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آمریکا :داعش نسلکشی کرده است

هزاران پناهجوی عراقی
در آلمان به کشور خود
بازمیگردند

دفت�ر صدراعظم آلمان اعالم ک�رد ماهانه حدود  ۵۰۰نفر از
پناهجویان عراقی به کشورش�ان بازمیگردند .بس�یاری از
این اف�راد اجازه اقامت معتب�ر آلمان را نیز داش�تند .گفته
میشود دلیل بازگشت پناهجویان تضعیف «دولت اسالمی»
در عراق اس�ت .پتر آلتمایر ،رئی�س دفتر صدراعظم آلمان،
در مصاحبه با روزنامه آلمانی «راینیشه پست» اعالم کرد از
س�پتمبر  ۲۰۱۵تا فبروری  ۲۰۱۶بیش از س�ههزار پناهجوی
عراقی به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتهاند.
رئی�س دفتر صدراعظ�م آلمان گفته که ماهان�ه  ۵۰۰عراقی
پناهجو از آلمان به کشورش�ان باز میگردند .او این روند را
ناش�ی از موفق بودن مقابله با «دولت اسلامی» در عراق و
عقبنشاندن تروریستها ذکر کرده است.
روزنامه آلمانی «راینیشه پست» به نقل از پتر آلتمایر نوشته
اس�ت که بازگشت این ش�هروندان عراقی به کشورشان در
حالی اس�ت که ای�ن افراد یا اج�ازه اقامت دول�ت آلمان را
داش�تهاند و یا این ک�ه احتمال قبول شدنش�ان به عنوان
پناهنده سیاس�ی در آلمان بس�یار قوی بوده است .آلتمایر
یکی دیگر از دالیل بازگشت شهروندان عراقی به کشورشان
را س�هیم شدن آنها در بازس�ازی کشورشان پس از کاهش
نفوذ جریان تروریس�تی «دولت اسالمی» ذکر کرده و گفته
است که این اقدام نشاندهنده سیاست صحیح دولت آلمان
در حمایت از پیشمرگههای کرد است( .دویچه وله)

 عربستان عملیات نظامی در
یمن را محدود می کند

عربستان سعودی گفته است که ائتالف نظامی تحت رهبری
این کشور عملیات علیه شورشیان در یمن را کاهش خواهد
داد .عملیات کشورهای عمدتا عربی علیه شورشیان حوثی
و متح�دان آنها در یمن ،یک س�ال قبل در حمایت از دولت
این کشور شروع شد.
یک سخنگوی ارتش س�عودی گفت که این ائتالف همچنان
به پشتیبانی هوایی از نیروهای یمنی ادامه خواهد داد.
این تصمیم درحالی اعالم شد که آمار کشته های حمله این
هفت�ه به بازاری در یمن دو برابر ش�ده و ب�ه بیش از  ۱۰۰نفر
رسیده است.
شاهدان عینی گفتند که حداقل دو موشک به بازاری شلوغ
در محله مستبا در والیت حجه در شمال پایتخت این کشور،
صنعا ،که تحت کنترل شورشیان حوثی است برخورد کرد.
در تصاویر ویدئویی که گفته می شود از محل اصابت موشک
ها منتشر شده ،اجس�اد چندین کودک دیده می شود .یک
مقام س�ازمان ملل متحد گفت که  ۲۲کودک در میان کشته
ها هستند.
یک هیات س�ازمان ملل در م�اه جنوری دریافت که حمالت
هوایی ائتالف عربس�تان غیرنظامیان را در یمن هدف گرفته
و ارزیاب�ی کرد که بعضی حمالت ممکن اس�ت جنایت علیه
بشریت باشد .شورشیان حوثی با نیروهای وفادار به عبدربه
منصور هادی ،رئیس جمهور تبعیدی این کشور ،می جنگند.
بیش از  ۶۲۰۰غیرنظامی در این جنگ کش�ته شده ،میلیون
ه�ا نفر آواره ش�ده اند و فقیرترین کش�ور جه�ان عرب در
آس�تانه قحطی ق�رار گرفته اس�ت .جنرال احمد اس�یری،
س�خنگوی ارتش عربس�تان ،به خبرگزاری آسوشیتدپرس
گفت که این ائتلاف همچنان در نبرد با حوثی ها با حمالت
هوایی به دولت کمک خواهد کرد( .بی بی سی)

