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حتمــا همه پیش خودتــان فکر کرده ایــد که چه 
کســانی در کمپانی های بزرگ  تک نظیر اپل، گوگل، 
مایکروسافت و غیره کار می کنند؟ کمپانی هایی که تا 
این حد موفق هستند همواره ایده های نو و جذاب دارند، 
حتما باید از افرادی استفاده کنند که از هوش سرشاری 

برخوردار بوده و خالقیت زیادی داشته باشند.
حدستان درست است. برای مثال کمپانی اپل برای 
جذب نیروهای مورد نظر خود روش کار بسیار عجیبی 
دارد. اگر برای مصاحبه به کمپانــی اپل می روید، باید 
انتظار داشته باشید که سواالت عجیب وغریبی از شما 
بپرســند. تنها تحصیالت و ســابقه کاری شما مالک 
نیست. حتما مدیران اپل به چیزهایی بیش از اینها نیاز 
دارند.  شرکت اپل عالوه بر سواالت فنی و مرتبط با تجربه 
کاری هر فرد، در طول مصاحبه کاری معماهای عجیب 
و جالبی نیز مطرح می کند تا براساس پاسخ های هر فرد 
در مورد استخدام شدن یا نشدن او تصمیم گیری کند. 
اگر مثال فردی قصد استخدام شــدن در فروشگاه های 
اهالی کوپرتینو را در سر دارد، باید به سواالت متعددی 
همچون چگونگی رفتار با مشتری های شاکی و عصبانی 

پاسخ دهد.
برخی از مصاحبه شــونده ها مجبور بــه حل کردن 
معماهای ریاضی هستند و شماری دیگر باید سواالت 
عجیب مصاحبه کننده را پاســخ دهند. اگر کنجکاو 

هستید تا با شماری از این سواالت عجیب و جالب در 
طول مصاحبه کاری در شرکت اپل آشنا شوید، از شما 

دعوت می کنیم تا ادامه مطلب را از نظر بگذرانید.
برای مثال از کاندیدای فروشنده می پرسند ابرقهرمان 
از نظر شــما چگونه باید باشــد و دلیل خود را توضیح 
دهید. یا از کاندیدای مهندسی نرم افزار می پرسند فرض 
کنید دو عدد تخم مرغ دارید و می خواهید مشــخص 
کنید که از چه ارتفاعی اگر به زمین بیفتند، نخواهند 
شکســت. چگونه این کار را انجام می دهید؟ بهترین 
راهکار چیست؟ برای استخدام مشاور مشتریان از آنها 
می پرسند به یک کودک ۸ ساله توضیح دهید که مودم / 

روتر چیست و چگونه کار می کند.
اینها تنها تعدادی از سواالتی است که مدیران اپل از 

متقاضیان کار در این شرکت می پرسند. 

همه سوال های عجیب وغریب در مصاحبه کاری با مدیران اپل که
 این

و  
بعد از برد تیم ملــی انگلیــس در مقابل کلمبیای 
ســخت کوش در ضربــات پنالتی حــاال مطبوعات 
انگلیس به تیم ملی کشورشان به عنوان قهرمان بالقوه 
جام جهانی 201۸ می نگــرد. انگلیس تا قبل از فینال 
باید کرواسی سرسخت را نیز از پیش پا بردارد. اما گرت 
ساوتگیت گفته اســت که ما در تیم مان درباره این که 

چگونه قهرمان جام 1966 شد، صحبت کرده ایم.

نوجوانان فوتبالیســتی که در غاری آبی در تایلند 
گرفتار شــده اند، روزنه های امیدی مشاهده کرده اند. 
روزنامه دیلی تلگراف خبر داده است دست کم نیمی از 
نوجوانان از این غار نجات داده شده اند. گفته شده است 
که این نوجوانان به همراهی غواصان از مســیر زیر آب 
به بیرون از آن هدایت شده اند. تالش برای نجات باقی 

نوجوانان و مربی شان نیز ادامه دارد. 

روزنامه لس آنجلس تایمز به موج گرما در آمریکا 
و آتش ســوزی هایی که به همین دلیل در مناطق 
مختلــف رخ داده پرداخته اســت. دمــای هوا در 
آمریکا طی چند روز گذشــته به بیش از 42 درجه 
سانتی گراد رســیده و همین مسأله در برخی نقاط 
جنگلی موجب آتش ســوزی و از بین رفتن صداها 

خانه شده است. 

