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ﮔﺎﻟﺮي ﺟﻬﺎن

ﻋﮑﺲ روز

گاردین

یواسایتودی

بریتانیاییهاامیدوارشدند

کالیفرنیا وسط گلوالی دستوپا میزند

ماجرای برگزیت هنوز با قطعیت به پایان نرســیده است .هرچند
باب گفتوگو میان اروپا و بریتانیا برای بار دوم باز شــده و طرفین به
توافقهای نسبتا خوبی هم رســیدهاند ،اما واقعیت این است که در
این دو سال از تعداد موافقان برگزیت کم شده و بر تعداد مخالفانش
افزوده شده است .روزنامه گاردین در تیتر یک خبر میدهد بریتانیاییها
به برگــزاری رفراندوم دوم امیدوار شــدهاند .حتی افراطگرایی چون
نایجل فاریج از حزب یوکیپ هم که موافق سرسخت برگزیت است،
موافقتش را با برگزاری رفراندوم دوباره اعالم کرده اســت .موافقت
فاریج به معنای رأی به ماندن در اروپا نیســت ،اما واقعیت این است
که جز برگزاری رفراندوم چاره دیگری نیســت .بریتانیا در بنبســتی
عجیب قرار گرفته اســت؛ طرفین دعوا بهسختی به توافق میرسند.
روزنامه گاردین در عکس یک خود مادربزرگ  ۶۱ساله جاماییکایی را
به تصویر کشیده است که بعد از  ۵۰سال در آستانه اخراج از بریتانیا
قرار گرفته است .پائولت ویلسون از  ۱۰سالگی به صورت غیرقانونی
به بریتانیا مهاجرت کرده اســت .امــا حاال بعد از پنج دهه زندگی در
خاک بریتانیا مشخص شده که حضورش غیرقانونی بوده است .او سالها در ِسمت آشپز مجلس عوام برای نمایندگان
غذا پخته است .خانم ویلسون وقتی نمیپذیرد دوسالونیم بیشتر کار کند ،گرفتار میشود و در بازجوییها میگوید همه
این سالها مهاجر غیرقانونی بوده است .او برای خروج حتی به فرودگاه هیتروی لندن هم میرود ،اما با پادرمیانی اداره
مهاجرت بریتانیا ماجرا ختم به خیر و اجازه اقامت خانم ویسلون صادر میشود.
نکته :گزارش گاردین از مادربزرگ  ۶۱ساله خواندنی است.

شــرکتی که مسئولیت خرید و فروش امالک و مستغالت ترامپ را
به عهده دارد ،در ســال  ،۲۰۱۷بیش از ۳۵میلیون دالر فروش داشته
اســت .این ادعایی اســت که روزنامه یواسایتودی مطرح میکند.
گزارشگر این روزنامه اسناد و مدارکی به دست آورده که نشان میدهد
رئیسجمهــور ایاالتمتحده فقــط از فروش امالک و مســتغالتی
کــه بهصــورت مخفی به نامش بــوده و ظاهرا به نام اشــخاص یا
شرکتهای دیگر بوده ،در یک سال این میزان درآمد داشته است .این
امالک و مستغالت با برجها و هتلهایی که در نیویورک و واشنگتن و
دیگر شهرها بهطور رسمی به نام رئیسجمهور ایاالتمتحده است،
فرق میکند .در گزارش یواسایتودی میخوانیم آپارتمانهایی که
به نام کوندو در السوگاس مشــهور هستند ،فقط یکی از این امالک
بهشــمار میآیند .روزنامه یواسایتــودی در عکس یک خود قبل و
بعد از ســیالب و گلوالی یکی از اتوبانهــای کالیفرنیا را به تصویر
کشــیده است .سیالب سنگین در این ایالت غربی آمریکا ،باعث مرگ
دستکم  ۱۷نفر شده است .تعداد زیادی از مردم هم ناپدید شدهاند.
درختان زیادی از ریشه درآمدهاند .زمین سست و لغزنده شده است .گلوالی همهجا را فراگرفته و عبور و مرور روزانه را
در سطح شهر دچار اختالل کرده است .گزارش دیگر در صفحه یک این روزنامه ادعا میکند تناسب اندام اعضای ارتش
در جنوب آمریکا تا حدودی از بین رفته است .تحقیقات فیتنس روی این افراد نشان میدهد معدل وزن در میان اعضای
ارتش آمریکا در منطقه جنوب افزایش یافته است.
نکته :سوژههای بامزهای در صفحه یک یواسایتودی مجال حضور دارد.

