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بیش از 40نفر ازجمله فلیســیتی  هافمن و لوری 
الفلین بازیگران ســریال های محبوب تلویزیونی 
در آمریکا در ارتبــاط با یک طرح کالهبرداری برای 
گرفتن پذیرش دانشگاهی متهم شده اند. این توطئه 
ادعایی شــامل کمک به دانش آموزان در امتحانات 
ورودی دانشگاه ها و گرفتن بورس جعلی ورزشی برای 
دانشجویان غیرورزشکار است. دانشگاه های برجسته 
آمریکایی ازجمله ییل، اســتانفورد و جورج تاون در 
میان موسسات آموزشی مقصد برای این دانشجویان 
بوده اند اما نشــانه ای از تخلف این دانشگاه ها در این 
نقشه در دست نیست. متهمان اغلب افراد ثروتمند 
ازجمله مدیران شرکت های بزرگ هستند. دادستان 
پرونده اندرو للینگ روز سه شــنبه در کنفرانســی 
خبری گفت: »این پــدر و مادرها در زندگی صاحب 
ثروت و امتیاز زیادی هستند.« بنا به گزارش ها، دکتر 
همایون زاده به اتهام ارایه رشوه برای پذیرش فرزندش 
و علی خسروشاهیان، مربی سابق تیم فوتبال زنان 
دانشــگاه جنوب کالیفرنیا )یواس ســی( در میان 
متهم هستند. براساس اســناد طرح شده در دادگاه  
هافمن )بازیگر »خانه داران حریص«( به نمایندگی 
از دختربزرگش »کمک خیریه ای« ۱۵ هزار دالری 
برای شرکت در این نقشه اعطا کرد. ادعا می شود که 

او برای دختر دیگرش هم قصد استفاده از این نقشه را 
داشت اما بعدا صرفنظر کرد. هافمن به توطئه برای 
ارتکاب کالهبرداری پستی متهم شده است. صدای 
او درحالی  که درباره این نقشه با یک فرد دیگر- یک 
شــاهد همکاری کننده با پلیس- صحبت می کرد، 
به طور مخفیانه ضبط شده است. لوری الفلین، بازیگر 
»خانه پر« )فول هاس(، هم در میان متهمان است. ادعا 
می شود که الفلین و شوهرش موسیمو جیانولی- که 
او هم متهم شــده- با پرداخت ۵00 هزار دالر رشوه 
در ازای ثبت نام دو دختــر آنها به عنوان اعضای تیم 
قایقرانی دانشــگاه جنوب کالیفرنیا )یواس ســی( 
موافقت کردند. دو دختر آنها اکنون در این دانشگاه 
تحصیل می کنند. دادستان های فدرال در بوستون 
می گویند که بنیانگذار این دسیسه »ریک« سینگر 
۵۸ساله بود که آن را از طریق شرکت »کالج و شبکه 
کاری برتر« ترتیب می داد. او روز سه شنبه در دادگاه 
فدرال در بوستون در برابر اتهام اخاذی، پولشویی و 
کارشکنی در مسیر عدالت اقرار به گناه کرد. او ممکن 
است با ۶۵ سال حبس و جریمه ای یک میلیون دالری 
روبه رو شــود. به گفته اف بی آی، شماری از مربیان 
ورزشی این دانشگاه ها در مقابل دریافت رشوه به این 

نقشه کمک کردند.

پدرومادرهایثروتمندیکهبرایفرزندانشانامتیازمیخریدند
چهره های مشهور آمریکایی متهمان رسوایی تقلب دانشگاهی که

 این
و  

روزنامه وال اســتریت ژورنال، گزارش یک خود را به 
موضوع پرداخت رشوه توســط پدران و مادران پولدار 
به دانشگاه ها و کالج ها اختصاص داده است. بیش از 40 
نفر ازجمله فلیسیتی  هافمن و لوری الفلین بازیگران 
سریال های محبوب تلویزیونی آمریکا در ارتباط با یک 
طرح کالهبرداری برای گرفتن پذیرش دانشــگاهی 
متهم شــده اند. همچنین نام دو ایرانی االصل در میان 
متهمان دیده می شــود. در مجموع ۳۳ پدر و مادر به 

عالوه ۱۳ مربی ورزشی در این پرونده متهم شده اند.

