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هند در پی مجازات
عوامل حمله به مقر ارتش
خود در کشمیر

نارندرا مودی ،نخست وزیر هند درباره نحوه پاسخگویی به
حمله نظامی به یکی از پایگاههای ارتش هند در کشــمیر
تحت کنترل این کشور با وزرای ارشد دیدار و گفتگو کرد.
آقای مودی پیشتر گفته بود که حمله کنندگان به مقر ارتش
مجازات خواهند شد.
در جریان این حمله که روز یکشــنبه  ۱۸سپتمبر صورت
گرفت ۱۷ ،سرباز هند کشته شدند.
این حمله در نزدیکی خطی انجام شــد که کشــمیر تحت
کنترل هند را از کشمیر تحت کنترل پاکستان جدا میکند.
این حمله یکی از شــدیدترین حمالت در سال های اخیر
بوده اســت .در نخســتین واکنش ها ،هند گروه «جیش
محمد» را که در پاکســتان مستقر هستند و فعالیت هایش
ممنوع شده ،مسئول این حمله دانست .وزیر داخله هند هم
پاکستان را کشوری «تروریستی» نامید .پاکستان هر گونه
دخالت در این حمله را قویا تکذیب کرده اســت .دو کشور
هند و پاکستان مدعی حاکمیت کامل بر کشمیر هستند .در
حال حاضر یک خط مرزی غیر رسمی این منطقه را بین هند
و پاکستان تقسیم کرده است.
این منطقه عامل مهمی در تنشها میان این دو کشور است.
از زمان استقالل هند و پاکستان در سال  ،۱۹۴۷تاکنون سه
جنگ تمام عیار بین این دو کشور روی داده که دو مورد آن
بر سر کشمیر بوده است( .بی بی سی)

پیروزی قاطع حزب مورد حمایت پوتین
در انتخابات پارلمانی روسیه

در پی شــمارش تقریبا تمام آرای انتخابات
پارلمانی روسیه ،اعالم شده که احزاب حامی
والدیمیــر پوتین ،رئیس جمهور این کشــور
بیشترین آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حزب روســیه واحد به رهبــری دیمیتری
مدودف ،نخســت وزیر روسیه و مورد حمایت
آقای پوتین با به دست آوردن حدود  ۵۰درصد
از آرا فاصله زیادی با احزاب دیگر دارد.
چهار حزب دیگر وفادار بــه آقای پوتین نیز
دستاورد مثبتی داشتهاند.
حزب ملی گرای الدیپیآر و حزب کمونیست
هر کــدام با  ۱۴تا  ۱۶درصد آرا دوم و ســوم
هستند.
با وجود این میزان مشــارکت به پایینترین
اندازه خود در تاریخ انتخابات پارلمانی روسیه
رســیده و همچنین موارد تقلــب انتخاباتی
گزارش شده اســت .فقط  ۴۸درصد از افراد
واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند،
این در حالی اســت که این رقم در سال ۲۰۱۱

کشف محمولهای منفجره

پولیس ترکیه  ۴۰نفر را در

در نیو جرسی توسط

ارتباط با داعش دستگیر کرد

مأموران پولیس ترکیه در استانبول  ۴۰نفر را به ظن ارتباط
و همکاری با گروه «دولت اسالمی» (داعش) بازداشت کردند
که همگی آنها شــهروند کشــورهای دیگر از جمله ایران
هستند .ترکیه داعش را مسئول برخی سوءقصدها در این
کشور میداند.
خبرگزاری آلمان بامداد دوشنبه گزارش داد که واحدهای
ضدترور ترکیه  ۴۰شهروند خارجی را در کالنشهر استانبول
به ظن همــکاری و ارتباط با «دولت اســامی» (داعش)
دستگیر کردهاند .خبرگزاری رســمی آنادولو گزارش داد
که  ۲۰خانه در محله «فاتح» در استانبول از سوی مأموران
ضدترور ترکیه مورد بازرسی قرار گرفته است.
طبق این گزارش بازداشتشــدگان شــهروند افغانستان،
ایران ،عراق و جمهوری آذربایجان هســتند و برخی از آنها
نیز چند بار در جنگ و درگیریهای سوریه حضور داشتهاند.
همچنین گفته میشــود که مقادیری مدرک و ســند که
نمایانگر ارتباط و همکاری مظنونان با گروه «دولت اسالمی»
است ،کشف و ضبط شدهاند( .دویچه وله)

