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»جو بایدن« رئیس جمهــوری آمریکا در 
نخستین سفر آسیایی خود مورد استقبال گرم 
»یون ســوک یول« همتای کره جنوبی قرار 
گرفت. به گــزارش خبرگزاری »رویترز« »جو 
بایدن« رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین 
دیدار حضوری با همتای کره جنوبی خود وارد 
سئول شد. قرار است روسای جمهوری آمریکا 
و کره جنوبی امروز پیش از برنامه های شــنبه 
از یکی از کارخانجات شــرکت سامسونگ که 
درزمینه تولید قطعات الکترونیک و کامپیوتر 

فعالیت می کند، بازدید کنند.
از سوی دیگر شرکت هیوندای کره جنوبی 
به دنبال تاســیس کارخانــه تولید خودرو در 
آمریکا می باشــد که همزمان با ســفر بایدن 

ممکن است این خبر اعالم رسمی شود.
»یون ســوک یول« رئیس جمهوری کره 
جنوبی در مصاحبه با خبرنگاران گفت :» فکر 
می کنم سفر جو بایدن فرصتی برای اتحاد دو 
کشــور در جهت تقویت همکاری با توجه به 
تغییراتــی که در جامعه جهانی افتاده اســت 
باشــد.«  ممکن اســت با ورود جو بایدن به 
منطقه »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی 
آزمایش های موشــکی خود را از ســرگیرد. 
رئیس جمهوری آمریکا برنامه دیدار از منطقه 

مرزی میان دو کره را لغو کرده است. 
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا 
نیز در پاســخ به احتمال آزمایش هســته ای 
کره شمالی در این سفر گفت تقویت همکاری 
آمریــکا با کره جنوبی و ژاپــن برای مقابله با 
هرگونــه اقدام تحریک آمیــز خواهد بود و ما 

برای هر اتفاقی در منطقه آمادگی داریم.
به نظر می رسد رئیس جمهوری جدید کره 
جنوبی در مقایسه با پیشینیان خود سیاست 
ســخت تری در برابر کره شمالی اتخاذ کند و 
از جو بایدن درخواســت کمک بیشتری کند. 
وی درباره تقویت و افزایش ظرفیت دفاعی و 

مقابله با کره شمالی وعده داده است. 

کره شــمالی که از هفته گذشته با افرایش 
همه گیری ویروس کرونا مواجه شــده تمامی 
پیشنهادها برای کمک و از سرگیری مذاکرات 

را با کره جنوبی و آمریکا رد کرده است. 
هدف و مضمون اصلی سفر رئیس جمهوری 
آمریــکا از کره جنوبــی مقابله با حضور چین 
در منطقه می باشــد. با این وجود کره جنوبی 
لحــن محافظه کارانه ای در رابطه با چین که 
بزرگترین شــریک تجاری اش می باشد را در 

دستورکار خود قرار داده است. 

در پایان این گزارش آمده است کره جنوبی 
انتظار دارد تا از ســوی آمریکا به عنوان یکی 
از اعضــای چارچــوب کاری اقتصادی هند-
اقیانوســیه )IPEF( اعالم شــود. یون سوک 
یول در پاســخ به پیوســتن به این کارگروه 
تاکید کرد ملحق شدن به این گروه هیچگونه 
تضادی با روابط اقتصادی کره جنوبی با چین 

نخواهد داشت.
احتمال دیدار بایدن و شی

جیک ســالیوان مشــاور امنیت ملی کاخ 

ســفید ، احتمال گفت و گوی وی را با شــی 
جین پینگ همتای چینی در هفته های پیش 

رو مطرح کرده است.
سالیوان در مســیر نخستین سفر آسیایی 
بایدن کــه از کره جنوبی آغاز می شــود، در 
هواپیمای ریاست جمهوری گفت: اگر رئیس 
جمهــوری در هفته های آتی با شــی مذاکره 

کند، شگفت زده نخواهم شد.
 ســالیوان افــزوده کــه در تمــاس روز 
چهارشــنبه با یانگ جی چی مشاور بلندپایه 

شــی در امور سیاست خارجی، آشکارا در باره 
نگرانی های واشنگتن از فعالیت های هسته ای 
و موشکی کره شمالی، سخن گفته و آنها را به 

نفع چین ندانسته است.  
تالش برای دیدار رئیس جمهوری 

آمریکا با بن سلمان
شبکه خبری CNN به نقل از منابع مطلع 
اعالم کــرد که جو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا درحال بررسی موضوع دیدار با محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی طی ماه 

