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بازرسی امنیتی توپ
اهدایی پوتین به ترامپ
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سونامی پرونده ها علیه ترامپ

به موازات اصرار دونالد ترامپ بر ادامه دوستی با والدیمیر
پوتین،پروندههایسیاسی–اخالقیعلیهرئیسجمهوری
آمریکا جنجالی تر می شود  .موافقت ترامپ برای دیدار با
پوتین در هلسینکی موجب شد تا کمیته اطالعاتی تحت
کنترل جمهوری خواهان  ،دخالت روس ها در انتخابات
سال  2016آمریکا را تایید کند  .با اعالم تصمیم ناگهانی
ترامپ برای دعوت از پوتین به کاخ سفید که گفته می شود
حتیمدیراطالعاتملیآمریکاورئیسجامعهاطالعاتیاین
کشور هم از چنین تصمیمی مطلع نبوده است  ،اف بی آی از
وجودمکالمهضبطشدهترامپبامایکلکوهنخبرمیدهد
که درباره پرداخت حق السکوت به یک مدل مجله پلی بوی
صحبتکردهاند.اینمکالمهضبطشده،مدرکمعتبریدر
اثباتدروغگوییرئیسجمهوریآمریکاخواهدبود.کادلین
پارکر در واشنگتن تایمز می نویسد  « :دونالد ترامپ یک غده
سرطانی در حیات آمریکاست که باید آن را جراحی و حذف
کرد  ».آیا سرانجام ترامپ حذف خواهد شد ؟ فعال که نشانه
هایی از تصمیم " دولت پنهان " برای حذف چهل و پنجمین
رئیس جمهوری ایاالت متحده دیده نمی شود  .اما تکروی
ها و نادیده گرفتن " قواعد بازی " از فردی که داعیه مبارزه با
"تشکیالت"راداشتهودارد،بدونمجازاتنخواهدبود.
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اندیشکده روز
پشت پرده یک انتقال

اندیشکدهراهبردیتبییننوشت-1:دولتسوریهباانتقال
اهالی فوعه و کفریا ضمن نجات آنان از محاصره ،از حربه
دشمن برای استفاد هاز آنان به عنوان سپر انسانی در صورت
آغازعملیاتیبرایآزادسازیادلبجلوگیریکرد-2.انتقال
تروریستهابهادلبوخالیشدنفوعهوکفریاازساکنانش،
احتمالایجادجنگبینخودتروریستهاراافزایشمیدهد
زیرا گروههای تروریستی در ایدئولوژی خود همنظر نیستند
و دولت سوریه با انتقال آنان به ادلب قصد دارد توان آنان
را مصروف خود بدارد؛ مانند آن چه در درگیریهای گروه
نورالدین الزنکی و جبهه تحریرالشام رخ داد-3.جابه جایی
تروریستهابااهالیفوعهوکفریابدینمعناستکهتنهاگروه
عمد ه باقی مانده در جنوب سوریه «جیش خالد بن ولید» که
هم پیمان داعش است خواهد بود و با توجه به اجماع نسبی
علیه داعش ،ارتش سوریه خواهد توانست با انجام عملیاتی
برقآسا این منطقه را پاک سازی سپس عملیات ادلب را
آغازکند.

