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 نارضایتی های مردمی درخصوص عملکرد سعد حریری، 
نخســت وزیر لبنان موجب شــد تا برخی از وزرای  کابینه 
او استعفا دهند. روز گذشته ســمیر جعجع، رئیس حزب 
القوات اللبنانیه اعالم کرد چهار وزیــر این حزب از  کابینه 
حریری اســتعفا کرده اند. او تأکید کرد، استعفای وزرایش 
از  کابینه ســعد حریری نخســت وزیر لبنان با هماهنگی 
حریری نبوده است . رئیس حزب القوات اللبنانیه تأکید کرد 
که فراکسیونش خواهان ثبات در کشور است و می خواهد 
از اموال  خصوصی و دولتی محفوظ بماند و آســیبی به آنها 
نرسد . جعجع تأکید کرد، این دولت از هرگونه  راه حلی ناتوان 
است و بر این اساس، فراکسیون متبوع او تصمیم به استعفای 
وزرای حزب »القــوات« گرفت. لبنان صحنه جنبش های 
اعتراض آمیز و تجمع صدها لبنانی در بیروت و دیگر مناطق 
پایتخت در اعتراض به  تصمیم دولت برای اعمال مالیات های 
جدید و نابسامانی شرایط اقتصادی است و در این میان همه 
گزینه ها در  خصوص نخست وزیر این کشور ازجمله استعفا یا 
کنار نشستن وی از فعالیت ها وجود دارد. منابعی در نهادهای 
وزارتی لبنان به روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن گفتند، 
اگر ابتکارعمل سعد حریری،  نخست وزیر لبنان پاسخ مثبت 
سیاسی دریافت کند، جلسه دولت برای تصویب آن و شروع 
اجرای این  ابتکارعمل برگزار می شــود، اما مسأله مهم نوع 
برخورد تظاهرکنندگان با این ابتکارعمل است و این که آیا 
 معترضان آن را خواهند پذیرفت و از مطالبات خود که کمتر 
از استعفای دولت را نمی پذیرند، عقب خواهند  نشست؟ این 

روزنامه نوشــت، افراد ذیربط روی مداخله برخی طرف ها 
به ویژه احزابی که در دولت مشــارکت دارند  مانند »القوات 
اللبنانیه« و حزب سوسیال ترقی خواه حساب می کنند تا 
درخصوص تعلیق این اعتراضــات  تصمیم بگیرند. این دو 
حزب از حامیان خود برای شرکت در جنبش های مردمی 
دعوت کردند . همچنین منابعی  در نهاد نخست وزیری لبنان 
به الشرق االوســط گفتند، حریری جداگانه با نمایندگان 
فراکسیون های سیاســی  دیدار می کند تا سند اقتصادی 
به عنوان ابتکارعمل نجات که  شوکی مثبت برای مردم لبنان 
است،  بررسی شود. روز گذشته یک شبکه لبنانی از موافقت 
طیف های سیاسی لبنان با طرح پیشنهادی نخست وزیر 
این کشور  خبر داد و گزارش داد نخست وزیر درحال انجام 
اصالحات پایانی بر روی این طرح است .    شبکه    »ال بی سی«   
 لبنان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، همه احزاب سیاسی 
این کشور با طرح پیشنهادی نخست وزیر »سعد  الحریری« 
در پی اتفاقات اخیر موافقت کرده اند .   ظاهرا سعد الحریری 
درحال اصالحات پایانی بر روی  طرح اقتصادی خود است 
و پس از این که موافقت طیف های سیاسی را کسب کرده، 
فضا را مثبت می داند .    تماس ها برای مشخص کردن موعد 
جلسه کابینه دولت لبنان همچنان ادامه دارد .   گفته می شود 
طرح پیشنهادی  الحریری شامل اقدامات بی سابقه ای است 
و در آن انواع افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تلفن و خدمات 
 عمومی حذف و تمامی پیشــنهادهای قبلی درباره حقوق 

کارمندان در آن لغو شده است .

درپیاعتراضاتگستردهخیابانیمردملبنانایجادشد

بحران سیاسی در کابینه لبنان که
 این

و  
روزنامه ساندی تلگراف در عکس نخست خود اقدام 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، را در ارسال نامه 
بدون امضای درخواست مهلت برای برگزیت به پارلمان 
اروپا برجسته کرده است. بعد از این که پارلمان انگلیس 
طرح جانسون را مشروط به دریافت مهلت از اروپا کرد، 
جانســون همان نامه پارلمان را بدون امضا به اتحادیه 

اروپا ارسال کرد.

