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اوباما حمایت جمهوریخواهان از
نامزدی ترامپ را زیر سوال برد

باراک اوبامــا رئیس جمهور آمریکا گفته
اســت که دونالد ترامپ نامزد جمهوری
خواهان شایستگی به عهده گرفتن پست
ریاســت جمهوری را ندارد و این سوال
را مطرح کرد که چــرا جمهوری خواهان
همچنان از نامزدی او حمایت می کند.
آقای اوباما گفت« :باید نقطه ای باشد که
بگویید‹ :دیگر بس است› ».آقای ترامپ در
روزهای اخیر به خاطر حمله به پدر و مادر
همایون خان ،سرباز مسلمانی که در جنگ
عراق کشته شد ،مورد انتقاد قرار گرفته
است .پدر این سرباز در همایش ملی حزب
دمکرات از مواضع دونالد ترامپ در مورد
مســلمانان انتقاد کرده بود .او همچنین
به خاطر حمایت از انضمام کریمه توســط
روســیه مورد انتقاد قرار گرفته اســت.
آقای اوباما گفت او در گذشــته با روسای
جمهوری و نامزدهای حزب جمهوری خواه
اختالفاتی پیرامون سیاســت های کشور

داشته اســت اما افزود که هرگز فکر نمی
کرده که یک نامــزد جمهوری خواه توان
انجام وظیفه به عنــوان رئيس جمهور را
نداشته باشــد .آقای اوباما روز سه شنبه
گفت« :نامزد جمهوری خواهان شایستگی
خدمت به عنوان رئیس جمهور را ندارد و
دایم این نکتــه را ثابت می کند .اینکه او
به خانواده یک سرباز جان باخته در جنگ
حمله می کند که چنیــن فداکاری فوق
العاده ای کرده اند ...به این معنی است که
او اصال آماده انجام وظیفه در این پســت
نیست ».آقای ترامپ سه شنبه بعد از ظهر
با انتشــار بیانیه ای از «رهبری شکست
خورده رئیس جمهور اوباما» انتقاد کرد اما
مستقیما به انتقاد او پاسخ نداد.
آقای ترامپ گفت« :کشــور ما در خارج
سرافکنده شده و توانایی مقابله با اسالم
گرایی رادیکال که به خاک ما رســیده را
ندارد( ».بی بی سی)

یوسف شاهد نخستوزیر جدید تونس شد
در پی بحران سیاسی در تونس ،رئیسجمهور باجی قائد سبسی،
وزیر امور شــاروالی ها در کابینه دولت را به سمت نخستوزیر
منصوب کرد .یوسف شاهد  ۴۰ســاله مسئولیت خطیر تشکیل
دولت وحدت ملی را برعهده خواهد گرفت.
یوسف شــاهد  ۴۰ســاله روز چهارشنبه  ۳اگســت از سوی
رئیسجمهور تونس به سمت نخستوزیر منصوب شد .او موظف
شد طی  ۳۰روز اعضای هیئت دولت را تعیین کند.
یوسف شــاهد متعلق به حزب «حرکت نداء تونس» است و این
همان حزبی است که رئیسجمهور نیز به آن تعلق دارد.
باجی قائد سبسی ،رئیسجمهور تونس به هنگام معرفی یوسف
شاهد گفت که دولت نخســتوزیر جدید «یک دولت سیاسی
خواهد بود ،دولتی شایستهساالر و متعلق به جوانان» که در آن
زنان نیز حضور خواهند داشت .پارلمان تونس روز شنبه گذشته
با رأی عدم اعتماد ،نخســتوزیر حبیب صید را پس از یکسال و
نیم از کار برکنار کرد .پارلمان دولت او را متهم کرده است که در
قبال بحران حاکم بر تونس ،پاســخها و راهکارهای مناسب ارائه
نداده است( .دویچه وله)

رابطه خوب مسلمانان و عیسویان
فرانسه پس از حمالت تروریستی

روز سه شنبه کشیشــی در شهر روان
فرانســه به خاک ســپرده شــد که در
کلیســایی در شمال فرانســه توسط دو
مرد به قتل رســانده شده بود .مسئولیت
این ســؤقصد را گروه به اصطالح «دولت
اسالمی» یا داعش به عهده گرفت .قبل از
آن روز یکشنبه ،کاتولیک ها و مسلمانان
با یک مراسم فاتحه در شهر روان از این
کشــیش یادبود نمودند .در جمله ۲۰۰۰
نفری که در کلیســای جامع شهر روان
در این مراسم شرکت کرده بودند ،بیش
از صد نفر شــان مومنان مسلمان بودند.
در فرانسه مباحثه روی همزیستی ادیان
آغاز گردیده است .فرانسه به دلیل تاریخ،
جغرافیا و مهاجرت ها ارتباط بسیار قوی
با اسالم دارد .این مطلب را مانوئل والس
نخســت وزیر فرانسه به روزنامه «ژورنال

