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کمپیوترهای دولت روسیه به طور حرفهای هک شدهاند

اف.اس.بــی در مورد جزئیات ایــن هکها و عامالن
احتمالی پشــت آن اظهار نظر نکــرده اما گفته این
حمالت به خوبی از ابعاد «جاسوســی سایبری» خبر
میدهد.
به گزارش این نهــاد امنیتی روســیه ،این حمالت
ســایبری «بســیار حرفهای ،با برنامهریزی و دقت»
صورت گرفته و ســازمانهای دولتی نهادهای علمی،
برنامههای دفاعی و «زیرســاختهای بسیار حیاتی و
استراتژیک» این کشور را هدف قرار داده است.
بنا بر گزارش اف.اس.بی .بدافزار و ویروسهایی که در
این حمله ســایبری مورد استفاده قرار گرفته قادرند
دوربین و میکروفن کمپیوترها را روشــن و خاموش
کنند؛ از آنچه روی صفحــه مانیتور قرار دارد عکس
و کپی تهیه کنند و کلمات و اعداد تایپ شــده روی
صفحه کلید را ضبط و مخابره کنند( .بی بی سی)

سازمان اطالعاتی روسیه میگوید سیستم کمپیوتری
بیش از  ۲۰نهاد دولتی این کشور به صورت ‹حرفهای›
هک شدهاند.
ســازمان امنیتی فدرال روســیه (اف.اس.بی) روز
شــنبه گزارش کرد که «ویروس جاسوسی سایبری»
در کمپیوترهای  ۲۰وزارتخانه و سازمان دولتی این
کشور شناسایی شد ه است.
حمله ســایبری علیه دولت روسیه در حالی گزارش
میشود که مسکو در روزهای اخیر در کانون اتهامها
برای هککردن کمپیوترهای حزب دموکرات آمریکا
قرار داشته است.
اتهامی که کرملین آن را رد کرده و در واکنش به طرح
گســترده این اتهامها از ســوی مقامها و رسانههای
آمریکایی ،از واشــنگتن به علت آنچــه «اظهارات
مسموم ضد-روسیه» خوانده انتقاد کرده است.

اردوغان به ایجاد تغییرات
در نیروهای امنیتی
ادامه می دهد

پس از کودتای نــاکام در ترکیه ،رئیس
جمهور آن کشور پایه های قدرت خود را
به گونۀ سیســتماتیک گسترش میدهد.
حــاال او میخواهد ادارۀ اســتخبارات و
فرماندهــی کل ارتــش را تحت کنترول
خود داشته باشد .اردوغان به آن هم اکتفا
نمیکند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
به رســانۀ خبری خصوصی ترکی «خبر»
گفته اســت که برای این اقدام «بســتۀ
کوچکی» را شامل پیشنهادهایی در مورد
تغییرات در قانون اساسی به پارلمان کشور
ارائه میکند .اردوغان همزمان بستن همه
اکادمی های نظامی را اعالم کرد .او گفت
که در آینده یک دانشگاه برای دفاع ملی
باید مسئول آموزش نیروهای ارتش باشد.
به قول رئیس جمهور ترکیه افزون بر آن
فرماندهان اردو و نیروهای هوایی و بحری
باید مستقیم ًا به وزیر دفاع گزارش بدهند.
هدف از این بازسازی و تغییرات ،کنترول
کامل ارتش از سوی مقامات ملکی است.

اردوغان همچنان تأکید کرده اســت که
وضعیت اضطراری سه ماهه پس از کودتای
ناکام ،احتماالً تمدید خواهد شد.
برای وارد ســاختن تغییــرات در قانون
اساسی ترکیه به دو ســوم آرای پارلمان
نیاز است .از همینرو اردوغان برای تحقق
بخشیدن این طرحش به همکاری احزاب
اپوزیسیون در پارلمان نیز وابسته است.
حدود دو هفته پیش بخشــی از اردوی
ترکیه برای برانداختــن حکومت تالش
بیهوده کردند .رئیــس جمهور اردوغان،
فتح اهلل گولــن واعظ مذهبی ترکیه مقیم
ایاالت متحــدۀ امریکا را مســئول این
کودتای ناکام میدانــد .حکومت انقره از
آن زمان به بعد به اقدامات شدیدی علیه
طرفــداران و نهادهای متعلق به گولن در
ترکیه دست زده است .در دو هفتۀ اخیر
حدود  ۱۸۷۰۰تن در ترکیه بازداشت شده
اند .به قول اردوغــان در این میان علیه
 ۱۰۱۴۰تن آنها حکم حبس صادر شــده
است( .دویچه وله)

