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رهبر حزب «جماعت اسالمی» بنگالدش اعدام شد
موتیر رحمان نظامی به اتهامهای گوناگون ،از جمله
جنایت جنگی ،نسلکشــی و تجاوز در دوران مبارزه
برای استقالل بنگالدش از پاکســتان محاکمه و به
اعدام محکوم شده بود .او بین سالهای  ۲۰۰۱تا ۲۰۰۶
چند پست وزارت را به عهده داشت.
در پی یک جنگ داخلی که در ســال  ۱۹۷۱رخ داد،
بنگالدش به عنوان کشوری مستقل از پاکستان جدا
شد .آن زمان بخشی از اســامگرایان مخالف ایجاد
کشور مستقل بنگالدش بودند و حتی به طرفداری از
دولت وقت پاکستان در جنگ شرکت داشتند.
به گفتــه مقامات دولتی بنــگالدش در مدت  ۹ماه
جنگ داخلی ،سربازان پاکستانی و نیروهای مخالف
استقالل بنگالدش حدود  ۳میلیون نفر را کشته ،به
 ۲۰۰هزار زن تجاوز کــرده و بیش از  ۱۰میلیون را از

خانههای خود راندند.
موتیــر رحمان نظامی که در زمان اعدام  ۷۳ســال
داشــت متهم شــده بود که به عنوان فرمانده گروه
شبهنظامی «بدر» در این جنایات شرکت داشته است.
او در ســال  ۲۰۰۰به رهبری حزب «جماعت اسالمی»
برگزیده شد و بین ســالهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۶چند بار
ریاست وزارتخانههای گوناگون را به عهده داشت.
پیش از نظامی ،سه تن از رهبران این حزب ممنوعه
نیز اعدام شده بودند.
در حالی که صدها تــن در داکا ،پایتخت بنگالدش
بــه خیابانها آمدنــد و اعدام نظامی را «جشــن
گرفتند» ،ســران «جماعت اســامی» از طرفداران
خود خواستهاند ،به نشانه اعتراض دست به اعتصاب
عمومی بزنند( .دویچه وله)

جنگ ها به طور بی سابقه
 ۴۰،۸میلیون نفر را
بیجا ساخته اند

طبــق یک گزارش جدیــد ،بیش از ۸،۶
میلیون نفری که در سال  2015در نتیجه
جنگ ها بیجا شده اند در خاور میانه اند.
شمار مجموعی بیجا شدگان داخلی به طور
بی سابقه ای به باال جهیده است.
طبق یک گزارش مشــترک که روز سه
شنبه توسط «شورای مهاجران ناروی» و
«مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی» در
ژنو انتشار یافته است ،شمار بیجا شدگان
داخلی در سال  ۲۰۱۵به  ۴۰،۸میلیون نفر
رسیده است.
جان اگلند دبیرکل شورای مهاجران ناروی
گفت« :ایــن بلندترین رقمی اســت که
تاکنون ثبت شده است و شمار پناهجویان
در سطح جهانی را دو چند ساخته است».
این گــزارش می گوید کــه از جمله ۸،۶
میلیون نفری که در ســال گذشــته در
درون مرزهای کشــورها تازه بیجا شده
اند ،نزدیک به نصف شان از مناطق دچار
منازعه در عراق ،سوریه و یمن می باشند.
کارستن هنســن مدیر منطقه یی شورای

نخستوزیر نیوزیلند از
مجلس این کشور اخراج شد

در انفجاری در بغداد ۶۴
نفر کشته شدند

انفجار یــک موتر بمبگذاری شــده در یک محله
پایتخت عراق دســتکم  ۶۴کشــته و بیش از ۸۰
زخمی به جا گذاشت .داعش مسئولیت این عملیات
تروریستی را برعهده گرفته است.
روز چهارشنبه شــهرک صدر بغداد شاهد یک حمله
تروریستی خونین بود .در آخرین گزارش خبرگزاری
رویترز آمده است که بر اثر انفجار یک موتر صحرایی
که در نزدیکی یک ســالن آرایش در بازار «العریده»
پارک شــده بود ،بیش از  ۶۴نفر کشته و دستکم ۸۰
نفر زخمی شدند.
اکثر قربانیان زن هســتند .حال بسیاری از زخمیها
وخیم گزارش شده است.
یکی از وبسایتهای خبری نزدیک به داعش گزارش

