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ســریال بازی تاج وتخت با بردن 10 جایزه در صدر 
برندگان جوایر فستیوال امی قرار گرفت.    البته مینی 
ســریال  چرنوبیل نیز جوایــز زیــادی را از آن خود 
کرد.  »بازی تاج و تخــت« در بخش های فنی جایزه 
جلوه های ویژه،  ســینگل کمرا و گریم و طراحی را در 
بخش ســریال درام دریافت کرد  . این ســریال با ۳۲ 
کاندیدا، بیشترین  نامزدی را در جشنواره امی امسال 
رقم زده است. مینی سریال »چرنوبیل« نیز به همراه 
سریال »خانم میسل  شگفت انگیز« از این جشنواره 
6جایزه دریافت کردند. جوایزی که دو سریال »بازی 
تاج و تخت« و   »چرنوبیل« گرفتند، کمپانی  HBO  را 
با ۲۵ جایزه به موفق ترین شبکه تولید سریال امسال 
تبدیل کرد. بعد از   این کمپانی، شــرکت نتفلیکس 
با ۲۳ جایزه قرار دارد. ســریال بــازی تاج وتخت در 
زمینه های بهترین  آهنگســازی نیــز برنده بهترین 
جایزه شــد. رامین جوادی آهنگساز این سریال برای 
دومین بار است که در این  مراســم برنده می شود. او 
اصلیتی ایرانی دارد. همچنین این ســریال در زمینه 
بهترین تدوین صدا، بهترین جلوه های ویژه، بهترین 
طراحی لباس و بهترین بدلکاری برنده جوایز اول شد. 
سریال های دیگری نظیر داستان ندیمه  سرگذشت، 
 خانم میسل شگفت انگیز و چرنوبیل نیز جوایز زیادی 
را از آن خود کردند. این جشنواره طبق روال هر سال 

 جوایز بخش هنر های خالق خــود را زودتر از جوایز 
اصلی اهــدا کرد. جوایز بخش های مهــم و اصلی که 
شامل ۲۷  مورد می شود نیز در تاریخ ۲۳ سپتامبر )اول 
مهر( اهدا خواهد شــد. در این مرحله از اهدای جوایز 
فیلم مستند صعود آزاد انفرادی نیز که توانسته امسال 
اسکار بهترین مستند را از آن  خود کند، هفت جایزه با 
خود به خانه برد. این فیلم که توســط جیمی چپن و 
همسرش الیزابت چای کارگردانی شده  داستان صعود 
انفرادی و بدون طناب سنگنورد مشهور آلکس هانولد 
را از دیواره هزار متری ال کاپیتان  روایت می کند. این 
فیلم برنده جوایز بهترین کارگردانی، بهترین تدوین 
صدا، بهترین تدوین تصویــر، بهترین  فیلمبرداری، 
بهترین استفاده از جلوه های ویژه تصویری و بهترین 

موسیقی شد.  

بازی تاج وتخت جوایز مرحله اول امی را درو کرد

جشنی برای آخرین نغمه که
 این

و  
روزنامه تلگراف در تیتر نخست خود از عزم جزم بوریس 
جانسون برای اجرای برگزیت نوشته است. ظاهرا جانسون 
در دیدار با ژان کلود یونکر، رئیس کمیســیون اروپا گفته 
تاریخ خروج از اتحادیه را تمدید نخواهد کرد و قصد دارد 
در موعد مقرر برگزیت را اجرا کند. این در حالی است که 
پارلمان انگلیس برگزیت بدون توافق را ممنوع کرده است. 

روزنامه نیویورک تایمز عکســی را از وضع تأسیسات 
نفتی عربستان بعد از حمله حوثی ها منتشر کرده است؛ 
حمله ای که موجب شد قیمت نفت تا ۲0 درصد باال برود 
و سطح تولید عربستان ۵ میلیون و ۷00 هزار بشکه کاهش 
یابد. ظاهرا عربســتان به زودی قادر نخواهد بود به سطح 

تولید قبلی خود بازگردد. 

