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جـهان

 

ســریال بازی تاج و تخت که هشت سال است 
بینندگانی را در سراســر جهان به خود مشغول 
کرده است، درنهایت روز آخر فیلمبرداری خود 
را نیز به پایان رســاند. فصل هشــتم این سریال 
قرار اســت  ســال 2019 از شــبکه نت فلیکس 
پخش شــود. گزارش وب ســایت طرفداران این 
 Watchers( »ســریال با نام »نگهبانان دیوار
on the Wall(  نیز تأیید کرده که فیلمبرداری 
فصل هشتم و پایانی این سریال فراموش نشدنی 
به پایان رسیده است. این موضوع بدین معناست 
که فیلمبرداری این سریال دیگر برای همیشه به 
پایان رسیده و بازیگران آن دیگر در نقش های به 
یادماندنی خود در سریال بازی تاج و تخت ظاهر 

نخواهند شد.
همچنین پایان ســریال بدین معناســت که 
عوامل ســریال، همان طور که قول داده بودند، 
بایــد پایانی حماســی، غیرقابــل پیش بینی و 
راضی کننده از داســتان های وســتروس را رقم 
بزنند. فیلمبرداری فصل هشتم سریال بازی تاج 
و تخت اواخر ماه اکتبر  سال 201۷ آغاز شد و به 
مدت ۸ ماه ونیم و تا روزهای اخیر ادامه داشــت. 

برای مقایســه این زمان باید بدانیــد که فصل 
هفتم سریال که اپیزودهای بیشتری نیز داشت، 
تنها کمی بیــش از ۵ماه فیلمبرداری داشــت 
و مدت زمان مشــابهی نیز بــرای فیلمبرداری 

اپیزودهای فصل ششم صرف شده بود.
عجله در سبک داســتان پردازی فصل هفتم و 
درنظرگرفتن مبحث گذشت زمان در این فصل، 
بزرگترین اشکالی بود که به این فصل وارد شده و 
در طول پخش سریال بازی تاج و تخت هیچگاه 
اتفــاق نیفتاده بود. بــا این وجــود، مدت زمان 
طوالنی تر صرف شــده برای فصل هشتم سریال 
نشان می دهد که ظاهرا ســازندگان سریال این 
مسأله را مدنظر قرار داده و سعی کرده اند بهترین 
نتیجه ممکن را به دســت بیاورنــد. همه عوامل 
سریال، فصل هشتم را پرتنش ترین، مرگبارترین 
و جذاب ترین فصل ســریال توصیف کرده اند و 
دســت کم باید منتظر بزرگترین سکانس نبرد 
در این سریال باشیم که فیلمبرداری آن ۵۵شب 
متوالی به طول انجامیــده، مدت زمانی که برای 
فیلمبــرداری تنها یــک ماجرا در این ســریال 

بی سابقه بوده است.

بازی تمام شد

فصل هشت بازی تاج و تخت، مرگبارترین، پرتنش ترین و جذاب ترین که
 این

و  
روزنامه داالس مورنینگ در صفحه نخست خود 
موضوع عملیات نجات نوجوانان فوتبالیست از غار 
تایلند را به معجزه تشــبیه کرده اســت. به محض 
اینکه آخرین نفر از غار بیرون آورده شــد دستگاه 
پمپاژ آب غــار از کار افتاد. در واقــع این عملیات 
می توانســت به یــک فاجعه تبدیل شــود. دولت 
تایلند برای نجات این بچه ها از یک گروه متخصص 

بین المللی استفاده کرده بود. 

روزنامه کوریرا دال اســپورت کریستیانو رونالدو  را با 
لباس یوونتوس در صفحه نخست خود منتشر کرده 
اســت. رونالدو با قراردادی 120میلیون دالری از رئال 
جدا شد و به یوونتوس پیوست. رونالدو 9سال از دوران 
فوتبال خود را بعد از منچستر یونایتد در رئال مادرید 
گذراند. بسیاری از تحلیلگران از اینکه یوونتوس حاضر 
شده برای رونالدو چنین مبلغی را بپردازد شگفت زده 

شده اند.

روزنامه ال اکوئیپ نیز در صفحه نخســت خود به 
برد خروس هــای اروپا در مقابــل بلژیک پرداخته 
است. فرانســه موفق شــده در یک دیدار پایایا با 
نتیجه یک بر صفــر بلژیک را از پیــش روی خود 
بردارد تا به فینال جام جهانی برسد. بلژیک اگرچه 
در این مسابقات بسیار خوب ظاهر شد اما در بازی 
نیمه نهایی هر چه زد به در بسته خورد و نتوانست 

از سد فرانسه رد شود. 