آمری�کا عملی�ات گ�روه دولت اسلامی
(داع�ش) علی�ه ایزدیه�ا ،ش�یعیان،
مسیحیان و دیگر اقلیتها را «نسلکشی»
نامید.
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا گفت
ک�ه «داعش بنا ب�ه ادعای خود ،اندیش�ه
خ�ود و اعمال خود به نسلکش�ی گرایش
دارد».
آقای ک�ری همچنین گفته اس�ت که این
گ�روه مرتک�ب جنای�ت علیه بش�ریت و
پاکسازی نژادی شده است.
داعش پیش�تر هم متهم به کشتار جمعی
و جنای�ات متعدد دیگ�ر در مناطق تحت
کنترل خود در سوریه و عراق شده بود.
آقای ک�ری افزود« :بیان ای�ن جنایات در
ج�ای خود مهم اس�ت اما آنچ�ه ضرورت

کوریای شمالی بازهم
دو موشک بالستیک را
آزمایش کرد

کوری�ای ش�مالی یک روز پس از دس�تور
رهب�رش کیم جون�گ اون ب�رای آزمایش
های بیش�تر راکتی و کالهک های هس�ته
ای ،دو موش�ک بالس�تیک برد متوسط را
از س�واحل ش�رقی اش پرتاب کرد .هر دو
موشک در دریا فرود آمدند.
مقام�ات وزارت دفاع امری�کا امریکا گفته
اند که آنها این موش�ک ها را ردیابی کرده
ان�د و به این باورن�د که از ن�وع میان برد
«رودون» ب�وده اند که از وس�ایط متحرک
شلیک شده اند.
ب�ه گ�زارش خبرگ�زاری «یونه�اپ نیوز»
کوری�ای جنوبی راکت اول�ی  800کیلومتر
مس�افه را از س�احل ش�رقی جزیره کوریا
پیمود .یک س�خنگوی حکوم�ت کوریای
جنوبی گفت که موش�ک اولی از سوکچون
در جن�وب غرب کش�ور به س�اعت 5:55
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مارچ  2016به وقت اروپا پرتاب شده است.
راک�ت دومی حدود  20دقیقه بعد ش�لیک
ش�د و اندک�ی بع�د از آن در فاصل�ه 17
کیلومت�ری از رادار خ�ارج ش�د و ناپدی�د
گردی�د .ای�ن موش�ک نیز از هم�ان مکان
در نزدیکی غرب س�احل کوریای ش�مالی
شلیک شده است .شینزو آبه نخست وزیر
جاپ�ان به دولتش دس�تور داده اس�ت که
در م�ورد رفت و آمد کش�تی ها در منطقه
فرود این موش�ک ها در دریا تحقیق کند.
خبرگزاری یونه�اپ به نقل از منابع نظامی
تایید کرده اس�ت که این موشک ها به نظر
می رس�د از نوع «رودون» بوده باشند .این
خبرگزاری افزوده اس�ت که موشک دومی
احتماال در هوا منهدم شده باشد .موشک
ه�ای رودون نوعی تقویت ش�ده از راکت
های «اس�کات» است که حداکثر بردش به
حدود  1300کیلومتر می رسد( .دویچه وله)

تیم کریکت افغانستان در برابر
سریالنکا باخت

بلغاریا از تغییر مسیر
پناهجویان هراس دارد

مسیر بالقان که پیش از این پناهجویان
برای رسیدن به کشورهای غرب اروپا از
آن اس�تفاده می کردند ،مس�دود است.
ح�اال حکوم�ت بلغاریا ه�راس دارد که
مبادا مهاجران از شرق وارد بلغاریا شده
و به سفر خود ادامه بدهند.
چن�د ت�ن از آوارگان اه�ل افغانس�تان
توانسته اند این مسیر را در پنج روز طی
کنن�د .آنها قصه می کنن�د که با عبور از
حصار مرزی خ�ود را از ترکیه به بلغاریا
رس�اندند .آنه�ا می گویند ک�ه به خاطر
ت�رس از پولیس تمام ش�ب را در جنگل
پی�اده روی می کردند .ای�ن پناهجویان
اکنون به صربستان رسیده اند.
حاال ش�مار پناهجویانی که غیرقانونی از
مرز بلغاریا گذش�ته اند ،مش�خص است:
 7500ت�ن در ماه های جنوری و فبروری
س�ال روان به عنوان پناهنده در بلغاریا
ثبت و راجستر ش�ده اند .حاال حکومت
این کش�ور هراس دارد که با بسته شدن