نشنال

الشرقاالوسط

اعتراض خیابانی تونسیها به گرانی

دولت تونس کوتاه نمیآید

صفحــه یک روزنامه نشــنال امارات با این خبر آغاز میشــود که
دادســتانی آمریکا تحقیق از حامیان حزباﷲ را در دســتور کار قرار
داده است .جف سشنز ،دادستان آمریکا ،ادعا کرده است که حزباﷲ
لبنان با ســه اتهام روبهرو اســت :پولشــویی ،تجارت مواد مخدر و
جرائم سازمانیافته و عملیات تروریستی .به گزارش نشنال ،نهادهای
قضائی آمریکا برخی شبکهها و اعضای مرتبط با این گروه را شناسایی
کردهانــد .در عکس یک روزنامه نشــنال امارات اعتــراض خیابانی
شهروندان تونسی را مشاهده میکنیم .معترضان بهسمت نیروهای
امنیتی ســنگ پرتاب میکنند .ســطلهای آشــغال و تایرها را آتش
زدهاند تا از عواقب گازهای اشــکآور در امان باشــند .علت اعتراض
تونســیها ،گرانی و ســختی زندگی اســت .راهکارهــای اقتصادی
تازهارائهشده از طرف دولت نهتنها مطابق خواستههای مردم نیست
کــه هزینههای زندگی را باالتر میبرد .همیــن موضوع آنها را راهی
خیابان کرده است .در این تجمعات خیابانی چند مغازهای هم آسیب
دیده اســت ،اما نکته جالب واکنش برخی مغازهدارها به این وقایع
اســت .یکی از آنها به گزارشــگر نشنال گفته مردم عصبانی هستند ،زندگی ســخت میگذرد ،گرانی بیداد میکند ،من
میفهمم آنها چه میگویند .دولت تونس برای مقابله با تجمعات ،نیروهای امنیتی و ضدشورش خود را به خیابانها
اعزام کرده است .گزارشی از تغییر قیمت کرایههای کاریم و اوبر در امارات هم در صفحه یک نشنال به چشم میخورد.
نکته :خبرهای داخلی امارات در صفحه یک نشنال به حاشیه رانده شده است.

تصویــری از عارف زوکا و طارق صالــح را کنار هم در عکس یک
روزنامه الشرقاالوسط عربستان میبینیم .این روزنامه سعودی با تیتر
یک »ســرگیجه حوثیها« از ظهور ناگهانی طارق صالح ،برادرزداده
عبداﷲ صالح ،به اســتقبال این عکس میرود .صالح در روز چهارم
دســامبر ســال  ۲۰۱۷بهدست حوثیها کشته شــد .منابع نزدیک به
حوثیها کشتهشــدن عارف زوکا ،دبیر کل حــزب کنگره یمن و دیگر
فرماندهــان ارتش او ،از جمله طارق صالح را هــم تأیید کردند .اما
حــاال بــرادرزاده صالح ناگهان زندهبــودن خود را به رخ کشــیده و
مخالفان را به ســرگیجه انداخته اســت .او گفته اهداف و وصایای
عبداﷲ صالح را پیگیری خواهد کرد .صالح ،رئیسجمهور یمن پیش
از بهــار عربی بود .خبر مهم در صفحه یک روزنامه الشرقاالوســط
آغاز تحقیقات دادستانی آمریکا از اعضای وابسته به حزباﷲ است.
این روزنامه نوشته فعالیتهای این گروه در زمینه قاچاق موادمخدر
و جنایتهای ســازمانیافته و پولشــویی از محورهــای اصلی این
تحقیقات اســت .به گزارش الشرقاالوسط ،دولت تونس قصد ندارد
به خواســته شهروندان این کشور توجه کند .چند روزی است که شهروندان تونسی در سراسر شهرهای این کشور و در
اعتراض به گرانی و تورم و مشکالت اقتصادی به خیابان آمدهاند .معترضان با سرکوب نیروهای امنیتی روبهرو شدهاند.
دولت اعالم کرده است که اجرای سیاستهای ریاضتی در اقتصاد را بههیچوجه به تعویق نمیاندازد.
نکته :گزارش الشرقاالوسط از وقایع تونس شامل جزئیات قابلتأملی است.

زرمات را ترک کنید
سحر طلوعي :برف سوئیس همه گردشــگرهایی را که برای اسکی به زرمات آمده بودند ،زمینگیر کرده است.
حجم برف در شــهر و ایســتگاههای اســکی آنقدر زیاد است که مراکز مسئول هشــدار دادهاند اسکیبازها و
گردشــگران ،زرمــات را ترک کننــد .حدود ۱۳هــزار گردشــگر در زرمات به ســر میبرند ۳۰۰ .تــا  ۴۰۰نفر از
این گردشــگران موفق شــدهاند که بهصورت ریلی و جــادهای زرمات را ترک کنند .امــا ادامه بارشها باعث
بستهشــدن خطوط ریلی و جادهها شــده است .پلیس زرمات برای کمک به شــهروندانی که در این شهر گیر
افتادهاند ،تعداد زیادی هلیکوپتر روانه آنجا کرده اســت .وضعیت گردشــگران و شهروندان زرمات بد نیست،
کافهها  ۲۴ســاعته باز هســتند تا جای گرم برای اســکیبازها فراهم باشــد ،اما ارتفاع برف انباشته و سختی
فرود هلیکوپترها باعث نگرانی شــده اســت .مســئوالن شــهری ماشــینهایی را برای برفروبی و پاکسازی
اعزام کردهاند.
عکس :شانگهایدیلی

