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نــــــما

پــاورقـی

آیــا برگزیــت ارزشــش را داشــت؟ این ســؤالی اســت که
این روزها بســیاری از انگلیســیها مطــرح میکنند .یکی
از مخالفان برگزیت با بهدســت گرفتــن پالکاردهایی که
این ســؤال بر آنها نوشته شــده ،مقابل پارلمان کشورش
ی که قرار بود در پارلمان سخنرانی
ایستاده تا شاید ترزا م 
کند ،اعتراض او را ببیند.
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رئیس لجباز

جــاه طلبــی پــاول و همچنیــن اســتعداد بازاریابی کــه ایوانــکا ترامــپ در طول
جلســات فوری در نیویورک و واشــنگتن نشــان داد ،موجب شــد که پاول ضمن
زیرپا گذاشــتن تردیدهایش وارد تشــکیالت شــود .این موضوع در کنار این قمار
خطرناک از نظر سیاســی اما بســیار پرسود قرار داشــت که او با همکاری جارد و
ایوانکا و همکار نزدیک با کوهن ،دوســت و همپیمانش در گولدمن میتواند بر
کاخ ســفید ســلطه یابد .این نقشه ضمنی او بود :نه بیشــتر .همانطور که بنن و
پریبوس تأیید میکردند ،مشخصاً ،ایده این بود که کوهن و پاول – و به احتمال
قــوی ،هر دو در طول چهار یا هشــت ســال آتی –ریاســت کارکنان کاخ ســفید را
برعهده داشــته باشــند .غرولندهای دائمی خود رئیس جمهوری در مورد بنن
و پریبوس ،که ایوانکا هم متوجه آن شده بود ،این سناریو را قوت میبخشید.
ایــن نکتــه کم اهمیتی نبود :نیــروی محرکهای در پس اقدام پــاول همان وجود
ایمــان قاطــع از جانــب جــارد و ایوانــکا بــود (ایمانــی کــه از نظــر کوهــن و پاول
متقاعدکننده بود) به اینکه کاخ ســفید میدانی برای آنهاست که باید تصرفش
کننــد .برای کوهن و پاول پیشــنهاد پیوســتن به دولت ترامپ فراتــر از فرصت و
شــانس بود و به چیزی شــبیه وظیفه تبدیل شــده بود .کار آنها این میبود که با
همکاری جارد و ایوانکا کاخ سفیدی را مدیریت کنند و شکل دهند که در غیر این
صورت آن منطق و میانهرویای که آنها میتوانستند برای کاخ به ارمغان آورند
در آن راه نداشت .آنها میتوانستند در نجات دادن این محل ،وسیله باشند – و
همچنین پیشرفتی شخصی به جلو داشته باشند.
این اتفاق برای ایوانکا نزدیکتر بود؛ برای او که توجه خود را بیشــتر روی زنان در
کاخ سفید متمرکز کرده بود ،پاول اصالحکننده تصویر کلیان کانوی بود که جارد
و ایوانــکا ،جدا از جنگی که با بنن داشــتند ،از او بیــزار بودند .کانوی که همچنان
محبــوب رئیــس جمهــوری و مدافع ارجــح او در شــوهای تلویزیونی بــود ،علناً
خــود را چهــره واقعی دولت اعالم میکرد – و از نظــر ایوانکا و جارد این چهره،
چهرهای وحشــتناک بود .به نظر میرسد بدترین واکنشهای رئیس جمهوری
از طریــق کانــوی و بــدون هیــچ فیلتری ابراز میشــوند .او خشــم ،شــتابزدگی و
خطاهای ترامپ را ترکیب میکرد .از یک مشاور رئیس جمهوری انتظار میرود
حرفهــای بیفکرانــه رئیس جمهوری را به نحوی منطقی تفســیر کند و ضربه
آن را بگیــرد اما کانوی آنها را بیان میکــرد ،در مورد آنها اغراق میکرد و از آنها
داستان میســاخت .ترامپ از او میخواست صداقت داشته باشد و کانوی هم
در همــه جــا این صداقت را بدون مالحظه اثرات کارش نشــان مــیداد .از نظر
ایوانکا و جارد ،کانوی رئیسی لجباز و متخاصم بود که در مورد تواناییهای خود
اغراق میکرد ،ولی امیدوار بودند پاول در شوهای صبح یکشنبه ،میهمانی بالغ،
باتدبیر و دقیق باشد.

