ยูเอ็นดีพหี นุนเวียดนามรับมือภัยแล้ง

โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (ยูเอ็นดีพี)
อนุมัติเงินช่วยเหลือจ�ำนวน 185,000 ดอลลำร์สหรัฐ
(รำว 6 ล้ำนบำท) จำกกองทุนตอบสนองฉุกเฉินของ
ยูเอ็น เพื่อมอบให้กับเวียดนำมในกำรน�ำไปใช้ต่อสู้
รัมติ
บมือชกับนภัยแล้งและปัญหำกำรรุกล�้ำของน�้ำเค็มใน
พืน้ ทีส่ ำมเหลีย่ มปำกแม่นำ�้ โขง โดยนำงเคทลิน วีเซน
ผู
แ้ ทนของยูเอ็นดีพปี ระจ�ำเวียดนำม กล่ำวถึงกำรมอบ
20 มี.ค. 2563
11
ควำมช่วยเหลือนีว้ ำ่ ท่ำมกลำงปัญหำภัยแล้งและกำร
รุกหนักของน�้ำเค็มในพื้นที่สำมเหลี่ยมปำกแม่น�้ำโขง

โดยยูเอ็นดีพีจะจัดหำถังบรรจุน�้ำจ�ำนวน 300
ถัง ให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำนี้ใน
จังหวัดเบ๊นแจ และจะให้ควำมช่วยเหลือด้ำนชีวิต
ควำมเป็นอยู่กับ 176 ครัวเรือนในจังหวัดก่ำเมำของ
เวียดนำม นอกจำกนี้ ยูเอ็นดีพียังจะท�ำกำรประเมิน
ผลกระทบจำกภัยแล้งที่มีต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนในพืน้ ที่ กำรเข้ำถึงน�ำ้ จืด กำรสนับสนุนกำร
เจรจำเรือ่ งกำรป้องกันและควบคุมภัยพิบตั ิ ตลอดจน
กำรใช้เทคโนโลยีเคลื63061116
อ่ นทีใ่ นกำรปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด
เกี่ยวกับควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติแก่
เวียดนำมด้วย (เวียดนามนิวส์)

กัมพูชาล้มแผนสร้างเขื่อนแม่น�้าโขง10ปี

วิคเตอร์ โจนำ อธิบดีกรมพลังงำน กระทรวงเหมืองและพลังงำน ประเทศกัมพูชำ ระบุเมือ่ วันที่ 18 มีนำคม
ที่ผ่ำนมำว่ำ รัฐบำลกัมพูชำจะไม่มีแผนก่อสร้ำงเขื่อนพลังงำนน�้ำกั้นแม่น�้ำโขงในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำและก�ำลัง
ทบทวนเพื่อหันไปหำพลังงำนจำกแห่งอื่นๆ เช่น ถ่ำนหิน ก๊ำซธรรมชำติ และพลังงำนแสงอำทิตย์แทน โดย
เวลำนี้มีที่ปรึกษำชำวญี่ปุ่นที่ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับพลังงำนทำงเลือกอื่นๆ อยู่ อย่ำงไรก็ตำม ไม่ได้มีกำรให้รำย
ละเอียดเกี่ยวกับแผนพลังงำนเพิ่มเติม
ก่อนหน้ำนีก้ มั พูชำเคยประกำศแผนกำรสร้ำงเขือ่ นผลิตไฟฟ้ำพลังน�ำ้ กัน้ แม่นำ�้ โขงในเมืองสมโบร์ และเมือง
สตรึงเตรง แต่แผนดังกล่ำวยังคงถูกระงับเอำไว้ ด้ำนกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เตือนว่ำกำรสร้ำงเขื่อน
จะส่งผลร้ำยกับอุตสำหกรรมประมงและกำรท�ำกำรเกษตรตลอดสองฝั่งแม่น�้ำโขงตอนล่ำงควำมยำว 2,390
กิโลเมตร แม่น�้ำซึ่งไหลจำกจีน ผ่ำนพม่ำ ลำว ไทย กัมพูชำ และเวียดนำม
ทั้งนี้ กัมพูชำพึ่งพำพลังงำนจำกเขื่อนผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำรำว 48 เปอร์เซ็นต์จำกพลังงำนไฟฟ้ำทั้งประเทศ
นอกจำกนี้ ยังมีสัดส่วนกำรน�ำเข้ำพลังงำนไฟฟ้ำจำกเวียดนำมและไทยรำว 25 เปอร์เซ็นต์ (รอยเตอร์)

ทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นแปลงมำนำนกว่ำ 40 ป
โดยกำรปฏิรปู กฎหมำยดังกล่ำว ผ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 68 ต่อ 5
ซึ่งนำยแอนดรูว์ ลิตเติล รัฐมนตรีย
นิวซีแลนด์กล่ำวว่ำ เป็นกำรปรับปรุงให้ก
มีควำมทันสมัย และท�ำให้ผหู้ ญิงสำมำรถ
ร่ำงกำยของตัวเองได้
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำร่ำงกฎหมำย
ดูจะเป็นควำมคืบหน้ำ แต่ปัจจุบันนิว
ยังคงใช้กฎหมำยท�ำแท้ง ปี 1977
กำรท�ำแท้งเป็นควำมผิดตำมกฎหมำ
ต้องโทษจ�ำคุกไม่เกิน 14 ปี ส�ำหรับผูท้ ฝี่ ำ่
นำยลิตเติลกล่ำวว่ำ จะต้องมีกำรเปลีย่
ในเรือ่ งดังกล่ำว โดยตำมกฎหมำยเดิม
จะท�ำแท้งได้ถูกต้องตำมกฎหมำยก็ต
แพทย์ 2 คน รับรองว่ำ หำกตัง้ ครรภ์ต
จะเป็นอันตรำยต่อทัง้ สุขภำพจิตและร่ำง
ผู้เป็นแม่ ผู้หญิงจึงต้องพิสูจน์กับแพ
ว่ำ กำรตัง้ ครรภ์เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

ขาวสั้น
ตางประเท

⦁อิหร่านปล่อยนักโทษฉลอง

ดูไบ - เมือ่ วันที่ 18 มีนำคม สถำนีโทรท
ทำงกำรอิหร่ำน รำยงำนว่ำ อยำตอลเลำะ
คำเมนี ผูน้ ำ� สูงสุดอิหร่ำน เตรียมอภัยโทษ
10,000 คน ซึง่ รวมทัง้ นักโทษกำรเมือง เพ
ฉลองวันปีใหม่ของอิหร่ำน ในวันที่ 20 มีนำ
โกลัมฮอสเซน เอสไมลี โฆษกกระทรวงย
อิหร่ำน เปิดเผยว่ำ ผูท้ จี่ ะได้รบั กำรอภัยโท
ต้องกลับมำเข้ำคุกอีก หลังจำกทีก่ อ่ นหน้ำ
เอสไมลีได้เปิดเผยว่ำ อิหร่ำนได้ปล่อยตัว
รำว 85,000 คนเป็นกำรชัว่ ครำว ซึง่ รวมทง
กำรเมือง เพือ่ เป็นกำรควบคุมกำรแพร่ระบ
โควิด-19 ซึง่ นำยเอสไมลีชแี้ จงว่ำ นักโท
กำรปล่อยตัวชัว่ ครำวเหล่ำนี้ ก็จะไม่ตอ้ ง
คุกอีก หำกได้รบั กำรอภัยโทษจำกผูน้ ำ� สูง
อิหร่ำน โดยผูท้ ไี่ ด้รบั กำรอภัยโทษครัง้ นีจ้ ะร

ไร้ผคู้ น

สภาพบริ เ วณจั ตุ รั ส
ไทม์สสแควร์ ในนคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม ที่
ไร้ผคู้ น ไม่เหมือนปกติ
ที่ ผู ้ ค นจะพลุ ก พล่ า น
ท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของ
“โควิด-19” (รอยเตอร์)

‘ป๊อกบา’ใส่เสือ้ ‘ยูเว่’ลงซ้อมช่วง
⦁อาร์เซน่อลเสนอขายโอบาฯให้บาร์ซา่
ปอล ป๊อกบำ มิดฟิลด์ของ “ปีศำจแดง” แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด โพสต์คลิประหว่ำงซ้อมแบบเก็บตัว เพื่อหลีก
เลีย่ งโควิด-19 โดยสวมเสือ้ ของสโมสร “ม้ำลำย” ยูเวนตุส
ทีมดังในกัลโช่ เซเรียอำ อิตำลี โดยมีเหตุผลเพือ่ ให้กำ� ลังใจ
แบลส มำตุยดี้ นักเตะของยูเวนตุส ที่ได้รับกำรยืนยันไป
ก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำติดเชื้อโควิด-19
ทั้ ง นี้ ป๊ อ กบำ เคยค้ ำ แข้ ง กั บ ยู เ วนตุ ส ระหว่ ำ งปี
2012-2016 ก่อนที่เจ้ำตัวจะย้ำยมำอยู่กับแมนฯ ยูไนเต็ด
ด้วยค่ำตัวสถิติโลกในตอนนั้น 89 ล้ำนปอนด์ เมื่อเดือน
สิงหำคมปี 2016 โดยปัจจุบนั ป๊อกบำอยูใ่ นช่วงเรียกควำม
ฟิตหลังจำกกำรผ่ำตัดข้อเท้ำเมื่อเดือนมกรำคม ซึ่งกำร
หำยหน้ำไปรักษำตัวนำนหลำยเดือน ส่งผลให้มีกระแส
ข่ำวลือว่ำ ป๊อกบำหมดไฟลงสนำมให้ผีแดง
อย่ำงไรก็ตำม ในคลิปป๊อกบำ ได้อธิบำยว่ำ เป็นกำร
ส่ ง ก� ำ ลั ง ใจให้ ม ำตุ ย ดี้ เพื่ อ นร่ ว มชำติ ชุ ด แชมป์ โ ลก
ชำวฝรั่งเศส นอกจำกนี้ ในคลิปเดียวกันนั้น วิคเตอร์
ลิ น เดอเลิ ฟ กองหลั ง ปี ศ ำจแดงก็ ส วมเสื้ อ ของอั ล บิ น
เอ็คดำล กองหลังของซำมพ์โดเรีย เพรำะเอ็คดำลเป็น
เพื่อนร่วมทีมชำติสวีเดน ที่เพิ่งได้รับกำรตรวจพบว่ำติด