افزایش ۴۹درصدی صدور
جواز حمل اسپری فلفل و
سالح رعبآور در آلمان

کسی که در آلمان بخواهد سالح رعبآور و «اسپری
مرچ» با خود حمل کند ،به «جواز کوچک حمل سالح»
نیاز دارد .به گزارش یــک روزنامه آلمانی ،نزدیک به
۴۰۲هزار نفر در شــش ماه اول امسال چنین مجوزی
را کسب کردهاند.
شمار شــهروندان آلمان که خواهان «جواز کوچک
حمل اســلحه» هســتند ،رو به افزایش است .این
جواز برای حمل ســاحهای رعبآور (غیر ُکشنده)
یا اســپریهای مرچ الزم است .به گزارش شماره روز
یکشــنبه ،روزنامه «دی ولت» ،تعداد جوازهای صادر
شــده در نیمه نخست ســال جاری ۲۰۱۶نزدیک به
۴۰۲هزار مورد بوده که افزایشی ۴۹درصدی را نسبت
به نیمه نخست سال پیش نشان میدهد .وزارت داخله
آلمان این آمار را در پاسخ به پرسشی که روزنامه یاد
شــده مطرح کرده در اختیار آن قرار داده است .در
مقایسه ،تعداد ۲۶۹هزار و « ۸۹۹جواز کوچک حمل
سالح» در نیمه نخست سال ۲۰۱۵در آلمان ثبت شده
است.
بنا به گفته وزارت داخله آلمان ،اما شــمار افرادی که
دارای سالح گرم در این کشور هستند افزایش نیافته
است و به هر حال جوازی برای سالح گرم صادر نشده
است .تعداد مجوزهای اسلحه گرم کاهش یافته و به
یک میلیون و ۸۹۴هزار رسیده است .سال پیش یک
میلیون و ۸۹۸هزار مجوز اسلحه گرم در آلمان ثبت
شده بود.
راینــر وندت ،رئیس اتحادیه پولیــس آلمان ،درباره
علل افزایش متقاضیان «جواز کوچک حمل اسلحه»
میگوید« :ترس مردم از ترور و بزهکاری مدام بیشتر
شده اســت .مردم دیگر با دلجویی و آمار و اطالعیه
آرامشدنی نیســتند» .رئیس اتحادیه پولیس آلمان
میگوید که مردم میخواهند دست کم احساس کنند
که وقتی دولت نمیتواند به قــدر کافی از جان آنها
حفاظت کند ،خودشان برای تامین امنیتشان کاری
میکنند (دویچه وله)

زیدان :به چنین پیروزیهایی
نیاز داریم

ســرمربی رئال مادرید به تمجید از عملکرد شاگردانش
در دیدار دوستانه برابر چلسی پرداخت و گفت تیمش به
بردهایی از این دست نیاز دارد.
به نقل از آس ،رئال مادرید که در دیدار دوســتانه قبلی
خود با نتیجه ســه بر یک برابر پاری سن ژرمن شکست
خورده بود ،این بار در دیدار دوســتانه به مصاف چلسی
رفت و موفق شــد در نهایت با نتیجه سه بر دو بازی را به
سود خود به پایان برساند .در این دیدار مارسلو (دو بار) و
ماریانو برای رئال گلزنی کردند و هر دو گل چلسی را هم
ادن هازارد به ثمر رساند.
زین الدین زیــدان بعد از بازی به ســتایش از عملکرد
شــاگردانش پرداخت و گفت :بازی را بسیار خوب شروع
کردیم و فرصت های زیــادی را روی دروازه حریف خلق

