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ترکیه و روسیه پیمان همکاری در سوریه
امضا کردند

اتحادیه اروپا به دنبال
محافظت بیشتر در برابر
حمله سایبری

بحث پیرامون دخالت سایبری روسیه و پخش اخبار جعلی
در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا موجب شده تا اتحادیه
اروپا هم نسبت به دخالت خارجی به ویژه در روند انتخابات
هوشیار شده و به فکر حفاظت از خود بیفتد.
نوامبر ســال  ۲۰۱۶سرورهای کمیســیون اتحادیه اروپا از
سوی هکرها به مدت چندین ســاعت از کار افتاد .در این
حمله سایبری آنطور که کمیسیون اتحادیه اروپا بعدا اعالم
کرد ،هکرها موفق به سرقت اطالعات نشدند.
اما این واقعه زنگهای هشــدار را در اتحادیه اروپا به صدا
درآورد و از آن زمان به بعد این نهاد در حالت آمادهباش قرار
گرفت .انتشار گزارشها مبنی بر «دخالت سایبری روسیه»
در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و کمک گرفتن مسکو
از هکرها برای تأثیرگذاری در روند انتخابات موجب شدند
تا اتحادیه اروپا بیش از پیش در برابر خطر حمالت سایبری
هشیاری به خرج دهد.
اما اتحادیه اروپا نهادی اســت متشکل از  ۲۸کشور عضو
که هــر کدام از نظر دانش و ســطح فنــاوری با یکدیگر
تفاوت دارند .این تفاوتها برای اندروس انســیپ ،معاون
رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا نیز روشن است .به گفته
او «هیچکدام از کشــورهای اتحادیــه اروپا ،چه کوچک و
چه بزرگ ،به تنهایی قادر به یافتن پاسخ برای پرسشهای
امنیتی نیستند( ».دویچه وله)

ارتش سوریه :اسرائیل به
میدان هوایی نظامی
دمشق حمله کرد

رسانههای نزدیک به رژیم سوریه از اصابت چندین موشک
به یک میدان هوایی نظامی در حوالی دمشق خبر دادهاند.
ارتش سوریه اســرائيل را متهم به این حمله کرده است.
اسرائیل به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
تلویزیون دولتی سوریه به نقل از ارتش این کشور از حمله
موشــکی به میدان هوایی نظامی مزه در نزدیکی دمشق،
پایتخت سوریه خبر داد .بنا بر این گزارش ،بعد از نیمهشب
جمعه چندین موشــک به این میدان هوایی اصابت کرده
است.
رسانههای نزدیک به دولت سوریه میگویند ،هشت فروند
موشــک به این میدان هوایی شلیک شــده است .بنا بر
گزارش رویترز ،ارتش ســوریه اعالم کرد ،چند موشک از
دریاچه طبریه در شمال اسرائيل شلیک شد و به مجاورت
میــدان هوایی نظامی مزه اصابت کرد .بنا بر همین گزارش،
ارتش ســوریه به تلآویو هشدار داد که این حمله عواقبی
خواهد داشت.
خبرگزاری دولتی سانا از چند انفجار گزارش داده و اعالم کرده
که آمبوالنسها به محل حادثه شتافتند .یکی از گزارشگران
خبرگزاری فرانسه در دمشق میگوید ،صدای چند انفجار را
شنیده و شاهد آتشسوزی بزرگی در میدان هوایی نظامی این
شهر بوده است .او گفت ،دودی را دیده که از محل آتشسوزی
به آسمان دمشق برمیخاست( .دویچه وله)

