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گرمای بی سابقه در 
ایالت کبک کانادا جان 
ده ها نفر را گرفت. موج 
بی ســابقه ای  گرمای 
اســتان کبک کانادا را 
این  اســت.  فراگرفته 
موج گرمــا در مناطق 
شــرقی کانادا از یک 
هفته پیش شروع شده 
است. مقامات استانی 

در کبک اعالم کردند که تــا کنون70 نفر به علت 
گرمازدگی جانشان را از دســت داده اند. بررسی ها 
نشــان می دهد که این موج گرما در چندین دهه 

اخیر در کبک بی سابقه است.
نیروهای پلیس و دســتگاه های امــدادی برای 
هشــدار به مردم و کنترل اوضاع در این شرایط به 
منظور ارتقای ضریب امنیت جسمی مردم دست به 
کار شده اند. آنها به مردم هشدار می دهند که در این 
شرایط آب زیادی بنوشــند و مرتب از همسایگان 
خود بخواهند تا از ســالمت آنها مطمئن باشند. از 
دست رفتن آب بدن به علت گرما یکی از شدیدترین 
آســیب ها را به بدن انســان وارد می کند و ممکن 
است به حمله قلبی و مرگ منجر شود. پیش بینی 

می شــود به زودی موج 
هــوای خنک تــری در 
کانادا  شــرقی  مناطق 

حاکم شود.
در  هــوا  دمــای 
کبک، تورنتــو و برخی 
ایالت هــای کانــادا به 
رکورد بی ســابقه باالی 
۴0 درجه رسیده است. 
این در حالی اســت که 
تنها استان کبک رسما موارد مرگ مربوط به گرما 
را منتشر کرده است. بر اســاس آخرین آماری که 
سخنگوي وزارت بهداشــت این ایالت روز دوشنبه 
منتشر کرد، شمار قربانیان گرمای شدید در کبک 
کانادا به 70 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت در 
این استان اعالم کرد که حدود نیمی از این قربانیان 

)3۴ نفر( در مونترال بوده اند.
از ابتــدی ماه ژوئیه و از حــدود یک هفته پیش 
کانــادا با موج شــدید گرما مواجه اســت اما تنها 
استان فرانســوی زبان کبک به  طور رسمي موارد 
مرگ مربوط به گرمای طاقت فرسا را منتشر کرده 
است. در  سال 2010 موج گرما موجب مرگ حدود 

یکصد نفر در منطقه مونترال شد.

قتل عام گرما در کانادا به 70 نفر رسید

که
 این

و  
روزنامه هرالــد به موضــوع اســتعفای وزرای 
حامی برگزیت در کابینه انگلیس پرداخته اســت. 
همه پرســی درباره خــروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپا موجب شــد تا برخی از حامیان این اقدام به 
عضویــت کابینه انگلیس درآینــد و حاال همه آنها 
اســتعفا کرده اند و ترزا می  نخست وزیر انگلیس را 

در شرایط بسیار بدی قرار داده اند. 

روزنامــه نیویورک تایمز به موضوع فرزنــدان آوارگان 
روهینگیایی که بعد از تجاوز به دنیا می آیند، پرداخته است. 
موضوعی که این روزنامه به آن توجه کرده، این است زنانی 
که زمانی در میانمار در پی خشــونت های فرقه ای مورد 
تجاوز قرار گرفته اند و از آن تجاوز بچه دار شــده اند، حاال 
مجبورند نگاه های سنگین و خطر طردشدن از جامعه را 

به عالوه ظلمی که به آنها شده، تحمل کنند. 

روزنامه میامی هرالد خبرداده که پس از قوانین جدید 
مهاجرتی ترامپ، اتباع هندوراسی که قصد مهاجرت به 
آمریکا داشتند، حاال درخصوص این تصمیم احتیاط 
بیشتری به خرج می دهند. قانون ترامپ برای جداسازی 
کودکان مهاجران غیرقانونی از والدین پس از ورود به 
خاک آمریکا کسانی را که قصد مهاجرت به آمریکا را 

دارند، ترسانده است. 