وکیل سابق دونالد ترامپ که برای مخفی نگه داشتن
رسوایی های رئیس جمهور آمریکا تالش می کرد ،خود
عاملاثباتکنندهیکرسواییجنسیدیگرشد .ماموران
افبیآیدرجریانبازرسیازدفتر«مایکلکوهن»،وکیل
شخصی و کارچاق کن دونالد ترامپ یک فایل صوتی
کشف کردند که در آن ترامپ با کوهن دربــاره پرداخت
پول به «کارن مکداگال» ،مدل مجله پلی بوی صحبت
میکند .تاریخ این فایل صوتی مربوط به قبل از انتخابات
ریاستجمهوری  2016آمریکاست و وکیل ترامپ این
گفت و گو را «مخفیانه» ضبط کرده ،اقدامی که موکل اش
را به چالشی جدید کشیده است .به گــزارش نیویورک
تایمز ،پیش از این« ،کارن مک دوگال» ،در متنی هشت
صفحه ای مدعی رابطه ای  ۹ماهه با دونالد ترامپ در
سال  2006تا  2007شده بود« .مکدوگال» پیشتر
گفته بود او جزئیات رابطه دوستی و شراکت جنسی خود
با ترامپ را به نشریه «نشنال اینکوایر»
به مبلغ  ۱۵۰هــزار دالر فروخته
بود اما این نشریه که مدیر آن از
دوستان و هـــواداران نزدیک
رئیسجمهورآمریکاستاین
گزارشراهرگزمنتشرنکرد
و به عبارتی با خریداری آن
جلوی انتشار عمومیاش
راگرفت.درهمینحال،
روزنامه واشنگتنپست
گـــزارش کــرده است
که در این گفت وگو
ترامپ و مایکل

در پی ساعاتی پرتنش که ناشی از موج جدید حمالت رژیم
صهیونیستی به مواضع وابسته به حماس بود ،آرامشی
شکننده به غزه بازگشته است.حماس میگوید برای
آتشبس به توافق رسیده است هرچند صهیونیست ها
تا لحظه تنظیم خبر در این بــاره اظهارنظری نکرده اما
گزارشها حاکی از اعمال این آتشبس است .غزه  ،جمعه
شب شاهد تنشی از سوی اشغالگران بود به طوری که دو
مرکز دیدهبانی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی
حماس در شرق خان یونس هدف گرفته شد که شهادت
سهمبارزاینگروهرادرپیداشت.یکجوانفلسطینینیز
بهضربگلولهنظامیانصهیونیستدرجریانمشارکتدر
تظاهرات بازگشت در نزدیکی نوار مرزی با سرزمینهای
اشغالی به شهادت رسید.اما گروههای مقاومت هم دست

اعتراضات رنگ خونگرفت

دربارهحضوربرخیافرادخرابکارکهازخواستههایمشروع
تظاهرکنندگان سوءاستفاده میکنند ،هشدار داد .به نظر
می رسد همان گونه که همیشه دست بازیگران خارجی در
آشوب های خاورمیانه و ناآرامی های داخلی کشورها وجود
داشته است ،این مداخله در تحوالت کنونی عراق نیز وجود
دارد.بازیگرانی که نشانه های ائتالف های پساانتخاباتی را
در زمینه منافع خود در عراق نمی دانند به خصوص آمریکا،
عربستان،اماراتورژیمصهیونیستیحامیتظاهراتکنونی
در مناطق جنوب هستند.همچنین ،تظاهرات در مناطق
شیعه نشین شکل و شدت گرفته و حمایت از این تظاهرات
و حتی زمینه چینی برای گسترش آن می تواند سبب بروز
اختالف میان گروه های شیعی و توقف مذاکرات مربوط به

استقرار  45اتوبوس برای انتقال تروریست ها از قنیطره به شمال سوریه

دمشقآماده نبرد درادلب
شرایطانتقالتروریستهایحاضردراستانقنیطرهواقعدر
جنوبسوریهبهشمالاینکشورفراهمشدهاست.خبرگزاری
رسمی سوریه (سانا) اعالم کرد که این مسئله برای انتقال
تروریست هایی که حاضر به مصالحه با دولت سوریه نیستند،
انجام خواهد شد.قرار است که این تروریست ها از گذرگاه
روستای «ام باطنه» واقــع در ریف قنیطره به شمال سوریه
منتقل شــونــد.در همین زمینه« ،همام دبیات» استاندار
قنیطره پیشبینی کرد که امروز تروریست ها از این استان
خارج خواهند شد .وی همچنین خاطرنشان کرد که هنوز
تعداد تروریست هایی که قصد دارند این استان را ترک کنند،
مشخصنیست،ولیدولتتاکنون 45اتوبوسراآمادهکرده
است.تروریست های حاضر در قنیطره که در نزدیکی منطقه
جوالن اشغالی حضور دارنــد ،روز پنج شنبه توافق با دولت
سوریهراپذیرفتندتابهاستانادلبمنتقلشوند.آنچهبیش
ازهرموضوعدیگریسختتروریستهاوگروههایمسلحرابه
وحشت انداخته توصیه روسها به گروههای مسلح در جنوب
سوریهدرجریانمذاکراتاستکهراهادلبرادرپیشنگیرند
زیرا نبرد در سپتامبر(شهریور) شروع خواهد شد و سرنوشتی
مشابه جنوب سوریه پیدا خواهد کرد .استان ادلب از شمال
بهترکیه،ازشرقبهحلبوازجنوببهاستانحماهوازغرببه

