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سقوط ارزش پوند در پی افزایش احتمال
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
بــا قوت گرفتن احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،ارزش پوند در مقابل
ین جاپان و دالر آمریکا سقوط کرد.
ارزش پوند در مقابل ین در ســه سال گذشــته و در مقابل دالر در دو ماه
گذشته اینقدر پایین نبوده است« .ضریب بیثباتی» ،معیاری که نشانه تردید
سرمایهگذاران برای ســرمایهگذاری است ،در یک ماه گذشته تقریبا به حد
سال  ۲۰۰۸رسیده ،شرایطی که پس از بحران جهانی اقتصاد و سقوط شدید
بازارهای مالی ایجاد شد.
در حالی که تا چند ماه پیش نظرسنجیها حاکی از این بود که در همهپرسی
ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا ،که  ۱۰روز دیگر برگزار میشــود ،کسانی که
به ماندن رای خواهند داد بیشتر از کسانی هستند که خروج از اتحادیه اروپا
را مدنظر دارند ،در هفتههای اخیر نظرسنجیها تغییر کرده و اکنون احتمال
خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک احتمال قوی به نظر میرســد .آخرین
نظرسنجیها نشان میدهند که طرفداران خروج از اتحادیه اروپا بین یک تا
ده درصد از طرفداران ماندن در این اتحادیه پیش افتادهاند.
از این رو در یک هفته گذشته بنگاههای شرطبندی احتمال ماندن در اتحادیه
اروپا را از هشتاد درصد به  ۶۸.۵درصد کاهش دادهاند.
این وضعیت باعث شده تا بازارهای مالی دچار بیثباتی شده و سرمایهگذاران
ترجیح بدهند به ین یا دالر ســرمایهگذاری کننــد .نیمی از تجارت خارجی
بریتانیا با اتحادیه اروپا اســت و طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا ،از جمله
دیوید کامرون ،نخستوزیر» از منافع اقتصادی بعنوان یکی از دالیل ماندن
در این اتحادیه نام میبرند .حمایت اتحادیه اروپا از حقوق کار و شــهروندی
هم از دالیلی اســت که دیگر طرفداران ماندن در این اتحادیه ،مثل جرمی
کوربین رهبر حزب کارگر بر آن تاکید میکنند( .بی بی سی)

حمله در حلب بیش از
بیست کشته برجای گذاشت

بر اثر بمباران هوایی شــهر ادلب در شمال سوریه ،در
شب یکشنبه ،بیش از بیست نفر کشته شدهاند.
بنا به گزارش سازمان «دیدبان حقوق بشر سوریه» که
در بریتانیا مستقر است یکی از مناطقی که هدف قرار
گرفته ،یک بازارچه بوده است .به گفته همین گزارشها
دستکم پنج کودک هم در میان قربانیان ،بودهاند.
شــهرک «معره النعمان» در جنوب ادلب هم ،بمباران
شده و بنابر گزارشها ،شش نفر هم در این حادثه ،کشته
شــدهاند .طی ماههای اخیر ،نیروهای دولتی سوریه با
کمک حمالت هوایی روســیه موفق شدهاند در منطقه
حلب پیشــرویهایی داشته باشــند .آنها توانستهاند
مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب را محاصره کرده
و یکی از دو راه ارتباطی شورشیان با ترکیه را از کنترل
آنها خارج کنند .کمتر از دو هفته پیش بشار اسد ،رئیس
جمهور سوریه ،که در اولین نشست مجلس جدید این
کشور ســخن میگفت به سیاستهای منطقهای ترکیه
و عربستان ســعودی ،دو حامی مهم شورشیان مخالف
دولت او حمله کرد و گفت «حلب قبرستانی خواهد شد
که رویاهای اردوغان قصاب در آن دفن میشود ».حلب،
دومین شهر مهم سوریه ،در طول جنگ داخلی به شدت
ویران شده و صحنه درگیریهای سختی بوده است.
این شــهر که زمانی قطب تجاری و صنعتی سوریه بود،
از سال  ۲۰۱۲میان نیروهای دولتی و شورشیان تقسیم
شده است .بسیاری از مردم این شهر فرار کرده و بخش
عمده این شهر تخریب شده است( .بی بی سی)

کاتولیک های آلمان:

با مهاجران برخورد
انسانی صورت بگیرد

حــدود  20هزار مســیحی کاتولیک در
روز پایانی کنگــره کاتولیک ها در آلمان
اشــتراک کردند .در ایــن گردهمایی به
ترسیم ارزش های مســیحی در مسائل
سیاســی تاکید شــد .معاون صدراعظم
آلمان هم اعضای یک حزب دست راستی
را با نازی ها مقایسه کرد.
یکی از مســائلی که در این گردهمایی
بزرگ مسیحیان کاتولیک در آلمان مطرح
شــد ،چگونگی برخورد و رســیدگی به
پناهجویان بود.
کاردینال راینهــارد مارکس که کنفرانس
اســقف های آلمان را در روز یکشنبه به
عنوان بخشــی از کنفرانس روز کاتولیک
ها در الیپزیک گردانندگی می کرد گفت:
«ما نمی خواهیم دولت را جایگزین کلیسا
نماییم» .وی به هر حــال تاکید کرد که
تبلیغ مســیحیت می تواند رول مهمی را
در قرار دادن مردم در مرکز امور سیاسی
بازی کند .وی با اشاره به بحران مهاجرت

در اروپا به گونه مثال گفت« :وقتی فردی
به مرزهای ما می رسد ،باید با وی انسانی
برخورد شود .با وی باید برخورد منصفانه
شود».
خبرگزاری آلمان «دی پی ای» نوشــته
است که پس از سرازیر شدن مهاجران
به آلمان و رسیدن بیش از یک میلیون
انسان آواره به این کشور ،جامعه آلمان
به دو قطب موافق و مخالف با سیاســت
پناهندگی این کشور تقسیم شده اند.
محبوبیت گروه های راست گرا افزایش
یافته اســت که از بحــران مهاجرت به
عنوان یک حربه برای پیشــرفت و به
دست آوردن آرای بیشتر مردم استفاده
می کنند.
در این کنفرانس پنــج روزه کاتولیک
ها نزدیک به  40هزار انســان در شهر
الیپزیک شرکت کردند؛ شهری که تنها
 4.3درصد از نفوســش را کاتولیک ها
تشکیل می دهند( .دویچه وله)

برازیل از مسابقات کوپا آمریکا
حذف شد

نماینده ترکتبار خواستار
ممنوعیت سفر اردوغان
به آلمان شد

یازده نماینده ترکتبــار پارلمان آلمان که همراه با اکثریت
نمایندگان بوندستاگ به قطعنامه «نسلکشی ارامنه» رأی
دادند ،با تهدید به مرگ و فشار روبرو هستند .اما آنها تصمیم
دارند با تهدیدها و فشــارها مقابله کنند .سویم داغدلن ،از
نمایندگان فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان ،همچون
ده نماینده ترکتبار دیگر ،نگران جان خود است .هر یازده
نماینده با بســیج نیروهای ملیگرای ترک در سراسر آلمان
مواجهاند .این نیروها توســط مقامات دولت ترکیه پیرامون
رئيس جمهور رجب طیب اردوغان هدایت میشوند.
«جرم» این نمایندگان این بوده که ده روز پیش مانند اکثریت
اعضای «بوندستاگ» به قطعنامهای رأی دادند که کشــتار
ارمنیها در جنگ جهانی اول را «نسلکشی» خواند.
حال قرار اســت که یازده نماینده ترکتبار پارلمان آلمان از
حفاظت پولیس و دیگر اقدامات امنیتی در محیط کار و زندگی
خود برخوردار شوند .اردوغان این نمایندگان را بازوی حزب
پکک) و همطراز تروریستها
ممنوع کارگران کردستان ( 
دانسته و از آنها خواســته بود آزمایش خون بدهند و ثابت
کنند که ترکتبار هســتند .به گزارش روز یکشنبه روزنامه
آلمانی «بیلد» ،یک شهروند ترکیه اهل استانبول هم حدود
یکصد هزار یورو برای کشتن «سویم داغدلن» پاداش تعیین
کرده است .ســویم داغدلن که در شهر دویسبورگ آلمان
به دنیا آمده از ســال  ۲۰۱۵نماینده بوندستاگ است .این
سیاستمدار در مصاحبه با «بیلد» خواستار موضعگیری دولت
آلمان و صدور حکم ممنوعیت ســفر اردوغان به آلمان شد.
او به «بیلد» گفت« :کســی که در ترکیه دیگران را به اعمال
خشونت علیه نمایندگان پارلمان آلمان فرا میخواند ،نباید
اجازه سفر به آلمان را داشته باشد .رئیس اردوغان هم جزو
این عده است( ».دویچه وله)