حدود  ۶۰درصد بوده اســت .آقای پوتین در
آســتانه انتخابات خواهان مشــارکت مردم
برای «ثبات» در کشور شده بود .اما خبرنگار
بیبیســی در مســکو میگوید که هواداران
احزاب مخالف اعتماد خود را عملکرد پارلمان
که کامال در اختیار هواداران دولت اســت ،از

مأموران اف بی آی

پــس از بمبگذاری اخیر در محله چلســی در منهتن
نیویورک ،حــال محمولهای منفجره در نیو جرســی
خبرســاز شــده اســت .مأموران اف بی آی بستهای
مشــکوک که حاوی چنــد بمب بــوده را در یکی از
ایستگاههای قطار در نیو جرسی کشف کردند.
پولیس فدرال آمریکا (اف بی آی) شامگاه یکشنبه از
طریق شبکه توئیتر اعالم کرد که در یک ایستگاه قطار
شهر الیزابت در ایالت نیو جرسی بستهای مشکوک را
که حاوی چند بمب بوده ،کشف کرده است.
رسانههای محلی گزارش دادند که مجموعا  ۵محموله
منفجره دستساز در این بسته مشکوک جاسازی شده
بوده که یکی از آنها در جریان عملیات خنثیسازی به
انفجار رسیده است .در جریان این رویداد کسی زخمی
نشده است .پولیس فدرال آمریکا از ذکر اینکه مجموعا
چند بمب در این بسته بودهاند ،خودداری کرد.
کریس بولویج ،شهردار الیزابت گفت که بسته مشکوک
در یک کوله پشــتی بوده که در یک سطل زباله قرار
داشته است .او افزود که دو مرد این کوله پشتی را پیدا
کردند و پس از آنکه متوجه شــدند ،حاوی سیم و لوله
است ،پولیس را بالفاصله آگاه کردند.
بولیچ تصریح کرد« :میتوانم تصور کنم که اگر هر پنج
بمب به انفجار میرسیدند ،خسارات جانی زیادی به بار
میآوردند ».شهر الیزابت در ایالت نیوجرسی  ۱۳۰هزار
نفر جمعیت دارد و در حدود  ۲۴کیلومتری جنوب غرب
منهتن در نیویورک واقع است( .دویچه وله)

اسکولز :پوگبا باید دست از تقلید
از مسی بردارد

پل اسکولز میگوید پل پوگبا باید دست از تقلید کردن از لیونل مسی بردارد
و فوتبال خود را به نمایش بگذارد.
در ادامه هفته پنجم لیگ برتر انگلیس ،منچســتریونایتد به زمین واتفورد
رفت و با نتیجه  3بر یک شکســت خورد .منچستریونایتد بعد از شکست
در داربی شهر منچســتر ،در لیگ اروپا نیز به فاینورد باخت و این سومین
شکست متوالی یونایتد با مورینیو در این فصل بود.
پل اسکولز معتقد است پوگبا باید تقلید از مسی را کنار بگذارد و سعی نکند
مانند او باشد .او درباره این موضوع گفت :فکر میکنم پوگبا سعی میکند با
توپ حرکات اضافی انجام دهد .او می خواهد سه یا چهار بازیکن را پشت سر
بگذارد و با توپ میدود .به نظرم باید سادهتر بازی کند .این بازیکنی نیست
که منچستریونایتد خرید .آنها یک مسی نخریدند که با پشت سر گذاشتن
پنج بازیکن تمامی کارها را انجام دهد .آنها یک بازیکن قدرتمند و هافبکی
فیزیکی خریدند که بتواند توپ را از حریف بگیرد .پوگبا مهارت زیادی دارد.
او میتواند یک مهاجم را پشــت ســر بگذارد و میتواند بدود .اگر او فقط
یــک دو کند ،توپ را به زالتان بدهد و بدود همه چیز حل خواهد شــد .او
باید پوگبایی باشد که در یوونتوس بود .او اگر میخواهد در منچستریونایتد
موفق شــود ،باید همانند دوران حضور در یوونتوس ســاده بازی کند .در
حالیکه آنچه از بازیکن کنونی منچستریونایتد دیده میشود ،این نیست.

