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تونی ابوت از رهبری حزب حاکم استرالیا برکنار شد
پس از برگزاری انتخابــات درون حزبی برای تعیین رهبر
جدید حزب لیبرال ،تونی ابوت ،نخســت وزیر استرالیا از
رهبری این حزب برکنار شد.
مالکوم ترنبول ،یکی از وزرای ارشد کابینه استرالیا که او را
برای رهبری حزب لیبرال به چالش کشیده بود با  ۵۴رای
برنده این انتخابات شد .این در حالی است که آقای ابوت
تنها موفق به کسب  ۴۴رای شد.
آقای ترنبول روز دوشنبه  ۱۴سپتمبر با برگزاری کنفرانس
خبری ضمن انتقاد از عملکرد تونی ابوت نخستوزیر این
کشور ،او را برای برگزاری این انتخابات به چالش طلبیده
بود .آقای ابوت در یک کنفرانس خبری اعالم کرده بود که
برای انتخاب رهبر و معاونان رهبر حزب رایگیری میشود.
او نسبت به پیروزی ابراز امیدواری کرده و گفته بود« :من
نامزد میشوم و انتظار دارم که در این رقابت پیروز شوم».
آقای ترنبول که از ســالها پیش رقیب جدی نخست وزیر
محسوب میشــد و همچنین جولی بیشــاپ ،وزیر امور
خارجه پیشــتر از آقای ابوت درخواست کرده بودند که

رفت و آمد دوباره قطار ها از
آلمان به اتریش قسم ًا آغاز شد

در مرز آلمان با اتریش ،به خاطر کنترول
ســرحدی ،راه بندان و صف های طوالنی
موتر ها تشکیل شده است .برعکس رفت
و آمد قطار ها میان این دو کشور دوباره از
سر گرفته شد ،اما با یک استثناء.
قطار های که مســافت دور را بین آلمان
واتریــش می پیمایند ،از ســاعت هفت
صبح روزدوشــنبه (14ســپتمبر )2015
دوباره فعال ساخته شــدند .این مطلب
را ســخنگوی ادارۀ قطار های آلمان در
برلین اظهار داشت .اما او گفت که مسیر
زالسبورگ اتریش به مونشن آلمان از این
امر مستثنا است .به قول این سخنگو در
زالسبورگ ،افراد روی خطوط آهن اند.
عصر روز یکشــنبه بنابر منابع مقامات
آلمان ،رفت و آمد قطار ها میان اتریش و
آلمان متوقف ساخته شد.
توماس دیمیزیر وزیر داخلۀ آلمان فدرال

پیش از آن اعــام کرده بود که در روز
هــای آینده احتمــاالً محدودیت های
دیگری نیز در رفت و آمد قطار ها وضع
خواهند شد .دیمیزیر گفت« :ما فقط به
زمان بیشتری و همچنان به یک پیمانۀ
خاص نظم در مــرز های ما نیاز داریم».
دیمیزیر در مورد اینکه کنترول مرز های
آلمان تا چه زمانی ادامه می یابد ،چیزی
نگفت.در هفته های گذشــته تنها در
شهر مونشن مرکز ایالت جنوبی آلمان
بیشتر از  63هزار پناهجو آمده اند .این
شهر دیگر گنجایش پذیرفتن آوارگان را
ندارد.
شمار زیادی از این آوارگان مجبور اند
در ایستگاه قطار خیمه بزنند .ایالت های
دیگر آلمان نیــز می گویند که به دلیل
کثرت پناهجویان به حد نهایی گنجایش
خود رسیده اند( .دویچه وله)

