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تایگر وودز و فیل مایکلسون قصد  دارند یک مسابقه گلف 
رودرو را بر سر 10 میلیون دالر برگزار کنند. این مسابقه قرار 
است چیزی شبیه به یک دوئل باشد. این مسابقه از سوی 
شبکه های تلویزیونی به طور مستقیم پوشش داده خواهد 
شد. هنوز معلوم نیست پول جایزه را خود این دونفر وسط 
می گذارند یا این که حامیان مالی یا شرکت های تبلیغاتی 
این پول را تعیین می کنند. قرار بر این بود که این مسابقه 
روز سوم جوالی در الس وگاس برگزار شود اما ظاهرا تاریخ 
مسابقه تغییر کرده و دونفر مشغول مذاکره بر سر تعیین 

تاریخ و تدارکات بازی هستند. 
مایکلســون درباره این بازی می گوید: »مهم نیســت 
که جایزه بازی چقدر اســت، مهم این است که این بازی 

و این دوئل هر دوی ما را از حاشــیه امن خودمان بیرون 
کشیده و به چالش می کشد«. مایکلسون همچنین گفته 
اســت؛ حتی این امکان وجود دارد که این بازی تبدیل به 
یک بازی معمولی شود. درست مثل آن چه که تنیسورها 
انجام می دهند و هرچند وقت یک بار در مقابل هم و به طور 
غیررسمی بازی می کنند.  تایگر وودز و مایکلسون تقریبا 
در سراسر دوره گلف خود رقیب یکدیگر بوده اند. البته طی 
ســال های اخیر به دلیل مصدومیت وودز این مایکلسون 
بوده که در بسیاری از مسابقات گلف پیروز می شده است، 
اما حاال وودز از بند مصدومیت رها شده و به نظر می رسد 
که فکر می کند این دوئل می تواند نقطه آغاز خوبی برای 

بازگشت جدی او به مسابقات گلف باشد.

دوئل 10 میلیون دالری تایگز وودز و فیل مایکلسون که
 این

و  
روزنامه مارکا با چاپ عکسی از نیمار ستاره 
برزیلی تیم ملی فوتبــال برزیل حذف برزیل 
از جام جهانی را مورد توجه قرار داده اســت. 
برزیلی ها در بازی مقابل بلژیک نتوانستند برابر 
تیمی که بازی تیمی فوق العــاده ای به نمایش 
گذاشت، پیروز شوند و با نتیجه دو بر یک بازی 
را واگذار کردند تا جام جهانــی 2018 برنده ای 

اروپایی داشته باشد. 

روزنامه نیویورک تایمز با چاپ عکسی از 
زنانی که همســران نیروهای داعش بودند، 
نوشته است که صدها نفر از این زنان به همراه 
فرزندانشان در ســوریه زندانی هستند و 
هیچ کسی نمی داند باید با آنها چه کند. برخی 
از اتباع اروپایی نیز بعــد از ظهور داعش در 
سوریه و عراق به این دو کشور سفر کرده اند و 

به عقد نیروهای داعش درآمدند.

روزنامه بوستون گالب چاپ آمریکا در گزارشی 
در صفحه نخست خود از تصمیم دولت آمریکا 
برای بازگرداندن کودکان مهاجران غیرقانونی به 
والدینشان تا پایان ماه جاری میالدی خبر داده 
است. انتقادات از تصمیم غیرانسانی ترامپ برای 
جداسازی کودکان از والدینشان آن قدر انتقاد 
به دنبال داشت که دولت آمریکا مجبور شد در 

تصمیم خود تجدید نظر کند. 
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بارش شــدید باران و ســیل در جنــوب غربی ژاپن، 
خسارات زیادی را بر جای گذاشته و موجب کشته شدن 
دســت کم 15 نفر و مفقود شــدن بیش از 50 نفر شده 
اســت.  با افزایش کشــته ها بــه دلیل ادامــه بارش ها 
که در اوایل هفته پیش آغاز شــده اســت، فرمانداری 
اوکایاما، گفته مــردی که در رانش زمیــن گیر افتاده 
بود، مرده است. ســرویس خبری کیودو، مرگ دیگری 
را در اثر رانش زمین در هیروشــیما اعالم کرد که باعث 
آتش سوزی نیز شد. این آژانس خبری همچنین از پیدا 
شدن جسد یک کودک در میان سیالب خبر داده است. 
سرویس خبری کیودو گفته است که یک زن در طبقه 

دوم خانه اش در اثر رانش زمین، مرده پیدا شده است.
همچنین فرمانداری هیروشــیما اعالم کرده اســت 
که در میان افراد مفقود شــده، 5نفر بوده اند که با ورود 

