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نگرانی از سوء قصد به جان
فتحاهلل گولن

وکالی فتــحاهلل گولن ،چهره برجســته
مذهبی و مخالف دولت ترکیه ،میگویند
نگران امنیت جانی او هستند.
آقای گولن که زمانی یــار و همراه رجب
طیب اردوغان بود ،سالهاست در آمریکا
زندگی میکند .دولت ترکیه آقای گولن را
طراح اصلی کودتای نافرجام ماه گذشته
میداند .دیروز دادگاهی در اســتانبول
حکم بازداشــت فتحاهلل گولن را به اتهام
رهبری کودتای نافرجام  ۱۵جوالی صادر
کرد .همزمــان در ترکیه حــزب حاکم
عدالت و توسعه دســتور تصفیه درونی
اعضای این حزب را که مظنون به ارتباط
با فتح اهلل گولن هســتند ،صادر کرد .به
گفته خبرگزاری آناتولی ترکیه این حزب
در دســتورالعملی از تمامی شعبههایش

خواســته تا فورا اقدامــات الزم را برای
تصفیه کســانی که با آقای گولن مرتبط
هستند ،انجام دهند.
آقای گولن که قویا هرگونه نقش داشــتن
در کودتای نافرجام را انکار میکند صدور
حکم بازداشــتش را نمونــهای دیگر از
اقتدارگرایی رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه دانسته است.
به گفته آقای گولن این حکم نشان میدهد
نظام قضایی ترکیه از استقالل برخوردار
نیســت .همزمان دولت آقای اردوغان در
حال تهیه مقدمات درخواســت استرداد
آقای گولن از آمریکاست.اما وکالی آقای
گولن میگویند احتمال برگزاری دادگاهی
منصفانه برای موکلشــان در داخل خاک
ترکیه ،تقریبا محال است( .بی بی سی)

صادرات اسلحه از اروپای شرقی
به خاورمیانه

منطقه بحرانی سوریه پر از اسلحه است؛
اسلحه های تهاجمی مثل کالشینکوف «آ
کا  ،»47مسلسل های ماشیندار ،نارنجک
انداز ،راکت انداز ،ســاح های ضدزره به
شمول تانک های قدیمی «تی  »55و «تی
 .»72اما این سالح ها از کجا می آیند؟
بیشتر این سالح ها از کشورهای بوسنیا،
بلغاریا ،کرواسیا ،جمهوری چک ،سلواکیا،
مونته نگرو ،صربســتان و رومانیا به این
منطقه فرستاده شدند.
این اســلحه ها از راه غیرمستقیم وارد
سوریه می شــوند .اول به وسیله هواپیما
و کشتی به عربستان سعودی،
اردن ،امارات متحده عربی و
ترکیه فرســتاده می شوند
و از این کشــورها به کشور
جنگزده ســوریه ارسال می
گردند .دامنه مالی این تجارت
به  1.2میلیارد یورو می رسد.
برای افشای این مسیر تجارت
اسلحه ،ژورنالیستان شبکه

گزارشدهی تحقیقی بالقان موسم به «بی.
آی .آر .ان» و پروژه گزارشدهی از جرایم
سازمانیافته و فساد با نام اختصاری «او.
سی .سی .آر .پی» سال ها برای گردآوری
شــواهد کار کرده اند .آنها منتظر بیرون
شــدن تاریخ صادرات و گزارش سازمان
ملل متحد ماندند ،هزاران ویدیو و عکس
را دیده اند ،کشتی ها و هواپیماها را دنبال
کرده اند ،قراردادهای فروش اســلحه را
مطالعه کرده اند و شــمار زیادی شواهد
از مناطق بحرانی در مورد تاجران اسلحه
گردآوری نموده اند( .دویچه وله)

پیشنهاد عربستان برای همکاری در پیکار
با تروریسم

تحقیقــات پولیس آلمــان فعالیت برخی از
عامالن تروریسم در ایالت بایرن را تا عربستان
سعودی ردیابی کرده است .عربستان به طور
غیرمنتظره در امر پیکار با تروریسم پیشنهاد
همکاری به آلمان داده است.
بنا به گــزارش رســانههای جمعی ،حکومت
عربســتان ســعودی آمادگی خود را برای
همکاری کامل در امر پیکار با تروریســم به
مقامات آلمانی اعالم کرده است.
متعاقب ایــن خبر یک مقام بلندپایه حکومت
سعودی به مجله «اشــپیگل» گفته است که