انفجار در نزدیکی بانکی
در بیروت خساراتی برجای
گذاشته است

یک شنبه شــب انفجاری مهیب ،بیروت ،پایتخت لبنان را
لرزاند .به گفته نوهاد مشنوک ،وزیر داخله لبنان ،این حمله
دفتر اصلی یکی از مهمترین بانکهای این کشــور را هدف
قرار داده بود .بخشهایی از ســاختمان «بلوم بانک» خراب
شده؛ اما به کسی آسیبی نرسیده است.
به گزارش خبرگزاریها به نقل از صلیب سرخ لبنان بر اثر این
انفجار دو نفر جراحتهای سطحی برداشتهاند.
به دلیل هم زمان شدن انفجار بمب و ساعت افطار ،خیابانها
خلوت بود و بیشتر مردم ،به خانههایشان رفته بودند.
بمب در بســتهای و در پشت ساختمان بانک قرار داده شده
بود.
آقای مشنوک گفته است که «از نظر سیاسی کامال مشخص
اســت که هدف این حمله بانک ‹بلوم› بوده» و افزوده است
که «این حمله ارتباطی به گروه موســوم به دولت اسالمی
(داعش) ندارد ».خبرگزاری رویترز در عین حال و به نقل از
مقامات لبنانی گزارش داده است که این بانک اخیرا تعدادی
از حسابهای افراد مظنون به رابطه با حزباهلل را و در راستای
همخوانی با قوانیــن آمریکا که منابع مالی حزباهلل را هدف
قرار داده است ،مسدود کرده بود( .بی بی سی)

«یان آرنه ریسه» از دنیای
فوتبال خداحافظی کرد

مدافع اهل ناروی و پیشــین لیورپــول کفشهایش را
آویخت.
به نقل از یورو اســپورت ،یان آرنه ریسه که در الساند
بازی میکــرد ،دیروز خداحافظیاش از دنیای فوتبال را
اعالم کرد .مدافع  35ساله نارو ِژی پس از سه ماه حضور
در لیگ هند به اولین تیم خود یعنی الساند بازگشت اما
تنها  6بازی برای این تیم انجام داد .بازیکن پیشین تیم
موناکو و رم ،دوران اوجش را در لیورپول ســپری کرد و
از سال  2001تا  2008در این تیم حضور داشت .ریسه به
همراه لیورپول رافائل بنیتس ،لیگ قهرمانان اروپا را در
سال  2005فتح کرد .این مدافع ناروژی  110بازی ملی را
به ثبت رساند و  16گل به ثمر رساند.

آلمان سومین صادرکننده
جنگافزار در سال ۲۰۱۵

آلمان پس از آمریکا و روسیه بزرگترین
صادرکننده جنگافزار در سال  ۲۰۱۵بوده
اســت .مطابق گزارشها خریداران یک
ســوم از تجهیزات نظامی ساخت آلمان
کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا
بودهاند .هلموت اشــمیت حدود دو سال
پیش جایگاه آلمان در میان صادرکنندگان
جنگافزار در سال  ۲۰۱۳را «یک رسوایی»
خواند و در هفتهنامه «دی تسایت» نوشت:
«آلمان در حال حاضر سومین صادرکننده
اســلحه در جهان پس از آمریکا و روسیه
و پیش از چین ،جاپان ،فرانسه و انگلیس
است».
صدراعظم ســابق آلمان که نوامبر سال
گذشته ( )۲۰۱۵درگذشت این موضوع را
نگرانکننده خوانــده و از دولت ائتالفی
آلمان خواستار توقف این روند شده بود.

مطابق گزارشــی که خبرگزاری آلمان در
روز دوشنبه منتشــر کرده ،این کشور
که یک ســال بعد به جایگاه پنجم سقوط
کرده بود در سال  ۲۰۱۵بار دیگر در ردیف
سومین صادرکننده جنگافزار در جهان
قرار گرفت.
بنابر ایــن گزارش ،مشــتری نزدیک به
یک ســوم ( ۲۹درصد) تجهیزات نظامی
صادر شده از آلمان کشورهای عربستان
ســعودی ،الجزایر ،مصــر و قطر بودهاند
که هر یک به نوعــی درگیر بحرانهای
منطقه خاورمیانه و شمال افریقا هستند.
خبرگزاری آلمان با استناد به گزارش ساالنه
موسســه « »Jane`sمیافزایــد ،صنایع
نظامی آلمان در سال گذشته میالدی حدود
 ۴میلیــارد و  ۷۸۰میلیون دالر جنگافزار
صادر کردهاند( .دویچه وله)

