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شــاید تصور آلمان بــدون »آنگال مرکل« 
صدراعظم ژرمن ها ســخت باشــد. انتخابات 
سرنوشت ساز آلمان پیش رو قرار دارد و این 
پرســش مطرح است که چه کسی قرار است 
جــای »آنگال مرکل« صدراعظم این کشــور 

بنشیند؟
به گــزارش خبرگــزاری د پ آ، »آرمین 
الشــت« رهبر حزب محافظه کار دموکرات 
مسیحی آلمان و جانشین احتمالی مرکل در 
ابتدا قوی ترین داعیه صدارت بر این کشــور 
پــس از انتخابات ماه جاری میالدی را مطرح 

کرد.
الشت که پسر یک معدنچی و وکیل است، 
پیشتر نشان داد که قصد دارد میراث مرکل را 
که از آن به سال های خوب یاد می کند، ادامه 
دهد و در مســیری محکم در مرکز سیاسی 

گام نهد.
این در حالی اســت که حــزب دموکرات 
باواریــای آن  مســیحی و حــزب خواهــر 
یعنــی حزب اتحاد سوســیال مســیحی در 
نظرسنجی ها به دلیل سرخوردگی از قرنطینه 
طوالنی مدت کرونایی و برخی رســوایی های 
سیاســی و گاف های انتخاباتی، متحمل افت 

شدیدی شده اند.
اگرچه نخست وزیر نورث راین وستفالین 
پرجمعیت ترین ایالت آلمان و مرکز صنعتی 
آن از حمایــت قاطع رهبری حزب دموکرات 
مسیحی برخوردار اســت، الشت ۶۰ ساله با 
مشــکل محبوبیت در میــان رای دهندگان 

مواجه است.
نظرسنجی ها نشــان می دهد وی در برابر 
رقبــای بالقــوه از احزاب مخالف شکســت 
می خــورد اگــر آلمان صدراعظــم را به طور 

مستقیم انتخاب کند.
الشــت که یک کاتولیک و پدر سه فرزند 
اســت، در ابتــدا می خواســت روزنامه نگار 
شــود، اما بعدها به روزنامه نگاری و سپس به 

سیاست مشغول شــد. وی همچنین به زبان 
فرانسوی تسلط کامل دارد.

وی تمایل دارد خود را سیاستمداری ریشه 
دار در فرهنگ منطقــه ای، طرفدار کارناوال 
ســاالنه و حامی یک تیم فوتبال محلی نشان 

دهد.
وی یکــی از طرفــداران مجموعه هــای 
تلویزیونی است. پســرش که به عنوان بالگر 
مد مشــهور شده اســت، به پدرش در مورد 
موضوعات مربوط به مد و اســتایل مشــاوره 

می دهد.
الشــت کــه عضــو ســابق پارلمان های 

آلمــان و اروپاســت، قبــل از هدایت حزب 
انتخابات  دموکرات مســیحی به پیروزی در 
۲۰۱۷میــالدی ایالت نورث راین وســتفالیا، 
چند مقام وزارتــی را در این ایالت عهده دار 

بود.
وی که یک اروپایی قوی اســت، در حزب 
دموکرات مســیحی بیشــتر به دنبال اجماع 
است تا رویارویی. وی در عین حال از مباحث 
سیاســی عقب نکشیده است، به عنوان نمونه 
از تصمیم مرکل برای دادن اجازه ورود به یک 
میلیــون پناهجو به آلمــان در جریان بحران 

مهاجرتی اروپا در سال ۲۰۱۵ حمایت کرد.

اما بــه تازگی، این سیاســتمدار به دلیل 
نحوه مدیریت بحــران کرونا تحت انتقاد قرار 
گرفته اســت، مقوله ای که رقبای اصلی اش 
از احزاب ســبز و سوسیال دموکرات در آن از 

جایگاه بهتری برخوردار هستند.
به نظر می رسد الشت به دلیل تغییر موضع 
خود در مورد نحوه مدیریت همه گیری کرونا 
دچار مشکل شده است. همچنین گاف هایی 
چون خندیدن در مقابــل دوربین زمانی که 
رئیس جمهوری آلمان درحال ســخنرانی در 
یک شهر ســیل زده بود، هزینه باالیی برای 

وی به همراه داشته است.

