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خبرگــزاری رویترز گــزارش داد: شــماری از 
ژاپنی ها به دنبال باخت تیم ملی فوتبال کشورشان 
در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه، اختاپوس 
پیشگو را کشــتند و خوردند. رویترز گزارش داد 
یک اختاپوس که تمامی نتایــج رقابت های ژاپن 
را در جام جهانی درســت پیش بینــی کرده بود، 
کشــتند و با آن »ساشامی« درســت کردند. این 
اختاپوس که رابیو )Rabio( نام داشــت و برای 
پیش بینی های درست مســابقات ژاپن در کانون 
توجه قرار گرفته بود، پیش از رقابت سوم تیم این 

کشور با لهستان در بازار فروخته شد.
اختاپوس غول پیکــر آب های اقیانــوس آرام 
که پیروزی لهســتان مقابل ژاپن را نیز درســت 
پیش بینی کرده بود، فرصت نیافت شاهد تحقق 
ســومین پیشگویی خود باشــد و به غذای ژاپنی 
تبدیل شــد. تیم ملی ژاپن پس از شکست دادن 
کلمبیا، تساوی با سنگال و باخت مقابل لهستان 
از مرحله گروهی رقابت هــای جام جهانی 2018 
به مرحله باالتر )یک هشــتم نهایی( صعود کرد، 
 اما بــا پذیرش ناکامی مقابل تیــم فوتبال بلژیک 

حذف شد.
به رغــم این که ژاپــن در جام جهانی امســال 

نمایــش خوبی از خود نشــان داد، امــا در بازی 
آخر متحمل شکســتی غم انگیز شــد. ژاپنی ها 
درحالی که 2 بر صفر از تیم ملی بلژیک جلو بودند، 
درنهایت با تعویض های مربی بلژیک بازی را 2 بر 
2 مساوی کردند. اما در دقیقه آخر وقت اضافه در 
اتفاقی عجیب تیم ملی بلژیک از یک کرنر ژاپنی ها 
یک ضدحمله ایجاد کردند و توانستند گل پیروزی 
را وارد دروازه ژاپن کنند. این باخت تراژیک اشک 
بســیاری از هواداران ژاپن را در ورزشگاه درآورد. 
شاید بتوان به ژاپنی ها اندکی حق داد که این کار 

را با اختاپوس پیشگو کرده اند. 

ژاپنی ها اختاپوس پیشگوی مسابقات جام جهانی را خوردند که
 این

و  
صفحه نخست روزنامه مترو چاپ لندن کامال 
گویا است. انگلیس توانســت بعد از 12سال با 
شکست کلمبیا در ضربات پنالتی به جمع 8تیم 
برتر جهان صعود کند. کلمبیا البته یک بار در 
دقایق وقت اضافه اول بازی، انگلیسی ها را ناامید 
کرد اما نمایش بد کلمبیایی ها در ضربات پنالتی و 
اندکی شانس به لندنی ها کمک کرد تا از این سد 

نیز بگذرند. 

روزنامــه دیلی میل به موضوع پرســتاری 
پرداخته اســت که متهم به قتل نوزادان است. 
هفته گذشته پلیس انگلیس یکی از کارکنان 
بهداشت که متهم به قتل 8نوزاد و تالش برای 
قتل 6نوزاد دیگر بود را بازداشت کرد. این واقعه 
به شــدت افکار عمومی انگلیس راجریحه دار 
و آنها را نســبت به عملکرد کارکنان خدمات 

بهداشتی در انگلیس بدبین کرده است. 

روزنامه گلف نیوز چاپ امارات متحده عربی 
در صفحه نخســت خود به فعالیت های امارات 
در زمینه اکتشافات فضایی پرداخته است. این 
روزنامه خبر داده که امارات قصد دارد به زودی 
فضانوردان اماراتی را که تربیــت کرده برای 
اکتشــافات فضایی معرفی کند. قرار است به 
زودی 4 نفر از بهترین فضانوردان اماراتی انتخاب 

و معرفی شوند. 

