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پاسداران ساحلی ایتالیا در
یک روز  ۴۵۰۰پناهجو را از
آب نجات دادند

پاسداران ساحلی ایتالیا بازهم  ۴۵۰۰پناهجو را در یک روز
از بحیرۀ مدیترانه نجات دادند .این راه پر خطر آبی به سوی
اروپا به دو دلیل جذاب تر شده است.
اکثریت پناهجویان توســط قاچاقچیان انسان سوار قایق
هایی می شوند که برای سفر بحری مساعد نیستند .هرچند
این قاچاقیان بسیار بی پروا اند ،با آنهم آب و هوای خراب
در چند روز اخیر سبب شد که آنها شمار زیاد «مشتریان»
را خود به این ســفر خطرناک نفرســتند .اما حاال بحیرۀ
مدیترانه آرام شده است و هجوم پناهجویان به سوی اروپا
فورا ً دوباره آغاز گردیده اســت .بیشتر این پناهجویان از
سواحل لیبیا حرکت کرده اند.
سازمان خیریۀ خصوصی  MOASمستقر در جزیرۀ مالتا که
به مهاجرین مدد می رساند ،از بیشتر از  ۲۰قایق سخن گفته
است که در فاصلۀ تقریب ًا بیست مایل بحری از ساحل لیبیا
دیده شده اند .نیروی دریایی این کشور افریقای شمالی ،به
قول خودش از هشــت قایق رابری جمع ًا  ۱۰۰۰سرنشین را
نجات داده است .بیشتر این پناهجویان از کشور های عربی
و کشور های جنوب صحرای اعظم بوده اند.
نیرو های نجات در ده ها عملیات خود به روز پنجشنبه (۲۳
جون  )۲۰۱۶جمع ًا بیشتر از  ۴۵۰۰انسان را از قایق ها نجات
داده اند .یک کارمند نیروی ســاحلی ایتالیا به خبرگزاری
آلمانی دی پی ای گفته اســت که این تعداد پناهجو که در
یک روز نجات داده شــده اند ،معموالً به طور اوسط در طی
یک هفته دیده می شوند.
به قول یک ســخنگوی نیروی ســاحلی رقم دقیق نجات
یافتگان تا هنوز معلوم نیســت ،زیرا عملیات نجات تا شام
پنجشنبه هنوز به پایان نرسیده بود( .دویچه وله)

آنگال مرکل :تصمیم بریتانیا ضربهای به وحدت اروپاست
اعالم نتایج همهپرســی در بریتانیا و مشــخص
شدن خروج این کشــور از اتحادیه اروپا شوک
سختی به رهبری سیاسی آلمان وارد کرده است.
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان تصمیم بریتانیا برای
خروج از اتحادیه را «ضربــهای به وحدت اروپا»
خواند.
دولت و مجلس نماینــدگان آلمان که تا آخرین
لحظات میپنداشــتند نتیجه همهپرسی به نفع
اروپا خواهد بود ،از نتیجه همهپرســی و خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا بســیار نگران شدهاند.
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،اعالم کرد که این
تصمیم بریتانیا تاثیرات وسیعی بر اتحادیه اروپا
خواهد داشــت .صدراعظم آلمان روز جمعه در
برلین در این باره گفت با تاسف تصمیم شهروندان

بریتانیا برای خــروج از اتحادیه را دریافت کرده
اســت .او این تصمیمگیری را ضربهای به اروپا و
فرایند نزدیکی کشورهای اروپایی خواند.
زیگمــار گابریل ،وزیر اقتصــاد و انرژی و رئیس
حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز صبح روز جمعه
با شنیدن نتایج همهپرسی در بریتانیا و مشخص
شدن خروج این کشــور از اتحادیه اروپا گفت:
«امروز روز بدی برای اروپاست».
نوربرت روتگن ،رئیس کمیسیون خارجی مجلس
نمایندگان آلمان «بوندس تاگ» از این هم فراتر
رفت و نتایج همهپرسی در بریتانیا را «بزرگترین
فاجعه در تاریــخ همگرایی اروپا» نامید .و هایکو
ماس ،وزیر دادگستری آلمان از «روزی سیاه برای
اروپا» سخن گفت( .دویچه وله)

