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Alberto Fernandez este noul
președinte al Argentinei

Candidatul opoziţiei, Alberto Fernandez
(centru-stânga), a obținut victoria în alegerile
prezidenţiale din Argentina, potrivit rezultatelor
oficiale anunţate luni de către autorităţi.
Peronistul Alberto Fernandez a obţinut 48% din
voturi, în faţa celor 40,4% ale următorului clasat,
actualul președinte Mauricio Macri, cu peste
95% din buletinele de vot numărate, potrivit
cifrelor Direcţiei Electorale Naţionale, candidatul
de centru-stânga trecând peste pragul de 45%
pentru a evita un al doilea tur de scrutin şi a
câştiga alegerile. Fernandez avea nevoie de
45% din voturi sau un avans de 10% faţă de cel
mai apropiat contracandidat pentru a câştiga
alegerile. Prezenţa la urne a alegătorilor a fost
de 80,8%, potrivit Direcţiei Electorale Naţionale.
Fernandez urmează să preia funcţia pe 10
decembrie. Macri, într-o declaraţie transmisă de
la sediul electoral al partidul său, a recunoscut
victoria şi l-a felicitat pe Fernandez. El a spus că
l-a invitat pe Fernandez la palatul prezidenţial
luni pentru a discuta despre o tranziţie ordonată,
considerată esenţială pentru economia şubredă
şi pieţele din Argentina.

Membră a Congresului SUA,
anchetată pentru relaţia cu un
angajat, a demisionat

Membră a Camerei Reprezentanţilor, Katie
Hill, care este cercetată de comisia de etică
pentru o presupusă relaţie cu un angajat al
Congresului SUA, și-a anunțat duminică
demisia din Congres. Hill, o democrată din
California, în vârstă de 32 de ani, care a fost
aleasă în Camera Reprezentanţilor în noiembrie
2018, a postat scrisoarea de demisie pe Twitter.
Hill a recunoscut o relaţie „necorespunzătoare”
cu o angajată care făcea parte din staff-ul de
campanie în vremea când candida pentru
Congresul SUA, o femeie cu care ea și soțul ei
întrețineau relații sexuale în trei, dar a negat că
a avut o relaţie cu un membru al personalului

din biroul său de congresswoman. Comisia de
etică a anunţat miercuri că „a luat la cunoştinţă
acuzaţiile publice ... (că Hill) s-ar fi putut angaja
într-o relaţie sentimentală cu o persoană din
cadrul personalului ei din Congres”, şi a
transmis că investighează faptele. Odată cu
începuturile mișcării Me Too, regulamentul de
funcționare al Congresului Statelor Unite
interzice orice relații de ordin sentimental și
sexual între aleșii Congresului și subordonați,
indiferent de funcția sau poziția acestora. Hill,
care trece printr-un divorţ, şi-a cerut scuze în
scrisoarea de demisie pentru „greşelile făcute
de-a lungul drumului”, dar a deplâns şi o
„campanie de defăimare” dusă de republicani,
cu ajutorul soțului ei. Hill este membru al
comisiilor de Servicii Armate şi de
Supraveghere şi Reformă ale Camerei
Reprezentanţilor, unde este şi vicepreşedinte, o
poziție considerată extrem de înaltă pentru un
nou venit într-ale politicii. Dealtfel, Hill era
considerată și o mare speranță a politicii
democrate. Katie Hill a recunoscut deschis și
oficial că este bisexuală.

Pe scurt.

UE a aprobat amânarea BREXIT
până pe 31 ianuarie 2020

Liderii ţărilor europene au
aprobat, luni, cererea Guvernului
Boris Johnson de amânare a
retragerii Marii Britanii din UE până
pe 31 ianuarie 2020, a anunţat
Donald Tusk, preşedintele în funcţie
al Consiliului European. “Cele 27 de
state UE au convenit că vor accepta
solicitarea Marii Britanii pentru o
modalitate flexibilă de amânare a
Brexit până pe 31 ianuarie 2020.
Decizia urmează să fie formalizată
prin procedură scrisă”, a declarat
Tusk prin Twitter. Modalitatea
“flexibilă de amânare a Brexit” se
referă la faptul că Marea Britanie se
va putea retrage din UE înaintea
termenului de 31 ianuarie 2020 în
cazul în care Parlamentul de la
Londra va aproba Acordul Brexit