ک
وس

 کی

آملو اخیرا به عنوان فرمانده کل قوا انتخاب شده است؛ 
درحالی که در یک جنگ علیه موادمخدر، جان بیش از 
200 هزار نفر را در زمانی حدود یک دهه گرفته اســت. 
روز سه شنبه، آندرس منوئل لوپز اوبرادور )یا به اختصار 
آملو( رئیس جمهوری منتخب چپگرای مکزیک، به دلیل 
نزدیک شدن بیشــتر به مردم، از داشتن حق محافظ و 

بادیگارد امتناع کرده است.
آقای آملــو پــس از بحث بــا انریکــه پنــا نیه تو، 
رئیس جمهوری پیشین این کشور در مورد انتقال قدرت 
به خبرنگاران گفت: »من به بادیگارد احتیاجی ندارم و 
این بدان معناست که شهروندان مراقب من خواهند بود 

و از من محافظت خواهند کرد.«
آملو 64 ساله چپگرا که روز یکشنبه رأی اکثریت مردم 
مکزیک را برای ریاســت جمهوری به دســت آورد، حاال 
شروع به تکرار وعده های انتخاباتی اش کرده است. یکی از 
وعده های او که به پیروزی اش کمک کرد تا بر کشوری با 

53 میلیون فقیر ریاست کند، همین بود.
آملو در زمان کارزار انتخاباتی اش در ماه می گفته بود: 
»من نمی خواهم هرجا می روم با بادیگارد و محافظ بروم و 
از شما مردم می خواهم که از من محافظت کنید و مراقبم 
باشــید.« خوزه آنتونیو کرسپو، یک تحلیلگر سیاسی در 
مرکز مطالعات و تحقیقات اقتصادی مکزیک اقدام آقای 

آملو را »بی مسئولیتی محض« توصیف کرده است.
خوزه آنتونیو کرسپو به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته 
اســت:   »این نوع حرف زدن، کمی عوام فریبانه است که 
بگوید: من درست مثل بقیه مردم هستم و هیچ امتیازی 
نسبت به آنها ندارم، در صورتی که او یک شهروند معمولی 
نیست، او رئیس جمهوری یک کشور است، یعنی کسی 

که بخش مهمی از ثبات و حاکمیت قانون یک کشور به 
امنیت و سالمت او وابسته است.«

آقای آملو قول های پوپولیستی دیگری هم داده است؛ 
از جمله:  

امســاک از زندگی در محل اقامتگاه ریاست جمهوری 
قــرن نوزدهــم. او اخیــرا در یــک جمع قــول داد که 
ســاختمان های مکزیک را برای مردم تغییر خواهد داد 
و گفته اســت: »من در هیچ نوع عمــارت بزرگی زندگی 
نخواهم کرد.« او همچنین قول داده است که هواپیمای 
ریاست جمهوری را بفروشــد و مقامات بلندپایه کشور را 
از اســتفاده از هواپیماها و بالگردهای شخصی منع کند: 
»همه اینها به پایان خواهند رســید. ما قرار نیست یک 

دولت ثروتمند با مردمی فقیر داشته باشیم.«
قول دیگری که آقای آملو داده، این بوده است که حقوق 
و دستمزد ریاســت جمهوری و افراد نزدیک به قدرت را 
کاهش دهد. او گفته است: »من قرار است نصف حقوقی 
را دریافت کنم که پنا نیه تو دریافت می کرد... و ما حقوق 
افرادی که در سطوح باال هســتند را نیز کاهش خواهیم 
داد تا بتوانیم حقوق افراد پایین دســت را افزایش دهیم. 
معلمان حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد، همچنین 
پرســتاران، پزشــکان، پلیس، ســربازان، تفنگداران و 

دهقانان.« 
ظاهرا قول ها و تعهدات آقای آملو را بســیاری از مردم 
باور کرده اند. روســلو رابــرز، یک نقاش اســت که روز 
یکشنبه برای جشــن پیروزی آقای آملو به خیابان آمده 
بود. او گفت: »ما بسیار خوشحالیم، اما روزی که او رسما 
رئیس جمهوری می شود )روز تحلیف(، بسیار خوشحال تر 

خواهیم بود.«

رئیس جمهوری منتخب مکزیک:  

 بادیگارد نمی خواهم
 مردم مراقبم هستند

  آملو از زندگی در محل اقامت رئیس جمهوری سر باز زده است
 و قول داده که حقوق خود را کاهش دهد

 اتهام جدید تعرض جنسی
 برای کوین اسپیسی

کوین اسپیسی با اتهامات جدیدی درباره 
تعرض جنســی این بار در انگلیس روبه رو 
شد. اسکاتلندیارد  انگلیس در حال بررسی 
6 مورد شکایت از کوین اسپیسی است که 
می گویند او به قصد تعرض جنسی به مردی 