سقوط بیسابقه
نخستین قربانی همهپرسی بریتانیا؛
کامرون استعفا می دهد ارزش پوند در برابر
دالر در یک روز

فولکسواگن  ۱۰میلیارد
دالر غرامت به مشتریان
آمریکایی میپردازد

بنا بر گزارشهــا ،گروه موترســازی فولکسواگن آلمان،
موافقت کرده اســت برای جلب رضایت شاکیان آمریکایی
محصوالت خود ،بیش از  ۱۰میلیارد دالر غرامت بپردازد.
این شــرکت پس از رســوایی بزرگ در زمینه دستکاری
موترهای دیزل ،بیش از  ۴۸۲هزار شــاکی در آمریکا پیدا
کرد .مالکان موترهای دیزل شکایتکننده از این شرکت هر
کدام بین  ۱۰۰۰تا  ۷۰۰۰هــزار دالر غرامت دریافت خواهند
کرد .با وجود این ،ممکن اســت مبلــغ دقیق غرامتها به
هنگام رسمی شدن آن و توسط قضات دادگاهها تغییر کند.
این  ۱۰میلیارد و دویســت میلیون دالــر تنها به موترهای
دیزلی با ظرفیت موتور  ۲لیتــر اختصاص دارد و هنوز در
مورد موترهای تولیدی شــرکت فولکس واگن با موتورهای
دارای حجم بیشــتر از  ۲لیتر (همچون پورشــه و آئودی)
شکایتها همچنان باقی اســت .اخیرا فولکس واگن اعالم
کرده بود جمع ضررهایی که این شرکت در جریان رسوایی
مربوط به دستکاری موتورهای دیزل متحمل شده به حدود
 ۱۷میلیارد دالر رسیده است .رسوایی فولکس واگن از آنجا
شروع شــد که در یک بازرســی فنی کارشناسان متوجه
شدند روی موتور موترهای دیزلی فولکسواگن دستگاهی
نصب شده بود که عامدانه ســطح آالیندگی را پایینتر از
سطح واقعی نشان میداد( .بی بی سی)

نتیجه همهپرسی بریتانیا نخستین قربانی
خود را گرفت :دیوید کامرون ،نخست وزیر
بریتانیا که طرفدار ادامه عضویت کشورش
در اتحادیه اروپا بود اعالم کرد که در ماه
اکتبر از مقام خود کنارهگیری میکند.
ســاعتی پس از اعالم نتیجه همهپرسی
بریتانیــا ،دیوید کامرون نخســتوزیر
بریتانیا در مقابل ســاختمان شــماره ۱۰
داونینگاســتریت حاضر شــد و گفت
مردم بریتانیا نظر خود را درباره خروج از
اتحادیه اروپا اعالم کردند و او به این نظر
مردم احترام میگذارد.
کامرون افزود ،مردم تصمیم خود را اعالم
کردهاند و بریتانیا بــه رهبری جدید نیاز
دارد .وی ادامه داد« :این درســت نیست
که من کاپیتان کشتیای باشم که کشور
به مقصد بعدی هدایت میکند .مذاکرات
خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا باید زیر
نظر نخستوزیر جدید آغاز شود .کشور