اظهار نظر روز

وکیل علیه موکل

دوکشته و ده ها زخمی درتظاهرات جمعه شب عراق

اعتراضات وناآرامی های جمعه شب در بغداد و چندین
شهر دیگر عراق در حالی که در اغلب نقاط به شکلی آرام و
مسالمت آمیز برگزار شد ،در چند نقطه با درگیری همراه
شد و دو کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت.سخنگوی
وزارت بهداشت عــراق اظهار کــرد :تظاهرات روز جمعه
بغداد و برخی استانهای جنوبی عراق به کشته شدن دو
نفر یکی در استان الدیوانیه و دیگری در استان نجف و نیز
زخمی شدن  45نفر که بیشتر آن ها را نیروهای امنیتی
تشکیل میدهند ،انجامید.مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر
عراق در واکنش ،خواستار تعلیق مذاکرات برای تشکیل
فراکسیونهای سیاسی تا زمان برآورده شدن خواستههای
تظاهرکنندگان شد.حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق نیز
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فایل صوتی فساد جنسیترامپ لو رفت

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح
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استانالذقیهمحدودمیشود.
▪ادلب آخرین پایگاه شمالی تروریستها

گــروههــای تروریستی مختلفی در ادل ــب حــضــور دارنــد
که مهمترین گروهها عبارتند از هیئت التحریرالشام که
جبههالنصرهنامیدهمیشودونامشرابههیئتالتحریرالشام
تغییر داده است این گروه به ویژه از جوالی  ۲۰۱۷بیشترین
نفوذ را در ادلب به دست آورده است .از دیگر گروهها در ادلب
جیش البادیه و المالحم است که دو گروه کوچک هستند که
در جنوب ادلب به اقدامات تروریستی خود ادامه میدهند.
گفتهمیشود،گروهتروریستیتکفیریداعشهمبرروستاها
و شهرکهایی میان حماه و ادلب مسلط است که آن ها را از
هیئت التحریرالشام گرفته است.البته برخی تحلیل گران و
کارشناسانامورمنطقه،ازتأثیرترکیهوسناریوهادراینزمینه
ازجملهاینکهچوندرهلسینکیفنالندتوافقیمیانروسها
و آمریکایی درباره ادلب رخ نداد ،ترکیه از این وضعیت به نفع
خود بهره خواهد برد و با عملیات نظامی گسترده در ادلب آن
رابهمنطقهسپرفراتتعمیممیدهدتامعارضانمدنظرآنکارا
بهرهای ببرند که این سناریوی نخست با چالشهای زیادی
از جمله تمایل نداشتن ترکیه به وارد شدن به جنگ سخت با

کوهن دربــاره پرداخت پول به موسسه آمریکن مدیا که
صاحب امتیاز نشنال اینکوایر است صحبت می کنند و
ترامپ به وکیل اش می گوید که پرداخت باید از طریق
چکبانکیصورتگیردتاسندمالیبرایآنوجودداشته
باشد .به گزارش یورونیوز ،یک منبع آگاه به خبرگزاری
رویترزگفت«:مایکلکوهن»بهعلتاتهاماتیازقبیلفرار
مالیاتی و پرداخت  ۱۳۰هزار دالر از پول کارزار تبلیغاتی
به عنوان حقالسکوت به «استورمی دنیلز» ،بازیگر پورن
نیز تحت بازجویی قرار دارد« .استورمی دنیلز» ۳۹ساله
که نام واقعی اش «استفانی کلیفورد» است،نیز مدعی
است که در سال  ۲۰۰۶میالدی در جریان یک مسابقه
گلف،بادونالدترامپرابطهجنسیداشتهاست.تحقیقات
پلیس نیویورک درباره وکیل
شخصیترامپ،شاخهای
از تحقیقات «رابــرت
مــولــر» ،ب ــازرس ویــژۀ
پروندۀدخالتروسیه
در انتخابات ریاست
جمهوریسال۲۰۱۶
آمریکاست.