روزنامه واشنگتن پســت عکســی را از درگیری ها 
میان پلیس و نیروهای معترض در هنگ کنگ منتشر 
کرده اســت. درگیری ها میان معترضان و پلیس در 
هنگ کنگ به خشــونت گراییده و پلیس هنگ کنگ 
برای مقابله به استفاده از گاز اشک آور و فشار آب روی 

آورده است. 

ک
وس

 کی

حمالت پهپادی به مجموعه پاالیشگاهی بزرگ »بقیق« 
و میدان نفتی »حقل خریص« متعلق به شــرکت آرامکو 
در عربستان  سعودی ضربه بزرگی به تولید نفت خام این 
کشور وارد کرده. این را سارا کاتلز، رئیس موسسه تحقیقاتی 

گلوبال پالتس به  خبرگزاری سی.ان.بی.سی گفته است. 
به گزارش سی.ان.بی.سی، روز شنبه با حمالت پهپادی 
به آرامکو، حدود 5 میلیون و 700 هزار بشکه تولید روزانه 
نفت  عربســتان، معادل 50 درصد تولید نفت این کشور 
مختل شده اســت. این رقم 5 درصد تولید روزانه نفت در 

سراسر جهان است. 
یک منبع آگاه به سی.ان.بی.سی گفته است که ذخیره 
نفتی عربستان سعودی به منظور پایبندی به قراردادهایش 
تنها 35 تــا 40 روز  را جواب می دهد. عربستان ســعودی 
تالش کرده بود که یک سوم این خسارت را تا روز دوشنبه 
جبران کند و به اندازه 2 میلیون  بشکه در روز، تولید نفتش 
را دوباره افزایش دهد. با این حال اما رویترز گزارش داده که 
بازگشت عربستان به سطح عادی تولید  نفت ماه ها طول 
می کشد. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته، هنوز 
مشخص نیست توقف تولید نفت تا کی ادامه خواهد یافت، 
 زیرا خسارت هایی که در اثر حمله انصاراهلل به زیرساخت ها 
وارد شده »بسیار گسترده« است و امکان جبران آن یک 
شبه ممکن  نیســت. منبع دیگری نیز پیشتر به همین 
خبرگزاری تأکید کرده بود، تولید مجدد نفت عربســتان 
به طور کامل و از ســرگیری کامل  تولید نفت توسط این 

کشور احتماال هفته ها طول بکشد نه چند روز. 
در پی این حمالت بازارهای جهانی شــاهد سردرگمی 
شده اند. به دنبال این حمالت، قیمت نفت خام برنت روز 
دوشنبه با 19 درصد  افزایش به 71 دالر و 95 سنت در هر 

بشکه رسید. 
آلن گلدر، معاون شــرکت پاالیش مواد شــیمیایی و 
بازارهــای نفتی وود مکنزی، معتقد اســت:   »این حمله 
پیامدهای مهمی برای بازار  نفت جهان دارد؛ چراکه باعث 
توقف تولید بیش از 5 میلیون بشکه نفت در روز شده است 
و عربستان سعودی نمی تواند مدت  زیادی با توجه به ذخیره 
نفتی و ظرفیــت تولید خود، پاســخگوی قراردادهایش 

باشد. «
گلدر در یادداشتی نوشته است: »هرگونه فشار و خطر 
ژئوپلیتیکی، نخســتین تأثیر خود را بر روی قیمت نفت 
خواهد گذاشــت.« عالوه  بر آن، وقتی قیمــت نفت باال 

می رود، دامنه ریسک هم بسیار باالتر می رود. 
لئون گلدفیلد، مدیر شرکت »مورگان اسیت«، به سی.ان.

بی.سی گفته است: »شــما احتماال این فرض را دارید که 
هرچقدر هم  عربستان سعودی آســیب دیده باشد، باز تا 
اواسط سال آینده می تواند به همان میزان تولید نفتی قبلی 
خود برسد. اما حتی اگر هم  دوباره به همان جایگاه برسد، 
قیمت نفت حــدود 6 تا 7 درصد افزایش خواهد داشــت. 