به رهبری جدید نیاز دارد».
کامرون اعالم کرد تا ســه ماه آینده (ماه
اکتبر) به کار خود به عنوان نخســتوزیر
ادامه خواهد داد .اما تاکید کرد مذاکرات
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید زیرنظر
نخستوزیر جدید آغاز شود.
نتایج همهپرســی شکســت ســختی
برای نخســتوزیر بریتانیا بود .کامرون
طرفدار باقیماندن کشورش در اتحادیه
اروپا بود .ایده همهپرسی درباره ماندن
و یا خروج بریتانیا را نخستین بار او در
سال  ۲۰۱۳پیشنهاد کرد .هدف کامرون
از این پیشــنهاد ساکت کردن منتقدان
داخلی بود .حــال او در چاهی که خود
کنده بود افتــاد .در مبارزات انتخاباتی
کامرون به سختی برای ماندن کشورش
در اتحادیه اروپا تالش کرد .اما اکثریت
مردم بریتانیا خالف نظر نخســتوزیر
تصمیم گرفتند( .دویچه وله)

«تراپ و اسکیت» شامل ورزشهای
المپیکی افغانستان شد
برای نخستین بار «تراپ و اسکیت» نوعی از
ورزش تیراندازی ،شامل ورزشهای المپیکی
در افغانستان شد.
محمد حنیف ســکرتر جنــرال کمیته ملی
المپیک ،به آژانس خبــری پژواک گفت که
تراپ و اســکیت به عنــوان نوعی از ورزش
تیراندازی در چوکات فدراسیون نشانه زنی
افغانستان ،ایجاد شده است.
به گفته وی ،کمیته ملی المپیک افغانستان،
تالش میکنــد تا پس از ایــن ،تیمهایی از
افغانســتان در این رشــتۀ ورزشی آموزش
ببینند و در مســابقات مختلف داخلی و بین
المللی شرکت کنند.
جــواد فضلی رئیس کلب تراپ و اســکیت
کابل ،که به طور رسمی به عنوان معاون فنی
فدراسیون نشانه زنی کشور معرفی شد ،گفت
که کلپ تراپ و اســکیت کابل را ،حدود ۱۲
سال قبل ایجاد کرده است.
وی گفت در این مدت ،دهها تن را به شــکل
مسلکی در این زمینه آموزش داده است.
فضلی افزود« :حاال که عضویت فدراســیون
نشانه زنی را کسب کردیم ،تالش میکنیم تا
با درخشش خوب در سطح جهانی ،مدال های
طال و نقره را برای کشورخود بیاوریم».
معاون فنی فدراسیون نشانه زنی ،خاطرنشان

کرد که در حال حاضر  ۶۰تن از ورزشــکاران
ورزیــده و با امکانــات الزم ،آمادۀ برگزاری
مســابقات داخلی و شــرکت در رقابتهای
بین المللی میباشند .بر پایه معلومات جواد
فضلی ،تراپ و اســکیت به عنوان نوعی از
ورزش تیرانــدازی؛ در حالتهای خوابیده،
نشســته و ایستاده و در مســافتهای ،۱۰
 ۵۰ ،۲۵و  ۳۰۰متر برگزار میشــود که برای
مســافت  ۱۰متر ،از ســاح بادی استفاده
میشــود و در مســافتهای بیشتر ،سالح
ی گیرد .در این
خفیف مورد اســتفاده قرار م 
رشته ،بشقابکهای مخصوص به طور پی در

پی ،توسط دستگاه پرتاب بشقابک که تراپ
نامیده میشود ،پرتاب میگردد و ورزشکار با
استفاده از یک اسلحۀ ویژه ،این بشقابکها
را هدف قرار میدهد .در حدود ســال ۱۷۰۰
میالدی ،رشــتۀ تراپ به عنوان اولین رشته
از گروه اهداف پروازی در انگلســتان ایجاد
شــد .در ابتدا این ورزش بــا تیراندازی به
کبوتران زندهای انجام میشــد که از قفسی
رها میشدند .نام تراپ به معنی تله (تلک یا
از همان زمان باقی مانده است .تراپ
دام) نیز 
و اسکیت ،در سال  ۱۸۹۶به عنوان یک ورزش
المپیکی شناخته شد( .پژواک)