ک
وس

 کی

گرت ساوتگیت مدت ها پیش متوجه شد که خرافات 
برای وی جواب نمی دهد و او می توانــد بدون تکیه به 

شانس به فینال جام جهانی راه پیدا کند. 
تیم ســه شــیرها، برای بار دوم در تاریخ کشورش، 
شانس این را پیدا کرده که به فینال جام جهانی راه پیدا 
کند؛ اما پیش از آن باید در مسابقه نیمه نهایی کرواسی 

را شکست دهد.
گر چه از قهرمانی این تیم در  ســال 1966 سال های 
زیادی می گذرد، اما ساوتگیت تابستان امسال با تالش 
برای رسیدن به رویایش توانســت کاری بکند که تیم 
انگلیــس به رقیبــی سرســخت و چالش برانگیز برای 

تیم های دیگر جام جهانی تبدیل شود.
بســیاری از فوتبال دوستان، گرت ســاوتگیت، دفاع 
ســابق تیم انگلیس را به خاطر از دســت دادن پنالتی 
مقابل آلمان در یورو 1996 به خاطر دارند. او هم هنوز 
خود را به خاطر از دست دادن آن پنالتی مقصر می داند، 
اما با گذر زمان، این احساس ناراحتی پس از یک نسل 

در بازیکنان انگلیس دیگر دیده نمی شود.
ســاوتگیت گفته اســت: »این ناراحتی و غم بابت از 
دســت دادن آن پنالتی مشــکل تیم ما نیست، مشکل 
من است؛ من بخشــی از تاریخ آن نســل بودم. آنها ما 
را به خاطر نســلی که باید می بودیــم و نبودیم، مقصر 
می دانند. آنها نســل های بعدی را بــه خاطر کارهایی 
که کردند یا نکردند، مقصــر می دانند. با این حال، این 
بازیکنان فرصت دیگری پیــدا کرده اند که تاریخ خود 
را بســازند. این همان چیزی اســت که ما بر روی آن 

متمرکز شده ایم.«
ســرمربی تیم انگلیس می گوید: »زمانی که همه این 
اتفاقات افتاده، بســیاری از این نسل هنوز متولد نشده 
بودند، پس من به  عنوان مربــی نباید آنها را درگیر این 
ماجراها بکنم. آنهــا را باید براســاس تیمی که اکنون 
هســتند، قضاوت کرد و من فکر می کنم که جامعه به  

طور منصفانه این کار را کرده اســت. آنها می دانند که 
ما بچه های خوبی داریم و به بازیشان افتخار می کنند. 
ســبک این تیم کمی متفاوت از آن چیزی است که در 
سال های پیش بوده است؛ بازی با اعتماد به نفس باال در 
ســطحی باال. بنابراین مردم به این تیم اعتماد دارند و 

باید داشته باشند.«
در هر صورت خرافات دســت از ســر انگلیســی ها 
برنمــی دارد؛ بــرای مثال آنهــا معتقدنــد که جردن 
هندرسون برای انگلیســی ها شانس می آورد. بازیکنی 
که در تقابــل برابر ســوئد مصدوم شــد و می گفتند 
احتماال به بازی با کرواســی نمی رســد، در 30 بازی 
گذشــته ملی اش شکســتی نداشته اســت. او در 30  
بازی گذشــته که برای انگلیس بازی کــرده، تیمش 
بیســت وهفت بار برنده شــده و هفت بار مساوی کرده 
اســت. انگلیسی ها چند هفته ای می شــود با سردادن 
شــعارهایی می گویند که »جام به خانه برمی گردد«. 
این کشور که مدعی اختراع فوتبال است، بعد از 1966 
دیگر دســتش به قهرمانی نرســیده ولی حاال بیشتر 
آنها قانع شــده اند که این دوره انگلیس دوباره قهرمان 

می شود. 
شاید خرافات، سرنوشــت یا هر چیز دیگری باشد 
ولی برای این موضوع دالیل مشخصی هم دارند.  سال 
1966  که انگلیس قهرمان شد: رئال لیگ قهرمانان را 
برد، برنلی سهمیه اروپایی گرفت، من سیتی قهرمان 
انگلیس شد و چلســی در رده پنجم ایستاد. حاال در 
 سال 201۸ این ســناریو به طرز عجیبی تکرار شده 
اســت: رئال لیگ قهرمانــان را برده، برنلی ســهمیه 
اروپایی گرفته، ســیتی دوباره قهرمان انگلیس شده 
و البته چلسی هم در رده پنجم جدول ایستاده است. 
تاریخ در حال تکرار اســت؟ اما واقعیت این است که 
واقعیت در زمیــن بازی و نود دقیقه بازی مشــخص 

خواهد شد؛ نه در ذهن افراد و انسان ها. 

