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درخواست کمک طالبان 
برای امدادرسانی به زلزله زدگان افغانستان

ســخنگوی وزارت بالیای طبیعی هیات حاکمه افغانستان، ذخایر دارویی 
این کشــور را برای رسیدگی به مصدومان زلزله اخیر این کشور ناکافی اعالم 
کرد و خواستار کمک جامعه بین المللی شد؛ در همین حال مقام های سازمان 
ملل نیز گفته اند که تنها راهبرد برای کمک به مردم افغانســتان، گفت وگو با 

طالبان است.
»محمد نســیم حقانی« در گفت و گو با رویترز خاطرنشان کرد: در زلزله 
اخیر 1500 نفر کشته و در حدود ۲ هزار نفر زخمی شده اند و تمام یا بخشی 
از 10 هزار ساختمان در زلزله بامداد چهارشنبه ویران شده است. وی از پایان 
جســتجو برای یافتن افراد زنده در منطقه کوهستانی جنوب شرق این کشور 
که تحت تاثیر زلزله قرار گرفته است، خبر داد. ایران، پاکستان و هند از جمله 
کشورهایی هستند که کمک های بشردوســتانه برای زلزله زدگان افغانستان 
ارســال کرده اند. ژاپن، کــره جنوبی، تایوان و امارات متحــده عربی نیز روز 

پنجشنبه اعالم کردند که کمک های بشردوستانه به افغانستان می فرستند.
درهمین حال، رامز الکبروف نماینده ویژه ســازمان ملل در امور افغانستان 
روز پنجشــنبه در نشســت شــورای امنیت با بیان اینکه زلزله فقط یکی از 
بحران هایی اســت که افغانســتان با آن روبه روســت، گفت و گو با طالبان را 
تنها راهبرد پیش رو برای کمک به مردم این کشــور و تامین امنیت جهانی و 

منطقه ای اعالم کرد.
وی در عین حال، وضعیت حقوق بشــر در افغانستان را همچنان نامناسب 
و قــدرت را در انحصار طالبان ارزیابی کرد و افــزود: در صورت بهبود نیافتن 
اقتصاد افغانستان، احتمال گســترش نزاع مسلحانه، افراط گرایی و مهاجرت 
بیشــتر مردم در این منطقه وجود دارد. در همین پیوند، مسئول امدادرسانی 
ســازمان ملل متحد نیز دیروز پنجشــنبه اعالم کرد حدود نیمی از گروه های 

امدادی در انتقال کمک های مالی به افغانستان با مشکل مواجه هستند.

ویژه

هشدار درباره رکود اقتصادی اروپا و آمریکا
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از اقتصاددانان نوشت: با افزایش تورم و کمبود 
منابــع انرژی، خطر ورود اقتصاد آمریکا و اروپا به رکود به شــدت افزایش یافته 
است. با افزایش نگرانی ها درباره تامین گاز اروپا در زمستان آینده و تصمیم بانک 
مرکــزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره جهت مقابله با تورم فزاینده، اقتصاددانان 
جهان دیگر به آینده اقتصاد غرب خوش بین نیســتند. ایــن روزنامه به نقل از 
»هولگر اشمیدینگ« اقتصاددان ارشد در بانک برنبرگ، نوشت: موازنه اقتصادی 
سال آینده در اروپا و آمریکا به نفع انقباض اقتصادی است و شاهدیم که چیزی 

که قبال یک خطر محسوب می شد اکنون به اساس امور تبدیل شده است.
موسســه اقتصادی گلدمن ساکس، خطر ورود آمریکا به رکود را از 15 درصد 
به ۳0 درصد افزایش داد و تا ۴۸ درصد احتمال ورود به رکود در ۲ ســال آینده 

را پیش بینی کرد.
مارک زندی اقتصاددان ارشــد موسســه تحلیلی مودی نیز گفت: خطر ورود 
آمریکا به رکود در 1۲ ماه آینده حدود ۴0 درصد خواهد بود و در ۲۴ ماه آینده 

می تواند اوضاع بدتر از این هم بشود.
وی خاطرنشان کرد: شرایط برای اروپا حتی بدتر از آمریکا خواهد بود.