گروههای جهادگرا در ســوریه هماهنگ عمل
کنند .این دو کشــور در همیــن رابطه روز
پنجشنبه در مسکو توافقنامهای امضا کردند
که هدف آن جلوگیری از ســوانح حین پرواز
هواپیماها وهواپیماهای بدون سرنشــین در
حریم هوایی سوریه است.
وزارت خارجه روسیه اعالم کرده که هدف از
این پیمان هماهنگــی عملیات علیه «اهداف
تروریستی» است .دو کشــور با امضای این
پیمان به ســاز و کاری دست پیدا میکنند که
موجب هماهنگی و همــکاری نیروی هوایی
آنها خواهد شد.
ترکیه و روســیه بر سر آتشبسی که از اواخر
دسامبر ســال  ۲۰۱۶در سراسر سوریه برقرار
ترکیه و روسیه پیمانی امضا کردند که طی آن پــرواز و جلوگیری از ســوانح هوایی اعالم شده به توافق رسیده بودند .در حال حاضر این
عملیات هوایی دو کشور در سوریه هماهنگ شده است .نیروهای مســلح روسیه و ترکیه دو کشور مذاکرات صلح را در آستانه ،پایتخت
خواهد شــد .هدف از این پیمان تأمین امنیت قصد دارند در آینده در عملیات هوایی علیه قزاقستان پیش میبرند( .دویچه وله)

وزارت عدلیه آمریکا در
مورد برخورد افبیآی با
کلینتون تحقیق میکند

بازرس کل وزارت عدلیه آمریکا عملکرد
افبیآی  -پولیــس فدرال  -در جریان
انتخابات ریاســت جمهــوری را مورد
بررســی قرار میدهد .دفتر بازرسی کل
وزارت عدلیه ،که مســئول رســیدگی
به نهادهــای مرتبط با ایــن وزارتخانه
اســت ،گفته است که این تحقیقات «در
واکنش به خواســت نمایندگان کنگره و
گروهی از شــهروندان» به جریان افتاده
و مایکل هوروویتز ،بازرس کل ،شــخصا
آن را هدایت خواهد کــرد .افبیآی از
سازمانهای وابســته به وزارت عدلیه
آمریکاســت .طرفداران حزب دموکرات
گفته اند که عملکرد جیمز کومی ،رئیس
افبیآی در زمینــه تحقیقات پیرامون
ماجرای استفاده هیالری کلینتون از یک
ایمیل شخصی برای امور اداری در زمان
تصدی وزارت امــور خارجه به موقعیت

خانم کلینتون در رقابت های انتخاباتی
آسیب رساند و باعث شکست او شد.
آقــای هوروویتز گفته اســت که این
تحقیقات از جمله شامل تصمیم رئیس
افبیآی برای شــرکت در یک نشست
خبری در مورد ایمیلهــا و همچنین
اظهار نظر در این باره مدتی کوتاه پیش
از روز انتخابــات خواهد بــود .پرونده
رسیدگی به ماجرای ایمیل های هیالری
کلینتون در ماه جوالی ســال ،۲۰۱۵
یعنی حدود یک سال پیش از گزینش
رسمی خانم کلینتون به نامزدی حزب
دموکرات ،برای رســیدگی به افبیآی
ارجاع و از این ســازمان خواسته شد
تعیین کند که آیــا هیالری کلینتون و
دستیاران او در وزارت خارجه در مورد
ارسال ایمیلهای محرمانه بی دقتی به
خرج داده بودند( .بی بی سی)

رکوردی جدید از رئالمادرید

ثبت  40بازی بدون شکست

با تســاوی رئال مادرید برابر سویا این تیم به رکورد 40
بازی بدون شکست دست یافت.
بــه نقل از الپائیــس ،آخرین دیدار برگشــت مرحله
یکهشــتم نهایی کوپا دل ری بین دو تیم سویا و رئال
مادرید برگزار شــد که این بازی با تساوی سه بر سه به
پایان رسید .در واقع گل دقایق پایانی کریم بنزما باعث
شد تا شکست برابر رئالی ها به تساوی تبدیل شود.

به این ترتریب رئال مادرید توانســت رکورد شکســت
ناپذیری در فوتبال اسپانیا که پیشتر در اختیار بارسلونا
بود را به دســت آورد .سال گذشته تیم لوئیس انریکه به
رکورد  39بازی بدون شکست دست یافت و حاال رئالی ها
رکورد  40بازی بدون شکست را از خود به جای گذاشتند
و فرصت افزایش ایــن رکورد خود را در بازیهای بعد نیز
دارند.