ک
وس

 کی

»مادامی که آنها خوب بازی می کنند، مهم نیســت 
که آنها سیاه پوســت هســتند یا سفیدپوست، عرب، 
مســلمان یا هر چیز دیگر.« این را »تیم« 28 ساله در 

حال تماشای بازی فرانسه و پرو می گوید.
تیم که اصالتا اهل ســاحل عاج اســت، کافه ای در 
پاریــس دارد که اکثــر افرادی که به آنجــا می آیند، 

مهاجران یا کودکان مهاجران هستند.
ِمین 36 ســاله اهل گامبیا می گوید: »تیم فرانسه 
تیم خوبی اســت اما هماهنگی آنها نســبت به نسل 
1998 کمتر اســت؛ با این حال این تیم رشد زیادی 

داشته است.«
بازی فرانســه در نیمــه نهایی در مقابــل بلژیک 
است. هر تیمی که پیروز شــود، به فینال جام جهانی 
راه پیدا می کند. تیم فرانسه شــامل بازیکنان عرب و 
آفریقایی تبار است و این تنوع نژادی ما را به یاد  سال 

1998 می اندازد که فرانسه قهرمان جام جهانی شد.
بیست  ســال از آن زمان گذشته اســت؛ زمانی که 
تیم فرانسه با شکست 3 بر صفر برزیل جام را به خانه 
برد. در آن زمان شعار »ســیاه، سفید، عرب« در بین 
همه مردم فرانسه مشهور شده بود؛ چرا که بازیکنان 
این تیم در آن زمان از سیاه پوســت و سفید پوست ها 
تا عرب تبار همه در یک تیــم جمع و موجب پیروزی 

تیم ملی فرانسه شده بودند.
»گرگوری پیه رو« استادیار بخش انگلیسی دانشگاه 
کانکتیکات که کتاب ها و مقــاالت زیادی را در مورد 
روابط نژادی در فرانســه و فوتبال نوشــته، می گوید: 
»در یک راه و با یک هدف مشــخص، تیم فرانسه در 
 سال 1998 پیروز مســابقات شد. این بازی اضطراب، 
درام، زیبایی و عظمت را به همراه داشت اما در پایان 

بچه های ما بودند که پیروز شدند.«
او به خبرگــزاری الجزیره می گویــد: »فراتر از یک 
تیم، شــما در فرانسه می توانید ســفید، سیاه یا از هر 
نژاد دیگری باشــید و در خیابان هیچ کس شما را آزار 

ندهد. 
در  ســال 1998 ژاک شــیراک، رئیس جمهــوری 
فرانســه بود و با چالش راســت افراطی که ژان ماری 
لوپــن آن را نمایندگــی می کرد، روبه رو بــود. لوپن 
می خواســت که او را در انتخابات ریاســت جمهوری 

2002 شکست دهد.
رئیس جمهوری می خواست که از تنوع نژادی دفاع 
کند و در طرف مقابل راست افراطی مخالف مهاجران 

و تنوع نژادی بود.
پیه رو می گوید: »در  سال 1998 نخست وزیر لیونل 
ژوزفین و رئیس جمهوری ژاک شــیراک با سوارشدن 
بر موج حاصل از پیروزی تیم ملی فرانسه موفق شدند 

که لوپن را برای مدت زیادی ساکت کنند.«
رضایتمندی از تیم ملی فرانســه در سراسر پاریس 
دیده می شــد. تصویر مردی که پســر یــک مهاجر 
الجزایــری بود، بــر روی طاق نصرت دیده می شــد: 

زین الدین زیدان.
چهار  سال بعد، لوپن در انتخابات ریاست جمهوری 
شرکت کرد و باز هم شکســت خورد و ژاک شیراک، 

برای دوره دوم، پیروز شد.
19  سال بعد، در  سال 2017، دختر ژان ماری لوپن 
نیز از جناح راســت افراطی وارد رقابت های انتخاباتی 

شد که او هم درنهایت مغلوب ایمانوئل ماکرون شد.
پاول سیلوراشتاین، اســتاد انسان شناسی در کالج 
»رید« همــه اتفاقات حتــی جام جهانــی را عمیقا 
ســمبولیک و نمادین تفســیر می کند. او به الجزیره 
گفته است: »دولت فرانسه تالش زیادی انجام داد تا از 
تیم ملی فرانسه حمایت کند و آن را نمادی از جامعه 
متکثر و چندفرهنگی فرانســه نشان دهد. با این حال 
خود بازیکنان اساســا درگیر این مسائل نبودند. شما 
کمتر دیده یا شــنیده اید که زیدان در مورد هویت و 
تبار خودش صحبتی کرده باشد. او فقط می خواست 