روزنامــه یــواسای تــودی با عکســی از رئیس
جمهــوری چین در لباس نظامی نوشــت :در
حالی که چین میکوشــد حکمرانی خود را بر
اقیانوسآرامتثبیتکند،امریکاتحرکاتپکن
رارصدمیکند.

«زمــان شــاه شــدن» تیتــری اســت کــه این
روزنامهبرایانعکاسمراسمتحلیفرجب
طیــب اردوغــان ،رئیــس جمهــوری ترکیــه
انتخاب کــرده و با اختصــاص تمام صفحه
اول خود به این اتفاق مهم پرداخته است.

ترامپ امروز اعضای ناتو را شگفتزده می کند؟
در بروکســل پایتخــت بلژیک پرچمهایی
بــا شــعارهای «مــا متحدیــم» از روزهــا
قبل در آســمان مقر برگزاری جلســه ناتو
برافراشــته شــدهاند امــا به نظر میرســد
شــکاف میان اعضــای آن ،آنچنان عمیق
شــده که ناظران متفقالقول نگــران روند
مذاکــرات هســتند .امــروز جلســه ســاالنه
ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی موسوم
بــه ناتــو در میانــه تنــش و التهــاب برگزار
میشود تا شــاید آزمونی برای این پیمان
 69ساله باشــد .دونالد ترامپ روز گذشته
خود را در میانه موج اعتراضهای مردمی
بــه حضــور او ،بــه نشســت ســران ناتــو در
بروکسل رساند .او پیش از این ،از متحدان
ناتو خواســته بود که بودجه دفاعی خود را
گسترش دهند و پاســخ شنیده بود« :بله،
چشم» .بهگزارش «ایران» بهنقل از دیلی
تلگراف ،امانوئل مکرون رئیسجمهوری
فرانسه  13ژوئیه قرار است با امضای خود
بودجــه نظامــیاش را بــه  18.8میلیــارد
دالر افزایــش بدهــد .ایــن نخســتین قدم
فرانســه در این مسیر است زیرا به موجب
پیشنویس قانون تازه تصویب شده ،طی
 7ســال آینده این کشــور رفتهرفته بودجه
نظامــیاش را تقویــت میکنــد .آلمــان از
متحدان مهــم ناتو هم برادری خــود را با
وعــده افزایش بودجــه نظامی به اعضای
این پیمان اثبات کرده است .آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان با تأکید بر اهمیت ناتو

اعالم کرد که کشورش هدف قاطعی برای
اختصــاص بودجه بیشــتر نظامی تدارک
دیــده اســت .او در ســخنانش تأکیــد کــرد
چالشهای پیــش روی ناتو در ســالهای
اخیر بهصورت چشــمگیری تغییــر کرده
اســت و ایــن ســازمان بــه تمرکــز بیشــتر
روی دفــاع از ائتــاف نیــاز دارد .اما ظاهراً
نرمشهایــی که گاه بــه گاه از اعضای ناتو
میبینیم به تنهایی قادر به ترمیم شکاف
ایــن پیمــان نیســت .بهگــزارش «ایــران»
بــه نقــل از نیویورکتایمــز ،در حالــی کــه
هــدف درازمدت این پیمــان دوری کردن
از خدشــهدار شــدن رابطــه ایــن متحدان
نظامــی اســت ،در دوران ترامــپ شــاهد
هســتیم که بیش از همیشه میان اعضای
ناتــو رویارویی و نفــاق روی داده اســت .با
وجود اینکــه اعضای ناتو در تالشــند تا در
برابر تهدیدی بهنام روسیه اتحاد و قدرت
خــود را حفــظ کنند ،اما این بــار تنشها از
پیش هم شدیدتر شــدهاند .متحدان ناتو
درصدد هستند راهی پیدا کنند که بتوانند
مصائب پــس از روی کار آمــدن ترامپ را
مدیریت کنند .طی ماههای اخیر ،ترامپ
بارهــا از کمکهــای امریکا بــه این پیمان
گله کرده بود و سرانجام صریحاً اعالم کرد
ســایر اعضا نیز باید بودجه نظامی خود را
افزایــش دهند .این انتقادها این شــائبه را
به وجود آورد که شــاید ترامپ میخواهد
نیروهــای امریکایــی را از اروپا خــارج کند.
پیش از دیدار امروز ،او با ارســال نامههایی
به برخــی از اعضای ناتو از جمله بلژیک،
کانادا ،آلمــان و نروژ ،نارضایتی خــود را از