ساشا اوباما دختر کوچک
رئیس جمهوری آمریکا
در یک رستوران به کار
مشغول شد

ساشا اوباما ،دختر  ۱۵ساله باراک اوباما ،رئیس جمهور
آمریکا تعطیالت تابســتان را در یک رستوران غذای
دریایی در جزیره مارتاز وینه یارد در ماساچوســت
به کار مشغول شده است .به نوشته روزنامه بوستون
هرالد ،ساشــا با نام اصلی خود ،ناتاشا ،کار میکند و
شــش مامور مخفی او را در این رســتوران همراهی
میکنند .ایــن جزیره از جمله مناطــق مورد عالقه
خانواده اوباما در تعطیالت تابســتان است .تصاویر
دختر کوچک اوباما او را با یونیفورم رســتوران و در
حال کار کردن پشت صندوق نشان میدهد .یکی از
همکاران ساشا به روزنامه بوستون هرالد گفته است:
در ابتدا ما تعجب کردیم که چرا شش نفر به این دختر
کمک میکنند ،اما بعد فهمیدیم که او کیست.
کاخ سفید درباره این گزارش اظهار نظری نکرده ،اما
میشــل اوباما ،همسر باراک اوباما همواره گفته که در
تالش اســت تا دو دختر خود را تا حد ممکن همانند
خانواده های معمولی پرورش بدهد .تیم امنیتی دختر
اوباما در زمانی که او در حال ســرو غذا به مشتریان
است ،در نزدیک او هستند( .بی بی سی)

مسی کاپیتان
ارجنتین در
جام جهانی
2018
رییس جمهور ارجنتین تاکید کرد مسی باید به فوتبال
برگردد و بازوبند کاپیتانی آلبی سلسته را در جام جهانی
 2018روسیه بر بازو ببندد.
به نقل از اوله ارجنتین ،لیونل مســی بعد از ناکامی در
کســب عنوان قهرمانی کوپا آمه ریکا تصمیم گرفت از
بازیهای ملی خداحافظی کند.
این تصمیم جنجالی مسی واکنش های زیادی در رسانه
های ارجنتین به دنبال داشــت .مردم ارجنتین با وجود
اینکه از عملکرد مســی رضایت ندارند اما به هیچ وجه
دوست ندارند که ســتاره بزرگ آنها از بازیهای ملی
خداحافظی کند.

با وجود این که مســی تاکنون از تصمیــم خود برای
خداحافظی از بازیهای ملی صرف نظر نکرده اســت اما
رییس جمهور ارجنتین تاکید ســتاره بارسلونا در جام
جهانی  2018روســیه بازوبند کاپیتانی را بر بازو خواهد
بست و این نشــان می دهد که این بازیکن تا چه اندازه
برای ارجنتینی ها اهمیت دارد.
مائوریسیو ماکری اضافه کرد :مسی از مهمترین چیزهای
اســت که در ارجنتین داریم .باید با او با نهایت احترام
برخورد کرد .شایســته بهترینها اســت و باید بگویم
بازوبند کاپیتانی ارجنتین را در جام جهانی روسیه 2018
بر بازو خواهد بست.

ایبراهیموویچ :با یونایتد قهرمان
سوپرکاپ انگلیس میشوم

بازیکــن جدید منچســتریونایتد تاکید کــرد با تیم
جدیدش میخواهــد عنوان قهرمانی در ســوپرکاپ
انگلیس را کسب کند.
به نقل از ســاکرنت ،تیم فوتبال منچستریونایتد امروز
و از ساعت  19:30به وقت کابل در چارچوب سوپرکاپ
انگلیس به مصاف لسترســیتی خواهد رفت .یونایتدها
فصل قبل با لوییس فان خال موفق به قهرمانی در جام
حذفی شدند و لسترسیتی هم در میان شگفتی همگان،
جام قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را باالی سر برد.
زالتــان ایبراهیموویچ کــه در تابســتان جاری به
منچســتریونایتد پیوسته اســت ،در مورد این دیدار
اظهار کرد :با پیروزی در دیــدار امروز میتوانیم یک
جام به خانه بیاوریم .برای مــن قهرمانی در هر جامی
بسیار مهم اســت .در دوران فوتبالم توانستم  30جام
قهرمانی کســب کنم .دوست دارم بازهم جام بگیرم .تا