گارد ساحلی ایتالیا بیش از ۱۲۰۰
پناهجو را در مدیترانه نجات داد

گارد ســاحلی ایتالیــا  ۱۲۳۰پناهجوی
سرگردان در بحیره مدیترانه را نجات داد.
این پناهجویان یک روز پس از آن نجات
داده شدند که گارد ســاحلی این کشور
 ۱۳۴۸پناهجوی دیگر را نجات داده بود.
شــماری از آوارگان افغان نیز شامل بوده
اند .گارد ســاحلی ایتالیا اعالم کرد که
این پناهجویان روز یکشــنبه در عملیات
هایی در میان جزیره سیســل و افریقای
شــمالی نجات داده شــده اند .مقامات
ایتالیایی تایید کرده اند که یک جسد را
نیز به دست آورده اند .روز شنبه نیز گارد
ســاحلی ایتالیا در همین مسیر دریایی
 ۱۳۴۸پناهجو را نجات داد .با این حساب،
شمار پناهجویانی که در چهار روز گذشته
در بحیره مدیترانه نجات داده شده اند به
بیش از چهار هزار نفر می رســد.مقامات
ایتالیایی تاییــد کردند که  ۴۵پناهجوی
دیگر از افغانستان ،پاکستان و یمن شنبه
شب به شهر ســاحلی اوترانتو در جنوب
ایتالیا وارد شده اند که بیش از ده تن شان

خوردسال هستند .پولیس قایق حامل این
پناهجویان را در بحیره کشف کرده و سه
گرجستانی به ظن قاچاق انسان و انتقال
این پناهجویان بازداشت شده اند .پس از
اینکه مسیر بالقان به روی مهاجران بسته
شد ،افریقای شــمالی به مسیر جایگزین
برای رســیدن به اروپا تبدیل شده است
و شمار زیادی از پناهجویانی که در یونان
گیر مانده اند نیز به قاچاقچیان انسان پول
می پردازند که آنان را از این مســیر به
مراتب طوالنی تر و خطرناک تر به اروپای
مرکزی و شــمالی برســانند .اروپا برای
خیلی از پناهجویان ســرزمین موعود به
نظر می رسید که حاضر شدند جان شان
را به خاطر رسیدن به آنجا به خطر اندازند.
اما در میدان های پر از گل و گیاه در مرز
شمالی یونان رویای شان به کابوس شب ها
و روزهای انتظار در ایدومنی تبدیل شد.
مرز مقدونیه بسته شــد و دیگر آوارگان
اجازه نیافتند خود را به اروپای مرکزی و
شمالی برسانند( .دویچه وله)

یوسین بولت :در صورت تایید دوپینگ
کارتر مدالم را پس میدهم

بوفون :کورتوا فوقالعاده
است

تیم ملی فوتبال برازیل در مســابقات جام قهرمانی قاره
آمریکا ،کوپا آمریکا با شکست یک بر صفر مقابل پرو در
مرحله گروهی حذف شد.
برازیل که در تاریخ مسابقات کوپا آمریکا با پنج قهرمانی
(از  )۱۹۷۵پر افتخارترین اســت ،با یک تســاوی مقابل
اکوادور ،یک بازی پرگل مقابل هائیتی و شکســت مقابل
پرو نتوانســت جایی در میان دو تیم برتر گروهش داشته
باشد و از دور رقابتها کنار رفت.
این نخستین بار در سی سال گذشته بوده که برازیل موفق
نشده به مرحله حذفی راه پیدا کند.
پرافتخارترین تیــم جهان در دقیقه  ۷۵بــا گل رائول
روئیدیاز در ورزشگاه فاکسبارو در ماساچوست مقابل پرو
شکست خورد.
دونگا ،کاپیتان ســابق و مربی فعلی برازیل گفته است که

خطای هند روئیدیاز ،بازیکن پرو هنگام زدن گل «محرز»
بوده است.
پس از ایــن گل آندرس کونــا ،داور اوروگوئهای بازی با
اعتراض شدید بازیکنان برازیل روبهرو شد .اما او پس از
مشورت با داور چهارم تغییری در تصمیم خود نداد.
دونگا که از ســال  ۲۰۱۴و پس ازحذف فاجعهبار برازیل از
جام جهانی سرمربی تیم ملی کشورش شد ،قرار است در
بازیهای المپیک امسال در ریودو ژانیرو نیز هدایت تیم
برازیل را برعهده داشته باشد .با این حال شایعاتی مبنی
برکناری او پس از حذف تیمــش در کوپا آمریکا مطرح
اســت ،هر چند او میگوید نگرانیای از این بابت ندارد و
از تنها چیزی که میترسد« ،مرگ است» .برازیل در حالی
این مسابقات را آغاز کرد که چند ستاره خود مانند نیمار،
کاکا و رافینیا را در اختیار نداشت( .بی بی سی)

