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پتــرو پروشــنکو، رئیس جمهــوری اوکراین 
بــدون حضــور رقیبــش در دور دوم انتخابــات 
ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی شرکت کرد 

و در کنار تریبونی خالی ایستاد.
والدیمیر زلنسکی، که در دور اول انتخابات تقریبا 
دوبرابر آقای پروشنکو رأی آورده و در دور دوم با او 
رقابت می کند، در این مناظره حاضر نشد. با وجود 
این، پروشــنکو از وقت خود استفاده کرد و در کنار 
تریبون خالی که نام رقیب بر آن نقش بســته بود، 
در استادیوم المپیک کی یف به سواالت خبرنگاران 
پاسخ داد. زلنسکی، طنزپرداز و کمدین که سابقه 
سیاسی ندارد، قبول کرده بود که در مناظره با پترو 
پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، شرکت کند، اما 
این دو رقیب بر سر تاریخ مناظره توافق نکرده بودند. 
زلنسکی گفته بود که ترجیح می دهد این مناظره 
روز جمعه آینده ۱۹ آوریل )۳۰ فروردین(، دو روز 
مانده به رأی گیری دور دوم انتخابات برگزار شود. 
به نظر می آید پروشنکو که در دور اول انتخابات تنها 
۱۶ درصد آرا را برده، امیدوار اســت بتواند حداکثر 
بهره را از حاضرنشدن رقیب در مناظره تلویزیونی 

ببرد.
به گفته جونا فیشر، خبرنگار بی بی سی در کی یف، 
این بازرگان سابق می خواست در مناظره تلویزیونی 

نشــان دهد که رقیب کمدین او هیــچ دیدگاه یا 
ایده سیاســی قابل توجهی ندارد، اما به جای آن او 
۴۵دقیقه منتظر رقیب شد و بعد از آن در پاسخ به 
سواالت خبرنگاران بشدت به رقیب غایبش حمله 
کرد. پروشــنکو که منتقدانش می گویند به اندازه 
کافی برای مبارزه با فساد در اوکراین تالش نکرده، 
مبارزات انتخاباتی را به »فیلمی صامت« تشبیه کرد 
و آقای زلنســکی را متهم کرد که از روبه روشدن با 
او می ترسد. این تحوالت درحالی رخ داده که ایده 
اصلی مناظره از سوی زلنســکی مطرح شده بود. 
خبرنگاران می گویند او درحالی رقیب را به مناظره 
فرا خوانده بود که تصور می کرد پروشــنکو چنین 
دعوتی را رد کند. اما پروشنکو با شرکت در مناظره 

موافقت کرد.

مناظره  با جای خالی رقیب در انتخابات اوکراین
مبارزات انتخاباتی دیگر یک »فیلم صامت« نیست

که
 این

و  
روزنامه گاردین عکس نخست خود را به تایگر وودز، 
گلف باز آمریکایی اختصاص داده است. وودز موفق شد 
بعد از 11 سال پنجمین عنوان قهرمانی مسابقات گلف 
جهان را به دست آورد. او  سال ها از مسابقات گلف به دور 
بود و این بازگشت برای او یکی از بهترین نتایج زندگی 

حرفه ای اش است. 

روزنامه دیلی میل خبر داده که شمیمه بیگم، شهروند 
انگلیس و عروس داعشــی که چنــدی پیش تابعیت 
انگلیسی  اش از سوی دولت ترزا می  لغو شد، الیحه ای 
حقوقی را در اعتراض به این تصمیم ارایه داده اســت. 
گفته می شــود برخی به او پول داده  اند تا علیه دولت 

انگلیس اقامه دعوا کند. 

روزنامه فایننشال تایمز خبر داده دولت آلمان اجازه 
راه اندازی سرویس اینترنت 5 جی گوشی های همراه 
را به شــرکت هوآوی داده اســت. این تصمیم به رغم 
درخواست دولت آمریکا برای ممنوعیت فعالیت این 
شرکت در اروپا انجام شده است. آمریکا شرکت هوآوی 

را رقیبی جدی برای شرکت های آمریکایی می داند. 