عربســتان قصد دارد در مورد یافتن طراحان
پشــت پرده این عملیات به آلمان کمک کند.
او گفته است که مأموران اطالعاتی دو کشور
در تماس هستند تا «هرچه در توان دارند برای
یافتن طراحان تروریسم به کار برند».
تحقیقات پولیس آلمان نشــان داده است که
عامالن حمالت تروریستی در شهرهای ایالت
بایرن با افرادی در عربســتان سعودی تماس
تلفنی داشتهاند .بنا به گزارشی که «اشپیگل»
منتشر کرده ،عامالن حمالت تروریستی اخیر،
هم عاملی که در آنســباخ بر اثر انفجار بمبی

زمانی که همه جامهای ممکن را نگرفته باشــم ،راضی
نخواهم شــد .البته این هدفی است که همه ما برای آن
تالش میکنیم.
زالتان اضافه کرد :به منچستریونایتد پیوستم که بازهم
بتوانم پیروز باشــم و جام بگیرم .فلسفه هر باشگاهی
کسب جام است؛ آنهم باشگاهی مانند منچستریونایتد
که بسیار بزرگ است .به نظرم این باشگاه برای قهرمانی
و کسب جام ساخته شده است.
دیدار منچستریونایتد و لسترسیتی در ورزشگاه ومبلی
شهر لندن برگزار خواهد شد .زالتان ایبراهیموویچ با
پیراهن تیم ملی فوتبال ســویدن در سال  2011در این
ورزشــگاه به میدان رفت و یک بر صفر هم شکســت
خورد .ایبرا در این زمینه هم گفت :با تیم ملی سویدن
در ومبلی بازی کردم .ورزشــگاه خوب و بزرگی است.
دوست دارم یک بار دیگر در آن بازی کنم.

دستساز کشته شــد و هم پناهجویی که در
قطار با تبر به مســافران حمله کرد ،با اعضای
داعش در عربستان سعودی در تماس بودهاند.
این گزارش بر پایه تحقیقــات پولیس آلمان
تنظیم شده است.
این که عربستان ســعودی با این سرعت به
اخبار مربوط به تروریسم واکنش نشان داده،
امری غیرعادی اســت .این کشور معموال در
برابر این اتهام که به انــدازه کافی در مقابله
با تروریسم اسالمگرا تالش نمیکند ،سکوت
میکند( .دویچه وله)

پولیس ایتالیا سردسته
«داعشی» باند قاچاق انسان
را دستگیر کرد

پولیس ایتالیا هشــت نفر را به شمول
یک مرد تونســی که مظنون به ارتباط با
گروه تروریستی «دولت اسالمی» است،
دســتگیر کرد .این افراد متهم به قاچاق
انسان و جعل اسناد هستند.
پولیس ایتالیا گفته اســت که این هشت
مظنون تبعه کشورهای خارجی هستند
که اســناد و قراردادهای جعلی را برای
مهاجرانی از کشــورهای شمال افریقا و
پاکستان تهیه می کردند تا آنها بتوانند
ویزای کار دریافت کنند .این افراد متهم
به دست داشتن در مهاجرت غیرقانونی و
جعل اسناد قانونی می باشند.
گسیپ گورنال ،بازرس پولیس روز جمعه
در یک نشست خبری گفت که سردسته
این بانــد جنایتکار یک مرد  41ســاله
تونسی به نام «کامل خمیری» می باشد.
این فرد زیر نظر نهادهای امنیتی ایتالیا
بوده است.
خمیری پیش از این به اتهام قاچاق مواد

مخدر و قصد انجام حمالتی در ایتالیا،
دستگیر شــده بود .او به اتهام جرایم
تروریستی در بازجویی قرار دارد.
گاورنال گفت که ایــن فرد مظنون در
یک پیام فیسبوکی ،به گروه تروریستی
«دولت اســامی» اعالم وفاداری کرده
است .این مرد در صفحه فیسبوک خود
نوشته اســت« :من یک عضو «دولت
اسالمی» هستم تا وقتی که بمیرم .و اگر
ُمردم از شما می خواهم که بپیوندید».
او همراه این پیام ،همچنان تصویر پرچم
فرانسه را نشــر کرده است که لگدمال
شده است.
مقامات ایتالیــا گفته اند که خمیری به
خاطر حمالت تروریستی اخیر در اروپا
جشن گرفته بود؛ از جمله برای حمله ای
که ماه گذشته توسط یک عضو «دولت
اسالمی» در شهر نیس فرانسه رخ داد
و در آن  85تن جان خود را از دســت
دادند( .دویچه وله)