همچنین، »پیتر هوپر« مقام سابق بانک مرکزی آمریکا نیز گفت: چشم انداز 
تورم آمریکا خوب به نظر نمی رسد.

نیل شیرینگ اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال اکونومیک نیز گفت: به خاطر 
افزایش بی سابقه تورم، هزینه های زندگی و کمبود گاز، حوزه یورو نیز مثل آمریکا 
و انگلیس، با خطر رکود مواجه اســت. مارتین وولبرگ اقتصاددان ارشد موسسه 
جنرالی ایتالیا نیز معتقد است: در صورت قطع شدن کامل گاز اروپا توسط روسیه، 
ورود حوزه یورو به رکود بسیار محتمل است و اقتصاد آلمان به طور ویژه آسیب 

جدی خواهد دید.
شروع عملیات ویژه روسیه در اوکراین، اقتصاد غرب را به شدت تحت تاثیر قرار 
داده است. باتوجه به اینکه کی یف و مسکو از تامین کنندگان بزرگ انرژی و مواد 
غذایی در جهان هستند، از زمان شروع جنگ، تورم در اروپا و آمریکا فزاینده بوده 

و کشورهای غربی با کمبود نفت، گاز و مواد غذایی مواجه هستند.

نشست اضطراری سازمان جهانی بهداشت 
درباره آبله میمون

بــه دلیل افزایش مــوارد ابتال به 
آبله میمون در کشــورهای اروپایی 
یک کمیتــه ویژه ســازمان جهانی 
العاده  امشب نشستی فوق  بهداشت 
قابلیت  دربــاره  تا  می کنــد  برگزار 
تبدیل شــدن این ویــروس به یک 

بحران جهان تصمیم بگیرد.
این کمیته  آناتولــی،  به گزارش 

قرار است به ســازمان جهانی بهداشــت کمک کند تا درباره تعیین وضعیت 
اضطراری بهداشــت عمومی در سراسر جهان در خصوص ویروس آبله میمون 
تصمیم گیری کند.  طبق گزارش های منتشــر شــده توسط سازمان جهانی 
بهداشــت از اوایل مــاه می موارد ابتال به ویروس آبله میمون در کشــورهای 
غیربومی بیشتر شده است. بر اســاس آمارهای این سازمان ۲۷۴۶ مورد آبله 

میمون تا ۲1 ژوئن در ۲۹ کشور جهان شناسایی شده است. 
پیش از این سازمان جهانی بهداشت در موارد شیوع بیماری های واگیردار، 
۹ کمیته اضطراری تشــکیل داده است که دو مورد آن مربوط به فلج اطفال و 
ویروس کرونا بود.  تدروس گبریســوس مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دو 
هفته پیش در نشست خبری این سازمان در شهر ژنو هشدار داد ممکن است 
مهار شــیوع جهانی ویروس آبله میمون به سادگی امکان پذیر نباشد و خطر 
آبله میمون در کشورهای غیر بومی این ویروس جدی و واقعی است. تدروس 
افزود: اگر همه گیری ها مهار نشود و ویروس در مناطق جدید جای پای خود را 
پیدا کند، می تواند به طور نامحدود در سطوح پایین بجوشد. همچنین ممکن 
اســت موارد در برخی مکان ها به ابعاد اپیدمی افزایش یابد، به این معنی که 

تعداد زیادی از مردم در یک بازه زمانی کوتاه بیمار می شوند.

