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بیانیه قدرتهای غربی :بانکهای اروپایی با ایران تعامل کنند

بهرغم لغو تحریمها علیه ایران ،میراث کمرشــکن آنها
پابرجاست و معامالت بینالمللی با سهولت انجام نمیشود.
آمریــکا و همپیمانان بزرگش در اتحادیــه اروپا با صدور
بیانیهای بانکهای اروپایی را بــه معامله با ایران ترغیب
کردند .آمریکا ،بریتانیا ،آلمان ،فرانسه و مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا ،روز پنجشنبه در بیانیهای مشترک
با هدف ابهامزدایــی از اثرات لغو تحریمها علیه جمهوری
اســامی ،تالش کردند تا موانع پیشروی معامالت مالی و
تجاری بینالمللی با ایران را بردارند .به گزارش خبرگزاری
رویترز ،در این بیانیه که از ســوی کشــورهایی که طرف
مذاکره با ایران برای تدوین برجام بودند صادر شده ،آمده
است« :ما بر ســر راه تجارت و فعالیتهای تجاری مجاز با
ایران نایستادهایم و هرگز راه شــرکتهای بینالمللی و
موسســات مالی را برای تعامل با ایران سد نخواهیم کرد،
مشروط به اینکه آنها به قوانین وضعشده پایبند باشند».
مقامهای ایرانی در پی اجرای برجام و لغو تحریمها ،بارها
تاکید کردهاند که اثرات آن هنوز در اقتصاد کشور ملموس

نیست و بانکها و موسسات مالی بینالمللی همچنان هم
از ترس مجازاتهای احتمالی ،از معامله مشتاقانه با ایران
میپرهیزند .به رغم سرازیر شدن سرمایههای خارجی به
ســوی بازار منزویمانده ایران ،ریسکهای باالی تعامل
تجاری با جمهوری اسالمی راه بهرهگیری حداکثری ایران
از ظرفیتها و فرصتهای پســابرجام را سد کرده است.
جان کــری ،وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقامهای ارشــد
دولت آمریکا در ماههای اخیر دســتکم به  ۱۸کشور سفر
کردهانــد تا وضعیت را برای آنها شــفاف توضیح دهند و
راهگشــای رونق اقتصادی در ایران باشند .این بیانیه که
از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده ،تاکید میکند
که این چهار قدرت غربی ،رهنمودهای مبســوطی درباره
دامنه تحریمهای لغو شــده و تحریمهای بهجامانده علیه
ایران به موسســات مالی جهانی ارائه کردهاند .آنها اعالم
آمادگی کردهاند که به همه ابهامها و سوالهای باقیمانده
موسســات مالی در ارتباط با تعامل با ایران در اسرع وقت
پاسخهای شفاف و روشن دهند( .دویچه وله)

مونته نگرو عضویت ناتو
را به دست می آورد

پیمان ناتو می خواهد کشــور کوچک
مونته نگرو را بــه عضویت خود بپذیرد.
مســکو این پیمان را با دادن یک «پاسخ
مناســب» تهدید کرده است و به حیث
سخنگوی مردم مونته نگرو عمل می کند.
با وجود هشدارهای روسیه ،ناتو در حال
جذب کشور مونته نگرو در بالقان است.
وزرای خارجه  ۲۸کشور عضو در بروکسل
روز پنجشــنبه با میلــو دیوکانووویچ،
نخســت وزیر مونته نگــرو ،پروتوکول
عضویت به این پیمان را به امضا رساندند.
در حال حاضر اعضای ناتو باید عضویت
این کشور را تصویب کنند که این امر می
تواند یک سال دوام کند .مونته نگرو که
بخشی از جمهوری های یوگسالوی سابق
اســت ،اینک می تواند در ســال ۲۰۱۷
بیســت و نهمین عضو این ائتالف نظامی
گردد.
ینس اســتولتنبرگ دبیر کل ناتو از یک
«گام تاریخی» که ثبــات طوالنی مدت
مونته نگرو و منطقه را حمایت می کند،
سخن گفته اســت .این کشور می تواند

