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مدیرعامل شرکت مالک یک مرکز اقامتی درمانی 
در آمریکا پس از آن که یکی از بیماران آن در حالی 
که در کما و بیهوشی مطلق بود باردار شد و زایمان 
کرد، اســتعفا کرده اســت. پلیس در حال تحقیق 

درباره این اتهام تجاوز جنسی است.
استعفای بیل تیمونز از سوی اعضای هیأت رئیسه 
مرکز خدمات بهداشتی و پرستاری هسیندا پذیرفته 
شــده اســت. او پس از آن ناچار به استعفا شد که 
یک زن در کلینیکی متعلق به شــرکت تحت امر 
او، در حوالی شــهر فینکس ایالت آریزونا، در حالی 
 که به حالت نباتــی و کامال بیهوش بســتری بود

 زایمان کرد.
این زایمان که گزارش شــده روز ۲۹ دســامبر 
گذشــته صورت گرفته در حالی روی داد که هیچ 
کدام از پرســتاران و بهیاران ایــن کلینیک حتی 
متوجه باردارشــدن این بیمار نشــده بودند و تنها 
زمانی متوجه آن شدند که چیزی به روز زایمان باقی 
نمانده بود. این بیمار که هویتش فاش نشده به گفته 
پرستاران در چند ماه گذشته ناله می کرده اما هیچ 
کدام از کسانی که از او نگهداری می کردند متوجه 
علت این ناله ها و تغییرات جســمی او نشده بودند. 

پلیس آریزونا تحقیقات جنایی با هدف کشف این 
تجاوز جنسی را آغاز کرده است. یکی از کارمندان 
این کلینیک که ۱۰ سال است خدمات شبانه روزی 
ارایه می کند، به شبکه سی بی اس آمریکا گفته است: 
»هیچ کس متوجــه بارداری این زن نشــده بود تا 
هنگامی که دیگر او پا به ماه )نزدیک زمان زایمان( 
شده بود.« گری اورمان، نایب رئیس شرکت هسیندا 
گفته است: »به هیچ چیز کمتر از رسیدگی کامل و 
پیدا کردن مسئول این واقعه هولناک راضی نخواهد 
شد. ما هر آن چه در توان داریم برای امنیت و سالمت 

تمامی بیماران و کارمندان مان به کار می گیریم.«
همزمان روزنامه نیویورک تایمــز از اتهام های تازه 
علیه این شرکت گزارشی منتشــر کرده که در آن از 
عدم توجه به حریم خصوصی بیمــاران به کما رفته 
هنگام حمــام دادن به آنها و تعویض لباس هایشــان 
حکایــت دارد. مدیــران این شــرکت می گویند که 
پروتکل های مراکز خود را تغییر داده اند و از این پس 
هیچ کارمند مردی بدون همراهی یک همکار زن حق 
ورود به اتاق بیماران زن را ندارد. اداره کل بهداشــت و 
درمان آریزونا هم گفته در حال بازرسی و ممیزی این 

گروه خدمات بهداشتی و پرستاری است.

ورود مردان بدون همراه زن به اتاق زنان به کما رفته ممنوع شد

رسوایی باردارشدن و زایمان زنی که در کما بود  که
 این

و  
روزنامه داالس مورنینگ سخنرانی اخیر ترامپ 
خطاب به مردم آمریــکا را مورد توجــه قرار داده 
است. ترامپ سه شنبه شــب در یک سخنرانی که 
از تلویزیــون پخش شــد دموکرات ها را مســئول 
تعطیلی دولــت آمریکا معرفی کرد. این ســخنان 
البته بالفاصله با پاســخ رهبــران دموکرات ها در 

کنگره روبه رو شد. 

روزنامه مترو چاپ لندن به ماجرای پرواز دوباره 
پهپادها در فرودگاه هیتروی لندن پرداخته است. 
پهپادها برای یک ســاعت مورد توقــف پروازها در 
این فرودگاه بزرگ شــدند. ماه پیــش نیز پروازها 
در فرودگاه گتویک به دلیل مشــاهده چند پهپاد 
مختل شــدند و مســافران ســال نو در فرودگاه 

سرگردان شدند.