بهترین رکوردهای مرحله گروهی یورو 2016

در مرحله گروهی یورو  2016فرانسه آمار و
رکوردهای عجیبی به ثبت رسید.
به نقــل از آس ،مرحله گروهــی یورو 2016
فرانسه به پایان رســید و آمار عجیبی را بر
جای گذاشــت .در زیر به کمترین زمان برای
گلزنی ،بیشــترین شوت به ســمت دروازه،
بیشترین توپ ربایی و ...اشاره می شود.
زمان الزم برای گلزنی
آرنور تراستاسون تنها به  10دقیقه زمان نیاز
داشت تا گلزنی کند اما این گل به بخشی از
تاریخ این کشــور و یورو تبدیل شد .او گل

ایسلند را در دقایق پایانی برابر اتریش به ثمر
رساند تا به عنوان تیم دوم در اولین حضورش
در یورو به مرحله یک هشــتم صعود کند.
آلوارو موراتا جز کســانی است که بیشترین
گل را در این رقابت ها به ثمر رساند .مهاجم
تیم ملی اســپانیا سه گل در سه بازی به ثمر
رساند و میانگین یک گل در هر  73دقیقه را
به ثبت رساند.
شوت به سمت دروازه
کریســتیانو رونالدو برای باز کردن دروازه
هنگری از هر روشــی استفاده کرد تا صعود

پرتگال به مرحله بعد را تثبیت کند .مهاجم
رئال مادریــد دو گل به ثمر رســاند اما در
مجموع  30شوت به سمت دروازه حریفانش
زد .پس از او گرت بیل با  17و نانی با  12شوت
قرار دارند.
توپ ربایی
آرون رمزی مهاجم ولز  31بار توپ ربایی کرد
و باالتر از بواتنــگ آلمانی با  27توپ ربایی
قرار گرفت .اولین اسپانیایی در این فهرست
سرخیو بوسکتس با  19توپ گیری است.
پاس صحیح
تونی کروس با  323پــاس صحیح با فاصله
زیادی نســبت به دیگر بازیکنان قرار گرفته
است .ژاکا سوییســی با  281پاس پس از او
قرار دارد .آمار پاس های صحیح کروس فوق
العاده است(93درصد).
مهار توپ
تور هالدرسون دروازهبان ایسلند با  18دفع
توپ تاثیر زیادی در صعودش به مرحله حذفی
داشت .پس از او مکگورن با  15و آکینفیف با
 14مهار توپ قراردارند.
پاس گل
رمزی و ادن هــازارد در مرحله گروهی دو
پاس گل دادنــد .دو بازیکن ولزی و بلجیمی
تنها کسانی هستند که در این تورنمنت بیش
از یک پاس گل داده اند.

در پی رای مردم بریتانیا به خــروج از اتحادیه اروپا
ارزش پوند ،واحد پول این کشــور در برابر دالر بیش
از ده درصد سقوط کرد.
این کاهش ارزش در ســی سال اخیر بیسابقه بوده و
بیشترین افت یک روزه ارزش پوند در تاریخ است.
ارزش هر پوند که اندکی پیش از همهپرســی به ۱.۵
دالر آمریکا رسیده بود ،بعد از معلوم شدن نتیجه در
مقطعی به  ۱.۳۲دالر سقوط کرد.
ارزش ســهام در بازار بورس لندن هم بیش از هشت
درصد سقوط کرد و در دقایق ابتدایی باز شدن بازار،
شــاخص بورس لندن (فوتســی) بیش از  ۵۰۰واحد
کاهش یافت.
شاخص بورس لندن شاهد بیشترین سقوط یک روزه
از زمان اوج بحران مالی جهانی در پاییز ســال ۲۰۰۸
بود.
ســهام بانکهای بریتانیا مانند آربــیاس و بارکلیز
حدود  ۳۰درصد سقوط کرد.
بانک مرکزی بریتانیا گفته اســت کــه تحوالت را از
نزدیک دنبال خواهد کرد و هر گونه اقدام الزم برای
ثبات بازار پولی را انجام خواهد داد.
ارزش ســهام در بازارهای اروپایــی هم بعد از اعالم
نتیجه همهپرسی بریتانیا به شدت افت کرد.
شــاخص ســهام در بازارهای پاریس و فرانکفورت
هم حدود هشت درصد ســقوط کرد و بانک مرکزی
سوئیس برای ثابت نگاه داشــتن نرخ مبادله فرانک
سوئیس در بازار مالی مداخله کرد.
در آسیا هم ارزش سهام به شــدت افت کرد و بازار
توکیو شــاهد سقوط هشــت درصدی بود .بسیاری
میگویند که تحوالت بازارهای جهانی از زمان بحران
مالی در سال  ۲۰۰۸بیسابقه بوده است( .بی بی سی)