حذف منچستریونایتد
با توقف برابر لیورپول

دیدار منچستریونایتد و لیورپول با تساوی یک بر یک به
پایان رسید تا یونایتد از لیگ اروپا حذف شود.
منچس�تریونایتد در خان�ه میزبان لیورپول ب�ود که این
ب�ازی در پایان ب�ا نتیجه یک بر یک به پایان رس�ید .در
ابتدا یونایتد توسط آنتونی مارسیال در دقیقه  32از روی
نقطه پنالتی به گل رس�ید اما در ادام�ه فیلیپ کوتینهو
روی ی�ک حرکت زیب�ا در دقیقه  45بازی را به تس�اوی
کشاند.
دیدار رفت دو تیم با تس�اوی  2بر  2همراه بود .لیورپول
در ب�ازی رف�ت در آنفیلد موفق ش�ده ب�ود یونایتد را با
نتیجه  2بر صفر شکست دهد و به این ترتیب در مجموع
با نتیجه  3بر یک به مرحله بعد صعود کرد.

اوزیل :دیگر حق امتیاز از
دست دادن نداریم

در دور دوم مس�ابقات جام جهانی بیست آوره کریکت در
هندوستان ،تیم افغانس�تان در برابر تیم سریالنکا باخت.
در مسابقۀ بعدی «سوپر  »۱۰به روز یکشنبه کریکت بازان
افغانس�تان به مصاف حریفان خ�ود از افریقای جنوبی می
روند.
بازیکنان افغان پس از برد در قرعه کش�ی تصمیم گرفتند
مس�ابقه را با توپ زدن آغاز کنند .تیم افغانستان مسایقه
را محتاطانه آغاز کرد .اما محمد ش�هزاد آغازگر مس�ابقه،
که در مس�ابقات قبلی بس�یار خوب درخش�یده بود و در
ای�ن بازی هم از او آماده س�اختن دوش ه�ای زیاد انتظار
می رفت ،زمانی کیچ اوت ش�د که تیم افغانستان جمع ًا ۱۲
دوش ساخته بود.
پ�س از آن نورعلی زدران و محمد اصغ�ر کپتان تیم وارد
میدان شدند .بعد از ساختن  ۴۴دوش ،نور علی زدران هم
س�وخت .او  ۲۰دوش س�اخته بود .کریم صادق کریکت باز

دیگر افغان بدن اینکه هیچ دوشی ساخته باشد سوخت ،و
محمد نبی عیسی خیل بعد از ساختن سه دوش از میدان
خارج شد.
اما در این بازی تیم افغانستان ،کپتان این تیم بسیار خوب
درخش�ید و با مشارکت سمیع اهلل شینواری به ساختن ۶۱
دوش موفق ش�د .س�تانکزی با  ۴۷توپ  ۶۴دوش ساخت.
در اخیر تیم افغانس�تان با س�وختن  ۷بازیکن جمع ًا ۱۵۳
دوش ساخت.
س�ریالنکا ب�ازی خ�ود را با س�رعت آغاز کرد .دلش�ان با
هم�کاری دین�ش توانس�ت  ۴۱دوش بس�ازد .در پیروزی
تیم س�ریالنکا ،دلشان نقش ارزنده ای داشت و تا آخر هم
نس�وخت .او در  ۵۶توپ  ۸۳دوش س�اخت .در پایان تیم
سریالنکا با سوختن چهار بازیکن توانست در آور نوزدهم
دوش بیش�تر از افغانستان بس�ازد و تیم افغانستان را در
شش ویکت شکست داد( .دویچه وله)

پیروزی تورنتو رپترز در لیگ NBA

صب�ح دی�روز در لی�گ  ٨ ،NBAبازی انجام ش�د که در
مهمتری�ن آنه�ا تورنت�و رپترز و س�ن آنتونیو اس�پرز به
پیروزی دست یافتند.
ب�ه نقل از س�ایت  ،ESPNدر مهمتری�ن بازیهای دیروز،
تورنتو رپترز توانست با نتیجهی  ١٠١بر  ٩٤ایندیانا پیسرز
را شکست دهد.
در این مس�ابقه بیس�مک بیومبو تاثیر گذارترین بازیکن
رپترز بود .او  ١٦امتیاز کس�ب ک�رد و  ٢٥ریباند و  ٢بالک
داشت.
جرج هیل نیز بهترین عملکرد را برای پیس�رز داش�ت .او
 ١٨امتی�از کس�ب ک�رد و  ٢ریباند و  ٢پ�اس منجر به گل
انجام داد.
در بازی مهم دیگر ،سن آنتونیو اسپرز توانست با نتیجه ی

