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تونی بلیر از اشتباهات در جنگ عراق عذرخواهی کرد

بود ،افزوده است که برای او عذرخواهی از برانداختن صدام
حســین رییس جمهور پیشین عراق از قدرت مشکل بوده
اســت .او توضیح داد« :نمی توان در ارتباط با کسانی که
صدام حسین را در ســال  2003سقوط دادند ،گفت که در
وضعیت سال  2015فاقد هرگونه مسئولیتی هستند».
این اظهــارات بلیر در حالی صورت می گیرد که او پیش از
آن به یک کمیته پارلمان کشور اش گفته بود که از اشغال
نظامی عراق بــه رهبری ایاالت متحده امریکا ،که حکومت
بریتانیا از آن حمایت سیاسی و نظامی کرده بود ،پوزش نمی
خواهد .تونی بلیر انکارش را از معذرت خواهی در مصاحبه
های متعدد ابراز کرده بود .رســانه های متعدد بریتانیایی
به این امر اشــاره کرده اند که تونی بلیر سعی کرده است
با این مصاحبه در برابر این انتقاد قوی پیش دســتی کند
که درگزارش هیئت تحقیقاتی چیلکوت از شــیوه برخورد
او در جنگ عراق صورت می گیرد .تونی بلیر دو بار توسط
هیئت تحقیقاتی چیلکوت یا هیئت تحقیقاتی عراق مورد
بازپرسی قرار گرفت( .دویچه وله)

تونی بلیر نخست وزیر پیشین بریتانیا از موارد اشتباهات
اشغال نظامی عراق به رهبری امریکا معذرت خواهی کرد.
او در گفتگو با ســی.ان.ان .نیز اعتراف کرد که این جنگ
ممکن اســت در پیدایش گروه ترویستی «دولت اسالمی»
کمک کرده باشد.
تونی بلیر نخست وزیر پیشین بریتانیا در گفتگو با فرستنده
تلویزیونی امریکایی «سی.ان.ان ».که به روز یکشنبه پخش
شد ،از بعض موارد اشــتباهات در اشغال نظامی عراق در
سال  2003عذرخواهی کرد.
براســاس گزارش خبرگزاری «پرس اسوسیشن» نخست
وزیر پیشین بریتانیا افزون برآن نیز از بعض اشتباهات در
طرح ریزی معذرت خواســت ،اشتباهاتی که درک این امر
را مشکل ساخته بود که چه چیزی بعد از سقوط رژیم این
کشور رخ خواهد داد.تونی بلیر همچنان اعتراف کرد که در
این ادعا ها حقایقی وجود دارد که برآن اساس جنگ عراق
باعث پیشرفت ملیشه های تروریست «دولت اسالمی» شده
است.بلیر که از ســال  1997تا  2007نخست وزیر بریتانیا

آمریکا و عربستان حمایت
از مخالفان میانه رو دولت
سوریه را افزایش میدهند

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای
گفته است« :آمریکا و عربستان سعودی
موافقت کردنــد همزمان با ادامه تالشها
برای یافتن راه حلی سیاسی برای خاتمه
دادن به جنگ در سوریه حمایت خود را
از مخالفان میانهرو دولت سوریه افزایش
دهند».
این بیانیه پــس از دیدار جان کری ،وزیر
خارجه آمریکا با ملک ســلمان ،پادشان
عربستان منتشر شد.
آقای کری روز شنبه با پادشاه ،و ولیعهد
عربستان در ریاض دیدار کرد.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به جزئیات
حمایتهایی که قرار اســت از «مخالفان
میانهرو» دولت بشار اسد بشود ،اشارهای

اطالعات شخصی و
بانکی ‹چهار میلیون
کاربر› بریتانیا هک شد

نشده است.
پیکارجویان مخالف دولت ســوریه برای
مقابله با حمالت ارتش ســوریه خواستار
حمایت نظامی بیشــتر از سوی حامیان
خارجی خود از جمله عربســتان سعودی
شدهاند.
آقای کری همچنین روز شــنبه به امان،
پایتخت اردن رفت و در آن جا با محمود
عبــاس ،رئیس تشــکیالت خودگردان
فلســطینی و ملک عبداهلل ،شــاه اردن
دیدار کرد.وزیر خارجه آمریکا پیش از این
دیدارها در وین ،پایتخت اتریش با وزرای
خارجه عربستان ،ترکیه ،و روسیه در مورد
راههای خاتمــه دادن به جنگ داخلی در
سوریه مذاکره کرد( .بی بی سی)