روزنامه ایندیپندنت در گزارش نخســت صفحه اول 
خود نوشته که برگزیت ممکن است انگلیس را با چالش 
سیاسی داخلی روبه رو کند. این روزنامه نوشته ترزامی 
اعالم کرده، ممکن است درخصوص برگزیت رأی خود 
را از دست بدهد. از ســوی دیگر، برخی از نمایندگان 
پارلمان گفته اند که ترزامــی قصد دارد به هر ترتیب از 

اتحادیه اروپا خارج شود.

ک
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 کی

بعد از پایان مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹ که بسیاری 
آن را عجیب ترین و غیرمنصفانه ترین مراســم تاریخ 
این جایزه سینمایی  تلویزیونی معتبر می دانند، فیلم 
»ستاره ای متولد می شــود« به توفیقی که بسیاری 
انتظارش را داشتند دســت نیافت. نه بردلی کوپر  در 
بخش بازیگری و کارگردانی به جایزه ای دست یافت و 
نه لیدی گاگا به استحقاقش رسید. در این میان فیلم 
»بوهمی راپسودی«    در مورد زندگی فردی مرکوری، 
خواننده مشهور گروه کویین و بازیگر اصلی این نقش 
یعنی رامی ملک توانست به جوایزی دست  پیدا کند 
که بســیاری فکر آن را نمی کردند. فیلم »ستاره ای 
متولد می شود« درنهایت تنها به یک جایزه متوسط 

در بخش بهترین  آهنگ بسنده کرد .
این نتایــج غیرقابــل انتظار باعــث واکنش های 
بســیار بدی نســبت به انتخاب داوران گلدن گلوب 
شد به طوری که بســیاری این ســوال را  پرسیدند: 
»آیا داوران، فیلم ســتاره ای متولد می شود را دیده 
بودند؟« بعد از پایان مراسم، بسیاری در حساب های 
توییتر خود بــه  انتقاد از انتخاب هــای گلدن گلوب 
۲۰۱۹ پرداختند. منتقدان و ســینماروها، همراه با 
هم توییت های شــدیداللحنی در مورد برنده شدن 
 دور از انتظــار فیلم »راپســودی بوهمی« در بخش 
بهترین فیلم درام منتشر کرده و فیلم بردلی کوپر و 

لیدی گاگا را مستحق بردن این  جایزه می دانستند .
   متیو باند، منتقد ســینمایی سرشــناس، در نقد 
خود بر فیلم »راپســودی بوهمــی «، آن را »فیلمی 
از موهــای بد، دندان هــای بد و لباس هــای  مردانه 
ترسناک… با تأثیر عاطفی غیرقابل انکار« توصیف 
کرده بــود درحالی کــه در نقد خود در مــورد فیلم 
»ســتاره ای متولد می  شــود« چنین نوشته است: 
»صادقانه بگویم، می توانســتم ۴۵ دقیقه اول فیلم 
»ســتاره ای متولد می شــود« را بارها و بارها تماشا 
  کنم«. شــکی وجود نــدارد که بســیاری از جوایز 
به دســت آمده توســط فیلم رامی ملک شگفت زده 

شــدند که در ســایت روتن تومیتوز نمــره  ضعیف 
۶۲ درصد از جانب ســینماروها و نمره ۴۸ درصد از 

جانب منتقدان را دریافت کرده بود . 
نمرات به دســت آمده بــرای »ســتاره ای متولد 
می شود« به ترتیب ۹۰ درصد و ۹۶ درصد بوده است 
که نشان از استقبال مشابه  سینماروها و منتقدان از 