 یک روز مانده به انتخابات پارلمانی آلمان، 
نظرســنجی هایی که در ماه های اخیر در این 
کشــور انجام شده است، نشــان می دهد که 
هیچ حزبــی در انتخابات پیش رو به اکثریت 
الزم برای تشکیل دولت جدید نخواهد رسید.
 ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان 
آلمان می توانند روز ۲۶ ســپتامبر/۴ مهر، در 
مهمترین انتخابــات پس از وحدت دو آلمان 
شــرکت کنند. ایــن انتخابــات از آن جهت 
اهمیــت تاریخی دارد که مــرکل پس از ۱۶ 
سال رهبری کشور در اوج بحران های پیاپی، 

از صحنه خارج می شود.  
نظرســنجی هائی که در ماه های اخیر در 
آلمان انجام شــده، نشــان می دهند که هیچ 
حزبــی در انتخابــات به اکثریــت الزم برای 
تشکیل دولت جدید نخواهد رسید و تشکیل 
یک دولت ائتالفی از دو یا ســه حزب نیاز به 
مدتی زمان خواهد داشــت.  بنابراین مرکل 
احتماال پــس از انتخابات نیز تا پایان ســال 
جــاری سرپرســتی امور کشــور را به عهده 

خواهد داشت.  
آنگال مرکل حداکثر تا پایان ســال جاری 
با انتقــال قدرت بــه دولت جانشــین خود 
کاخ صدراعظمی آلمــان در برلیــن را ترک 
خواهــد کرد. او در ســال ۲۰۰۵ میالدی به 
دنبال شکســت »گرهارد شرودر« صدراعظم 
سوســیال دموکرات، در یک انتخابات میان 
دوره ای، به قدرت رسید.  مرکل در آن زمان 
رهبری حزب دموکرات مســیحی آلمان را به 

عهده داشت.
در نظر بســیاری از مردم آلمــان، اتحاد 
دموکرات مســیحی یک حزب مردساالر بود. 
وقتــی مرکل به عنوان نخســتین صدراعظم 
زن تاریخ آلمان برگزیده شــد، کســی تصور 
نمی کرد که او بتواند ۱۶ ســال پیاپی به رغم 
بحران های بــزرگ و پیاپی بــه رهبری یک 

قطب اقتصادی بزرگ جهان ادامه بدهد.

اروپا انتخابات آلمان را از نزدیک دنبال می کند 

ژرمن ها در مسیر انتخاب جانشین مرکل

روزنامه القدس العربی نوشــت، عمار بالنــی، دیپلمات الجزایری که در حال 
حاضر نماینده کشــورش در مناقشه صحرای غربی و مغرب عربی است، گفت، 
الجزایر ممکن اســت در مورد اختالفش با مراکش به اقدامات شدیدی متوسل 
شده و پس از قطع روابط و بستن حریم هوایی اقدامات بیشتری نیز اتخاذ کند. 
وی افزود، اتخاذ اقدامات بیشــتر اصال بعید نیســت اما ماهیت این اقدامات را 
که احتماال در دســت بررسی است، مشخص نکرد. این اظهارات بالنی با تنش 
نظامی همزمان است که مطبوعات مراکش از آن صحبت می کنند و روز پنجشنبه 

در مرزهای مشترک رخ داده است.
وبسایت »االیام ۲۴« مراکش اعالم کرد، ارتش الجزایر تنها چند ساعت پس 
از تصمیم بستن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای مراکش، نسبت به انجام 
مانور خطرناک در خط تماس مرزی در شمال شرق الجزایر در منطقه »واد زلمو« 
در اقلیم بوعرفه اقدام کرد و از ساکنان منطقه خواست اراضی را به سبب اینکه 

متعلق به الجزایر هستند، تخلیه کنند.
دولت الجزایر ماه مارس کشاورزان مراکشــی را از اراضی »واحه العجره« به 

سبب اینکه متعلق به الجزایر است، بیرون کرده بود.
روزنامه هایــی مانند »یا بالدی« اعالم کردند، نیروهای نظامی مراکش در واد 
زلمو مستقر شــده و نیروهای نظامی الجزایر نیز مجبور شدند پشت نوار مرزی 
بازگردند. خبرها حاکی از آن است که نیروهای الجزایر به وادی زلمو بازگشته اند 

تا به مراکشی ها لزوم بازگشت و عقب نشینی را گوشزد کنند.
در شــبکه های اجتماعی نیز تصاویر و فیلم هایی از تجمع نظامی الجزایر در 
مسافت نزدیک به نقطه صفر در رویایی با نیروهای مراکشی مستقر در طرف دیگر 
مسیر ملی شماره ۱۰ رابط بین دو منطقه بوعرفه و الراشیدیه منتشر شده است.