هشدار سونامی در دریای مدیترانه
یونسکو )سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد( هشدار داده 
است که مناطق ساحلی دریای مدیترانه در معرض خطر سونامی تا سال ۲0۳0 

قرار دارند.
به گزارش روسیاالیوم، این سازمان اعالم کرد که به همه جوامع ساحلی دریای 
مدیترانه از جمله مناطق عرب نشین در معرض خطر وقوع سونامی درباره نحوه 

مقابله با این پدیده آموزش خواهد داد.
یونســکو معتقد است که سیستم هشدار جهانی ســونامی برای نجات جان 
انسان ها کافی نیست، بنابراین جوامع ساحلی نیز باید آموزش ببینند تا به شیوه 

ای صحیح در برابر این پدیده واکنش نشان دهند.
این ســازمان تاکید می کند که اگرچه اکثر امواج ســونامی بر جمعیت های 
ساحلی در مناطق اقیانوس آرام و اقیانوس هند تأثیر می گذارد، اما همه مناطق 

اقیانوسی در معرض خطر هستند.
آمارها حاکی از آن اســت که احتمال وقوع موج سونامی بیش از یک متر در 

مدیترانه طی ۳0 سال آینده نزدیک به 100 درصد است.
این گزارش می گوید که ۷۸ درصد ســونامی ها ناشی از فعالیت های لرزه ای، 
10 درصد فعالیت های آتشفشانی و رانش زمین و ۲ درصد ناشی از تغییرات آب 

و هوایی است.
۲1 کشور مستقل شــامل 1۴ کشور جنوب اروپا، 5 کشور شمال آفریقا و ۲ 
کشور آسیایی لبنان و سوریه در دریای مدیترانه خط ساحلی دارند. همچنین نوار 

غزه ، قبرس و جبل الطارق نیز دارای خط ساحلی در این دریا هستند.
ســونامی یا تســونامی به امواج بزرگ آبی گفته می شــود که در پی حرکت 
صفحات پوسته زمین رخ می دهد. وقتی زلزله ای رخ می دهد یا آتشفشانی شروع 
به فوران می کند، ارتعاشــات و لرزش های آن، از میان آب ها عبور کرده و موجب 

شکل گیری امواج بسیار بزرگ و سهمگین می شود. این امواج سونامی نام دارند.
طی 100 ســال گذشته بیش از 5۸ سونامی در جهان رخ داده که جان ۲۶0 
هزار نفر را گرفته و در واقع هر سونامی موجب مرگ ۴۶00 نفر شده است که این 

تلفات بیش از آمار هر رخداد فاجعه محیطی است که رخ می دهد.

اکونومیک

جامعه جهانی

محیط زیست

گــروهبینالملــل-علــیودایع: 
»بوریس جانســون« در شــماره 10 خیابــان 
داونینــگ لندن به یک مصیبــت برای حزب 
حاکم بریتانیا تبدیل شده اســت. نخست وزیر 
بریتانیــا علی رغــم شکســت فاحــش حزب 
محافظه کار در انتخابات مجلس عوام اعالم کرد 

که حاضر به استعفا نیست.   
بــه گــزارش تلگــراف ، انتخابــات میان 

دوره ای مجلــس عــوام بریتانیــا در مناطق 
»یورکشــایرغربی« و »دوون« برگزار شد و در 
آن حزب محافظه کار ۲ کرســی استراتژیک 
را از دســت داد. براین اســاس ، »عمران ناصر 
احمــد خان« و »نیل پریش« تعلق داشــتند. 
مساله اساسی اینجاست که کرسی دوون برای 
بیش از یک قرن در اختیار حزب محافظه کار 
بود و حزب کارگر به عنوان رقیب اصلی حزب 

محافظه کار توانســت کرســی حوزه انتخابیه 
ویکفیلد در شمال انگلستان را دوباره تصاحب 
کند. در لندن گفته می شود که این شکست ها 
، برای محافظــه کاران بریتانیا »خفت بار« و » 
تحقیرآمیز« است.  مصیبت برای حزب حاکم 
اینجاســت که آنها کرســی های »تیورتون« و 
»هونیتــون« را نیز به حــزب لیبرال دمکرات  

واگذار کردند.