یوجین رابینسون :

ترامپ؛ نوچه پوتین

آمریکا خواستار ادامه تحریمها علیهکره شمالی شد

بازی موش وگربه

گویا موش و گربه بازی آمریکا با کره شمالی تمامی ندارد .
وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای عضو سازمان ملل
خواستتاتحریمهایاقتصادیشدیدعلیهکرهشمالیرابه
طورکاملحفظکنندوهمچنانبرفشارخودعلیهرهبراین
کشور ادامه دهند تا برنامه اتمیاش را کنار بگذارد .پمپئو
برای یک نشست یک ساعته با شورای امنیت به نیویورک
سفرکردتابراینخستینباراززماننشستتاریخیرهبران
آمریکاوکرهشمالی،شورایامنیتراازموضوعکرهشمالی
مطلعسازد.ویازحمایتمتحدانشورایامنیتبرایتایید
کاملخلعتسلیحاتاتمیکرهشمالیوتحتفشارگذاشتن
چینوروسیهبرایاجرایجدیتحریمهایسازمانمللبه
منظورترغیبپیونگیانگبرایدستکشیدنازتسلیحات
اتمیاشاستقبالکرد.ایندرحالیاستکهچینوروسیه
تاکیدکردهاندکهبایدبهکرهشمالیبهدلیلآغازمذاکراتش
باآمریکاوتوقفآزمایشهایموشکیاشجایزهدهیمواین
جایزه میتواند دورنمای کاهش تنشها باشد.اما نیکی
هیلی ،سفیر آمریکا در سازمان ملل به صراحت اعالم کرد

بازگشت آرامش به غزه پس ازحمالت هوایی صهیونیست ها و واکنش مقاومت

حماس :جواب بمباران ،بمباران است

به حمالتی علیه شهرکهای واقع در اطراف غزه زدند و
همچنین یک تکتیرانداز فلسطینی یک سرباز از تیپ
"غفعاتی"رابههالکترساندکهاولیناسرائیلیکشتهشده
در مرزهای غزه از ابتدای آغاز تظاهرات بزرگ بازگشت از
اواخرمارساست.ارتشرژیمصهیونیستینیزاعالمکرد،
درواکنشبهایناقدام ۲۵مقرگردانهایقسامرابمباران
کرده که از جمله آن ها مقر عملیات در محله الزیتون بوده
است .همزمان،حماس در بیانیه ای نوشت« :حق داریم از