عــدم تبعیت این کشــورها از وظایفشــان
درخصوص افزایش بودجه نظامی یادآور
شــد .او دوشــنبه در توئیتــر خــود نوشــت:
«امریکا به ناتو بیشــتر از هر کشــور دیگری
پــول میدهــد و ایــن عادالنه نیســت زیرا
سودش بیشتر از آنکه نصیب امریکا شود،
به جیب اروپا ریخته میشود ».انتقادهای
ترامپازبودجهنظامیکشورهایاروپایی،
تنها چالش پیش روی این نشست نیست.
تحلیلگران معتقدند دیدار آتی ترامپ با
والدیمیــر پوتین رئیسجمهوری روســیه
هم ســایه خود را بر سر این جلسه خواهد
انداخت .رسانههای خبری گزارش دادند،
 28رهبر دیگر ناتو نگران تکرار نشست ماه
گذشته گروه هفت در کانادا هستند که طی
آن ترامپ از تأیید بیانیه پایانی خودداری
کرد.
توماس والسیک سفیر سابق اسلواکی
در ناتو و مدیر مؤسســه «کارنیج اروپا» در
این بــاره میگوید« :اگر بخواهم صادقانه
بگویم ،کســی نمیداند ترامپ در جلسه
امــروز چــه خواهــد گفــت .او غیرقابــل
پیشبینی اســت و خودش این طرز رفتار
را دوســت دارد .ترامــپ بــا آمادگی برای
رو در رو شــدن بــا رهبــران اروپایــی به این
جلسه آمده اســت و حتی خوب میداند
که احتمــال دارد کارمندان و مشــاورانش
هم با او مخالف باشند».
ëëتغییرمعادالتدردورانپساجنگسرد
بهگــزارش «ایران» بهنقــل از گاردین،
امریکا همواره در طول تاریخ بارها تالش
کرده اســت تا زیرمجموعه اروپا محسوب
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وقتی به بیمارســتان برگشــتم به اتفاق پاتریس تصمیــم الزم را گرفتیم .در
بحبوحــه غــم و اندوه وصف ناشــدنی ،همســرم کارهــای دیگــری را که باید
انجــام میدادیم ،بخوبــی پیشبینی میکرد .پســر دیگر ما هنوز دو ســالش
تمــام نشــده بود و نمیتوانســت بفهمد که چــه اتفاقی افتاده اســت ،اما دو
دختــر ما کــه بزرگتر بودند ،کامــاً میفهمیدند .پاتریــس تصمیم گرفته بود
که دخترها به ســهم خود حق دارند حقیقت را بدانند و با آن مواجه شــوند.
وقتــی حقیقت را بفهمند و آن را بپذیرند ،فرصت این را خواهند داشــت که
یک بار دیگر برادر کوچک خود را ببینند .اســتدالل پاتریس این بود که چون
دخترهــا نوزاد را در نخســتین دقایــق تولدش در آغــوش گرفتهاند ،االن هم
حــق دارند کــه او را بغل کنند .مرگ او نباید از آنها مخفی نگه داشــته شــود
یا در آینده وقتی بزرگ شــدند این حادثه برای دخترها بیش از حد معمول
بزرگ جلوه داده شــود .من هرگز تا این حد درایت و خردمندی نداشــتم که
