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فصل پایانی سریال بازی تاج و تخت 25 فروردین 
منتشر می شود. اگرچه تریلر جدید این سریال نیز 
نکات مبهم زیادی را همچنان مخفی نگه داشته، 
اما جزییات کمی از اتفاقات فصل پایانی و بازگشت 
برخی از شخصیت های محبوب به داستان و نگاهی 
کوتاه به آغاز نبرد پایانی داستان در این تریلر فاش 
شده اند. از حضور اژدهایان در وینترفل تا درختان 

مرموز.
از تمامی شخصیت هایی که در تریلر اخیر سریال 
»بازی تاج و تخت« حضور داشته اند، آریا استارک 
)مایســی ویلیامز( بخش زیادی از حضور در تریلر 
را به خود اختصاص داده اســت و در ابتدای اپیزود 
با سکانســی از دویدن دیوانــه وار او در یک راهرو 
مواجه می شــویم. در پایان فصل هفتم، آریا هنوز 
در وینترفل حضور داشت، اما معلوم نیست که این 
راهرو متعلق به کجا باشد. بعد از این که طرفداران 
ســریال او را درحال فرار با زخمی بزرگ که روی 
صورت داشــت، دیدند، ناگهان او را درحال سخن 
گفتن از این کــه مرگ چهره های زیــادی دارد، با 
یک شــخص ناشــناس و با حالتی آرام می بینیم، 
درحالی که یک خنجر سنگی ترسناک را در دست 

دارد. کشتی گریجوی ها درحال حرکت است.
اگرچه در تریلر جدید »بازی تاج و تخت« شاهد 
دست کم یک کشتی متعلق به گریجوی ها هستیم 
که با پرچم این خاندان و پر از سرباز درحال حرکت 
است، اما مشــخص نبود که رهبری این کشتی را 
یورون یا ثیون برعهده دارد که بدون شــک نبردی 
درونی را در فصل پایانی بر ســر یارا تجربه خواهند 
کرد. هر کســی که رهبری این کشــتی مرموز را 
برعهده داشته باشد، موهایی بلوند و زرهی طالیی 

دارد که هیچ شباهتی به ظاهر یورون و ثیون ندارد.
تورموند )کریستوفر هیوجو( که از زمان ورود به 
داستان یکی از شخصیت های محبوب سریال بوده 
است و به خاطر قدرت شمشیرزنی و عالقه اش به 
برین اهل تارث و حرکات و ژســت های کمدی اش 
شناخته می شــود، مورد توجه قرار گرفته است. از 
این رو وقتی شاهد فروریختن دیوار بودیم، بسیاری 
از تماشاگران سریال با این گمان روبه رو شدند که او 
کشته شده است یا کشته خواهد شد. اما در تریلر 
جدید بار دیگر شــاهد حضور تورموند در داستان 
هستیم که برای طرفداران سریال یک خبر بسیار 

خوشحال کننده است.

آریااستارکباخنجرسنگیچهکسیرامیکشد؟

نکاتی جدید از فصل پایانی سریال بازی تاج و تخت که
 این

و  
هفته نامه تایم در شماره این هفته و در صفحه نخست 
خود تیتر جالبی منتشــر کرده اســت؛ »آیا آنها جرأت 
دارند؟« منظور این تیتر این اســت که آیا دموکرات ها در 
سال پیش رو ترامپ را استیضاح خواهند کرد. تایم در ادامه 
به این سوال پاسخ مثبت داده است. هر چند نانسی پلوسی 

رهبر دموکرات ها گفته عالقه ای به این کار ندارد. 

هفته نامه اکونومیست در شــماره این هفته خود به 
موضوع برگزیت و شکست ترزا می در گذار انگلیس از 
این مرحله پرداخته است. این هفته نامه انگلیسی معتبر 
در ادامه به پیامدهای شکست طرح پیشنهاد ترزا می 
پرداخته است. پیشنهاد می کنیم برای دانستن آینده 

برگزیت مقاالت این شماره اکونومیست را بخوانید. 

روزنامــه داالس مورنینگ نیوز در عکس نخســت 
صفحه اول خود به اعالم نامزدی بتــو اورورک جوان 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا پرداخته است. 
بسیاری معتقدند اورورک این توانایی را دارد که ترامپ 
را در انتخابات ریاست جمهوری به چالش بکشد. برخی 

حتی از او به نام »اوبامای جوان« یاد می کنند. 