ک
وس

 کی

دیروز پس از ماه ها انتظار، اپیزود اول از فصل هشــت و 
پایانی سریال بازی تاج و تخت پخش و در فضای مجازی 
منتشر شــد. شــاید هنوز نتوان گفت که اتفاقات زیاد و 
عجیبی در این قســمت افتاده، اما قطعــا زمینه ای برای 
اتفاقات هیجان انگیز بعدی ایجاد شده است. همه اقوام و 
گروه های اصلی سریال در دو جبهه زنده ها و مرده ها برای 
نبرد نهایی خود را آماده می کنند. البته این به غیر از سرسی 
لنیستر است که هنوز کسی نمی داند جایگاه او چیست و 
چه تصمیمی برای مقابله با وایت واکرها یا همان زامبی های 

یخی می گیرد.
سی ان ان گزارش مختصری از اپیزود اول فصل پایانی 
این سریال نوشته و بهترین صحنه ها و دیالوگ ها را مرور 

کرده است.
سواالت مهم

سم، یکی از بهترین دوســتان و وفادارترین یاران جان 
اسنو اســت. در بخش پایانی اپیزود اول دیدیم که سم به 
درخواست برن استارک حقیقت را به جان اسنو در مورد 
هویت واقعی و جایگاه اصلی او می گوید. حقیقت این بود که 
جان اسنو فرزند واقعی ند استارک نیست، بلکه پدر واقعی 
او ریگار تارگرین و مادرش لیانا استارک بوده است. به این 
ترتیب، دنریس تارگرین که حاال معشوقه جان اسنو است، 
عمه او است. جان اسنو وارث واقعی تخت آهنین است و با 
توجه به این واقعیت، حاال باید پرسید که چه اتفاقی برای 
این رابطه خواهد افتاد؟ و آیا رقابتی میان آنها برای نشستن 

بر روی تخت آهنین شکل خواهد گرفت؟
مواجهه آریا استارک با کسانی که از آنها متنفر است و 

حاال پیش رویش هستند، چگونه خواهد بود؟
در مواجهــه بــرن اســتارک و جیمی لنیســتر چه 

دیالوگ هایی ردوبدل خواهد شد؟
بهترین دیالوگ

سانسا: »اژدهاها چی می خورند؟«
دنریس: »هرچیزی که دوست داشته باشند!«

بهترین صحنه
شاید بهترین، زیباترین و احساسی ترین صحنه ای که 

تماشاگران شــاهد آن بودند، دیدار مجدد آریا استارک 
با برادرش جان اســنو بود. آنها پس از 6 فصل به یکدیگر 

رسیدند. 
از سوی دیگر مواجهه این دو نفر به این دلیل هم زیباست 
که جان اســنو حاال هویــت واقعی خــود را بازمی یابد و 
خواهرش، آریا به شخصی بدون چهره و قدرتمند تبدیل 
شــده و آنها قرار اســت در کنار یکدیگر با دشمنانشان 

بجنگند.
رابطه گندری و آریا

پسر آهنگر ســریال به نام گندری که حاال در وینترفل 
درحال ساخت تجهیزاتی برای نابودی وایت واکرهاست، 
بار دیگر آریا را مالقات می کند. ظاهرا رابطه ای عاشــقانه 
میان این دو شکل گرفته است، این را می توان از نگاه های 
آنها نیز متوجه شد. اما شــاید فرصت زیادی برای تجربه 
روزهای خوش برای آنها باقی نماند، چراکه ارتش مردگان 

درحال پیشروی به سوی آنهاست.
سرسی و یورن

رابطه جدیدی میان سرسی و یورن شکل گرفته، ظاهرا 
سرســی از انتخاب او خوشحال اســت؛ خصوصا با رفتن 
برادرش، جیمی لنیستر. اما سرسی چه معامله ای با یورن 

می کند؟
مالحظات بی نظیر

برن استارک می دانست که جیمی به سمت وینترفل 
در حرکت است، بنابراین او به خوبی می داند که جیمی از 
خیانت سرسی اطالع دارد و سرسی قصد ندارد سپاهش را 
برای جنگ به وینترفل بفرستد. اما آیا جیمی این اطالعات 

را در اختیار مردم شمال می گذارد؟
یک پیش بینی جسورانه

سانسا و دنریس دوستان خوبی خواهند شد
تنش میان سانسا اســتارک و دنریس تارگرین بسیار 
شدید شده و البته قابل توجیه است، اما شاید شوکه کننده 
و تعجب آور نباشد که این اتفاق موقتی و گذرا باشد و این 
دو زن باهوش و قدرتمند، با انگیزه ای مشترک در کنار هم 

قرار بگیرند.

جان اسنو در برابر حقیقت سخت!