ایــن چیزهــا را ببینــم .مواجهــه دو دختر پنج و هفت ســاله با بــرادر در حال
مرگشــان ،چه کســی ایــن کار را میکند؟ یــک زن عاقل ایــن کار را انجام داد
و در واقــع هدیــهای به دخترانمــان داد .آنها فرصت این را پیــدا کردند تا با
برادرشان وداع کنند.
برای آماده کردن دخترها برای این کار ،ما آنها را به یک گردش بردیم و در
میانه اشک و آه توضیح دادیم که چه اتفاقی در حال روی دادن است و چرا.
ســپس مادر من (مــادر بزرگ دخترهــا) وقتی که دســتگاه تنفس مصنوعی
از کالین جدا شــد ،دخترهــا را به یک اتاق خصوصی بــرد .پاتریس ،کالین را
در آغــوش گرفته بود و جســم نحیف او را به نوبت بــه خواهرانش میداد تا
بغلش کنند .دخترها برادر نوزادشــان را تکان میدادند ،با او حرف میزدند
و وداع میکردند .وقتی که دخترها با برادرشــان خداحافظی کردند و از اتاق
رفتنــد ،من هم بــرای دقایقی کالیــن را بغل کردم و ســپس تحویل مادرش
دادم .پاتریس او را در آغوش گرفت و تا زمانی که نفس میکشید به خودش
چســبانده بود ،حتی مدتها بعد از رفتن کالین هم ،جســم ضعیفش را در
آغــوش داشــت .برای مــن هنوز هم تشــریح این صحنهها ســخت و دشــوار
است؛ مادری با قلب شکسته نوزادش را تا آخرین لحظات زندگی کوتاهش
در آغوش داشت و نوازش میکرد.
ما بشــدت عصبانی بودیم .آیا اگر کالین در بیمارستان دیگری یا نزد پزشک
دیگــری که آزمایشهای الزم را در مورد باکتری کشــنده انجام میدادند ،به
دنیا آمده بود ،احتماالً االن زنده بود؟
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اتحادیــه اروپا این روزها به دقت اتفاقهایی را که
در انگلیس رخ میدهــد رصد میکند .فیگارو به
انعکاسبیثباتیبهوجودآمدهدردولتترزامی
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نشود .پساز آنکه جنگ سرد رفتهرفته به
دوران افــول خود نزدیک میشــد ،امریکا
کــه دیگر بــه اتحــاد با اروپــا نیــاز چندانی
نداشــت ،همــواره ســعی میکــرد در این
پیونــد بازنگری کند و هزینــه -فایده آن را
بســنجد .بنابراین بیراه نیست که برخی
ناظران میگویند شکاف پدید آمده میان
اروپــا و امریــکا محصــول دولــت ترامــپ
نیســت؛ اما نبایــد فرامــوش کنیم تحقیر
گاه به گاه ناتو از سوی ترامپ ،در نوع خود
بینظیر است .با این حال ،دن درزنر استاد
سیاســت بینالملل در دانشگاه توفتس،
معتقــد اســت آنچــه امریــکا و اروپــا را در
جهان امــروز متحد میســازد ،در نهایت