بنیتس :رونالدو یکی از بهترین
بازیکنانم هست نه بهترین بازیکن

ســرمربی رئال مادرید به تمجید از مهاجم گلزن خود پیش از دیدار برابر
شاختار دونتســک پرداخت .به نقل از ساکرنت ،رافائل بنیتس ،سرمربی
رئــال مادرید پیش از دیدار اول تیمش در لیگ قهرمانان برابر شــاختار
دونتسک گفت :شاختار تیم بزرگی است .چند بازی قبلی این تیم را دیدم
و ذهنیتی که به تیم آنها دارم ،مثبت است و برای آنها احترام زیادی قائل
هستم .او افزود:روزی که قرعهکشی دور گروهی انجام شد ،به شما گفتم
که شاختار ،حریف دشواری اســت .آنها یک مربی بسیار باتجربه دارند و
بازیکنان باکیفیتی نیز در این تیم توپ میزنند .بازی راحتی برابر این تیم
نخواهیم داشــت .این بازی قطعا بازی آسانی نخواهد بود و هنگامی که در
یک گروه قرار گرفتیم این را گفتم که گروه ما آســان نیست و نباید هیچ
بازی را دســت کم گرفت .آنها مربی بســیار باتجربهای دارند که همیشه
بهترین عملکرد را از بازیکنان خود میگیرد .اگر متمرکز نباشــیم ،بازی
برای ما پیچیده خواهد شــد .بنابراین باید بهترین عملکرد خود را ارائه
کنیم .اگر در بهترین فرم خود باشیم میتوانیم بر این چالش غلبه کنیم.
ســرمربی رئال مادرید در ادامه گفت :فشــاری برای قهرمانی در اروپا
احساس نمیکنم .آن چه احســاس میکنم نیاز برای پیروزی در تکتک
بازیهاست نه فشار برای قهرمانی در تورنمنتی خاص .رئال مادرید تیمی
است که باید در تمام بازیها پیروز شود و هیچ وقت نباید به چیزی کمتر
از برد فکر کند .اگر در هر مســابقه پیروز شویم ،عناوین را فتح خواهیم
کرد .لیگ قهرمانان مهمترین تورنمنت در اروپاســت اما من قطعا لیگ و
کوپا دلری را هم دوســت دارم .بدون اجبار برای انتخاب میان این ســه
تورنمنت ترجیح میدهم که این طور به آنها نگاه کنم.
او در پایان با اشــاره به روندی که رونالدو در پیش گرفته است ،گفت :او
عالی است .او یکی از بهترینهاست و نمیتوانم بگویم بهترین ،چون مربی
چند بازیکن بســیار خوب دیگر هم بودهام امــا در حال حاضر او بهترین
بازیکن دنیاست .من شانس تماشا کردن بازیهای دیاستفانو را نداشتهام
اما به من گفتهاند که او بازیکن جنگندهای بوده است .رائول و کریستیانو
هم درست مثل او جنگجو هستند.

کریک :درخشش مارتیال فشارها را
بیشتر میکند

هافبک منچستریونایتد تاکید کرد درخشــش این بازیکن در نخستین
حضور با پیراهن شیاطین سرخ ،فشارها را بر روی او بیشتر میکند.
به نقل از ساکرنت ،شیاطین سرخ در دیدار هفته پنجم لیگ برتر انگلیس
توانستند با حساب سه بر یک مقابل لیورپول به برتری برسند.
گل سوم یونایتدها را آنتونی مارتیال فرانسوی و  19ساله به ثمر رساند .این
بازیکن در روز پایانی نقل و انتقالهای تابستانی با مبلغ  36میلیون پوند از
موناکو به جمع شیاطین سرخ اضافه شد.
مایکل کریک در مورد درخشــش مارتیال گفت :او اکنون توانسته است
خودش را نشان دهد .حرکت انفرادی او بسیار زیبا بود .شروعی عالی برای
مارتیال بود .فکر میکنم او در مســیری درست قرار گرفته است اما این
درخشش بدون شک میتواند انتظارها را از وی باال برده و میزان فشارها
را رویش را افزایش دهد .کریک اضافه کرد :حرکت خوبی مقابل لیورپول
انجام داد و به شکلی زیبا دروازه حریف را باز کرد .با آرامش باالیی توانست
کار حریف را تمام کند .فکر نمیکنم کسی از او انتظار داشته باشد شروعی
بهتر از این در ترکیب یونایتدها میداشت.

ستایش پیولی از عملکرد بینقص تیمش

سرمربی التزیو تاکید کرد تیمش این توانایی را دارد که بتواند در هر دیدار
این فصل به پیروزی دســت پیدا کند .به نقل از اسکای اسپورت ایتالیا،
بیانکوچلستی در هفته ســوم رقابتهای لیگ فوتبال ایتالیا توانست با
نتیجه دو بر صفر در خانه به پیروزی برسد .در این دیدار الساندرو ماتری
در دقیقههای  64و  73برای التزیــو گلزنی کرد تا این تیم با  6امتیاز در
رده هشتم جدول رده بندی قرار بگیرد .اودینزه هم با سه امتیاز ،شانزدهم
است .استفانو پیولی در مورد این دیدار گفت :بر این باورم که مقابل حریفی
بسیار سخت توانستیم به تمامی اهدافمان دست پیدا کنیم .تیمم میتواند
بهتر از اینها شــود ولی وظایفی که به عهده هر بازیکن گذاشته بودم ،به
خوبی انجام شــد .نتیجه به دست آمده باید اعتماد به نفس کل تیم را باال
ببرد .نباید به بازیهای گذشته نگاه کنیم .بازیکانی در اختیار دارم که در
هر دیدار میتوانند برای کسب پیروزی بجنگند.