بگو مگوی مراکش و الجزایر
بنا به گزارش ها از هرات در غرب افغانســتان امروز طالبان چهار نفر را در 

چهار راهی های مرکز شهر در مالء عام به دار آویختند.
به گزارش بی.بی.سی، به گزارش دو خبرنگار محلی این چهار نفر به اتهام 
»آدم ربایی« از ســوی طالبان بازداشت شــده، ابتدا تیرباران شده و بعد در 
چهاراهی های مستوفیت، گلها، درب ملک و درب عراق به دار آویخته شدند.

مقام های طالبان در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده اند.
اجرای مجازات صحرایی اعدام توسط طالبان با واکنش هایی در شبکه های 

اجتماعی مواجه شده است.
این در حالی اســت که اخیرا، نورالدین ترابی، سرپرســت اداره زندان ها 
در دولت جدید طالبان در صحبت با خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفته است 
که قطع دســت برای ایجاد امنیت حکم بازدارنده دارد و مورد نیاز است. او 
همچنین افزوده است که کابینه طالبان در مورد اجرای این مجازات در مالء 

عام مشغول تصمیم گیری است و برنامه اش را اعالم خواهد کرد.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا روز جمعــه گفت آمریکا 
گزارش هــای را کــه مقام های طالبان از بازگشــت مجــازات قطع عضو در 

افغانستان صحبت کرده اند، با »شدیدترین الفاظ« محکوم می کند.
طالبان در دهه ۹۰، بــا تصاویری از محاکمه صحرایی، اجرای قصاص در 

ورزشگاه کابل، یا در مسجد عیدگاه در حضور مردم همراه بود.
در دو دهه گذشــته مجازات اعدام در مالء عام اجرا نشــده است. اگرچه 
مجازات اعدام در قوانین جزایی افغانســتان همچنان وجود دارد و در موارد 
معدودی پس از طی دادگاه ها و تایید دادگاه عالی و رئیس جمهور افغانستان 

اجرا شده است.

اعدام 4نفر در هرات توسط طالبان
دیده بان حقوق بشــر اعالم کرد که تصمیمات اخیر رئیس جمهور تونس 
»خطرناک ترین تهدید علیه دموکراســی« در این کشــور است. به گزارش 
روسیا الیوم، کنت روث، مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر اعالم کرد، تصمیم 
قیس ســعید، رئیس جمهور تونس برای در اختیار گرفتن دستورات ریاست 
جمهوری خطرناک ترین تهدید علیه پیشــرفتی اســت کــه تونس از زمان 
انقالب ۲۰۱۱ به ســختی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دست آورده 
است. از ســوی دیگر ارک گولدستون، معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه 
و شــمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر اعالم کرد: دموکراسی در تونس در 
خطرناک ترین لحظات خود به سر می برد و آنچه بر این خطر می افزاید نبود 
دادگاه قانون اساســی اســت که ضمانت هایی را برای حفظ تونس در برابر 
تجاوزات قوه مجریه فراهم می کــرد. وی گفت: پارلمان تونس به یک دلیل 
ســاده نمی تواند از دادگاه قانون اساسی بخواهد این تجاوز ریاست جمهوری 
را بررسی کند. این دلیل این است که سعید اختیارات پارلمان را تعلیق کرده 
است و دادگاه قانون اساسی وجود ندارد. اگر وجود داشت اقدام قیس سعید 
درباره تعلیق فعالیت پارلمان را به موجب فصل ۸۰ قانون اساســی بررســی 
می کرد. به موجب این فصل پارلمان باید در وضعیت برگزاری دائم باشــد و 
رئیس جمهور حق انحالل آن را ندارد. ۲۵ ژوئیه قیس ســعید نخست وزیر 
را برکنــار و فعالیت های پارلمان را تعلیق کرد. در این راســتا بیش از ۱۰۰ 
عضو حزب النهضه که بزرگترین حزب در پارلمان است به دلیل انجام نشدن 
اصالحات داخلی از این حزب استعفا دادند. از جمله کسانی که بیانیه استعفا 
را امضا کردند، نمایندگانی در پارلمان و رهبران مجلس شــورا، هیئت عالی 

حزب و نهادهای مختلف دیگر هستند. 