دومانشه» گفته است .او افزوده است که
دین اســام جایگاه اش را در جمهوریت
یافته است .اما والس تقاضا نمود که اکنون
می بایست یک پیمان با اسالم در فرانسه
بسته شــود .پس از قتل یک کشیش در
کلیســائی واقع در شمال فرانسه مباحثه
روی یک نظم نو بــرای این دومین دین
بزرگ در فرانســه به وجود آمده است.
یکی از مسائل مرکزی این مباحثه تمویل
مساجد در فرانسه از خارج می باشد .در
آینده باید از ایــن کار جلوگیری گردد.
اینکه چه گونه می تــوان چنین امری را
عملی ساخت یکی از موضوعاتی می باشد
که در مالقات برنارد کازینوف وزیر داخله
فرانسه با شورای مسلمانان فرانسه مطرح
می باشد .آن ها می خواهند مشترک ًا علیه
افراط گرائی مبارزه کنند( .دویچه وله)

روزنه امید برای
مهاجران در شمال یونان

در شــمال یونان یک مرکز جدید با مشارکت بخش
های خصوصی و دولتی ایجاد شــده است که هدفش
بهبود شرایط زندگی آوارگان است .ماریانا کاراکوالکی
و دیمیتریس توزیدیس از تســالونیکی گزارش می
دهند .هنگامی که محمود از پنجره بیرون را نگاه می
کند ،می تواند ســاحل تسالونیکی را به خوبی ببیند.
برخی اوقات ،وقتی که آسمان صاف است ،حتی کوه
المپ قابل دید است .او به دویچه وله می گوید« :این
جا ما باالخره یک اتاق داریم ،ما در کمپ الگادیکیا در
یک خیمه زندگی می کردیم» .محمود سعی می کند با
دستانش نشان دهد که جای شان در آن خیمه چقدر
تنگ بوده است .محمود یکی از  ۱۴۰نفری است که در
الپیدا اســکان داده شده اند .این جا یک مرکز جدید
آوارگان است که در نزدیکی بخش صنعتی تسالونیکی
قرار دارد .او در یک اتاق خصوصی با دوستانش محمد،
احمد و برادر دوگانگی احمد زندگی می کند.
ا ِلپیدا – لغت یونانی به معنای امید – یک مرکز جدید
در شمال یونان است که با همکاری بخش های دولتی
و خصوصی و به هدف بهبود شــرایط زندگی آوارگان
ایجاد شده اســت .بنیانگذاران این مرکز می خواهند
نشــان دهند که چگونه می توان بــه طور کارآمد و
بشردوستانه بحران آوارگان را مدیریت کرد.
ایجاد یک کمپ متفاوت آوارگان رویای آمد خان بود.
او یک ســرمایه گذار ،فرد انسان دوست و بنیانگذار
الپیدا اســت که این مرکز را در مشــارکت با بنیاد
رادکلیف و مسئول عمومی سیاست مهاجرت در یونان
تمویل کرده است.
خان به دویچه وله گفت« :من از (کمپ ها) در جزایر
و در دیگر جاها دیدن کردم و متوجه شدم که شرایط
برای آوارگان جنگ وحشتناک است .با وجود کمک
های مالی که به این منظور هزینه می شــود ،شرایط
زندگی در آن جا انســانی نیســت ،به این خاطر من
تصمیم گرفتم نشان دهم که (ایجاد یک کمپ) امکان
پذیر است»( .دویچه وله)

رقابتهای جودوی المپیک ۲۰۱۶
برازیل روز پنجشنبه قرعه کشی میشود

تیم ملی جودو کشــورما برای حضور در این
مسابقات موفق به کسب سه سهمیه نشد ،اما
بربنیاد کارت ســفید محمد توفیق بخشی در
وزن مثبت  ۹۰کیلوگــرام دربرابر رقیبانش به
میدان میرود .مراســم قرعه کشی رقابتهای
جودو در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک
تابستانی عصر پنجشنبه در محل برگزاری این

