قول رئیسجمهور آمریکا خبر میدهد موشکها
بهدرستی به هدفها برخورد و سه سایت شیمیایی متعلق به دولت
اســد را منهدم کرده است .نشنال مینویسد آمریکا و همراهانش به
دنبال حمالت بلندمدت و درگیریهای طوالنی نیســتند و معتقدند
همین که این موقعیتهای استراتژیک را هدف گرفتهاند ،کافی است.
روزنامه نشنال در این گزارش آورده در حمله گروه ائتالف به رهبری
آمریکا ،بیش از صد موشــک به سمت سوریه شلیک شده که اغلب
آنها به اهداف موردنظر در حومه دمشــق و حمــص برخورد کرده
اســت .عکس یک این روزنامه اماراتی هم موشکهای ارسالی گروه
ائتالف را در آســمان دمشق به تصویر کشــیده است .روزنامه نشنال
امارات در مطلبی دیگر به موضوع پزشک خانواده در جامعه اماراتی اشاره میکند .جامعه پزشکی امارات به این نتیجه
رسیده که حضور پزشک خانواده نظام درمان و سالمت خانوادههای اماراتی را قویتر میکند .بهاینترتیب و با نظارت
مراکز مسئول در آیندهای نزدیک پزشک خانواده به نظام درمان و سالمت این کشور اضافه میشود.
نکته :حمله گروه ائتالف به سوریه سوژه مهم صفحه یک نشنال است.

تصمیم حمله به ســوریه از ســوی آمریکا ،این ادعا را که حمله
شیمیایی خط قرمز است ،تأیید کرد .روزنامه الشرقاالوسط عربستان
در تیتر یک خود این ادعا را منتشــر کــرده و توضیح داده پیش از این
رئیسجمهور آمریکا بهصراحت اعالم کرده بود اســتفاده از گازهای
شــیمیایی در ســوریه خط قرمز واکنشهای این کشور است .ترامپ
بعد از اینکه خبر انتشــار گازهای شــیمیایی در دومای سوریه منتشر
شده ،گفت ما برای واکنش ۴۸ ،ساعت فرصت میخواهیم تا درباره
نحوه پاسخگویی تصمیم بگیریم .او بعد از این زمان خبر داد آمریکا با
همراهی فرانسه و بریتانیا به سوریه حمله خواهد کرد .الشرقاالوسط
در عکس یک نمایی از مرکز علمی ببرزه در حومه دمشق را به تصویر
کشیده اســت .ببرزه یکی از آن سایتهایی اســت که آمریکا مدعی
است در حمالت شــیمیایی در دوما نقش داشــته است .عکسی از
لحظه شلیک موشــکهای ارسالی گروه ائتالف ضمیمه عکس یک
اســت .روزنامه الشرقاالوسط در بخشی از صفحه یک خود عکسی
از جبران خلیل جبران را منتشــر کرده و نوشــته علیرغم فراموشی
لبنانیها ،امســال چینیها برای درگذشت او ســالگرد گرفتهاند .هشت دهه از درگذشــت این نویسنده مشهور لبنانی
میگذرد ،اما کاربران چینی شــبکههای اجتماعی و مراکز فرهنگی این کشور توجه عجیبوغریبی به او نشان دادهاند.
بسیاری از جمالت و نوشتههای این نویسنده در صفحات مجازی کاربران چینی به چشم میخورد.
نکته :خبر حمله آمریکا صفحه یک الشرقاالوسط را به خود مشغول کرده است.

مکرون؛ تاچر فرانسویها؟
سحرطلوعي :کاهش خدمات اجتماعی ،افزایش مالیات و ساعات کار ،کاهش حقوق مستمریبگیران و ...ویژگی
عمده دولتهای دستراستی است؛ اما چرا نشریه ویک امانوئل مکرون ،رئیسجمهور جوان فرانسه را با تاچر
مقایســه کرده و او را در قامت نخستوزیر سه دهه گذشــته بریتانیا دیده است؟ در طرح جلد صورت مکرون
را در لبــاس تاچر و در حال تاختوتاز در پاریس میبینیم .ویک مینویســد در چند هفته اخیر پاریس شــاهد
اعتراضات و اعتصابات گســترده بوده اســت .کارگران خطوط حملونقل ریلی ،دانشجویان و مستمریبگیران،
خلبانان و اقشــار مختلف کارمندان فرانسوی دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند و با خواستهها و برنامههای
رئیسجمهور جوان و تازهکار کنار نیامدهاند .آنها ماههای نخســتین حضور تاچر در ســاختمان نخستوزیری
بریتانیــا را بــرای مکرون در فرانســه تداعی کردهاند .ماههایی کــه با اعتراضات و اعتصابــات کارگران معدن
در شــمال بریتانیا همراه بود .نشــریه ویک هم توضیح میدهد واکنش رئیسجمهور فرانســه تا اینجای کار
بیاعتنایی و اصرار بر مواضع خود بوده اســت .درســت مانند تاچر؛ اما این احتمال را هم در نظر میگیرد که
شاید این اعتراضات تا آنجا پیش برود که دولت مکرون را مجبور به کوتاهآمدن کند و در نهایت وضعیتی شبیه
به دوران شیراک پیش بیاورد .ویک میپرسد مکرون ،تاچر برنده است یا شیراک شکستخورده؟
طرح :ویک

ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻏﺰه

ﺣﻘﻮق ﻣﺎ را ﮐﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
کاهــش بودجــه تحصیلــی و
مستمری بازنشســتگان و دستمزد
معلمــان ایالت کنتاکی آمریکا هم
باعث شــده معلمان سراســر این
ایالت در فرانکفورت تجمع کنند.
معلمــان ناراضــی مقابــل
ســاختمان ایالتــی دور هم جمع
شدهاند و از نمایندگان خواستهاند
مــدارس ،معلمهــا و در کل
امــور تحصیلی را حمایــت کنند.
آنهــا معتقدنــد کاهــش بودجه
تحصیل عمومی باعث دلســردی
معلمهــا و درنهایــت باعــث
ضعــف تحصیلــی شــهروندان
این ایالت میشود.
عکس :آرکانزاس دموکرات گزت

ﺣﻞ ﺳﻮدوﮐﻮ 2078

افقی:
 -۱ســخن بیهوده و گزاف -بزرگــوار -خودداری از
پرداخت پول حواله  -۲فیبر ســفید برای بســتهبندی-
کانی ســیلیکاتی که در ساخت کاشــی و شیشه به کار
مــیرود  -۳آهــارزده -شــهری در برزیل -روشــنایی
 -۴افزونــی برنج پــس از پختهشــدن -مبحث -عنوان
جنگهایــی کــه پیامبر)ص( در آنها شــرکت نداشــت
 -۵دوســتی -بیماری جذام -ناگواری  -۶همنشــین-
وسیله بنایی -ظرف لباسشــویی  -۷به حالت خمیده-
دریاچهای در آفریقایجنوبــی -گمان  -۸قیمت -بچه
شلوغ و ناآرام -شــادمانی و نشاط  -۹ردیف -آزادگان-
دانههای خوراکی  -۱۰پول خارجی -شــهری در شمال
غربی ایتالیا -دینداری  -۱۱خشــکی که دورتادور آن آب
باشد -واحد قدیمی اندازهگیری میدان مغناطیسی -بهره
وام  -۱۲ناسازگاری -شــهری در شمال شرقی فرانسه-
باب روز  -۱۳ریگ نــرم -لقب خواجه عبداﷲ انصاری-
واحد شــمارش فشــنگ  -۱۴از دورههای زمینشناسی
دوران سنوزوئیک -از باشگاههای فوتبال اسپانیا  -۱۵گاز
نجیب سبک -نوعی مسلسل دستی سبک -زمزمهکننده.
عمودی:
 -۱پروازکننــده -تأثیرگــذار -آهــو  -۲ورم غدههای
بزاقــی بناگــوش -ممنوع نیســت -مربوط بــه عموم
ملت  -۳فهرســت غذای رســتوران -گلی زینتی -وزیر
نامی لویی ســیزدهم  -۴ضمیر سومشخص -افسون-
نیلگون -شــکمبند طبی  -۵نوعی دستگاه مخابراتی-
دریانورد -ســگ کودکانه  -۶ایالتی در آمریکا -بالنگ -از
میوهها  -۷انبوه -نخســتین سلسله بزرگ چین باستان-
خــودروی فرانســوی  -۸بازیگــر خانــم فیلــم فراری

اولیــه -یادداشــت  -۱۳پایتخــت دانمــارک -ریســمان
محکم -تیره  -۱۴یک حرف و ســه حرف -جلوه ظاهری-
اسمگذاشــتن  -۱۵چاپ افست خشــک -از اصول دین-
نمایش غمانگیز.
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

-۹پوشــیده و پنهــان -خورشــید -دربــهدری
 -۱۰لباسپوشــیده -گریــزان -قســمت کمعمــق دریــا
 -۱۱دوا -کوهی در جنوب تبریز -افســار و یراق زین اسب
 -۱۲گرداگــرد دهــان -بیتوجه و بیخیــال -دندانهای

با اینکــه اغلب رســانهها متوجه
وقایــع ســوریه هســتند؛ امــا
درگیریهــای فلســطینیها و
اســرائیلیها در مــرز غــزه ادامه
دارد .ســومین جمعــه متوالــی
غــزه هــم خونبــار گــزارش
شده است.
اعتراضات فلسطینیها و واکنش
خشــونتبار نظامیــان اســرائیلی
جان یــک نفر را گرفتــه و بیش از
 ۲۰۰زخمــی روی دســت اهالــی
غزه گذاشــته است .این اعتراضات
از تجمعــات مربوط بــه روز زمین
آغاز شــده و تــا امــروز ادامه پیدا
کرده است.
عکس :آرکانزاس دموکرات گزت

ﺟﺪول 3082

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2079
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 2079
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.