روزنامه داالس مورنینگ در گزارش یک خود به موضوع 
ســقوط هواپیمای بویینگ 7۳7 مکس پرداخته است. 
در گزارش این روزنامه آمــده که چند خلبان آمریکایی، 
دلیل سقوط را مشکالت هواپیما دانسته اند. چند خلبان 
هواپیماهای بویینگ 7۳7 مکس در آمریکا گفته اند که 
دست کم در دو مورد، یکی از سامانه های این هواپیما باعث 
حرکت ناگهانی رو به پایین هواپیما شده است و در هر دو 
مورد خلبانان توانستند هواپیما را به وضع عادی برگردانند، 

اما درنهایت این هواپیما سقوط می کند.

روزنامه ســیتیزن در صفحــه اول خود بــه موضوع 
متهم شدن سفیر یکی از کشورهای آفریقایی در پرتوریا 
به آزار جنسی پرداخته است. در گزارش این روزنامه آمده 
است که پلیس به خانمی که از این سفیر شکایت کرده، 
فشار می آورد تا او از شکایت خود دست بکشد. این خانم 
که یک کارگر است و توسط ســفارت یکی از کشورهای 
آفریقایی در پرتوریا استخدام شده بود، می گوید که سفیر 
سه سال به او تجاوز می کرده و به او هشدار داده بوده که اگر 

این موضوع را گزارش کند، از کار خود اخراج خواهد شد

ک
وس

 کی

نمایندگان مجلس عوام بریتانیا سه شــنبه شب برای 
دومین بار به توافق برگزیت که ترزا می، نخســت وزیر این 
کشور با اتحادیه اروپا به دست آورده است، رأی منفی دادند. 
در رأی گیری سه شنبه شب ۳۹۱ نماینده مجلس عوام به 
توافق اصالح شــده برگزیت رأی منفی دادند. این درحالی 
است که تنها ۲4۲ نماینده به توافق مورد نظر نخست وزیر 
بریتانیا رأی مثبت دادند. ترزا می  در واکنش به رأی منفی 
پارلمان بریتانیا به توافق اصالح شده برگزیت اعالم کرد که 
بر این باور است که اکثریت بریتانیایی ها خواستار خروج از 
اتحادیه اروپا با توافق، با این نهاد هستند. در مقابل جرمی 
کوربین، رهبر حــزب مخالف کارگر خواســتار برگزاری 
انتخابات عمومی پس از دومین شکست دولت بریتانیا در 
تصویب توافق برگزیت شــد. وی همچنین تاکید کرد که 
توافق برگزیت مورد نظر ترزا می  »به وضوح نابود« شده است. 
موضوع آینده مرز جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی از دالیل 
اصلی رأی منفی مجلس عوام بریتانیا به توافق برگزیت در 
نخستین رأی گیری در ماه ژانویه بود. نمایندگان مجلس 
عوام بریتانیا درحالی به توافق برگزیت برای دومین بار رأی 
منفی دادند که تنها ۱7 روز تا تاریخ تعیین شده برای خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا زمان باقی مانده است. پارلمان بریتانیا 
در مورد زمان، چگونگی و اساسا خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا و برگزاری رفراندوم دوم، دو جبهه شــده است. با این 
اوصاف، سوال اصلی این است که با وجود این شرایط، چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟  برخی از ناظران معتقدند که درگیری 
ترزا می  با مجلس نمایندگان بر سر برگزیت، آینده سیاسی 
و اقتصادی این کشــور را به سمت بی ثباتی پیش می برد، 
خصوصا این که تنهــا ۱7 روز تا فرصت خــروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا باقی مانده است. رأی گیری سه شنبه شب، دو 
راه برای خانم می  باقی می گذارد؛ یکی این که از خواسته های 
خود کوتاه بیایــد و دیگری این که رفرانــدوم دومی را در 
مورد برگزیت برگزار کند. البتــه می تواند هر دو این کارها 
را نیز با هم انجام دهد. بسیاری از نمایندگان محافظه کار 
می خواهند جای او را به عنوان رهبر حزب و نخســت وزیر 
بگیرند، اما هیچ فرد شاخصی برای این جایگاه وجود ندارد. 