اینیستا از هدف اصلی
بارسلونا پرده برداشت

کاپیتان بارســلونا از هدف بزرگ تیمش در فصل جدید
سخن به میان آورد.
به نقل از  ،EFEبارســلونا در فصلی که گذشت عملکرد
خوبی در لیگ قهرمانان اروپا نداشت و با شکست برابر
اتلتیکو مادرید از صعود به فینال بازماند .البته شاگردان
لوییــس انریکه با وجــود ناکامی در لیــگ قهرمانان
توانســتند عنوان قهرمانــی را در اللیگا و جام حذفی
اسپانیا به دست آورند.
آندرس اینیتسا از هدف بزرگ بارسلونا در فصل جدید
سخن به میان آورد .کاپیتان آبیاناریها گفت :در فصل
جدید قهرمانــی در جام حذفی و اللیــگا ما را راضی
نمیکند .به دنبال اهداف بزرگتری هســتیم .کسب سه
گانه ،هدف بزرگ بارسلونا در فصل جدید است .توان و
شایستگی الزم برای رسیدن به این هدف را نیز داریم.
کاپیتان بارسلونا ادامه داد :در فصل جابهجایی تابستانی،
خریدهای خوبی داشــتیم و می توانیــم با جذب این
بازیکنان ،نتایج درخشانی به دســت آوریم .بازیکنان
جوانی جذب کردیم .با این حال همه آنها نقشی بسزایی
در تیم های سابق خود داشتیم .چهار بازیکنی که جذب
کردیم ،بسیار پرتالش هســتند .موفقیت گروهی برای
آنها مهمتر از هر چیزی اســت .این همان چیزی است
که بارســلونا می خواهد .بارسلونا تیمی است که در هر
رقابتی برای قهرمانی به میدان می رود .امیدوار هستم
که فصل خوبی در انتظار ما باشد.
بارسلونا در فصل جابهجایی تابستانی عملکرد خوبی از
خود نشان داده است و آندره گومس ،ساموئل اومتیتی،
لوکاس دینیه و دنیس سوارس قرارداد امضا کرده است
اما سرمربی این تیم تاکید کرده فعالیت او در فصل نقل
و انتقاالت ادامه دارد و به دنبال جذب یک مهاجم است.

ایسکو در فهرست فروش
رئال مادرید قرار گرفت

باشگاه رئال مادرید اعالم کرد هافبک اسپانیایی تیمش
را در فهرست فروش قرار داده است.
به نقل از آس ،رئال مادرید می خواهد ایسکو را بفروشد
و اگر با پیشــنهاد خوبی روبرو شــود ،بدون شک این
هافبک اســپانیایی تیم مادریدی را ترک خواهد کرد.
رئال مادرید با قیمت کــم او را نخواهد فروخت .تنها با
پیشــنهادی گزاف اجازه جدایی ایســکو از رئال صادر
خواهد شــد .یوونتوس ارزش پل پوگبا را  120میلیون
یورو اعالم کرد و منچسترســیتی برای خرید سانه از
شــالکه  50میلیون یورو هزینه کرد .ارزش ایسکو باید
بین این دو رقم باشد.
زین الدین زیدان ،ســرمربی سفیدپوشــان تصمیم به
ماندن مارکو آسنسیو گرفته اســت .زیدان سه شنبه
هفته گذشته این خبر را اعالم کرد که این موضوع باعث
پیچیده شدن آینده ایسکو شد .سرمربی فرانسوی بدون
نام بردن کسی از جدایی احتمالی برخی از بازیکنان خبر
داد .زیدان در این باره گفت :همه خیلی خوب هستند اما
باید تصمیماتی در این رابطه گرفته شود.
نارضایتی ایســکو از مدت ها پیش دیده می شود و این
نخستین بار نیست که باشگاه به پیشنهادات دیگر تیم
هــا فکر می کند .بازیکن ماالگایی در نخســتین فصل
حضــورش  2013-14بازیهای درخشــانی از خود به
نمایش گذاشت .در  53بازی  11گل و هفت پاس گل داد.
او خیلی زود به یکی از بازیکنان محبوب در ســانتیاگو
برنابئو تبدیل شد .به خاطر سن پایین ،باشگاه آیندهای
روشن در او می دید اما این اتفاق نیفتاد.