آتی میالدی است.
یــک مقــام دولــت آمریکا که بــه دلیل 
حساسیت این موضوع حاضر به افشای نامش 
نشــده اســت در این باره گفت، ممکن است 
که جو بایدن برای دیدار با رهبران شــورای 
همکاری خلیج فارس به خاورمیانه سفر کند 
و این درحالی است که عربستان سعودی در 
حال حاضر ریاست این شورا را بر عهده دارد.
CNN با تایید خبر دیدار احتمالی بایدن 
و بن ســلمان، به نقل از منابع مذکور گزارش 
داد: مقامات دولــت بایدن در حال مذاکره با 
ســعودی ها درباره ترتیب دادن یک مالقات 
حضــوری میان وی و بن ســلمان در جریان 

سفر ماه آتی بایدن هستند.
این شــبکه آمریکایی درحالــی از دیدار 
احتمالــی بایدن با بن ســلمان خبــر داده 
اســت که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای 
ابتدایی ریاســت جمهوری اش مدعی حمایت 
از حقوق بشــر شــده و حاضر به دیــدار با 
ولیعهد عربستان سعودی به دلیل قتل جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی نشده 
بود و جن ســاکی، ســخنگوی کاخ ســفید 
نیــز اعالم کــرده بود که بایدن از سیاســت 
گفت وگو در ســطوح سیاســی مشابه پیروی 
می کند و همتای سیاســی رئیس جمهوری 
 آمریکا در عربســتان؛ ملک ســلمان، پادشاه 

این کشور است.

بایدن به کره جنوبی رفت

تور آسیایی رئیس جمهوری آمریکا
کره شمالی احتماال دست به آزمایش موشکی خواهد زد

تزلزل در کابینه بنت

منابــع خبری از ضربه ای دیگــر به کابینه 
ائتالفی سست دولت رژیم صهیونیستی با جدا 

شــدن یک نماینده دیگر از ایــن ائتالف خبر 
دادند.

اســکای نیوز عربی اعالم کــرد که »گیدا 
رینــاوی زعبی«، نماینده عرب و معاون رئیس 
کنســت )پارلمان رژیم صهیونیستی( از حزب 
چپ گرای »مرتس« از ائتــالف دولت ائتالفی 
نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
جدا شد. زعبی در نامه ای به نفتالی بنت و یائیر 
الپید، وزیر خارجه دولت رژیم صهیونیســتی 
درباره این تصمیم نوشت که دیگر عضو کابینه 
ائتالفی نیست و منصب پیشنهادی به او برای 
فعالیت به عنوان سرکنسول رژیم صهیونیستی 

در شانگهای چین را هم نمی پذیرد.
در ایــن نامــه بــه تجــاوزات روزافــزون 

نظامیان رژیم صهیونیســتی به فلســطینی ها 
در مســجداألقصی و همچنین تجــاوز آنها به 
تشییع کنندگان پیکر شیرین ابوعاقله، خبرنگار 
فلسطینی شبکه الجزیره در قدس اشاره شده 

است.
زعبی در این باره گفــت: من نمی توانم به 
حمایت از ائتالفی ادامــه دهم که آزار و اذیت 
بی شرمانه ای را علیه جامعه ای که از آن آمده ام، 

درپیش گرفته است.
استعفای ریناوی زعبی از ائتالف دولت رژیم 
صهیونیستی باعث شد که بنت تنها ۵۹ کرسی 
از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار داشته باشد. 

این درحالی اســت که احتمال داده می شــود 
اپوزیســیون رژیم صهیونیســتی بــه رهبری 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق این رژیم از 
جدا شدن زعبی از ائتالف دولت استفاده کرده 
و طی جلســه چهارشنبه کنست طرح انحالل 
دولت را ارائه کند و خواستار برگزاری انتخابات 

زودهنگام شود.
کابینه دولت ائتالفی نفتالی بنت و یائیر الپید 
پیشتر نیز با استعفای »عیدیت سیلمان«، عضو 
کنســت از ائتالف دولت، در آستانه فروپاشی 
قــرار گرفت و اکثریت خود را در پارلمان رژیم 

صهیونیستی از دست داده بود.