ابراز آمادگی ایران برای
حل مشکالت با عربستان

بالفاصله بــه عنوان یــک مهمان در
نشست های ناتو شرکت کند .دبیر کل
ناتو در ادامــه گفت« :این یک گام مهم
اســت و آن هم در یک لحظه تاریخی
برای مونته نگرو.
روز شــنبه ،مونته نگرو  ۱۰ســالگی
استقالل اش را جشن می گیرد .در این
 ۱۰ســال ،مونته نگرو یک راه طوالنی را
برای اصالح قوانین و بازســازی نهادها
پشت سر گذاشــته و این کشور مجددا ً
جایش را در جامعه بیــن المللی پیدا
کرده است».
مونته نگرو تنها  ۲۰۰۰ســرباز دارد و
اما عضویت آن در ناتو برای مســکو
نمادی برای گسترش سیاست ناتو به
شــمار می رود .با وجود هشدارهای
روســیه ناتو تصمیم گرفته اســت تا
این کشــور عضویت ناتو را به دست
بیاورد .دبیر کل ناتو گفته اســت که
عضویــت مونته نگرو در ناتو نشــان
می دهد کــه این پیمان برای پذیرش
کشورها باز است(.دویچه وله)

دخیا :این بهترین فصل فوتبالی
من بود

دروازهبان اســپانیایی منچستریونایتد معتقد اســت امسال از نظر فردی
بهترین فصل فوتبالیاش را پشــت سر گذاشته که امیدوار است با قهرمانی
در جام حذفی همراه شود.
به نقل از دیلی میل ،منچستریونایتد امروزدر فینال جام حذفی انگلیس باید
برابر کریستال پاالس در ورزشــگاه ومبلی لندن به میدان برود .هر دو تیم
نمایش ضعیفی در این فصل داشتند .منچستر که سهمیه لیگ قهرمانان را
نیز نتوانست کسب کند ،حاال امیدوار است با قهرمانی در جام حذفی پایانی
خوش بر فصل تلخ خود داشته باشد .یکی از بازیکنان منچستر که این فصل
نمایش درخور تحسینی داشت و شاید بتوان او را بهترین دروازهبان جهان
دانست داوید دخیا است.
او با گل به خودی اســمالینگ در بازی پایانی فصل ،دستکش طالیی را از
دست داد و به پتر چک واگذار کرد.
دخیا در ارزیابی خود از این فصل گفت :از نظر فردی بهترین فصل فوتبالیام
را پشت سر گذاشتم و از این بابت خوشحالم .در حال حاضر از لحاظ فیزیکی
و ذهنی شــرایط بسیار خوبی دارم و تمرکزم معطوف به بازی خودم است .با
این حال فصل خوبی پشت سر نگذاشــتیم و تنها امیدوارم که با قهرمانی
در جام حذفی بتوانیم هواداران را خوشــحال کنیم .من خیلی امیدوارم که
این جام را کســب کنیم .به خاطر خودمان و هوادارانمان .مطمئنا تا آخر
برای کســب برد و قهرمانی تالش خواهیم کرد .دروازهبان اســپانیایی در
پایان گفت :متاســفانه فصل خوبی پشت سر نگذاشتیم و همین انگیزهمان
را برای قهرمانی دو چندان کرده اســت .جام حذفی تورنمنت معتبری نزد
مردم انگلیس به شمار میرود .یکی از قدیمیترین جامهای ممکن است و ما
میخواهیم آن را کسب کنیم.