ترامپ ‹باالخره› از پل
رایان حمایت کرد

دونالد ترامپ ،نامزد جمهوریخواهان برای جانشینی باراک
اوباما در کاخســفید ،رسما حمایت خود از پل رایان ،رئیس
مجلس نمایندگان آمریکا را اعالم کرد.
آقای ترامپ چند روز پیش با بیانــی تردیدآمیز گفته بود
«هنوز آماده حمایت از پل رایان» نیست.
تعلل آقای ترامپ در حمایت از پل رایان ،که باالترین مقام
منتخب مردم در حزب جمهوریخواه اســت یک بار دیگر
جنجالی در میان رهبران این حزب ایجاد کرده است.
آقای ترامپ همچنین روز سه شنبه از حمایت جان مککین،
دیگر جمهوریخواه برجسته عضو کنگره هم سرباز زده بود.
هــر دو نفر کــه از برجســتهترین چهرههای سیاســی
جمهوریخواهان هستند خود را برای شرکت در انتخابات
کنگره آماده میکنند .جان مککین که در سال  ۲۰۰۸رقیب
انتخاباتی باراک اوباما بود بارهــا از دونالد ترامپ به علت
موضع گیریهایش انتقاد کرده است .آقای ترامپ همچنین
درگیر جنجال رسانهای دیگری شد( .بی بی سی)

نیروهای کرد و عرب شهر
منبج را آزاد کردند

بنــا بر گزارش دیدهبان حقوق بشــر ســوریه ،نیروهای
دمکراتیک سوریه که از کردها و عربها تشکیل شده شهر
منبج در شمال سوریه را از کنترل داعش بیرون آوردهاند.
دیدهبان حقوق بشر ســوریه از آزادی منبج ،شهر شمالی
سوریه از چنگ شبهنظامیان گروه «دولت اسالمی» (داعش)
خبر داده اســت .بنا بر اظهارات رامی عبدالرحمان ،رئیس
دیدهبان حقوق بشر سوریه ،این نیروها تقریبا تمامی شهر را
از کنترل داعش آزاد کردهاند .عملیات بازپسگیری این شهر
که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد از دو ماه پیش آغاز شده
بود .بازپسگیری این شهر باعث قطع مسیر دسترسی داعش
به مرزهای ســوریه و خارج از این کشور میشود .آزادسازی
این شــهر تأثیر زیادی بر توانایی دولت اسالمی برای تأمین
تدارکاتــی جنگجویان خود در رقــه ،پایتخت خودخوانده
داعش ،دیگر مناطق ســوریه و همچنین عراق دارد .داعش
شهر منبج را در سال  ۲۰۱۴تسخیر کرده بود( .دویچه وله)

مرگ  ۱۳نفر در آتشسوزی
یک میکده در شمال فرانسه

آتشسوزی هنگام برگزاری یک جشن تولد در شهر روان در
شمال فرانسه به مرگ  ۱۳نفر و مجروح شدن شش نفر دیگر
منجر شد.
این حادثه در یک میکده اتفاق افتاد.
احتمال حادثه تروریستی رد شده و در گزارشها گفته شده
است که شمعهای کیک تولد عامل اصلی شروع آتش بوده
است.
برنارد کازانوو ،وزیر کشــور فرانســه گفته است که حوالی
نیمهشب شــنبه به وقت محلی زیرزمین این میکده به نام
‹کوبا لیبره› آتش گرفت.
یکی از مقامهای محلی به خبرگزاری فرانسه گفته کاشیهای
سقف که ماده پلی استایرن داشته باعث مسمومیت قربانیان
شده است :این گروه نتوانســتند زیرزمین را ترک کنند و
بیشترشان دچار اختناق و خفگی شدند.
بیشــتر قربانیان بین  ۱۸تا  ۲۵سال سن داشتند .بیش از ۵۰
آتشنشان برای مهار این حریق به این میکده در مرکز شهر
فرستاده شدند( .بی بی سی)