اخراج شروود از آستون ویال

تیم شروود به دلیل کسب نتایج ضعیف از آستون ویال اخراج شد.
آستون ویال که فصل را با تیم شروود ســرمربی سابق تاتنهام آغاز کرد،
نتایج چندان خوبی نگرفت و در رده بیســتم جدول با تنها  4امتیاز قرار
گرفته است .در نهایت شکســت این هفته آستون ویال برابر سوانزی در
خانه صبر مســئوالن این تیم را لبریز کرد تا در نهایت این مربی که نتایج
خوبی در تاتنهام گرفت از ســمت خود برکنار شود .شروود دومین مربی
این فصل لیگ برتر است که از سمت خود برکنار شده ،آن هم در حالی که
هنوز به ماه نوامبر نرسیدهایم .باید منتظر بمانیم ببینیم ژوزه مورینیو در
هفتههای آتی به این دو مربی ملحق خواهد شد یا خیر.

اطالعات شــخصی و بانکی میلیونها کاربر شرکت
مخابراتی و اینترنتی ‹تــاک تاک› در بریتانیا احتماال
توسط هکرها به سرقت رفته است.
این شــرکت به کاربران خود هشــدار داده است که
اطالعات بانکی و کارتهای اعتباری آنها احتماال در
اختیار هکرها قرار گرفته است.
شماری از کاربران تاک تاک به بیبیسی گفتهاند که
پول از حسابهای بانکی آنها برداشته شده است.
دایدو هاردینگ ،مدیرعامل تاک تاک گفته است که
این شرکت در حال بررسی حمله سایبری انجام شده
است تا بداند چه اطالعاتی به سرقت رفته است.
او گفته اســت در وضعیت فعلی ،بدترین سناریو این
اســت که اطالعات چهار میلیون کاربر این شرکت به
سرقت رفته است اما پس از بررسیها میتوان تایید
کرد که واقعا چه اتفاقی افتاده است.
شــرکت تاک تاک گفته اســت که در پی این حمله
سایبری که روز چهارشنبه اتفاق افتاد ،از این شرکت،
درخواست پول شده است.
پولیس در حال تحقیق در مورد این حمله ســایبری
است.
آدریان کالی ،متخصص مســایل امنیت ســایبری و
کارآگاه سابق پولیس به بیبیسی گفته است که یک
گروه اسالمگرای روســی در اینترنت مسئولیت این
حمله ســایبری را پذیرفته است.او گفت این هکرها،
اطالعاتی را منتشر کردهاند که به نظر میرسد متعلق
به مشتریان شــرکت تاک تاک است ،اگرچه او تاکید
کرد که این ادعاها و اطالعات هنوز تائید نشده و باید
مورد تحقیق قرار گیرند( .بی بی سی)

نیروی دریایی کوریایجنوبی
به قایقی که وارد آبهای این
کشور شده بود شلیک کرد

خبرگــزاری کوریایجنوبی (یونهاپ)
گزارش کرده اســت که نیروی دریایی
این کشــور بســوی قایقی متعلق به
کوریایشمالی که وارد آبهای این کشور
شده ،تیراندازی کرده است.
به گفته این خبرگزاری ســاعت سه و
نیم روز شــنبه هنگامی که این قایق
کوریایشمالی وارد مرز آبی دی فاکتو
بین دو کشور شــد ،نیروهای دریایی
کوریــای جنوبی  ۵گلوله بســوی آن
شلیک کردند.
کوریای شــمالی درباره این مرز آبی در
«دریای زرد» با همســایه جنوبی خود
اختالف دارد و در گذشــته نیز با عبور
از آن این خط مرزی دی فاکتو را نقض
کرده بود .در ماه فبروری سال گذشته
میالدی این خط مرزی در بســیاری از
موارد نقض شد.در ماه اکتبر گذشته نیز