سیالب به خانه و ریزش خانه، زیر آوار مدفون شدند.
به گزارش یورونیوز، باران شــدید ســبب شد پلی در 
شهر هیروشــیما به درون رودخانه فرو بریزد و یک مرد 

سالمند نیز طی این حادثه جان باخت.
مقامات ژاپن اعالم کرده اند هم اکنون ۴۸ هزار نیروی 
پلیس، آتش نشــان و دیگــر نیروهای امــداد در حال 
کمک رسانی به بیش از یک صد ناحیه ای هستند که در 

آنها رانش زمین گزارش شده است.
آژانس مدیریت آتش ســوزی و فجایع ژاپن پیشــتر 
از 1.6میلیون تن شــهروند این مناطق خواســته بود 
خانه های خود را برای رفتن به مناطق امن تخلیه کنند 
تا در معرض ســیالب های احتمالی و رانش  زمین قرار 

نگیرند.

گرچه شــمار کســانی که این آژانس به آنها توصیه 
می کند محل ســکونت خــود را ترک کننــد در حال 
افزایش اســت و تاکنون بیش از ۳ میلیــون تن را در بر 

گرفته است.
کارشناسان می گویند باد نمناک و گرمی که از سوی 
اقیانوس آرام می وزد بر شدت باران های موسمی در این 

مناطق ژاپن افزوده است.
فرمانداری کیوتو، منطقه ای که بارش شــدید باران 
در آنجا هم خســارت وارد کرده، به مردم هشــدار داده 
اســت که مراقب پیام های تخلیه اضطراری باشند و به 
محض دریافت این اخبار، خانه هایشــان را ترک کنند. 
فرمانداری کیوتو اعالم کرده که در حال کنترل سیل با 

کمک چند سد است. 
سازمان هواشناســی ژاپن به ساکنان چهار استان در 
مرکز غربی این کشور اعالم کرده است نسبت به رانش  
زمین، طغیان رودها و باد شــدید هوشــیار باشند. این 
سازمان، شــرایط آب وهوایی فعلی مناطقی که گرفتار 
طوفان سهمگین »ماریا« شده اند را »تاریخی« خوانده 

است.
فرمانداری اوکایاما گفته اســت، در بعضی از مناطق، 
جاده ها بســته  و هشــدار رانش زمین داده شده است. 
کامیون های آبرســانی ارتش به ســرعت وارد مناطقی 
شده اند که سیستم آبرسانی، مختل شده و از کار افتاده 

است.
به گزارش تلویزیون ملی ژاپن بارش سهمگین شامگاه 
جمعه 6ژوئیه سبب شد 1.6 میلیون تن از ساکنان این 

کشور خانه های خود را تخلیه کنند.

  باران، سیل و رانش زمین
چالش جدید ژاپن

        پس از یک هفته تداوم بارش های سنگین که موجب خراب شدن خانه ها شده است
 انتظار می رود که تعداد کشته ها افزایش یابد

اعدام رهبر فرقه »حقیقت عالی« 
در ژاپن

رهبر یک فرقه آخرالزمانی و 6 عضو دیگر این 
گروه در ژاپن اعدام شدند. این افراد در سال 1۹۹۵ 
با پخش گاز اعصاب سارین در متروی توکیو باعث 
کشته شدن 1۳ تن و مجروح شدن هزاران نفر از 
مسافران مترو شــدند. اوم شینریکیو به معنای 
»حقیقت عالی« نام فرقه ای است که آموزه های 
بودایی و هندو را با پیشــگویی های آخرالزمانی 
تلفیق کرده است. این فرقه که توسط فردی به 
نام »شوکو آساهارا« در سال 1۹8۴ بنیان گذاشته 
شد، پس از حمله به متروی توکیو در بسیاری از 
کشورها به عنوان گروهی تروریستی شناخته 

می شود.
طی این حمله که در ماه مارس ســال 1۹۹۵ در 
متروی پرتردد توکیو روی داد، 1۳ نفر کشــته 
و دســت کم ۵800 نفر زخمی  شــدند. برخی 
از مجروحــان این فاجعه همچنــان با عواقب 
مسمومیت توسط گاز سارین دست به گریبانند و 
70درصد از قربانیان هنوز از اختالالت بینایی رنج 

می برند.
تصاویر این حمله تروریســتی بسیاری را در 
جهان تحت تأثیر قــرار داد و تصور مردم ژاپن از 
امنیت عمومی کشورشان را خدشه دار کرد. این 
فاجعه همچنین تأثیری عمیق بر سیاست های 
امنیت عمومی این کشور گذاشت تا جایی که تا 
به امروز استفاده از سطل های زباله غیرشفاف در 

مکان های عمومی ژاپن ممنوع است.
شیزو ماتسوموتو، معروف به شوکو آساهارا، 
بنیانگذار 6۳ ساله این فرقه نخستین فردی بود 
که به دار آویخته شد. وی در سال 200۴ میالدی 
به همراه 1۳ تن از اعضای فرقه مجرم شناخته شد.