نخست وزیر بریتانیا با
پناهجویان در اردوگاههای
دره بقاع در لبنان دیدار کرد

دیوید کامرون ،نخست وزیر بریتانیا که برای مشاهده
نحوه مصرف کمکهای این کشــور بــه پناهجویان
مســتقر در لبنان به این کشــور رفتــه ،از یکی از
اردوگاههــای پناهجویان در دره بقــاع بازدید کرده
است.
بریتانیا بیش از یک و نیم میلیارد دالر برای کمک به
پناهجویان اختصاص داده است.
این اولین سفر آقای کامرون به لبنان در مقام نخست
وزیر است.
نخســت وزیر بریتانیا در جریان این سفر گفت« :می
خواســتم اینجا بیایم تا پناهجویان را ببینم و حرف
هایشان را بشنوم».
آقای کامرون گفت« :من مــی خواهم بر نحوه کمک
به پناهجویان ســوری در لبنان و اردن تمرکز کنم.
می خواهیم مطمئن شــویم که مردم از دست زدن به
سفرهای پر مخاطره برای رسیدن به اروپا منصرف می
شــوند و به جای آن ما افرادی را از این اردوگاهها به
بریتانیا می بریم و از آنها در آن جا استقبال کنیم».
آقای کامرون گفت که کمک مالی بریتانیا مانع از آن
شده که پناهجویان بیشتری به اروپا سفر کنند.
نخســت وزیر بریتانیا در اوایل ماه جاری در پارلمان
بریتانیا گفت که این کشور تا پنج سال آینده  ۲۰هزار
پناهجو را خواهد پذیرفت.
آقای کامرون برای اطمینان یافتن از این که پناهجویان
در بریتانیا با «استقبالی گرم» روبرو می شوند ،ریچارد
هرینگتون را به عنوان مسئول امور پناهجویان سوریه
انتخاب کرده است.
لبنان میزبان بیش از یک میلیون پناهجوی ســوری
است که بیشــتر از یک چهارم جمعیت این کشور را
شامل می شود( .بی بی سی)

عربستان از کشته شدن ۵
سرباز خود در یمن خبر داد

برگزاری انتخابات درون حزبی را تایید کند.
آقای ابوت هفت ماه پیش هم برای ماندن بر سر مقام رهبری
حزب به چالش کشیده اما در آن رقابت پیروز شد.
اما از آن زمان تاکنون جایگاه او در نظرسنجیهای عمومی
افت کرده است .آقای تربنول که پیش از این سابقه ریاست
حزب لیبرال را داشــته ،با انتقاد از عملکرد نخســتوزیر
اســترالیا افزود که آقای ابوت قادر نبوده به شکلی که باید
اقتصاد کشور را هدایت کند.او گفت« :اگر آقای ابوت رهبر
حزب بماند ،دولت ائتالفی در انتخابات بعدی شکست خواهد
خورد».
در حالی که بســیاری از اعضای پارلمان از اظهار نظر درباره
اقدام آقای ترنبول خــودداری کردهاند ،چند نفر از اعضای
حزب لیبرال خشم خود را نسبت به این اقدام ابراز کردند.
جو هاکی ،وزیر خزانــهداری در یک کنفرانس خبری گفت:
«عدم وفاداری بعضیها بسیار شنیع بوده است».او گفت «ما
نباید از حزب کارگر تقلید کنیم» و تنها رایدهندگان حق
انتخاب و تغییر نخست وزیر را دارند( .بی بی سی)

دومین روز درگیری پولیس اسرائیل
با مسلمانان در مسجد االقصی

پولیس اسرائیل برای دومین روز متوالی
با گروهی از مسلمانان در مسجد االقصی
در بیت المقدس درگیر شــده و سه نفر
را دستگیر کرده است.در بیانیه پولیس
اسرائیل آمده اســت« :به محض ورود
پولیس به محوطه مسجد ،جوانان نقابدار
به داخل مســجد فرار کردند و به افراد
پولیس سنگ پرتاب کردند».
پولیس اســرائیل میگوید این جوانان
در داخل مســجد تجمع کرده بودند و
پولیس برای اینکــه آنها برای یهودیان
و گردشگران مزاحمت ایجاد نکنند وارد
مسجد شده است.این درگیریها از روز
یکشنبه  ۱۳سپتمبرو ساعاتی پیش از
جشنهای ســال نو یهودی آغاز شده
است.مسجد االقصی هم برای یهودیان و
هم مسلمانان مکانی مقدس است.
با این حال برای جلوگیری از تنشهای
مذهبــی ،یهودیان اجــازه ندارند در