دست دادهاند.
احزاب لیبرال مخالف  ۵درصد الزم برای ارائه
لیست نمایندگی حزبی را به دست نیاوردهاند،
هرچند نظرسنجیها حاکی از آن بود که شاید
بتوانند به عنــوان نماینده منفرد وارد مجلس
دوما شوند( .بی بی سی)

ترکیه عملیات زمینی
خود را در سوریه
گسترش میدهد

رجــب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور
ترکیه میگوید کــه نیروهای نظامی این
کشور ممکن اســت برای شکست دادن
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)،
عملیات زمینی خود را در خاک سوریه به
سمت جنوب گسترش دهند.
آقای اردوغان بر عزم کشورش بر تصرف
شهر الباب تأکید کرد که در حال حاضر
در کنترل داعش است .الباب بین حلب
و منبج واقع است .رئیس جمهور ترکیه
گفت که عملیات زمینی ترکیه در خاک
ســوریه تا جایی ادامه خواهد یافت که
داعش دیگر تهدیدی علیه ترکیه نباشد.
ترکیه ماه گذشــته برای اولین بار تانک

های خود را وارد خاک ســوریه کرد تا
به مخالفان مســلح بشار اسد در عقب
راندن نیروهای داعــش کمک کند و
همچنین جلوی گسترش دامنه حضور
پیکارجویان کرد را بگیرد.
همزمان یک گروه از مخالفان مســلح
بشار اسد که مورد حمایت آمریکاست
اعالم کرده که آتش بسی که یک هفته
پیش آغاز شــده بود ،عمال شکســت
خورده اســت .یک ســخنگوی گروه
فاستقم که در شــهر حلب در شمال
سوریه مستقر است گفت هیچ امیدی
نیســت که کمک ها بــه مناطق تحت
محاصره برسد( .بی بی سی)

حزب آنگال مرکل در
انتخابات ایالتی برلین
شکست سنگینی خورد

حزب دمکرات مسیحی ،به رهبری انگال
مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات ایالتی
برلین با به دست آوردن کمتر از  ۱۸درصد
از آرا شکست سنگینی خورده است.
در پی این شکست این حزب راست میانه
که  ۸کرسی از دست داده ،احتماال مجبور
خواهد شد که از ائتالف با حزب سوسیال
دمکرات خارج شود.
حزب سوســیال دمکرات ،چپ میانه ،هم
با کاهش شــدیدی از آرا روبهرو بوده و ۹
کرسی از دست داده اســت ،با این حال
همچنان با به دســت آوردن  ۲۱و  ۶دهم
درصد از آرا در صدر قرار دارد.
احتمال میرود که حزب سوسیال دمکرات
با دو حزب چپگرای دیگر یعنی «چپها»
(  ۱۵و  ۷دهم درصد) و حزب «ســبزها»

نیروهای آمریکایی به یک
پایگاه هوایی استراتژیک در
موصل رسیدهاند

یک منبع امنیتــی در عراق میگوید که
نیروهای آمریکایــی به یک پایگاه هوایی
اســتراتژیک در جنوب موصل رسیدهاند.
موصل پایگاه اصلی گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) در عراق است.
این منبع می گوید که نیروهای آمریکایی
به پایگاه هوایی قیاره سالح های سنگین و
موترهای نظامی آورده اند.
نیروهای دولتی عراق ماه گذشــته پایگاه
قیاره را از گروه موســوم به دولت اسالمی
(داعش) پس گرفتنــد .این پایگاه هوایی
حلقه کلیــدی در راه انــدازی حمله به

برنامه مرحله یک هشتم نهایی
جام جهانی فوتسال

برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی
فوتسال مشخص شد .با پایان مرحله گروهی
رقابتهای جام جهانی فوتســال  16تیم راه
یافته به مرحله یک هشــتم نهایی مشخص
ن ترتیب آذربایجان در اولین حضور
شد .بهای 
خود در جام جهانی توانست به دور دوم راه

یابد و اکنون برابر تیم دیگری از قاره آســیا
یعنی تایلند بازی خواهد کرد.
برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی
فوتسال
کلمبیا  -پاراگوئه
برازیل  -ایران

روسیه  -ویتنام
اسپانیا  -قزاقستان
پرتگال  -کاستاریکا
تایلند  -آذربایجان
ایتالیا  -مصر
ارجنتین  -اوکراین