ک
وس

 کی

بر اثر حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایست چرچ 
نیوزیلند عده زیادی کشــته و مجروح شده اند. نخست وزیر 
نیوزیلند شمار کشته شــدگان را ۴۹ نفر اعالم کرده است. 
همچنین تعداد زخمی ها 48 نفر اعالم شده است. این حمله 
مسلحانه در ساعت 13:45 به وقت محلی در روز جمعه رخ 
داده است. شهر کرایست چرچ در جنوب نیوزیلند واقع است 
و با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت، سومین شــهر بزرگ این کشور 

به شمار می آید.
بر اثر این حمالت، شمار زیادی از کســانی که برای نماز 
به این مساجد آمده بودند، کشته و مجروح شدند. پلیس از 
دستگیری چهار فرد مظنون خبر داده است. روشن نیست 
که آیا فرد یا افراد مهاجم در بین دستگیرشــدگانند یا هنوز 
متواری اند.بر اســاس اخباری که از ســوی خبرگزاری ها به 
نقل از شاهدان عینی منتشر شده است، فردی سفیدپوست، 
درحالی که جلیقه ضد گلوله و کاله ایمنی پوشیده بود، وارد 
مسجد شد و با مسلسل به مردم شلیک کرد. در ویدئوی 17 
دقیقه ای منتشرشده در فیس بوک به وسیله یکی از مظنونان، 
فردی دیده می شود که با ســالح نیمه خودکار وارد مسجد 
می شود و با شلیک به همه افراد حاضر در آن، آنها را نقش بر 
زمین می کند. نخست وزیر نیوزیلند گفته است که عامل حمله 
در فهرست تروریستی و افراد تحت تعقیب نبوده و حمله از 
قبل برنامه ریزی شده بود.گفته می شود این فرد سفیدپوست، 
که یکی از مهاجمان است، تبعه استرالیا و 28ساله است. انگیزه 
مهاجمان و وابستگی سازمانی احتمالی آنان هنوز مشخص 
نیست، اما اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا گفته است 
که این حمله توسط کسانی »با گرایش های راست افراطی« 
صورت گرفته اســت. او گفته اســت که یکی از مهاجمان 
بیانیه ای را در رسانه های اجتماعی منتشر و در آن از برتری 

نژادی و نفرت از مهاجران دفاع کرده بود. 
نخست وزیر استرالیا گفته است که مهاجمان تحت  تاثیر 
افکار کسانی مانند اسلوالد موزلی، رهبر فاشیست های بریتانیا 
در دهه های 1٩2٠ و 1٩3٠ و اندرس بریویک، عامل کشتار 
جمعی در نروژ قرار داشــتند.به گفته موریسون، مهاجمان 
دو  ســال را صرف برنامه ریزی این حمله تروریســتی کرده 

بودند.جاسیندا آردرن، نخســت وزیر نیوزیلند پس از وقوع 
این حمالت، این روز را یکی از »ســیاه ترین روزهای« تاریخ 
نیوزیلند خوانده است.نخست وزیر نیوزیلند در یک نشست 
خبری احساسات ضد مهاجرتی را مقصر این اقدام دانست و 
گفت: »بسیاری از مردمی که متاثر از چنین تیراندازی هایی 
هستند مهاجران یا آوارگان هستند و آنها نیوزیلند را به عنوان 
خانه خود انتخاب کرده اند و اینجا خانه آنهاســت. آنها از ما 
هستند. اما فردی که چنین حمالتی را انجام می دهد، از ما 

نیست.«
پلیس نیوزیلند از مردم خواسته است از رفتن به خیابان های 
مرکزی شهر پرهیز کنند. پلیس همچنین از مردم خواسته 
است به محض مشاهده رفتاری مشکوک به ماموران اطالع 
دهند و از کارکنان تمامی مساجد خواسته درها را بسته نگه 
دارند.افزون بر آن، پلیس از دانش آموزان خواسته است تا رفع 
کامل خطر وقوع حمالت جدیــد در کالس های درس خود 
بمانند. ساختمان همه ادارات دولتی شهر کرایست چرچ به 
حالت تعطیل درآمده  است.دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، یکی از مخالفان سرسخت حضور مهاجران در آمریکا، 
به این حادثه تروریستی واکنش نشان داده است. او در توییتی 
نوشته است: »از صمیم قلب با مردم نیوزیلند، پس از کشتار 
وحشتناک در مساجد، همدردی می کنم. 4٩ انسان بی گناه 
بدون دلیل کشته و بسیاری هم زخمی شدند.«فرید احمد، 
یکی از افرادی که هنگام حمله تروریستی در مسجد حضور 
داشته به بی.بی.سی گفته است: »داخل مسجد نشسته بودم 
که امام جماعت تازه خطبه را شروع کرده بود و همه چیز آرام 
و مثل همیشه بود. ناگهان تیراندازی شروع شد. تیراندازی در 
اتاق اصلی آغاز شد و من نتوانستم ببینم که چه کسی روی 
مردم آتش گشوده است. تنها مردمی را می دیدم که به سرعت 
فــرار می کردند و عده ای دیگر که بــا بدن های خونین روی 
زمین می افتادند. زوج جوانی به من گفتند که تو روی ویلچر 
نشسته ای و نمی توانی به تنهایی از این جا خارج شوی، بنابراین 
مرا به ســرعت از آن جا خارج کردند و مرا به بیرون از مسجد، 
جایی که خودروام را پارک کرده بودم، رســاندند. از مسجد 