ک
وس

 کی

دومین مرحله نجات پســربچه های گیر افتاده در غار در 
تایلند آغاز شد. غواصان روز یکشنبه وارد غار شده و موفق به 
نجات 4نفر از بچه هایی شدند که از 16روز پیش در آنجا گیر 
افتاده بودند. نجات آنها و هدایتشان به بیرون از غار، بیش از 
۸ساعت طول کشید. با این حال، 5ساعت زودتر از آن چه که 

انتظار داشتند، به اتمام رسید.
صبح دوشــنبه غواصان به روزنامه گاردین گفتند که آنها 
آماده اند تا دوباره وارد غار شــوند تا ۸نفــر باقی مانده را نیز از 
آنجا بیرون بیاورند. سپس مقامات اعالم کردند که غواصان 
ســاعت 11صبح به وقت محلی، دوباره وارد غار شــده اند. 
»نارونگســاک اوســاتاناکورن«، رئیس مرکــز فرماندهی 
مشترک و هماهنگ سازی عملیات گفت: »ساعت 11 صبح، 
ما گروه دوم غواصان را به داخل فرســتادیم.« او روز دوشنبه 
گفت که شرایط مانند روز یکشــنبه بود و کاهش در سطح 
آب غار صورت گرفته، غواصان به لحاظ جســمی آمادگی 
آغاز عملیات را دارند.رئیس مرکز فرماندهی مشترک گفته 
اســت: »عوامل و شــرایط مانند دیروز خوب و تیم نجات، 
تقریبا همان تیم است و فقط بعضی از آنها که خسته بودند، 
جایگزین شدند.«انتظار می رفت که نخستین پسربچه ای که 
نجات پیدا کند، ساعتی بین 7:30 تا ۸:30 بعدازظهر باشد. 
از رئیس مرکز فرماندهی مشترک عملیات در مورد انتخاب 
اینکه کدام یک از بچه ها زودتر بیرون بیایند پرسیده شد و او 
گفت: »بهترین گزینه ها، آنهایی هستند که به لحاظ روحی 
و جسمی آمادگی دارند.«بعدازظهر به وقت محلی، نفر پنجم 
و ششم نیز از غار نجات پیدا کردند.سطح آب به خاطر ادامه 
پمپاژ و بیــرون آوردن آب داخل غار، بــه پایین آمدن ادامه 

می دهد. به نظر می رسد که دست کم دو عملیات دیگر برای 
نجات افراد باقی مانده نیاز باشد.بچه هایی که از غار بیرون آورده 
شدند، در شرایط ســالمت و ایمنی به سر می بردند. رئیس 
مرکز فرماندهی مشترک گفته است که آنها گرسنه بودند و 
درخواســت مرغ و برنج می کردند. بچه های آزاد شده از غار، 
هنوز نمی توانند والدینشان را ببینند. پزشکان گفته اند که آنها 
باید آزمایش های پزشکی و سالمت روحی و روانی و جسمی 
خود را انجام بدهند تا مشخص شود که هیچ بیماری در غار 
نگرفته اند و تاخیری در انجام ایــن آزمایش ها نباید صورت 
بگیرد.با این حال، مقامات گفته اند که تیم پزشکی به زودی 
تصمیم می گیرد که آنها چه زمانی می توانند با والدین خود 
مالقات کنند.»نارونگســاک اوســاتاناکورن«، رئیس مرکز 
فرماندهی مشترک عملیات گفته است: »تیم پزشکی تالش 
می کند که دست کم یک دیدار از پشت دیوارهای شیشه ای 
برای آنها فراهم کند.«گرچه 6نفر تاکنون نجات پیدا کرده اند و 
پیش بینی می شود که تا پایان روز دوشنبه باز هم به این تعداد 
اضافه شود، اما امدادگران همچنان نگران سالمت و وضعیت 
بچه هایی هســتند که در غار گیر افتاده اند و خطراتی آنها را 
تهدید می کند و با این شــرایط باید مسیر 3.2 کیلومتری را 
برای خروج از غار، از مسیرهای آبی، لجن و باریک بپیمایند.

همچنین تیم های روانشناسی و آماده سازی در حال صحبت 
با هم کالسی های بچه های مدرسه و معلمان آنها هستند و 
به آنها گفته اند که »حرفی نزنید که به احساســات و روحیه 
این بچه ها آســیب وارد کند.«مقامات مدرسه هم در مورد 
امتحانات هفته آینده این کــودکان گفته اند که زمان بندی 

برگزاری امتحانات برای آنها متفاوت خواهد بود.