دفاع «کو» از سیستم معافیت
پزشکی برای ورزشکاران

سباستین کو ،رییس فدراســیون جهانی دوومیدانی تایید کرد که سیستم
ن درباره
استفاده مجاز از داروهای خاص در ورزش سیستم مناسبی است .ای 
پرونده پزشکی ورزشکاران منتشر کردهاند.
به نقل از  ،gulfuewsسباســتین کو در حالی از سیستم استفاده مجاز از
دارو توسط ورزشکاران دفاع کرد که هکرهای روس اطالعات مربوط به این
سیستم را منتشر کردهاند و مدعی شدهاند که بسیاری از ورزشکاران مدال
آور از کشورهای غربی اجازه دوپینگ دارند.
بسیاری از مواردی که مجوز اســتفاده از آن به ورزشکاران داده شده مواد
غیر مجاز هستند ،اما به دالیل پزشکی برخی ورزشکاران مجاز به استفاده
از آنها هستند .سباستین کو در اینباره گفت :آیا ما باید مطمئن شویم که از
این سیستم استفاده نمیشود؟ بله .احتمال سوء استفاده وجود دارد ،اما فکر
نمیکنم که به طور کلی مشکل این باشد .آیا مردم می توانند به این سیستم
اعتماد کنند؟ بله .اما به صورت مدوام باید مراقبت انجام شود.

موصل با هدف بیرون راندن داعش از این
شهر دانسته می شــود .یک منبع نظامی
بریتانیایی در عراق گفته است که عملیات
بازپس گیری موصل تا یک ماه دیگر آغاز
میشود .شــهر موصل ،یکی از شهرهای
بزرگ عراق ،بیش از دو ســال است که به
کنترل نیروهای داعــش در آمده و دولت
عــراق و متحدانش به رغم انجام عملیاتی
برای بیرون راندن داعش ،نتوانستهاند این
شهر را پس بگیرند .منطقه قیاره نفتخیز
است و در آن پاالیشگاهی نیز با ظرفیت ۱۶
هزار بشکه در روز وجود دارد( .بی بی سی)

خامس :زیدان الگوی من است

هافبک کلمبیایی رئالمادرید از زینالدین زیدان به عنوان الگوی خود نام
برد و هر گونه بحث پیرامون رفتنش از این تیم را تکذیب کرد.
به نقل از مــارکا ،خامس رودریگس ،هافبک کلمبیایــی و با ارزش رئال
مادرید که به دلیل تراکم بازیکن در این تیم نیمکتنشین است ،در بازی
یکشنبه شب برابر اسپانیول موفق شد گل اول را به ثمر برساند.
خامس رودریگس بعد از پایان این دیدار ،گفت :در رسانهها زیاد میشنوم
ل مادرید جدا شوم .تمام این صحبتها دروغ است
که من قرار است از رئا 
ل مادرید نیز تیم
و آن را تکذیــب میکنم .زیدان الگوی من اســت و رئا 
رویاییام محسوب میشــود .امیدوارم که زمان زیادی در این تیم بمانم.
من و خانوادهام در زندگی در مادرید کام ً
ال راضی هســتیم و امیدوارم که
برای همیشه این جا بمانم .این درست نیست که من روزهای بدی در رئال
داشــتم .این که من با رسانهها صحبتی نمیکنیم دلیلی بر این نیست که
ل مادرید ناراضی هستم .ما یک تیم هستیم و
من از شــرایط خودم در رئا 
کامال متحد باقی میمانیم .از تمام کســانی که از روز اول از من حمایت
کردهاند تشــکر میکنم .ما به دنبال پیروزیهای بیشــتر و رکوردهای
بیشتری هستیم.