استعفای بیش از ۱۰۰ عضو النهضه

انتقاد دموکرات ها از اخراج خشن پناهجویان  هائیتی

 در حالــی کــه رســانه های جهانــی بــا 
گرایش های گوناگون، در انتقادات خود سیاست 
مهاجرتی بایدن را دقیقا مشابه سیاست »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهوری سابق آمریکا توصیف 
می کردند، رئیس فعلی کاخ سفید صبحانه خود 
را با چاشــنی تلخ خبر استعفای »دانیل فوت« 

نماینده ویژه آمریکا در امور هائیتی آغاز کرد.
این دیپلمات ارشــد در نامــه ای خطاب به 
»آنتونــی بلینکن« وزیر امــور خارجه آمریکا، 
تصمیم برای اخراج هــزاران پناهجوی هائیتی 
که از زلزله و بی  ثباتی سیاسی کشور خود فرار 
کرده اند را »غیرانســانی و غیرسازنده« خواند 
و برای اینکه شــریک جرم این رسوایی جدید 
آمریکا محسوب نشود، روز یک شنبه از سمت 

خود کناره گیری کرد.
اســتعفای فوت بر انتقادات بسیاری از هم 
حزبی های بایــدن دموکرات بــه دلیل بحران 
تگزاس دامــن زد. ازجمله آخریــن منتقدان 
جدی عملکرد بایدن، »ماکسین واترز« نماینده 

دموکرات کنگره آمریکا بود.
ایــن نماینده دموکرات با اشــاره به تصاویر 

منتشرشــده از رفتار خشــونت آمیز مقامات 
سواره نظام آمریکایی که پناهجویان هائیتی را 
در مرز تگزاس مورد اذیت و آزار قرار می دادند، 
گفت: این صحنه ها از آنچه کــه در دوره برده 
داری شــاهد بودیم، بدتر است: گاوچرانانی در 
حال تازیانه زدن بر ســیاه پوستانی که فقط به 
دنبال فرار از شــرایط سخت کشور خود بودند. 
واترز ســپس تاکید کرد که از سیاســت دولت 
راضی نیســت. از سوی دیگر، دانیل فوت که بر 
سیاست واشنگتن در حمایت از »آریل هنری« 
نخست وزیر موقت هائیتی نیز انتقاد داشت، در 
این باره خاطرنشان کرد: این اقدام آمریکا یادآور 
سیاســت های چند دهه گذشته ایاالت متحده 
و ســایر دولت های خارجی در نگاه داشتن یک 

»دست نشانده« در قدرت در هائیتی بوده است.

دانیل فوت در ماه ژوئیه )مرداد- شــهریور( 
در پــی تــرور »ژوونــل موئیــس«   رئیــس 
جمهوری هائیتی که این کشور را درگیر آشوب 
سیاســی کرد، به مقام نماینده ویــژه آمریکا 
منصوب شده بود. هائیتی در ماه اوت شاهد یک 
زلزله مرگبار بود که در آن هزاران نفر کشته و 
زخمی شــدند. متعاقبا گروه بزرگی از مردم این 
کشــور از راه مکزیک به سوی تگزاس حرکت 
کردند اما دولت آمریکا از پذیرش آنها خودداری 

کرده است.
در ظرف چند روز اخیر انتشار تصاویری در 
اردوگاه »دل ریــو« بــه اعتراضات زیادی علیه 
دولــت جو بایدن منجر شــد. جو بایدن متهم 
اســت کــه در زمینه مهاجرت یک سیاســت 

منسجم ندارد.

همزمان با لغو حکم استرداد خانم »منگ وانژو« مدیر 
ارشــد مالی شرکت هواوی از سوی آمریکا و بازگشت وی 
از کانادا به چین، دولت پکن نیز دو کانادایی در بازداشت 

را آزاد کرد و به آنها اجازه داد چین را ترک کنند.
به گزارش رسانه های چین، »مایکل اسپاور« و »مایکل 
کوریــگ« دو شــهروند اهل کانــادا بودند که بــه اتهام 
جاسوســی و حمل مواد مخدر از ســال ۲۰۱۸ در چین 

به زندان افتادند.
از سوی دیگر »جاســتین ترودو«  نخست وزیر کانادا 
هم در یک کنفرانــس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که 
این دو شــهروند کانادایی که توسط پکن بازداشت شده 
اند، حریم هوایی چین را ترک کرده و هواپیمای آنها امروز 

شنبه در اوتاوا به زمین خواهد نشست.

مایکل کوریگ و مایکل اســپاور در دســامبر ۲۰۱۸، 
اندکی پــس از آنکه پلیــس ونکوور خانم منــگ وانژو، 
مدیر مالی شــرکت هــواوی را با دســتور ایاالت متحده 
بازداشــت کرد، دســتگیر شــدند. اندکی قبل از صحبت 
ترودو، رسانه های کانادایی گزارش دادند که منگ پس از 
دســتیابی به توافق با مقامات آمریکایی به چین بازگشته 
اســت. ترودو در ســخنان کوتاهی به خبرنــگاران گفت: 
مایکل کوریگ و مایکل اســپاور در راه بازگشــت به خانه 

خود، حریم هوایی چین را ترک کردند.
اگرچه پکن اصرار دارد که بازداشــت این دو کانادایی 
با بازداشت مدیرمالی شــرکت هواوی مرتبط نیست، اما 
دولت ترودو چین را متهم به مشــارکت در دیپلماســی 

گروگان کرده است.