مهاجران نــاروی در خاورمیانه گفت« :در
حالی که توجه جهان به ســرازیر شدن
پناهجویان خــارج از این منطقه متمرکز
شده است ،میلیون ها انسان در خاورمیانه
در درون مرزهــا بیجا گردیده اند ،که رقم
شان بیشــتر از مجموع چنین مواردی در
همه جهان می باشد».
شمار بیجا شــدگان داخلی در سوریه و
عراق  ۱،۳میلیون نفر افزایش یافته است
و  ۱،۱میلیون قبــ ً
ا مجبور گردیده بودند
تا در نتیجه ایــن منازعه طوالنی مناطق
شان را ترک گویند .یمن با «رقم سرسام
آور  ۲،۲میلیون انسانی که مجبور گردیده
اند در اثر حمله هوایی به رهبری عربستان
ســعودی خانه های شان را ترک بگویند»
بدترین ضربت را خورده است.
عربستان سعودی و کشورهای متحدش در
خلیج عملیات نظامی و محاصره اقتصادی
را علیه شورشیان حوثی در سال گذشته
در یمن به راه انداختند که فاجعه به وجود
آورد( .دویچه وله)

فالکائو از تیم بعدی خود سخن به
میان آورد

ستاره کلمبیایی چلسی اعتراف کرد در این تیم نمی ماند و مجبور است به
فوتبال فرانسه برگردد.
به نقل از  ،TyC sportsتا چند ســال پیش که در پورتو و اتلتیکو مادرید
بازی می کرد از بهترین مهاجمان فوتبال اروپا بود و مشــتریان زیاد داشت
اما او در نهایت بدترین تصمیم را گرفت و به خاطر پرداخت نکردن مالیات،
موناکو را به عنــوان تیم بعدی خود انتخاب کرد .تصمیمی که باعث شــد
فوتبال او به کلی نابود شود.
حال و روز فالکائو بسیار بد اســت .بازیکنی که هر تیمی خواستار جذب او
بود االن به قدری افت کرده که هیچ تیمی خواستار جذب او نیست .او فصل
قبل به صورت قرضی در چلســی بازی کرد .ژوزه مورینیو قول داده بود این
مهاجــم بزرگ را به روزهای اوجش برگرداند اما آقای خاص هم نتوانســت
کاری انجام دهد.
این مهاجم کلمبیایی درباره آینده خود گفت :بازیکن موناکو هستم و با توجه
به این که با چلســی به توافق نرسیدم ،باید به فوتبال فرانسه برگردم تا بار
دیگر پیراهن موناکو را بر تن کنم .دو سال دیگر با موناکو قرارداد دارم و باید
به این تیم برگردم .این همه چیزی است که می توانم بر زبان آورم.
او درباره احتمال بازگشت به ریورپالته ارجنتین هم گفت :در شرایط کنونی
چنین احتمالی وجود ندارد و نمی توانم به تیم محبوبم برگردم اما شاید در
آینده این اتفاق افتاد.

داد کــه هدف ایــن عملیات تروریســتی نیروهای
شبهنظامی بوده است .در این میان داعش مسئولیت
این عملیات تروریستی را برعهده گرفته است.
در روز  ۳۰اپریل نیز انفجار یک موتر بمبگذاری شده
در نزدیکی یک بازار شــلوغ در جنوب شرقی بغداد
باعث کشتهشــدند  ۲۴زائر شیعه و زخمیشدن ۳۳
نفر شد .در ماه فبروری هم دو انفجار در بازار دیگری
در شهرک صدر  ۷۰کشته و شمار زیادی زخمی برجا
گذاشتند .داعش مسئولیت این عملیات تروریستی را
به عهده گرفت.
شهرک صدر از مراکز اصلی شــیعیان بغداد است و
بارها هدف حمالت اسالمگرایان سنیمذهب افراطی
قرار گرفته است( .دویچه وله)

تیم بایسکل رانی
دختران افغان عازم
فرانسه میشود

مسئولین فدراسیون بایســکل رانی افغانستان میگویند که قرار
است تیم شش نفری بایسکل رانی به روز جمعه جهت اشتراک در
رقابت ها به فرانسه برود.
عبدالصادق صادقی رئیس این فدراســیون امروز به رادیو آزادی
گفت که در این رقابتها تیم های بایســکل رانی تمامی کشورها
اشتراک خواهند داشت.
آقای صادقی افزود که تیم ملی بایسکل رانی افغانستان برای انجام
این مسابقات از آمادهگی کامل برخوردار است( .رادیو آزادی)