ترکیه به ازای موافقت با عضویت سوئد و فنالند در سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، خواستار لغو تحریم های آمریکا 
و غرب علیه آنکارا بر سر خرید موشک های اس ۴۰۰ و توقف 
 )PKK( حمایت این دو کشــور از حزب کارگران کردستان
اســت. تارنمای بلومبرگ اخیرا در گزارشی نوشته است که 
ترکیه اعالم کرده با عضویت ســوئد و فنالند در ناتو مخالف 
است زیرا آن را با منافع مشترک متحدان ناتو مغایر می داند. 
برای پذیرش عضو جدید در این ائتالف نظامی، رســیدن به 
توافق در میان همه اعضا الزامی است؛ بنابراین از نظر تئوری، 
ترکیه می تواند جلوی الحاق ســوئد و فنالند را بگیرد و اجازه 
ندهــد آنها به عضویــت ناتو در آیند. تارنمــای بلومبرگ در 
این زمینه گــزارش داد: رجب طیب اردوغان گفته که اجازه 
نمی دهد سوئد و فنالند به ناتو ملحق شوند. بهانه او مواضع این 
دو کشور در قبال شبه نظامیان ُکرد است و با این موضع چوب 
الی چرخ تالش ها برای تقویت ائتالف نظامی غرب به دنبال 
حمله روســیه به اوکراین گذاشته است. اردوغان روز دوشنبه 
در یک کنفرانس خبری آب پاکی را روی انتظارات درباره حل 
فوری اختالفات بر ســر عضویت این دو کشور در ناتو ریخت. 
وی اظهاراتی را مطرح کرد که نشــان می داد قصد دارد مانع 
عضویت این دو کشــور و یا دســتکم توافقاتی در این زمینه 

شود.  همزمان با تهدیدهای ترکیه درباره مخالفت با پیوستن 
سوئد و فنالند به ناتو به بهانه جنگ اوکراین، بلومبرگ با سه 
نفر از مقامات ارشد ترکیه ای گفتگو کرده و از آنها نظرشان را 
درباره انتظارات دولت آنکارا از ناتو به ازای موافقت با پیوستن 
این دو کشور پرسیده است. این سه مقام که خواستند نامشان 
فاش نشــود گفتند اجازه ندارند علنا درباره مذاکرات داخلی 
دولت در این زمینه صحبت کنند و هر ســه آنها ارزیابی های 
مشابهی را ارائه دادند. در زیر خالصه ای از اظهارات آنها آمده 
اســت: آنکارا تاکید دارد که هر نامزدی برای عضویت در ناتو 
باید نگرانی های این کشــور را در خصوص شبه نظامیان کرد 
در داخل ترکیه و در سراسر مرزهایش در روسیه و عراق درک 
کند. حمایت از این حزب مســاله اصلی تنش ها بین ترکیه با 
ائتالف ناتو بوده است چرا که هر چند همه اعضای ناتو حزب 
کارگران کردستان )PKK( ترکیه را سازمانی تروریستی در 
داخل ترکیه می شناسند اما بسیاری از کشورهای عضو ناتو، 
از یگان های مدافع خلق )YPG( به عنوان شــاخه ای از این 
حزب در روســیه حمایت کرده یا حتی آن را مسلح کرده اند. 
ترکیه خواســتار آن است که فنالند و ســوئد نه تنها حزب 
کارگران کردستان، بلکه ائتالفات آن را به عنوان پیش شرط 

موافقت با عضویت این دو کشور با ناتو محکوم کنند. 

خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ســرگئی شویگو وزیر 
دفاع روســیه گزارش داده که پیوستن فنالند و سوئد به 
ناتو، بــه افزایش تهدیدهای نظامی نزدیک مرز روســیه 
منجر شده و مسکو به اقدامات متقابل الزم دست می زند.
به گزارش خبرگزاری ریانووســتی؛ شویگو گفته است 
که روسیه با تشکیل ۱۲ یگان تازه در حوزه نظامی غربی 

خود به این اقدام واکنش نشان خواهد داد. 
همزمــان، شــرکت دولتــی گاز فنالنــد »گازم« روز 
جمعه اعالن کرد که بر اســاس اطالع شرکت گاز روسیه 
»گازپروم«، جریان گاز طبیعی صادراتی از بامداد شــنبه 