پوگبا :بازی با لیورپول از بازی
با سیتی هم مهمتر است

پل پوگبا از اهمیت دیدار برابر لیورپول ســخن گفت و
ابراز امیدواری کرد شیاطین سرخ بتوانند برنده این بازی
شوند .به نقل از اسکای اسپورت ،پل پوگبا بعد از روزهای
درخشانی که با پیراهن یوونتوس داشت تصمیم گرفت که
در فصل جابجایی تابستانی از این تیم جدا شود و دوباره
به لیگ جزیره برگردد .او این بار هم پیراهن شــیاطین
ســرخ را بر تن کرد و به عنوان گرانترین بازیکن تاریخ
هم انتخاب شــد .پول پوگبا که به خوبی از اهمیت این
دیدار آگاه اســت اعالم کرد این دیدار بسیار حساستر
از دربی شــره منچستر خواهد بود .شیاطین سرخ که به
نظر میرســد بار دیگر به روزهای خوب خود بازگشته

اند ،امیدوار هستند با برتری در این دیدار به دو امتیازی
لیورپول برسند که فعال در رده دوم قرار دارد.
پل پوگبا درباره این دیدار حســاس گفت :به خوبی می
دانم یکشنبه دیدار بسیار حساسی در پیش داریم .رقابت
تاریخی بین منچستریونایتد و لیورپول سات و باید بگویم
این رقابت حتی از داربی شــهر منچستر نیز حساس تر
اســت .ما در هر دیدار برای کسب  ۳امتیاز به میدان می
رویم و طبیعی است برابر تیمی مثل لیورپول انگیزه های
بسیار زیادی داشته باشــیم و بخواهیم هر طور شده به
برتری برسیم .جو بازی قطعا بســیار ویژه خواهد بود و
امیدوار هستم بتوانیم برنده این دیدار حساس باشیم.

میلیک :برای بازگشت به فوتبال
لحظه شماری می کنم

ســتاره پولندی ناپولی از انگیزه بــاالی خود برای بازی
در ناپولی خبــر داد .به نقل از فوتبال ایتالیا ،بعد از آنکه
آرکادیوژ میلیک ســتاره پولندی خط حمله پولندی با
مصدومیت سنگینی روبرو شد ،یکی از بدترین خبرهای
ممکن برای هواداران ناپولــی بود که به گلزنی های این
بازیکن که جانشــین ایگواین شــده بود عادت کردند.
میلیک بعد از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت بار دیگر
آماده شده اســت و میتواند برای تیمش به میدان برود.
میلیک دربــاره آمادگی برای بازی برای ناپولی گفت :بی

صبرانه منتظر بازی برای ناپولی هستم .مصدومیت خیلی
بدی داشــتم ولی با مراقبت هایی که پزشــکان باشگاه
ناپولی داشتند خوشبختانه توانستم شرایط خوبی برای
بازی کردن به دســت بیــاودم و االن آماده بازی کردن
هســتم و فکر کنم به زودی بتوانم برای تیمم به میدان
بروم .در مدتی که از تیمم دور بودم ،خیلی ســخت بود
که بازیهای ناپولی را از تلویزیون و جایگاه تماشــاگران
تماشا کنم .حاال امیدوارم با قدرت بیشتر در اختیار تیمم
باشم تا بتوانم بار دیگر محبت هواداران را پاسخ بدهم.

نیروهای عراقی وارد
دانشگاه موصل شدند

نیروهای عراقی در بیــرون راندن گروه
موسوم به دولت اسالمی(داعش) از موصل
به پیشروهای مهمی دست یافتهاند.
براســاس گزارشهای دریافتی نیروهای
ویژه عراق به دومین پل بر روی رودخانه
دجله رســیدهاند .این پل بخش شرقی و
غربی شهر موصل را به هم وصل میکند.
شهر موصل از ســال  ۲۰۱۴همچنان در
کنترل داعش قرار دارد.
در همین حــال نیروهــای عراقی وارد
دانشــگاه موصل شــده و گزارشها از
درگیری هــای ســنگین در این منطقه
حکایت دارد.