راموس :ندیدن کاسیاس درون دروازه
اتفاق عجیبی است

مدافع تیم ملی اســپانیا حضور نداشــتن ایکر کاسیاس
درون دروازه را عجیب عنوان کرد.
به نقل از آس ،اسپانیا با تک گل جرارد پیکه در نخستین
دیدارش در یورو برابر چک پیروز شــد .سرخیو راموس
پس از بازی گفت :بازی آســانی نبــود .مالکیت توپ در
اختیارمان بود .زمانی که در این شرایط باشید میتوانید
هرکاری انجام دهید .پیکه گل خوبی به ثمر رساند و از آن
خیلی خوشحالم .سه امتیاز نخست را کسب کردیم و باید
با این روند پیش برویم.
مدافع تیم ملی اســپانیا افزود :چک خیلی خوب بازی را
بسته بود و باعث شــد کارمان سخت شود .اما توانستیم

از آنها عبور کنیم .اگر در نیمه نخســت یکی از موقعیت
هایمان گل میشد شرایط بازی تغییر می کرد.
راموس درباره داوید دخیا گفت :او بیشتر از همه فراموش
شــده بود .سرمربی ســعی کرد عادالنه ترین تصمیم را
بگیرد .ویســنته دل بوسکه در تیم تصمیم گیرنده است.
ســعی کردیم بهترین بازی مان را ارائه دهیم و پس از آن
خواســت خدا بود .ایکر کاسیاس پس از  14سال نیمکت
نشین بود .مدافع رئال مادرید در این باره اظهار کرد :پس
از سال ها ندیدن کاســیاس درون دروازه اتفاق عجیبی
اســت اما دخیا فصل خیلی خوبی را پشت سر گذاشت و
برای تیم خوب کار کرد.

دروازهبان تیم ملی فوتبــال ایتالیا دروازهبان بلجیم را
بینظیر عنوان کرد .به نقل از یورو اسپورت ،جانلویجی
بوفون پیش از بازی برابر بلجیم در یورو گفت :برخی از
لحظات باید همچون چکش عمــل کرد و بعضی اوقات
همچون میخ .اکنون ما میخ هســتیم .این بدان معنی
است که قربانی خواهیم شد .حقیقت در زمین مشخص
میشود .در حالی که از بختهای قهرمانی به شمار نمی
آییم اما سخت رقابت خواهیم کرد .دروازهبان تیم ملی
ایتالیا از تیبو کورتوا ،دروازهبــان بلجیم تمجید کرد و
افزود :او معرف آینده فوتبال است و دروازهبان بینظیری
است .نمیتوانم خودم را با او مقایسه کنم چون نمیدانم
ل گذشته
در  24ســالگی چگونه بودم .نسبت به  14سا 
از لحاظ ذهنی خیلی قدرتمند شــدم .بعد از رویارویی
تیمهای ملی انگلیس و روســیه ،هواداران این دو تیم
باهم درگیر شــدند که طی آن بیش از  30تن زخمی و
روانه شفاخانه شدند .بوفون  38ساله درباره این اتفاقات
گفت :باعث تاسف اســت .اتفاق ترسناکی است که این
بازیهــا را لکهدار کرد .خیلی بد اســت .افرادی وجود
دارند که درکی از این جشن بزرگ ندارند.
دروازهبان یوونتوس در پایان اظهار کرد :به احتمال زیاد
این آخرین حضورم در یورو باشد .از این موضوع ناراحت
نیســتم .تنها میخواهم که همه چیز به بهترین شکل
ممکن پیش برود .با تمام وجود بازی خواهیم کرد.