قطع خواهد شد.
به گــزارش ایرنا از خبرگــزاری رویتــرز؛ گازم که از 
پرداخــت بهای گاز دریافتی گازپروم به روبل بر اســاس 
درخواست روسیه از کشورهای اروپایی، خودداری کرده، 
چهارشنبه گذشته هشدار داده بود که روسیه نباید عرضه 
گاز را به علت اختالف بر ســر پرداخت بهای آن به روبل، 
قطع کند. میــکا ویلیانن مدیر عامــل گازوم ضمن ابراز 
تاسف از متوقف شدن عرضه گاز طبیعی بر اساس قرارداد 
با روسیه، افزود: ما با دقت برای این شرایط آماده بوده ایم 
و در صورت مختل نشــدن شــبکه انتقــال گاز، خواهیم 

توانست در ماه های آینده گاز مشتریانمان را تامین کنیم.
قرار اســت جریان گاز روســیه از ساعت چهار به وقت 

گرینویچ ۲۱ مه )۳۱ اردیبهشت ماه( قطع شود.
گازم اعالم کرده که به تامین گاز مشــتریان در فنالند 
از منابع دیگر مانند خط لوله بالتیککونکتور که این کشور 

را به استونی وصل می کند، ادامه خواهد داد.
همچنین از روز شــنبه هفته گذشته روسیه صادرات 

برق به فنالند را قطع کرده است. 
یک اپراتــور و تامیــن کننده زیر مجموعه شــرکت 
»اینتررائو« روسیه اعالم کرده بود که مسکو از روز شنبه 
جریان برق را بــه فنالند به دلیل پرداخت نکردن قبوض 

معوقه، قطع می کند.
طبــق بیانیه ایــن شــبکه، شــرکت »راو نوردیک«، 
زیرمجموعه شرکت هلدینگ انرژی دولتی روسیه »اینتر 
رائو«، مســتقر در هلسینکی، از ششم ماه مه هیچ مبلغی 
در ازای برق عرضه شــده به فنالند، دریافت نکرده است. 
راهی برای پرداخت پرداخــت وجود ندارد و ما مجبوریم 
از ۱۴ مه برق رســانی را متوقف کنیم. سوئد و فنالند روز 
چهارشنبه به صورت رســمی درخواست پیوستن به این 

سازمان نظامی غربی را ارایه کرده اند. 

تصمیم جدی روسیه برای مقابله با گسترش ناتوسهم خواهی ترکیه در ماجرای عضویت فنالند و سوئد در ناتو

Therese Raphael در بلومبرگ نوشت: 
وقتی اولین طاق های طالیی در میدان پوشکین 
مسکو در سال ۱۹۹۰ ظاهر شد، هرچند اواسط 
زمســتان بود، اما گویی برف در نارنیا شروع به 
آب شدن کرده بود و حالت طبیعی اشیا با رنگی 
باشــکوه باز می گشت. روس ها در گوشه و کنار 
صف می کشیدند تا طعم شیرینی هایی را بچشند 

که زمانی ممنوع بود.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«؛ 
در ادامه این مطلب آمده است: یکی از تبلیغات 
مک دونالد می گفــت »اگر نمی توانید به آمریکا 
بروید، به مــک دونالد در مســکو بیایید. » به 
زودی سایر برند های جهانی با لوگو ها و ویترین 
فروشــگاه های خود، مناظر خیابانــی را تغییر 
دادند. لوگو هایی به روسیه وارد می شدند که به 
نوعی مشروعیت دولت را افزایش می دادند، چه 
مک دونالد و چه هوگو باس، همگی جلوه هایی از 

مدرنیته بودند.
روز دوشــنبه، شــرکت مک دونالد تصمیم 
گرفت تجارت خود در روســیه را متوقف کند 
که البتــه با تعطیلی صرف فروشــگاه های این 
برند متفاوت اســت، زیرا آن ها دو هفته پس از 
آغاز حمله پوتین به اوکراین، فروشگاه هایشــان 

را بســته بودنــد. کارمندان همچنــان حقوق 
دریافت می کردند و تابلوی این فروشگاه ها روی 
دفترچه های شرکت مادر همچنان فعال است. 
برگشــت از این خروج کامل بسیار دشوارتر از 
بستن صرف فروشــگاه ها در یک کشور است، 
کاری که بسیاری از برند های بین المللی دیگر 
آن را به عنوان نشانه ای از محکوم کردن اقدامات 
روسیه انجام دادند، اما همچنان از حضور در آن 
کشــور ناامید نشــده اند. حاال برند ها به سمت 
خروج کامل می روند. شرکت رنو هم اعالم کرد 
تمامی دارایی های خود در روسیه را به یک نهاد 
تحت کنترل دولت می فروشد. مسلما برند های 
دیگــری هم به این ســمت خواهند رفت. مثل 
اینکه برف های آب شده نارنیا دارند برمی گردند.