تشکیلدولتآیندهشودوازسویدیگرمیتواندزمینهابطال
انتخابات را حتی فراهم کند ،موضوعی که آمریکا به شدت
آن را پیگیری می کند.روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در
گزارشیازتحوالت جنوب عراقعبارتتحریک آمیز وتهییج
کننده «فــوران اعتراض ها در جنوب عــراق» را به کار برد.
«الجابری»درتحلیلیکهروزنامه«صوتالعراق»منتشرکرد،
در این خصوص و دست های پنهان خارجی و خواب هایی
که برای عراق دیده اند ،هشدار داده و نوشت" ،آیا زمانبندی
تظاهرات در عراق به جا بوده است؟ و آیا دولت کنونی عراق
که عمر آن رو به پایان است ،می تواند مطالبه های کنونی را
تامین کند؟ این مشکالت در شرایط کنونی ،بدخواهان در
عراق را وادار خواهد کرد که دست های پنهان خود را برای
آشفته کردن اوضاع در مناطق جنوبی و مرکزی کشور به
حرکت در آورند و هسته های پنهان خود را که از جریان های
فکری منحرف از جمله بعثی ها و تروریست ها تشکیل شده
اندبرایتحققاهدافشخصیوحزبیبهآشوبوهرجومرج
فراخوانند".
گروههای تروریستی است.اما نکتهای که درباره ادلب وجود
دارد تفاوت آن با درعا و غوطه و شرق حلب است زیرا در این
منطقه شمار زیادی تروریست وجود دارند که از مناطق دیگر
به موجب توافقات با دمشق به ادلب رفتهاند و این مفهومش
آناستکهتروریستهازیربارمصالحهنرفتهاندوحاضرندبه
جنگادامهدهندزیرادیگرجاییوجودنداردکهآنهابخواهند
از ادلب به سوی آن جا حرکت کنند .در این صورت است که
جنگدرادلبباتوجهبهاینکهتروریستهامدتزیادیدراین
استان حضور دارند و همه زوایای آنرا به خوبی میشناسند،
بسیارسختخواهدبود.

خودماندفاعکنیم.وظیفهملیما،دفاعازمنافعمردممان
و ایجاد معادلهای برای بازدارندگی است که در آن بمباران
بابمبارانپاسخدادهخواهدشد».جمعهگذشتههفدهمین
هفته تظاهرات بازگشت بود که در  ۳۰مارس گذشته آغاز
شدهوتاکنون ۱۵۱فلسطینیدرجریاناینتظاهراتهادر
نوارمرزیغزهبهشهادترسیدهوبیشاز ۱۶هزارنفردیگر
زخمیشدهاندکهحالصدهانفرازآنهاوخیماست.تمامی
این ها درحالی است که عالوه بر مقامات و شخصیت های

کهبهترینراهبرایحمایتازدیپلماسیآمریکادرقبالکره
شمالیایناستکهتحریمهارابههیچوجهکاهشندهیم.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که روسیه و چین
یکوقفهششماههرابراجرایدرخواستآمریکابرایتوقف
ارسال مشتقات نفتی به کره شمالی اعمال کردند؛ این دو
کشور تاکید داشتهاند که زمان بیشتری برای بررسی این
درخواستآمریکانیازدارند.امادرحالیکههیلیوپمپئوبر
اعمالهمهجانبهتحریمهایکرهشمالیتاکیددارنددرهفته
گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رویکردی
متفاوت از اظهارات پیشین خود ،با تصدیق این مطلب که
ضرباالجلیبرایخلعسالحهستهایشبهجزیرهکرهوجود
ندارد،ازحجماعمالفشارباهدفواداشتنپیونگیانگبه
خاتمه برنامه هستهای خود ،کاست.با اینحساب ،اذعان
ترامپ به این که جدول زمانی برای خلع سالح کره شمالی
وجود ندارد و نیازی به تعجیل در روند مذاکره نیست ،در
تعارضبااظهاراتپیشینویمبنیبرلزومآغازهرچهسریع
ترروندخلعسالحاست.

نمای روز
دونالد ترامپ دیروز در توئیترش نوشت :
«بازیکنان فوتبال که از خواندن سرود
ملی خ ــودداری می کنند ،باید تعلیق
شوند .بازیکنانی که برای بار اول زانو
می زنند ،از بازی اخراج شوند و کسانی
که این کار را تکرار کنند بدون پرداخت
حــقــوق در طــول فصل معلق شــونــد».
تعدادی از فوتبالیست های سیاه پوست
دو ســال اســت کــه در اعــتــراض بــه نــژاد
پرستی در آمریکا هنگام خواندن سرود
ملی نمی ایستند.