باروس :شیوع زیکا در
برازیل  90درصد کاهش
داشته است

وزیر ســامت برازیل اعالم کرد در ماههای اخیر موارد
ابتال به ویروس زیکا  90درصد کاهش یافته است.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesباروس اعالم
کرده اســت خطر شــیوع ویروس زیکا در المپیک و
پارالمپیک به حداقل رسیده است .کمیت ه برگزاری ریو
 2016اعالم کرد به دلیل کاهش وجود پشهها در زمستان،
شــیوع ویروس زیکا کاهش پیدا میکند .از سوی دیگر
وزیر بهداشــت برازیل نیز اعالم کرد  5.7میلیون دالر
هزینه جلوگیری از شیوع زیکا خواهد شد .او در اینباره
گفت :دولت و ایالت همگی بــا هم کار میکنند تا هیچ
خطری بازیها را تهدید نکند .برازیل کمترین شــیوع
زیکا را در منطقــه دارد .زیکا یکی از نگرانیهای اصلی
مسئوالن بری بازیهای المپیک است .بسیاری از فعالان
سالمت در سراسر جهان نیز هشدارهایی درباره شیوع
زیکا در برازیل و برگزاری المپیک در این منطقه دادند.

یوسین بولت اعالم کرد اگر دوپینگ همتیمیاش مثبت
شــود ،مشــکلی برای برگرداندن مدال طالی المپیک
پکینــگ ندارد .به نقل از  ،Inside the gamesنســتا
کارتر که همتیمی یوسین بولت در دوی چهار در  100متر
المپیک پکینگ بود ،جزو افرادی اســت که آنالیز دوباره
نمونههایشان نشان از مثبت بودن دوپینگ دارد .در نمونه
کارتر متیل اکسامین یافت شــده است .کمیته المپیک
جامائیکا تایید کرده است دوپینگ یکی از ورزشکارانش
در المپیک پکینگ مثبت شــده است اما هنوز نام او را
اعالم نکرده اســت .بولت در این باره رویترز گفت :این
مساله ناراحت کننده اســت زیرا ما سالها برای گرفتن
مدال طال تالش و ســعی کردیم قهرمان شــویم .چنین
اتفاقاتی در زندگی میافتد .اگر این دوپینگ تایید شود،

مدالم را بازمیگردانم و مشکلی ندارم .کارتر در المپیک
 2012لندن نیز مدال طالی دوی امدادی را کسب کرد .او
در مسابقات قهرمانی جهان  2013 ،2011و  2015نیز مدال
طال کسب کرده است .کمیت ه بینالمللی المپیک هنوز در
حال آزمایش نمونه های المپیک لندن  2012است که اگر
دوپینگ کارتر مشخص شــود ،دو سال از حضور در همه
رقابتها محروم خواهد شد.
بولت هفته گذشته بعد از زدن رکورد  9ثانیه و  88صدم
ثانیه در مسابقه  100متر گرند پری جامائیکا ،در واکنش به
این اتفا اظهار کرد :نمیدانم برای کارتر چه اتفاقی افتاده
است اما باید شرایط سخت باشد .فکر میکنم شرایط برای
دوومیدانی نیز سخت شود اما این قبیل اتفاقات میافتد و
ما باید بتوانیم آن را حل کنیم.

سرمربی ایسلند :رونالدو و پهپه باید اسکار
هالیوود بگیرند

ســرمربی ایســلند پیش از دیدار با پرتگال به انتقاد از
بازیکنانی پرداخت که در زمین تمارض میکنند و عنوان
کرد بازیکنانی چون رونالدو و په په باید در هالیوود بازی
کنند.
تیم ملی ایسلند باید در اولین دیدار خود در رقابت های
یورو برابر پرتــگال به میدان برود .پیــش از این دیدار
حساس الرس الگربک سرمربی ایسلند در نشست خبری
خود به انتقاد از بازیکنانی پرداخت که در زمین مســابقه
تمــارض میکنند .او درباره این موضــوع گفت :رونالدو
یکی از بهترین بازیکنان جهان اســت ولی در کنار آن او
بهترین بازیگر نیز در زمین مســابقه است .همچنین باید

از یک بازیکن دیگر نام ببرم .در فینال لیگ قهرمانان بین
اتلتیکومادرید و رئال مادرید ،نمایشی از بازیکنی دیدیم
که باید در هالیوود به کار گرفته شود .منظور من پپه است.
او در ادامه گفت :باید با این نحوه رفتار به شدت در زمین
مسابقه برخورد شود .تا زمانی که داورها مماشات کنند،
شــاهد این حرکات زشــت در زمین خواهیم بود و این
درست نیســت که بازیکنان به جای بازی کردن ،به فکر
نمایش بازی کردن باشند .من به هیچ وجه چنین بازیکنان
و روش بازی را دوســت ندارم و دوست دارم یک تیم با
توانایی خــود و توانایی واقعی بازیکنانش نتیجه بگیرد تا
اینکه به فکر حرکات و نمایش باشد.