شاهکار بردلی کوپر و لیدی گاگا دارد. 
بســیاری در  توییتر با لحنی تمسخرآمیز گفته اند 
که شــاید داوران  گلدن گلوب اصال فیلم بردلی کوپر 
و لیدی گاگا را ندیده اند، درحالی که یکی از کاربران 
با انتشــار عکســی از ســاندرا بوالک با چشم  هایی 
 بســته در یکی از صحنه های فیلــم »جعبه پرنده  « 
 )Bird Box (ســاخته ســرویس نتفلیکــس در 
شــرح آن چنین نوشته اســت: »انجمن  مطبوعات 
خارجی هالیوود درحال تماشــای ســتاره ای متولد 
می شــود«. یکی دیگر چنین گفته اســت: »شخصا 
از جفایی که در  حق ســتاره ای متولد می شود شد، 

بسیار ناراحت شدم .«
بســیاری دیگر به انتقــاد از فیلم رامــی ملک و 
تصویــری که از فــردی مرکــوری ارایــه می دهد 
پرداخته انــد. یکی از کاربــران توییتــر در  این باره 
چنین گفته است: »راپســودی بوهمی دقیقا همان 
نوع از نمایش دگرباشــان است که نیازی به شناخت 

عمومی آنها نداریم.«  
برخی دیگر نیز از این که لیدی گاگا رقابت بر ســر 
بهترین بازیگر زن نقــش اول در فیلم درام را به گلن 
کلوز باخته اظهار ناراحتی  کرده انــد که یکی از آنها 
احساس خود را چنین بیان کرده است:   »سالم، من 
توییتر را بار دیگر دانلود کردم که فقط بگویم جایزه 
را  از لیدی گاگا دزدیدنــد و او باید در بخش بهترین 
بازیگر زن برنده می شد! همین خداحافظ.« بسیاری 
نیز گفته اند که انجمن  مطبوعــات خارجی هالیوود 
با اهــدای جایزه به »راپســودی بوهمــی« درواقع 

همدردی خود را به برایان سینگر نشان داده اند .

جایزه را  از لیدی گاگا  دزدیدند!
 انتقادها به نادیده گرفتن فیلم »ستاره ای متولد شد« باال گرفت

 وکیل روس حاضر در جلسه برج ترامپ
 در آمریکا متهم شد

 مولر یک قدم دیگر
 به ترامپ نزدیک شد

یک وکیل روس که در ســال ۲۰۱۶ در نشستی با 
دستیاران ارشــد کارزار انتخاباتی ترامپ شرکت 
کرده بود در پرونده جداگانه ای  متهم شــده است.  
 اتهام ناتالیا وسلنیتسکایا جعل کردن شواهد در 
جریان دفاع از یک شرکت روس در سال ۲۰۱۳ است .

در آن سال شرکت »پروزان هولدینگز« متهم به 
مشارکت در یک کالهبرداری مالیاتی و پاک کردن 
سرمنشأ )پولشویی( ۲۳۰  میلیون دالر بود . مقام ها 
تأیید کرده اند که دفتر دادستانی آمریکا در نیویورک 

خواستار تسلیم وسلنیتسکایا است .
در ادعانامــه ای که سه شــنبه علنی شــد 
وسلنیتســکایا به ارایه »اعالمیه ای عمدا گمراه 
کننده« به دولت آمریکا در دفاع از شــرکت روس 
 متهم شــده اســت  . در این ادعانامه آمده است: 
»اعالمیه وسلنتیسکایا آن چه را قرار بود یافته های 
دولت روسیه باشد عرضه می کرد -  یافته هایی که 
ظاهرا مشتریان وسلنتیسکایا را تبرئه می کرد - و 
به دروغ ادعا می شد که این یافته ها به طور مستقل 
توسط دولت  روسیه تهیه شده.«  ادعا می شود که 
این وکیل ۴۳ ساله »به طور مخفیانه« در همکاری با 
یک دادستان روس آن اعالمیه را تنظیم  کرده بود. او 
قبال این ادعا را که به نمایندگی از سوی دولت روسیه 
کار کرده را انکار کرده اســت . به شرکت پروزان 
هولدینگز که در  کانون این پرونده است، دستور داده 
شده تقریبا ۶ میلیون دالر جریمه به دولت آمریکا 
بپردازد  . در نشست ژوئن 2016 در برج  ترامپ عالوه 
بر وکیل روس پل مانافورت، پســر دونالد ترامپ و 