کشتیهای دو طرف در نزدیکی جزیره
یونپیونگ برای مدت کوتاهی به تبادل
آتش پرداختند.
مقامات کوریای شمالی این تیراندازی
را تحریک آمیز خواندند.
خبرگزاری رسمی کوریایشمالی گفته
اســت که این قایق در حال گشتزنی
«عادی» خود بوده است.
این حادثه همزمان بوده است با برنامه
دیدار برخی از اعضــای خانوادههای
کوریایجنوبــی با بستگانشــان در
کوریایشــمالی .بسیاری از خانوادهها
پس از جنگ در شــبه جزیره کوریای
که اوایل دهــه  ۱۹۵۰روی داد ،از هم
دور ماندهاند .گزارش شــده دست کم
 ۶۵هزار شــهروند کوریایجنوبی در
فهرست انتظار برای دیدن نزدیکانشان
در کوریایشمالی هستند( .بی بی سی)

پیروزی تاریخی تیم ملی کریکت
افغانستان در برابر زیمبابوه

برتری آماری بنیتس نسبت به
آنچلوتی در رئال مادرید

ل مادرید در فصل جاری عملکرد بهتری برای حریفان خود نســبت به
رئا 
فصل گذشته داشته است.
ل مادرید فصل گذشته که هیچ عنوانی کسب نکرد،
به نقل از آس ،اگر رئا 
با رئال مادرید کنونی مقایسه شود تفاوت آشکاری دیده میشود .در این
فصل ،سفید پوشان مادریدی هیچگاه از حریفانشان در جریان بازی عقب
نیفتادهاند .تیم تحت هدایــت رافائل بنیتس در  12بازی در این فصل ،در
وضعیت شکست قرار نگرفته و برای جبران نتیجه تالش نکرده است .رئال
به همراه آنچلوتی در فصل گذشــته ،در  14بازی خود  6بار از حریفانش
ل مادرید تنها ســه گل از تیمهای اتلتیکومادرید،
عقب افتاده است .رئا 
اتلتیک بیلبائو و سلتاویگو در این فصل دریافت کرده است اما در هر سه
بازی ،پیش از آنکه گل بخورد ،گلزنی کرده بود .این بدان معنی اســت که
رئال هیچگاه در معرض شکست قرار نگرفته است .با وجود اینکه حریفان
قدرتمند این تیم ،حمالت خطرناکی روی دروازه رئال مادرید ایجاد کردند.

جریمه و محرومیتی دیگر در انتظار
«آقای خاص»

سرمربی چلســی بعد از اخراج در دیدار برابر وستهام ،در نشست خبری
بعد از بازی حاضر نشد که این موضوع شــاید با واکنش اتحادیه فوتبال
انگلیس روبهرو شود.
به نقل از سایت گل ،روزهای بد چلســی همچنان ادامه دارد .آبیپوشان
لندن در فصل جــاری لیگ برتر انگلیس ،نتایج کابوسواری به دســت
آوردهاند .شــاگردان ژوزه مورینیو که فصل قبل توانستند با اقتدار جام
قهرمانی در لیگ را باالی ســر ببرند ،در هفته دهم فصل جاری در خانه
وســتهام با نتیجه دو بر یک بازی را واگذار کردند تا شرایط برای این تیم
بسیار سخت شود.
مورینیو به علت اعتراض به داور این دیدار ،اخراج شــد .او در نشســت
خبری بعد از بازی هم شــرکت نکرد و این باعث میشود اتحادیه فوتبال
انگلیس جریمه سنگینی را برای او در نظر گیرد.
شبکه اسکای اســپورتش ،امتیاز نشستهای خبری مربیان را خریداری
کرده است و هر مربی باید قبل و بعد از بازی در آن حاضر شود و پاسخگوی
رسانهها باشــد اما مورینیو که به شدت از شکست تیمش و قضاوت داور
خشمگین بود ،حاضر نشد در نشست شــرکت کند که این اتفاق ،بدون
شک عواقب سختی برای او به دنبال خواهد داشت.
مورینیو در سال  2013و بعد از مربیگری سه سال ه در رئال مادرید به لیگ
جزیره برگشــت .از آن سال تا االن ،این نخستین بار است که مورینیو در
یک بازی اخراج میشود و کار را از سکوی تماشاگران دنبال میکند.
سرمربی چلسی چند روز پیش هم به خاطر اعتراض شدید به داور دیدار
تیمش برابر ساوتهمپتون 50 ،هزار پوند جریمه شده بود .اتحادیه فوتبال
انگلیس این مربی پرتگالی را تهدید کرد اگر دســت از سخنان جنجالی و
اعتراض آمیزش برندارد ،اجازه نخواهد داد به ورزشــگاه بیاید اما به نظر
میرسد این تهدید برای «آقای خاص» کارساز نیست.