ایکاردی :یوونتوس محبوب ترین
دشمن من است

تاسف بوفون از شکست در
داربی ایتالیا

کاپیتان و دروازهبان یوونتوس از شکســت تیمــش در داربی ایتالیا اظهار
تاسف کرد.به نقل از سایت فوتبال ایتالیا ،یوونتوس و اینتر یکشنبه شب در
داربی حساس فوتبال ایتالیا در ورزشگاه جوزپه مه آتسا ،شهر میالن برابر
هم به میدان رفتند و در حالی که ابتدا یوونتوس توانست دروازه اینتر را باز
کند ،ولی در ادامه دوبار دروازه خود را باز شــده دید و اولین شکست فصل
بوفون و هم تیمیهایش در این فصل ثبت شود.
جان لوئیجی بوفون ،دروازهبان و کاپیتان با سابقه یوونتوس بعد از شکست
در ایــن دیدار ،گفت :اول الزم میدانم در این جا از هوادارانمان عذرخواهی
کنم .تیمی در حد و اندازه ما نبایــد این بازی را میباخت .خیلی ناراحت و
غمگین هستم .تقریبا 65دقیقه فوتبال بدی را به نمایش گذاشتیم .امشب
به هیچ وجه یوونتــوس واقعی نبودیم و هیچ شــباهتی به بازیهای قبل
نداشــتیم .تیمی مثل ما به هیچ وجه نباید در این بازی شکست میخورد.
حداقل باید یک تساوی را کسب میکردیم .حاال نیاز به ایجاد انگیزه داریم تا
برای بازیهای بعد مشکلی نداشته باشیم .بوفون ادام ه داد :فکر میکنم که
این شکست به سود ما باشد .شاید عطش قهرمانی ما در ابتدای فصل خیلی
نبود .آن انگیزه الزم برای کسب امتیاز و پیروزی را شاهد نبودیم .ما سه گل
این فصل از روی کرنر دریافت کردیم و این نباید تکرار شــود و به مسالهای
عادی برای تیمی مثل یوونتوس تبدیل شود.

( ۱۵و  ۱دهــم درصد) ائتالف کند .در این
صورت ،نخستین بار خواهد بود که ائتالفی
متشکل از ســه حزب در مجلس ایالتی
برلین به وجود میآید.
در مقابل حزب راســت افراطی»آلترناتیو
بــرای آلمان» کــه مخالف سرســخت
سیاســتهای دولت خانم مرکل در قبال
مهاجران است ،کمی بیش از  ۱۴درصد از
آرا را از آن خود کرده است.
این حزب که برای نخستین بار در انتخابات
ایالتی شرکت میکند ۲۵ ،کرسی از ۱۴۹
کرسی مجلس این ایالت را به دست آورده
است.بسیاری از سیاستمداران آلمانی از
محبوبیت این حزب تنــدرو ابراز نگرانی
کردهاند و افزایش نفوذ آن را خطری برای
آینده آلمان خواندهاند( .بی بی سی)

فناوری خط دروازه هم اشتباه کرد

فنــاوری خط دروازه در لیگ فرانســه هم
اشــتباه کرد تا جنجال زیادی در بازی لیون
و مارسی ایجاد شود.
به نقل از اکیــپ ،در یکی از دیدارهای لیگ
فرانسه که یکشنبه شب برگزار شد دو تیم
لیون و مارســی به تساوی بدون گل رضایت
دادند .در این دیدار مثــل همه دیدارهای
لیگ فرانسه از امسال از فناوری خط دروازه

اســتفاده میشــود .در این دیدار مکسول
کورنــت بازیکن لیــون در موقعیت گلزنی
قرار گرفت و توپ خود را به ســمت دروازه
مارســی زد که یوهان پله دروازهبان حریف
در صحنهای که به نظر میرسید توپ از خط
دروازه عبور کرده است این توپ را برگشت
داد .در حالی که همــگان منتظر اعالم گل
بودند ،داور با استفاده از فناوری خط دروازه

این صحنــه را گل اعالم نکرد .این در حالی
اســت که توپ به طور کامل از دروازه عبور
کرده بود .به نظر میرسد هر سال قرار است
جنجال زیادی در بازی لیون و مارسی ایجاد
شود .سال گذشته نیز هنگام ورود بازیکنان
لیون به ولودروم ورزشگاه مارسی ،هواداران
مارســی اقدام به سنگ پراکنی به بازیکنان
لیون کردند.

راهیابی تیم تنیس ارجنتین به فینال مسابقات
دیویس کاپ

تیم ارجنتین توانست در نیمه نهایی دیویس
کاپ تنیس ،تیم بریتانیا را شکست دهد و به
فینال راه یابد ،این تیم در فینال با کرواسی
رقابت خواهد کرد.به نقل از یورو اســپورت،

آخرین بازی از ســری بازیهای مرحله نیمه
نهایی دیویس کاپ بیــن ارجنتین و بریتانیا
شــب یکشنبه برگزار شــد .در این مسابقه
مایر ارجنتینی توانست ،اوانس از بریتانیا را