هفته نامه اکونومیســت در صفحه نخست خود 
طرحی درباره ترامپ منتشــر کرد و تیتر زد: »چه 
کســی می تواند به آمریکای ترامپ اعتماد کند؟« 
اشــاره این هفته نامه به خالی کردن پشــت کردها 
از ســوی آمریــکا در مقابل تهاجم ترکیه اســت. 
 اکونومیست در ادامه به تبعات این تصمیم ترامپ 

پرداخته است. 

هفته نامه نیوزویک عکســی از مایک پنس، معاون 
ترامپ را منتشر کرد و تیتر زد: »رئیس جمهوری پنس«. 
این هفته نامه از همین حاال به استقبال عزل ترامپ و 
جانشینی پنس رفته است. طبق قانون اساسی آمریکا 
اگر رئیس جمهوری به هر دلیلی از مقام خود خلع شود، 
معاون او تا انتخابات بعــدی رئیس جمهوری آمریکا 

خواهد شد.

ک
وس

 کی

روز شــنبه، قانون گــذاران مجلس عــوام بریتانیا با 
رأی گیــری در مورد یک اصالحیه، تأخیــر برگزیت را 
 تصویب کردند. جلسه ای تاریخی که حدود پنج ساعت 
طول کشــید و قرار بود توافق دولت  بریتانیا با اتحادیه 
اروپا را که پنجشنبه هفته گذشته به آن دست پیدا کرده 
بودند، به رأی بگذارند، اما  اصالحیه ای به رأی گذاشــته 
شــد که طبق آن، حتی اگر توافق، تصویب شود، دولت 
موظف است از اتحادیه  اروپا درخواست کند که برگزیت 
را به تأخیر بیندازد. این اصالحیه با ۳۲۲ رأی موافق در 

مقابل ۳۰۶ رأی  مخالف تصویب شد. 
حامیان برگزیت حتی از این موضوع نگران بودند که 
مبادا پارلمان، توافق جانسون با اتحادیه اروپا را  تصویب 
کند و نخســت وزیر را از هرگونه تعهدی برای به تعویق 
انداختن برگزیت، معاف کنــد.    در همین  میان، ناگهان 
اولیور لتوین، نماینده سابق حزب محافظه کار، کسی که 
مدتی پیش بوریس جانســون او را از  حزب محافظه کار 
بیرون انداخته بود، طرح اصالحیه را پیشــنهاد کرد و با 
تصویب آن، جانسون مجبور به  فرستادن نامه درخواست 

به اتحادیه اروپا برای به تأخیر انداختن برگزیت شد. 
با تصویب این الیحه، نمایندگان می توانند بررســی 
دقیق تری بر طرح بوریس جانســون انجــام دهند.    در 
جریان رأی گیری روز شنبه، عالوه بر بیشتر نمایندگان 
حزب کارگر، تمامی اعضای احــزاب لیبرال  دموکرات، 
ملی اســکاتلند، پالید کامری )ولز(، ســبز و ۱۷ تن از 
نمایندگان مســتقل رأی موافق دادند.  همچنین همه 
اعضای حزب »اتحادطلب دموکراتیک« ایرلند شمالی 
که از متحدان حزب محافظه کارند نیز به این اصالحیه 

رأی موافق دادند. 
از دیگر ســو ۶تن از اعضای حزب کارگر نیز در کنار 
هفده نماینده مســتقل، طرف دولت را گرفتند.    با این 
 حال، جانســون پس از رأی گیری باز هم تأکید کرد که 
بریتانیا باید ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج  شود و حاضر 
نیست از اتحادیه اروپا درخواســت تمدید زمان خروج 
را بکند.    از ســوی دیگر اما از آنجایی کــه  این الیحه به 
تصویب مجلس رسیده بود، او موظف بود تا پایان شب، 
درخواســت تأخیر در برگزیت را به  اتحادیه اروپا ارایه 

دهد. چیزی که جانســون پیشتر گفته بود حاضر است 
»بمیرد اما این کار را  نکند« .

