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پوتین اتهام دخالت روسیه در انتخابات
آمریکا را رد کرد

والدیمیــر پوتین،رئیس جمهوری روســیه،
اتهام دخالت این کشــور در انتخابات ریاست
جمهــوری آمریــکا از طریق هــک کردن
سیســتمهای کمپیوتری به نفع دونالد ترامپ
را رد کــرد .رئیس جمهوری روســیه که در

شهر سوچی ســخنرانی میکرد این ادعاها را
«هیستریک» خواند.
پیشتر نیز سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه
روسیه اتهامهای مطرح شده از سوی مقامهای
آمریکایــی دربــاره دخالت این کشــور در

سازمان بهداشت جهانی:

 ۱۴۰۰مورد
مشکوک به وبا
در یمن وجود دارد

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که با گذشت
سه هفته از آغاز شــیوع وبا در مناطقی از یمن ،تعداد
موارد مشــکوک به این بیماری به بیش از  ۱۴۰۰مورد
رسیده است.
حدود ســه هفته پیش وزارت بهداشت یمن شیوع وبا
در صنعا ،پایتخت را اعالم کرد و چند روز بعد سازمان
بهداشت جهانی وابســته به سازمان ملل گفت که ۲۴
مورد مشکوک به این بیماری مشاهده شده است.
یکی از مسئوالن این ســازمان در یمن یک روز بعد از
اعالم آمار اولیه گفت که بیماری فراگیر نشده است .اما
روز جمعه  ۲۸اکتبر سخنگوی سازمان بهداشت جهانی
اعالم کرد که تا روز پنجشــنبه  ۱۴۱۰مورد مشکوک به
وبا در ده والیت از  ۲۳والیت یمن مشاهده شده است.
به گفته این ســازمان موارد مشــکوک عمدتا در تعز،
عدن ،حدیده و صنعا دیده شــده و تا کنون آزمایشها
ابتالی  ۴۷مورد مشکوک به وبا را تایید کرده است.
در طی  ۱۸ماه گذشته که عربستان حمالت خود را علیه
شــبهنظامیان حوثی در یمن آغاز کرده ،هزاران نفر در
این کشور کشته و میلیونها نفر آواره شدهاند.
سازمان ملل بارها درباره وضعیت غیرنظامیها در یمن
هشــدار داده اما تا کنون راه حلی سیاســی برای این
جنگ پیدا نشده است( .بی بی سی)

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را «مضحک
« توصیف کرده بود.
دولت ایاالت متحده رســما روسیه را متهم
کرده اســت که برای «نفــوذ» در انتخابات
ریاستجمهوری ،به افراد و نهادهای سیاسی
در آمریکا حمله سایبری کرده است.
آقای پوتین در مورد سوریه گفت که تالشهای
او برای رسیدن به توافق با باراک اوباما ،رئیس
جمهــوری آمریکا ،به منظــور پایان دادن به
بحران ســوریه و جنــگ و خونریزی در این
منطقه نتیجهای ببار نیاورد.
رئیس جمهوری روســیه « نیروهایی نامعلوم
در واشــنگتن» را مقصر نافرجام ماندن تالش
برای حل بحران سوریه دانست .او افزود که در
پارهای نقاط خاورمیانه به یک «طرح مارشال»
نوین نیاز است؛ که اشــارهای است به ابتکار
عمل آمریکا برای بازســازی اروپای غربی بعد
از جنگ جهانی دوم( .بی بی سی)

گفتوگوهای سهجانبه
ایران ،روسیه و سوریه
در مسکو آغاز شد

وزرای خارجه ایران ،روســیه و سوریه
روز جمعه  ۲۸اکتبر درباره بحران سوریه
و وضعیت شــهر حلب در مسکو دیدار
کردند .وزیر خارجه سوریه گفته است که
بشار اســد آماده برقراری یک آتشبس
دوباره در حلب اســت .وزرای خارجه
ایران ،روسیه و سوریه جمعه  ۲۸اکتبر در
مســکو با یکدیگر دیدار کردند .موضوع
این مالقات وضعیت جنــگ داخلی در
سوریه و به طور مشخص شهر حلب است.
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه پیش
از این مالقات سهنفره به طور جداگانه با
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و
ولید معلم وزیر خارجه ســوریه دیدار
کرد .ولیــد معلم وزیر خارجه ســوریه