اعتراضات در فرانسه در
واکنش به اصالح قوانین کار
در پی تصویــب اصالحات جنجالی در
زمینه قوانین کار در فرانسه اعتراضاتی
در سراسر کشور بروز کرده است.
در نانتس تظاهرکننــدگان با نیروهای
امنیتی درگیر شــدند .در پاریس هم
روبروی پارلمان درگیــری روی داد و
پولیس علیــه تظاهرکنندگان از گلوله
الستیکی استفاده کرد.
این پس از آن بود کــه کابینه دولت با
اســتفاده از اختیارات ویژه تغییراتی را
بدون تایید پارلمان اعمال کرد.
دولت می گوید این اصالحات برای کمک
به کاهش میزان بیکاری ضرورت دارد.
ایــن تغییــرات اســتخدام و اخراج
کارمندان را برای صاحبان کسبوکارها
آسانتر می کند اما مخالفان نگرانند به
شــرکتها اجازه دهد حقوق کارمندان
در زمینه دستمزد ،ساعات کار اضافه و
ساعات استراحت را زیر پا بگذارند.
فرانســوا اوالند ،رئیس جمهور فرانسه،
برای چند ماه با مقاومت دانشــجویان،
اتحادیه هــا ،و حتی اعضای حزب خود

در برابر این تغییرات روبرو بوده است.
روز سهشــنبه صدهــا نفــر از
تظاهرکنندگان در مقابل پارلمان این
کشــور تظاهرات کردند و خواســتار
استعفای آقای اوالند شدند.
گزارش شبکه های اجتماعی حاکیست
که پولیس در گرنوبــل و مونتپولیه
علیه تظاهرکنندگان از گاز اشــکآور
استفاده کرد .در لیل ،تور و مارسی هم
تظاهرات شد.
به گــزارش روزنامه «پاریســی» دو
تظاهرکننده جوان در تولوز در درگیری
با پولیس زخمی شدند.
تصمیم دولت برای اعمال این اصالحات
با استفاده از اختیارات ویژه پس از آن
بود که نتوانست با گروهی از نمایندگان
شورشی در داخل حزب سوسیالیست
به توافق برسد .این تاکتیک قبال فقط
در یک مورد دیگر توسط آقای اوالند
به کار گرفته شــده بود ،که هدف آن
هم وضع اصالحات بحثانگیز اقتصادی
بود( .بی بی سی)

تیم ملی کرکت
افغانستان به مصاف
تیم اچ پی ال
پاکستان میرود

مسئولین کرکت بورد افغانســتان میگویند که تیم ملی کرکت
افغانستان برای انجام مســابقه با تیم «اچ پی ال» آمادهگی کامل
دارد .عزیــز اهلل فضلی معاون این بورد امروز به رادیو آزادی گفت
که این تیم پاکســتان به تاریخ ۱۴ماه جاری میالدی جهت انجام
رقابت با تیم ملی کرکت افغانستان وارد کابل خواهند شد .به گفتهء
آقای فضلی ،تیم ملی کرکت افغانســتان چهار بازی یک روزه و دو
بازی چهار روزه را با تیم پاکستان انجام خواهد داد( .رادیو آزادی)

بدشانسی دوباره مهاجم آرسنال

دنی ولبک بار دیگر با مصصدومیتی طوالنی مدت روبرو شده و تا  9ماه قادر
به همراهی تیمش نخواهد بود.
به نقل از دیلی میل ،دنی ولبک در بازی منچسترســیتی و آرسنال مصدوم
شد و از زمین مسابقه بیرون رفت .بعد از بازی آرسن ونگر تایید کرد مهاجم
انگلیسی تیمش قطعا در یورو  2016غایب خواهد بود.
با این حال معاینات پزشکی روی پای این بازیکن نشان داد او با مصدومیتی
شدید روبرو شده است و تا  9ماه دیگر نمی تواند به میدان برود.
به این ترتیب ولبک اواسط فصل بعد به میدان بازخواهد گشت .این خبری بد
برای ونگر و تیمش خواهد بود و شاید باعث شود آنها در بازار نقل و انتقاالت
به دنبال جذب بازیکنی در خط حمله خود باشند.
این دومین آســیب دیدگی شدید ولبک در دو سال گذشته است .او دو ماه
پیش به تازگی از مصدومیتی  10ماهه به بازیهای آرسنال بازگشته بود.