بنابراین باز هم دامنه ریسک افزایش خواهد  یافت. 
ســارا کاتل می گویــد، حتی اگر حمــالت دیگری به 
تأسیسات نفتی عربســتان صورت نگیرد، با کوچکترین 
اتفاق یا نزاعی، قیمت نفت  می تواند باال برود. خصوصا اگر 
فشارها بیشتر شود و حمالت تالفی جویانه از دو طرف در 
عربســتان و یمن، افزایش یابد و حتی بــه   80 دالر در هر 

بشکه هم برسد. 
به نوشته سی.ان.بی.ســی، جهان نمی تواند برای مدت 

زیاد، قیمت 80 دالر را برای هر بشکه نفت تحمل کند. 
 دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا در توییتی 
نوشــت که آمریکا،  تفنگ هایش را پر کــرده و آماده 

شلیک است. 
این درحالی است که ســخنگوی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن خطاب به عربستان  اعالم کرده: »دست ما به 

هر مکانی که بخواهیم می رسد.« 
او همچنین تأکید کرده است که عربستان باید در حساب  
و کتاب های خود بازنگری کند و دست از تجاوزاتش علیه 
یمن و محاصره  این کشــور بردارد. ســخنگوی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن که مورد حمایت انصاراهلل است، 
گفته بود، این حمله به واسطه ۱۰  پهپاد انجام گرفت و در 

چارچوب پاسخ بازدارندگی است. 
یک مقام آمریکایی نیز در اشــاره به گستردگی سطح 
عملیات بــه رویترز گفت، ۱۹ نقطــه در این دو مجموعه 

پاالیشگاهی مورد  حمله قرار گرفته اند. 

 سردرگمی بازار جهانی نفت
 پس از حمالت پهپادی

اسنودن به فرانسه پناهنده 
می شود؟

چندی پیش ادوارد اسنودن، افشاگر اسرار امنیتی 
آمریکا اعالم کرده بود تمایل دارد در صورت پذیرش 
به فرانســه برود و در آن جا درخواست پناهندگی 

کند. 
در واکنش به این خبر روز گذشته وزیر دادگستری 
فرانسه موافقت خود را با اعطای پناهندگی سیاسی 
به ادوارد اسنودن، سرشناس ترین افشاگر اطالعاتی 
اعالم کرد، با این حال به نظر می آید دولت این کشور 
خود را از مسأله کنار کشیده تا از بروز اختالفات با 

آمریکا جلوگیری به عمل آید.
دولت آمریکا خواستار کشاندن ادوارد اسنودن، 
افشاگر سرشــناس آمریکایی به پای محاکمه به 
اتهام جاسوسی اســت. اســنودن پس از افشای 
اسنادی محرمانه از تالش های دولت آمریکا برای 
جاسوسی گسترده در سراسر جهان، 6سال گذشته 
را در تبعید خودخواسته در روسیه به سر برده است. 
نیکول بلوبه، وزیر دادگستری فرانسه طی یک برنامه 
رادیویی در پاســخ به ســوالی درخصوص اعطای 
پناهندگی به این افشاگر گفت: »بله، خوب است. از 
این موضوع حمایت می کنم.« او طی سخنانش به 
قانون اساسی فرانسه اشاره کرده که در آن، کسانی 
که به جهت اقدام در راستای حمایت از آزادی مورد 
آزار و اذیت قرار دارند، می توانند از وضع پناهندگی 
بهره مند شوند. این وزیر کابینه افزود: »معتقدم که 
باید به اصول محکم خود در امور مهاجرت پایبند 
باشــیم؛ ما باید پذیرای پناهجویان باشیم.« طبق 
گزارش رادیوی »آر تی اِل«، دولت فرانسه تصریح 
کرده که این اظهارات، نظر شخصی او بوده و موضع 
رسمی تلقی نمی شود. اســنودن طی مصاحبه با 
یک رسانه فرانســوی اظهار کرده بود که در زمان 
ریاست جمهوری اوالند در  سال ۲۰۱۳، درخواست 
پناهندگی از این کشور کرده بود. اسنودن حرفی 
در مورد این که چرا موفق به اخذ پناهندگی نشد، 
نزده، اما ابراز امیدواری کــرده که امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری کنونی فرانســه این امتیاز را به او 

اعطا کند.