که در اذهان مردم یک بازیکن فوتبال باشد.«

 تیم ملی فرانسه 
نماد تنوع نژادی

فدرر سلطان چمن ویمبلدون

راجــر فــدرر تاکنون در مســابقات 
ویمبلدون بدون این که حتی یک ست را 
نیز به حریف واگذار کند، درحال پیشروی 
است و روز دوشــنبه بعد از پیروزی در 
مقابل حریف فرانســوی خــود به دور 
یک چهارم نهایی راه یافت. فدرر در یک 
بازی کامال مســلط حریف فرانسوی خود 
را با نتیجه 3 بر صفر شکســت داد. فدرر 
ست نخســت بازی را تنها در 18دقیقه و 
با نتیجه 6 بر صفر پیروز شد. تحلیلگران 
بر این عقیده اند کــه نمایش فدرر در این 
مسابقات نشان می دهد که او هرگز تا این 
حد آماده نبوده است. فدرر در این بازی 
تاکنون همه ســرویس های خود را از تور 
رد کرده است و هیچ امتیاز سرویسی به 
حریف نداده است. او همچنین 32 ست را 
پشت سر هم پیروز شده است. او که حاال 
تنیسوری 36ساله است، به نظر می رسد 
هیچ مشکلی با سن خود ندارد و در واقع 
در زمین بازی به نوعی بــا حریفان خود 
مثل یک عروســک اســباب بازی رفتار 
که  می گویند  تحلیلگران  برخی  می کند. 
موفقیت فدرر در این مســابقات مدیون 
تصمیم درستی اســت که او چندماه قبل 
درخصــوص انصراف از مســابقات اوپن 
این  معتقدند  تحلیلگران  فرانسه گرفت. 
تصمیم فدرر موجب شــد تا او بتواند بر 
آماده سازی برای مســابقات ویمبلدون 
بیشتر تمرکز کند. فدرر در این مسابقات 
آن قدر انــرژی دارد که همــواره تالش 
می کند امتیاز را در همان سرویس اول از 
حریف بگیرد. فدرر حاال درحالی به سوی 
فینال قدم برمی دارد کــه خیلی در این 
مسابقات خود را خسته نکرده و مسابقات 

به آسانی برده است. 

چهره

مجموع بدهی 
کشورهای جهان در 

پایان  سال 2016 
به 164 تریلیون 

دالر رسید که این 
رقم بیش از دو برابر 
تولید ناخالص داخلی 
جهان در همان  سال 

است. 63 درصد از 
بدهی مذکور مربوط 

به بخش خصوصی 
و 37 درصد از آن 

مربوط به بخش دولتی 
کشورهای مختلف 

جهان است.

در فاصله سال های 
2011 تا 2017 حدود 
1.2  میلیارد نفر از افراد 
بزرگسال جهان صاحب 
حساب بانکی شده اند. 

نسبت جمعیت بزرگسال 
دارای حساب بانکی 

به کل جمعیت جهان 
از 62 درصد در  سال 
2014 به 69 درصد 

در پایان  سال 2017 
رسیده است.

جف بزوس، رئیس 
هیأت مدیره و 

مدیرعامل شرکت 
آمازون، اعالم کرد که 
تعداد اعضای ویژه این 

شرکت اکنون از مرز 
100 میلیون نفر عبور 
کرده است. اعضای 
ویژه آمازون ساالنه 

مبلغی را به  عنوان حق 
عضویت به این شرکت 

پرداخت می کنند و 
در مقابل از خدمات 

خاصی برخوردار 
می شوند.

164,000,000,000,000 

1,200,000,000

100,000,000

عکس خبراعداد روز

کریس فاوا، یکی از طرفداران بازی های ویمبلدون با یک افسر پلیس در لندن عکس می گیرد.
PA

ورود نیروهای پلیس برای پاکســازی آوار پس از سیل. نیروهای امدادی در تالشند تا خود 
را به افرادی برسانند که در مناطق متأثر گیر افتاده اند. این سیل دست  کم جان 109 نفر را 

گرفته است.
AFP

خانواده یکی از پسربچه های تایلندی که در غار گیر افتاده، در انتظار بیرون آوردن فرزندشان 
هستند.
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ن

محیط بانان در شمال استرالیا کروکودیلی را زنده صید کردند که بیش از ۴متر و 70سانتی متر 
طول داشته و 600کیلوگرم وزن دارد. این کروکودیل نخستین بار، هشت سال پیش دیده شد 
و از آن زمان تاکنون محیط بانان با هدف ممانعت از برخورد او با انسان ها به دنبالش می گشتند. 
قرار است این کروکودیل به یکی از مزارع نگهداری این حیوانات منتقل شود. این کروکودیل 

یکی از بزرگترین ها در نوع خود است. 

زنده گیری یک 
کروکودیل 5متری 

در استرالیا

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.