با نتیج ه سه بر یک شکست دهد و تیم خود
را به فینال برساند .این بازی در چهار ست با
نتایج  ۲ - ۶ ،۳ - ۶ ،۶ - ۴و  ۴ - ۶انجام شد.
مسابقات دیویس کاپ به صورت تیمی برگزار
میشود و در هر مرحله چهار بازی انفرادی و
یک بازی دو نفــره (دوبل) میان تیمها انجام
میشــود .در مرحله نیمهنهایی این رقابتها
تیم ارجنتین با حساب  ۳بر  ۲تیم بریتانیا را
شکست داد .پیش از این بازی با وجود این که
اندی ماری توانسته بود حریف ارجنتینی خود
را در نیمه نهایی شکســت دهد ،تیم بریتانیا
نیاز به یک پیروزی دیگر برای رســیدن به
فینال داشت و با باخت اوانس آرزوی بریتانیا
برای رسیدن به فینال دیویس کاپ به واقعیت
نپیوســت .با این نتیجه ،ارجنتین در مرحله
پایانی با تیم کرواسی دیدار میکند.

مهاجم گلزن اینتر از باز کردن دروازه یوونتوس به عنوان یکی از زیباترین
اتفاقــات دوران فوتبال خود نام برد .در ادامه رقابت های لیگ ایتالیا چند
دیدار برگزار شد که در یکی از حساسترین دیدار های این فصل اینتر در
خانه در دیداری که به داربی فوتبال ایتالیا معروف است ،به مصاف یوونتوس
رفــت و با نتیجه  2بر یک به برتری رســید .مائورو ایکاردی مهاجم گلزن
اینتر درباره دیدار تیمش برابر یوونتوس گفت :به پیروزی در این دیدار نیاز
داشتیم .اگر ما تمام بازی هایمان را اینگونه انجام میدادیم ،به نتایج خیلی
خوبی میرسیدیم .یوونتوس تیمی خیلی خوبی است ،برای همین مسابقه با
آنها برای ما خیلی مهم است .دی بوئر از زمان آمدن به اینتر انگیزه زیادی
به ما داد و از ما خواســت حریف را تحت فشار بگذاریم و این همان کاری
بود که کردیم .همیشه گلزنی به یوونتوس را دوست داشتم .باید به همین
صورت ادامه دهیم .ایکاردی ادامه داد :یوونتوس محبوبترین دشمن من
است .یووه تیمی است که من بیشترین گلهایم را به آن زدم.
گلزنی مقابل آنها زیباســت .شاید گاهی اوقات در فوتبال شما حریفانتان
را دســت کم بگیرید .بازی مقابل یووه همیشه بازی بزرگیست که جو فوق
العادهای دارد .ما همیشه با دی بوئر با آرامش کار کردهایم و در آپیانو (کمپ
تمرینی) نیز تمرینات را با آرامش انجام میدهیم .ما نیاز داریم تمام فصل
را خوب کار کنیم.

اسپالتی :باختیم ،ولی
حرفهای بودیم

سرمربی رم از شکست برابر فیورنتینا اظهار تاسف ،ولی از حرفهایگری و
بازی خوب تیمش نیز تمجید کرد.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،دو تیم فیورنتینا و رم در هفت ه چهارم لیگ ایتالیا
برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با تســاوی بدون گل در جریان بود
تا این که در دقایق پایانی فیورنتینا میزبان توانست دروازه رم را باز کند و
سه امتیاز مسابقه را از آن خود کند.
لوچیانو اســپالتی ،سرمربی رم که از نتیج ه کسب شــده برابر فیورنتینا
ناراحت بود ،در نشســت خبری گفت :بازی خوبی بود .هر دو تیم فوتبال
خوبی را به نمایش گذاشتند و هر تیمی توانست برنده مسابقه شود .بازی
در دست ما بود .باید در نیمه نخست کار را تمام می کردیم و نمی گذاشتیم
بازی نزدیک دنبال شود .کامال بر بازی مسلط بودیم .ما این بازی را باخیتم،
ولی حرفهای گریمان را به خوبی انجام دادیم .از بازیکنانم ناراحت نیستم.
دیگر هر چه در توان داشتیم نشان دادیم .فیورنتینا تیم کوچکی نیست.
آنها در خانه قابلیت شکست دادن هر تیمی را دارند.
در دیدار رم و فیورنتینا ،ادین ژکو ،مهاجم بوســنیایی رم روی یک صحنه
ی داشت که داور مسابقه در صحنه
سرنگون شــد و اعتقاد به خطای پنالت 
ی تشخیص نداد.
بحث بر انگیز پنالت 