 دیدار با نجات یافتگان
 از پشت دیوار شیشه ای 

عملیات نجات فوتبالیست های نوجوان تایلندی به رغم دشواری در حال انجام است

 گوشه امن ایوانکا 
در جنگ میان پدرش و چین

ایوانکا ترامپ کــه کمپانی تولید لباس 
از تعرفه هایی کــه دونالد ترامپ  دارد، 
بر کاالهای چینی صادراتــی به آمریکا 
تحمیل کرده، معاف شــده است. ایوانکا 
ترامپ برخالف سیاست پدرش کارخانه 
تولیدی خود را هرگز بــه خاک آمریکا 
نبرده و همچنان در چین مشــغول تولید 

لباس و صادرکردنشان به آمریکاست. 
این درحالی اســت که ترامپ اخیرا از 
تصمیــم کمپانی تولید موتورســیکلت 
هارلــی دیویدســون بــرای انتقــال 
کارخانه اش به اروپا بشــدت انتقاد کرده 
بود. این درحالی است که دخترش هرگز 
در خــاک آمریکا کاالیــی تولید نکرده 
گذشته  هفته  روزجمعه  ترامپ  اســت. 
تعرفــه 34میلیارد دالری بــر کاالهای 
صادراتــی از چین وضع کرده اســت. تا 
ژانویه ســال 2017 کارخانه های ایوانکا 
ترامپ در چین و هنگ کنگ مشــغول 
تولید بوده اند. از ژانویه سال 2017 به بعد 
برخی از کارخانه ها به کشــورهای دیگر 
نظیر اندونزی، کره جنوبی و ویتنام منتقل 

شدند. 
البته چین نیز در مقابل این اقدام ساکت 
نمانده و تعرفه هایی را بر کاالهایی  نظیر 
غذاهای دریایی، دانه های ســویا، مواد 
لبنی، خودرو، ســیب، غذای حیوانات و 
سیگار که از آمریکا صادر می شوند، وضع 
کرده است. نکته مهم اما در این میان این 
است که به رغم داغ شدن جنگ تعرفه ها 
میان چین و آمریکا ایوانکا ترامپ، دختر 
دونالد ترامپ همچنــان از پرداخت این 

فه هــا  معاف است و به نظر می تعر
سد  هــم چین و ر

آمریکا  هم 
فقــی  ا تو
ایــن  در 
ص  خصــو
ت  ر صــو

داده اند. 

چهره

در طول ادوار جام جهانی 
از  سال 1930 تا 2014 

تاکنون 2 هزار و 377 
گل به ثمر رسیده است. 

جام های جهانی  سال 
1982 در اسپانیا و 2014 

در برزیل با 171 گل 
پرگل ترین جام های جهانی 

بوده اند و جام های جهانی 
 سال 1930 و 1934 در 

اروگوئه و ایتالیا با 70 
گل کم گل ترین جام های 
جهانی به شمار می روند. 

تعداد پیام هایی که روزانه 
در شبکه های اجتماعی 
فیس بوک و واتس اپ 

ردوبدل می شود، به 
60 میلیارد پیام می رسد. 
31 درصد جمعیت زمین 

در شبکه های اجتماعی 
حساب کاربری دارند. 

فیس بوک به تنهایی 
نزدیک به دو میلیارد کاربر 

در سراسر دنیا دارد. 

تونل سن گوتارد به طول 
۵7.1کیلومتر در سوییس، 
طوالنی ترین تونل قطار در 
جهان محسوب می شود. از 

نظر ابعاد ساختمانی، این 
تونل را تنها می توان با تونل 

۵0.۵کیلومتری مانش 
)بین فرانسه و انگلستان( 
و تونل ۵3.8کیلومتری 
سیکان در ژاپن مقایسه 
کرد. برای احداث این 
تونل 10.9 میلیارد یورو 

شده است. همه این مبلغ 
را دولت سوییس پرداخت 

کرده است. جالب است 
بدانید این مبلغ معادل 

بودجه ای است که صرف 
برگزاری المپیک 2012 

لندن شد.

2,377

60,000,000,000

57

عکس خبراعداد روز

مردمی که یک گاو وحشی جوان به دنبال آنهاست، خود را داخل آب پرت 
می کنند. این جشن »بوسا المار« یک جشن سنتی است که هر ساله در اسپانیا 

برگزار می شود.
EPA

دو نفر از اهالی کوراشیکی در ژاپن از منطقه سیل زده در حال فرار هستند.
Getty Images

مردی در چین در مســابقه فلفل خوری در میان دریاچــه ای از فلفل دراز 
کشیده است. برنده این مســابقه موفق شد که در عرض یک دقیقه 50 فلفل 

بخورد.
Getty Images
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نواک جوکوویچ روز گذشــته در مسابقات تنیس ویمبلدون به شــدت از رفتار برخی تماشاگران در 
سوت زدن و سرفه کردن به هنگامی که او می خواست ســرویس بزند انتقاد کرد. جوکوویچ همچنین 
نسبت به رفتار تماشاگران بعد از این که داور به او در خصوص تاخیر در زدن سرویس تذکر داد اعتراض 
کرد. جوکوویچ گفته است برخی در میان تماشاگران تظاهر به سرفه کردن می کردند و بی جهت سوت 

می زدند. 

عصبانیت جوکوویچ 
از عدم سکوت 
تماشاگران در 

ویمبلدون

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـی محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـری را تمریـن کنیـد.

گاه
ن