بر اساس گزارش رسانه های محلی، »ریچارد 
فورد« نامزد حزب لیبرال دمکرات، در انتخابات 
میــان دوره ای تیورتــون و هونیتون، در واقع 
کرسی ای را که حزب محافظه کار قبال با ۲۴ 
هزار رای  بیشتر در اختیار داشت، تصاحب کرد.
رای گیــری در این حــوزه انتخابیه پس از 
اســتعفای »نیل پریش« نماینده سابق حزب 
محافظه کار اتفاق افتاد. در پی رسوایی ناشی از 

تماشای فیلم های غیراخالقی در مجلس عوام 
بریتانیا، وی مجبور به اســتعفا شده بود. خان 
نیز پس از گناهکار شــناخته شدن در پرونده 
سوءاســتفاده جنســی از یک پسربچه در یک 
مهمانی در سال ۲00۸ سمتش را ترک گفت.

انتخابات میــان دوره ای،  نتایج  اســاس  بر 
حزب کارگر در مجمــوع ۴۷.۹ درصد از آرا را 
در ویکفیلد به دســت آورد، در حالی که حزب 
محافظه کار با ۳0 درصد آرا دوم شــد که این 

یک شکست فاحش برای حزب حاکم است.
در مورد نتیجــه انتخابــات در تیورتون و 
هونیتون، حزب لیبــرال دمکرات 5۲.۹ درصد 
از آرا را بــه خود اختصــاص داد، در حالی که 
حزب محافظه کار تنها ۳۸.5 درصد را به دست 
آورد. این وضعیت در مقایسه با انتخابات قبلی 
۲1.۷ درصد، کاهش آرای حزب حاکم را نشان 
می دهد. انتظار می رود با شکست حزب حاکم 
در انتخابات میاندوره ای، فشــارها بر جانسون 
افزایش یابد. جانسون با رد پذیرش مسئولیت 
شکست در انتخابات میاندوره ای گفته بود که 
نتیجه انتخابات هرچه که باشد از قدرت کناره 
گیری نخواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا در این 
باره گفت: ما اکنون با فشارهای ناشی از افزایش 
هزینه هــای زندگی، افزایش قیمت ســوخت، 
انرژی و مواد غذایی روبرو هستیم. این به مردم 

ضربه می زند.
وی ادامه داد: ما به این نتیجه رسیده ایم که 
باید کارهای بیشتری انجام دهیم و به طور حتم 
این کار را می کنیم. ما به راه خود ادامه می دهیم 
و به نگرانی های مردم تا جایی که به نتیجه ای 
مطلوب برسیم، رسیدگی خواهیم کرد. پس از 
انتشار یکســری اخبار درباره برگزاری مهمانی 
پرجمعیت در دفتر کار جانســون در سال های 
۲0۲0 و ۲0۲1 و در اوج همــه گیری کرونا و 
وضعیت قرنطینه مربوط به آن، فشارها بر وی 
برای کناره گیری و استعفا افزایش یافته است. 
نخســت وزیر بریتانیا در رســوایی پارتی گیت 

متهم به نقض قوانین شد.
اوایل ژوئن نیز نخســت وزیر بریتانیا از رای 
عدم اعتماد علیه حزبش جان سالم به در برد؛ 
۲11 تــن از قانونگذاران حــزب محافظه کار 
انگلیس به نفــع او و 1۴۸ تن دیگر به ضرر او 
رای داده بودند.حاال محافظــه کاران به عنوان 
شــرکای جرم جانسون باید تاوان سنگین این 

رفتار را بدهند.

متحدین جانسون در انتخابات دوره ای مجلس عوام تحقیر شدند

محافظه کاران بریتانیا در سراشیبی سقوط

دولت استرالیا که روابطش با فرانسه، به دنبال فسخ یک 
طرفه قرارداد چند میلیارد دالری خرید زیردریایی، تیره شده 
بود، در پی پذیرش پرداخت غرامت 555 میلیون دالری به 
فرانســوی ها، اکنون اعالم کرده که الزم اســت تیرگی های 

