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روزنامه وال اســتریت ژورنال در فهرست گران ترین 
خیابان های جهان، نام خیابان وال استریت را  در صدر قرار 
داده است. اجاره هر فوت مربع از زمین های این خیابان 
بیش از یکهزار و ۵۰۰ دالر است. خیابان وال استریت در 
جزیره منهتن در ایالت نیویورک بین منطقه برادوی و 
ایســت ریور قرار دارد. بازار بورس نیویورک، بزرگترین 
بازار دادوســتد بورس و اوراق بهادار در این خیابان واقع 
شــده  اســت. همچنین بازار بورس نزدک، بازار بورس 
آمریکا یــا AMEX  و بازار بــورس تجاری نیویورک 
)NYMEX( در وال اســتریت قرار دارند. درباره علت 
نام گذاری وال اســتریت تعدادی معتقد هستند که نام 
  )de Waal Straat   :برگرفته از کلمه آلمانی )به آلمانی
است و نظریه دیگر که مورد توافق اکثریت است، بیان  
می کند که نام این خیابان به خاطر وجود دیوار شرقی 
واقع شده در مرز شمالی اقامتگاه نیوآمستردام، انتخاب 
شده است. این دیوار برای محافظت از تهاجم نظامیان 
انگلیسی یا بومیان آمریکایی ساخته شده است. در  سال 
۱۳۹۴ وقتی وب سایت Billionaire.com  فهرستی 
از ۱۰ خیابان انحصاری و گرانقیمت جهان را منتشر کرد، 
بسیاری از معامالت امالک در این مناطق اعالم کردند 
که هیچ معامله ای برای امــالک واقع در این خیابان ها 
ثبت نشده  است. به نظر می رسد مالکان این خانه ها به 
پول نیاز ندارند و ترجیــح می دهند دارایی اصلی یعنی 

امالک بسیار باارزش خود را در این خیابان های لوکس 
حفظ کنند. قیمت امالک واقع شــده در این خیابان ها 
برمبنای میانگین قیمت هر مترمربع از ساختمان های 
واقع در آن جا تعیین می شود. در آن زمان خیابان پنجم 
منهتن در نیویورک یکی از گرانقیمت ترین خیابان های 
جهان بود. میانگین قیمت هر مترمربع خانه در این محل 
۱۰۸ هزار دالر )چهار سال پیش( اعالم شد. در اواخر قرن 
۱۹ میالدی، خیابان پنجم تنها در انحصار خانواده های 
اشــرافی و نخبگان آمریکا بود. این خیابــان امروز نیز 
به دلیل حضور میلیاردرهای معروف شــهرت خود را 
همچنان حفظ کرده  است. این خیابان تاریخی همچنین 
ساختمان های بسیار مهم و لوکس افراد شناخته شده ای 
را در خود جای داده که دید خوبی هم به پارک مرکزی 
نیویورک دارند. نایتس بریج در لندن جزو پنج خیابان 
گرانقیمت جهان است که در ماه آوریل ۲۰۱۴ میالدی 
یک واحد پنت هاوس به مســاحت ۱۵۰۰ مترمربع در 
آن با قیمت ۱۴۰ میلیون پوند به فروش رســید. در این 
خیابان همچنین شماری از سفارتخانه های کشورهای 
مختلف، فروشگاه برندهای مشهوری همچون رولکس و 
بولگاری قرار دارند. در ضمن می توان به خیابان »پیک« 
هنگ کنگ اشــاره کرد کــه در باالترین منطقه پیک 
ویکتوریا قرار دارد و در فهرست گران ترین خیابان های 

جهان دسته بندی شده است.

اجاره هر فوت مربع 1500 دالر

وال استریت گران ترین خیابان جهان که
 این

و  
روزنامه ایندیپندنت در صفحه نخست خود عکسی از 
پارلمان بریتانیا را منتشــر کرده که در تاریکی فرو رفته 
اســت. اشــاره این روزنامه به تعطیلی پارلمان به مدت 
۵۱ روز اســت که از دیروز رسما آغاز شده است. بوریس 
جانســون از ملکه الیزابت درخواست کرده پارلمان را تا 
۱۴ اکتبر تعطیل کند و ملکه نیز به این درخواست پاسخ 

مثبت داد. 