مسجد االقصی عبادت کنند یا از آداب
و رسوم و نشــانههای خود استفاده
کنند.هفته گذشته موشه یعلون ،وزیر
دفاع اسرائیل دستور منع فعالیت دو
گروه اسالمی را داد که مخالف حضور
یهودیان در این مسجد بودند.
این اقدام مسلمانان را نگران کرده که
اسرائیل ممکن است قوانین زیارت در
این مکان مقدس را تغییر دهد.
گروههای تندروی یهودی هم خواستار
تغییر قوانین و آزادی عمل بیشــتری
هستند و حتی ساخت زیارتگاهی تازه
را در محوطه مسجد مد نظر دارند.
اسرائیل در جنگ شش روزه با اعراب
در سال  ،۱۹۶۷شرق بیت المقدس را که
مسجد االقصی در آن واقع است تصرف
و بعــد آن را ضمیمه خاک خود کرد اما
جامعه بین المللی تا به حال این اقدام را
به رسمیت نشناخته است( .بی بی سی)

تیم ملی فوتبال  ۱۶ساله گان برای رقابت های
آسیایی به کویت رفت

ارتش عربستان سعودی از کشته شدن  ۵سرباز این کشور
در جریان درگیری با جنگجویان حوثی در جنوب یمن خبر
داده است.
ائتالف به رهبری عربستان از پنج ماه پیش حمالت هوایی را
علیه مواضع حوثی های آغاز کرده است.
این ائتالف از عبد ربه منصورهادی ،رئیس جمهور در تبعید
یمن حمایت می کند که در حال حاضر در عربستان است.
نیروهای ائتالف روز یکشنبه  ۱۳سپتمبر عملیاتی را علیه
حوثی ها در والیت مرکزی مارب انجام دادند.امارات متحده
عربی اعالم کرده که یکی از ســربازان این کشــور هم در
جریان عملیات روز یکشنبه کشته شده است( .بی بی سی)

دو انفجار در حسکه در سوریه
حداقل  ۲۰نفر را کشت

دســتکم  ۲۰نفر بر اثر دو انفجار در شــمال شرق سوریه
کشته شدهاند.
به گفته تلویزیون دولتی ســوریه نیروهای امداد در تالش
برای پیدا کردن قربانیان احتمالی بیشتر این حادثه در حال
بررسی خرابههای ســاختمانهایی هستند که بر اثر این دو
انفجار تخریب شدهاند.
این انفجار در شهر حسکه رخ داده است.
نیروهای کرد و دولتی سوریه هریک بخشهایی از این شهر
را در کنترل خود دارند اما نیروهای گروه موســوم به دولت
اســامی (داعش) بارها تالش کردهاند تا کنترل شهر را به
دست گیرند.
سازمان ملل برآورد کرده است که اگر جنگ داخلی سوریه
ادامه پیدا کند تا پایان سال میالدی جاری یک میلیون نفر
دیگر در این کشور آواره میشوند.
در چهار ســالی که از آغاز جنگ داخلی سوریه میگذرد،
حدود نیمی از جمعیت  ۲۲میلیون نفری این کشــور آواره
شدهاند که بیش از چهار میلیون نفرشان به کشورهای دیگر
پناه بردهاند .سازمان ملل متحد وضعیت آوارگان سوری را
بدترین بحران انســانی معاصر خوانده است.جنگ داخلی
سوریه به غیر از میلیونها آواره ،به کشته شدن دست کم
 ۲۵۰هزار نفر هم منجر شده است( .بی بی سی)