پایان کدورت تهران و ریــاض نقش بزرگی در صلح
و ثبــات منطقه دارد .ایران بــه تدریج گامهایی در
بازسازی مناسبات دیپلماتیک با عربستان سعودی
برمیدارد .عباس عراقچی میگوید آمادهایم مسائل
مورد اختالف با عربستان را حل کنیم.
عباس عراقچی ،معاون وزیر خارجه ایران از آمادگی
کشــورش برای حــل اختالف نظرها با عربســتان
سعودی خبر داد.
خبرگزاری ایســنا ،جمعه  ۳۱ثور به نقل از عراقچی
نوشت« :برای ما عربستان سعودی یکی از مهمترین
کشــورهای جهان اســام اســت و ما آمادهایم تا
مشــکالت با ریاض را در گفتوگوی سیاسی حل و
فصل کنیم ».عراقچی گفت منطقه به جای تشنج به
صلح و ثبات نیاز دارد و اقدام عربســتان برای قطع
رابطه با ایران ،یک اشتباه محاسباتی بود.
ســخنان عراقچی در توکیــو و در جمع خبرنگاران
جاپانی در باشگاه ملی رســانههای این کشور بیان
شدهاند .حســن روحانی ،رئیس جمهوری ایران نیز
در ماه حمل ،در خالل ســفر به پاکستان گفته بود
که تهران و ریاض پیشــتر هم تنشهایی با یکدیگر
داشتهاند «اما این اختالفها تنها باید با مذاکره رفع
شود».
عربستان سعودی ،رابطه دیپلماتیک خود با ایران را
در ماه جنوری و پس از حمله به ســفارت این کشور
در تهران قطع کــرد .عادل الجبیــر ،وزیر خارجه
عربســتان ،علت این تصمیم را پشتیبانی ایران از
تروریســم عنوان کرد .پس از این اقدام ،شــماری
از کشورهای عربی نیز مناســبات دیپلماتیک خود
با ایران را قطع کرده و یا ســفرای خود را از تهران
فراخواندند.
علت حملــه به ســفارت عربســتان در تهران و
قنسولگری عربستان در مشــهد ،اعدام شیخ باقر
النمر ،روحانی شیعه عربستان بود( .دویچه وله)

فدارسیون پانکریشن افغانستان
میگویــد آمادهگــی تیم ملی
پانکریشن جهت اشــتراک در
مسابقات جهانی آغاز شده است.
محمد عجب نور سیار رئیس این
فدراســیون در صحبت با رادیو
آزادی گفت در این مســابقات
بیش از  ۴۰کشور جهان اشتراک
میکند و ورزشــکاران افغان نیز
برای بدســت آوردن امتیازات
خوب تالش های جدی شــان را
آغاز کرده اند.
در این مسابقات به شمول مربی
و داوران هشــت بازیکن شرکت
میورزنــد و قرار اســت در ماه
اگست در کشــور گرجستان راه
اندازی شود( .رادیو آزادی)

اردوی مصر الشه هواپیمای
مسافربری را پیدا کرد
«الشه» و «وسایل مسافران» هواپیمای
مســافربری مصری ســرانجام در یک
عملیات جستجو در شمال شهر ساحلی
اسکندریه پیدا شد .مقامات هنوز در پی
علت سقوط این هواپیمایند.
محمد سمیر ،ســخنگوی اردوی مصر با
نشــر بیانیه ای در فیسبوک گفته است:
«هواپیمــا و قایق های مصری وســایل
مربوط به مســافران و تکه هایی از الشه
هواپیما را در  290کیلومتری شمال شهر
اسکندریه یافته اند».
هواپیمای ایرباس «ای »۳۲۰ .که از پاریس
به قاهره در پرواز بــود ،پس از ورود به
حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید
شــد .این هواپیما حامل  ۶۶سرنشین به
شمول  ۵۶مسافر ۷ ،خدمه و  ۳پرسونل
امنیتی بود.
بیدرنگ پس از نشر این بیانیه ،عبدالفتاح
السیسی ،رئیس جمهور مصر تسلیت خود
را به بازماندگان قربانیان ابراز داشــت.

