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ﮔﺎﻟﺮي ﺟﻬﺎن

ﻋﮑﺲ روز

گاردین

یواسایتودی

روز خونین سرزمینهای اشغالی

رسواییهای پیاپی بالی جان رئیسجمهور

صفحه یک روزنامه گاردین با دو فریم عکس از اتفاقات سرزمینهای
اشــغالی آغاز شده اســت .خالقیت گاردین در اســتفاده از این دو
عکس ســتودنی اســت؛ یکســو تصویری از ایوانکا ترامپ ،دختر
رئیسجمهور آمریکا ،را میبینیم که مشغول گشایش دفتر سفارت
آمریکا در قدس است .سوی دیگر عکسی از جنایات رخداده در غزه
و کشــتار شهروندان فسلطینی؛ هر دو عکس در تقابل با هم .گویی
ایوانکا رو به جنازههای فلسطینی لبخند میزند .گاردین در تیتر یک
این موضوع را توضیح داده و نوشته :گشایش سفارت جدید آمریکا
در اســرائیل همراه با کشتار فلســطینیها .در گزارش این روزنامه
بریتانیایــی میخوانیم در روزی که آمریکاییها ســفارت خود را از
تلآویو به قدس در سرزمینهای اشــغالی انتقال دادند و مشغول
برگزاری جشــن بودند ،تعداد زیادی از فلسطینیها در اعتراض به
این اتفاق جان باختند .گاردین تعداد کشتهها را  ۵۲نفر اعالم کرده
اســت .به گزارش گاردین ،یکی از کشتهشدگان ۱۴ساله بوده است.
تا پیش از برگزاری جشــن انتقال پایتخت و سفارت ،مرزهای غزه در
سرزمینهای اشغالی پرآشوب بود .معترضان در ادامه تجمعات روز زمین و همچنین تظاهرات بازگشت با نظامیان
اســرائیلی درگیر هســتند و تلفات میدهند .بعد از اتفاقات انتقال ســفارت ،ســاکنان قدس هم به جمع معترضان
پیوســتهاند .انتقال ســفارت آمریکا در اســرائیل از تلآویو به قدس ،با وجود مخالفت جامعه جهانی انجام گرفته
است .خبر درگذشت خانم مارگو کیدر ،ستاره فیلم سوپرمن ،در  ۶۹سالگی در صفحه یک گاردین منتشر شده است.
نکته :صفحه یک روزنامه گاردین دربست در اختیار وقایع سرزمینهای اشغالی است.

 روزنامــه یواسایتودی در تیتر یک از رســواییهای پیاپی برای
ترامپ و از تأثیرش بر دوران ریاســتجمهوری او میگوید .به زعم
یواسایتودی ،این رسواییها موقعیت ریاستجمهوری را به خطر
میاندازد و در نهایت منجر به ازدسترفتن آن میشود .این روزنامه
نیکسون و کلینتون را مثال میزند؛ نیکسون اسیر واترگیت شد و در
نهایت اســتعفا داد .البته فقط رسوایی واترگیت باعث استعفایش
نشد .مســائلی مثل افزایش مالیات و همچنین ضعفهای سیستم
قضــا در زمان ایــن رئیسجمهــور در کنار رســوایی عظیمی مثل
واترگیت قرار گرفت و او را مجبور به کنارهگیری کرد .در این گزارش
به گافهای دوره ریاســتجمهوری کلینتون هم اشاره شده است.
البته یواسایتودی مینویســد کلینتون بــا همه مخاطراتی که در
زمینههای اقتصادی به وجود آورد و یا ماجراهایش با لووینســکی
و ...مجبور به اســتعفا نشد ،گرچه کرسی ریاســتجمهوری را در
نهایــت بیکفایتی و عــدم محبوبیت تحویل نفر بعــدی داد .حاال
ترامپ هم رســواییهای متعددی را پشتسر میگذارد .از پرونده
دخالت روسیه در انتخابات منجر به پیروزی ترامپ که بگذریم ،نام این رئیسجمهور در رسواییهای اخالقی بیشتر
به چشم میخورد .یواسایتودی به ماجراهای ترامپ و بازیگر فیلمهای پورن اشاره میکند .عکس یک این روزنامه
درباره فاجعه آتشفشان در جزیره هاوایی است .کارشناسان هشدار دادهاند کیالئویی نشانههای فعالیت دوباره دارد و
خطر در کمین ساکنان این جزیره است .مشاهده شکاف روی زمینهای اطراف این قله باعث اعالم هشدار شده است.
نکته :گزارش یواسایتودی از تاریخ رسوایی رؤسایجمهور آمریکا خواندنی است.