آغاز تغییر بزرگ در ترکیه با ریاست جمهوری اردوغان
ندا آکیش
خبرنگار

«تغییــر بــزرگ» ســرانجام در آناتولــی
رخ داد و رجــب طیــب اردوغــان ،طــراح،
مجری و هدایتگر این تغییر بزرگ که حاال
رســماً نخســتین رئیس جمهوری اجرایی
ترکیه با بیشــترین قدرت است ،با معرفی
معاون و اعضای کابینه خود بویژه «برات
آلبایراک» ،دامادش بهعنوان وزیر دارایی و
خزانهداری بار دیگر در صدر اخبار رسانهها
قرار گرفت .اگرچه اردوغان دوشــنبه شب
فوات اوکتای ،معاون خود و  16وزیر کابینه
را معرفــی کرد اما بســیاری از رســانههای
داخلــی و خارجی بــر انتصاب دامــاد او بر
وزارت دارایی این کشور متمرکز شدند.
بــه گــزارش «ایــران» به نقل از ســایت
روزنامــه ترکیــهای حریت ،فــوات اوکتای،
معــاون اردوغــان که پیش از ایــن در دفتر
نخســتوزیری بهعنــوان معــاون وزیر کار
میکــرد ،یکی از معمارهای تغییر شــکل
دولتــی و بوروکراتیــک حکومــت ترکیــه
اســت .او ســال گذشــته و پــس از برگزاری
همه پرســی اصالح قانون اساســی ترکیه،
مأموریــت خــود را بــرای تغییــر شــکل
حکومــت کشــورش آغــاز کــرد و عملکرد
موفقــی داشــت .از ایــن رو ،اردوغــان او را
بهعنــوان معاون خود و نخســتین معاون
رئیــس جمهــوری تاریــخ ترکیــه انتخــاب
کــرد .از آنجایی که تا پیش از این سیســتم
حکومتی ترکیه پارلمانی بود و نخستوزیر
تمــام مســئولیتهای اجرایــی را برعهده
داشت ،پستی تحت عنوان معاون رئیس
جمهــوری وجــود نداشــت .بــه گــزارش
«ایــران» به نقل از خبرگزاری فرانســه ،در
کابینــه  16عضــوی اردوغــان نیز عــاوه بر
«برات آلبایراک» ،داماد رئیس جمهوری
که صاحب کرسی وزیر دارایی و خزانهداری
شــد ،نامهای آشــنای دیگری نظیر مولود
چــاووش اوغلو و حلوصــی آکار نیز بودند
که اولی در ســمت خود یعنی وزیر خارجه
ترکیــه ابقا شــد و دومــی که رئیس ســابق

ســتاد کل ارتش بــود ،بهعنــوان وزیر دفاع
معرفی شد .حلوصی آکار بواسطه کودتای
نافرجام ترکیه که در آن توسط کودتاچیان
بهمدت چند ســاعت گروگان گرفته شــده
بود ،در ســطح جهان به چهرهای شناخته
شده تبدیل شد و حاال در کسوت وزیر دفاع
مســئولیت اتخاذ تصمیمهای دشواری را
بر دوش خواهد داشت .بویژه در شرایطی
که ارتش ترکیه به بهانه مبارزه با تروریسم
و داعــش در خاک ســوریه و عراق دســت
بــه عملیاتهایی زده و عزم خــود را برای
پکک،
جنگ با شبه نظامیان کرد نظیر 
یپد و ...کــه از نظــر مقامــات آنــکارا

تروریست هستند ،جزم کرده است .دولت
جدیــد اردوغــان همچنیــن بــا دو چالش
فوری مواجه است و این دو چالش عبارتند
از :ناتو و اتحادیه اروپا .روابط آنکارا در حال
حاضر هم با اتحادیــه اروپا و هم با امریکا
پرتنش است .تنشهای آنکارا – واشنگتن
بر ســر کردهای ســوریه اســت و تنشهای
بروکســل – آنکارا بر ســر مهاجــران .امروز
هم نشست ناتو در بروکسل برگزار میشود
و دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری امریکا
پیــش از شــرکت در ایــن نشســت بارهــا
از عملکــرد اعضــای ناتــو از جملــه ترکیه
انتقــاد کــرده و تهدیــد بــه خــروج از ایــن
پیمــان بینالمللــی کــرده بــود .اردوغــان
امــروز در حاشــیه اجــاس ناتو بــا ترامپ
دیــدار میکنــد و بایــد یکــی از مهمتریــن
سیاســتهای خارجــی خود را در کســوت
نخســتین رئیس جمهــوری اجرایی ترکیه
به کار بندد .ســلیمان ســویلو ،وزیر کشور و
عبدالحمیــد گل ،وزیــر دادگســتری نیز در
ســمتهای خــود ابقا شــدند و اردوغان با
ابقــای آنها نشــان داد کــه از عملکرد آنها
پس از کودتای نافرجام راضی بوده است.
پــس از کودتا ،دولت ترکیــه و در رأس آنها
وزارت کشــور و وزارت دادگستری دست به
پاکســازیهای گســترده در تمام نهادهای
دولتی و خصوصی زدند و این پاکسازیها
هنوز هم ادامه دارد .تنها یک روز مانده به
مراســم تحلیف اردوغان 18 ،هــزار و 632