کلیســای کاتولیک به صراحت از بومیان کانادا به خاطر 
یک قرن سوءاستفاده، نسل کشی و تخلفات حقوق بشری در 

مدارس شبانه روزی تحت مدیریت کلیسا عذرخواهی کرد.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه، با این حــال رهبران 
بومی کانادا همچنان منتظرند که شــخص پاپ این گناه را 

گردن بگیرد.
کلیســای کاتولیک با صدور بیانیــه ای ضمن تاکید بر 
تعهد کامل به مصالحه و آشــتی اعالم کرد ما اســقف های 
کاتولیک کانادا پیشــیمانی عمیق خود را ابراز و بی چون و 

چرا عذرخواهی می کنیم.
این عذرخواهی پس از آن عنوان شد که حدود یک هزار و 
۲۰۰ قبر بی نام و نشان در سه مکانی که کودکان بومی کانادا 

آنجا در مدارس ساکن بودند، کشف شد.

در مجمــوع حدود ۱۵۰ هزار کــودک هندی، متیس و 
اینوئیت از اواخر سال های ۱۸۰۰ تا سال های ۱۹۹۰ میالدی 
در ۱۳۹ مدرسه مسکونی در سراسر کانادا ثبت نام کردند و 

ماه ها یا سال ها از خانواده هایشان دور بودند.
جاســتین ترودو نخســت وزیــر کانادا مراســم یادبود 
رســمی برای هزاران کودک بومی کــه در این مدارس جان 
باختند یا مفقود شدند، مشخص کرد. وی چندی پیش گفت 
که کانادایی ها از نحوه رفتار کشور ما وحشت زده و شرمنده 

شده اند.
در همین حال، کلیســای کاتولیک در بیانه خود به رنج 
کودکان بومی و تخلفات حقوق بشــری شدید این کودکان 
شامل بدرفتاری های جسمی، روانی، عاطفی، روحی، فرهنگی 

و جنسی به دست مدیران و معلمان اذعان کرد.

عذرخواهی کلیسای کاتولیک از نسل کشی بومیان کانادامبادله 2 کانادایی با مدیرارشد هوآوی

جوانان سراســر جهان طــی تظاهرات در 
چند شــهر جهان خواســتار اقدامات فوری 
در راســتای مقابله با تغییــرات آب و هوایی 
و جلوگیری از بروز فجایع زیســت محیطی 

ناشی از تغییرات آب و هوایی شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، این 
بزرگتریــن تظاهــرات اعتراضــی در زمینه 
درخواســت ها برای اقدامات مربوط به چالش 
تغییرات آب و هوایی از زمان آغاز همه گیری 

کرونا بوده است.
این تظاهرات ها در چند شهر دنیا از جمله 

برلین، ورشو و تورین برگزار شد
این تظاهرات ها چند هفته پیش از برگزاری 
نشست سازمان ملل در مورد چالش تغییرات 
آب و هوایی در شــهر گالســکو اسکاتلند با 
هدف تضمین اقدامــات رهبران حهان برای 

کاهش انتشــار گازهــای گل خانه ای برگزار 
شد. گرتا تانبرگ فعال محیط زیستی مطرح 
ســوئدی در جمع هزاران معترض در برلین 
آلمــان گفت: بیشــتر از هر زمــان دیگری 
آشکارتر شده اســت که هیچ حزب سیاسی 
اقدامات کافی در راســتای مقابله با تغییرات 
انجام نداده انــد.   این تظاهرات پیش از این 
در بیش از ۱۵۰۰ مکان در جهان سازماندهی 

شده بود که در آسیا نیز برگزار شد.
یک فعال محیط زیســتی ۲۲ ســاله در 
شــهر داکا نیز گفت: هر کســی را می بینید 
که در مورد مقابله بــا تغییرات آب و هوایی 
وعده هایی می دهد اما هیچ کس به وعده اش 
عمل نمی کند. ما خواهان اقدام در این زمینه 
هستیم و نمیخواهیم فقط شاهد وعده دادن 
افراد و مقامات باشیم. دومینیکا السوتا فعال 