«توافقنامه اتحادیه اروپا و
ترکیه در مورد مهاجران در
تهدید قرار دارد»

مسافرت آزاد و و منازعات حقوقی ،توافق اتحادیه اروپا
و ترکیه در مــورد پناهجویان را مورد ســوال قرار داد
است .هرگاه این موافقتنامه ناکام گردد ،مقامات در انقره
تهدیــد کرده اند که راه پناهجویان به اروپا را دو باره باز
می کنند.
روزنامه آلمانی «بیلد» روز چهارشــنبه گزارش داده است
که پس از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
محدوده زمانی و شــرایط اتحادیه اروپا را رد کرد ،توماس
دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال شــک و تردیدش را در
مورد موافقتنامه اتحادیه اروپا و ترکیه ابراز داشت.
حمایت از دادن حق ســفر بدون ویزا به شهروندان ترکیه،
بخشی از موافقتنامه ای اســت که همکاری ترکیه را برای
جلوگیری از ســرازیری پناهجویان به سوی اتحادیه اروپا
تامین مــی کند؛ اگرچه این توافقتنامــه ایجاب می نماید
که ترکیه پیش از کســب حق مسافرت بدون ویزا ،چندین
رفورم یا اصالحات را به عمل آورد .نکته بســیار قابل ذکر
اینکه از ترکیه تقاضا شده است تا قانون مورد مناقشه ضد
ترور را که علیه خبرنگاران و افراد اکادمیک استفاده شده
است مالیم تر سازد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشــنهاد تغییر
این قانون را رد کرده اســت .طبق گــزارش این روزنامه،
دیمیزیر گفته اســت که اردوغان «ظاهرا ً آماده نیست تا با
این معیارات انطباق یابد».
دیمیزیــر افزود« :اگــر او این معیــارات را رعایت نکند،
مسافرت بدون ویزا وجود نخواهد داشت ».برهان کوزو یکی
از مشاوران اردوغان یک پیام کوتاه تویتری فرستاده و در
آن گفته است که مقامات اتحادیه اروپا در برابر یک تصمیم
گیری مهم قرار دارند که مجموع توافق روی پناهجویان را
تحت تاثیر قرار می دهد( .دویچه وله)

پیروزی اوکالهاما در پلیآف
NBA

در ادامه رقابتهای پلیآف  NBAیک بازی انجام شد که در آن اوکالهاما
سیتی تاندر به پیروزی رسید.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر ادامه رقابتهای پلــیآف کنفرانس غرب
اوکالهاما ســیتی تاندر با نتیجه  95بر  91سن آنتونیو اسپرز را از پیش رو
برداشت.
در این بازی راســل وست بروک بهترین عملکرد را برای اوکالهاما داشت.
او  35امتیاز کســب کرد و یازده ریباند و  9پاس منجر به گل داشت .کاس
لئوناردو نیز تاثیرگذارترین بازیکن اســپرز بوده است .او  26امتیاز آوری،
شش ریباند و چهار پاس منجر به گل داشت.
بهاین ترتیب در دور یک چهارم نهایی اوکالهاما سه بر دو از اسپرز گرفته
است و میتوان د با یک برد دیگر به دور نیمه نهایی صعود کند.

منچستریونایتد آخرین مهمان
آپتن پارک

منچستریونایتد آخرین مهمان آپتن پارک ورزشگاه صد ساله وستهام بود.
به نقل از آس ،بولین گراند معروف به آپتن پارک ،سهشــنبه شــب برای
آخرین بار میزبان یک بازی بود.
تیم فوتبال منچستریونایتد آخرین مهمان این ورزشگاه بود .وستهام در
این بازی ســه بر دو یونایتد فان خال را شکســت داد تا با پیروزی از این
ورزشگاه خداحافظی کند.
آپتن پارک در سال  1904با عنوان بولنا افتتاح شد( .بولین در انگلیس نام
آنا بولنا ،یکی از همسران انریکه هشتم بود ).این ورزشگاه به دلیل نزدیکی