 ١١٨بر  ١١٠پورتلند تریل بلیزرز را شکست داد.
در این مسابقه تونی پارکر بهترین عملکرد را برای اسپرز
داش�ت .او  ١٨امتیاز کسب کرد و  ١ریباند و  ١٦پاس منجر
به گل داشت.
مک کالم نیز بهترین بازیکن تریل بلیزرز بود .او  ٢٦امتیاز
کسب کرد و  ٧ریباند و  ٢پاس منجر به گل انجام داد.
نتایج دیگر بازی های دیروز:
واشنگتون ویزاردز  - ٩٩فیالدلفیا سونی سیکسرز ٩٤
شارلوت هورنتز  - ١٠٩میامی هیت ١٠٦
آتالنتا هاکس  - ١١٦دنور ناگتز ٩٨
شیکاگو بولز  - ١١٨بروکلین نتز ١٠٢
میلواکی باکس  - ٩٦ممفیس گریزلیز ٨٦
یوتا جاز  - ١٠٣فنیکس سانز ٦٩

س�تاره آلمانی آرسنال از هم تیمیهایش خواست تمرکز
خود را معطوف به بازیهای باقی مانده در لیگ برتر کنند.
به نقل از یورو اس�پورت ،آرس�نال از جام اتحادیه ،جام
حذفی و لیگ قهرمانان کنار رفته و دیگر شانس�ی برای
قهرمانی ندارد .در لیگ برتر نیز این تیم امتیازات زیادی
را از دس�ت داده اس�ت و در حالی که ت�ا هفتههای اخیر
امیدوار بود ب�ه قهرمانی در لیگ برتر برس�د ،اکنون در
رده س�وم قرار دارد .اوزیل ستاره آلمانی آرسنال درباره
وضعیت این تیم گفت :دیگر حق نداریم امتیاز از دس�ت
دهیم و باید ت�ا آخر توان خودم�ان در بازیها بجنگیم.
هنوز چیزی مش�خص نش�ده و به اندازه کافی بازیهای
مهم�ی برای تعیین قهرمان وجود دارد .باید بازیهایمان
را جدی بگیریم و دیگر حق امتیاز از دست دادن نداریم.
اوزیل ادامه داد :امس�ال مدعیان لیگ برتر عملکرد بدی
داشتند و دو تیم ش�گفتی ساز در لیگ برتر یعنی لستر
و تاتنه�ام قراتز از انتظار ظاهر ش�دند و همین کار ما را
سخت کرده است .متاسفانه در مهمترین مقطع این فصل
مصدومان زیادی داش�تیم که نبود این بازیکنان برای ما
تعیین کننده بود .با این حال من این پتانس�یل را در بین
بازیکنان آرس�نال می بینم که ب�رای قهرمانی بجنگند.
هنوز چیزی تمام نشده اس�ت و نباید قهرمانی را دور از
دسترس بدانیم.

هاجسون :شاید رونی در یورو
 2016نباشد

س�رمربی تیم ملی انگلیس عنوان کرد ش�اید وین رونی
در یورو  2016همراه تیم ملی انگلیس نباش�د و به میدان
نرود .به نقل از گاردین ،انگلیس که در انتخابی یورو 2016
عملکرد بسیار خوبی داشت یکی از مدعیان قهرمانی در
ای�ن دوره از رقابتهاس�ت که با حض�ور بازیکنان جوان
زی�ادی که در ترکی�ب دارد ،یکی از تیمهایی اس�ت که
میتواند در فرانس�ه برای کس�ب جام به میدان برود .در
این بین وین رونی کاپیتان منچس�تریونایتد که به دلیل
مصدومی�ت مدت ه�ا از ترکیب تیمش دور بوده اس�ت،
ممکن است به همین دلیل در اردوی سه شیرها نباشد.
روی هاجسون س�رمربی تیم ملی انگلیس درباره حضور
در ی�ورو  2016گف�ت :مطمئ�ن هس�تم تا زمان ش�روع
رقابته�ای یورو  2016رونی به ش�رایط خ�وب خود باز
خواه�د گش�ت ،ولی باید ای�ن را تاکید کنم ک�ه او هیچ
شانس بیشتری نسبت به بازیکنان دیگر برای حضور در
ترکی�ب تیم ملی انگلیس ندارد .اگر او صد در صد آماده
باشد در یورو برای ما به میدان خواهد رفت و در غیر این
صورت او را در یورو نخواهیم دید و ممکن اس�ت با ادامه
این وضعیت رونی همراه ما در یورو نباشد.