۱۹ ســاله در تظاهرات شهر ورشو نیز خاطر 
نشان کرد: ما اینجا هستم تا به سیاست های 
دولــت در زمینــه مقابله با تغییــرات آب و 
هوایی » نــه« بگوییم. دولت ما سالهاســت 
که در مســیر هر سیاست مربوط به تغییرات 
آب و هوایی مانع ایجاد می کند و نســبت به 
درخواست های ما برای ایجاد آینده ای سالم 

بی توجه بوده است.
نخســت وزیر انگلیس اخیرا اعالم کرد بود 
که اجالس آتــی تغییــرات آب و هوایی در 
شهر گالســکو شــانس زیادی برای حصول 
توافــق الزم به منظور جلوگیــری از افزایش 
فاجعه بــار گرمایش زمین و مقابله با تغییرات 

اقلیمی ندارد
بوریس جانســون معتقد اســت شــانس 
موفقیت اجالس » کاپ ۲۶« در مورد بررسی 

چالش های مربوط بــه تغییرات آب و هوایی 
برای حصول توافقی موثر، »۶ از ۱۰« اســت. 
به عبارت دیگر این اجالس ۶۰ درصد شانس 

موفقیت دارد.
اجالس آب و هوایی گالســکو از ۱۰ آبان 
تا ۲۱ آبان ماه ســال جاری با حضور شماری 
از رهبران جهان، کارشناســان امور زیســت 
محیطی و  فعاالن حامی مقابله با چالش های 
مربــوط به تغییــرات آب و هوایی در شــهر 

گالسکو انگلیس برگزار می شود.
تغییرات اقلیمی و گرمای زمین ناشــی از 
افزایش گازهای گلخانه ای که منجر به بروز 
حوادثــی همچون خشکســالی، تخریب الیه 
ازن، به راه افتادن ســیل های ویرانگر، ذوب 
شدن یخ های طبیعی، سوختن جنگل ها و ... 
شده، اقتصاد، معیشت و زیست بوم ها را برهم 
زده و حیات نســل حاضــر و آینده را تهدید 

می کند.

تظاهرات جوانان جهان برای اقدام فوری
 در مورد تغییرات آب و هوایی

بحران آتشفشان الپالما در اسپانیا
فوران دو دهانه آتشفشــانی جدیــد در جزیره ال پالما اســپانیا که با جریان 
گدازه های مذاب و انفجاری شــدید همراه بود، بار دیگر ســاکنان هر سه منطقه 

مجاور را مورد تهدید قرار داد و آنها را وادار به تخلیه خانه و کاشانه خود کرد.
به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا، فوران انفجاری آتشفشان »کومبره ویخا« )قله 
قدیمی( که از یکشنبه گذشــته آغاز شده، با فعالیت دو دهانه جدید آتشفشانی 
تشــدید شده و با گسترده و جاری شدن توده گاز متالطم و قطعات سنگی، اکثر 
نقاط الپالما را درگیر کرده اســت. به عالوه، حجم انتشار خاکسترها نیز به حدی 
افزایش یافته که خطوط هوایی مرتبط با الپالما در جزایر دیگر نیز ناگزیر شده اند 

پروازهای خود را به طور موقت به حالت تعلیق درآورند.
در همیــن حال، مدیریــت پروازهای ویژه حفاظت شــهری در برابر خطرات 
آتشفشانی شروع به تخلیه افراد بیشتری از مناطق اطراف کرده به طوری که شمار 

افراد تخلیه شده از ۵.۷۰۰ نفری که پیشتر اعالم شده بود، افزایش یافته است.  
این در حالی اســت که ستون های فورانی به ارتفاعی بیش از ۶ کیلومتر باالتر 
از سطح دریا رسیده و آثار خاکستر آنها که در جزیره مجاور »گومرا« نیز مشاهده 
شده، نه تنها در عبور و مرور هوایی اختالل ایجاد کرده، بلکه موجب تعطیلی کار 

تلسکوپ های مستقر در کوه های الپالما شده است. 
اگرچه شــاخص زلزله خیزی همچنان در ســطح پایین گزارش می شود، با 
این وجــود احتمال زمین لرزه منتفی نبوده و لرزش های طوالنی مدت مربوط به 
فعالیت های انفجاری همچنان ثبت می شــود؛  احتمال باران اسیدی نیز در چند 
ساعت آینده منتفی است. طبق برآورد سامانه کوپرنیک )برنامه اروپایی دیدبانی 
زمین( فوران گدازه های آتشفشــانی در اسپانیا، در مسیر ریزش خود حدود ۴۲۰ 