گریزمان با اتلتیکو مادرید
تمدید کرد

مهاجم اتلتیکــو مادرید قراردادش را بــا این تیم تمدید
می کند .به نقل از آس باشــگاه اتلتیکو مادرید در صفحه
رسمی اش اعالم کرد آنتوان گریزمان قراردادش را تا سال
 2021تمدید خواهد کرد .مهاجم فرانســوی که اکنون در
یورو حضور دارد قراردادش را یک ســال بیشتر از توافق
قبلی تمدیــد می کند .مهاجم اتلتیکو کــه از این توافق
خوشحال اســت گفت :خوشــحالم که با این تیم به بازی
خود ادامه خواهم داد .هر ســال به دنبال بهتر کردن خود
هســتم .اتلتیکو دیگو پابلو سیمئونه و دوستانم این اجازه
را به من می دهند .گریزمان در ادامه درباره هدف باشگاه
گفت :باشــگاه می خواهد به روند صعودی اش ادامه دهد و
برای همین باید تمام تالش خود را به کار ببریم تا پیشرفت
کنیم .امیدواریم به همین روند ادامه دهیم و بتوانیم با این
پیشرفت به کارخود ادامه دهیم.
او در پایان به هدف خود اشاره کرد و گفت :همیشه هدفم
این بوده است که نسبت به فصل گذشته بهتر کار کنم .در
سطح گروهی نیز هدفمان این چنین است.

راکیتیچ :مثل بازی اسپانیا
باشیم پرتگال را میبریم

هافبک تیم ملی کرواسی معتقد است اگر برابر پرتگال مانند
بازی اسپانیا ظاهر شوند میتوانند این تیم را شکست دهند.
به نقل از یورو اسپورت ،ایوان راکیتیچ در مصاحبه با نشریه
صربستانی بلیچ درباره دیدار شنبه شب کرواسی و پرتگال
صحبت کرد .هافبک تیم ملی کرواســی گفت :اگر همچون
دیدار برابر اسپانیا ظاهر شویم میتوانیم پرتگال را شکست
دهیم .باید با تمام قدرت بازی کنیم و هیچ توپی را از دست
ندهیم .بازیکن بارسلونا در ادامه افزود :برابرمان کریستیانو
رونالدو یکی از بهترین بازیکنان جهان را خواهیم داشت اما
او نمی تواند بدون عملکرد گروهی پیروز شود .پیش از این
با رونالدو در دیدار بارســلونا و رئال مادرید رو به رو شده
بودم .به جام فکر نمی کنیم بلکه گام به گام پیش می رویم
و فکر میکنم قدرت شکست پرتگال را داریم.
راکیتیچ در پایان گفت :بهترین دوستانم در بارسلونا جرارد
پیکه ،آندرس اینیســتا ،یوردی آلبا و ســرخیو بوسکتس
هســتند اما این موضوع مانع از انگیزه من برای شکست
دادن تیمشان (اسپانیا) نمیشود.