آرسنال در اندیشه فروش سانچس

احتمال جدایی ستاره چیلیایی از آرسنال باال گرفت و رسانه های انگلیسی
از تمدید نکردن قرارداد این بازیکن خبر دادند.
به نقل از دیلی میرر ،الکسیس ســانچس در سال  2014با  33میلیون پوند
از بارســلونا راهی آرسنال شــد به این امید که توپچی ها را بعد از مدتها
به قهرمانی در لیگ جزیره برســاند اما حضور این بازیکن هم جواب نداد و
آرسنال نتوانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد.
سانچس در فصل نخســت حضورش بازیهای درخشانی را برای آرسنال به
نمایش گذاشت و نشــان داد خرید خوبی برای این تیم بوده است اما او در
فصل جاری با افت محسوسی مواجه شــد و نتوانست انتظارات را بر آورده
کند.
این بازیکن چیلیایی با آرسنال قرارداد سه ساله دارد .این در حالی است که
هنوز این باشگاه لندنی قرارداد او را تمدید نکرده است و همین باعث شده
تا حرف و حدیثهای زیادی به وجود آید.
روزنامه دیلی میرر نوشت با وجود این که آرسن ونگر دوست دارد سانچس
قراردادش را تمدید کند اما ســران باشگاه آرســنال تمایلی به ماندن این
بازیکن ندارند و می خواهند در تابستان سال جاری او را بفروشند تا پول آن
خریدهای خوبی داشته باشند.
بایرن مونیخ و یوونتوس جدی ترین مشــتریان ســتاره شیلیایی آرسنال
هستند به ویژه یووه که مدیر ورزشی این باشگاه پیش از این تاکید کرد که
دوست دارد سانچس را جذب کند.
احتمال پیوســتن سانچس به یوونتوس زیاد است چراکه او سابقه حضور در
رقابت های ســری  Aرا دارد و بازیهای درخشانی را با پیراهن اودینزه به
نمایش گذاشت و راهی بارسلونا شد.

جان کی ،نخســتوزیر نیوزیلند هنگام بحث در باره اسناد
پاناما از مجلس این کشور بیرون انداخته شده است.
در مجلس نیوزیلند ،نشست پرشور و جنجالی در مورد اسناد
پاناما در گرفته بود و هنگامی که آقای کی ،درخواستهای
متعدد دیوید کارتر ،رئیس مجلس را برای برقراری نظم در
مجلس را نادیده گرفت ،از جلسه مجلس اخراج شد.
آقای کارتر گفته اســت که جان کی چندین بار هشدارهای
او را نادیده گرفت.
رئیــس مجلس نیوزیلند گفته اســت کــه در مجلس ،با
نخســتوزیر هم مانند ســایر افراد رفتار میشود و هیچ
تفاوتی وجود ندارد.
این اولین بار نیست که جان کی از مجلس نیوزیلند اخراج
میشود.
او قبال هم سه بار هنگامی که نماینده مجلس بود از نشست
مجلس اخراج شــده اســت .هلن کالرک و دیوید النگ،
نخستوزیران پیشین نیوزیلند هم سابقه اخراج از نشست
مجلس این کشور را دارند( .بی بی سی)

یک مدالآور کشور به علت ناداری و تنگدستی
تکسیرانی میکند

حامد آزاد از  ۱۶سال بهاینسو تکواندو تمرین
میکند و از رقابتهــای گونهگون چندین
مدال به دست آوردهاست .این ورزشکار که
در باشگاهی بیشاز  ۶۰ورزشکار را در رشتۀ
تکواندو آموزش میهد ،میگوید که به علت
مشــکالت اقتصادی ناگزیر است باشگاهش
را ببندد و تکســیرانی کند .آقای آزاد که
یکی از ورزشکاران مدالآور در کشور است،
برای پرساختن دســترخوان خانواده ناگزیر
شدهاســت به رانندهگی رو بیــاورد .حامد
مدالهای بســیاری به دست آوردهاست؛ اما
بزرگترین افتخارش ،مدال برنزی است که

از رقابتهای جهانــی ارتشهای جهان ،در
کوریای جنوبی به دست آوردهاست .باشگاه
حامد از  ۱۱ســال بهاین سو فعال بودهاست و

ورزشکاران زیادی در اینجا آموزش دیدهاند،
اما اکنون بــه علت فقر مربیهــا ،احتمال
بستهشدن این باشگاه بسیار است( .طلوع)

آمار گلزنی بارسلونا برابر با فصل گذشته

با وجود انتقادهای زیــاد در مورد گل نزدن
بازیکنان بارسلونا در فصل جاری ،شاگردان
لوییس انریکه با رکورد گلزنیشان در فصل
گذشته برابر هستند .به نقل از آس ،خیلی از
مردم از خستگی بازیکنان بارسلونا در اواخر
فصل حرف میزدند .شکســت دو بر یک در
ال کالسیکو برابر مادرید ،شک و تردیدهایی
را در این رابطه به وجــود آورد اما این تیم
دوباره خود را پیــدا کرد و تنها یک بازی تا
قهرمانی فاصله دارد .لوییس انریکه همیشه