کردیم .از عملکرد بازیکنان راضی هســتم .فکر میکنم
بهتر از بازی قبلی خود برابر پاری سن ژرمن ظاهر شدیم.
دیدار برابر چلســی برای ما اهمیت زیادی داشت چراکه
دیدار ســوپر جام اروپا را پیشرو داریم .این دیدارهای
دوســتانه سهم بســزایی در آمادگی ما خواهند داشت.
تا قبل از ســوپر جام ،یک دیدار دوستانه دیگر خواهیم
داشت و باید در این دیدار هم پیروز بشویم.
زیدان در ادامه سخنان خود به ستایش از مارسلو ،مدافع
برزیلی تیمش پرداخت و گفت :نمی دانم مارسلو بهترین
بال چپ دنیا است یا نه .تنها می توانم این را بگویم که او
یک رهبر نمونه برای رئال اســت .او توانست برای دومین
بازی پیاپی گلزنی کند .بازیکنــی تاثیر گذار برای رئال
مادرید به شمار می آید.

واکنش ترامپ به سخنان پدر
سربازمسلمانآمریکایی
کشته شده در عراق

دونالد ترامپ ،نامزد حزب جمهوریخواه
آمریکا در رقابتهای ریاســت جمهوری
این کشور ،به انتقاد اخیر پدر یک سرباز
مسلمان که در عراق کشته شده ،پاسخ
داده اســت .خضر خان ،پدر این سرباز،
در سخنانی احساســی در کنگره حزب
دموکرات که هفته گذشــته برگزار شد
گفــت که آقای ترامپ بــرای آمریکا از
خودگذشتگی نشان نداده است.
آقای ترامپ اکنــون و در واکنش به این
سخنان میگوید که وی با ایجاد شغل از
خودگذشتگی نشان داده است.
اظهارات آقای ترامپ درباره غزاله خان
که در طول ســخنان همسرش در کنار
وی ساکت ایســتاده بود ،بیشتر جنجال
برانگیخته است .آقای ترامپ در صحبت
با شبکه ای بی ســی آمریکا گفت« :اگر
به زنش نگاه کنید ،او آنجا ایستاده بود؛

چیزی نداشت که بگوید .شاید هم اجازه
نداشت که حرفی بزند .نمیدانم ،شما به
من بگوید؟» غزاله خان ،همســر آقای
خان در اظهاراتی پیشــتر گفته بود که
وی در کنگره حزب دموکرات ســخنی
نگفته اســت چرا که هنــوز از مرگ
فرزندش غمگین است و هرگاه چشمش
به عکس او میافتد ،گریه میکند.
آقــای ترامپ در عین حــال گفت که
همایون خــان« ،برای کشــور ما یک
قهرمان است و ما باید به همه آنانی که
برای حفاظت از کشــورمان جانفشانی
کردهاند ،احترام بگذاریم».
وی تاکید کرد که «مشــکل اساســی
اسالم افراطی است که از سویی باعث
کشتهشدن وی شــد و از سوی دیگر
تالش دارد تــا با ورود به کشــور ما،
صدمات بیشتری بزند( ».بی بی سی)

حمله تعدادی مهاجم به یک تاسیسات
گازی در شمال عراق باعث کشتهشدن
دستکم  ۴نفر از کارکنان این تاسیسات
شد ه است .بر اساس گزارشها ،مهاجمان
که مسلح بودند و با خود نارنجک دستی
به همراه داشتند ،به این تاسیسات فشار
گاز در نزدیکی کرکوک حمله کردند.
مهاجمان ابتدا با حمله بــه نگهبانان و
مجروح کردن آنها وارد مرکز کنترل این

تاسیسات شدند و کارکنان داخل این
اتاق را کشتند .به گفته مقامات عراقی
نیروهــای ضدتروریســم در عملیاتی
توانستند تا کنترل این مرکز را برعهده
گرفته و  ۱۵نفر دیگــر از کارکنان این
تاسیســات را که در اتاقی پناه گرفته
بودند ،آزاد کنند .تاکنون هیچ گروهی
مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته
است( .بی بی سی)

