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در جریان حمله نیروهای حوثی به تأسیســات 
نفتی عربستان ســعودی، بیــش از نیمی از تولید 
روزانه نفت این کشــور برابر با 5 میلیون بشــکه 
به حال تعلیق درآمد. به دیگــر معنا، با این اتفاق 
تأمین بیش از 5 درصد از انــرژی مصرفی روزانه 
جهان که توسط عربستان تولید می شد، با مشکل 
مواجه شــده است. اگرچه شــرکت آرامکو اعالم 
کرده که می تواند به ســرعت به سطح تولید قبلی 
بازگــردد اما اگر نتواند این هــدف را محقق کند، 
جهان با کمبود 150 میلیون بشکه در ماه مواجه 
خواهد شد که کارشناســان معتقدند این مسأله 

می تواند قیمت نفت را سه رقمی کند. 
از سوی دیگر، حمله اخیر حوثی ها نشان دهنده 
آسیب پذیری تأسیســات نفتی عربستان سعودی 
را به عنــوان بزرگترین تولید کننــده نفت جهان 
نشان می دهد. این مســأله حتی می تواند در روند 
خصوصی سازی و جذب ســرمایه گذاری خارجی 
شــرکت آرامکو را با مشــکل مواجه کنــد. البته 
عربستان خود نیز در این بحران دخیل بوده است. 
حمله  سال 2015 این کشــور به یمن که تاکنون 
نیز ادامه دارد، یک بحران انســانی بین المللی را 
موجب شده است. از  ســال 2015 تاکنون بیش 

از 90 هزار غیرنظامی یمنی در این جنگ کشــته 
شده اند. در نتیجه حوثی های یمن نیز در پاسخ به 
حمالت عربستان اقدام به حمله تأسیسات نفتی 
این کشور کرده اند. کارشناسان آژانس بین المللی 
انرژی می گویند اگر اخالل در تولید نفت عربستان 
ادامه دار باشد، نفت ذخیره شده از سوی ایران که 
به دلیل تحریم ها نمی توانسته آن را بفروشد، یکی 
از منابعی است که می تواند به کمک جریان انرژی 
جهان بیاید. اما دونالد ترامپ تاکنون نشــان داده 
هیچ تمایلی به دست کشــیدن از فشار حداکثری 
به ایران ندارد. دراین صورت جهان شاهد افزایش 
بســیار زیاد قیمــت نفت خواهد بــود.  درچنین 
شــرایطی اســت که کارشناســان انرژی قیمت 
بازه افزایش قیمت نفت را تــا 100دالر برای هر 
بشــکه نیز پیش بینی می کننــد. راه حل دیگر به 
غیر از استفاده از نفت ذخیره شده ایران که گفته 
می شود بیش از 120 میلیون بشکه است، استفاده 
از ذخیره اضطراری نفت آمریکاست که به نقل از 
وزارت انرژی آمریکا به 630 میلیون بشــکه نفت 
می رسد. بنابراین یا عربستان می تواند به سرعت 
به سطح تولید قبلی بازگردد یا این که جهان باید 

احتمال سه رقمی شدن قیمت نفت را بپذیرد. 

حمله حوثی ها به تأسیسات نفتی عربستان نیمی از تولید این کشور را متوقف کرد 

استفاده از ذخایر نفتی ایران و آمریکا برای مقابله با بحران؟ که
 این

و  
روزنامه استار اسپورت در عکس نخست خود به بحرانی 
که منچســتر یونایتد در آن گرفتار شده، پرداخته است. 
منچستر یونایتد بعد از شروع به اولگنار سولشیار در ابتدا 
نتایج خوبی گرفت اما اخیرا مدتی است که گرفتار رکود 
شده است. سولشیار اما گفته است که همچنان از حمایت 

تمام و کمال هیأت مدیره منچستر برخوردار است. 

روزنامه واشنگتن پســت در عکس نخست خود به 
پدیده ظهور مناطق بشدت گرم در کره زمین پرداخته 
است که در نتیجه تغییرات آب و هوایی رخ داده است. 
این روزنامه همچنین نوشته اســت که نقاط بشدت 
گرم به ســرعت در سراســر جهان درحال زیادشدن 

هستند. 