منزل مسکونی را عالوه بر صدها هکتار زمین به خاکستر نشاند.
تخریب زمین ها و تغییر شــکل خاک جریان پایدار به خــود گرفته و برآورد 
روزانه از میزان دی اکســید گوگرد در جو بیش از ۱۲ هزار تن ارزیابی می شــود. 
آتشفشــان »کومبره ویخا« در جزایر قناری اســپانیا برای اولین بار پس از سال 
۱۹۷۱میالدی فوران کرد. منطقه الپالما اســپانیا، یکشنبه )۲۸ شهریور( پس از 
هفت فوران آتشفشــانی از قرن ۱۵ میالدی، شاهد هشتمین خروش آتشفشانی 
تاریخی خود بود.  به دنبال وقوع بیش از ۲۵ هزار زمین لرزه ضعیف که در هشت 

روز گذشته جزیره پالما در جزایر قناری اسپانیا را لرزاند.

ویژه

برنامه بریتانیا برای ساخت نیروگاه اتمی  در ولز
یک روزنامه انگلیســی فاش کرد که دولت بوریس جانســون سرگرم مذاکره 
با شــرکت اتمی وستینگ هاوس الکتریک آمریکا اســت تا در منطقه ولز نیروگاه 

هسته ای جدیدی را راه اندازی کند.
اگر دو طرف در این زمینه به توافق برسند، نیروگاه جدید تا سال ۲۰۳۰میالدی 
به مرحله بهره برداری خواهد رســید و می تواند برق مــورد نیاز ۶ میلیون واحد 

مسکونی را تامین کند.
این نیروگاه قرار اســت در منطقه واقع در شــمال ولز راه اندازی شــود. دولت 
انگلیس می گوید که انرژی هســته ای در کاهش وابستگی کشور به سوخت های 
فســیلی و نوســانات قیمت گاز که این روزها بحران ســاز و باعث ورشکستگی 

شرکت های فعال در حوزه انرژی شده، نقش کلیدی دارد.
یک سخنگوی دولت عنوان کرد: ما در تالش هستیم تا دست کم مصوبه احداث 
یک پروژه اتمی دیگر را در پارلمان کسب کنیم تا ضمن تقویِت امنیِت انرژِی کشور، 
هزاران شغل جدید در سراسر کشور ایجاد کنیم. وی تولید سوخت اتمی در ولز و 

به کارگیری نیروهای ماهر در این حوزه را حائز اهمیت توصیف کرد.
پیشتر قرار بود شرکت ژاپنی هیتاچی این پروژه را اجرا کند که به دلیل عدم 
جذب کافی ســرمایه گذار پیشــرفتی در این زمینه حاصل نشد. انتظار می رفت 
کــه اجرای این پروژه به دو شــرکت الکتریک دو فرانس )ای دی اف( و ســازمان 
هســته ای جنرال چین )سی جیان( واگذار شــود که سرگرم راه اندازی نخستین 
نیروگاه هسته ای در هینکلی پوینت واقع در سواحل جنوب انگلیس هستند. این 
دو شــرکت همچنین درصدد احداث نیروگاه دیگری در منطقه سایزول واقع در 
شرق انگلیس هســتند. این تحوالت درحالی صورت می گیرد که دولت انگلیس 
قصد دارد تا نیمی از نیروگاه های قدیمی این کشور را طی چند سال  آینده تعطیل 
کند. بر اساس گزارش ها، حدود ۱۶.۸ درصد از برق انگلیس از طریق نیروگاه های 
اتمی تامین می شــود. تایمز به نقل از یک منبع دولتی نوشت که افزایش قیمت 
گاز در کنار کاهش تولید انرژی های تجدیدپذیر به دلیل افت ســرعت باد، نیاز به 
انرژی اتمی را تقویت کرده است. وی که نامش فاش نشده به این نشریه انگلیسی 
گفت: وضعیت موجود حاکیست که ما بیشتر به انرژی های تولید داخل که گازهای 
گلخانه ای کمتری منتشر می کنند، نیاز داریم. وی پروژه احداث نیروگاه اتمی ولز را 

مهم توصیف کرد و افزود که دولت مایل به اجرای آن است.
خبر همکاری یک شرکت امریکایی برای ساخت نیروگاه اتمی در انگلیس پس 
از آن منتشر می شود که دو کشور در چارچوب پیمان پرحاشیه »آکوس« متعهد 
شــده ند که نیروی دریایی اســترالیا را به فناوری زیردریایی های هسته ای مجهز 
کنند. به این ترتیب، اســترالیا با پیوستن به همکاری نظامی با آمریکا و انگلیس، 
قرارداد ۶۶ میلیارد دالری خود با فرانســه را به نفع پیمان اکوس کنار گذاشت و 
این باعث خشم پاریس شد، که طبق آن قرار بود ۱۲ زیردریایی دیزلی به استرالیا 

عرضه کند.