نشنال

الشرقاالوسط

مصیبتی جدید در راه است

سفارت در قدس ،قتلگاه در غزه

عکسی که نشنال از وقایع غزه منتشر کرده ،شبیه فیلمهای آخرالزمانی
اســت؛ همانقدر در هم پیچیده و ترســناک .در عکس یک نشــنال
امارات ،شــهروندان غزهای را میبینیم که پشت تایرهای آتشگرفته
و تپهها ســنگر گرفتهاند .آنها ســنگ پرتاب میکنند .مرزهای غزه و
اسرائیل پرآشوبتر از همیشه شده است .گشایش دفتر جدید سفارت
آمریــکا در قدس و در حقیقت انتقال پایتخت اســرائیل از تلآویو به
این شهر استراتژیک باعث شــده درگیری فلسطینیها و اسرائیلیها
به اوج برســد .به قول روزنامه نشــنال» ،مصیبتی تازه در راه است«.
تیتر یک نشــنال بهخوبی فجایع پیشِروی شــهروندان فلسطینی را
با کلمه توصیف کرده است .انتقال ســفارت و پایتخت از تلآویو به
قدس ،درواقع خطونشانکشیدن برای پروژه صلح خاورمیانه است.
جامعه جهانی مخالف این اقدام بود ،اما ترامپ مصرانه وعدههایش
را عملی کرد تا نشــان دهد پروژه صلح خاورمیانه شــوخیای بیش
نیست .نشــنال مینویسد به مناسبت گشــایش دفتر جدید سفارت
آمریکا در قدس مراســم جشنی با حضور ایوانکا ترامپ ،نخستوزیر
اسرائیل ،سفیر آمریکا و ...برگزار شده است ،اما در غزه دستکم  ۵۲نفر از شهروندان فلسطینی جان باختهاند .گزارش
دیگر در صفحه یک نشــنال درباره انتخابات عراق و پیشــتازی حزب وابسته به مقتدا صدر است .نشنال از قول عبادی،
نخستوزیر عراق ،نوشته او آماده همکاری با برنده انتخابات است.
نکته :صفحه یک نشنال متأثر از وقایع هولناک غزه است.

 تقابــل وقایع در قــدس و غــزه در تیتر و عکس یــک روزنامه
الشرقاالوســط عربســتان هم بازتاب دارد؛ قدس از جشن گشایش
ســفارت میزبانی کرد ،اما در غزه قتلگاه برپا شــد .عکسهایی هم
که الشرقاالوســط از این وضعیت منتشر کرده ،بهخوبی گویاست.
یکســو بنیامین نتانیاهو و ایوانکا ترامپ و همراهانشان نشستهاند.
یک ســوی دیگر زنان و مردان غزه مشغول اعتراض و پرتاب سنگ
به سمت نیروهای نظامی اسرائیلی در غزه هستند .غزه در همه این
چند هفته که از تجمعات روز زمین میگذشت ،شلوغ و پرتنش بود.
اما انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از تلآویو به قدس و در نهایت
تغییر پایتخت آتش این درگیریها را تندتر کرد و باعث کشتهشــدن
بیش از  ۵۰نفر در یک روز در غزه شــد .الشرقاالوســط مینویسد
عربســتان از جامعه جهانی خواسته مســئولیت تصمیماتش را به
عهده بگیرد .مخاطب عربســتان ســران کشــورهایی هستند که با
آمریکا در این اقدام همراهی کردهاند .گزارش دیگر الشرقاالوســط
درباره غیبت آمریکا در نشست آستانه  ۹برای بررسی مسائل سوریه
اســت .این نشست با همکاری سوریه ،روسیه ،ترکیه ،ایران و به میزبانی قزاقستان برگزار میشود .الشرقاالوسط در
مطلبی دیگر از نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق خبر داده اســت .تیتر میگوید نتایج اولیه باعث تعجب ایران و
حزب حاکم در عراق شده است .نمایندگان وابسته به مقتدا صدر تا اینجا بیشترین آرا را کسب کردهاند.
نکته :خبرهای مهم خاورمیانه خبرهای داخلی عربستان را در صفحه یک الشرقاالوسط محو کرده است.

اندونزی؛ ناگهان انفجار
ســحرطلوعي :مأمور پلیس و سگ همراهش در خیابانهای اطراف کلیساهایی که انفجار روز یکشنبه را پشت
ســر گذاشتهاند ،جستوجو میکنند تا شــواهد و مدارک محکمتری درباره این حوادث و عامالن آن پیدا کنند.
میگویند یک خانواده شــشنفره اندونزیایی ســه کلیسا در شهر ســورابایا را هدف گرفتهاند و در آنها عملیات
انتحاری و تروریســتی انجام دادهاند .میگویند این خانواده بهتازگی از ســفر سوریه بازگشتهاند .مادر و پدر به
همراه فرزندان مواد منفجره را به خود بســتهاند و به ســه دسته تقسیم شده و عملیات را اجرا کردهاند .البته
داعش هم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
عکس :آرکانزاس دموکراتگزت