روزنامه ایندیپندنــت در تیتر صفحه نخســت خود 
خواســتار اعطای آزادی بیان به مردم ایرلند شــمالی و 
اسکاتلند شده است تا آنها بگویند آیا همچنان می خواهند 
بخشی از انگلیس باقی بمانند یا خیر. این روزنامه نوشته 
نظرسنجی ها نشان می دهد اکثر مردم انگلیس با این نظر 

موافق هستند.

ک
وس

 کی

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در مصاحبه با روزنامه 
میل، خود را به شخصیت کمیک »هالک« تشبیه کرده و گفته 
است:   »هالک هرچه خشمگین تر می شــود، قوی تر می شود.  
هالک همیشه جان به در می برد؛ مهم نبود چقدر در بند باشد و 
همین موضوع در مورد این کشور نیز صادق است، ما در سی ویکم 

اکتبر خارج خواهیم شد.«
جانسون گفته که راهی پیدا خواهد کرد تا رأی اخیر پارلمان 
را دور بزند؛ پارلمان بریتانیا به او دستور داده تا به جای اتخاذ رویه 
»بدون توافق« در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که منجر به شوک 
اقتصادی خواهد شــد، زمان این خروج به تعویق بیفتد. ائتالف 
نمایندگان حزب کارگر، لیبرال دموکرات و محافظه کاران هفته 
گذشته با رأی خود به تمدید مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
در 31 اکتبر، با خروج بدون توافق مخالفت کردند و این موضوع 
موجب خشم بسیاری از بریتانیایی ها شد که سه سال پیش طی 
یک همه پرســی رأی به خروج دادند. او وضع کنونی بریتانیا در 
مذاکرات برگزیت را مشابه ســرخوردگی های بروس بنر، یک 
شخصیت در دنیای سینمایی عنوان کرده است؛ این شخصیت 
هنگام بروز خشم به »هالک« مبدل می شد و پشت سرش خرابی 

برجای می گذاشت. 
همچنان که الیحــه مصوب نماینــدگان می گوید بوریس 
جانسون باید تاریخ دیگری را برای خروج از اتحادیه اروپا برگزیند؛ 
تاریخی که نمایندگان اتحادیه اروپا تعیین کنند و مجلس عوام 
آن را بپذیرد. جانســون نیز در واکنش به رأی هم حزبی هایش، 
21 نفری که در حزب حاکم محافظه کار، به این الیحه رأی داده 
بودند را از این حزب اخراج کرد. »وب ســایت نشنال ریویو« در 
گزارشی نوشته است، بوریس جانسون قول داده که از دستورات 

پارلمان برای به تعویق انداختن برگزیت پیروی نکند.
اما ســوال اصلی این اســت که گزینه یا گزینه های بوریس 
جانسون برای خروج از اتحادیه اروپا در موعدی که مقرر کرده، 
چه خواهد بود؟ به نظر می رسد گزینه های زیادی برای برگزیت 
در دست جانســون نباشد. شــاید بهترین گزینه، استعفای او 
باشد. این اتفاق باعث می شود مخالفان او، جرمی کوربین را که 
محتمل ترین گزینه است، به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب 
کنند و او هم در صورت نخست وزیری دست به برگزاری انتخابات 
خواهد زد. جانسون با این کار، رسما پارلمان را در مقابل مردمی 

قرار می دهد که در  سال2016 به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده 
بودند.

نظرسنجی ها نشان می دهند حزب محافظه کار آن انتخابات را 
هم پیروز می شود و با آن پیروزی، یک اکثریت قدرتمند را برای 
خروج از اتحادیه اروپا به دست می آورد. اما، »اما و اگر«هایی هم 
وجود دارد. اگر حزب محافظه کار در آن انتخابات شکست بخورد، 
کوربین بسیار قوی تر از اکنون خواهد شد و شرایط به کلی تغییر 
خواهد کرد. بهترین گزینه برای جانسون شاید این باشد که در 
مقابل الیحه مصوب نمایندگان و درخواست آن برای به تعویق 
انداختن برگزیت ایستادگی کند. تبعات چنین کاری احتماال 
افزایش انتقاد مردم نسبت به پارلمان و نمایندگانی خواهد بود که 