ایگواین :این بار نمیخواهیم
فینال را از دست بدهیم

مهاجم تیم ملی ارجنتین معتقد است تیمش نباید فرصت
قهرمانی در کوپا آمــه ریکا را بعد از ناکامی در دو فینال از
دست بدهد .به نقل از ســایت گل ،ارجنتین به فینال کوپا
آمه ریکا  2016صعود کرد و همه بازیکنان این تیم در انتظار
جبران ناکامی خود در دو فینال گذشته (کوپا آمهریکا 2015
و جام جهانی  )2014هستند .گونسالو ایگواین که در دیدار
نیمهنهایی برابر آمریکا دو گل به ثمر رســاند درباره فینال
دوشــنبه برابر چیلی گفت :فینال دیگری پیش رو داریم و
نمیخواهیم آن را از دســت بدهیم .اشتیاق زیادی داریم و
امیدوارم ســومین فینال را با پیروزی پشت سر بگذاریم.
قهرمانی برایمان ارزش زیادی دارد چون سالهاست برای
فتح آن میجنگیم .بازی کردن در ســه فینال در کمتر از
ســه سال آسان نیست .مهاجم تیم ملی ارجنتین در ادامه
افزود :جام خیلی به ما نزدیک اســت و اکنون در شرایط
خیلی خوبی به ســر میبریم .این در حالی اســت که در
رابطه با آســیب دیدگی بدشانس بودیم .باید بیشتر از قبل
قدرتمند ظاهر شویم.

ساندرز :به کلینتون رای
خواهم داد ،مسئله اصلی
شکست دادن ترامپ است

برنی ساندرز ،نامزد حزب دمکرات برای
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت
که در انتخابات ریاســت جمهوری ماه
نوامبر بــه رقیب خود هیالری کلینتون،
نامزد پیشتاز حزب دموکرات رای خواهد
داد .سناتور  ۷۵ســاله ایالت ورمانت به
شــبکه تلویزیونی  MSNBCگفت به
خانــم کلینتون رای خواهــد داد چون
برای او «مسئله این است که هر چه در
توان دارد برای شکســت دادن دونالد
ترامپ انجام دهد«».مــن فکر میکنم
انتخاب ترامــپ به عنوان رییس جمهور
از جنبههای زیادی فاجعــه بار خواهد
بود ».آقای ساندرز با اینکه در انتخابات
مقدماتی به میزان قابــل مالحظهای از
خانم کلینتون عقــب افتاده بود ،حاضر
نشد مبارزات انتخاباتی خود را پایان دهد
و با وجود درخواست بسیاری از رهبران
حزب دموکرات ،بــه نفع خانم کلینتون
کنار برود .آقای ســاندرز که به طرز غیر

منتظرهای در مبــارزات انتخاباتیاش
از حمایت جوانان برخوردار شد پیشتر
گفته بود با خانم کلینتون برای شکست
دادن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری
خواه همکاری خواهد کرد اما این نخستین
بار اســت که به صراحت از نامزدی خانم
کلینتونحمایتمیکند.
مجمع ملی حــزب دموکرات که یکماه
دیگر برگزار میشــود ،نامــزد حزب
دموکــرات را برای انتخابات ریاســت
جمهوری آتی رسما اعالم خواهد کرد و با
توجه به پیشتازی خانم کلینتون انتخاب
او به عنوان نامزد تقریبا محرز اســت.
هفده روز پیش ،درست پیش از انتخابات
مقدماتی حــزب دموکرات در شــش
ایالت از جمله ایالتهای مهم کالیفرنیا و
نیوجرسی ،آسوشیتدپرس خبر داد که
خانم کلینتــون رای الزم برای برگزیده
شدن از سوی مجمع ملی حزب دموکرات
را به دست آورده است( .بی بی سی)