در نهایت بوریس جانســون، نخســت وزیر بریتانیا 
نیمه شب شــنبه نامه تعویق برگزیت را به اتحادیه اروپا 
 فرســتاد؛ اما آن را امضا نکرد و نامه دیگری را با امضای 
خود به آن پیوست کرد.    جانسون در نامه اول   )نامه بدون 
امضا( خطاب به دونالد تاســک، رئیس شورای اتحادیه 
اروپا از این اتحادیه درخواســت کرده  بــود که خروج 
بریتانیا را به تعویق بیندازند؛ امــا در نامه دوم که آن را 
امضا کرده و به نامه اول پیوســت  کرده بود، نوشت که 
»هرگونه تاخیری در روند برگزیت، اشتباه است«.    او در 
این نامه همچنین از رهبران  اتحادیه اروپا درخواســت 
کرده تا از پارلمان بریتانیا بخواهند به توافقی که دولت 
بریتانیا بــا اتحادیه اروپا  کرده، به ســرعت رأی بدهند. 
جانسون همچنین در نامه دوم خطاب به دونالد تاسک 
نوشته بود که به تعویق  افتادن برگزیت می تواند به منافع 
بریتانیا و شرکای ما در اتحادیه اروپا و همچنین روابط 

میان ما آسیب بزند.
از ســال ۲۰۱۶ کــه مــردم بریتانیــا به خــروج از 
اتحادیه اروپا رأی دادند، این کشــور درگیر منازعات و 
 کشمکش های سیاسی بر ســر چگونگی خروج از این 
اتحادیه بوده اســت. با تصویب تأخیــر روند برگزیت، 
حاال  مسیر حرکت جانسون به سمت برگزیت با توافق، 
گل آلود و مبهم شده اســت. این بدان معناست که  اگر 
اتحادیه اروپا هم درخواســت به تعویق افتادن برگزیت 
را بپذیرد، جانســون باید به فکر تعییــن زمان  دیگری 
برای برگزیت باشد. کاری که او قول داده هیچ گاه انجام 

نخواهد داد. 
بوریس جانسون پس از رأی گیری نمایندگان مجلس 
اعالم کرد:   »من هیچ گاه بر سر به تعویق افتادن  برگزیت 
با اتحادیه اروپا مذاکره نخواهم کرد؛ قانون هم مرا مجبور 
به انجام چنیــن کاری نمی کنــد.«    او  همچنین گفت: 
»امیدوارم  مجلس هم این را بداند که نتیجه رأی گیری، 
نه من را ناراحــت کرده و نه  دلهــره ای در دلم انداخته 
است. من به دوستان و همکارانم در اتحادیه اروپا دقیقا 
همان چیزی را می گویم  که در 88 روز گذشته به همه 

گفته ام:   این که تعویق برگزیت برای این کشور بد است، 
برای اتحادیه اروپا بد  است و برای دموکراسی بد است.« 

با پایــان رأی گیری، تعــداد زیادی از افــراد مخالف 
برگزیت، از دیدن نتایج شــروع به تشویق و خوشحالی 
 کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است 
که حتی حامیان بوریس جانســون نیز به او و  حامیان 
سرســخت طرح برگزیت اعتماد کامل ندارند و نگرانند 
که مبادا حمایت از طرح برگزیت جانســون  باعث شود 
که بریتانیا بــدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شــود و 
مسئولیت عواقب آن، با آنها باشد. نتیجه  رأی گیری اخیر 
این بود که روز شنبه، روزی نبود که قانون گذاران به طور 

کامل برگزیت را تأیید  یا رد  کنند. 
با رأی گیری روز شــنبه، حاال قانون گذاران نه تنها به 
معامله جانسون رأی قطعی می دهند، بلکه  می توانند با 
بحث، اصالح و رأی گیری، این معامله را به قانون تبدیل 
کنند. حزب اتحادطلب دموکراتیک  ایرلند شمالی که 
بشدت مخالف جانسون اســت، پیشتر هشدار داده بود 
که به طرح اصالحیه  لتوین رأی خواهد داد. »ســامی 
ویلســون«، یکی از اعضای این حزب به نیویورک تایمز 
گفته است:   »اگر  حزب ما نتواند باعث تغییر در معامله 
برگزیت شــود، ما در عمــل به وظایف مان شکســت 