دو هفته پیش نیروهــای دولتی کنترل
بخش بزرگی از بخش شرقی موصل را در
دست گرفتند.
عملیات تصرف موصــل با حمایت هوایی
نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا از چند
ماه پیش آغاز شده است.
پیشروی نیروهای عراق که در هفتههای
اخیر بــه دلیل مقاومت شــدید داعش
متوقف شده بود ،بار دیگر آغاز شده است.
تحلیلگران معتقدند که تغییر در تاکتیک
ارتش عراق باعــث پیروزی نیروهای این
کشــور درمیدان نبرد در مقابله با داعش
شده است( .بی بی سی)

سازمان بین المللی کار:

مهاجران کاری در
حال افزایش است

نیازمنــدی اقتصادی برخی مردم را مجبور به مهاجرت
می کند ،اما مهاجران کاری در بســیاری از کشــورها
تنها با کارهای متزلزل می توانند نان شــب و روز شان
را بدست بیاورند.ســازمان بین المللی کار پیش بینی
کرده است که وضعیت بدتر خواهد شد .شرایط کاری
متزلزل در کشــورهای در حال توسعه و در حال ظهور
با توجه به یک پژوهش ،بدتر شده و منجر به مهاجرت
انسان ها از کشورهای شان گردیده است .از سال ۲۰۰۹
تعداد کســانی که به دنبال آینده بهتر در کشورهای
دیگر اند و مهاجرت می کنند ،بر اساس گزارش سازمان
بین المللی کار (آی ال او) در حال افزایش اســت .در
کشورهای جنوب صحرای افریقا نیازمندی مردم بسیار
بیشتر است ۳۲ :درصد مردم این کشورها می خواهند
کشورهای شــان را ترک بگویند .در امریکای التین و
کارائیب  ۳۰درصد ،و در شــمال افریقا  ۲۷درصد مردم
می خواهنــد مهاجرت کنند .در این گزارش زیر عنوان
«ترند کار و امور اجتماعی در ســال  »۲۰۱۷آمده است
که تعــداد مهاجران کاری در  ۱۰ســال آینده در حال
رشد است .عالوه بر فقر ،جنگ های داخلی و یا آزار و
اذیت و تعقیب سیاســی در این مهاجرت ها نقش بازی
می کنند .در کشور های نوظهور صنعتی ،با یک درآمد
سرانه  ۸۰۰۰تا  ۱۴۰۰۰دالر در سال ،میزان بیکاری به طور
قابل توجهی در حال افزایش است .سازمان بین المللی
کار در گزارش اش نوشــته اســت که احتماال امسال
 ۳،۶میلیون انسان بیشتر به مقایسه سال  ۲۰۱۶دنبال
بدست آوردن شغل خواهند بود(.دویچه وله)

هزینه  ۵۰۰میلیون پوندی
آبراموویچ برای بازسازی
استمفوردبریج

مالک روس چلســی قصد دارد  ۵۰۰میلیــون پوند برای
بازسازی استمفوردبریج هزینه کند.
به نقل از ایندیپندنت ،در نهایت بعد از چندین هفته مذاکره
بین نمایندگان رومن آبراموویچ با ســران منطقه فوالم و
شورای توســعه محلی لندن ،تصمیم بر این گرفته شد که
رومن آبراموویچ برای توســعه ورزشگاه استمفوربریج ۵۰۰
میلیون پوند هزینه کند .به همین خاطر در  ۳فصل آینده
چلسی در ورزشگاه ویمبلی شــهر لندن بازی خواهد کرد
تا ورزشگاه اســتمفوربریج آماده شود و این تیم بتواند بار
دیگر به ورزشــگاه همیشگی خود که یکی از قدیمی ترین
ورزشگاه ها در انگلیس است ،بازگردد.
تنها رضایت صادق خان شــهردار لندن باقی مانده است تا
پروژه ورزشگاه استمفوربریج تصویب شود و کار بازسازی
ان از پایان فصل جاری صورت گیرد .چیزی که مشــخص
است این آخرین فصلی است که چلسی در استمفوربریج با
این سرو شکل بازی خواهد کرد و بعد از  ۳سال قرار است
بار دیگر به این ورزشگاه بازگردد .ورزشگاهی که دیگر ۴۲
هزار نفر گنجایش نخواهد داشت و گنجایش این ورزشگاه
به  ۶۱هزار نفر خواهد رسید.