روابط با پاریس را پاک کند و آن را به ریل سابق برگرداند.
به گزارش رادیو بین المللی فرانســه، »آنتونی آلبانیز - 
Anthony Albanese« نخســت وزیر جدید اســترالیا 
دیروز - پنجشنبه - در خصوص درگیری دیپلماتیک و مالی 
ناشی از نقض قرارداد با شرکت کشتی  سازی »گروه دریایی« 
فرانسه، گفت بازنشانی روابط بین استرالیا و فرانسه ضروری 

است.
او در خصوص این عقب نشینی کانبرا در مقابل پاریس، 
در گفت و گو با شبکه تلویزیونی ملی ABC )شرکت پخش 
رســانه ای آمریکا( گفت که تنظیم مجدد روابط کشورش با 
فرانســه مهم است. نخست وزیر استرالیا ۲1 خرداد گذشته 
اعالم کرد شــرکت فرانسوی سازنده زیردریایی، مبلغ 555 
میلیون یورو را به عنوان غرامت فســخ یکجانبه معاهده 5۶ 
میلیارد یورویی آکوس از جانب کانبرا پذیرفته است، خبری 
که به اختالف مالی و تیرگی روابط حدود یک سال گذشته 
پاریس- کانبرا پایان می دهد. وزیر دفاع فرانســه نیز در آن 
زمان با اســتقبال از تصمیم دولت اســترالیا، این توافق را 
»بسیار مهم« و مقدمه ای »برای گشودن صفحه ای جدید در 

روابط دو جانبه و نیز نگاه به آینده« خوانده بود.

لغو این قرارداد عظیم از سوی استرالیا در پاییز گذشته، 
بحران دیپلماتیک را میان این کشــور و فرانسه ایجاد کرده 

بود.
»آنتونی آلبانز« نخســت وزیر اســترالیا اعالم کرده بود 
شرکت فرانسوی سازنده زیردریایی، مبلغ 555 میلیون یورو 
را بعنوان غرامت فسخ یکجانبه معاهده 5۶ میلیارد یورویی 

آکوس از جانب کانبرا ، پذیرفته است.
بر پایه این گــزارش، قرارداد خرید زیردریایی نقشــی 
محوری در راهبرد دفاعی استرالیا در برابر نفوذ فزاینده چین 
ایفا می کند. زیردریایی هایی با نیروی پیشــرانه هســته ای 
می توانند به استرالیا اجازه دهند مخفیانه تر و بازدارنده تر از 

چین عملیاتی را صورت دهند.
مساله اساســی برای استرالیا این اســت که  نخستین 
مــورد این زیردریایی ها نمی تواند زودتر از چند دهه به کار 
گرفته شــود و به این ترتیب خال ناوگان فعلی و فرســوده 
استرالیا را پر نخواهد کرد. با این حال انتخاب کشور تامین 
کننده زیردریایی جدا از تاثیر اقتصادی قابل توجه به معنای 
نزدیکی و روابط تنگاتنگ راهبردی نیروی دریایی استرالیا با 

کشور فروشنده زیردریایی است.
انعقاد پیمــان امنیتی »آکــوس« )AUKUS( میان 
انگلیس، آمریکا و اســترالیا در سال گذشته میالدی بود که 
فرانسه را از قرارداد عظیم فروش زیردریایی به کانبرا محروم 
کرد. این پیمان در ســکوت خبری و بــدون هماهنگی با 

اتحادیه اروپا منعقد شد. بر پایه این پیمان، آمریکا و انگلیس 
به اســترالیا برای توسعه و استقرار زیردریایی های هسته ای 
کمک خواهند کــرد و بر حضور نظامی غــرب در منطقه 
اقیانوس آرام می افزایند. هر چند در بیانیه رســمی نخست 
وزیر وقت استرالیا در خبری کردن این پیمان نامی از هیچ 

کشــوری برده نشــد اما منابعی در کاخ سفید هدف آن را 
مقابله با نفوذ چین خوانده اند. ین توافقنامه جانشین پیمان 
آنزوس میان استرالیا، نیوزلند و آمریکا شده است. گفته می 
شود که نیوزلند به دلیل ممنوعیت استفاده از انرژی هسته 

ای از این پیمان کنار گذاشته شده است.