جواهر کلمبیا
به منچسترسیتی
پیوست
تیم دوم شهر منچستر با مهاجم جوان اتلتیکو ناسیونال
کلمبیا که به توافق نهایی رســید و قرارداد  5ساله امضا
کرد.
به نقل از یورو اســپورت ،منچسترســیتی با هدایت پپ
گواردیوال به جذب بازیکنان جوان و اســتعدادهای ناب
ادامه می دهد .بعد از جذب لروی سانه ،بازیکن آیندهدار
فوتبال آلمان و گابریل خسوس ،جوان اول فوتبال برازیل،
این بار نوبت به جذب مارلوس مورنو کلمبیایی رسید.
مورنو تنها  19ســاله دارد و از او به عنوان جواهر فوتبال
کلمبیا یاد می شــود .باشــگاه منچسترسیتی با منتشر
کــردن عکس این بازیکن با پیراهن فیــروزهای ،از عقد
قرارداد پنج ساله با مورنو خبر داد.

این بازیکن جوان کلمبیایی بعد از عقد قرارداد با ســیتی
گفت :به تیمی پیوستم که یکی از بهترینهای اروپاست.
بسیار خوشــحالم که جزئی از این باشگاه بزرگ هستم.
پپ گواردیوال یکی از بهترین مربیان جهان اســت .او به
بازیکنان جوان اعتقادی زیــادی دارد .می خواهم از این
مربی بزرگ چیزهای زیادی یاد بگیرم.
منچســتر ســیتی در فصل جابجایی تابستانی تغییرات
زیادی داشته اســت .ایلکای گوندوغان و نولیتو از دیگر
بازیکنانی هستند که به این تیم پیوستند .البته قرار است
خرید جدید کلمبیایی سیتی به صورت قرضی یک فصل
در دپورتیــوو الکرونیا به میدان برود و بعد از آن به لیگ
جزیره برگردد.

سیکاس :نیمار روی فرم نیست

مربی بدنساز تیم فوتبال برازیل معتقد است که مهاجم
برازیلی روی فرم نیست.
به نقــل از آس ،نیمار پس از گذارنــدن تعطیالتش در
آمریکا خیلی زود پیراهن تیــم ملی را بر تن کرد و در
بازی رسمی به میدان رفت.
مهاجم برازیلی  90دقیقه برای کشــورش در اولین بازی
این تیــم در المپیک ریو بازی کرد .بازیکن بارســلونا
انتظارها را برابر آفریقای جنوبی برآورده نکرد .مارکوس

سیکاس ،بدنساز تیم المپیک برازیل درباره وضعیت این
بازیکن گفت :نیمار روی فرم نیست و هماهنگی الزم را به
دست نیاورده است .انجام تنها یک بازی پیش از دیدار
رسمی کافی نیست.
او در پایان اظهار کرد :فکر مــی کنم دو بازی آینده به
بهتر شدن وضعیت نیمار کمک کنند .این بازی ها از لحاظ
جســمانی و تکنیکی یک مزیت محسوب می شود و می
تواند خیلی زود روی فرم بیاید.

بزرگترین رییس
باشگاه تاریخ از
نگاه کاپلو
سرمربی سابق رئال مادرید از موفقترین و بزرگ ترین
رییس باشگاه تاریخ فوتبال جهان سخن به میان آورد.
به نقل از مدیاست ،فابیو کاپلو یکی از بزرگترین مربیان
تاریخ فوتبال ایتالیا به شــمار می آیــد .او در تیم های
زیادی مربیگری کرده و عنوان های زیادی هم به دســت
آورده است.
کاپلو از بزرگ ترین رییس باشگاه تاریخ فوتبال جهان یاد
کرد .او بر این باور اســت که سیلویو برلوسکونی ،رییس
پیشین باشــگاه میالن بزرگترین رییس باشگاه تاریخ

فوتبال جهان است.
ســرمربی سابق تیم ملی فوتبال روســیه در این زمینه
گفــت :از نظر من برلوســکونی بزرگترین و موفق ترین
رییس باشگاه تمام تاریخ اســت .او تغییرات زیادی در
میالن به وجود آورد.
میالن در دوران ریاست برلوســکونی  30جام به دست
آورده اســت .پنج قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ،پنج
قهرمانی در ســوپر جام اروپا و  6قهرمانی در سری  Aاز
موفقیت های روسونری با برلوسکونی است.

