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Brosandi fólk í Bankastrætinu á fallegum vordögum
Ísland er vinsæll ferðamannastaður og nú á fallegum
vordögum flykkist fólk víða að úr veröldinni hingað til
að njóta og upplifa. Til siðs er meðal útlendinganna að

taka myndir af því sem fyrir augu ber, sem eðlilega er
ótalmargt. Sumt er raunar mjög kátlegt, samanber þessa
mynd sem tekin var í Bankastræti í Reykjavík. Líklegt

er þó að eitthvað verði þyngri brúnin á þjóðarleiðtogum
Evrópu sem nú eru væntanlegir til Íslands til skrafs og
ráðagerða á fundi Evrópuráðsins, sem hefst á morgun.

Morgunblaðið/Eggert

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadótt-
ir, utanríkisráðherra Íslands, segir í
samtali viðMorgunblaðið að leiðtoga-
fundur Evrópuráðsins verði söguleg-
ur af ýmsum ástæðum.

„Ég held að Reykjavíkuryfirlýs-
ingin, „Reykjavik Declaration“, verði
yfirlýsing sem verður vísað til í fram-
tíðinni og fundurinn verði sögulegur
af ýmsum ástæðum,“ segir Þórdís.
Fundurinn verður haldinn í Hörpu

en í gær hófst fólk handa við að gera
húsið tilbúið fyrir viðburðinn. „Við
fengum Hörpu afhenta klukkan 18 í
dag en starfsfólkHörpu hefur reyndar
verið í allan dag að stilla upp í sölum
hússins,“ sagði Ragnar Þorvarðarson,

framkvæmdastjóri leiðtogafundarins,
þegar blaðið tók púlsinn á honum í
gærkvöldi en Harpa verður lokuð
vegna viðburðarins.
„Stóri salurinn verður settur upp

eins og hjá alþjóðastofnunum. Eins

og við höfum séð hjá Evrópuráðinu
í Strassborg eða hjá Sameinuðu
þjóðunum í New York eða Genf. Það
verða merkingar fyrir hvert ríki í
stóra salnum og á morgun [í dag]
verður frágangur á því.“
Ragnar segir að allt sé á áætlun í

undirbúningnum fyrir viðburðinn.
„Já, undirbúningurinn hefur gengið
mjög vel. Við búum að því að eiga
þetta frábæra hús, Hörpu, og þar er
fagfólk sem hefur mikla þekkingu
á skipulagningu á stórum viðburð-
um. Einnig höfum við unnið með
viðburðafyrirtæki. Samstarfið milli
ráðuneyta, stofnana og lögreglu hefur
verið afburðagott og þar koma stuttar
boðleiðir sér vel,“ segir Ragnar.

lUnnið í Hörpu í daglFengu húsnæðið afhent í gær

Telur að fundurinn
verði sögulegur

Fundurinn

»Leiðtogafundur Evrópu-
ráðsins hefst í Hörpu á
morgun.
»Búist við um 900 erlendum
gestum.
»Þjóðarleiðtogarnir koma
líklega flestir til landsins á
morgun.

Kristján Jónsson
kris@mbl.is
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„Ég ræddi við Gylfa á dögunum
og ég tjáði honum það að ég væri
persónulega mjög spenntur fyrir
því að fá hann aftur í landsliðið.
Hann er ótrúlega hæfileikaríkur
leikmaður og hann var gríðarlega
mikilvægur fyrir íslenska liðið,
bæði innan og utan vallar, þegar
liðið var upp á sitt allra besta. Það
væri gott fyrir bæði hann og liðið ef
hann sneri aftur,“ segir Norðmað-
urinn Åge Hareide, þjálfari íslenska
karlalandsliðsins í knattspyrnu, í
Dagmálum á mbl.is í dag.
Gylfi Þór Sigurðsson hefur ekki

leikið fótbolta í tæp tvö ár en
Hareide vonast til þess að hann
snúi aftur í landsliðið.
Hareide, sem er 69 ára gamall,

var ráðinn þjálfari íslenska liðsins
um miðjan síðasta mánuð en hann
tók við landsliðinu af Arnari Þór

Viðarssyni. „Ég er mjög spenntur
fyrir fyrstu leikjunum og ég get í
raun ekki beðið eftir því að hitta
leikmennina hinn 6. júní. Við ætlum
okkur að reyna að fá þá leikmenn,
sem eiga þess kost, inn á æfingar
viku áður en undirbúningurinn á
formlega að hefjast,“ segir Hareide
en fyrstu leikirnir verða gegn
Slóvakíu og Portúgal. » 11

Ræddi endur-
komu við Gylfa
lÅgeHareide í viðtali í Dagmálum

Åge Hareide Gylfi Sigurðsson