رقابتها برگزار خواهد شد.
این دوره از مسابقات با حضور  ۳۸۸جودوکار
از  ۱۵۱کشور جهان از روز شانزدهم ماه اسد
رقابتهای خود را روی تاتامی یا دوشک ریو
آغاز خواهند کرد .بربنیاد برنامه اعالم شده
از ســوی کمیته برگزاری مراسم قرعه کشی
این مســابقات امروز چهارده اســد برگزار

خواهد شد.
آخریــن خبرهایی کــه از رقابتهای جودو
منشتر شده اســت پرافتخارترین جودوکار
جهان بــه عنوان پرچمدار کاروان ورزشــی
فرانسه در مراسم گشایش رژه خواهد رفت.
«تدی رنر» با داشــتن هشــت مدال طالی
جهان ،طال و برنز المپیک یکی از پرامیدترین
جودوکاران در راه کســب مدال در وزن +۱۰۰
کیلوگرم است.
در میــان  ۳۸۸جودوکاری که در این دوره به
رقابت خواهند پرداخت چهــار جودوکار در
بخش زنان و ســه جودوکار در بخش مردان
برای دفاع از مــدال طالی خود به میدان می
روند .ســارا منزس جودکار مســلمان -۴۸
کیلوگرم برازیل  ،ماتسوموتو کائوری جودوکار
جاپان در وزن  ۵۷کیلوگــرم ،کایاال در وزن
 -۷۸کیلوگرم از آمریکا ،اورتیز جودوکار+۷۸
کیلوگرم از کوبا ،شاداتا شویلی از گرجستان
که در  ۲۰۱۲لندن در وزن  -66کیلوگرم مدال
طال کسب کرد و در ریو به وزن  -۷۳کیلوگرم
آمده اســت « ،تایگر خابلوف» روسی در وزن
 -۱۰۰کیلوگــرم و «تدی رنرم فرانســوی در
وزن  + ۱۰۰کیلوگرم هفت جودوکاری هستند
که برای دفــاع از عنوان قهرمانی خود رقابت
خواهند کرد( .طلوع)

افزایش ارزش قرارداد آنتوان گریزمان

ارزش مهاجم اتلتیکومادرید در طول سالهای
اخیر و به دلیل پیشــرفت فوقالعادهای که
داشت افزایش زیادی داشته است.
بــه نقــل از آس ،آنتوان گریزمــان اکنون
ششــمین بازیکن گران قیمت جهان است.
بر اســاس سایت ترانســفر مارکت ،مهاجم
فرانســوی اولین بازیکن گرانقیمتی است
ل مادرید بازی نمیکند.
که در بارسلونا و رئا 
بازیکن فرانسوی به پیشرفت خود ادام ه داد
و باعث افزایش ارزش خود شد .او اکنون 80
میلیون یورو ارزش دارد.
مهاجم اتلتیکومادرید دو ســال پیش زمانی
که به تیم مادریدی آمــد  30میلیون یورو
ارزش داشت .پس از یک سال و نیم و پایانی
خوب به همراه اتلتیکومادرید ،ارزش او به 70
میلیون یورو رسید اما بعد از یورو و درخشش
در این بازیها به همراه تیمملی کشــورش،
از ســتارگانی همچون تومــاس مولر (75
میلیون) ،روبرت لواندوفسکی ( 75میلیون)،
پل پوگبا ( 70میلیون) ،خامس رودریگس (70
میلیون) ،ادن هازارد ( 65میلیون)  ،گونسالو
ایگواین ( 65میلیون) پیشی گرفت.
گریزمــان ،برترین بازیکن و برترین گلزن (6
گل) یورو  2016شد .مهاجم فرانسوی که در
جریان این رقابتها قراردادش را تا سال 2021

با اتلتیکومادرید تمدید کرد تنها لیونل مسی
را با  120میلیون یورو ،کریستیانو رونالدو را
با  110میلیون نیمار را با  100میلیون ،لوییس
ســوارس را با  90میلیون و گرت بیل را با 90
میلیون پیشرو دارد .ســه مهاجم بارسلونا
ل مادرید ارزش بیشــتری از
و دو مهاجم رئا 
مهاجم اتلتیکو دارند و تنها او از کریم بنزما
 60میلیونی ارزشــمندتر است .گریزمان به
ســتاره اتلتیکو و فرانسه تبدیل شد که این

موضوع احتماال باعث شود در میان نامزدهای
کســب توپ طال قرار بگیــرد .بازیکن 25
ساله با حضورش در اتلتیکومادرید از کناره
به مرکز خط حمله رفــت ،حضورش در تیم
دیگو سیمئونه باعث شــد تبدیل به بازیکن
موثری در تمام مسابقات شود .نقش سرمربی
آرژانتینی در پیشرفت گریزمان آشکار بود.
مهاجم فرانسوی توانســت برای اتلتیکو و
کشورش  38گل در فصل گذشته بزند.