وی در آن زمــان درباره پیشــگویی خود از 
آخرالزمان ادعا می کرد که در زمان ســفر کرده 
و به ســال 2006 میالدی رفته و با مردم درباره 
جنگ جهانی سوم سخن گفته است. این فرقه 
در اوج فعالیت خود دســت کم 10 هزار عضو در 
ژاپن و کشورهای دیگر داشت. برخی از اعضای 
آن در منطقه ای واقع در دامنه کوه فوجی زندگی 
می کردند. آنها در این مکان آموزش هایی عجیب 
می دیدند و سالح هایی نظیر گاز سارین جمع آوری 
کرده بودند. در مدت زمان 
محاکمــه رهبر فرقه و 
اعضای دخیل در حمله 
متروی توکیو که سال ها 
به طول انجامید، هیچ 
یک از آنان انگیزه 
خود از این حمله 
را  شــیمیایی 
آشکار نکردند.

چهره

دولت چین اعالم کرده 
در پاسخ به سیاست های 

جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه چین 550 میلیارد 
دالر تعرفه بر کاالهای 

آمریکایی اعمال خواهد 
کرد. از زمان روی کار 

آمدن ترامپ، ترامپ 
جنگ تعرفه های بیشتر را 

بر کاالی غیرآمریکایی 
با دولت های کانادا، 

مکزیک، چین و اتحادیه 
اروپا آغاز کرده است.

تعداد گزارش هایی که 
در خصوص تجاوز به 

پلیس لندن واصل شده 
در سال 2017  نسبت 
به سال قبل 20درصد 

افزایش داشته است. در 
سال 2017 تعداد 7هزار 
و613 گزارش تجاوز به 
پلیس لندن رسیده است 

در حالی که در سال 
 2016 این تعداد

 6 هزار و 392 مورد بوده 
است. پلیس لندن اعالم 

کرده است که هنوز هیچ 
دلیلی برای این افزایش 

نمی شناسد. 

تعداد کشته شدگان در 
جنگ سوریه از آغاز 

تا پایان سال 2016 به 
400 هزار نفر رسیده 
است. برخی از آمارها 

نیز حکایت از این دارند 
که تا پایان سال 2017 

این آمار تا 450 هزار 
نفر افزایش داشته است. 

سوریه سال ها است 
که با جنگ داخلی، 

گروه های تروریستی و 
داعش دست و پنجه نرم 

می کند. 

550,000,000,000

7,613

400,000

عکس خبراعداد روز

کارکنان باغ وحش اســتان »یونان« در چین یک آشپزخانه تولید غذا 
را بازگشایی کرده اند تا بازدیدکنندگان شــاهد چگونگی تهیه غذا برای 

حیوانات باشند.
Getty Images

یک کواالی ۴ســاله به نام آرچر در پارک حیات وحــش فیتردیل در 
سیدنی استرالیا دیده می شود. دانشمندان گفته اند که آنها درحال تغییر 

کدهای ژنتیکی کوالها هستند تا بتوانند آنها را از انقراض نجات دهند.

AFP

دو زن در تصویر دیده می شــوند که درحال کارکردن با گوشــی های 
تلفن همراهشان روی یک صندلی موشک شکل با پرچم آمریکا در پکن 
هستند. ایاالت متحده آمریکا تعرفه های واردات چینی ها را افزایش داده 

و پکن نیز اعالم کرده که فورا به این اقدام، پاسخ خواهد داد.
AP
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صادق خان شهردار لندن با پرواز بالونی از چهره کاریکاتوروار و عصبانی ترامپ بر فراز پارلمان انگلیس 
در شهر لندن موافقت کرده است. این بالون که در اعتراض به سیاست مهاجرتی ترامپ ساخته شده 
قرار است در جریان حضور ۳ روزه ترامپ در انگلیس به هوا فرستاده شود. صادق  خان گفته است که 

از حق مردم برای اعتراض مسالمت آمیز دفاع می کند. 

 پرواز ترامپ 
 بر فراز

 لندن

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدی اسـت.
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