3
بشار اسد :حذف گروههای
تروریستی به راه حل سیاسی
منجر میشود

بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه در جریان دیدار با هیئتی از
پارلمان روسیه از حمایت نظامی این کشور از سوریه تقدیر
کرد و گفت که این حمالت به حذف «گروههای تروریستی»
در این کشور منجر خواهد شد .به گفته آقای اسد ،نابودی
«گروههای تروریستی» در ســوریه می تواند به یافتن راه
حلی سیاسی برای بحران جاری در کشور بیانجامد.به گفته
منبعی که در این هیئت روســی حضور داشته ،بشار اسد
همچنین اعالم کرده که «حاضر است در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت کند ،البته در صورتی که مردم از این ایده
حمایت کنند ».خبرگــزاری اینترفاکس همچنین به نقل از
این منبع گفته اســت که رئیس جمهور سوریه در دیدار با
این هیئت روسی در مورد ایجاد اصالحاتی در قانون اساسی
و انجام انتخابات پارلمانی ابراز تمایل کرده اســت .دیدار
آقای اســد با هیئت پارلمانی روسیه روز یکشنبه  ۲۵اکتبر
در دمشق انجام شد .روسیه یکی از هم پیمانان اصلی دولت
سوریه به شمار می رود ( .بی بی سی)

درگیریهای سنگین بین
ارتش عراق و داعش در بخش
جنوبی فلوجه

گزارشــها از درگیریهای ســنگین بین ارتــش عراق و
پیکارجویان گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش) در
بخش جنوبی شــهر فلوجه حکایت دارد .بــه گفته منابع
وابســته به ارتش عراق ۱۷ ،سرباز و شبه نظامی عراقی در
جریان حمله داعش به محوطه دانشــگاهی در این منطقه
کشته شدند .براســاس این گزارش این حمله صبحگاه روز
(یکشــنبه  ۲۵اکتبر) صورت گرفته است .در حمله داعش
به این منطقه ،شبه نظامیان مجبور به عقبنشینی به حومه
شهر فلوجه شــدند .درگیریهای سنگین بین ارتش عراق
و پیکارجویان گروه موســوم به دولت اسالمی(داعش) در
بخش جنوبی شــهر فلوجه به کشته شدن  ۱۷سرباز و شبه
نظامی عراقی منجر شده است( .بی بی سی)

ارتش اسرائیل پاراگالیدرسوار
عازم سوریه را پیدا نکرد

ارتش اســرائیل میگوید فردی که احتماال از اقلیت اعراب
اسرائیل است ،شنبه شب ( ۲۴اکتبر) سوار بر یک پاراگالیدر
وارد خاک سوریه شده است .با وجود عملیات جستوجوی
گســترده برای یافتن این فرد در منطقه محل فرودش در
جنوب بلندیهای جوالن ،ارتش اسرائیل نتوانسته او را پیدا
کند .ارتش میگوید مرد پاراگالیدرسوار از ساکنان روستای
جلجولیه در مرکز اسرائیل بوده اســت .اهالی این روستا
عمدتا از اعراب مسلمان اسرائیل هستند.
به گفته خبرنگار بیبیسی گزارشهای محلی حاکی است
که این مرد  ۲۳ســاله قصد پیوســتن به گروههای مخالف
سوری را داشته است .هر چند ارتش اسرائیل این موضوع
را تایید نکرده و گفته تحقیقات درباره این واقعه در جریان
است.
گفته میشــود از زمان آغاز ناآرامیها و جنگ داخلی در
سوریه تعداد اندکی از اعراب اسرائیلی برای مبارزه در کنار
شورشیان وارد خاک سوریه شدهاند( .بی بی سی)