دانیل اورتگا همسرش را
به عنوان معاون خود برای
انتخابات آتی معرفی کرد

دانیل اورتگا ،رئیسجمهوری نیکاراگوئه
که قرار اســت بــرای ســومین دوره
ریاســتجمهوری کاندیدا شود ،همسر
خود را به عنوان معــاون خود انتخاب
کرده است.
رزاریو موریلو ،بانوی اول نیکاراگوئه در
حال حاضر سخنگوی ارشد دولت است و
به گفته بسیاری ،قدرت فراوانی در کشور
دارد.
این انتخابــات نوامبر امســال برگزار
میشــود و به احتمال قوی آقای اورتگا
یک بار دیگر بــه عنوان رئیسجمهوری
نیکاراگوئه انتخاب میشود.
خانم موریلو تقریبا هر روز در تلویزیون
نیکاراگوئه حاضر میشود.
آقای اورتگا گفته اســت که کشورش را
با همســرش اداره خواهد کرد و چنین
تقسیم قدرتی ،نمادی از برابری جنسیتی

خواهد بود.
منتقدان ،آقای اورتگا و همســرش را
متهم میکنند که کشــور را مثل ملک
شخصی خود اداره میکنند.
آقای اورتگا  ۷۰ساله به ندرت با رسانهها
مصاحبه میکند اما همسر او هر روز در
تلویزیون حاضر میشود و سیاستهای
شوهرش را معرفی و تبلیغ میکند.
رزاریو موریلو مادر هفت فرزند اســت
و انگلیســی و فرانسه را روان صحبت
میکند و شــاعر معروفی در کشورش
است .دانیل اورتگا در سال  ۱۹۷۹پس
از انقالبی که منجر به سرنگونی حکومت
مورد حمایت آمریکا شــد ،به قدرت
رسید اما یازده سال بعد در سال ۱۹۹۰
انتخابات را به حزب مخالف واگذار کرد
و از قدرت کنار رفت .او در سال ۲۰۰۷
مجددا به قدرت بازگشت( .بی بی سی)

استوریج :برای یک فصل
خیلی خوب آماده هستم

مهاجم لیورپول اظهار کرد برای شــروع یک فصل خیلی
خوب در لیورپول آماده است.
به نقل از دیلی اســتار ،دنیل اســتوریج فصل گذشته با
مصدومیت دســت و پنجه نرم کرد و بازی های زیادی را در
این فصل از دست داد .با این حال او در یورو  ۲۰۱۶برای تیم
ملی فوتبال انگلیس به میدان رفت و توانســت یک بار نیز
گلزنی کند.
اســتوریج درباره حضور در لیورپول قبل از شــروع فصل
جدید گفت :خیلی خوشحالم بعد از سال  ۲۰۱۲برای اولین
بار در تمام تمرینات پیش فصل و بازی های دوستانه قبل از
شروع فصل جدید حضور داشتم .شرایط خیلی خوبی دارم.
امیدوارم این فصل بهترین فصل من برای لیورپول باشــد.
همیشه تالش کردم بهترین بازی های خودم را برای لیورپول
ارائه کنم و بتوانم بهترین بازیکن فصل باشم .تمام تالش من
این است که بتوانم این فصل بهترین عملکرد خودم را برای
لیورپول نشان بدهم.استوریج ادامه داد :مهمترین هدف من
این است که بتوانم با لیورپول قهرمانی های زیادی را تجربه
کنم .دو سال پیش در آستانه قهرمانی در لیگ برتر بودیم و
توانستم  ۲۱گل به ثمر برسانم .فصل قبل در آستانه کسب
دو جام بودیم (اتحادیه و لیگ اروپا) که متاسفانه نتوانستیم
به جام برسیم .امیدوارم امسال ،سال جام گرفتن ما باشد.
خیلی جاهطلب هســتیم تا بتوانیم به تمام جام های ممکن
برسیم .در حال حاضر به این فکر می کنم که خودم را برای
دیدار نخست و شروع خوب همراه لیورپول آماده کنم.