انفجار در ترمینال بس در
پاکستان  ۱۰کشته داد

دستکم  ۱۰نفر بر اثر انفجاری در یک ترمینال بس در مولتان
در ایالت پنجاب پاکســتان کشته شدهاند .به گفته مقامات
 ۴۰نفر نیز بر اثر این انفجار مجروح شدند.
مقامات گفتهاند انفجار زمانی رخ داد که یک موتور سایکل
با یک ریکشــای موتوری که در ترمینال بس متوقف بود
برخورد کرد و انفجار شدید رخ داد.
پولیس مشکوک است که یک از این دو وسیله نقلیه حامل
مواد انفجاری بوده اما تاکید کرده که هنوز در حال بررسی
موضوع است.
بر اســاس گزارشها تعدادی بلبرینگ نیز در محل انفجار
پیدا شده است.رسانههای محلی به نقل از مقامات گفتهاند
که بمب در داخل موتورســایکل جاسازی شده بود اما یک
مقام پولیس گفته اســت که بمب از راه دور کنترل شــده
است( .بی بی سی)

بیل :امسال تاثیرگذارتر هستم

مهاجم رئال مادرید از تغییر پســت خود رضایت دارد و احساس میکند
برای تیمش موثرتر است.
به نقل از مارکا ،گرت بیل که با حضور سرمربی جدید در مرکز میدان بازی
میکند ،تا کنون ســه پاس گل داده است که او در این ارتباط در رتبه اول
اللیگا قرار دارد .این بازیکن ولزی از شــرایط خود در رئال مادرید راضی
است و نسبت به فصل گذشته احساس راحتی بیشتری دارد.
بیل در مصاحبه خود با پرس اســپورت گفت :فکر میکنم امسال در بازی
تیم تاثیرگذارتر هســتم و نشان دادم که میتوانم پاس گل بدهم و گلزنی
نیز بکنم.
او با یادآوری دو فصل گذشته از حضور خود در رئال مادرید اظهار کرد :در
اولین سال حضورم استرس زیادی داشتم چون باالخره با این تیم قرارداد
امضا کردم و از بودن در این باشــگاه شاد هستم اما در سال دوم احساس
کردم کمی در حاشیه قرار گرفتم و توپهای زیادی را دریافت نمیکردم .با
این حال احساس میکنم اکنو تاثیرگذارتر هستم.
مهاجم رئال مادرید درباره بازی برگزار شــده بین تیمهای بارســلونا و
اتلتیکو مادرید نیز گفت :میدانستیم که یکی از این دو تیم امتیاز از دست
خواهد داد و میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم .نیاز داریم که بر روی
تیم خود تمرکز کنیم .تمام امتیازات بازی ها در اللیگا تاثیر گذار هستند.

گوارین :گلی که زدم جاودانه شد

تیم ملی فتبال  ۱۶ســاله گان کشــور برای
شــرکت در رقابت های قهرمانی آســیایی،
رهسپار کویت شد.
ملی پوشان فوتبال کشور در ن ُخستین بازی
شان دربه روز چهار شنبه همین هفته در برابر
کویت میزبان پای به میدان می گذارند.
پیکارهای فتبال شــانزده ساله گان آسیا در
یازده گروه برگذار می شــوند.بازیکنان تیم

ملــی می گوید که هرچند ایــن بازی ها با
حضور کشــورهای قدرتمند فتبال آســیا
برگذارخواهند شــد ،اما تیــم ملی فوتبال
کشور نیز آمادهگی خوب دارد.ناصر امینی،
کاپیتان تیم ملی فتبال  ۱۶ســاله گان می
گوید که« :این مسابقات در سطع بسیار باال
اســت و تمامی تیم های قدرتمند است ما
هم زیاد تمرینات فشرده را با کادرفنی تیم

انجام دادیم و امیدوارم که یک بازی خوب
به نمایش بگذاریم».عضوی تیم ملی ،علی
رضا مرادی می گویــد که «ما هم در این
مســابقات آماده گی خوب گرفتیم و به
دعای مردم امیــد وارم که از گروه خود
موفقانه باال برویم».تیم ملی فتبال کشور
در گروه «اف» با تیم های کویت ،سوریه و
سریالنکا هم گروه است.

رکوردشکنی محمد فرح در دوش نیمه ماراتن اروپا

محمد فرح توانست رکورد دوش نیمه ماراتن
اروپا را بشــکند .او تشــویقهای مردم و
طرفداران را عامل موفقیت خود دانست.
محمد فــرح و ماری کیتانی توانســتند در
مسابقات بزرگ دوش موریسون مقام بیاورند.

فرح که به تازگــی در پکن و در دوش پنج
هــزار متر و  10هزار متر مقــام قهرمانی را
کســب کرده بود ،توانست در مسابقه نیمه
ماراتن نیز رکورد اروپــا و انگلیس را بزند.
رکورد او  59دقیقه و  22ثانیه بود.