کریــس کمپچینســکی، مدیــر اجرایــی 
مک دونالد، یادآور شــد که ورود این شرکت به 
بازار روســیه در ۳۲ ســال پیش، پیروزی امید 
بــود. او گفت: »امید برای کشــوری که پس از 
چندین دهه انــزوا خود را بــه روی جهان باز 
کرد. امیدواریم که جهان کمی بیشــتر به هم 
متصل شود« - نمادی از امید به اینکه در مسکو 
همان بیگ مک را دریافت کنیم که در شیکاگو 
دریافت میکردیم. اما امید نیازمند مدیریت است. 

کمپچینسکی می گوید محدودیت های قانونی را 
برای شروع فعالیت در نظر گرفته، اینکه آیا برند 
می تواند نیاز های مشــتری را برآورده و تجارت 
را آزادانــه اداره کند، آیا حضور آن باعث ارتقای 
این برند می شــود، آیا اساسا این تجارت مقرون 
به صرفه و با ارزش های مک دونالد همسو است 
یا خیر. البته در مورد آخر سکوت کرد – تکلیف 
۶۲ هزار کارمند و واســطه ها و ارتباطات محلی 
چه خواهد شد؟ البته نهایتا بحران انسانی ناشی 
از جنگ پوتین در اوکراین، پاســخ این سوال را 

هم روشن کرد.
برای شــرکتی که یک امپراتوری جهانی را 
بر اساس استراتژی تولیدمثل ایجاد کرده، اقدام 
کنونی شان، موسوم به »حذف بال ها«- به معنی 
لغو امکان استفاده از لوگو، نام و منوی برند - بی 
سابقه است. شاید در اجرا مشکالتی ایجاد شود و 
در نتیجه شرکت جدول زمانی ندارد. مک دونالد 
می گوید به دنبال فروش نزدیک به ۸۵۰ رستوران 
خود در روسیه به یک خریدار محلی است. اکثر 
فروشگاه ها متعلق به شرکت ها هستند، اما بیش 
از ۱۰۰ شــعبه توســط صاحبان امتیاز کنترل 
می شــوند و برخی از آن هــا از تعطیل کردن یا 
حذف طاق های طالیی خودداری کرده اند. مک 

دونالد قصد دارد تا زمانی که خریدار پیدا شود، 
بــه پرداخت حقوق کارمندان خود در روســیه 
ادامه دهد. اما ایــن کارگران، صاحبان امتیاز و 
شبکه بزرگی از تامین کنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات، همگی با آینده نامعلومی روبرو هستند 
که ضرری جانبی ناشــی از جنگ پوتین است. 
همچنین خیریه های رونالد مک دونالد هاوس 
و دانشــگاه هامبورگر که مهارت های تجاری را 
آموزش می دادند و فرصت های شغلی را فراهم 

می کردند، از بین خواهند رفت.
نهاد های تحت حمایت دولت احتماالً تالش 
خواهند کرد تا روس ها را متقاعد کنند که هیچ 
چیز تغییــر چندانی نکرده یا اینکه مک دونالدز 

داخلــی حتی بهتر خواهد بــود. در ماه مارس، 
یک رستوران زنجیره ای جدید روسی از لوگوی 
خود به شکل حرف »B« )در روسی به صورت 
V تلفظ می شود( رونمایی کرد که شبیه کناره 
طاق هــای طالیی مک دونالد اســت. این گفته 
تام فریدمــن، روزنامه نگار نیویورک تایمز که دو 
کشوری که مک دونالدز داشته باشند، با یکدیگر 
نمی جنگند، درســت از آب درآمده اســت. ما 
احتماالً به خودمان یک قانون نســبتاً پیش پا 
افتاده تر را یادآوری می کنیم: کشــور های بدون 
حاکمیت قانون، که رهبران مادام العمر آن ها از 
نظر دموکراتیک پاسخگو نیستند، قادر به انجام 

کار های احمقانه هستند.