در حاشــیه این دیدار بــه خبرگزاری
اینترفاکس گفت رژیم ســوریه آماده
است تا گفتوگوهای داخلی را دوباره از
سر بگیرد .به گفته او اسد برای برقراری
یک آتشبس دوباره در حلب نیز آماده
است به شــرط آنکه این تضمین وجود
داشته باشــد که شهروندان غیرنظامی
بتوانند شهر را ترک کنند.
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه نیز
تاکید کرده که آخرین رویدادها نشان
میدهد که «نبرد بدون انعطاف» علیه
تروریســم تا چه حد اهمیت دارد .او
همچنین ابراز امیدواری کرد که بتوان
یک راهحل جامع و عملی برای بحران
سوریه پیدا کرد( .دویچه وله)

افت فاحش مهاجمان اصلی رئال؛

 AMLبهتر از ! BBC

مهاجمان دوم رئال مادرید در این فصل بهتر از مهاجمان
اول این تیم گلزنی کردند و در امر گلزنی موفق بودند.
به نقل از مارکا ،رئال مادرید امســال کمترین وابستگی
ممکن را به مثلث هجومی خود یعنی کریستیانو رونالدو،
گرت بیل و کریم بنزما ( )BBCداشــته و چه بسا بتوان
گفت که مهاجمان ذخیره اسپانیایی رئال مادرید عملکرد
بهتری داشتهاند .رئال مادرید موفق شد اولین بازی خود
در کوپا دلری را با برد به پایان برســاند و در این دیدار
مارکو آسنسیو و آلوار و موراتا هر یک موفق شدند  2گل
بزنند و آمار خود را بهبود ببخشند.
افت فاحش کریســتیانو رونالدو در این فصل و در کنار
آن کریم بنزما و گرت بیل باعث شــده است تا مهاجمان
دوم رئال در این فصل امار به مراتب بهتری از خود نشان
دهند .از ابتدای فصل تا به اینجــا ،رئال مادرید در 14
بازی رسمی ،شــاهد این بوده است که مثلث دوماش در
امر گلزنی موفق تر عمل کرده است .مثلث  AMLکه از
آسنسیو ،موراتا و لوکاس تشکیل شده موفق شده اند 13

گل بزنند و این در حالی است که اعضای مثلث بی بی سی
هر یک  4گل زدهاند.
رئال مادرید که به دلیل حضور در رقابت های جام جهانی
باشگاه ها ،زودتر از بقیه تیم ها رقابت های کوپا دل ری
را شــروع کرد ،در این دیدار با نظــر زین الدین زیدان
سرمربی فرانسوی خود تصمیم گرفت تا از مهاجمان دوم
خود استفاده کند تا با این کار هم به بازیکنان اصلی خود
برای رقابت های حساس در اللیگا زمان بدهد و هم اینکه
به بازیکنان ذخیره رئال مزد بازیهای خوبشــان را داده
باشد.
افت رونالدو ،بیل و بنزمــا در حالی در این فصل باعث
نگرانی هواداران شــده که هواداران رئال نیز خواستار
حضور بیشــتر آلوارو موراتا در ترکیب اصلی هســتند
و شــاید اگر در ادامه فصل نیز شــاهد این باشیم که
رونالدو ،بیل و بنزما در ترکیب اصلی موفق عمل نکنند،
باید انتظار این را داشــته باشیم تا زیدان دست به تغییر
ترکیب خود بزند.