یک تاجر آفریقایی نامزد انتخابات
ریاست فیفا شد

تاجر و سیاستمدار سرشناس اهل آفریقا ،نامزدی خود را به صورت رسمی
برای انتخابات ریاست فیفا که قرار است در ماه فبروری برگزار شود ،اعالم
کرد.
به نقل از سایت الکاس قطر ،تا انتخابات ریاست فیفا روزهای زیادی باقی
نمانده است اما هنوز افرادی هستند که میخواهند خود را برای نشستن
بر کرسی فیفا نامزد کنند.
توکیو سیکسویل تاجر و سیاستمدار سرشناس اهل آفریقای جنوبی ،اسم
جدیدی است که رســما اعالم کرد در انتخابات آینده فیفا شرکت خواهد
کرد .سخنگوی این سیاستمدار در گفتوگویی که با رویترز داشت ،تاکید
کرد :سیکسویل نامزد آفریقا جنوبی است و امیدواریم که کل قاره آفریقا
از او حمایت کنند.
فدارســیون فوتبال آفریقای جنوبی در توییتر اعــام کرد در انتخابات
ریاست فیفا از سیکسویل حمایت خواهد کرد .قرار است انتخابات ریاست
فیفا در ماه فبروری آینده برگزار شود.

پیروزی یوونتوس و میالن در سری A

تیم ملی کریکت افغانســتان در پنجمین و
آخرین بازی مســابقات یک روزه کریکت در
برابر زیمبابوه به پیروزی تاریخی دست یافته
است.
در پنج بازی یک روزه که میان دو کشور در
بوالوایو دومین شــهر بزرگ زیمبابوه برگزار
شد ،افغانســتان در سه بازی رقیب قدرتمند
خود را مغلوب ساخت.
در بازی بر اســاس قرعه ،ابتدا افغانســتان
پرتاب توپ را آغاز کرد.
از جانب افغانستان در بازی نور علی زدران ۵۴
امتیاز ،محمد نبی  ۵۳امتیاز ،اصغر استانکزی

 ۳۸امتیاز و محمد شهزاد  ۲۶امتیاز بدست
آوردند.
در مجموع بازیکنان افغانســتان در  ۵۰دور
و با از دســت دادن  ۹بازیکن ۲۳۵ ،دوش
بدست آوردند.
زیمبابوه نتوانســت هدف تعیین شده ۲۳۵
امتیاز را بدســت بیاورد و با از دست دادن
تمامی بازیکنان خود ،تنها  ۱۷۲دوش بدست
آورد و مسابقه را به افغانستان واگذار کرد.
قرار است میان افغانســتان و زیمبابوه دو
مسابقه  ۲۰دورهای نیز برگزار شود.
اصغر اســتانکزی ،کاپیتن تیم ملی کریکت

افغانســتان مســابقه را گام مهمی برای
آماده شــدن افغانستان جهت شرکت در
جام جهانی کریکت در سال آینده خوانده
است.
تیم کریکت افغانستان پنج مسابقه یک
روزه با زیمبابوه را زیر نظر انضمام الحق،
مربی جدید ایــن تیم ،در  ۱۶اکتوبر آغاز
کرد.زیمبابوه یکــی از تیمهای قدرتمند
کریکت در جهان به شمار میرود که عضو
اصلی شورای بینالمللی کریکت است و
افغانستان هنوز عضویت کامل این شورا
را بدست نیاورده است( .بی بی سی)

سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان برکنار شد

فدراســیون فوتبال افغانســتان ،اسالوان
اسکلیزیچ ،سرمربی بوسنیاییتبار تیم ملی
فوتبال این کشور را برکنار کرد.
در خبرنامه این فدراســیون که روز یکشنبه
 ۳عقرب منتشــر شده« ،کسب نتایج ضعیف
و ضعف کادر فنــی تیم» دلیل برکناری آقای
اسکلیزیچ عنوان شده است.
فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که
در حال گفتوگو بــا مربیان طراز اول جهان
برای به دست گرفتن هدایت تیم ملی فوتبال
این کشور است.
اسالوان اســکلیزیچ در ماه فبروری امسال
با امضای یک قرارداد پنج ســاله به عنوان
سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب
شد.آقای اســکلیزیچ در آن زمان گفت که
میخواهد با اســتراتژی و برنامه جدید تیم
ملی فوتبال افغانستان را با تیمهای اروپایی
همسطح بســازد .او از آوردن سیستم جدید
برای تیم ملی و از تمرینات تازه برای این تیم
و جذب بازیکنان افغان در خارج از این کشور
سخن گفته بود.
تیم ملی فوتبال افغانستان که قهرمانی جام
کشــورهای جنوب آسیا در ســال  ۲۰۱۳را
در کارنامه خود دارد ،با هدایت اســکلیزیچ
نتایج ضعیفی به دســت آورد و این موضوع