راه بالقان ،پناهجویان بیش�تری به این
کش�ور وارد ش�وند .بلغاریا ب�ه عنوان
شاهراهی جدید در شرق منطقه بالقان
به نظر می رس�د؛ یک سناریوی جدید
ب�رای پناهجویان .نیک�والی نانچیف،
وزیر دفاع بلغاریا م�ی گوید« :احتمال
قوی وجود دارد که بخشی از مهاجران
بعد از انس�داد مس�یر بالقان ،به سوی
مرزه�ای بلغاری�ا روی آورن�د .هرچند
تاکنون چنین نش�ده اس�ت .م�ا تمام
مناطق م�رزی را نظارت م�ی کنیم .ما
آماده هس�تیم .اردو با نیروی زمینی و
هوایی خود در این مس�ئله س�هم می
گیرد .سربازان بلغاریا مسلح هستند و
از بلغاری�ا از مرزها مراقبت می کنند».
در ح�ال حاضر بلغاری�ا در طول مرزش
با ترکیه حص�اری به طول  160کیلومتر
کشیده است .این کشور حصار دیگری
را نیز در ط�ول مرز خود با یونان آماده
می سازد( .دویچه وله)

دارد متوقف کردن آنها است».
وزی�ر ام�ور خارج�ه آمری�کا گف�ت ک�ه
تصمیم وی بر اس�اس ش�واهدی است که
ط�ی ماههای اخیر توس�ط وزارت خارجه،
نهادهای امنیت�ی و منابع دیگر گردآوری
شده است.
او در عین حال خاطر نش�ان کرد که عدم
دسترس�ی به مناطق تحت کنترل داعش
ب�ه این معنا اس�ت ک�ه به دس�ت آوردن
«تصویری کام�ل» از این جنایات بس�یار
دشوار است.
آقای کری گفت که جستجو برای دستیابی
به «وقایع» باید ادام�ه پیدا کند و آمریکا
از تالشها برای گردآوری شواهد در مورد
جنایاتی که داعش مرتکب شده است «به
شدت حمایت» میکند( .بی بی سی)

اعالم نظام فدرالی توسط
کردهای سوریه انتقادها
را برانگیخت

حزب ک�ردی «اتح�اد دموکراتیک» در س�وریه یک
فدراس�یون قابل مقایسه با اقلیم کردس�تان عراق را
اعالم نموده اس�ت .این اقدام هم با انتتقادهای س�ایر
جناح های جنگ داخلی س�وریه و هم ب�ا انتقاد انقره
مواجه شده است.
صالح مس�لم رئی�س حزب اتح�اد دموکراتیک کردها
اعالم کرد که این مناطق زیر کنترول آنها و گروه های
متحد شان در ش�مال «کردستان سوریه» نامیده نمی
شود.
صالح مسلم افزود :این منطقه روژافیا و سوریه شمالی
نامیده می ش�ود .ی�ک اداره خودمخت�ار دموکراتیک
دارد و ش�امل همه گ�روه های قومی می ش�ود که در
شمال سوریه زندگی می کنند».
منطق�ه ای که صالح مس�لم در م�ورد آن صحبت می
کند ،متشکل از س�ه محله ای جداگانه در امتداد مرز
ترکیه می باشد که از افرین در غرب تا کوبانی در مرکز
و جزیره در ش�رق را در بر می گی�رد .این مناطق قب ً
ال
از دو س�ال به اینسو بیشتر به شکل خودمختار توسط
حزب اتحاد دموکراتیک کردها اداره می شدند.
حزب اتحاد دموکراتیک از حزب کارگران کردس�تان
ترکی�ه (پی کی کی) ب�ه وجود آمده اس�ت .ترکیه به
اس�اس چنین ادعایی در قبال اعالم این حزب واکنش
نشان داده اس�ت .از تابستان گذشته به اینسو اردوی
ترکی�ه با تمام نیرو علیه رزمن�دگان کردی نه تنها در
قلمرو خودش ،بلکه همچنان در ش�مال سوریه دست
به عملیات می زند.
انق�ره از آن ت�رس دارد که در م�رز جنوبی یک دولت
کردی ب�ه وجود آی�د و این جرقه ب�ه کردهای ترکیه
انتقال یابد .عالوه بر این ،ترکیه «پی کی کی» یا حزب
کارگ�ران کردس�تان ترکیه را به عنوان یک س�ازمان
تروریس�تی طبقه بندی کرده اس�ت و به عین ترتیب
در مورد حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه نظر دارد.
(دویچه وله)