از شــاگردان خود حمایت میکند و معتقد
است آنها در بحران قرار ندارند .شنبه هفت ه
گذشته در نشست خبری پیش از بازی برابر
اسپانیول گفت :در شرایط خوشایندی قرار
نداریم .بارســلونا اما دوباره به روند گلزنی
خود بازگشــت .آنها در چهار بازی آخرشان
 21گل به ثمر رســاندند و هیچ گلی دریافت
نکردند .هشت گل به دپورتیووالکرونیا زدند.
اســپورتینگ خیخون را با  6گل شکست
دادند و برابر رئــال بتیس دو بر صفر پیروز

شدند و اســپانیول را با پنج گل پشت سر
گذاشــتند .مجموع گلهای آبیاناریها در
این فصل 109 ،گل بوده است (یک گل بیشتر
ل مادرید) کــه  62گل در بازیهای
از رئــا 
برگشت به ثمر رســیده است .آنها با رکورد
فصل گذشــته خود برابر شدند .بارسلونا در
فصل پیش به عنوان قهرمانی دست یافت.
شــاگردان انریکه تاکنون  256شــوت در
چارچوب زدنــد و هر  30.2دقیقه یک بار به
گل دست یافتند.

به  ،Green street houseمشهور به قصر بولنا بود.
در ســال  1944این ورزشگاه مورد حمالت آلمانیها در جنگ جهانی دوم
قرار گرفت و یک بخشی از ورزشگاه خراب شد که وستهام را مجبور کرد
تا چند بازی را خارج از خانه برگزار کند .در بازی برگشــت در خانه برابر
همسایه خود تاتنهام یک بر صفر شکست خورد.
عالوه بر این ،اینجا خانه صد ساله وستهام است .وین روی اولین بار در این
ورزشگاه پا به میادین گذاشت .مهاجم یونایتد که برترین گلزن تاریخ تیم
ملی انگلیس است بیشترین گل (هشت گل) را برابر وستهام به ثمر رسانده
است .جالب این جاست که او در آخرین بازی آپتن پارک حضور داشت.
بولین گراند در آپتن پارک و در شــرق لندن واقع است .این ورزشگاه در
چهار طرف جایگاه تماشاگران دارد .مشهورترین بخش آن جنوب ورزشگاه
است که به نام بابی مور استند معروف شده است.

تمدید قرارداد بوفون و بارتزالی
تا 2018

دو بازیکن یوونتوس قراردادهای خود را با بیانکونری تا سال  2018تمدید
کردند .این در حالی اســت که به نظر میرســد یوفون برای آخرین بار
قراردادش را با یوونتوس تمدید کرده است.
به نقل از مدیاســت ،روز چهارشنبه باشگاه یوونتوس به طور رسمی اعالم
کرد که قرارداد بوفون و بارتزالی را تا ســال  ۲۰۱۸تمدید کرده اســت،
قرارداد قبلی بارتزالی تا پایان فصل اعتبار داشــت و قرارداد قبلی بوفون
تــا پایان فصل بعد معتبر بود و به این ترتیب این دو بازیکن تا قبل از جام
جهانی روســیه در یوونتوس ماندنی شدند .بوفون با تجربه در سال 2018
به  40سالگی میرسد و امیدوار است در جام جهانی بعدی بازی کند و پس
از آن از میادین فوتبال خداحافظی کند .دروازهبان یوونتوس بعد از تمدید
قرارداد خود با این تیم گفت :باید تاکید کنم که باعث افتخارم اســت که
قراردادم را تمدید کردم .حضور در یوونتوس رویای کودکانه من بود که به
حقیقت پیوســت و از اینکه این فرصت را دارم که چند فصل دیگر در این
تیم بازی کنم به خودم میبالم .میخواهم اعالم کنم مســیری که همه ما
با هم در حال طی کردنش هســتیم مسیری است که در آن سعی داریم به
رویاهایمان برســیم و هدف همه ما قهرمانی در لیگ قهرمانان است .فکر
میکنم به همراه هم تیمیهایم میتوانم به این امر دست پیدا کنم و البته
با کمک این باشــگاه است که باعث شده ما احساس امنیت کنیم .واقعیت
این اســت که من خودم را با هیچ دروازهبانی در جهان مقایسه نمیکنم و
تنها به نحوه بازی خودم متمرکز هستم.