حمله به تاسیسات گازی در
شمال عراق  4کشته بجا گذاشت

بیلی :منچستریونایتد را
به سیتی ترجیح دادم

مدافع ساحل عاجی منچســتریونایتد تایید کرد برای
پیوستن به این تیم پیشنهاد منچسترسیتی را رد کرده
اســت .به نقل از منچســتر ایونینگ نیوز ،اریک بیلی
مدافع ســاحل عاجی به عنوان اولین خرید این تیم از
ویارئال جدا شــد و به منچستریونایتد پیوست تا از این
فصل زیر نظــر ژوزه مورینیو فوتبال خود را دنبال کند.
این بازیکن در بازی های پیش فصل برای تیمش نمایش
خوبی داشــته اســت و احتماال یکی از مدافعان ثابت
یونایتد در این فصل باشد .اریک بیلی درباره حضور در
منچستریونایتد گفت :دلیل پیوستنم به این تیم خیلی
واضح بود .مورینیو را دوست دارم و میخواستم زیر نظر
او فوتبال بازی کنم .کسی که خیلی سخت تالش میکند.
از منچسترسیتی هم پیشنهاد داشتم و اتفاقا زودتر از
یونایتد به من پیشنهاد داد .با گواردیوال صحبتی درباره
حضور در سیتی نکردم ولی در نهایت به دومین تیمی که
به من پیشنهاد داد پیوستم .بیلی ادامه داد :مورینیو با
من تماس گرفت و گفت دوست دارد در تیمش بازی کنم.
دوست داشتم برای مورینیو بازی کنم و چیزهای خیلی
خوبی از او شنیدم .شاید بیشتر به خاطر دیدیه دروگبا
دوســت و هم تیمی من در تیم ملی .دروگبا به من گفت
مورینیو تاثیر زیادی در پیشرفت او داشته است.

واردی :رد کردن پیشنهاد
آرسنال تصمیم آسانی بود

نخستین شکست اتلتیکومادرید
در پیش فصل

اتلتیکو مادرید در دیداری دوستانه برابر ملبورن سیتی ملبورن سیتی شد .تک گل این بازی در دقیقه  44توسط
شکست خورد .اتلتیکو مادرید که در استرالیا به سر می نیکالس آنســل به ثمر رسید .اتلتیکو جمعه در نخستین
برد در دومین بازی دوســتانه اش در این کشور مغلوب بازی اش با یک گل برابر تاتنهام پیروز شده بود.

ژاکا :فوتبال زیبای آرسنال من را جذب کرد

خرید سوئیسی آرسنال معتقد است سبک فوتبال زیبای به نقــل از گاردین ،گرانیت ژاکا کــه در یورو  ۲۰۱۶برای
تیم ملی ســوئیس به میدان رفت ،به عنوان اولین خرید
آرسنال دلیل پیوستن او به این تیم بود.
آرسنال از مونشن گالدباخ راهی این تیم در لیگ برتر شد.
این بازیکن  ۲۳ســاله درباره دلیل خود مبنی بر حضور
در آرســنال گفت :این اولین باری است که برای یک تیم
بزرگ بازی می کنم .خیلی خوشحال هستم برای یکی از
بزرگترین تیم ها در جهان بازی میکنم .احســاس فوق
العاده خوبی دارم .یکی از دالیلی که باعث شــد به این
تیم بیایم ،سبک بازی خوب آرسنال بود که نظر من را به
خود جلب کرد .فکر میکنم سبک بازی آرسنال به سود
رشد فوتبالی من باشد و بتوانم در آینده به بازیکن بهتری
تبدیل شوم.
خرید آرســنالی ها ادامه داد :آرسنال متناسب با سبک
بازی من است و ســبک بازی من هم متناسب با آرسنال
اســت .از بازی زیبا و هجومی لذت میبرم و این یکی از
دالیل اصلی بود که من را به آرسنال کشاند.

مهاجم لسترسیتی میگوید به آسانی توانست پیشنهاد
آرســنال را ردکند و در لستر بماند ،چرا که کار ناتمامی
در لسترسیتی دارد.
لو
به نقــل از ایندیپندنت ،جیمــی واردی در زمان نق 
انتقاالت تابســتانی در آستانه پیوستن به آرسنال قرار
داشــت و گفته میشد خرید آرسن ونگر در این خواهد
بود ولی این بازیکن تصمیم گرفت در لسترسیتی بماند
و پیشنهاد ونگر را رد کند .واردی  29ساله درباره تصمیم
خود گفت :رد کردن پیشــنهاد آرسنال تصمیم آسانی
بود .دوست داشتم در لســتر بمانم .زمانی که پیشنهاد
آرسنال به من رســید به همراه انگلیس در یورو بودم.
شــخصا صحبتی با مسئوالن این تیم نداشتم ولی حس
میکنم کار ناتمامی در لســتر دارم که باید آن را انجام
بدهم .فکر میکنم وجود من در لسترسیتی نیاز بود و به
همین خاطر تصمیم گرفتم که در این تیم بمانم.