خداحافظی مک دونالد با روسیه

افزایش واردات نفت خام چین از روسیه برای 
ذخیره سازی

داده های رســمی نشان می دهد که چین بزرگ ترین وارد کننده نفت خام 
جهــان، در ادامه خرید این کاال از روســیه به میزان بیش از نیاز خود، در ماه 
آوریل)ماه گذشــته میالدی( روزانه دو میلیون بشکه نفت خام به ذخایر خود 
افزوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز؛ مصرف پائین پاالیشگاه ها، تقاضای 
اندک داخلی و صادرات محدود ســوخت پاالیش شــده، نیز به افزایش ذخایر 

چین کمک می کند.
میزان افزایش روزانه ذخایر نفتی بازرگانی یا راهبردی چین در ماه مارس، 
نزدیک به ۶۱۰ هزار بشــکه بوده که در چهار ماهه نخســت ۲۰۲۲ نزدیک به 
۹۶۰ هزار بشــکه در روز رسیده است. هم زمان  گزارش هایی از مذاکره چین 
با روسیه برای خرید نفت خام به منظور تقویت ذخایر راهبردی نفت،  با بهره 
برداری از تخفیف های چشــمگیر این کشور هم زمان با رویگردانی مشتریان 

غربی از واردات نفت روسیه در پی اعمال تحریم های غرب، منتشر می شود.
آغــاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه )۵ اســفند ماه( بــه اعمال تحریم های 

گسترده مالی واقتصادی آمریکا و غرب بر روسیه منجر شد.
واردات روزانــه نفت خام چین در آوریل ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار بشــکه و 
تولید روزانه داخلی ان چهار میلیون و ۱۴۰ هزار بشــکه بوده، به گونه ای که 
در مجموع روزانه ۱۴ میلیون و ۶۱۰ هزار بشــکه در اختیار پاالیشگاه ها قرار 
می گرفته اســت. اما میزان فرآوری پاالیشگاه ها ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه 
در روز بوده که به این معناست که روزانه ۲ میلیون بشکه کمتر از میزانی که 

در اختیارشان قرار می گرفته، پاالیش می کرده اند.
پیش بینی می شــود کــه واردات نفت خام چین در مــاه جاری )مه( ۱۰ 
میلیون و ۵۳۰ هزار بشــکه در روز باشد که اندکی از ۱۰.۴۷ در اوریل، بیشتر 
خواهد بود. به نظر می رســد کــه چین در ماه های آینــده واردات نفت خام 
را بــه ویژه از روســیه برای بهره بردای از تخفیف هــای زیاد افزایش دهد که 
دیگر عرضه کنندگان نفت به ویژه ایران و ونزوئال را وادار به باالبردن بیشــتر 

تخفیف ها برای چین به عنوان مشتری اصلی خود خواهد کرد.

ویژه

اهدای جایزه گونتر والراف آلمان به آسانژ
والراف  گونتــر  جایزه 
امســال به جولیان آسانژ، 
ویکی لیکس  بنیان گــذار 
اعطا می شود. طبق بیانیه 
هیئــت ژوری، آســانژ با 
افشــای اســناد و تصاویر 
تحقیقات  بــه  محرمانــه 
پیرامــون جنایات جنگی 
احتمالی آمریکا در ســال 

۲۰۱۰ کمک کرده اســت. این جایزه را اســتال موریس، همسر آسانژ و از فعاالن 
حقوق بشر به نیابت از او تحویل خواهد گرفت. مراسم اعطای جایزه روز پنجشنبه، 
۱۹ می ) ۲۹ اردیبهشت( و  در چارچوب ششمین همایش »نقد ژورنالیستی« در 
مرکز رادیو سراســری آلمان )دویچلند فونک( برگزار شد.   در بیانیه هیات ژوری 
جایزه گونتر والراف درباره دالیل اعطا جایزه به جولیان آســانژ گفته می شــود که 
او فشــارهای زیادی را برای »روزنامه نگاری تحقیقی« و گزارش های انتقادی خود 
تحمل کرده است. در ادامه استدالل هیات ژوری آمده است تعقیب و پیگرد بی وقفه 
آسانژ به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری تحقیقی از طرف آمریکا، گزارش دهی آزاد 
را مورد تهدید قرار داده اســت. هیات ژوری به خطر اســترداد آسانژ به آمریکا نیز 
اشاره کرده است. دادگاهی در لندن حکم استرداد موسس ویکی لیکس به آمریکا 
را صادر کرده اما وزارت کشور بریتانیا هنوز به طور قطعی این حکم را تائید نکرده 
است. »همایش نقد ژورنالیستی« را  هر ساله هیات تحریریه رادیو سراسری آلمان 
در مشارکت با یک نهاد مدنی فعال دیگر در عرصه حمایت از ژورنالیسم مستقل و 
تحقیقی به نام »ابتکار روشنگری خبری« )INA( برگزار می کند. این همایش از 
سال ۲۰۱۵ جایزه گونتر والراف را به روزنامه نگارانی که در کار روشنگری و تحقیق 
ابتکار و پیگیری و شجاعت به خرج داده اند اعطا می کند. ارزش مالی جایزه بالغ بر 
۵ هزار یورو است. گونتر والراف که جایزه به نام اوست ۷۸ سال دارد و از چهره های 