طرح ترزا می  که با مذاکره با اتحادیه اروپا شکل گرفته است، 
شــرایط خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا، در روز ۲۹ مارس 
تعیین کرده اســت. اگر پارلمان این کشور اقدامی نکند، 
بریتانیا مجبور است بدون هیچ معامله ای، بلوک اروپا را ترک 
کند و در این میان، برخی از حامیان سرسخت برگزیت، این 
شرایط را مساعد می دانند، درحالی که برخی از نمایندگان 
و اقتصاد دان ها چنین اتفاقی را فاجعه بار توصیف کرده اند. 
پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه قرار است در مورد »برگزیت 

بدون معامله« رأی گیری کند یا آن را به تعویق بیندازد.
با رد طرح خانم ترزا می  توسط پارلمان، حاال نگاه ها روی 
رأی گیری روز چهارشــنبه است که آیا پارلمان با برگزیت 
بدون معامله موافقت خواهد کرد یا نــه. خانم می  پس از 
رأی گیری سه شنبه شب، گفته که نمی خواهد به اعضای 
حزبش دیکته کند که در روز چهارشنبه به چه گزینه ای رأی 
بدهند. ترزا می  گفته است: »آنها در رأی دادن آزاد خواهند 
بود.« با وجود درگیری میان دولت و پارلمان، اقتصاددانان 
می گویند که شــرایط اقتصادی دچار چالش شده است 
و این چالش بیشــتر خواهد شــد. در گزارش های آماری 
منتشرشده دولتی مشخص شده که رشد اقتصادی بریتانیا 
در سه ماهه اخیر تنها 0.۲ درصد بوده است، بسیاری این را 
ناشی از اختالفات بر سر برگزیت می دانند. حاال تحلیلگران 
اقتصادی می گویند آن چه بر سر اقتصاد بریتانیا و پول این 
کشور خواهد آمد، کامال بســتگی به اتفاقاتی دارد که قرار 
است بیفتد. اگر ترزا می  استعفا دهد یا خواهان رأی گیری 
زودهنگام شود، بی ثباتی بیشــتری در اقتصاد بریتانیا به 
وجود خواهد آمد. مخالفت رســمی پارلمان با طرح خانم 
می، حاال فشارها روی دولت را افزایش داده است. از سوی 
دیگر، اگر زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در رأی گیری 
روز چهارشنبه پارلمان به تعویق بیفتد، امیدها برای کسانی 
که به دنبال رفراندوم مجدد هستند، افزایش خواهد یافت. 
در  سال ۲0۱۶، برگزیت با ۵۲ درصد، رأی مثبت آورد. حاال 
مخالفان برگزیت امیدوارند که از آن زمان تاکنون، شرایط به 
قدری تغییر کرده باشد که نظر مردم نسبت به برگزیت نیز 

عوض شده باشد.

باشکستدوبارهبرگزیتبویرفراندومدوممیآید

چه اتفاقی در پیش است؟

حرکتتوهینآمیز
درمقابلحرکتتوهینآمیز

رونالدو     پاسخ سیمئونه را داد

یوونتوس در یک بازگشــت فوق العاده 
موفــق شــد در دور برگشــت مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، با 
نتیجه 3-صفر اتلتیکومادرید را شکست 
دهد و نتیجه 2-صفر بازی رفت را جبران 
کند. در بازی رفت، دیگو ســیمئونه پس 
از گل دوم اتلتیکومادرید شادی خاصی 
کرد و مورد توجه رســانه ها قرار گرفت. 
کریســتیانو رونالدو کــه در این دیدار 
هتریک کــرد، پس از گل ســوم با یک 

شادی گل پاسخ سیمئونه را داد.
ســیمئونه در بازی رفــت دو تیم در 
اســتادیوم واندا متروپولیتانو، با انجام 
حرکتی توهین آمیز هواداران یوونتوسی 
حاضر در ورزشــگاه را بســیار ناراحت 
و عصبانــی کرده بــود. جنجال حرکت 
سیمئونه بعد از بازی رفت ادامه پیدا کرد 
و درنهایت او از سوی یوفا به خاطر حرکت 