چهره

یک روزنامه کره جنوبی 
به نقل از منابع دیپلماتیک 

گزارش داد، رهبر 
کره شمالی در نامه ای که 

ماه اوت ارسال شده، از 
 رئیس جمهوری آمریکا 

دعوت کرده است که به 
پیونگ یانگ سفر کند. 

این نامه کیم  جونگ اون، 
رهبر کره شمالی به دونالد 
ترامپ،  دومین نامه او به 

رئیس جمهوری آمریکا در 
ماه اوت است و در شرایطی 

ارسال شده که مذاکرات 
میان دو کشور درخصوص 

خلع  سالح کره شمالی 
متوقف شده است  . بر اساس 

گزارش رویترز، این نامه 
قبل از آزمایش موشک های 
کوتاه برد توسط کره شمالی، 
به  ترامپ ارسال شده است .

طبق نوشته های نخست وزیر 
اسبق بریتانیا، او پس از 

همه پرسی برگزیت با رهبران 
کشورهای اروپایی و باراک 

اوباما تماس  گرفت و از آنها 
به دلیل ناکامی اش در حفظ 
کشورش در اتحادیه اروپا، 

عذرخواهی کرد . دیوید کامرون، 
رهبر پیشین حزب  محافظه کار 

بریتانیا در کتاب خود که 
چند روز بعد بیرون می آید و 

نشریه تایمز بخش هایی از آن 
را منتشر کرده، اظهار داشته 
است  که هنگام ترک پست 

نخست وزیری »اندوهگین بود 
اما، اندوه او در مورد خروج 

بریتانیا از اتحادیه اروپا بیشتر 
بوده است .« او  درخصوص صبح 

فردای همه پرسی برگزیت 
که در آن ۵۲ درصد از مردم 
رأی به خروج از اتحادیه اروپا 

دادند، اذعان داشته که  از »شرم 
آن چه گذشت« آگاه بوده و 

این موضوع »تا آخر عمر« با او 
خواهد ماند .

اون از ترامپ برای سفر به 
پیونگ یانگ دعوت کرده 

است

دیوید کامرون:  شرم 
برگزیت همیشه با من 

می ماند

عکس خبراخبار روز

هنگکنگ- درگیری پلیس با تظاهرات ضددولتی در هنگ کنگ با گاز اشک آور و آب.
Reuters

اوهایو،آمریکا- طرفداران آزادی اسلحه در اعتراض به الیحه پیشنهادی فرماندار 
اوهایو برای کنترل اسلحه تجمع کردند.

Getty Images

فرانسه-  نیروهای پلیس ضد شورش   در درگیری با معترضان در نانت
AFP

سه شنبه  26 شهریور 1398 |  سال هفتم |  شماره 1792

گاه
ن روزنامه فایننشال تایمز در گزارشــی از کلوئه کورنیش، خبرنگار خود در بیروت نوشت که مجموعه 

هتل های فرانسوی اداره دو هتل فاخر در دمشق را در دست خواهند داشت که در سال آتی میالدی افتتاح 
خواهند شد. با افتتاح این هتل ها اولین شرکت غربی برای گردشگری در سوریه برای  نخستین بار از سال 
۲۰۱۱ به این کشور بازمی گردد. کورنیش گفت: »مجموعه هتل های لوور پیش بینی می کنند که تعدادی 
از تجار برای بازسازی به سوریه بیایند و این مجموعه به نیابت از مجموعه گردشگری سرمایه گذاری سوریه 

اداره هتل ها را بر عهده بگیرد.«

فایننشال تایمز: 
هتل های لوور 

فرانسه به سوریه 
بازمی گردند
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حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

 قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه تا 19 درصد افزایش یافت
و به هر بشکه 71 دالر و 9۵ سنت رسید