فرح دربــاره این پیروزی خــود گفت:
جمعیــت عالی بودند .اگــر آنها را برای
رسیدن به خط پایان تشویق نمیکردند،
شــاید نتیجه طور دیگری رقم میخورد.
میخواهم دوباره مسابقه بدهم و ببینم که
میتوانم هت تریک کنم یا نه.
انرژی زیادی صرف این مســابقه کردم.
فکر نمیکردم آنقدر ســخت باشد .فکر
نمیکردم در آخر فصل بتوانم آنقدر سریع
به سمت خط پایان بدوم.
خیلی خوب است که در پایان پیروز شدم.
این بسیار مهم اســت .در طول سالها
مسابقات بزرگ دوش شمال بهتر و بهتر
شده اســت .قطعا دوباره در این مسابقه
شــرکت خواهم کرد .امسال سال بسیار
خوبی برای من بود و ســالی بهتر از این
نمیتوانستم داشته باشم.

قهرمانی نواک جوکوویچ در تنیس آزاد آمریکا

در فینال رقابتهای تنیس آزاد آمریکا ،نواک
جوکوویچ توانســت با شکست دادن حریف
خود راجر فدرر به قهرمانی برسد.
صبح دیروز نواک جوکوویچ با نتیجه ســه بر
یک راجر فدرر را شکست داد .این فینال در
چهار ســت با نتایج  4 – 6 ،7 – 5 ، 4 – 6و 6

–  4به پایان رسید .جوکوویچ بعد از پیروزی
خود گفت :باید راجر و بازیاش را تحسین
کنم .شب بسیار باور نکردنی برای من بود.
امســال بیش از سال گذشــته لذت بردم
زیرا پدر شدهام که باعث شد زندگی برایم
شیرینتر شود .فدرر نیز بعد از مسابقه گفت:

به نواک تبریک میگویم .پیروزی بزرگ
دیگری را به دست آورد .در فینال حضور
داشتن چیزی است که ما میخواهیم .این
ورزش را دوست دارم .هیجانم بسیار زیاد
اســت .باید به همه بگویم که سال دیگر
شما را دوباره میبینم.

زننده تک گل حساسترین بازی هفته سوم رقابتهای سری  Aاز جاودانه
شدن این گل سخن به میان آورد و تاکید کرد که اینتر این توانایی را دارد
که در فصل جدید جام قهرمانی را باالی سر برد.
اینتر در حساس ترین بازی هفته سوم رقابت های سری  Aموفق شد برابر
میالن با یک گل به پیروزی برسد.
زننده تک گل این دیدار فردو گوارین کلمبیایی بود که بســیار خوشحال
به نظر می رسد.
او بعد از بازی ،گفت :واقعا بسیار خوشحال کننده است که گل پیروزی را
به ثمر برســانی؛ آن هم در چنین دیدار حساسی که برای هواداران بسیار
مهم اســت .بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشــتیم و نشان دادیم که
شایسته پیروزی هستیم.
او ادامه داد :پیروزی در این دیدار برای ما بسیار مهم بود ،چرا که باعث می
شــود با امید زیادی بازیها را پیگیری کنیم .این پیروزی امیدوار ما برای
قهرمانی در ســری  Aرا افزایش داد .ما شایسته کسب سه امتیاز بودیم و
برای رسیدن به رویای خود باید به تالشمان ادامه دهیم.
این بازیکن کلمبیایی در ادامه ســخنان خود گفــت :پیروزی در چنین
بازیهای بســیار اهمیت دارد .رویای همه بازیکنان اینتر در فصل جاری
قهرمانی در رقابت های سری  Aاست .برای تحقق یافتن این رویا لحظهای
دست از تالش بر نمیداریم.
تفکر بازیکنان اینتر در فصل جدید تغییر کرده است و االن در هر دیداری
برای پیروزی به میدان می رویم ،چرا که خیال قهرمانی در سر داریم .هنوز
در آغاز راه قرار داریم .اگر می خواهیم قهرمان شویم باید این فصل سخت
را تحمل کنیم و تمرکز خود را از دست ندهیم.
گوارین در پایان ســخنان خود درباره گلی که در این دیدار به ثمر رساند،
گفت :این گل برای همیشــه در تاریخ باشــگاه اینتر باقی خواهد ماند.
گل بسیار حساسی به ثمر رســاندم .این گل را به فرزندانم گه گرانترین
سرمایهام در زندگی هستند تقدیم می کنم.
اینتر با این پیروزی  9امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