داماد او جارد کوشنر حاضر بودند.   
وسلنیتسکایا ابتدا وقتی در آمریکا مشهور شد 
که معلوم شد در سال ۲۰۱۶ با دستیاران ارشد ستاد 
مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ  از جمله پسر ترامپ 
دیدار کرده بود. ادعا می شود در آن دیدار اطالعاتی 
درباره هیالری کلینتون رقیب وقت ترامپ  مبادله 
شد  . آن دیدار بخشــی کلیدی از تحقیقات رابرت 
مولر دادستان ویژه تحقیقات درباره مداخله ادعایی 
روسیه در انتخابات ۲۰۱۶  آمریکاست. اتهام مطرح 
شده در روز سه شــنبه علیه این شهروند روس که 
- اتهامی که به تحقیقات انتخابات ارتباط  ندارد - 

حداکثر ۱۰ سال زندان خواهد داشت.

چهره

گونن سیگو، وزیر پیشین 
انرژی و زیرساخت های 

اسراییل با پذیرش 
گناهکاری خود به دلیل 
جاسوسی برای ایران به 
۱۱ سال  زندان محکوم 

می شود. وزارت دادگستری 
اسراییل با تأیید این خبر 

اعالم کرد که سیگو با 
دادگاه توافق کرد تا در ازای 

۱۱ سال  حبس، گناهکاری 
خود را بپذیرد. سیگو در 

سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶در 
دولت اسراییل حضور 

داشت. شین بت، سازمان 
امنیت  داخلی اسراییل، وی 

را در ماه می سال ۲۰۱۸ به 
اتهام جاسوسی برای ایران و 
انتقال اطالعات به این کشور 

بازداشت کرد. 

رئیس جمهوری آمریکا در 
یک نطق تلویزیونی خطاب 

به شهروندان آمریکایی، 
دموکرات ها را مقصر 

تعطیلی بخش هایی از دولت 
و عدم  موافقت با ساخت 
دیوار مرزی با مکزیک 

دانست. دموکرات ها ترامپ 
را به ایجاد یک بحران 

ساختگی متهم کرده اند. 
ترامپ در نطقش  از ساخت 

دیوار مرزی با مکزیک 
دفاع کرده و مهاجرت 

غیرقانونی به آمریکا را یک 
»فاجعه انسانی رو به رشد« 

توصیف کرد. وی  شرایط 
در مرز جنوبی کشور را 

»خارج از کنترل« دانست 
و اضافه کرد قاچاق انسان، 

مواد مخدر غیرقانونی و 
ورود غیرقانونی به  خاک 

آمریکا از این خطه صورت 
می گیرد. او همچنین بار 

دیگر از دموکرات ها 
خواست تا با بودجه 

۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیونی 
برای  ساخت دیوار مرزی با 

مکزیک موافقت کنند. 

 وزیر سابق اسراییلی
  به ۱۱ سال زندان 

محکوم می شود

ترامپ بر ساخت دیوار 
 در مرز مکزیک

 تأکید کرد
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گاه
ن کارخانه هیوندای از خودروی جدید خود در نمایشگاه الس وگاس آمریکا رونمایی کرد. 

این خودرو یک خودروی پیاده رو، باالرونده و چهارپاست. محصول هیوندای یک خودروی 
کوچک باالرو است که پاهایی دارد و می تواند روی هر نوع زمینی حرکت کند. آنها در واقع 
این خودرو را با هدف پاسخگویی فوری در مواقع اضطراری ساخته اند. این خودرو می تواند 

تا ارتفاع ۱.۵  متر از سطح ناهموار باال برود.

رونمایی از 
خودروی چهارپای 

کارخانه هیوندای

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرایی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
که باعـث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.