ایبراهیموویچ مقصد بعدی
پوگبا را فاش کرد

مهاجم منچســتریونایتد در نشست خبری بعد از بازی
این تیم مقابل گاالتاسرای هافبک فرانسوی را هم تیمی
آینده خود عنوان کرد.
به نقل از آس ،منچســتریونایتد در دیداری دوســتانه
گاالتاســرای را پنــج بــر دو شکســت داد .زالتان
ایبراهیموویچ گل نخســت تیمش و اولین گلش را برای
یونایتد به ثمر رساند.
مهاجم سویدنی پس از پایان بازی درباره پل پوگبا گفت:
زمانی که پوگبا به منچســتریونایتد بیاید ،بازیهایمان
بیش از این جذابتر خواهد بــود .میخواهیم کارهای
بزرگــی در این تیم انجــام دهیم .پــس از این مجله
خبرنگاری از او پرسید این حرف به معنای توافق یونایتد
با پوگبا اســت .ایبراهیموویچ که متوجه اشتباهش شد،
در ادامه گفت« :اوه!» او سپس میکسدزون را ترک کرد.

یک کشته و چند زخمی در
تیراندازی در ایالت
تگزاس آمریکا

در جریان دو تیراندازی جدا از هم در خیابانهای شــهر
آســتین در ایالت تگزاس آمریکا ،یک زن کشته و چند تن
زخمی شدهاند .عامل تیراندازی موفق به فرار شده و علت
این رویداد هنوز مشخص نیست.
پولیس تگزاس صبح یکشــنبه در پیامی توییتری از مردم
خواست« :خود را از مرکز شهر دور نگه دارید» .چند دقیقه
بعد در حساب توییتری پولیس خبر تیراندازی در چندین
نقطه منتشــر شــد .در حال حاضر وضعیت تحت کنترل
نیروهای پولیس است.
گفته میشــود در دو نقطه از شهر آستین در ایالت تگزاس
آمریکا در نیمهشب شنبه تیراندازیهایی رخ داده است .در
اثر این تیراندازیها یک زن کشــته و چند تن دیگر زخمی
شــدهاند .عامل تیراندازی موفق به فرار شده است .هنوز
علت این تیراندازیها مشخص نیست.
از چند هفته پیــش که یک سیاهپوســت آمریکایی در
حاشــیه یک تظاهرات مسالمتآمیز علیه خشونت پولیس
و نژادپرســتی در شهر داالس ،از کمینگاه خود پنج نیروی
پولیس را به ضرب گلوله کشــت ،پولیس تگزاس در حالت
آمادهباش قرار دارد( .دویچه وله)

پرش چترباز آمریکایی
بدون چتر نجات از ارتفاع ۷
کیلومتری

یک چترباز آمریکایی موفق شــد برای نخستین بار بدون
چتر نجات از ارتفاع  ۷کیلومتری بپرد و زنده به زمین برسد.
برخی اقدام او را متهورانه و برخی دیوانهوار خواندهاند .در
هر صورت او با اقدام خود رکوردی را ثبت کرد.
لوک آیکینس ،ماجراجو و چترباز آمریکایی ،روز شنبه پس
از دو دقیقه و اندی پرش آزاد از ارتفاع  ۷۶۰۰متری بر فراز
صحرای کالیفرنیای جنوبی در نزدیکی لس آنجلس بر توری
بزرگ فرود آمد .این تور آماده شده بود تا از برخورد شدید
او با زمین جلوگیری کند .او پس از فرود موفقیتآمیزش بر
تور تنها یک کلمه بر زبان آورد« :محشــره» .توری در ابعاد
 ۳۰متر در  ۳۰متر در ارتفاع  ۶۰متری از زمین تنها وســیله
تدارکدیده شده برای پرش موفقیتآمیز آیکینس بود .او
بدون چتر نجات پریده بود .آیکینس با پرش ماجراجویانهی
خود به رکوردی جهانی دســت یافته اســت .فرســتنده
تلویزیونی آمریکایــی «فوکس» به طور زنده این رویداد را
پخش میکرد .این چترباز و بدلکار  ۴۲ســاله برای اقدام
متهورانه و خطرناک خود یک سال و نیم برنامهریزی کرده
بود .به گزارش رسانهها ،او در این مدت  ۳۴بار پریده و هر
بار در فاصله  ۳۰۰متــری زمین چتر نجات خود را باز کرده
بود( .دویچه وله)