عقب نشینی استرالیا از چالش زیردریایی ها با فرانسه

شایعه ترور و مرگ بادیگارد اتمی روسیه یک سرهنگ امنیتی روس که وظیفه حمل 
کیف حاوی کدهــای اتمی بــرای »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهوری روسیه را برعهده داشت 
پس از اینکه در خانه اش در نزدیکی مسکو مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت در بیمارستان بستری 

شد.
به گزارش واشنگتن پست، رسانه ها گزارش 
دادند کــه حال »وادیــم زیمین« 5۳ ســاله 
وخیم اســت و وی در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان بستری است.
برادر او روز دوشــنبه زیمین را در حالی که 

آغشته به خون بود در خانه اش پیدا کرد. 
این مقام نظامی بازنشســته خدمات امنیتی 

فدرال روســیه که در شــوروی به نام »ک گ 
ب« شــناخته می شد وظیفه حمل کیف حاوی 
کدهای تسلیحات اتمی روسیه را بر عهده داشته 

است. 
این کیف همیشــه همراه رئیــس جمهور 
روسیه است. نشریه انگلیسی »میرور« نوشته که 
زیمین به خاطر اتهام فساد مالی و دریافت رشوه 
در طول خدمت خود در خدمات گمرکی روسیه 

تحت پیگرد قرار گرفته بود. 
زیمین این اتهامات را کامال رد کرده اســت. 

وی همچنیــن در دولت »بوریس یلتســین« 
رئیس جمهوری پیشــین روسیه مسوول حمل 

کیف کدهای اتمی این کشور بوده است. 
روزنامه روس »مسکوفسکی کومسومولتس« 
نوشت که طبق گزارش ها وادیم زیمین در زمان 

حادثه تیراندازی در حبس خانگی بوده است.
این روزنامــه روس همچنین ادعــا کرد، با 
توجــه به شــکل جراحت های وادیــم زیمین، 
اینگونه نتیجه گیری شــده است که وی سعی 
کرده خودکشی کند. گمان می رود کیفی که او 

حمل می کرد حاوی دستگاه پرتاب موشک های 
استراتژیک کرملین باشد. این کیف که دارای کد 
کلید شخصی سازی شده می باشد معموال تحت 
نظارت ۲۴ســاعته اســت و زرادخانه هسته ای 
مســکو را کامال کنترل می کنــد. این کیف که 
بــه زبان روســی Cheget نــام دارد در اوایل 
دهه 1۹۸0 میالدی ســاخته شد و برای اولین 
بار در ســال ۲01۹ میالدی به جهانیان نمایش 
داده شــد و محتوای آن از نزدیک در تلویزیون 
مشاهده شده اســت. مشهور است که پوتین با 

تاکید بر اینکه افسر حامل کد های هسته ای در 
کنار او قابل مشاهده است رفتار همراه با طعنه 
به غرب از خود نشــان می دهد. او این کار را در 
آوریل هنگام شــرکت در مراسم تشییع جنازه 
»والدیمیر ژیرینوفسکی« سیاستمدار ملی گرای 
افراطی در مســکو انجام داد. تصور می شود که 
حضور قابل مشــاهده یک افسر ارشد نظامی با 
کیف نشانه ای از نمایش این تهدید توسط پوتین 
اســت که او می تواند هر لحظه ای که اراده کند 
تســلیحات هســته ای ویرانگر را مستقر سازد. 
ناظران می گویند غیرمعمول ترین جنبه کیف آن 
اســت که دکمه راه اندازی در واقع سفید است 

و آنطور که معموال تصور می شود قرمز نیست.