دایما این روند را به تاخیر می اندازند.
با این حال، برخی از مقامات تهدیــد کرده اند که ما باید تابع 
قوانین باشیم و اگر جانســون از این قانون تبعیت نکند، ممکن 
اســت به زندان بیفتد. اما از ســوی دیگر این افراد باید متوجه 
خواسته هایشــان باشــند، چراکه مردم چنین رأیی را داده اند 
و به این ترتیب، خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. 
به عبارت دیگر، افــرادی که دایما درحال بــه تاخیر انداختن 
برگزیت هستند، ممکن اســت روبه روی رأی مردم و حکومت 
قانون بایستند. آن چه جانسون باید به آن توجه کند، حفظ حق 
حاکمیت و استقالل بریتانیاست و چیزی که جانسون برخالف 
ترزا می، سلف او متوجه شده این اســت که باید این فشار را به 
سایر کشورهای اتحادیه اروپا وارد کند، تا این حاکمیت و استقالل 
را بتواند حفظ کند. جانسون تاکنون خود را رهبری سرسخت 
و پرانرژی نشان داده که هم با دشمنان خارجی و هم دشمنان 

داخلی مقابله می کند.
کاری که نمایندگان اتحادیه اروپا و نمایندگان مخالف برگزیت 
درحال انجام آن هستند این است که مردم را نسبت به اتفاقاتی 
که ممکن اســت با خروج بدون توافق روی دهد، بترسانند. آنها 
با الیحه مصــوب خود می خواهند جانســون را وادار کنند تا از 
حاکمیت بریتانیا به سمت پذیرش حاکمیت اتحادیه اروپا حرکت 
کند. اتحادیه اروپا در این سه سال با قدرت این موضوع را به مردم 
بریتانیا اعالم کرده که اگر از این اتحادیه خارج شوید، اقتصاد شما 
فلج می شود و سیاست داخلی تان به هم می ریزد و در این میان، 

طرفداران الیحه مزبور با اتحادیه اروپا هم صدا شده اند.

هیوالی جهش یافته ای به نام بوریس جانسون

 هالک انگلیسی
چگونه از برگزیت خارج می شود؟

ساخت پیش درآمدی در مورد خاندان تارگرین ها

زندگی دنریس زیر ذره بین

به دنبال فصل پایانی و ویرانگر سریال »بازی تاج 
و تخت« )Game of Thrones( که برای بسیاری 
از طرفداران این سریال به هیچ عنوان راضی کننده 
نبود، اکنون شــبکه ســازنده این سریال تصمیم 
گرفته که پیش درآمدی در مورد خاندان افسانه ای 
تارگرین بســازد که رایان کونــدال و جورج آر آر 
مارتین درحال نوشتن سناریوی اپیزود آزمایشی 
)پایلوت( آن هســتند. درصورتی که این سریال از 
مرحله آزمایشی بودن فراتر رفته و یک سریال کامل 
از آن سفارش ساخت دریافت کند، پروژه تارگرین 
محور جدید، دومین پیش درآمد سریال »بازی تاج 
و تخت« خواهد بود که در سال های پیش رو منتشر 

خواهد شد.
هنگامی که ســریال مذکور در  سال ۲۰۱۱ منتشر 
شد، مخاطبان تنها با دوعضو از این خاندان باستانی 
و سلطنتی افسانه ای آشــنا شدند: دنریس )امیلیا 
کالرک( و ویســریس )هری لوید( کــه هر دو در 
تالش برای بازگشــت به سرزمین اصلی وستروس 
و به دســت گرفتن دوباره آیرن ثرون و حکومت بر 
هفت قلمرو تالش می کردند. ویسریس نتوانست از 
ماجراهای فصل اول »بازی تاج و تخت« جان سالم به 
در ببرد و مرگی هولناک را به دست کال دروگو تجربه 
کرد اما دنریس سرانجام توانست به تاج و تختی که 
همیشــه دنبال آن بود، دست یابد؛ هرچند در انتها 