ไม่มีอะไรมำกกว่ำนั้น” ป๊อกบำ เขียนข้อควำมดักทำง
ข่ำวลือ
ด้ำน มำตุยดี้ นักเตะยูเวนตุสได้เขียนข้อควำมตอบ
กลับป๊อกบำในโพสต์ดังกล่ำวว่ำ ขอบคุณมำกน้องชำย
ได้ใจสุดๆ เลย รักนำยนะ และถือเป็นเรื่องน่ำยินดีทีเห็น
นำยกลับสัมผัสฟุตบอลอีกครั้ง
ปืนใหญ่หวั่นเสีย‘โอบาเมยอง’แบบฟรีๆ
Sport สื่อสเปน รำยงำนว่ำ ปิแอร์-อำยเมอริค โอบำ
เมยอง กองหน้ำอำร์เซน่อล มีควำมเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะไม่ตอ่
สัญญำใหม่กบั ต้นสังกัด ทัง้ ๆ ทีต่ อนนีส้ ญ
ั ญำปัจจุบนั เหลือ
อยู่เพียง 15 เดือน และสำมำรถย้ำยออกไปแบบไม่ค่ำตัว
ได้ในซัมเมอร์ 2021
สื่อสเปนบอกอีกว่ำ ในตลำดนักเตะเดือนมกรำคม
บำร์เซโลน่ำยื่นข้อเสนอ เพื่อซื้อตัวกองหน้ำรำยนี้ไป
ร่วมทีม แต่อำร์เซน่อลปฏิเสธไป เพรำะมิเกล อำร์เตต้ำ
กุนซือปืนใหญ่ ต้องกำรจะเก็บเขำไว้เป็นก�ำลังหลักของ
ทีมต่อไปในฤดูกำลหน้ำ แต่กำรที่อำร์เซน่อลไม่สำมำรถ
จบท็อป 4 ในพรีเมียร์ลีกได้ ท�ำให้โอบำเมยองไม่แฮปปี้
ที่ จ ะอยู ่ กั บ ที ม ต่ อ ไปแล้ ว ท� ำ ให้ ต อนนี้ อ ำร์ เ ซน่ อ ลได้

ฟอร์มลู า่ วันย้ายช่ว
ขยายพักเพิม่ เป็น3

สหพันธ์ยำนยนต์นำนำชำติ
เบรกกลำงฤดูกำลของศึกรถสูต
วัน” จำกเดิมจะพัก 2 สัปดำห์ใ
เบรกช่วงเดือนมีนำคมถึงเมษำย
วัน เป็น 21 วัน เพื่อเป็นส่วนห
ระบำดของโควิด-19 พร้อมแนะ
ระวังสังเกตอำกำรตัวเอง
ส� ำ หรั บ ศึ ก ฟอร์ มู ล ่ ำ วั น ซี ซ
ของโควิด-19 เข้ำแบบเต็มๆ ห
ซีซั่นอย่ำง “ออสเตรเลียน กรัง
จำกเดิมที่มีก�ำหนดประชันควำ
เพรำะพบทีมงำนของทีมแม็คลำ
โควิด-19 ขณะเดินทำงไปเตร
ซึ่งในเวลำต่อมำ เรซที่ 2 ที่บำห
3 ในเวียดนำม (3-5 เมษำยน)
ที่สนำมที่ 4 ในจีน (17-19 เม.ย
ไปแล้วก่อนหน้ำนี้
อย่ำงไรก็ตำม โปรแกรมตัง้ แ