بــه دنبال هشــدارهای مقام های آلمانــی، بلژیک نیز 
در پی کاهش جریان گاز وارداتی کشــورهای اروپایی از 
روسیه که بسیاری از این کشورها را وا داشته تا به دنبال 
جایگزین های ممکن برای تامین گاز خود باشــند، نسبت 
به مواجهه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بحران زمستانی 
هشــدار داد. به گزارش ایرنا، الشــرق قطر روز جمعه به 
 »Alexander De Croo -نقل از »الکســاندر دی کرو
نخست وزیر بلژیک نوشت: کشورهای اتحادیه اروپا برای 
جلوگیــری از »بحران زمســتانی« باید به صورت جمعی 
اقدام به خرید انرژی کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی 
به دنبال جایگزین های ممکن برای گاز طبیعی روســیه 
هســتند. کشــورهای اروپایی به دنبال کاهش واردات از 

روســیه و همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به سمت 
ســایر ســوخت های فســیلی از جمله زغال سنگ روی 
می آورند. پیش از این، وزیر اقتصاد آلمان هم امروز جمعه 
به دنبال اظهارات روز گذشته خود که گفته بود کشورش 
از کمبود گاز رنج می برد، بار دیگر با نســبت به پیامدهای 
ناشــی از کمبود منابع انرژی هشدار داد و تصریح کرد: به 
دلیل این کمبود، زمستان امسال در آلمان شرایط سخت 
خواهد بود. به دنبال کاهش جریان گاز وارداتی کشورهای 
اروپایی از روسیه، روز دوشنبه قیمت گاز طبیعی در اروپا، 
هر مگاوات ســاعت 5.۸۷ درصد افزایش یافت. بسیاری از 
کشورهای اروپایی به دنبال جایگزین های ممکن برای گاز 

طبیعی روسیه هستند.

خبرگزاری آمریکایی سی ان ان با یادآوری ضعف های ارتش 
روسیه در ابتدای جنگ اوکراین که منجر به عقب نشینی از 
حومه کی یف شــد، ارتش روســیه را اکنون هماهنگ تر از 
گذشته ارزیابی کرد. یک منبع اطالعاتی آمریکا در گفت وگو 
با ســی ان ان اعالم کرد: نظامیــان روس با درس گرفتن از 
اشتباهات روزهای ابتدایی جنگ، اکنون در انجام هماهنگ 
حمالت هوایی و زمینی و زنجیره تامین و پشــتیبانی موفق 
عمل می کنند. وی با اشــاره به نابودی بخشی از سامانه های 
هویتزر ارسالی آمریکا به اوکراین توسط ارتش روسیه، گفت: 
تعداد راکت های هویتزر ارائه شده به کی یف و برد آنها محدود 
است و انتظار نمی رود شرایط جنگ را به زودی تغییر دهند. 
ســی ان ان،   هدف حمالت موشکی و توپخانه ای گسترده 

روســیه به شــرق اوکراین را از هم پاشیدن ارتش اوکراین و 
تحلیل بردن اراده ناتو در طول زمان عنوان کرد. این رســانه 
آمریکایی با اشاره به این موضوع که نظامیان و زیرساخت های 
اوکراین برای استفاده از تسلیحات مدرن غربی آمادگی ندارند 
و برای اســتفاده از سالح های ساخت اتحاد جماهیر شوروی 
سابق، برنامه ریزی شده اند، نوشت: نمایندگان پارلمان اوکراین 
به همتایان آمریکایی خود گفته اند که روسیه منتظر پایان 
ذخایر این ســالح ها در اوکراین و کشورهای کمک کننده به 
کی یف است. موضوع ارســال تسلیحات به اوکراین یکی از 
موارد مناقشه بین اعضای ناتوست. برخی اعضای ناتو معتقد 
هســتند گسترش کمک های تسلیحاتی به کی یف می تواند 

منجر به وقوع جنگ جهانی سوم یا جنگ هسته ای شود.