»نورد استریم 2« و آینده مناسبات روسیه-اتحادیه اروپا
با پایان پروژه خط لوله انتقال گاز روســیه به اروپا موسوم به نورد استریم ۲ 
و اعالم خبر تکمیل این پروژه در روزهای گذشــته، برخی این ســوال را مطرح 
می کنند که با توجه به تاثیراتی که این پروژه بر مناسبات آتی بروکسل-مسکو 
می گذارد، آیا ســاخت آن ضروری بوده است؟ به گزارش ایرنا، پس از یک و نیم 
سال تاخیر، سرانجام پروژه احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به اروپا به پایان 
راه رســید. این بدان معناســت که اکنون دو برابر بیشتر از گذشته گاز روسیه 
می تواند از طریق دریای بالتیک به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برسد. اما آیا 
احداث این خط لوله جنجالی واقعاً ضروری بود؟ »لوتار گریس« نویسنده نشریه 
تاگس شــاو آلمان در پاسخ به این سوال می نویسد: »با وجود گرمای تابستان و 
مصرف کمتر گاز ، قیمت آن اخیراً به باالترین حد در ۱۳ ســال گذشته رسیده 
است. کارشناســان این امر را با این واقعیت توضیح می دهند که گازپروم غول 
انحصاری روســیه، تحویل گاز خود را به اروپا به یک پنجم کاهش داده است و 
این در شــرایطی بوده که تقاضا در ســه ماهه اول افزایش یافته است. این عدم 
تعادل باعث شــده اســت که قیمت گاز طبیعی در اروپا به باالترین سطح خود 

از سال ۲۰۰۸ برسد.«

پیش بینی رشد نجومی  اقتصاد چین
بانک توسعه آســیا در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی ۸.۱ درصدی در 

سال جاری میالدی )۲۰۲۱( را برای چین پیش بینی کرده است.
به گزارش رادیو بین المللی چین، این بانک همچنین پیش بینی خود در ارتباط 
با رشد تولید ناخالص داخلی آسیا که شامل ۴۶ اقتصاد در حال توسعه در منطقه 
آسیا-اقیانوسیه می شود که عضو این بانک هستند، را در سال ۲۰۲۱ میالدی کمتر 
و معادل ۷.۱ درصد پیش بینی کرده که این درصد از پیش بینی ۷.۳ درصدی ماه 
آوریل این بانک پائین تر است. در حالی که اقتصاددانان بانک توسعه آسیا انتظار 
دارنــد که تقاضای خانوارهــا در چین به تدریج بهبود پیدا کند و نهایتا به کمک 
بخش خدمات این کشور بیاید، »دومینیک پسل« رئیس واحد اقتصاد نمایندگی 
بانک اقتصاد آسیای ســاکن در چین، با اشاره به اینکه احیای به مراتب طوالنی 
مدت تر در مصرف خانوار چین با سرمایه گذاری های بیشتر در بخش زیرساخت 
و عملکرد عالی ادامه دار این کشور در حوزه صادرات جبران می شود، تاکید دارد 
که به محض لغو کامل محدودیت های کرونایی، مردم بیشتر مسافرت خواهند کرد 
و تقاضای آنها برای دریافت خدمات بیشتر خواهد شد. »دیوید چائو« استراتژیک 
بازار جهانی منطقه آسیا-اقیانوسیه در شرکت »اینوسکو« نیز بر این باور است که 
پایه های اقتصادی چین همچنان قوی هســتند و رشد آتی اقتصاد این کشور در 
سال ۲۰۲۲ میالدی نیز پایدار و ثابت باقی خواهد ماند و چین می تواند از پتانسیل 
سیاست پولی خود برای پشــتیبانی از اقتصادش استفاده بیشتری داشته باشد. 
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در چشم انداز اقتصادی موقتی خود که 
اخیرا منتشر کرد آورده است: انتظار می رود تولید ناخالص داخلی واقعی چین در 
سال جاری میالدی رشدی ۸.۵ درصدی را تجربه کند و این رشد در سال ۲۰۲۲ 
میالدی ۵.۸ درصد باشد؛ این دو درصد در چشم انداز اقتصادی فوق، مشابه همان 

پیش بینی های ماه مه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند.
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