دینو زوف :بوفون دروازه بان
بزرگی است اما بهترین نیست

دروازهبان پیشین تیم ملی ایتالیا بوفون
را بهترین دروازهبان نمیداند.
به نقــل از آس ،دینــو زوف دروازهبان
اســطورهای ایتالیا درباره تقابل اسپانیا و
ایتالیا در مرحله یک هشــتم و وضعیت
کشــورش در این رقابتها با آس گفت و
گو کرد .دروازهبان پیشین تیم ملی ایتالیا
درباره دیدار دوشــنبه گفت :هیچ تیمی
نباید ترس بیشــتری داشته باشد .هر دو
تیم از شانس یکسانی برای صعود برخور
دارند .بازی برابری خواهد بود .تقابل زود
هنگام دو تیم تنها بحث بینتیجهای است.
تیمی که میخواهد قهرمان شود باید دیر
یا زود با بهترینها رو به رو شود.
دینو زوف در ادامه افزود :آنتونیو کونته
باید از از بهترین روش ها اســتفاده کند.

اسپانیا عادت به حفظ توپ دارد و ایتالیا
باید مانع از آن بشود .هنگامی که دورتر
از دروازه باشــند از طریــق ضد حمله
ضربه می زنند .اســپانیا نسبت به چهار
سال پیش که توانست ایتالیا را در فینال
گل باران کند تفاوت دارد.
ایتالیــا در بازی آخــرش برابر ایرلند
شکســت خورد .دروازهبان اسطورهای
ایتالیا در این رابطــه اظهار کرد :اتفاق
خاصی نبود و جنبه منفی نداشت چون
پیش از آن صعود کرده بودیم .دوشنبه
داستان دیگری است .سرمربی پیشین
تیم ملی ایتالیا دربــاره جیان لوییجی
بوفون گفت :دروازه بان بزرگی است اما
بهترین نیســت .نامزدهای زیادی برای
بهترین ها وجود دارند.

انتقاد تند پکرمن از داوری بعد از
شکست برابر چیلی

ســرمربی تیم ملی فوتبــال کلمبیا از
عملکرد شاگردانش در دیدار برابر چیلی
راضی نیســت .او به انتقاد تند از داوری
پرداخت.
به نقل از مــارکا ،تیم ملی فوتبال کلمبیا
در نیمه نهایــی رقابتهای کوپا آمهریکا
عملکرد خوبی برابر چیلی نداشــت و با
دو گل تن به شکســت داد تا نتواند جواز
صعود به فینال را به دست آورد.
خوزه پکرمن سرمربی ارجنتینی کلمبیا
به شــدت از داوری ناراضی است .با این
حال اعتراف کرد که شــاگردان او شروع
خوبی نداشــتند و به همین خاطر بازی را
واگذار کردند.
او در نشســت خبری بعد از بازی گفت:
قبل از هر چیزی باید بگویم که شــروع
بســیار بدی داشــتیم و در همان دقایق

نخست بازی دو بار دروازه ما باز شد تا
شرایط بســیار سخت شود .اشتباههای
بدی در خط دفاعی داشتیم و همین هم
کار دستمان داد .بسیار ناراحتم چرا که
تیم ما در شــرایط خوبی قرار داشت و
آماده بودیم اما یک شروع بد باعث شد
تا از همان ابتدا کار برای ما سخت شود.
پکرمن ادامه داد :داوری بسیار ضعیف
بود و آشــکارا به کلمبیا ظلم شد .در
آغاز نیمــه دوم داور بازی به راحتی از
کنار پنالتی ما گذشــت .اگر آن ضربه
پنالتی گرفته میشد امید ما به جبران
زیاد میشد اما داور از کنار آن گذشت
هم چنان که اخراج بازیکن ما هم بسیار
سختگیرانه بود .از دقیقه  57با تصمیم
سخت گیرانه داور  10نفره شدیم و این
کار ما را تا حدود بسیار زیادی تمام کرد.