جنجال میان بریتانیا
و فرانسه روی پذیرش
مهاجران زیرسن

میان بریتانیا و فرانســه جنجال برسر مهاجران زیر سن که
از اردوگاه «جنگل» در کاله بیرون کشیده شده اند ،شدت
گرفته است .وزیر داخله بریتانیا از حکومت فرانسه خواست
تا ازافراد زیرســن که هنوز درکاله اند« ،به طور مناســب
حفاظت کند».
برنارد کازینوف ،وزیر داخله فرانسه در مقابل گفته است که
این اظهارات وزیر داخله بریتانیا او را «شــگفت زده» کرده
است .او گفته است که پناهجویان اردوگاه «جنگل» در کاله
در واقع می خواهند به ســمت بریتانیا به سفر شان ادامه
دهند .همچنین پناهجویان زیر سن و اقارب شان در بریتانیا
از حق الحاق به خانواده برخوردار اند .وزیر داخله فرانسه در
حال حاضر خواسته است تا «بریتانیا به زودی مسئولیت اش
را عملی کند و این افراد زیر سن را بپذیرد».
او تاکید کرده می گوید که فرانســه «مســئولیت اش را با
روحیه همبســتگی» در حال حاضر انجام داده اســت .به
قول وزیر داخله فرانسه از اواسط ماه اکتوبر ،بیش از ۱۴۰۰
پناهجوی خورد ســال در کانتینرهای مسکونی در حاشیه
«جنگل» و یا در دیگر مراکز پذیرش انتقال داده شده اند.
در این میان بریتانیا تنها  ۲۷۴کودک بدون همراه را از کاله
پذیرفته است.
مقامات فرانســه روز دوشــنبه تخلیه اردوگاه پناهجویان
موسوم به «جنگل» در کاله را آغاز کردند .هزاران پناهجو
به مراکز پذیرش به سراسر کشــور انتقال داده شدند .اما
پناهجویان خورد سال در کانتینرهای مسکونی در حاشیه
«جنگل» جابجا گردیده اند( .دویچه وله)

ملل متحد :داعش از
باشندگان موصل به حیث
سپر انسانی استفاده میکند

گروه خودخوانده «دولت اســامی» یا داعش هزاران فرد
ملکی را در شــهر موصل عراق گرفتار کرده و از آنها به
عنوان سپر انسانی استفاده میکند .ملل متحد گفته است
که این گروه در اقدامی تالفــی جویانه  ۲۳۲تن را به قتل
رسانده اســت .راوینا شمداسانی ،ســخنگوی کمیسیون
حقوق بشر ملل متحد در یک کنفرانس خبری در ژنیو گفت:
«گروه دولت اسالمی» دهها هزار تن از مردم را در مناطقی
در اطراف موصل مجبور به ترک خانههای شان کرده است.
او افــزود که از جمع این مردم ،تعــداد زیادی به خصوص
آنهایی که از دســتور این گروه برای ترک خانههای شان
خودداری کرده و آنهایی که قب َ
ال با نیروهای دولتی عراق
کار میکردنــد ،اعدام گردیده اند .دفتر حقوق بشــر ملل
متحد روز جمعه گفت که این گروه ملیشهای سنی مذهب
روز چهار شــنبه  ۲۳۲تن را به قتل رساند که  ۱۹۰تنآنها
پرسونل پیشین نیروهای امنیتی عراق و  ۴۰تن دیگر افراد
ملکی بوده اند .شمداســانی گفت« :بسیاری کسانی که از
متابعت از دساتیر (داعش) خودداری کرده اند ،درجا هدف
گلوله قرار گرفته اند ».به گفته او ،معلومات کامل در دست
نیست و ممکن است شــمار کسانی که در روزهای اخیر به
قتل رسیده اند بسیار بیشتر از این باشد( .دویچه وله)