حذف التزیو ،والنسیا و لورکوزن از
لیگ اروپا

تی�م های التزیو و بایرلورکوزن با شکس�ت برابر حریفان
خود از گردونه رقابت های لیگ اروپا حذف شدند.
مرحله یک هش�تم نهایی لی�گ اروپا در دور برگش�ت با
برگزاری چند دیدار پیگیری شد که در یکی از دیدارهای
برگزار ش�ه التزیو به دیدار اس�پارتاپراگ جمهوری چک
رف�ت و با  3گل شکس�ت خورد .بازی توس�ط تیم مهمان
طوفانی شروع شد و این تیم در دو دقیقه به دو گل رسید.
دوکال و کرچ�ی در دقایق  10و  12برای اس�پارتا موفق به
گلزنی ش�دند .در ادام�ه التزیو ب�رای زدن گل کامال جلو
کشید تا اینکه اس�پارتاپراگ در دقیقه  44توسط یولیس
گل س�وم را به ثمر رس�اند تا خیال این تیم از بابت صعود
تا حد زیادی راحت ش�ود .در دیگر دیدار بایرلورکوزن در
آلمان برابر ویارئال به تساوی بدون گل رسید ولی با توجه

به برد دو بر صفر تیم اس�پانیایی در بازی رفت زیردریایی
های زرد راهی مرحله بعد ش�دند .لورکوزن که نیاز داشت
شکس�ت در بازی رفت را جبران کند سراپا حمله شد ولی
ای�ن تیم اس�پانیایی بود که توانس�ت با مدیری�ت بازی از
اندوخته های خود به خوب�ی مراقبت کند و به مرحله بعد
برسد .والنسیا در خانه میزبان بیلبائو بود که در پایان این
تیم را با نتیجه  2بر یک شکست داد .بازی رفت دو تیم با
نتیجه یک بر صفر به س�ود اتلتیک بیلبائو پایان یافته بود
و بیلبائو به علت گلزنی در خانه حریف توانست به مرحله
بعدی رقابت های لیگ اروپا صعود کند.
گلهای این بازی را س�انتی مینا  13و آدرالن سانتوس 37
برای والنسیا به ثمر رساندند و تک گل بیلبائو را نیز آریتز
آداریز در دقیقه  76به ثمر رساند.

هکینگ :نمی دانم برابر رئال هجومی
باشیم یا دفاعی

س�رمربی ولفسبورگ میگوید هنوز تصمیم نگرفته است
برابر رئال مادرید با چه برنامه ای در زمین حاضر باشد.
ولفس�بورگ بعد از شکس�ت دادن خنت توانس�ت راهی
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان شود ،باید در این
مرحله برابر رئال مادردی به میدان برود .تیم آلمانی برای
اولین بار اس�ت که در این مرحله از لیگ قهرمانان حاضر
شده است.
دیتر هکینگ سرمربی ولفس�بورگ پیش از دیدار تیمش
براب�ر رئال مادرید گف�ت :از حضور در ای�ن مرحله راضی
و خوش�حال هس�تیم .فرصت این را داریم تا در باالترین
س�طح خودمان را نشان دهیم و می خواهیم از این فرصت

اس�تفاده کنیم .این فرصتی نیس�ت که همیشه در اختیار
تیم�ی مقل ما قرار گرفته باش�د و به همی�ن دلیل باید از
آن اس�تفاده کنیم .او در ادام�ه گفت :هنوز نمی دانم بارر
رئال مادرید بایدهجومی ب�ازی کنیم یا با ترفندی دفاعی
ب�ه میدان برویم .هنوز زمان خوب�ی برای این دیدار داریم
و ت�ا آن زم�ان می توانیم آن را بررس�ی کنی�م و با برنامه
برابر رئال به میدان برویم .ولفس�بورگ تیمی اس�ت که با
برنامه توانس�ته رشد کند .درست است که در لیگ آلمان
در این فصل عملکرد خوبی نداش�تیم ولی توانستیم در 6
دیدار از  8دیدار خود در لیگ قهرمانان برنده باش�یم و با
برنامه باشیم.