تیم پانکریشن
جهت اشتراک
در مسابقات
جهانی آمادهگی
میگیرد

دو تن از بازیکنان پارا المپیک تکواندو عازم
مصر شدند

دو تن از بازیکنان پارا المپیک
تکوانــدوی افغانســتان برای
اشتراک در مسابقات افریقایی
پارا تکواندو بــه مصر رفتند.
عارف پیمان سخنگوی ریاست
تربیت بدنی افغانستان به رادیو
آزادی گفــت کــه ذکیه خدا
دادی و ذبیــر حیدری دو تن از
ورزشکارانی افغان هستند که
در این مسابقات به نمایندهگی از
افغانستان اشتراک میورزند .به
گفته آقای پیمان اعزام این دو
تن برای اشتراک در مسابقات
قاره افریقا نشان دهنده حمایت
از تمامی ورزشکاران به خصوص
ورزشــکاران دارای معلولیت
میباشد( .رادیو آزادی)

پیروزی کاوالیرز در پلی آف
NBA

در ادامه بازیهای پلیآف لیگ  ،NBAصبح دیروز یک بازی انجام شــد و
کلیولند کاوالیرز به پیروزی رسید.
به نقل از  ،ESPNدر تنها بازی کنفرانس شرق ،صبح دیروز کلیولند کاوالیرز
با نتیجه  ١٠٨بر  ٨٩تورنتو رپترز را شکست داد.
در این بازی لبرون جیمز تریپل دابل کرد و کایری ایروینگ  ٢٦امتیاز کسب
کرد تا کاوالیرز برای بار دوم در نیمه نهایی رپترز را شکســت دهد .بدین
ترتیب در دور نیمه نهایی کاوالیرز  ٢بر صفر از رپترز پیشی گرفته است.

خوشحالی فابرگاس از تمدید
قرارداد جان تری

هافبک چلســی از تمدید قرارداد جان تری با این تیم ابراز خوشــحالی و
عنوان کرد امروزه بازیکنان کمی میتوانند تنها در یک تیم بازی کنند.
به نقل از اکسپرس ،جان تری که گفته می شد فصل آخر حضور در چلسی را
سپری میکند ،در حالی که قرارداد مالی اش با چلسی به یک چهارم کاهش
پیدا کرد ،تصمیم گرفت تا در چلســی بماند و به خواســته هواداران گوش
دهد .به این ترتیب جان تری حداقل یک فصل دیگر برای آبی های لندن به
میدان خواهد رفت.
سسک فابرگاس در این مورد گفت :امروزه بازیکنان کمی هستند که بتوانند
مثل تری ،فوتبال خود را از یک تیم شروع کنند و تا پایان در یک تیم باقی
بمانند.
این در حالی اســت که در دنیای حرفه ای ،هــر روز انتظارت جدیدی رخ
میدهد و با این شــرایط خیلی سخت است تا بتوانید فوتبال خود را در یک
تیم ادامه دهید .تری برای چلسی زحمت زیادی کشیده است و دوران خوبی
را در این تیم داشــته و جام های زیادی را کسب کرده است .حضور در کنار
این بازیکن با تجربه خیلی به شــما کمک می کند تــا در همه زمینه ها از
تجربیات او استفاده کنید و بهتر شــوید .به نظر من این خبر خوبی بود که
تری را سال بعد هم در جمع خودمان داریم .سسک فابرگاس که در مقاطع
زیادی از فصل نتوانست بازیهای خوب خود در فصل گذشته را تکرار کند.
قبل از شروع یورو  2016از تعطیلی باشگاهی استفاده کرد و برای گذراندن
تعطیالت کوتاه مدت راهی اسپانیا شده اســت .او به احتمال زیاد در یورو
 2016جزو نفرات اصلی تیم ویسنته دل بوسکه در این رقابتها خواهد بود.

دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه ای
گفته است« :ریاست جمهوری با اندوه و
تاسف مرگ قربانیان پرواز «ایجپت ایر»
را که در اثر ســقوط هواپیما در مدیترانه
کشته شدند ،تسلیت می گوید».
بامــداد روز جمعه ،ژان مــارک آیرول
وزیر خارجه فرانسه نسبت به گمانه زنی
های پیش از وقت درباره علل ســقوط
هواپیمای مصری هشدار داد .او به رسانه
های فرانسه گفت« :ما به همه احتماالت
توجه مــی کنیم اما نباید یکی بر دیگری
ارجحیت داده شود ،چون ما یقینا هنوز
نمی دانیم علت سقوط چه بوده است».
با این همه ،شریف فتحی وزیر هوانوردی
ملکی مصــر روز پنجشــنبه گفت که
احتمال ســقوط هواپیما به دلیل حمله
تروریستی پررنگ تر می باشد .او گفت:
«وضعیت نشان می دهد که احتمال یک
حمله تروریســتی پررنگ تر از احتمال
مشکل تخنیکی است»( .دویچه وله)

کاسیاس بدترین دروازهبان پورتو در  15سال اخیر

ایکر کاســیاس با دریافــت  28گل در 32
دیدار بدترین دروازهبان تاریخ پورتو در 15
سال اخیر شناخته شد.
به نقل از آبــوال ،وقتی پورتو در پنجره نقل
و انتقاالت قبلی توانســت ایکر کاسیاس را
از رئال مادرید به خدمت بگیرد ،همه گمان
میکردند که با حضور کاســیاس ،پورتو در
بین تیمهای مدعی در اروپا حضور داشــته
باشــد و این دروازهبان بتواند به خوبی در
این تیم به انجام وظیفه بپردازد .با این حال
شرایط برای کاسیاس در پورتو خوب پیش
نرفت و او یکی از ضعیفترین فصول خود را
سپری کرد .عملکردی که باعث خواهد شد،
داوید دخیا در یورو  2016سکاندار دروازه
تیم قهرمان دو دوره قبل یورو شود.
اسطوره دروازهبانی رئال مادرید و تیم ملی
اســپانیا بیش از  100بازی ملی در کارنامه
خود دارد .او درد این فصــل همراه پورتو

نمایش ضعیفی از خود نشــان داد و در 32
دیدار  28بار دروازه خود را باز شــده دید.
این بیشــترین گل خــورده پورتو در یک
فصل در  15سال اخیر بوده که کاسیاس را
در زمره ضعیفترین دروازهبانان تاریخ این
تیم پرتگالی قرار داده است .این باعث شد

تا بنفیــکا قهرمانی خود را در لیگ پرتگال
تکرار کند و پورتو از رســیدن به قهرمانی
بازبماند .ایــن تیم در لیگ اروپا نیز نمایش
ضعیفی داشــت و از رقابتهــا کنار رفت
و باعث شــد لوپتگی ســرمربی تیم از کار
برکنار شود.