روزنامه یو اس ای تودی در تیتر نخســت خود نتایج 
یک نظرسنجی را منتشر کرده که در آن مردم آمریکا 
گفته اند نسبت به تصویب قوانین محدودکردن حمل 
سالح توســط نمایندگان کنگره امید چندانی ندارند. 
مردم آمریکا می گویند آنها موافق تصویب این قوانین 
هستند اما فکر نمی کنند نمایندگان دست به این کار 

بزنند. 

روزنامه وال اســتریت ژورنال در تیتر نخســت 
خود خبر برکناری مدیرعامل نیســان را منتشــر 
کرده اســت. مسئوالن نیســان اعالم کردند که او 
به علت ســوء عملکرد مدیریتــی در زمینه حقوق 
و دســتمزد از کارش برکنار شــده است. تحقیق و 
تفحص داخلی در شرکت نیسان این تخلفات مالی 

را آشکار کرد.  

ک
وس

 کی

داستان بوریس جانسون و طرحش برای خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا هر روز بیش از روز گذشته پیچیده می شود. روز 
سه شــنبه مجلس عوام انگلیس بار دیگر ضربه ای مهلک به 
جانسون وارد کرد و با درخواســت او برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام مخالفت کرد.  جانســون برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام به رأی دســت کم ۴۳۴نماینده )دوســوم اعضای 
مجلس( نیاز داشت، اما فقط ۲۹۳عضو از پارلمان ۶۵۰ نفری از 
طرح او حمایت کردند. جانسون امیدوار بود با برگزاری انتخابات 
و تشــکیل پارلمان جدید، قانون جدیدی را که هفته گذشته 
توسط نمایندگان به تصویب رســیده بود، خنثی کند. طبق 
این قانون که روز دوشنبه به امضای ملکه الیزابت دوم رسید، 
اعضای مجلس عوام و مجلس اعیان جانسون را ملزم کرده اند 
تا در صورت عدم توافق لندن و اتحادیه اروپا بر سر برگزیت، از 
بروکسل بخواهد که اجرای خروج از اتحادیه را تا سه ماه به تاخیر 
اندازد. جانسون در پارلمان بارها تاکید کرد که از اتحادیه اروپا 
چنین درخواستی نخواهد کرد. به گفته تحلیلگران، وی دو راه 
پیش رو دارد: یا از این قانون تبعیت کند یا قانون شکنی کند که 

در این صورت به زندان محکوم خواهد شد.
پارلمان انگلیس هفته گذشــته نیز با درخواست جانسون 
برای برگزاری انتخابــات زودهنگام مخالفت کــرد. دومین 
رأی گیری دراین باره در آخرین جلسه پیش از آغاز دوره تعلیق 
پارلمان صورت گرفت. جانسون هفته گذشته پیشنهاد تعلیق 
پارلمان را با ملکــه مطرح کرد و الیزابــت دوم آن را پذیرفت؛ 
اقدامی که اعتراض های گسترده ای را در انگلیس برانگیخت. 
به نظر می رسد جانســون با بن بســتی واقعی روبه رو است، 
چراکه ملکه انگلیس نیز روز دوشــنبه مصوبات مجلس عوام 
و مجلس اعیان این کشــور در مورد منع برگزیت بدون توافق 
را امضا و به قانون تبدیل کرد. خبر امضای این قانون توســط 
 ملکه را »نومن فاولر« رئیس مجلس اعیان انگلیس اعالم کرد.

در هر صورت پارلمان انگلیس از دیروز به درخواســت دولت 
تا ۱۴اکتبر تعطیل شــد که به بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس اجازه می دهد بدون ایجاد مانعی از سوی قانونگذاران 
مخالف، طرح بعدی خود را پیش ببــرد. قانونگذاران انگلیس 
اما پیش از تعلیق پنج هفته ای پارلمان طرح جانسون را برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام پیــش از موعد مقرر برای خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا رد و قانونی را اجرایی کردند که از اجرای 
برگزیت بدون توافق جلوگیری می کند. قانونگذاران اپوزیسیون 