ﻗﺪس؛ ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ درﮔﯿﺮى

اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺮگ؛  15ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
کویینتــن هیگینــز ۴۵ســاله
تصاویــری از مســافران اتوبــوس
مرگ را به صندلیهــا نصب کرده
تا خاطــره آنهــا را زنده کنــد۱۵ .
ســال پیش تعدادی از شــهروندان
ایالت کنتاکی آمریکا سوار بر چنین
اتوبوســی راهی مقصد شــدند؛ اما
ناگهان همــه چیز بههــم ریخت.
راننده بیش از حد نوشیده بود .آنها
تصادف کردند و مجروح و مصدوم
الی صندلیها و الشه اتوبوس گیر
افتادند .فاجعه بــه همینجا ختم
نشــد؛ بنزین از باک خارج شده بود،
در نتیجه اتوبوس آتش گرفت و ۲۷
نفر قربانی شدند.
عکس :یواسایتودی
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افقي :
 -۱بیمــاری ناشــی از مصرف موادغذایــی آلوده یا
فاســد -ســیخونک  -۲بــرای اینکه -زمین کشــاورزی
بیمصرفمانــده -نویســنده ایتالیایی اثــر کمدی الهی
 -۳نشــانه جمــع فارســی -از میوههــا -دورهای از
زندگــی زنــان  -۴دعوتشــده -برخــی از آب گلآلود
میگیرند! -ســرکش و نافرمان  -۵تیر عمود بر عرشــه
کشــتی -نیلگون -پودر دســتگاههای زیراکس و پرینتر
 -۶پایتخــت ســوریه -فاقد اشــتباه و غلــط -یک نفر
 -۷کــرم خونخــوار -ســنگین -مولــد الکتریســیته
 -۸زمیــن آذری -شــاعر یــوش -فنی در کشــتی -آب
منجمــد  -۹شــیوه اداره امــور -ســکوی شــیرجه-
شــبهجزیرهای کوهســتانی در مصــر  -۱۰آزمــون
چندگزینهای -از غذاهای محلی شمال خراسان -راننده
 -۱۱معــروف -خودســتایی -چراغ آســمان  -۱۲رمان
مشــهور امیــل زوال فرانســوی -از فروع دین -افســار
 -۱۳ایالتــی در آمریــکا -قســمتی از زمــان -مفلــوج
 -۱۴نهمیــن مــاه ســریانی -بهشــت -رهبر و پیشــوا
 -۱۵مخترع تلفن -واکنش قاطع و اثرگذار در مقابل گفتار
یا رفتار کسی.
عمودي :
 -۱طعم -گروهی از مهرهداران خونسرد -نوشیدنی
حیاتبخش  -۲نامی پسرانه -شیرینی تبریز -مخلوطی
از تنقالت  -۳گل بتونه -اســب حضرت علی)ع( -الکل
سفید  -۴قرارگرفته در جایی -همدم -مالطی از خاکستر و
آهک  -۵آهسته و آرام -پدرمرده -پیش  -۶دارای اخالق
و رفتار خشک -درختی با میوه تلخ در دوزخ -گل شببو
 -۷زمانسنج -زاییدن -ضروری  -۸گمراهی -دورترین-

دنیا  -۱۳آرایششــده -نمایشنامهای از فدریکو گارســیا
لورکا -رنگ موی فوری  -۱۴قله -حادثشــونده -زمینها
و ســاختمانهای ملکی  -۱۵حرف ربــط -داراالیتام -نام
اختصاری سازمانهای مردمنهاد.
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

باد خنک -چوب خوشــبو  -۹فرزند -از مذاهب چهارگانه
اهل ســنت -کدخــدا  -۱۰هیــوالی محبوب ســینما -از
پیامبران الهی -زیرک  -۱۱دســتی -همبســتگی -شــیدا
 -۱۲قلب قرآن -پیامبری که علم تعبیر خواب میدانست-

نظامیــان اســرائیلی اجــازه
نمیدهند معترضان فلسطینی به
بخش قدیم قدس نزدیک شــوند.
آنها به مناســبت گشایش سفارت
آمریکا در قدس جشــن گرفتهاند.
در عــوض ،آن ســوی شــهر،
فلســطینیها دســت به اعتراض
زدهاند .این شــهروندان با نظامیان
اســرائیلی درگیر شده و تلفاتی نیز
دادهاند .آمریکا با وجود اعتراضات
پرشــمار بینالمللــی ،باالخــره
سفارت خود را از تلآویو به قدس
منتقل کرد .اتحادیه اروپا ،سازمان
ملل و بسیاری از کشورهای جهان
با این اقدام مخالفت کردهاند.
عکس :الشرقاالوسط

ﺟﺪول 3107

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2104
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 2104
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.