وزیر دفاع اسرائیل استعفا کرد

کنار رفتن موشــه یعلــون از دولت به دلیــل اختالف با
نخســتوزیر ،از چند هفته پیش پیشبینی میشد.جای
یعلون را احتماال لیبرمن ،رهبر حزب تندرو «اسرائیل خانه
ما» میگیرد که رویکردهای سختگیرانهتری در مناقشه با
فلسطینیها دارد.
موشه یعلون ،وزیر دفاع اسرائیل ،به دلیل اختالف با بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر ،از سمت خود استعفا داد و از سیاست
نیز به طور موقت کناره گرفت.
یعلون در توئیتی که صبح جمعه نتشــر کرد ،نوشت که به
دلیل رفتار نتانیاهو و «فقدان اعتماد» او به شخص خودش،
اســتعفا میدهد و دورهای از اســتراحت سیاسی را آغاز
میکند.
اختالف میان یعلون و نتانیاهو به خصوص از چند هفته پیش
رو به اوج رفت .جوهر این اختالف هم گرچه با جاهطلبیها
و رقابتهای شــخصی بیارتباط نیســت ،ولــی تا حدود
زیادی هم به رابطه ارتش و دولت و نگاه نســبتا متفاوت به
قوتگیری جریانهای تنــدرو و افراطی در جامعه و ارتش
اسرائیل برمیگردد.
اواخر ماه مارچ یک سرباز اسرائیلی یک مهاجم فلسطینی را
که در خیابان بیهوش بر زمین افتاده بود با تیر خالص کشت.
یعلون این اقدام سرباز را به شــدت مورد انتقاد قرار داد و
گفت« :رفتارهای مبتنی بر انتقامگیری یا خشم یا تیرزدن به
افراد از سر عصبانیت برای ما غیرقابل قبول است ».نتانیاهو
و شماری از وزیران کابینه او نسبت به این رفتار سرباز تفاهم
نشــان دادند .هم اینک سرباز یاد شده در دادگاهی در حال
محاکمه اســت .اوایل ماه جاری نیز اظهــارات یئیر گوالن،
معاون ستاد ارتش اسرائیل ،اختالفات میان یعلون و نتانیاهو
را شدت بیشتری بخشید .گوالن در مراسمی برای بزرگداشت
یاد قربانیان هولوکاســت گفت برایش انزجارآور اســت که
روندهای فاجعهآمیزی که  ۸۰ ،۷۰سال قبل (رشد جنبشهای
نژادپرستی) در اروپا به راه افتاد حاال در سال  ۲۰۱۶در خود
اسرائیل هم در حال بروز باشد( .دویچه وله)

رکورد گرما در هند
شکسته شد

دمای هوای یک شــهر در ایالت راجستان هند به  ۵۱درجه
ســانتیگراد رسیده و رکورد گرما را در این کشور شکسته
است.
رکورد قبلی که شصت سال پیش در سال  ۱۹۵۶ثبت شده
تقریبا نیم درجه کمتر و  ۵۰.۶درجه سانتی گراد بوده است.
موج گرما عالوه بر شهر پالودی در راجستان شمال هند را
در بر گرفته و دمای هوا را در هفته گذشته به طور متوسط
به بیش از  ۴۰درجه رسانده است.
معموال در آســتانه شــروع فصل بادهای موسمی گرمای
شدید و آفتاب سوزان چند هفته کشور را در برمیگیرد اما
رسیدن دما به بیش از  ۵۰درجه اتفاقی نادر است.
سازمان هواشناسی هند در بخشهای وسیعی از شمال این
کشور و ایالتهای غربی «هشــدار موج شدید گرما» داده
است.
هشــدار جدی گرما معموال زمانی در هند اعالم میشود که
دمای هوا از  ۴۵درجه گذشته باشد.
بر اساس گزارشها تابســتان امسال دهها نفر بر اثر شدت
گرما در جنوب هند جان خود را از دست دادهاند.
معموال با آغاز فصل بادهای موسمی هند در میانه جوالی از
شدت گرما کاسته میشود( .بی بی سی)

ژاوی :بارسلونا شانس اصلی
قهرمانی در کوپا دلری است

ستاره سابق بارسلونا این تیم را شانس نخست قهرمانی در کوپا دل ری و
برتری برابر سویا میداند.
به نقل از ال موندو ،بارسلونا بعد از قهرمانی در اللیگا امیدوار است بتواند
دومین جام داخلی اســپانیا را نیز کسب کند و بتواند به قهرمانی در جام
حذفی برســد .آنها به همین منظور باید برابر سویا به میدان بروند که با
برتری  3بر یک برابر لیورپول به قهرمانی در لیگ اروپا رســید تا دو تیم
روحیه باالیی برای این دیدار داشته باشند.
ژاوی درباره این دیدار حســاس گفت :بارسلونا فوق العاده است .سویا در
نیمه دوم بازی بــا لیورپول در فینال لیگ اروپا عالی بازی کرد و تیم برتر
زمین بود .آنها تجربیــات زیادی از فینال تورنمنتهای مهم دارند و آنچه
به آن دست یافتهاند فوقالعاده بوده است .اما بارسلونا بهترین تیم جهان
اســت و امیدوارم بتوانند دومین جام داخلی را نیز در اسپانیا به نام خود
ثبت کنند.
این بازیکن در ادامه گفت :شــانس بارسلونا برای قهرمانی در جام حذفی
بیشتر است ولی بازیکنان بارســا باید بدانند که برابر حریف آسانی بازی
نخواهند کرد و دیداری سخت پیش رو دارند.