گفته اند تا زمانی که مهلت برگزیت تمدید نشود، از برگزاری 
انتخابات حمایت نخواهند کرد. این درحالی است که بوریس 
جانسون گفته: »شما می توانید دستان من را ببندید، اما من 
برگزیت را به تعویق نمی اندازم.« نمایندگان به بوریس جانسون 
هشدار داده اند در صورت سرپیچی از اجرای قانون منع خروج 
بدون توافق، ممکن است با شــکایت حقوقی مواجه شود. در 
همین حال، مجلس عوام دولت را ملزم کرده است که ارتباطات 
میان مقاماتش را درباره تعلیق پارلمان و طرح برگزیت بدون 
توافق افشا کند. قانونگذاران با تایید الیحه ای در این خصوص 
از دولت خواســتند ایمیل ها و پیام های رسمی یا غیررسمی 
مقاماتش را که به مسأله تعلیق پارلمان یا تاثیرات خروج بدون 
توافق از اتحادیه اروپا مرتبط هستند، تا روز چهارشنبه گزارش 
کند. دولت نیز در بیانیه ای اظهار کرد به این مسأله رسیدگی 
خواهد کرد و اقدامات الزم در دســت انجام هســتند. قوانین 
بریتانیــا درحال حاضر تصریح می کند که این کشــور باید تا 
۳۱ اکتبر اتحادیه اروپا را تــرک کند، صرف نظر از این که برای 
خروج توافقی با بروکسل امضا شده باشد یا نه. اما مصوبه تازه 
مجلس عوام، این قانون را تغییر می دهد و نخست وزیر را وادار 
می کند برگزیت را تــا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ عقــب بیندازد، مگر 
آن که تا ۱۹اکتبر یک توافق -یا خروجی بدون توافق- از سوی 
نمایندگان تصویب شود. هرچند دفتر نخست وزیر پافشاری 
می کند قصد شکستن این قانون تازه را ندارد، اما مشغول تالش 
برای یافتن راه هایی برای دور زدن آن است. نخست وزیر گفت 
که دولت از دوره تعلیق پارلمــان برای پیش بردن مذاکرات با 
اتحادیه اروپا استفاده می کند و همزمان برای خروج بدون توافق 
آماده می شود. او گفت: »مهم نیست این پارلمان چه ترفندهایی 
برای بستن دست های من اختراع می کند، من برای رسیدن 
به توافقی برای تامین منافع ملی خواهم کوشــید... این دولت 
دیگر برگزیت را عقب نخواهد انداخت.«  مشاور ارشد بوریس 
جانسون نیز روز گذشته گفت انگلیس در موعد مقرر از اتحادیه 
اروپا خارج خواهد شد. دومینیک کومینگز، مشاور ارشد بوریس 
جانسون، نخســت وزیر انگلیس در پاسخ به سوال خبرنگاران 
درباره گام بعدی در زمینه خروج از اتحادیه اروپا گفت: »شما 
باید از لندن خارج شوید و با افراد ثروتمندی که خواستار ماندن 
در اتحادیه اروپا هستند، صحبت کنید.« او همچنین درخصوص 
این که آیا انگلیس در موعد مقرر از اتحادیه اروپا خارج خواهد 

شد، گفت: »مطمئنا!«

آخرین سیلی پارلمان انگلیس به صورت بوریس

برگزیت بدون توافق ممنوع!

پذیرش در بیمارستان با نام جعلی

درمان محرمانه مایکل شوماخر 
در فرانسه

مایکل شــوماخر، اســطوره مسابقات 
اتومبیلرانی فرمول یک، که سال ها است به 
دلیل مصدومیت شدید از مسابقات به دور 
است حاال به بیمارستانی در فرانسه رفته 
اســت تا روند درمانی پیشرفته ای را آغاز 
کند. گفته می شــود که این روند درمانی 
محرمانه است. شوماخر هفت بار قهرمان 
مسابقات فرمول یک شده است. او در  سال 
2013 در حالی که در کوه های آلپ فرانسه 
اسکی می کرد، دچار مصدومیت شدید شد 
و از آن زمان تاکنون در انظار عمومی دیده 

نشده است. 
روزنامه الپاریزین فرانسه نوشته شوماخر 
تحت حفاظت شدید به بیمارستان جورجز 
پمپیدو رفته اســت. ظاهرا قرار است او 
توسط جراحی به نام فیلیپ مناشه تحت 
درمان ســلول های بنیادی قــرار بگیرد. 
بیمارستان پمپیدو هیچ واکنشی به گزارش 
روزنامه الپاریزین نشــان نداده است. از 
سوی خانواده و مدیر روابط عمومی شوماخر 
نیز اطالعات بیشتری منتشر نشده است. 
روزنامه فرانسوی نوشته شوماخر پیش تر 
نیز دو بار در این بیمارســتان تحت درمان 
قرار گرفته و هر بار نیــز تحت نام جعلی 
پذیرش شــده بود. این روزنامه همچنین 
نوشته است حداقل 10 افسر امنیتی در این 