خورده ایم.« 
بوریــس جانســون، پیــش از آغــاز رأی گیری در 
مجلس، سخنرانی پرشــوری کرد که از نگاه بسیاری از 
 تحلیلگران، بزرگترین و مهمترین سخنرانی او  بود. او 
گفت که توافق او بهتریــن توافق ممکن  برای خروج از 
اتحادیه اروپاســت و بریتانیا نباید حتی یک روز دیگر 
را برای کــش دادن این موضوع تلف  کنــد. او در میان 
فریادهای مخالفانش با شــور و حــرارت صحبت کرد:  
»حاال زمان آن رسیده که مجلس  بزرگ عوام در کنار هم 
قرار بگیرند.« جانسون اضافه کرد که هرگونه تاخیری 
در روند برگزیت، بی معنا،  پرهزینه و از بین برنده اعتماد 
عمومی خواهد بود.    حاال دوباره مهمترین ســوال این 
است که آیا بوریس  جانســون موفق می شود برگزیت 
را به آن شــکلی که می خواهد به سرانجام برساند یا به 

سرانجام ترزا می  دچار خواهد شد؟

نامه بدون امضای جانسون به اتحادیه اروپا

رسانه های اسپانیا گزارش 
کردند، برای نخستین بار 
مادرید، پایتخت اسپانیا 

شاهد درگیری میان پلیس 
و معترضان به حکم حبس 

رهبران استقالل طلب 
کاتالونیا بود. معترضان به 

حکم حبس برای ۹ تن 
از ۱۲ سیاستمدار حامی 

استقالل کاتالونیا اعتراض 
کرده اند. در این راهپیمایی 

که در مرکز مادرید و با 
درخواست بخشش این 
افراد برگزار شد، حدود 

۴هزار تن حضور داشتند. 
گروهی از معترضان 

خیابان »گران ویا« را 
در منطقه میدان کایائو 

مسدود کرده و به سمت 
پلیس و مغازه ها اشیای 
مختلف پرتاب کردند. 

افسران پلیس هم از زور 
استفاده کردند. همچنین 
به دالیل امنیتی، برخی از 

مغازه ها بسته شدند.

معاون دفتر فقرزدایی و 
عمران شورای دولتی چین 

اعالم کرد، این کشور تا 
پایان  سال ۲۰۱۸ توانسته 

است به طور میانگین 
ساالنه بیش از ۱۳ میلیون 
نفر از جمعیت فقیر کشور 
را کاهش دهد. »چن جی 

گانگ« روز یکشنبه در 
پکن در جمع خبرنگاران 

افزود: »درحال حاضر 
تعداد فقرای کشور به 
۸۲ میلیون و ۳۹۰ هزار 
نفر کاهش یافته است 

که بیانگر بزرگترین 
دستاورد چین در تاریخ 
فقرزدایی جهان به شمار 
می رود.« او گفت که تا 

پایان  سال ۲۰۱۸، میزان 
شیوع فقر از ۱۰.۲ درصد 

به ۱.۷ درصد کاهش یافته 
است که بهترین وضع 

فقرزدایی در تاریخ چین 
به شمار می رود.

 اعتراضات کاتالونیا
به مادرید کشیده شد

ساالنه ۱۳ میلیون نفر در چین 
از فقر نجات یافتند

عکس خبراخبار روز

بیروت،لبنان- دختــر لبنانی که در ســومین روز اعتراضات به افزایش 
مالیات ها  در خیابان حضور پیدا کرده است. 

EPA

پاریس،فرانسه- معترضان فرانسوی که در اعتراض به خشونت علیه  زنان 
و دختران در این کشور تجمع کرده اند. 

AFP

مصر- باستان شــناس مصری درحال باز کردن تابوت چوبی ای است که 
اخیرا در نزدیکی االقصر پیدا شده. 

AFP
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گاه
ن رئیس جمهوری آمریکا برنامه هایش برای میزبانی نشست گروه هفت در زمین گلفش در فلوریدا را 

پس از آن لغو کرد که دموکرات ها و ســایر قانون گــذاران انتخاب این محل را سوءاســتفاده از قدرت 
ریاســت جمهوری دانســتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در یکســری توییت اعالم کرد: 
»برنامه هایش برای میزبانی نشست ۲۰۲۰ گروه هفت را که قرار بود در زمین گلفش در فلوریدا صورت 
گیرد، لغو کرده است.« رئیس جمهوری آمریکا صحبت های دموکرات ها درباره تصمیمش در میزبانی این 

نشست در این زمین گلف را »خصومت غیرمنطقی و احمقانه« توصیف کرد.

 زمین گلف ترامپ
 دیگر میزبان نشست
آتی گروه ۷ نیست

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

اگراحساسخواببهشما
دستداددرمکانامنی

مانندپارکینگهایجادهای،
خودرورامتوقفکنیدو
ازتوقفدرشانهبزرگراه

خودداریکنید.