صدای تیراندازی و جیغ و گریه شنیده می شد.«
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روز جنون آمیز نیوزیلند
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دیوانهایکهدستهایشراتکانمیدهد

 ظهور یک اوبامای جوان
در رویارویی با ترامپ

» بتو اورورک«، نماینده ســابق مجلس 
تگزاس که نوامبر گذشــته تا مرز شکست 
تدکروز  در رقابت های مجلس سنا پیش رفت، 
رســما برای حضور در انتخابات مقدماتی 
حزب  دموکرات اعالم آمادگی کرده است.  
 او یکی از چهره های نوظهور حزب دموکرات 
در  ایالت تگزاس است که بسیاری شانس 
فراوانی بــرای او قایل شــده اند . اورورک 
در  ســخنرانی اعالم نامزدی خود گفته هر 
کدام از ۱۵ نامزد دموکرات که تاکنون اعالم 
 آمادگی کردند از دونالد ترامپ بهترند  . بتو 
اورورک که ۴۶ ســال دارد نوامبر گذشته و 
 در جریان انتخابات میــان دوره ای کنگره 
آمریکا در ایالت تگــزاس که پایگاه قوی و 
 تاریخی جمهوری خواهان است برابر سناتور 
با ســابقه تدکروز برای ورود به مجلس سنا 
 رقابت کرد و با وجود شکســت توانست در 
جــذب آرا و یکپارچه کردن دموکرات های 
 تگزاس بسیار موفق عمل کند. عملکرد او 
به عنوان یک نامزد دموکــرات در تگزاس 
طی  چند دهه اخیر بی سابقه ارزیابی شد و به 
همین علت هم بسیاری او را چهره مناسبی 
 برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۲۰ خواندند.   برخی حتی او را یک »اوبامای 
جدید« معرفی کردنــد. به همین علت هم 
ورود او به کارزارهای مقدماتی  انتخابات سال 
آینده تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود. 
ترامپ تنها ساعتی بعد از این  که بتو اورورک 
رسما اعالم کرد قصد حضور در رقابت های 
ریاست جمهوری سال آینده  را دارد در پاسخ 
به خبرنگاری که نظرش را پرســید، گفت: 
»دیدمش. )هنگام حرف زدن(  دست هایش 
را خیلی تکان می دهد. به خودم گفتم این 
دیوانه اســت یا این که  همین طوری حرف 

می زند !«

چهره

شلیک دو موشک 
به تل آویو -پایتخت 
رژیم صهیونیستی- 

شامگاه پنجشنبه 
)۲۳ اسفند( موجب 

به صدا درآمدن 
آژیر خطر در این 
شهر و فرار مردم 

به سمت پناهگاه ها 
شد. یکی از این 

موشک ها به منطقه 
جوش دان اصابت 

کرده و موشک دوم 
نیز براساس اعالم 
منابع صهیونیست 
در منطقه باز این 
شهر فرود آمده 

است. العالم به نقل 
از شبکه المنار خبر 
داده که در جریان 

شلیک این دو 
موشک به تل آویو، 

ده ها نفر زخمی 
شده اند.

سناتورهای 
آمریکایی به لغو 

حکم دونالد ترامپ 
مبنی بر اعالم وضع 
فوق العاده در مرز 

مکزیک رأی دادند، 
۱۲ جمهوریخواه به 

همراه ۴۵ دموکرات 
و دو سناتور مستقل 

کنار هم ایستادند 
تا طرح لغو اعالم 

وضع اضطراری در 
مرزهای جنوبی 
آمریکا از سوی 

ترامپ با ۵۹ رأی 
موافق به تصویب 

برسد. ترامپ گفته 
این مصوبه را وتو 

خواهد کرد.

 شلیک دو موشک 
به تل آویو

کنگره آمریکا به لغو وضع 
اضطراری ترامپ رأی داد

عکس خبراخبار روز

ازمیر، ترکیه- مردی که بر روی توربین بادی در غرب ساحل آناتولی مشغول کارکردن 
است.
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کاونتری، انگلستان- مجسمه ای که با اســتفاده از 1٠٠هزار چاقو درست شده است. 
این مجسمه 8 متری در کلیسای کاونتری نصب شده است و نمایانگر موضوع خشونت 

است.
PA

دیرالزور، سوریه- یک جنگجوی عضو نیروهای دموکراتیک کرد سوریه دو کودک را در 
آغوش گرفته است.
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گاه
ن  سخنگوی کمیسیون حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا، وابسته به سازمان کشورهای 

آمریکایی از نپذیرفتن درخواست جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس مبنی 
بر تسهیل شرایط اقامتش در ســفارت اکوادور در لندن خبر داد. آسانژ می گوید سفارت 
اکوادور از طریق ملزم کردن او به پرداخت هزینه های درمانی، تماس های تلفنی و نظافت 
گربه اش، به دنبال پایان دادن به پناهندگی او و تحت فشار قراردادنش برای ترک این مکان 

است.

نپذیرفتن شکایت 
 آسانژ از اکوادور
 از سوی یک نهاد 
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