نامناسبش 17هزار یورو جریمه شده بود.
اما رونالدو در بازی سه شنبه شــب در 
زمان شــادی بعد از گل خــود، حرکت 
عجیب و غریب دیگو ســیمئونه در بازی 
رفت را تکــرار کرد، تا بــه نوبه خود از 
اتلتیکو و ســیمئونه انتقام گرفته باشد. 
سیمئونه در پایان بازی در پاسخ به سوال 
یک خبرنگار درباره حرکت کریســتیانو 
رونالدو گفت: »مطمئنــم رونالدو وقتی 
آن حرکت را کرده، هدفــش هواداران 
تیم خودش بوده. همان طــور که من در 
استادیوم واندا رو به هواداران خودمان 
آن کار را کردم و منظورم این بود که آنها 

چه شخصیتی دارند.«
کریستیانو  می رود حرکت  انتظار  حاال 
رونالدو که پاسخی به حرکت سیمئونه در 
بازی رفت بود هم او را با جریمه مشابهی 

روبه رو کند.

چهره

پلیس اسلوونی یک زن 
بیست ویک ساله را که 

برای دریافت خسارت از 
شرکت بیمه دست خود 
را با اره برقی قطع کرده 

بود، بازداشت کرد. این در 
حالی است که پزشکان در 
بیمارستان لیوبلیانا، پایتخت 

اسلوونی موفق شدند 
دست او را پیوند بزنند. این 

زن امیدوار بود که بتواند 
پس از قطع دست حدود 

۳۸۰ هزار یورو از شرکت 
بیمه خسارت دریافت 
کند. پلیس اسلوونی بر 

این باور است که او مدت 
اندکی پیش از حادثه 

خود را نزد این شرکت، 
بیمه کرده بود. والتار 

زرینسکی، سخنگوی پلیس 
در نشستی خبری در این 
مورد اظهار داشت: »او با 
یکی از همدستان خود به 
طور عمدی دست خود را 

با اره برقی از مچ قطع کرد 
و امیدوار بود که بتواند 

وانمود کند که این یک 
حادثه بوده است.«

مشاور امنیت ملی آمریکا 
اعالم کرد که واشنگتن 
نیروهای ارتش ونزوئال 

را مسئول حفاظت از 
شهروندان آمریکای 
التین می داند. جان 

بولتون، مشاور امنیت 
ملی آمریکا در پیامی 
در توییتر نوشت: »ما 

به تالش های خود 
برای پایان بخشیدن 

به حکومت نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری 

ونزوئال ادامه  داده و 
آمریکا ارتش و نیروهای 
مسلح را مسئول حفاظت 
از مردم ونزوئال می داند.«

زنی برای دریافت 
خسارت از بیمه دستش 
را با اره برقی قطع کرد

بولتون: تالش ما برای 
پایان دادن به حکومت 

مادورو ادامه دارد

عکس خبراخبار روز

الجزیره- دانش آموزان پس از انصراف بوتفلیقه از شرکت در انتخابات، در 
پایتخت الجزیره تجمع کرده اند.
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دهلی نو، هند- درگیری پلیس با معترضان تبتی روبه روی سفارت چین 
در شصتمین سالگرد قیام تبتی ها علیه قوانین چینی.
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باتانگاس، فیلیپین- خرچنگی در یک لیوان پالستیکی گیر افتاده است.
EPA
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گاه
ن

در پی ســقوط هواپیمای بویینگ مدل ۷۳۷ مکس ۸ در اتیوپی که دومین حادثه برای این مدل از این هواپیما در پنج  ماه اخیر 
محسوب می شود، بسیاری از شــرکت های هواپیمایی جهان ازجمله در کشورهای اتیوپی، چین، استرالیا، کره جنوبی، اندونزی، 
سنگاپور، مالزی، عمان، تایلند، مغولستان، آفریقای جنوبی، مراکش، مکزیک، برزیل، آرژانتین و منطقه کاراییب اعالم کردند که 
استفاده از این هواپیماها را به طور موقت متوقف خواهند کرد. آلمان، فرانسه، بریتانیا و سپس اتحادیه اروپا به طور کامل پرواز هواپیمای 

بویینگ ۷۳۷ مکس را در حریم هوایی خود منع کردند.

توقف پرواز هواپیماهای 
 بویینگ ۷۳۷ مکس

 در بسیاری از
کشورهای جهان

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

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

هرکسیکهدرخانهشما
حضورداردبایدبداندهنگام
وقوعزلزلهچهاقدامیانجام

دهدحتیاگرشماموقعوقوع
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