ترامپ قول داد گزارش هک

روسیه را در  ۹۰روز تهیه کند

دونالــد ترامپ ،رییــس جمهور منتخب
ایاالت متحده آمریکا ،قول داده که تا ۹۰
روز بعد از مراسم سوگند درباره اتهامهای
هک کمپیــن انتخابات آمریکا توســط
روسیه به مردم گزارشی ارائه خواهد کرد.
مراســم تحلیف آقای ترامپ جمعه هفته
آینده در واشــنگتن برگزار میشود و او
از آن تاریخ رســما رییسجمهور آمریکا
خواهد شد.
در یک مجموعه توییت ،او ادعاهای مطرح
شده را «اطالعات ساختگی سیاستکاران
نفــرتآور» از هر دو حــزب دمکرات و

جمهوریخواه توصیف کرد.
دســتگاههای اطالعاتی آمریکا روسیه را
متهم کردهاند که به منظور دستکاری در
انتخابات آمریکا ایمیلهای اعضای حزب
دمکرات را هک کرده است.
همچنین گفته شــده اســت که مسکو،
اطالعاتی را درباره آقای ترامپ در دست
دارد .آقای ترامپ در توییتر خود نوشته
است که سازمانهای اطالعاتی این ادعاها
را منتشر کردند در حالی که میدانند این
درست نیســت و هیچ وقت درست نبوده
است( .بی بی سی)

بارسلونا باز هم به آنوئتا می رود
سلتاویگو حریف رئال مادرید شد

بارسلونا باید در مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری به
مصاف رئال سوسیداد برود.
به نقل از آس ،قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی کوپا
دل ری روز جمعه در اسپانیا برگزار شد و تیم ها حریفان
خود را شــناختند .در مهمترین بازی رئال سوسیداد و
بارســلونا به مصاف هم می روند و رئال مادرید میزبان

سلتاویگو خواهد بود.
در دیگر بازی ها اتلتیکو مادرید برابر ایبار قرار می گیرد
و آالوس به مصاف آلکورکن می رود.
دیدار های رفت در روزهــای  ۲۹و  ۳۰جدی برگزار می
شود و بازی های برگشت در روزهای چهارم و پنجم دلو
انجام خواهد شد.

رونالدو قهرمانی در جام
کنفدراسیون ها را می خواهد

اوبامیانگ :به خاطر میزبانی
باید قهرمان شویم

مهاجم گلزن گابن ابراز امیدواری کرد بتواند جام ملتهای
آفریقا را برای کشورش به ارمغان بیاورد.
به نقل از الموندو ،رقابتهای جام ملتهای در سال ۲۰۱۷
به میزبانی گابن برگزار میشود و این کشور که در رده ۱۱۰
ردهبندی فیفا قرار دارد امیدوار اســت با درخشش ستاره
خود پیر امریک اوبامیانگ کــه بهترین بازیکن نیم فصل
آلمان شد بتواند قهرمانی در این دوره را کسب کند.
پیر امریک اوبامیانگ درباره حضور در جام ملت های آفریقا
گفت :امسال میزبان هســتیم و به چیزی کمتر از قهرمانی
فکر نخواهیم کرد .نســبت به دوره قبل خیلی بهتر و پخته
تر شده ایم و فکر کنم بهترین شرایط برای کسب موفقیت
را داریم .مربی خوبی هدایــت تیم را بر عهده گرفته و جو
خوبی نیز در تیم ایجاد شده است .در این شرایط تمام تالش
خود را خواهم کرد تا کشــورم را به افتخار بزرگی برسانم.
من افتخارات باشــگاهی زیادی داشــتم ولی برایم هیچ
چیز مهمتر از این نیســت که با تیم ملی کشورم قهرمانی
در جام ملت های آفریقا را به دســت بیاورم .باید از همان
دیدار نخست با قدرت در زمین ظاهر شویم و بتوانیم ابتدا
صعودمان را بــه مرحله بعد قطعی کنیم .از ابتدا گام به گام
پیش خواهیم رفت تا بتوانم در نهایت به افتخار بزرگی برای
کشور برسیم.