قاب بین الملل

صهیونیستی ،شهرک نشینان و رسانههای وابسته به این
رژیمنیزبهایننتیجهرسیدهاندکهتلآویودرنبردهایخودبا
حماسپیروزیکسبنکردهاست.پایگاهعبریزبان«واال»
با انجام یک نظرسنجی و انتشار نتایج آن ،بر این واقعیت
تلخ صحه گذاشت .این پایگاه اعالم کرد که  44درصد از
شهرکنشینانصهیونیستمعتقدندکهاسرائیلدرنبردبا
گروههایمقاومتپیروزنشدهاستودراینمیان،تنها27
درصد معتقدند تل آویو موفق به کسب پیروزی شده است.
بر اساس نظرسنجی این پایگاه صهیونیستی 29 ،درصد
ازشرکتکنندگاننیزدیدگاهخاصیدراینزمینهنداشته
اند .بنابراین بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی
هرگونه حماقت مجدد نتانیاهو برای آغاز نبرد فراگیر علیه
مقاومتدرغزهرانوعیخودکشیقلمدادمیکنند.

هفتهنامه "نیوزویک" با تیتر "بعد از عباس؛ یک دولت"
مینویسد" :نسل جوان فلسطینی راهحل دو دولتی را
فراموش کردهاند و دیگر به تقسیم سرزمین با اسرائیل
راضی نیستند".
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طراح جدول:امید موسوی

افقی
-1امت -گردنکشی -آدمك ویترین -2قایق ورزشی-
وسط – لوبیا روغنی  -3ریگ – ُشش – بچه اسب -كشت
به امید باران -4قمر -خوف  -اشاعه – درون  -5تکرار
حرف  -نظر -مهماندار -پرستاری  -6برداشت غالت
– بخشنده  -یواش  -كوه اروپا  -7درخور – کسالت  -از
شهرهای استان فارس – باالی فرنگی  -8دریا  -ناگهان
– حاجب – طعم  -9سنه – ستایش – پولک – بوی رطوبت
 -10بیماری کم خونی  -ساحل – صبور  -11انتها –
استقامت – تخمین

عمودی
-1مربی تیم ملی کلمبیا در روسیه – ابلیس  -2حرف
تردید – پیکر – عــدد منفی -3بــن – شهر مذهبی –
حرارت -4دریاچه حمام  -جاری – حرف دهن کجی
-5دربست كارخانه -گشاده –مردم  -6متداول –قدم
 -7چربی  -دشواری  -8نیز – نشانه  -ویتامین جدولی
-9زهر -انیس -لوله گوارشی  -10حرکت عصبی -
یاری  -11قنات – گردی برای رنگ کردن مو و پوست
 -12توشه – ضــروری است  -همه  -13ســودای ناله
–پرنده آش سردکن  -طاقچه  -14پرنده ای حالل
گوشت با پاهای بلند و گردن دراز– قایق -15آزرم-

▪وجود  50هزار تروریست در ادلب

قدر مسلم آن است که باید از نبرد ادلب به عنوان نبرد بزرگ و
سرنوشتساز یاد کرد که با پایان یافتن نبرد جنوب و بازگشت
درعا به آغوش سوریه شروع خواهد شد .از نبرد ادلب میتوان
به عنوان نبردی بزرگ یاد کرد زیرا بیش از ۵۰هزار تروریست
کهتفکرافراطیدارنددرایناستانقراردارندکهاینجنگرا
بزرگ و در عین حال خطرناک میکنند.همان طور که گفته
شداینتروریستهابهادامهجنگفکرمیکنندزیرانهتنهادر
سوریهدیگرجاییبرایرفتنندارندبلکهکشورخارجیهمآن
هارانمیپذیردوایننبرد برایهردوطرفبهمثابهنبردمرگ
و زندگی است.اما ارتش سوریه که نبردها را به نفع خود رقم
زدهاستپسازعملیاتپاکسازیجنوبسوریهازگروههای
مسلحرهسپارشمالسوریهوادلبخواهدشدتاضربهنهایی
رابرآنهاواردکند.