حمله کرده است. 
البته پلیس اعالم کرده به اسپیســی به 
عنوان مظنون نمی نگرد، اما پلیس شهری 
لندن اعالم کرده کــه کارآگاهان در حال 
تحقیق درباره مردی هستند که سه شکایت 
از او شده است. گفته می شود آخرین ادعایی 
که درباره اسپیســی مطرح شده مربوط به 
سال 1996 در وست مینیستر است. ادعای 
بعدی مربوط به سال 2008 در لمبث و ادعای 
دیگر مربوط به سال 2013 در گالسترشایر 
است. سه شــکایت دیگر نیز درباره تعرض 
جنسی در لندن، پیشتر به پلیس واصل شده 
بود. عالوه بر اینها یک ادعای تعرض جنسی 
در لس آنجلس نیز علیه اسپیســی مطرح 

است. 
کوین اسپیسی بین ســال های 2004 تا 
2015 کارگردان هنری در یکی از سالن های 
تئاتر لندن بود. اسپیسی نخستین هنرپیشه 
هالیوودی بود که پیــش از ماجرای هاروی 
واینســتاین ادعایی علیه اش مطرح شد. 
نخستین بار این آنتونی رپ بود که اعالم کرد 
زمانی که 14 ساله بوده، اسپیسی که در آن 
زمان 26 ساله بوده به قصد تعرض جنسی به 
او نزدیک شده است. این ماجرا به سال 1986 
باز می گردد. اسپیسی که حاال 58 ساله است 
گفته که این واقعه را به یاد نمی آورد اما اگر 
رفتاری از او سرزده دلیلش مستی بوده و او 
از این رفتار عذرخواهی می کند. بعد از این 
اتفاق بود که کمپانی نت فلیکس همکاری 
با اسپیسی را در سریال خانه پوشالی قطع 
کرد. سریالی که 4 فصل از آن با بازی اسپیسی 
ساخته شــده بود. ریدلی اسکات نیز نقش 
اسپیسی را در فیلم همه پول های دنیا به طور 

کامل حذف کرد. 

چهره

بعد از اصالحات 
برخی قوانین قضائی 

و جنایی در ایاالت 
لوئیزیانا، میزان حکم 

زندان برای افرادی 
که متهم به حمل 

موادمخدر بوده اند 
تا 47 درصد کاهش 
یافته است. لوئیزیانا 
زمانی بیشترین نرخ 

زندان رفتن را در 
میان ایالت های آمریکا 
داشت، اما حاال در این 

زمینه پیشرفت هایی 
داشته است. 

رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا حقوق 

ساالنه ای برابر با 
400 هزار دالر دارد. این 

در حالی است که متوسط 
حقوق آمریکایی ها برابر 

با سالی 44 هزار دالر 
است. رئیس جمهوری 
آمریکا عالوه بر این 

برابر 50 هزار دالر بن 
هزینه های اضافی و 

100 هزار دالر هزینه سفر 
دریافت می کند که از 

مالیات معاف است. 

جف بزوس مالک 
آمازون در جوالی 
 سال 2017 عنوان 
ثروتمندترین مرد 

 جهان را از 
 بیل گیتس ربود. 

ثروت مالک آمازون 
هم اکنون چیزی حدود 
112 میلیارد دالر است. 
مجله فوربس خبر داده 

که بیش از 2 هزار 
و200 میلیاردر در 

سراسر جهان زندگی 
می کنند. 

47درصد 

400,000

112,000,000,000

عکس خبراعداد روز

دیدار ترزا می، نخســت وزیر انگلیس با مارک روته، نخست وزیر هلند 
در شهر الهه

EPA

یــک زن اهل نیجر به همــراه فرزند تــازه به دنیا آمــده اش، زیر یک 
 ســاختمان در الجزیــره پنهان شــده، او نگــران اخراج شــدن از این

 کشور است.
Getty Images

 هنرمنــدان احمدآبــاد هند، هر ســاله پیش از جشــنواره ســاالنه
 هندو راتا یاتــرا، هنرنمایی می کننــد. در این تصویر موتورســواری را 

می بینید که از یک رمپ انسانی می پرد.
Reuters
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گاه
ن رافائل نادال مرد شماره یک تنیس جهان به استفاده از ساعت ضربه در مسابقات ویمبلدون اعتراض 

کرد. ساعت ضربه ساعتی است که محدودیت 25 ثانیه ای برای تنیسور ها برای زدن سرویس تعیین 
می کند. نادال که خود معموال خیلی کند بازی را آغاز می کند معتقد است که تنیسورها حق دارند 
بین امتیازها درباره تاکتیکشــان فکر کنند. داورها بارها به نــادال در خصوص کندی اش در زدن 

سرویس هشدار داده اند. 

 اعتراض نادال
 به استفاده از ساعت ضربه 

در ویمبلدون

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.