ﺑﻮﻟﯿﻮى؛ ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻮدﮐﺎن

ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ؛ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﮔﻞوﻻى
وضعیــت شــرق و غــرب آمریــکا
عجیبوغریب است .شرق و شمال این
کشــور گرفتار بارش برف سنگین است.
اما غرب ایاالتمتحده گرفتار گلوالی و
وضعیت سیالبی شده است.
از ایالتهای غربــی ،کالیفرنیا درگیر
ســیالب و گلوالی اســت .نتیجــه این
پدیــده جوی هم شستهشــدن زمین در
برخی مناطق شمال غرب لسآنجلس
و مدفونشــدن خودروهاســت.
درختهــای زیادی در اثر شستهشــدن
زمین ریشهکن شدهاند و روی سازهها و
خودروها افتادهاند .تا امروز  ۱۷نفر جان
خود را از دســت دادهانــد و  ۱۳نفر هم
ناپدید شدهاند.
عکس :واشنگتنپست
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افقی:
 -۱سســت و بیحــال -آرامشبخــش -واحــد
اندازهگیــری شــدت جریــان الکتریکــی  -۲ماکارونی
ورقــهای -داســتان غمانگیزی که پایان بدی نداشــته
باشــد  -۳حکایتکننده -مقابل شوخی -زن گندمگون
ّ -۴
حالل رنگ -شــهری در لرستان -پا به سن گذاشته
 -۵بــز کوهــی -از نامهــای خداونــد -رواجدادن
 – ۶رمزهــا -آدرس -جواب ســرباال  -۷ضمیر متکلم
وحده -برافروختگی -عاجز و درمانده  -۸غذای ظهر-
خالف میــل -قوسهای هاللی پیوســته  -۹دو برابر-
نیروی ناشی از باال و پایینرفتن پیستونها را به گیربکس
خودرو منتقل میکند -همداســتان رامین  -۱۰تعجب
زنانه -عالجکردن -سانســورچی  -۱۱توصیه -واضح و
آشــکار -مکان  -۱۲واحد اندازهگیری طول -استخوان
جمجمه -مخلوطی از شــن و ماســه و سیمان و آب
 -۱۳بیمــار روحــی -نوعی خواهــر و بــرادر -دچار
شوک شــده  -۱۴هماهنگی و تناسب میان اجزای یک
مجموعــه -از آرایههای ادبی  -۱۵ارادتمند -دیاگرام –
بازداشتن.
عمودی:
 -۱کچل -از رشــتههای ورزشــی رزمــی -دارویی
کــه روی زخم بگذارند  -۲مادر حضرت یوســف)ع(-
از درجــات نیــروی دریایــی  -۳فصل پاییز -پارســای
دیرنشــین -متــواری  -۴بزرگداشــت -ســیب آذری-
نوعــی پارچــه کلفــت  -۵پســت و فرومایــه -داد و
فریــاد -ضربــهای در بدمینتون  -۶قدم یکپا -خوشــه
خردنشــده غــالت -چکاندنــی در تفنــگ -دوتا نون
-۷نامناسب-قطعه موسیقیبرایسه نوازنده–پدرمرده

میشود!  -۱۲ابوالبشر -روادید -چشمه  -۱۳نوعی گردنبند
زنانه -نوعی باالتنه -حرکــت و جنبش  -۱۴از مهمترین
منابع گازی ایران در اســتان بوشــهر -عرضــه و توانایی
 -۱۵داستان بلند -آموزشگاه هنری -بانگ چوپان.

ﺣﻞ ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

 -۸از جاذبههای گردشــگری استان سیستانوبلوچستان
 -۹انتظــار رویدادن امری خوشــایند -دربردارنده -پایه
 -۱۰نگاه خیره -عجله و تندی -شــماره -نیمســاعت!
 -۱۱فیلم کابویی -از اجــزای پیراهن -گاهی با بارش گم

آیزاک کوییســپه  ۱۱ســال دارد .برای
اینکــه خــرج درس و مدرســهاش را
دربیاورد ،کار میکند؛ واکس میزند ،به
کفشهای مردم پولیش میکشــد و...؛
او ترجیــح میدهد صورتــش را با کاله
نقابدار بپوشــاند .چرا؟ »خب مردم به
فقرا نگاه خوبی ندارند .من را نشناســند
بهتر اســت« .طبــق گزارش یونیســف
۸۵۰هــزار کودک-کارگر همسنوســال
آیزاک در سراسر بولیوی زندگی میکنند.
در این کشور کودکان از  ۱۰سالگی مجوز
قانونی بــرای کار دارند! امــا فقط برای
خودشان و خانوادهشــان .از  ۱۲سالگی
آنهــا اجــازه دارند بــرای دیگــران هم
کار کنند!
عکس :یواسایتودی
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ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2014
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 2014
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.