بارسلونا رییس اللیگا را
دادگاهی میکند

باشگاه بارســلونا قصد دارد از دادگاه ورزشی علیه خاویر
تباس رییس اللیگا به دلیل اظهاراتش درباره خوشــحالی
بازیکنان بارسلونا بعد از گل به والنسیا شکایت کند.
به نقل از ال موندو دیپورتیوو ،اتفاقات حاشیه بازی بارسلونا
و والنسیا همچنان ادامه دارد .بعد از خوشحالی توهینآمیز
لیونل مســی و یارانــش در مقابل هواداران والنســیا و
پرتاب بطری و توهینهــای هواداران ،خاویر تباس ،رییس
رقابتهای اللیگا در مراســم بهترینها از نحوه خوشحالی
بازیکنان بارسلونا انتقاد کرد.
این صحبتها برای سران باشگاه کاتاالنی گران تمام شده
و آنها معتقد هستند رییس اللیگا در جایگاهی قرار ندارد
که بخواهد به انتقاد از نحوه خوشــحالی بازیکنان یک تیم
بپردازد.
فدراسیون فوتبال اسپانیا ،باشــگاه والنسیا را  1500یورو
برای این اتفاق جریمه کرد ولی در عین حال رفتار باشگاه
بارســلونا را قبیح و زشــت خواند که باعث شد هواداران
میزبان تحریک شوند .باشگاه بارسلونا اعالم کرد میخواهد
به دادگاه اجرایی ورزش ( )TADدر اســپانیا شکایت کند.
این دادگاه مسئول بررسی شکایتهای عالی ورزشی است و
اکنون وظیفه بررسی این موضوع را به عهده گرفته که یک
طرف آن خاویر تباس ،رییس اللیگاســت و در طرف دیگر
باشگاه بارسلونا قرار دارد.

سائول :تا وقتی سیمئونه
در اتلتیکو است در این
تیم میمانم

سیلسن :به بارسلونا نیامدم که
نیمکت نشین باشم

دروازه بان هالنــدی تازه از بند مصدومیت رهایی یافته
است .یاســپر سیلســن ،دروازه بان  27ساله و جدید
بارسلونا که تابستان امسال با انتقالی به ارزش  13میلیون
یورو جانشین کلودیو براوو شده هدف اش قرارگیری در
ترکیب  11نفره کاتاالن هاست.
به گزارش  ،Welobaسیلســن که با پذیرش دروازه بان
دومی ،ابتدا بارســلونا را انتخاب کرد ،از اراده اش برای
تبدیل شدن به سنگربان شماره  1تیم لوئیز انریکه و تیم

ملی هالند سخن گفت:
“من به بارســلونا نیامدم که یک توریست باشم ،من می
خواهم بازی کنم .نشســتن بر روی نیمکت برای من به
منزله شکســت اســت و این مطابق میل هیچ بازیکنی
نیســت .می خواهم در آینده ای نزدیک دروازه بان اول
بارسلونا و تیم ملی کشورم باشم.
سیلسن تا اینجا  1بازی برای بارسلونا انجام داده که آن
بازی را آبی اناری ها در خانه  1-2به آالوز باختند.

ستاره خط میانی اتلتیکومادرید قول داد تا زمانی که دیگو
ســیمئونه هدایت این تیم را بر عهده دارد ،جایی نخواهد
رفت و در اتلتیکو خواهد ماند.
به نقل از مارکا ،سائول نیگوئز ستاره خط میانی اتلتیکومادرید
یکی از مهرههای قابل اتکای ســیمئونه در روخی بالنکوس
است .در حالی که خیلی از هواداران اتلتیکومادرید درباره
آینده سائول در اتلتیکو نگران هستند ولی این بازیکن قول
داده تا زمانی که سیمئونه هدایت این تیم را بر عهده داشته
باشد ،جایی نخواهد رفت و در اتلتیکو می ماند.
سائول درباره حضور در اتلتیکومادرید و کار زیر نظر دیگو
سیمئونه گفت :اول از همه باید بگویم و این را تاکید کنم که
برای من و اتلتیکو سیمئونه همهچیز است .او کسی است که
اعتماد بسیار زیادی به من داشت و من را به ترکیب اصلی
تیم آورد .این برای من خیلی خوب است که االن پیشرفت
خودم را در تمام این ســالها زیر نظر او ببینم .و در لحظات
دشوار همراه من بود .برای اولین بار او به من اعتماد کرد و
باعث شد تا حاال بازیکنی به نام سائول نیگوئز هم در فوتبال
وجود داشته باشد .هیمنجا باید بگویم که تا زمانی که او در
اتلتیکومادرید باشد ،من نیز در اتلتیکو خواهم ماند .برای
یک بازیکن هیچ چیز بهتر از این نیســت که مربی به شما
اعتماد داشته باشد.
اتلنتیکومادرید با حضور این مربی ارجنتینی توانســته به
افتخارات زیادی جز قهرمانی در لیگ قهرمانان دست یابد.
او دو بــار با این تیم مادریدی به فینال لیگ قهرمانان اروپا
راه یافت ولی در رسیدن به قهرمانی ناکام بود .آنها هر دو بار
برابر تیم همشهری خود یعنی رئال مادرید تن به شکست
دادند .البته سیمئونه موفق شــد همراه با اتلتیکومادرید
قهرمانی در اللیگا ،کوپا دل ری ،ســوپر کاپ اروپا و لیگ
اروپا را کسب کند.

