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دردسر «میهماندار» برای ماسک

رویـــداد جهان
قربانی آلمانی جنگ روسیه و اوکراین

هشدار گرسنگی در  43کشور

دفتــر ســازمان ملــل بــرای هماهنگــی امــور
بشردوســتانه در گزارشــی اعــام کــرد کــه
 ۱۸میلیــون نفــر در منطقــه ســاحل آفریقــا
در آســتانه گرســنگی قــرار دارنــد .بــه گفتــه
ســازمان ملــل گرســنگی در جهــان بــه
باالتریــن ســطح خــود از ســال  ۲۰۱۴تاکنــون
رســیده اســت .بــر اســاس پیشبینیهــای
ایــن ســازمان ،وضعیــت گرســنگی در
بورکینافاســو ،چــاد ،مالــی و نیجــر بــه ســطح
هشــدار رســیده اســت و در صــورت عــدم
اقــدام بموقــع در ایــن مناطــق ،تقریبــاً ۱.۷
میلیــون نفــر بــا ســطوح اضطــراری ناامنــی
غذایــی مواجــه خواهنــد شــد« .آنتونیــو
گوتــرش» دبیــرکل ســازمان ملــل متحد هم
بــه تازگــی خبــر داد کــه در سراســر جهــان،
 ۴۹میلیــون نفــر در  ۴۳کشــور در ســطح
اضطــراری گرســنگی هســتند .بــر اســاس
گــزارش ســازمان ملــل ،جنــگ در اوکرایــن
موجــب شــده اســت قیمــت مــواد غذایــی
در سراســر جهــان بــه باالتریــن ســطح
برســد ،زیــرا  ۳۶کشــور نیمــی از گنــدم مــورد
نیــاز خــود را از روســیه و اوکرایــن تأمیــن
میکردنــد .اوکرایــن یکــی از ســه صادرکننده
بــزرگ غــات در جهــان اســت کــه بهعنــوان
ســبد نــان اروپــا شــناخته میشــود.

«گرهــارد شــرودر» صدراعظــم پیشــین
آلمــان در پــی درخواســتهای گســترده
از وی بــرای قطــع ارتبــاط بــا «والدیمیــر
پوتیــن» ،ســمت خــود بهعنــوان رئیــس
هیــأت مدیــره شــرکت نفتــی دولتــی
«روسنفــت» را رهــا میکنــد .او از ســال
 ۱۹۹۸تــا  ۲۰۰۵دولــت ائتالفــی حاکــم را
هدایــت کــرد .روسنفــت هــم در بیانیهای
اعــام کــرد شــرودر  ۷۸ســاله بــه ایــن
شــرکت اطــاع داده اســت دیگــر قــادر بــه
ادامــه فعالیــت در دور جدیــد نیســت.
طبــق مقــررات شــرکت روسنفــت ،دوره
فعالیــت شــرودر در ایــن ســمت قــرار بــود
مــاه آینــده که نشســت ســاالنه ســهامداران
برگــزار میشــود و بــه نامزدهــای حضــور
در هیــأت مدیــره رأی داده میشــود،
پایــان یابــد .هنــوز معلــوم نیســت آیــا
شــرودر ســمت خــود بهعنــوان رئیــس
هیــأت مدیــره کمیتــه ســهامداران شــرکت
نــورد اســتریم کــه خــط لولــه گازی نــورد
اســتریم  ۲را ســاخت ،رهــا خواهــد کــرد؟
ایــن خــط لولــه بــه تازگــی توســط شــولتس
متوقــف شــده اســت .حــزب سوســیال
دموکــرات مــاه گذشــته از شــرودر خواســته
بــود ایــن حــزب را تــرک کنــد و اعــام کــرده
بــود پروســه اخــراج وی در جریــان اســت.
شــرودر کــه در انتخابــات ســال  ۲۰۰۵جــای
خــود را بــه آنــگال مــرکل داد ،از پوتیــن
حمایــت کــرد.