بیمارستان از شوماخر مواظبت می کنند. 
بعداز حادثه شوماخر مدتی در کما بود. 
بعد از بیرون آمــدن از کما خانواده اش در 
بیانیــه ای اعالم کردند کــه روند درمانی 
شوماخر بســیار بد بوده اســت. از آن به 
بعد آنها روند درمان را در خانه شــوماخر 
ادامه دادند که بیشــتر شبیه به کاخ است 
و توســط درختان انبوه و دیوارهای بلند 
احاطه شده اســت و دیگر هیچ خبری از 
آن زمان از شــوماخر به بیرون درز نکرد. 
شوماخر همچنان یکی از بهترین رانندگان 
اتومبیلرانی است که در 91 گرند پریکس 

برنده شده است. 

چهره

رئیس جمهوری آمریکا 
با تأکید بر این که دیدار 

و مذاکرات با گروه 
طالبان را پایان یافته تلقی 

می کند، اعالم کرد که 
کشورش موضوع کاهش 
نیروهایش در افغانستان 

را بررسی می کند. 
مذاکرات صلح با گروه 
طالبان طی ماه های اخیر 

در جریان بوده است 
و روز دوشنبه هفته 

گذشته زلمای خلیل زاد، 
نماینده ویژه آمریکا 

برای گفت وگو با طالبان، 
گفت که توافق با این 
گروه در اصول نهایی 

شده و تنها به تأیید 
دونالد ترامپ نیاز دارد. 
رئیس جمهوری آمریکا 
اخیرا تصریح کرد که 

پایان دادن به مذاکرات 
صلح افغانستان، تصمیم 

او بوده است. 

وزیر امور خارجه پاکستان 
از شورای حقوق بشر 
سازمان ملل خواست 

تا علیه اقدامات هند در 
کشمیر تحقیق کند.شاه 

محمود قریشی، وزیر 
امور خارجه پاکستان در 
مقابل شورای حقوق بشر 

سازمان ملل گفت:   مردم 
جامو و کشمیر بدترین ها 

را انتظار می کشند، به 
خود می لرزیدم از این که 

کلمه »نسل کشی« را 
بیان کنم ولی کاری باید 
انجام بدهیم. دولت هند 

پنجم اوت سال جاری 
میالدی، بندهای ماده 

۳۷۰ قانون اساسی را که 
به ایالت جامو و کشمیر 

هند خودمختاری می داد، 
لغو کرد.

ترامپ مذاکره با طالبان 
را منتفی دانست

 درخواست پاکستان
 از شورای حقوق بشر

در مورد کشمیر 
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رویترز

اسکاتلند - نیکالاسترجنوزیراولاسکاتلنددرحالآرایشموهایدیوید
تورنسعضوپارلماناسکاتلند.
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گاه
ن دیه گو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین نهایتا به کشورش بازگشت و اتفاقا با استقبال بی نظیر هوادارانش مواجه 

شد. ظاهرا قرار اســت مارادونا مربیگری یک تیم فوتبال در الپالتا را به دست بگیرد. تیمی که گفته می شود در 
آستانه سقوط به دسته پایین تر است. جیمناسیا الپالتا درحالی از این پس اسطوره آرژانتینی را روی نیمکت خود 
خواهد داشت که در ۵ هفته نخست مسابقات لیگ حرفه ای این کشور با ۴ باخت و یک تساوی از ۵ مسابقه جزو 
فانوس به دستان ابتدای لیگ شناخته شده و با یک امتیاز در مکان آخر جدول رده بندی این مسابقات جا خوش 

کرده است. هواداران اما به مارادونا امید دارند و بیش از ۳۰ هزار نفر از آنها از او استقبال کرده اند.

 استقبال باشکوه
 از مارادونا
 در بازگشت
به آرژانتین

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

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

بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲5 تا ۷5 درصد 
کاهش دهد.