دبیر کل ناتو میگوید این
سازمان در پی یک
جنگ سرد دیگر نیست

ینس استولتنبرگ ،دبیرکل سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) به بیبیسی گفت
که این سازمان خواهان جنگ سرد جدید
و مقابله با روسیه نیست.
به گفته دبیرکل ناتو هدف از طرح استقرار
 ۴۰۰۰نیرو در شرق اروپا رویارویی با روسیه
نیست بلکه جلوگیری از آن است.
اســتولتنبرگ در ادامه افزود که به رغم
تنشهای اخیــر ،پیمان ناتو روســیه را
تهدید به شــمار نمیآورد .دبیرکل ناتو در
مصاحبه دیگری در اجالس این ســازمان
در بروکسل گفته بود که خواهان همکاری
و برقراری رابطه سازنده با روسیه است اما

چنین رابطهای باید بر مبنای دفاع جمعی
و بازدارندگی باشــد .تیرگی کنونی روابط
روسیه و غرب ،از زمان جنگ سرد بیسابقه
بوده است .آمریکا و اتحادیه اروپا بعد از آن
که روسیه در سال  ۲۰۱۴شبهجزیره کریمه
را به خاک خود ملحــق کرد تحریمهایی
علیه این کشور به اجرا گذاشتند.
دخالت روســیه در جنگ داخلی سوریه
اوج بحــران بین این کشــور و غرب به
شمارمیآید  .قدرتهای غربی روسیه را به
دلیل بمباران مناطق تحت کنترل نیروهای
مخالف بشاراسد به ارتکاب جنایات جنگی
متهم میکنند( .بی بی سی)

 ۱۲۰۰میلیارد تومان اختالس
در دو بانک ملی و ملت ایران

ســارنوال کل ایران از اختالسی معادل
 ۱۲۰۰میلیارد تومــان در دو بانک ملی و
ملت خبر داده است .به گفته او بخشی از
این پولها برگشته است .پنج نفر در این
ارتباط بازداشت شدهاند.
محمد جعفر منتظری سارنوال کل کشور
در گفتوگوی ویژه خبری با شــبکه دوم
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از
اختالسی  ۱۲۰۰میلیارد تومانی در دو بانک
ملی و ملت خبر داد.
به گفته او پنج نفر در این ارتباط بازداشت
شدهاند .یکی از متهمان نیز فراری است.
سارنوال ایران درباره جزئیات این اختالس
گفت« :از مجمــوع  ۱۲۰۰میلیارد تومان
اختالس صورت گرفته ،باید بگویم که در
بانک ملی  ۸۰۰میلیارد تومان بوده که ۳۰۰
میلیارد آن برگشــته است .در بانک ملت

هم  ۳۰۰میلیارد بــوده که از مجموع ۱۲۰
میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در
خارج از کشــور از طریق پولیس اینترپل
شناسایی و توقیف شــده و ما به دنبال
متهم اصلی هستیم».
به گفته ســارنوال کشور با تقویت نظارت
بانک مرکزی بر عملکرد بانکها میتوان
جلوی این اختالسها را گرفت .منتظری
تصریح کرده« :برای کشور ما خوب نیست
هر از چند گاهی شاهد چنین اختالسهایی
باشیم لذا اگر نظارت بانک مرکزی به روز
باشد باید جلویش را بگیرد و نباید منجر
به صدها هزار میلیارد اختالس شــود که
بعد از آن ما به دنبالش برویم ».ســارنوال
کل کشور البته تاکید کرده که تحوالتی در
بانک مرکزی ایجاد شده که بتواند جلوی
این اختالسها را بگیرد( .دویچه وله)