افزایش هماهنگی های ارتش روسیه در جنگ اوکراینکابوس زمستان بدون گاز در اروپا

اعتراض های ضــد دولتی در اکوادور بــه دلیل افزایش 
هزینه ســوخت، غذا و ســایر نیازهای اولیه چند روز است 
ادامه دارد و تاکنون ۳ نفر در این اعتراض ها کشته و صدها 
نفر نیز بازداشت شــده اند. به گزارش یو پی آی، تظاهرات 
علیه گِیرمو السو رئیس جمهور راست گرای اکوادور از 1۳ 
ژوئن )۲۳ خرداد( در پایتخت این کشور جریان داشته است.
نیویــورک تایمز گــزارش داد که کیتو دومین شــهر 
پرجمعیت اکوادور و پایتخت این کشور به دلیل اعتراض ها 
فلج شده است. معترضان روز پنجشنبه خیابان های این شهر 
را مسدود کردند و انبوهی از الستیک ها را به آتش کشیدند.

این روزنامــه افزود که پلیس به ســمت معترضان گاز 
اشک آور شــلیک کرده است و آن ها نیز به سمت ماموران 
سنگ پرتاب کرده اند. کنفدراسیون ملیت های بومی اکوادور 
رهبری اعتراض ها را برعهده داشته است و خواهان کنترل 

قیمت کاالهای کشــاورزی و بودجه بیشــتر به آموزش و 
پرورش بوده است. 

اتحاد ســازمان های حقوق بشــر اعالم کرد که در این 
درگیری ها حداقل ســه نفر کشــته و نزدیک به 100 نفر 
زخمی شده اند. این گروه از رئیس جمهور اکوادور خواست تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند. 
دولت اکوادور اعالم کرده اســت که کنترل شــهر پویو 
در آمازون را از دســت داده اســت و در این شهر 1۸ افسر 
پلیس مفقود شــده اند.  کاهش قیمت سوخت، حل مشکل 
بیکاری، تنظیم قیمت محصوالت کشاورزی و مبارزه با جرم 
و جنایت از جمله مطالبه های شــهروندان اکوادوری است 
که با هماهنگی »کنفدراســیون ملیت های بومی« مردم را 
از روز دوشــنبه هفته گذشته در برخی شهرهای اکوادور به 

خیابان ها کشانده است.

براساس نتایج نظرسنجی جدیدی، رئیس جمهوری سابق 
برزیل توانسته پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
در ماه اکتبر، برتری خود را نســبت به ژایر بولسونارو حفظ 

کند.
نظرســنجی  در  رویتــرز،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
)Datafolha( ۴۷ درصد از لوئیز ایناســیو لوال داســیلوا، 
رئیس جمهوری سابق برزیل حمایت کردند و تنها ۲۸ درصد 
به ژایر بولســونارو، رئیس جمهوری کنونی این کشــور رای 
مثبت دادنــد. این آمار در ماه مــه ۴۸ درصد در مقابل ۲۷ 

درصد باز هم به نفع لوال بود.
نتایج نظرســنجی حاکی از آن است که زمان برای سایر 
نامزدهایی که امیدوارند این دوره از انتخابات ریاست جمهوری 
را به رقابتی سه جانبه تبدیل کنند، رو به اتمام است. همچنین 
تنها ۸ درصد شــرکت کنندگان به »چیرو گومز«، چپ گرا و 

فرماندار سابق رای داده بودند.
این هفته، لوال یک طرح رسمی را ارائه کرد و عنوان داشت 
که درصورت انتخاب شدن به سیاست های جدید قیمتگذاری 
ســوخت، حذف ســقف هزینه های دولت و مهار چشمگیر 

جنگل زدایی خواهد پرداخت.
وی پس از اســتقبال از نتایج آخرین نظرســنجی گفت: 
»علی رغم تبلیغات تلویزیونی و ســیل زیادی از اخبار جعلی 
در اینترنت، مردم برزیل نشان دادند که می خواهند از دست 

دولت فعلی خالص شوند.«
دفتر رئیس جمهور ژایر بولســونارو هنوز در این خصوص 

اظهار نظر نکرده است.
این نظرســنجی از میان ۲55۶ برزیلی که واجد شرایط 
برای رای دادن هستند، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 

با ۲ درصد خطا انجام شد.

پیشتازی داسیلوا در برزیلخشونت تظاهرات ضد دولتی در اکوادور