استقرار ارتش سوریه در مرز درعا و اردن

ارتش سوریه پس از گسترش دامنه مناطق
تحت تســلط خود در جنوب سوریه ،در مرز
درعــا با اردن به صورت کامل مســتقر شــد
و کنتــرل ایــن شــهر را در دســت گرفــت .به

گــزارش «ایــران» بــه نقــل از پایــگاه االخبار
لبنــان ،محاصــره درعــا توســط نیروهــای
دمشــق ،پــس از آن روی داد کــه گــروه های
معــارض مســلح بــه صلــح تــن دادنــد و
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به مراتــب قویتــر از نفــوذ تفرقهافکنانه
ترامپ اســت .برخی رهبــران اروپایی نیز
اعتقاد دارند ،عمر ریاست ترامپ به پایان
میرســد اما این پیونــد کمابیش به بقای
خود ادامه میدهد .اما ترامپ با صراحت
همیشگی و روحیه معاملهگریاش بیش
از ســایر رهبــران امریــکا ســرگرم جمــع و

تفریق مزایا و معایب روابط امریکاســت.
او هفته پیش در اظهارنظری درباره سفر
خود به بروکســل گفت« :من میروم ناتو
را ببینــم و به ناتــو میگویــم ،دیگر موقع
پرداخــت قبضهایتان اســت .دیگر قرار
نیســت ایاالت متحده امریکا از همه چیز
مراقبتکند».

ی بر لبه تیغ
بندبازی ترزا م 

اولین کابینه رئیس جمهوری اجرایی ترکیه

وزیر خارجه

در حالی که هدف درازمدت این پیمان دوری
کردن از خدشهدار شدن رابطه این متحدان
نظامی است ،در دوران ترامپ شاهد هستیم
که بیش از همیشه میان اعضای ناتو رویارویی و
نفاق روی داده است

وزیر دفاع

وزیرتجارت

نفــر که در بخشهــای دولتی و نظامی کار
میکردنــد ،بــه دســتور دولــت از کار بیکار
شدند .اردوغان در کابینهاش همچنین دو

پذیرفتند سالح های خود را زمین بگذارند.
در همیــن حــال ،دولــت دمشــق بــا ورود
کمکهای بشردوستانه به جنوب این کشور
موافقت کرد و سازمان ملل هم در واکنش از