توسط معشوق و برادرزاده اش، جان اسنو کشته شد.
جدای از سفر دور و دراز و البته پرماجرای دنریس 
برای رسیدن به قدرت در وستروس، هنوز چیزهای 
زیادی در مــورد خاندان تارگرین وجــود دارد که 
می تواند به آن پرداخته شود، از داستان عشق پنهان 
برادرش ریگار به خواهر شــاه شمال )که نتیجه آن 
جان اسنو بود( تا سقوط پدرش آریس در دیوانگی 
که بعدها مسیری مشــابه توسط خود دنریس طی 
شد. همچنین براساس گزارش های منتشرشده، در 
این سریال به جنگ داخلی که بین تارگرین ها رخ 
داده و از آن با عنوان »رقص اژدهایان« یاد می شود، 
نیز پرداخته خواهد شد. این ماجرا ۲۰۰  سال پیش از 
اتفاقات ســریال »بازی تاج و تخت« رخ داده است. 
اگر چه ساخت دومین پیش درآمد این سریال هنوز 
به  طور قطعی تأیید نشده اما طرفداران »بازی تاج و 
تخت« نباید نگران این موضوع باشند زیرا دست کم 

یک سریال پیش درآمد در حال ساخت است.

چهره

مذاکره کننده ارشد طالبان 
به شبکه خبری راشاتودی 

گفت، پس از آن که 
مذاکرات با آمریکا متوقف 

شد، این گروه آماده شده تا 
برای ۱۰۰ سال دیگر با این 

جنگ تحمیل شده، مبارزه 
کند. شیرمحمد عباس 

استنکزی، مذاکره کننده 
ارشد طالبان در گفت وگویی 

با شبکه خبری راشاتودی 
گفت: »روند یک ساله صلح 
در افغانستان از سوی دونالد 

ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا و درست چند روز 

پیش از آن که توافق رسمی 
امضا شود، متوقف شد. 

پیش نویس این توافق از 
سوی دوطرف مطرح شده 
بود. تصمیم آمریکا قطعی 
نبود و طالبان به مذاکرات 

همچنان پایبند است.«

اطالعاتی که اطرافیان 
زین العابدین بن علی، 

دیکتاتور سابق تونس در 
شبکه های اجتماعی منتشر 

کرده اند، نشان می دهد 
که وی درگذشته است. 

روزنامه فرامنطقه ای القدس 
العربی نوشت که خانواده 

زین العابدین بن علی به 
مرگ وی اشاره کرده 

اما به شکل صریح آن را 
اعالم نکرده اند. نسرین، 

دختر بن علی در توییترش 
نوشت: »پیام پدرم؛  ای وطن 

ناسپاس استخوان هایم را 
هم به تو نخواهم سپرد«. 
طبق این گزارش، »منیر 

بن صالحه« وکیل بن علی 
نیز در صفحه خود در 

فیس بوک نوشته است: 
»ملت تونس به تو می گویند 

متشکریم. پایان یک مرد 
عظیم است.«

 طالبان: ما می توانیم
 برای ۱۰۰ سال

با آمریکایی ها بجنگیم

 اخبار ضد و نقیض
 درباره مرگ

رئیس جمهوری سابق تونس

عکس خبراخبار روز

ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی- تجمع زنان در اعتراض به افزایش خشونت علیه آنها. 
EPA

هراره، زیمبابوه- بچه های مدرســه ای در نخســتین روز سال تحصیلی جدید، از 
مدرسه بازمی گردند. 
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بارسلونا، اسپانیا- اســتقالل طلبان کاتالونیایی در روز ملی کاتاالن، پرچم های 
استقالل را به دست گرفته اند. 

AP
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گاه
ن مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا ابراز امیدواری کرد که فرانسه به وی پناهندگی بدهد  . ادوارد 

اسنودن، مقاطعه کار سابق  آژانس امنیت ملی آمریکا و افشاکننده اسناد محرمانه این کشور گفت، دوست 
دارد امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه را ببیند  تا وی بتواند موقعیتی را برای سکونت اسنودن 
در این کشور ایجاد کند . حساب کاربری توییتری رادیو اینتر فرانسه در بخشی از  مصاحبه انجام شده با 
اسنودن نوشت، این مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به دنبال گرفتن پناهندگی از فرانسه است؛ 
 مشخص نیست که چه زمانی یا در کجا این مصاحبه انجام شده است . اسنودن از ۲۰۱۳ و پس از افشای 

جزییاتی از برنامه های  محرمانه آژانس های اطالعاتی ایاالت متحده در روسیه به سر می برد.

اسنودن: 
امیدوارم 

فرانسه به من 
پناهندگی بدهد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱6

اتمام صفحه آرایی
۱6 / 3۰

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

اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.