بارسلونا دروازهبانهایش
را نمیفروشد

باشگاه بارسلونا تاکید کرد هر  2دروازهبانش را حفظ خواهد
کرد و اجازه جدایی به آنها را با وجود پیشنهادهای زیادی
که دارند نمیدهد.
خبرهای زیادی درباره جدایی مارک آندره تراشــتگن از
بارسلونا در فصل جابجایی تابســتانی به گوش می رسید.
لیورپول مشتری جدی سنگربان آلمانی بارسلونا بود اما این
باشگاه اسپانیایی تاکید کرد سنگربان خود را نمیفروشد.
باشگاه بارســلونا در بیانیهای اعالم کرد رقم فسخ قرارداد
ترشتگن  80میلیون یورو است و تا حدودی می توان گفت
غیر ممکن است باشــگاهی برای جذب یک دروازهبان80 ،
میلیون یورو پرداخت کند .بارسلونا در این بیانیه همچنین
تاکید کــرد کلودیو براوو را هم برای فصل بعد حفظ خواهد
کرد تا منچسترسیتی دست از سر این دروازهبان شیلیایی
بردارد .منچسترســیتی با هدایت گواردیوال از مشتریان
جدی جذب براوو بود ،اما باشگاه بارسلونا تاکید کرد که این
دروازهبان باتجربه خود را حفظ خواهد کرد.لوییس انریکه
در اللیگا از کلودیو براوو و در جام حذفی و لیگ قهرمانان
اروپا از تراشتگن استفاده می کند و نکته جالب این که هر
دو دروازهبان از وضعیت خود راضی نیستند و همین باعث
شــده تا خبرهای زیادی درباره جدایی آنها به گوش برسد.
این در حالی است که باشگاه بارسلونا تاکید بر حفظ هر دو
دروازهبان دارد و با جدایی آنها مخالف است.

برخالف تصورات،
آلمان امنتر شده است

در نتیجۀ سوءقصدها ،گلوله باری جنونآمیز و قتل ،ناامنی
در آلمان افزایش مییابد .اما آمار عکس این ادعا را نشــان
میدهند :جنایتهــای خشــونتآمیز و جرایم جوانان و
خارجیها در آلمان از سالها به اینسو رو به کاهش است.
در پی گلولهباری جنونآمیز در شــهر مونشــن ،حمالت
تروریستی در انسباخ و وورتســبورگ و حمله با کارد در
رویتلینگن ،بســیاری از مردم آلمان خود را ناامن احساس
میکننــد .این در حالیســت که پیش از ایــن رویدادها،
تعرضهای گروهی جنســی باالی زنان و دختران در شب
سال نو در شهر کلن ،احســاس مصونیت در جامعه را قب ً
ال
متزلزل ســاخته بود .از آن زمان به بعد این ســؤال مطرح
است که آلمان با پذیرفتن بیشتر از یک میلیون پناهجو آیا
خشونت و جرم و جنایت را نیز وارد خاک خود کرده است؟
کریستیان فایفر کارشــناس امور جنایی در مصاحبهای با
دویچه وله برعکس احســاس احتمالی ناامنی مردم آلمان
می گوید« :آلمان به صورت فزاینده امن تر شــده است».
این رئیس چندین سالۀ انستیتوت تحقیقات جنایی ایالت
نیدرزاکسن آلمان با اشاره به آمار پولیس میگوید که طور
مثال قتلهای عمدی و غیرعمدی از سال  ۲۰۰۰به اینطرف
 ۴۰درصد کاهش یافته است.
به قول وی خشــونتهای جنســی نیز از دیــر زمانی در
پایینترین ســطح آن قرار دارد .فایفــر در مصاحبه اش
همچنان گفت« :تجاوزهای جنسی در سال  ،۲۰۱۵نسبت به
سالهای قبلی آن ،کاهش بیشتر داشت ،با آنکه در این سال
شمار زیاد مهاجرین به ویژه مردان جوان وارد آلمان شدند.
در این ســال هیچ نوعی از جرایم خشونت میزان بلندتری
نداشــت .جرایم ســرقت حتی از پایان دهۀ  ۱۹۹۰کاهش
بیشتر از  ۴۰درصد داشته است( ».دویچه وله)