کاناوارو :رونالدو شایسته کسب توپ
طال است

مدافع ایتالیایی سابق رئال مادرید از کریستیانو رونالدو
به عنوان شانس نخست کسب توپ طال نام برد.
به نقل از مدیاست ،فرانس فوتبال اسامی  30نامزد اولیه
کسب توپ طالی فوتبال جهان را اعالم کرده که در آن
نام کریســتیانو رونالدو به دلیل قهرمانی در یورو و لیگ
قهرمانان اروپا به عنوان شانس نخست کسب این عنوان
به چشم میخورد .فابیو کاناوارو درباره اینکه چه کسی
شایسته کسب عنوان بهترین بازیکن جهان است ،گفت:
از نظر من بدون شک کریستیانو رونالدو شایسته کسب
توپ طالســت .با توجه به عدم گلزنــی او در چند بازی
اخیر ،نباید عملکردش در طول سال گذشته را فراموش
کنیــم .همانطور که کارلو انچلوتی پیــش تر گفته بود،

شــروع کردن بازی با رونالدو مانند این است که بازی را
 0-1شروع کرده باشید .از نظر من او تنها بازیکنی است
که شانس دریافت توپ طال را دارد .مردم همه از رونالدو
انتظــار دارند تا در هر بازی چندین گل به ثمر برســاند
ولی حقیقت این است که او بازیکن بزرگی است و فشار
زیــادی را تحمل میکند .او درباره حضور زیدان در رئال
مادرید اضافه کرد :زیدان نشان داد که استعداد خوبی در
مربیگری دارد .بعد از رفتن بنیتس ،او با فشارهای زیادی
به رئال آمد و چیز زیادی را تغییر نداد تنها حس خوبی را
برای بازیکنان ایجاد کرد تا در زمین مسابقه شاد باشند.
من آینده خوبی برای زیدان در مربیگری متصور هستم و
فکر میکنم او بتواند در آینده مربی بزرگی شود.

لمپارد :همه درباره کونته ،خوب میگویند

فرانــک لمپارد به حمایت از آنتونیو کونته در چلســی
پرداخته و معتقد است این مربی قابلیتهای باالی خود
را در مدت کم حضور در چلسی نشان داده است.
به نقل از دیلی میل ،فرانک لمپارد اسطوره سابق چلسی
کــه در زمان مورینیو از این تیم جدا و به ســیتی و در
ادامه به لیگ آمریــکا رفت ،روزهای پایانی فوتبال خود
را سپری میکند .این بازیکن سابق و گلزن چلسی اکنون
به بیان اظهارات خود درباره چلســی و مورینیو در تیم
منچستریونایتد پرداخته است.
فرانک لمپارد درباره عملکرد چلســی در زمان حضور
کونته در این فصل گفت :نشــانههای خوبی را در چلسی
زیر نظر کونته دیدم و دیــدم که تیم قابلیتهای باالیی
دارد و میتواند بهتر از فصل قبل شــود .بعد از یک دوره

سخت ،این کار دشواری است که هدایت تیم را بر عهده
بگیرید .با این حال چلســی با کونته در مسیر پیشرفت
قرار دارد و در حال بهتر شــدن اســت .من او را خیلی
نمیشناســم اما کارنامه فوق العادهای دارد و آمار خیلی
خوبی با یوونتوس ثبت کرده اســت .درباره او با خیلیها
صحبت کردم و آنها فقــط حرفهای خوب درباره کونته
میگفتند .فکر میکنم او ســختکوش است و بازیکنان
را به کار ســخت وا میدارد .او چیزی دارد که بازیکنان
و هواداران دوســت دارند ببینند؛ جدیت و اراده برای
پیروزی .بازیکنان مصمم هســتند تا عملکرد ضعیف در
فصل قبل را به دست فراموشی بسپارد و برای این کار به
بهترین مربی یعنی کونته روی آوردند .او در همین مدت
کم نیز قابلیتهای باالی خود را نشان داده است.