قهرمانی همیلتون در جایزه
بزرگ آلمان

موتر ران انگلیســی در رقابتهای جایزه بزرگ آلمان در
جایگاه نخست قرار گرفت .لوییس همیلتون با پشت سر
گذاشــتن نیکو رزبرگ در خانه اش قهرمان جایزه بزرگ

آلمان شد .رزبرگ آلمانی در جایگاه چهارم قرار گرفت و
دنیله ریکاردو و مکس وراستاپن به ترتیب رتبههای دوم
و سوم را به خود اختصاص دادند.

ونگر :قیمت پوگبا بسیار مسخره است

ســرمربی فرانسوی آرســنال معتقد اســت قیمتی که
منچستریونایتد قرار است برای خرید پوگبا بپردازد بسیار
مسخره است.
به نقل از دیلی میرر ،منچســتریونایتد در آســتانه به
خدمت گرفتن پل پوگبا از یوونتوس اســت و قرار است
 120میلیون یورو برای این بازیکن بپردازد و کمیســیون
باالی مدیربرنامه های این بازیکن را نیز پرداخت کند .در
صورتی که ایــن انتقال صورت بگیرد ،پوگبا به گرانقیمت
ترین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد.
آرسن ونگر سرمربی فرانسوی می گوید درباره این موضوع

گفت :قطعا هزینه ای که منچستریونایتد قرار است برای
پوگبا بپردازد بسیار مسخره است .اگر شما این توانایی را
دارید که این مقدار برای خرید یک بازیکن پرداخت کنید،
باید نشان دهید که باشگاه تان قدرت این را دارد که این
رقم را بپردازد .با این حال ما در دنیایی زندگی می کنیم
که هر اقدام و کاری که جهانی است هزینه باالیی هم دارد.
نقل و انتقاالت بازیکنان نیز به دلیل داشتن این ویژگی در
سالهای اخیر رشد داشته است .آیا بازیکن میتواند تمام
هزینه ای که برای او پرداخته شده است را برآورده کند؟
قطعا معیاری برای اندازه گیری این وجود ندارد.

تردید در حضور بنزما در سوپر جام اروپا

ل مادرید احتمال دارد سوپر جام اروپا
مهاجم فرانسوی رئا 
را از دست بدهد.
به نقل از آس ،رئال مادرید  9روز دیگر برای فتح نخستین
جام خود در این فصل برابر ســویا قــرار میگیرد .تیم
مادریــدی در این دیدار نمیتواند از حضور کریســتیانو
رونالدو بهره ببرد و حتی ممکن است کریم بنزما را نیز از
دست بدهد .مهاجم فرانسوی از ناحیه کمر مشکل دارد و
در هیچ یک از بازیها پیش فصل بازی نکرده است.
زین الدین زیدان ،سرمربی رئال مادرید نگران این موضوع
است .او در نشســت خبری پیش از بازی برابر چلسی در

این باره ابراز نگرانی کرد.
ل مادرید قصد دارد در تابستان با ترکیب
ســرمربی رئا 
 4-4-2کار کند و قصد داشــت از بنزمــا و آلوارو موراتا
در خط حملهاش بهره ببرد اما این اتفاق نیفتاد .سرمربی
فرانســوی امیدوار اســت مهاجم فرانســوی در دیدار
چهارشــنبه برابر بایرن مونیخ به میدان بــرود اما اگر
مشکالت جسمانیاش حل نشــود ،او را تحت فشار قرار
نخواهد داد.
ی زیدان ،بنزما را
در صورت پایان نیافتن این آسیبدیدگ 
نیز در سوپر جام اروپا نخواهد داشت.