بسته شدن میدان
هوایی دبی پس از فرود
اضطراری هواپیمای
شرکت امارات

میدان هوایی بینالمللی دبی پس از فرود اضطراری هواپیمای
شرکت امارات بسته شده است .یوروکنترل ،سازمان ایمنی
هوایی اتحادیه اروپا ،در این باره اعالم کرد که کلیه پروازها به
مقصد این میدان هوایی تعلیق شدهاند .دولت دبی اعالم کرد
که فعالیتهای میدان هوایی بینالمللی این کشــور متوقف
شده و هیچ پروازی تا اطالع بعدی از این میدان هوایی انجام
نمیشود .همچنین کلیه پروازها به مقصد این میدان هوایی
نیز تعلیق شــدهاند .هواپیمای بویینگ  ۷۷۷شرکت هوایی
امارات که در ســاعت  ۱۰و  ۱۹دقیقه روز چهارشنبه از شهر
تریواندروم در جنوب هند به مقصد دبی پرواز کرده بود ،قرار
بود در ساعت  ۱۲و  ۵۰دقیقه در میدان هوایی بینالمللی این
کشور بنشیند .این هواپیما اما در میدان هوایی دچار حادثه
و مجبور به فرود اضطراری شد .این هواپیما پس از نشست
اضطراری دچار آتشسوزی شد .به گزارش خبرگزاری رویترز
بر فراز محل فرود هواپیما دود ســیاهی به چشم میخورد.
مقامــات میدان هوایــی دبی اعالم کردند کــه همه ۲۷۵
سرنشین و کلیه خدمه این هواپیما سالم هستند.دلیل این
فرود اضطراری هنوز روشن نیست( .دویچه وله)

گابریل خسوس به
منچسترسیتی پیوست

مهاجــم پالمیــراس فصل آینــده برای
منچسترستی بازی خواهد کرد.
به نقل از موندو دپورتیوو ،گابریل خســوس
مهاجم جوان تیم پالمیراس به منچسترسیتی
پیوست.
ارزش قرارداد بازیکن  19ساله برازیلی27 ،
میلیون یورو است.
خســوس که در تیم المپیک برازیل حضور
دارد ،از جنــوری به جمع شــاگردان پپ
گواردیوال خواهد پیوست و پنج فصل در تیم

انگلیسی حضور خواهد داشت.
بارسلونا و رئال مادرید نیز قصد جذب این
بازیکن را داشــتند اما سرمربی اسپانیایی
مانع از حضور مهاجم برازیلی در اللیگا شد.
بارســا که به دنبال مهاجم است ،دوباره
در جذب بازیکن در این پست با شکست
رو به رو شد .لوسیانو ویتو و کوین گامیرو
گزینههای مورد نظر باشگاه کاتاالنی بودند
که به ترتیب به تیمهای ســویا و اتلتیکو
مادرید پیوستند.

فلپس پرچمدار کاروان آمریکا
در المپیک شد

پرافتخارترین ورزشــکار المپیک به عنوان
پرچمدار آمریــکا در بازیهــای المپیک
انتخاب شد.
به نقل از یورو اســپورت ،بازی های المپیک
ریو از اواخر هفته جاری شروع میشود در
آستانه شــروع این رقابت ها از طرف تیم

اعزامی آمریکا ،مایــکل فلپس به عنوان
پرچمدار کاروان اعزامی این کشور انتخاب
شد.
فلپس با کســب  18طال در بــازی های
المپیک پرافتخارترین ورزشکار تاریخ این
رقابت ها است.

کرالی بعد از  18سال از بازیهای
ملی خداحافظی کرد

گابــور کرالی بعد از حضــور در یورو 2016
تصمیم گرفت از فوتبــال ملی خداحافظی
کند.
به نقل از هنگری تایمز ،گابور کرالی دروازه
بان باسابقه تیم ملی هنگری که  ۱۸سال در
این تیم بازی کرد و  ۱۰۷بازی ملی در کارنامه

خود داشت ،خداحافظی خود را از تیم ملی
این کشور اعالم کرد .البته این دروازه بان
باسابقه اعالم کرده که برای تیم باشگاهی
خود از جملــه ژومباتلی در لیگ هنگری
بازی خواهد کرد و تــا زمانی که بدن او
اجازه دهد ،به فوتبــال بازی کردن ادامه
میدهد.
دروازه بان سابق هرتابرلین ،مونیخ ،۱۸۶۰
برنلی ،کریستال پاالس و فوالم که اکنون
در لیــگ هنگری بــازی میکند به دلیل
پوشــیدن پیژامه مخصوص خود در این
مدت چهره شــده بود .ایــن دروازه بان
گفته بود به دلیل راحتی از این نوع شلوار
در دیدارهای ملی و باشــگاهی استفاده
میکند.
کرالی با حضور در یورو  ۲۰۱۶به مســن
تریــن بازیکن تاریخ یورو تبدیل شــد و
رکورد لوتار ماتئوس را شکست.