گرت ساوتگیت:   

به خرافات اعتقادی ندارم

همه تالش های مدیر »تسال« در 
عملیات نجات کودکان از غار تایلند

 SpaceX ایالن ماســک، بنیانگذار شرکت
و مدیر طراحی شرکت تسال به محض شنیدن 
گرفتار شــدن چند کودک در غاری در تایلند 
دست به کار شد و با ایده ای نو به تایلند رفت. هر 
چند این کودکان در حال حاضر نجات یافته اند 
اما اقدام ماسک در ایده پردازی سریع در کمک 
به این کودکان مورد توجه همه رسانه های جهان 
قرار گرفت.  ماسک چند روز بعد از شنیدن خبر 
اعالم کرد با نمونه ای از یک زیردریایی به تایلند 
می رود و از این زیردریایی می توان درعملیات 
نجات اســتفاده کرد.  ایالن ماسک در حساب 
توییتر خود نوشت که به محل غار رفته و شرایط 
را از نزدیک بررســی کرده است. ایالن ماسک 
زیردیایی کوچکی   طراحی کرد که قوه محرکه 
آن توســط دو راکت تأمین می شــد. او بعد از 
بررسی غار سوم که گفته می شود طول آن برابر 
با دو هزار و400متر است، در حساب اینستاگرام 
خود عکسی از این زیردریایی را منتشر کرده و 
نوشت: »زیردریایی آماده کمک است اگر کسی 
به آن نیاز داشته باشد. من زیردریایی در این جا 
می گذارم تا اگر نیاز شد، از آن استفاده شود«. 
البته  تیم نجات از زیر دریایی ماسک استفاده 
نکردند اما این اقدام ماســک به عنوان رئیس  
یک شرکت بزرگ آمریکایی از سوی رسانه ها 
مورد ستایش قرار گرفت. در نهایت تیم نجات 
تایلندی گروهی از نجاتگــران و متخصصان 
مجرب از سراســر دنیا را در عملیات نجات به 
خدمت گرفت که در کارشان موفق نیز بودند.  
عملیات نجات آن قدر خطرناک بود که یکی از 
نجاتگران زمانی که در زیرآب مشغول غواصی 
بود، کپسول اکســیژنش دچار مشکل شد و 
جان باخت. نجاتگران برای نجات کودکان باید 
مســیری بیش از 4کیلومتر را در زیر آب طی 
کرده و بازمی گشتند. ماسک اما اعالم کرده بود 
که زیردریایی اش آن قدر سبک هست که توسط 
دو غواص در زیر آب حمل شود و آن قدر کوچک 
هست که در میان شکاف ها رد شود. کسی که 
داخل زیردریایی قرار می گیرد، نیازی ندارد شنا 
کند این که بداند چطور باید از اکسیژن استفاده 
کند. برای این زیردریایی خود اکسیژن را تأمین 

می کند. 

چهره

شرکت  ای بی ام در 
معامالت روز چهارشنبه 
بورس نیویورک با افت 
7.3 درصد ارزش هر 

سهم خود مواجه شد و 
ارزش بازارش بیش از 
11 میلیارد دالر کاهش 
یافت. شرکت  ای بی ام 
از  سال 2013 تاکنون 

هرگز چنین کاهش 
روزانه ای را در ارزش 

سهام خود تجربه نکرده 
بود.

در  سال 2025 آفریقا 
600 میلیون کاربر فعال 
اینترنت خواهد داشت 

که این رقم نشان دهنده 
ظرفیت های قابل  توجه 

این قاره در حوزه فناوری 
اطالعات است.

نتایج یک پژوهش 
در مورد کارآفرینی 

مهاجران نشان می دهد 
که 25 درصد از 

کسب وکارهای جدید در 
آمریکا توسط مهاجران 

نسل اول راه اندازی 
می شود. در برخی 

ایالت های آمریکا این رقم 
حتی باالتر از 40 درصد 

گزارش شده است.

انتظار می رود در افق 
2020 مجموع مخارج 

صرف شده برای 
تبلیغات موبایلی در 

سراسر جهان به بیش از 
180 میلیارد دالر برسد 

که 72.6 میلیارد دالر بیش 
از رقم آن در  سال 2017 

است.

11,000,000,000

600,000,000

25درصد

180,000,000,000

عکس خبراعداد روز

پرســتاران بیمارســتانی در تایلند در حال درســت کردن غذا برای 
پسربچه های نجات یافته از غار هســتند. بچه ها وقتی نجات پیدا کردند، 
بسیار گرسنه بودند و درخواســت  »پاد کراپو« که برنج و مرغ و سبزی 

است، کرده اند.
EPA

یک هواپیمای ســلطنتی انگلیس بر فراز لندن برای جشن صدسالگی 
هواپیمایی سلطنتی این کشور، پرواز می کند.

PA

بازدید کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از مزرعه ای در پیونگ یانگ.
AFP
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آدرآ آغاسی تنیسور موفق گذشته که این روزها به تحلیل مسابقات تنیس مشغول است، گفته که راجر 
فدرر از رویارویی با حریف قدیمی اش یعنی رافائل نادال در فینال ویمبلدون می ترسد. 10سال از زمانی که 
نادال و فدرر در فینال ویمبلدون با هم بازی کرده اند گذشته است که در آن بازی نادال پس از 4ساعت و 

4۵دقیقه توانست فدرر را شکست دهد. فدرر در آن زمان در صدر رنکینگ جهانی و نادال دوم بود. 

آغاسی: 
فدرر از نادال 

می ترسد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲0 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.