یکتوضیحبرایرفتارنوچهوارترامپایناستکهپوتینچیزی
میداندکهترامپتعمد ًانمیخواهدافشاشود،شایدآنمسئله
چیزی درباره تالش ترامپ برای ساخت یک آسمانخراش در
مسکو،معامالتتجاریاشباروسهایثروتمند،رفتارهایش
در خــاک روسیه یا شاید تبانی واقــعـیاش با روسهــا برای
دخالتدرانتخاباتریاستجمهوری[آمریکا]باشد.بهتازگی
نیزاعضاییکهیئتقضاییفدرالآمریکا ۱۲مأموراطالعات
نظامیروسرابههککردنشبکهرایانهایهیالریکلینتون،
رقیبترامپدرانتخابات ۲۰۱۶متهمکردند.اگربخواهیمبر
اساسفراوانیهاوشدتانکارگریهایترامپقضاوتکنیم،
این احساس پدید میآید که ترامپ نگران است که تحقیقات
دارندبهنحوآزاردهندهایبهاووخانوادهاشنزدیکمیشوند.
او به تازگی ائتالف ناتو را در بروکسل مورد انتقاد قرار داد .او
نخستوزیر انگلستان ،ترزا می را تضعیف کرد .از دیدگاههای
مهاجرستیزانه راستهای افراطی در اروپــا حمایت کرد و
اتحادیهاروپارادشمنژئوپلیتیکآمریکاخواند.بنابراینجای
تعجب نداشت که این سفر ترامپ با رفتارهای زیردستانه در
برابرپوتینخاتمهپیداکند.گفتناینکههیچرهبرسیاسیدر
دنیابهاندازهپوتینازسیاستخارجیترامپمنتفعنمیشود،
بدگمانی نیست .یک روز که من امیدوارم چندان دور نیست،
میفهمیمچرا.
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1هزینه  -انقطاع  -دانا و آگاه  -نرم افزاری برای برقراری
تماستلفنیاینترنتی- 2کنایهازتکرارامریاست-شاخه
ای از ریاضیات - 3چاشنی غذایی  -تیغ موکت بری  -نمابر
 اداره آگاهی در قدیم  - 4فرزند سیاوش ،پادشاه کیانی ذخیره كننده الكتریسیته ساكن  -نام بــرادر داریــوشهخامنشی  -نوعی حلوا  - 5قبض رسید چاپی -کوهی
که کشتی نوح برآن نشست  -پیکر  -بخشی از بریتانیا - 6
درخت سدر  -ذات خداوند  -تفریق - 7نسخه تدوین نشده
فیلم -کوهی مشرف به سنندج  -خطاب محترمانه برای
بانوان  -چغندر پخته  - 8پرهای انتهایی بدن پرندگان -
دانشگاهی در فرانسه  -كاله درویش  -لبخند - 9کشوری
کوچکدرقارهآمریکایمرکزی-واحداندازهگیریحجم-
تخمک  -ناپسند  - 10از ایاالت آمریكا  -کتابی از زنده یاد
نادرابراهیمیبراساسداستانزندگیمالصدرایشیرازی
- 11طناب-غرشمال-خواهش-حیله.

راندنمزاحم- 9پایبنددردوستی-همانسیباست- 10شیطان-عاشق- 11اما-سرانجاموعاقبت- 12دلسردی-
تكبروخودبینی- 13ترشوشیرین-فیلمكوتاهتبلیغی-پول
تایلند- 14کلیسایتاریخیپاریس-عمومیتر- 15فیلمی
ساختهجیمزکامرون-زندانپایتخت- 16مادر-دخترآدم
وحوا- 17حادثشونده-دچار- 18بدونخطر-الههعشق
و زیبایی – دفاع فوتبال  - 19هنگام ورود به جایی گفته می
شود-جاویدان- 20رادیواكتیو–ازبحورشعر.
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عمودی
 - 1نوعی قالی درشت باف  -از نام های خداوند - 2از زبان
های زنده دنیا  -غیر قابل دیدن - 3برای بیان استثنا به كار
می رود  -شب پره  -از قبایل قدیمی اعراب  - 4معجون -
كوهان شتر - 5شرح و تفسیر خبر  -صدا - 6پیمان نظامی
مرکزی  -کتاب معروف هیتلر  - 7مجلس شادی  -شهری
در مازندران  - 8نشانه صفت تفضیلی  -جویدن و بلعیدن
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