negociat de Guvernul Johnson cu
Bruxellesul. Proiectul de document
aprobat la nivel de ambasadori ai UE
şi care urmează să fie formalizat în
aceeaşi formă de liderii ţărilor UE
prin procedură scrisă include
angajamentul că Acordul Brexit nu va
mai putea fi negociat în viitor.
Camera Comunelor urmează să
decidă dacă aprobă cererea
premierului Boris Johnson de
convocare a unui scrutin parlamentar
anticipat în decembrie. Boris
Johnson, premierul Marii Britanii, a
anunţat joi seară că va propune
Parlamentului organizarea unui
scrutin parlamentar anticipat în
decembrie, în efortul de a depăşi
criza Brexit. Boris Johnson a declarat
că proiectul de Acord Brexit va

reajunge să fie dezbătut în Camera
Comunelor doar dacă parlamentarii
aprobă organizarea de alegeri
anticipate pe 12 decembrie. Alegerile
anticipate pot fi convocate doar de
Camera Comunelor, printr-o decizie
luată cu două-treimi din voturi.
Partidul Laburist (opoziţie) a
condiţionat susţinerea pentru
convocarea unui scrutin parlamentar
anticipat de amânarea Brexit.
Opoziţia ar putea solicita şi un nou
referendum pe tema apartenenţei
Marii Britanii la UE. Boris Johnson
poate forţa convocarea alegerilor prin
majoritate simplă dacă demisionează,
dar se teme că, în contextul crizei
politice, opoziţia ar putea obţine
suficiente voturi pentru a forma un alt
guvern fără organizarea de alegeri.

Sport național

Tinerii muncitori vietnamezi sunt trimişi ilegal la muncă
în Europa de către familiile lor şi îşi riscă viaţa pe „linia”
către Europa, pe fondul sărăciei din satele din centrul
Vietnamului, arată CNN. Locuitorii au o denumire pentru
reţeaua din umbră folosită pentru a-şi transporta ilegal
rudele în Europa. Cuvântul este „linia”, ca într-o linie de
producţie dintr-o fabrică. Acest sistem ilicit de trimitere a
oamenilor peste graniţe a devenit atât de comun încât
toată lumea din cătunul Do Thanh din provincia Nghe An
pare să cunoască pe cineva care a făcut acesată călătorie.

„Mi-am trimis cei trei fii”, a spus Phan Van Thuong, un
bunic în vârstă de 64 de ani, cu un crucifix tatuat pe piept.
Doi dintre ei s-au întors deja, a spus el, după ce au fost
arestaţi şi deportaţi din Marea Britanie. În cătuşe, adăugă
el cu un zâmbet larg. Cel de al treilea trăiește în Germania
încă. De la balconul casei sale cu trei etaje, Phan, uitându-
se către culturile de orez din jur, multe abandonate, a spus
că fermierii nu mai pot scoate suficienţi bani din cultivarea

orezului.
În schimb, tinerii folosesc „linia” pentru a face călătoria

lungă, periculoasă şi scumpă în Europa, în speranţa unei
vieţi mai bune. Costul acestei călătorii poate ajunge și la
câteva zeci de mii de dolari pentru care întreaga familie
face împrumut la bancă.

Mimi Vu, un activist cu sediul în oraşul Ho Chi Minh,
care lucrează pe probleme legate de traficul de persoane
şi migraţie, a declarat că pentru mulţi tineri vietnamezi,
riscurile de a-şi căuta un loc de muncă în străinătate
merită pentru că pot câştiga mult mai mult pentru lucrări
neautorizate în Europa decât ar câştiga vreodată la ei
acasă.

“Avem o tradiţie îndelungată cu plecarea oamenilor în
străinătate pentru a câştiga bani şi pentru a trimite bani
înapoi acasă. Dovada este în case: satele au fost
transformate, au apărut case noi, cu două și trei etaje,
motociclete, mici afaceri”, a spus ea.

Tinerii vietnamezi îşi riscă viaţa, trimişi de
familii, pe „linia” către Europa

Camera Comunelor
urmează să decidă

dacă aprobă
cererea premierului

Boris Johnson
pentru un scrutin

parlamentar
anticipat în
decembrie

Katie Hill și angajatul său pentru care
a fost nevoită să demisioneze