ستاره تیم ملی پرتگال ابراز امیدواری کرد در سال ۲۰۱۷
قهرمانی در جام کنفدراسیون ها را کسب کند.
به نقل از رکورد ،تیم ملی پرتگال به ســبب قهرمانی در
یورو  ۲۰۱۶باید در سال جاری میالدی در رقابتهای جام
کنفدراسیونها که در کشــور میزبان جامجهانی یعنی
روسیه برگزار خواهد شد به رقابت بپردازد .برای اولینبار
اســت که پرتگال و کریســتیانو رونالدو حضور در این
رقابتهــا را تجربه خواهند کرد و به همین دلیل رونالدو
می خواهد از فرصت استفاده کند و تیمش را به قهرمانی
در این رقابت ها برساند.
پرتگال در گروه نخست این رقابتها با تیم های روسیه
میزبان ،مکزیک و نیوزیلند همگروه شده است .کریستیانو
رونالدو درباره حضور در جام کنفدراسیونها گفت :برای

اولین بار است که پرتگال برای قهرمانی در این رقابت ها
تالش خواهد کرد و این برای همیشه در کارنامه فوتبالی
ما خواهد بود .قهرمانی در این جام رویایی و ویژه خواهد
بود .ما برای قهرمانی به روسیه خواهیم رفت ولی این را
می دانیم که قهرمانی در این جام بســیار سخت خواهد
بود چرا که تیم های بزرگ زیادی در این رقابت ها حضور
خواهند داشت .با این حال همه می دانیم که در فوتبال
هر چیزی امکان پذیر است و می خواهیم برای قهرمانی
تالش کنیم.
در دیگر گروه ایــن دوره از رقابت هــا چیلی قهرمان
آمریکای جنوبی در کنــار آلمان قهرمان دوره قبل جام
جهانی ،استرالیا قهرمان آسیا و قهرمان آفریقا که هنوز
مشخص نشده است قرار خواهند گرفت.

پیروزی گلدن استیت در لیگ NBA

بامــداد امروز در لیگ بســکتبال  ٦ ،NBAبازی انجام
شد .در مهمترین این بازی ها گلدن استیت وریرز و سن
آنتونیو اسپرز به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،Foxspportsدر حساسترین بازی بامداد
دیروز کلدن اســتیت وریرز توانست با نتیجه ی  ١٢٧بر
 ١٠٧دیترویت پیستونز را شکست دهد.
کلی تامپســون که به دلیل آسیب دیدگی در بازی قبل
غایب بود در این بازی حضور داشــت و با انجام ، ٤سه
امتیازی  ٢٣امتیاز به دســت آورد .اســتفن کری نیز با
کسب  ٢٤امتیاز عملکرد بسیار خوبی برای وریرز داشت.
کوین دورانت بیشتر از دیگر ستارههای تیم اش امتیاز به

دست آورد.او  ٢٥امتیاز آوری و  ٦ریباند داشت.
در بازی مهم دیگر سن آنتونیو اسپرز با نتیجه ی  ١٣٤بر
 ٩٤لس آنجلس لیکرز را شکست داد.
در این بازی اسپرز شکســت قبلی خودرا جبران کرد.
کاهی لئونارد توانست در سه کوارتری که در بازی حضور
داشت  ٣١امتیاز کسب کند.
*نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
دنور ناگتز  _ ١٤٠ایندیانا پیسرز ١١٢
نیواورالنز پلیکانز  _ ١٠٤بروکلین نتز ٩٥
نیویورک نیکس  _ ١٠٤شیکاگو بولز ٨٩
داالس موریکس  _ ١١٣فنیکس سانز ١٠٨