وزیرجنگلها
ومحیطزیست

محمت ارسوی

ی نخســتوزیر
گــروه جهــان  /کشــتی مدیریت تــرزا م 
انگلیــس آنچنــان گرفتــار موجهــای عظیمــی شــده که
اروپا ناظــران میگوینــد او بــا بزرگتریــن بحــران دوران
نخســتوزیریاش روبهرو شده است .اســتعفای ناگهانی بوریس جانسون
وزیر خارجه این کشــور بهعلت اختالف نظر او بر ســر راهبردهای برگزیت،
هــم ضربــهای بود بــر بدنه این کشــتی متزلزل .بــه گزارش «ایــران» جیمز
گریفیتس خبرنگار شــبکه سیانان در یادداشــتی نوشت :پس از دیدار روز
جمعــه و توافقــی که با هر ســختیای کــه بود باالخــره روی داد ،ســرانجام
ی با
مســیر مذاکرات برگزیت روشــن شــد ،اما اولین ضربه به بدنه دولت م 
استعفای دیوید دیویس وزیر برگزیت وارد شد .بعد از آن بوریس جانسون
از صندلی ریاست وزارت خارجه برخاست تا می برای برون رفت از بحران
کنونی ،تقالی بیشــتری کند .هم دیویس و هم بوریس از چهرههای کمپین
خــروج از اتحادیــه اروپــا بودنــد .پــساز آن ،می بســرعت وارد عمل شــد و
جرمی هانت ،وزیر بهداشــت را بهجای جانســون نشــاند و روز گذشــته هم
اولین جلسه کابینه با حضور او برگزار شد.
آنچــه در ایــن میان قابل توجه اســت ،این اســت که هانت مدتها بر ســر
ی اتفاق
مانــدن انگلیس در اتحادیه اروپا اصرار میکــرد و در این میان با م 
نظــر دارد .دامینیــک راب هــم جایگزیــن دیویــس شــد و او هــم از حامیان
خــروج از اتحادیــه اروپــا اســت ،امــا در ایــن راه عقایــدش مثل جانســون و
دیویــس تنــد و تیز نیســت .جایگزینی هانت کــه حامی اتحادیه اروپاســت،
با جانســون یک برگزیتی دو آتشــه ،باعث تشــدید درگیری راهبرد برگزیت
حــزب محافظــهکاران میشــود و احتمــال تشــدید چالــش را در دولــت
انگلیس افزایش میدهد و این باعث افزایش قدرت حزب کارگر میشود.
جانســون در نامه اســتعفای خود نوشــته اســت که رؤیای برگزیت در حال
احتضار اســت .به گــزارش «ایران» به نقــل از خبرگزاری رویتــرز ،همزمان
با تکانههای ســخت به بدنه دولت می ،بر اســاس نظرســنجیای که اخیراً
صــورت گرفتــه ،تنهــا  26درصــد از رأیدهنــدگان عملکــرد نخســتوزیر
کشورشــان در برابــر خــروج از اتحادیــه اروپــا را تأیید کردنــد و  56درصد از
شــرکتکنندگان فکر میکنند عملکرد می در این موضوع مناســب نیست.
پدی اشــداون در گفتوگو با سیانان ،استعفای بوریس جانسون را یکی از
پیامدهــای منطقی نزاع و درگیری داخلی در کابینه ترزا می توصیف کرد و
گفت او (جانســون) بلندپروازیهای شــخصی خودش را دارد و اکنون خود
را بــرای بــه چالش کشــیدن نخســتوزیر و تصاحب جایگاه او و ریاســت بر
حــزب محافظــه کار آماده خواهد کرد در غیر این صــورت هیچ علتی برای
استعفای او وجود نداشت.

وزیرتکنولوژیوصنایع

وزیــر زن معرفی کرد که روحســار پکجان،
وزیر تجارت و زهرا زمرد سلچوک ،وزیر کار
و امور اجتماعی شد.

این تصمیم استقبال کرد و آن را نشانهای از
گسترش صلح و ثبات دانست .از سوی دیگر
شــورای ســوریه دموکراتیک توافــق تحویل
نفت حسکه به دمشق را تکذیب کرد.

ëëدادگاه عالی پاکســتان طی حکمی وزارت کشور را موظف
کرد یوسف علی زرداری رئیسجمهوری سابق و رهبر حزب
دوخط خبر مردم پاکستان را در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار دهد.
ëëروزنامه نیویورک تایمز گزارش داد ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا اوایل
ســالجاری میالدی در تماس تلفنی با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه
برخی از مشاوران خود را «افراد احمق» خطاب کرد.
ëëبیش از  ۳۰حزب اپوزیسیون نیجریه ضمن اعالم همبستگی تأکید کردند ،برای
جلوگیری از انتخاب مجدد محمدو بوهاری برای دومین دور ریاست جمهوری در
اوایل سال آتی میالدی تالش میکنند.
ëëشاهزاد عربستانی از اوضاع زنان در این کشور انتقاد کرده و گفت ،باید سیستم
مردساالری در کشور لغو شود نه اینکه فقط ممنوعیت رانندگی زنان برداشته شود.