مشهور ژورنالیسم تحقیقی و افشاگرانه در آلمان است.

بازداشت برادر پادشاه عمان
عبداهلل دوم شــاه اردن پنجشنبه شــب در بیانیه ای طوالنی از حصر خانگی 
برادرش شــاهزاده حمزه بن حسین خبر داده است. به گزارش ایرنا از رسانه های 
اردنی، در این بیانیه طوالنی شاه اردن دالیل خود برای حصر خانگی برادرش را 
شرح داده که از آن جمله می توان به آنچه وی بدعهدی خوانده اشاره کرد. عبداهلل 
دوم در این بیانیه گفته که وی نقض عهد کرده است و به تعهداتی که در دیدار 

شاه به آن متعهد شده، عمل نکرده است.
شاه اردن مدعی شده است که شاهزاده حمزه همچنان درصدد بحران آفرینی 
به همان شــیوه ای است که سال گذشته به همراه رییس ستاد مشترک ارتش 
انجام داد. حصر خانگی شــاهزاده حسین چندماه پس از آن رخ می دهد که وی 
در نامه ای به شــاه »از اقدام خود که رسانه ها از آن به عنوان »مساله فتنه« یاد 

می کنند ابراز پشیمانی و طلب بخشش کرده بود.
شــاهزاده »حمزه بن الحسین« برادر ناتنی شــاه اردن اواخر فروردین سال 
۱۴۰۰ بــه همراه ۲۰ نفــر دیگر از مقام های امنیتی این کشــور به اتهام کودتا 
دســتگیر و حبس خانگی شد اما پس از مدتی در یکی از مراسم ها در کنار شاه 
اردن مشاهده شد. عبداهلل دوم شاه اردن بر اساس خواسته پدرش در سال ۱۹۹۹ 
شاهزاده »حمزه بن الحسین« را به عنوان ولیعهد معرفی کرد  اما در سال ۲۰۰۴ 

وی را برکنار و پسرش شاهزاده »حسین« را به عنوان ولیعهد معرفی کرد.

بحران مواد غذایی در سریالنکا
نخســت وزیر ســریالنکا درباره کمبود مواد غذایی در حالی که این کشور 
با بحران اقتصادی و سیاســی شدیدی دســت به گریبان است هشدار داد. به 
گزارش خبرگزاری »رویترز« دولت سریالنکا وعده داد برای فصل آینده زراعی 
مقدار کافی کودشــیمیایی برای تقویت صنعت کشــاورزی خریداری خواهد 
شــد این درحالی است که نخســت وزیر این کشور درباره کمبود مواد غذایی 
در بحبوحه بحران اقتصادی هشــدار داد.  تصمیم ممنوعیت تمامی کودهای 
شیمیایی که آوریل سال گذشته از سوی »گوتابایا راجاپاسکا« رئیس جمهوری 
سریالنکا اتخاذ شــد بازده محصوالت کشاورزی را کاهش داد و باوجود اینکه 
دولــت این ممنوعیت را مورد بازبینی قرار داد تاکنون هیچ گونه واردات قابل 
توجهی صورت جایگزین نشــده است.  از ســوی دیگر »رانیل ویکرمسینگ« 
نخســت وزیر ســریالنکا  در پیامی که روز گذشــته در حساب توئیتری خود 
منتشــر کرد گفت: »از آنجایی که زمان کافی برای خرید کودشیمیایی برای 
ایــن فصل زراعی )مه - اوت( وجود ندارد، گام هایی جهت خریداری کود برای 