ایــان ماســک اتهــام «آزار جنســی» یــک
میهمانــدار هواپیمــا را رد کــرد و گفــت کــه
ایــن شــایعات بــرای جلوگیــری از دســتیابی
او بــه توئیتــر اســت .یــک میهمانــدار هواپیما
مدعــی شــده کــه ایــان ماســک ســال 2016
قصــد سوءاســتفاده از وی را داشــته و بــه او
پیشــنهاد داده در ازای خریــد یــک اســب،
بــا او رابطــه نامشــروع داشــته باشــد .ایــن
میهمانــدار آن زمان عضوی از خدمه کابین
بــوده و بــرای نــاوگان جت شــرکت «اســپیس
ایکــس» کار میکــرد .ایــان ماســک در
واکنــش بــه ایــن موضــوع گفــت کــه ایــن
اتهامات «وحشــیانه» و «نادرست» ،بخشی
از حمــات سیاســی در تالفــی تــاش او برای
دســتیابی بــه توئیتــر بــرای «آزادی بیــان»
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه «اســپیس
ایکــس» شــرکت هوافضایــی اســت کــه
توســط ماســک تأســیس شــد ،در ســال ۲۰۱۸
مبلــغ  ۲۵۰هــزار دالر بــرای جلــب رضایــت
ایــن میهمانــدار پرداخــت کــرد .در پــی طــرح
دوباره این اتهامات ،ســهام شــرکت «تســا»
روز جمعــه 6 ،درصــد ســقوط کــرد.

درگذشت آهنگساز معروف یونانی

«اوانجلــوس اودیســیاس پاپاتاناســیو»،
آهنگســاز معــروف یونانــی کــه بیشــتر بــا
نــام «ونجلیــس» شــناخته شــده اســت،
در  ۷۹ســالگی درگذشــت .او خالــق
موســیقیهای مانــدگاری بــرای فیلمهایــی
چــون «ارابههــای آتــش» و «بلیــد رانــر»
بــود .او همچنیــن یکــی از پیشــتازان ســبک
موســیقی الکترونیــک اســت.

گازفنالندقطعشد

فنالنــد زودتــر از آنچــه تصــور میشــد
بهــای درخواســت عضویــت در ناتــو را
پرداخــت و در حالــی کــه هنــوز همــه
کشــورهای عضــو بــه پذیــرش ایــن کشــور
چراغســبز نشــان ندادهانــد ،مســکو خــط
لولــه تأمیــن گاز طبیعــی آن را قطــع کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری «تــاس» ،شــرکت
گازپــروم روســیه بــا تأکیــد بــر قطــع کامــل
ایــن خــط لولــه ،علــت آن را امتنــاع
فنالنــد از پرداخــت بهــای گاز طبیعــی
بــا روبــل اعــام کــرد« :در پایــان روز کاری
20مــه (جمعــه) ،کارشناســان گازپــروم
بــه دلیــل پرداخــت نشــدن بهــای مــاه
آوریــل از ســوی ایــن کشــور ،بــا اســتناد بــه
دســتور رئیسجمهــور ایــن خــط لولــه را
قطــع کردنــد».
گازپــروم در ســال 1.49 ،2021مترمربــع
گاز طبیعــی بــه فنالنــد را تأمیــن میکــرد
کــه ایــن رقــم 67درصــد شــاخص
مصرفــی گاز طبیعــی در ایــن کشــور بــه
شــمار مــیرود.
شــرکت دولتــی گازوم فنالنــد نیــز ایــن
اتفــاق را تأییــد کــرد و در بیانیـهای اعــام
کــرد پیشتــر هشــدار ایــن قطعــی را از
طــرف روســی دریافــت کــرده بــوده و برای
ایــن اقــدام آمــاده بــوده اســت« :از ایــن
اتفــاق متأســف شــدیم امــا بــرای ایــن
شــرایط آمــاده بودیــم و بــه همیــن دلیــل
در فراینــد توزیــع خللــی ایجــاد نخواهــد
شــد و در ماههــای آینــده گاز مصرفــی
مشــترکان فنالنــدی را بــدون مشــکل
تأمیــن میکنیــم ».ایــن در حالــی اســت
کــه فنالنــد بــرای حــل مشــکالت ناشــی
از قطــع گاز روســیه ،کار ســختی در پیــش
دارد.