انتقادهایی را هم متوجه کادر مربیگری این
تیم ساخت.
این تیم که در حال حاضر در میانه مسابقات
مقدماتی راهیابی به جام جهانی  ۲۰۱۸به سر
میبرد ،تــا اینجای کار از پنج بازی ،با چهار
باخت و یک برد و تفاضل گل منفی پانزده،
در گروه خود چهارم است و امیدی به صعود
به مرحله بعدی این رقابتها ندارد.
اســکلیزیچ که اصال بوسنیایی است و عمر
فوتبالی خود را در آلمان سپری کرده ،سابقه
مربیگری در تیمهای متعددی را در کارنامه

خود دارد .این مربی  ۴۳ســاله تا ســال
گذشــته هدایت تیم  ۱۹سال افاسوی
فرانکفورت آلمان را در دست داشت.
او همچنین مربیگری تیم های  ۱۹ســال
و  ۱۷ســال انتراخت فرانکفورت ،هانسا
روســتوک و هانوفر را به عهده داشــته
است.
تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است ماه
آینده در ششمین دیدار خود در مقدماتی
راهیابی به جام جهانــی ،به مصاف تیم
فوتبال کامبوج برود( .بی بی سی)

هفتــه نهم رقابتهای لیگ ایتالیا با برگــزاری  4دیدار ادامه یافت که در
حساسترین بازی یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی موفق شد در خانه با دو
گل از سد آتاالنتا بگذرد و به وضعیت خود در جدول ردهبندی سروسامان
ببخشد.
یوونتوس که این فصل مانند چلســی در لیگ برتر نتایج ضعیفی کسب

کرده و در رده پانزدهم قرار داشت توانست با برتری  2بر صفر برابر آتاالنتا
چند پلهای در جدول ردهبندی صعود کند.
در این دیدار پائولو دیابــاال مهاجم فصل قبل پالرمو که در هفتههای قبل
نیمکتنشین بود از ابتدا برای یوونتوس به میدان رفت و در دقیقه  28گل
نخســت تیمش را به ثمر رساند .در نیمه دوم نیز ماریو مانژوکیچ توانست
گل دوم میزبان را نیز به ثمر برساند .البته میزبان دقیقه  79یک پنالتی را
نیز از دســت داد که در این صحنه پوگبا در دقیقه  79نتوانست پنالتی را
تبدیل به گل کند.
همچنین آتاالنتا در دقیقه  73در پی اخراج یکی از بازیکنان خود  10نفره
بازی کرد تا این دیدار با نتیجه  2بر صفر به سود یوونتوس به پایان برسد.
در دیگر دیدار میالن در ورزشگاه سن ســیرو در حالی برابر ساسولو به
میدان رفت که در رده چهاردهم جدول قرار داشــت یعنی یک پله باالتر
یوونتوس .اما با برد باارزشــی که روسونری کسب کرد این تیم نیز کمی به
وضعیت خود سروسامان بخشید.
میالن در حالی این برد را کســب کرد که مهمان از دقیقه  30ده نفره بازی
کرد .خطای کاســیلی در محوطه جریمه میالن باعث شــد تا داور او را از
زمین اخراج کند و یک ضربه پنالتی به سود میالن اعالم کند که این ضربه
پنالتی را کارلوس باکا به گل تبدیل کرد تا نیمه نخســت با برتری یک بر
صفر میالن به پایان برسد.
در نیمه دوم دومنیک براردی یکــی از بهترینهای این فصل لیگ ایتالیا
توانست گل تساوی ساسولو را به ثمر برســاند ولی این پایان کار نبود و
باالخره تیم رده پنجم فوتبال ایتالیا ،در دقیقه  86دروازه خود را باز شده
دید و این بار لوئیس آدریانو موفق شــد گل پیروزیبخش میالن را به ثمر
برساند.
ظهر دیروز نیز دو دیدار برگزار شد که در آن سامپدوریا در خانه با نتیجه
پرگل  4بر یک ورونا را شکست داد و اودینزه نیز با یک گل از سد تیم تازه
صعود کرده فروزینون گذشت.