فصل زراعی آینده ) سپتامبر- مارس( صورت گرفته است.« 

ژورنالیسم

پولیتیک

اکونومیک

اعالم مفقودی
برگ ســبز خودرو کامیونت کمپرسی سیستم نیسان 
تیپ  ۲۴۰۰ مدل ۱۳۸۳ به شــماره انتظامی ۷۱۲ب۴۵ 
 ایران ۸۶ و به شــماره موتور ۲۵۴۰۴۹ و شــماره شاسی
D ۴۸۹۰۸ بنام عذرا اســیری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و کارت ماشــین پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی رنگ 
نقره ای – متالیک مدل ۱۳۸۵ شــماره موتور ۱۲۴۸۵۰۵۴۵۷۹ 
 شــماره شاســی ۲۴۲۱۵۸۹۷ بــه شــماره پــالک ایــران
 ۸۶-۲۵۱ب ۳۶ متعلق به ابراهیم محمودی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کره شمالی از ابتالی حدود ۱۰ درصد از جمعیت ۲۶ 
میلیونی خود به ویروس کرونــا خبر داد و اعالم کرد که 
تعداد فوتی های کرونا تا کنون تنها ۶۵ نفر اســت؛ آماری 

که محل تردید در میان کارشناسان است.
به گزارش خبرگزاری »آسوشــیتد پرس« روز گذشته 
آمار ثبت شــده مبتالیان به ویروس کرونا در کره شمالی 
حدود ۱۰ درصد از جمعیت ۲۶ میلیونی و شــمار مرگ و 
میر بر اثر ابتال به این ویروس ۶۵ نفر در این کشور اعالم 
شــد. این درحالی است که کارشناسان درباره صجت این 
آمار تردید دارند و نگرانی هایی درباره بحران انســانی در 

این کشور باال گرفته است. 
هفته گذشته کره شمالی پس از ۲ سال که از آغاز همه 

گیری کرونا در جهان می گذرد برای نخستین بار از شیوع 
ویروس جهش یافته »امیکرون« کرونا در این کشور خبر 
داد. تا کنون کره شمالی ادعا کرده بود در این کشور هیچ 

موردی از ابتال به ویروس کرونا وجود ندارد. 
برخی کارشناسان معتقدند کره شمالی به دلیل ناتوانی 
در مقابله با گســترش ویروس کرونا و نارضایتی مردم از 
عملکرد رهبر این کشــور درباره همه گیری مجبور شــد 
برای نخستین بار اواخر آوریل وجود همه گیری در کشور 
را اعالم کند و در حال حاضر آمار پایین و غیرقابل استناد 
تلفــات و مرگ و میــر و ابتال به این ویــروس تنها برای 
نمایش کارآمدی سیستم ضد ویروسی این کشور ترتیب 

داده شده است. 

فرانســه اعالم کرد که اولین مورد مشــکوک به آبله 
میمون در کشــور را شناسایی شــد. به گزارش رویترز، 
وزارت بهداشت فرانسه اعالم کرد که اولین مورد مشکوک 
به آبله میمون در منطقه ایل دو فرانس پاریس شناسایی 

شده است.
با افزایش سرعت شیوع بیماری آبله میمون در سراسر 
جهان تا کنون کشــورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا 

شناسایی مواردی از این بیماری را تایید کرده اند.
آبله میمون شــبیه به آبله انسانی است. این بیماری در 
بســیاری از مناطق جهان سال ها است که ریشه کن شده 
و نمونه تازه ای از آن گزارش نشده است؛ با این حال طی 
ســال های اخیر به ویژه پس از همه گیری ویروس کرونا، 

نگرانی از شیوع این ویروس بیشتر شده است. پژوهش های 
آزمایشگاهی نشان می دهد که ویروس آبله میمون، عالوه 
بر انســان ها می تواند موش هــا و خرگوش ها را نیز مبتال 
کند. در میان انسان ها، نخستین مورد ابتالء به آبله میمون 
در سال ۱۹۷۰ گزارش شد. در سال ۲۰۰۳ نیز مقام های 
بهداشــتی آمریکا یک مورد از ابتالء به این ویروس را در 

این کشور  گزارش دادند.
عالئم اولیــه آبله میمون شــامل تب، ســردرد، درد 
عضالت، کمردرد، تورم غدد لنفاوی، لرز و خستگی است.
التهابات پوستی نیز ممکن است ایجاد شود که معموالً 
روی صورت قبل از انتشار به سایر قسمت های بدن شروع 

می شود. در نهایت یک دلمه تشکیل می دهد و می افتد.

 ورود آبله میمون به فرانسهپاندمی کرونا در کره شمالی