بازگشت باورنکردنی وودز 
گلف باز

»باورنکردنی«. ایــن کلمه ای بود که 
تایگر وودز با استفاده از آن پیروزی اش 
را در مســابقات جهانی گلف مســترز 
توصیف کرد. وودز بعد از سال ها درگیری  
روحــی و حقوقی شــنبه همین هفته 
توانست بار دیگر به زمین گلف بازگردد 
و بعد از 11 ســال پنجمین کت قهرمانی 
جهانی گلــف را بر تن کند. بازگشــت 
این گونه ای تایگر وودز از ســوی برخی 
از تحلیلگران بزرگترین بازگشــت یک 
قهرمان ورزشی به مســابقات توصیف 

شده است. 
پیروزی وودز در این مســابقات او را 
در سه قدمی شکســتن رکورد گلف باز 
افسانه ای قرار داده است. تنها نیکالس 
آمریکایی اســت که توانسته 6 مسابقه 
مسترز را ببرد، البته وودز موفق شده در 
ســه دهه متفاوت قهرمان مسترز شود، 
درســت مثل نیکالس. وودز نخستین بار 
گلف مسترز را سال 1997 و در 21سالگی 

برد. 
وودز سال ها از مسابقات گلف دور بود، 
تا این که در  ســال 2017 پزشکش به او 
اجازه داد، بازی کند. او به خاطر داشتن 
روابط خارج از ازدواج از همسرش جدا و 
سپس درگیر حواشی دیگر شد. ازجمله 
در خرداد ۱۳۹۶ به خاطر رانندگی درحال 
مستی در ایالت فلوریدا دستگیر و بعد از 

چهار ساعت حبس آزاد شد.
تایگر وودز یکــی از برترین قهرمانان 
گلف در تاریخ شناخته می شود. او بازی 
حرفه ای گلف را در اواخر تابستان  سال 
۱۹۹۶ درحالی که تنها ۲۰ ســال داشت، 
آغاز کرد و در عرض کمتر از یک ســال 
در آوریل ۱۹۹۷ برنده نخســتین مسابقه 

اصلی گلف شد.

چهره

معاون رئیس جمهوری سابق 
مصر در سخنانی تأکید کرد 
که طرح صلح آمریکا برای 
فلسطین و رژیم صهیونیستی 

با هدف تضییع حقوق 
باقیمانده فلسطینیان است. 

محمد البرادعی، معاون 
رئیس جمهوری سابق مصر 

در سخنانی درباره طرح 
صلح آمریکا برای فلسطین 

و رژیم صهیونیستی که 
موسوم به »معامله قرن« 
است، ضمن فراخواندن 

اعراب برای اتحاد در مقابل 
این طرح گفت معامله 

قرن چیزی فراتر از توسعه 
اقتصادی اراضی اشغالی 
و حکومت خودگردان 

فلسطین نیست. طبق معامله 
قرن، کشور فلسطین تشکیل 

نخواهد شد. این معامله 
همچنین تضمین های امنیتی 

بسیاری برای اسراییل به 
همراه دارد.

طبق اسنادی که از یک 
حافظه کامپیوتری در 

سوریه کشف شده، داعش 
برای انجام حمالتی در 

سراسر اروپا برنامه ریزی 
کرده است. این اطالعات 
از یک حافظه کامپیوتری 
به دست آمده   است که 

اعضای داعش اوایل سال 
جاری میالدی و هنگام 

فرار از آخرین منطقه تحت 
کنترل خود در سوریه آن 
را جا گذاشته اند. به نظر 

می رسد این برنامه ریزی ها 
از حمله چهار سال گذشته 

داعش در پاریس الهام 
گرفته شده باشد که طی 
آن ۱۳۰ نفر جان خود را 

از دست دادند.

البرادعی: اعراب قاطعانه 
مقابل »معامله قرن« 

بایستند

داعش برای حمالتی در 
اروپا برنامه ریزی کرده 

است

عکس خبراخبار روز

والرز، فرانسه- دوچرخه سواران در مسابقات دوچرخه سواری پاریس درحال رقابت 
هستند. 

EPA

کاراکاس، ونزوئال- نیروهای شبه نظامی در کاراکاس، در هفدهمین سالگرد به قدرت 
رسیدن هوگو چاوز جمع شده اند. 

Reuters

رقه، سوریه- یک مشتری درحال خریدن کفش از یک دست فروش خیابانی است. 
Getty Images
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گاه
ن کمیسیون های قانون  گذاری و قانون اساسی در پارلمان مصر نسخه نهایی پیشنهاد اصالح قانون اساسی 

این کشور را تأیید کردند. دو کمیسیون قانون گذاری و قانون اساسی پارلمان مصر با ۴۵ رأی موافق و چهار 
رأی مخالف نسخه نهایی پیشنهاد اصالح قانون اساسی این کشور را تأیید کردند تا این نسخه سه شنبه 

هفته جاری در پارلمان به صورت نهایی بررسی و تصویب شود.

سیسی یک گام دیگر 
به ریاست جمهوری 
تا ۲۰۳۰ نزدیک شد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرایی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

 خطر اسپویل: اگر اپیزود اول از فصل هشتم سریال
بازی تاج و تخت را ندیده اید، این مطلب را نخوانید