راجر فدرر از مسابقات تنیس
فرانسه کنارهگیری کرد

راجر فدرر اعالم کرد که شرکت در مسابقات اُپن فرانسه برای او ریسکی
غیر ضروری است و او تصمیم گرفته از این مسابقات کنارهگیری کند.
به نقل از یورو اســپرت ،راجرر فدرر در صفحه فیسبوک خود نوشت که
به ســختی این تصمیم را گرفته اســت ولی باید اعالم کند که شرکت در
مسابقات اُپن فرانسه برای او ریسکی غیرضروری است.
او افزود که ترجیح میدهد استراحت طوالنیتری داشته باشد تا بتواند از
بقیه فرصتهای بازیاش تا پایان فصل بهتر استفاده کند.

بکام :زیدان بهترین مربی برای
رئال است

دیوید بکام به تمجید از سرمربی فعلی رئال مادرید پرداخت و او را بهترین
گزینه برای مربیگری کهکشانیها خواند .او هم چنین زیزو را بهترین هم
تیمی خود معرفی کرد.
به نقل از گاردین ،دیوید بکام و زین الدین زیدان در تیم کهکشــانی رئال
مادرید همتیمی بودند .با گذشت چند سال از آن دوره ،بکام راه تجارت را
در پیش گرفته و زیدان با حضور در تیم دوم رئال مادرید و سپس تیم اصلی
روی به دنیای مربیگری آورده است .زیدان سرمربی تیم بحرانزدهای شد
که بنیتس در ابتدای فصل هدایت آن را بر عهده گرفت ولی شــرایط برای
او خیلی بد پیش رفت تا اینکه زیدان هدایت رئال را بر عهده گرفت .این
مربی همراه با تیم مادریدی تا هفته پایانی به دنبال قهرمانی در لیگ بود و
چندی دیگر باید در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر همشهری خود یعنی
اتلتیکومادرید به میدان برود.
دیوید بکام درباره حضــور زین الدین زیدان در رئال مادرید گفت :زیدان
برای مربیگری آفریده شده است .چیزی که اصال در من وجود ندارد .زیدان
عالوه بر این که یک دوست فوقالعاده برای من است ،یکی از پرشورترین
فوتبالیستها و بازیکنان رئال مادرید است که تا به حال دیدهام و بهترین
بازیکنی اســت که در کنارش بازی کردهام .به نظر من این خیلی طبیعی
اســت که زیدان تنها به مربیگری فکر کند چرا که کارش بســیار دشوار
است .مادرید رقابت سختی با بهترین تیم بارسلونا دارد و او باید تیمش را
به بهترین شــکل آماده کند .به نظر من او در این زمینه موفق بوده است.
وقتی شما با این تیم خوب رقابت میکنید همه چیز پیچیده میشود ولی
او میتواند به خوبی رئال را مدیریت کند و همانطور که تاکنون نشان داده
به خوبی در کارش موفق بوده و با شرایط باشگاه نیز به خوبی آشنا است.
بازیکن سابق تیم ملی انگلیس و منچســتریونایتد در ادامه ثبات را رمز
موفقیت رئال مادرید دانست و با حمایت از زیدان گفت :مادرید به ثبات و
تداوم آن احتیاج دارد .زیزو حاال به زمان نیاز دارد و باید بازیکنانش حفظ
شــوند و اگر قهرمان لیگ قهرمانان اروپا نیز نشد ،باید به او فضا و زمان
بیشتری برای کار کردن داد.

