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عفو بین الملل :شمار زیادی از
متهمان نوجوان در ایران را
خطر اعدام تهدید می کند

رئیس جمهور ایران در حال حاضر طی ســفر به کشورهای
اروپایی برای ســرمایه گذاری اقتصادی در کشورش تبلیغ
می کند .آن طور که ســازمان عفو بین الملل گزارش می
دهد ،در سیستم قضایی این کشور تحول قابل مالحظه ای
ایجاد نشده است.
به گزارش ســازمان عفو بین الملل بــا وجود جدیدترین
اصالحات در قوانین قضایی ،ده ها مجرم جوان و نوجوان را
در ایران خطر اعدام تهدید می کند.
درگزارشی که این ســازمان مدافع حقوق بشر نشر کرده،
آمده اســت ،این افراد به خاطر جنایاتی بازداشت شده اند
که پیش از رســیدن به سن  18سالگی مرتکب آن شده اند
و بســیاری از آن ها سال ها است که در بخش محکومان به
اعدام در زندان به سر می برند.
به گزارش ســازمان عفو بین الملل بین سال های  2005و
 2015دســت کم  73جوان تبهکار در ایران اعدام شده اند
که حکم اعدام دست کم چهارتن از آن ها در سال گذشته
به اجرا درآمده است .طبق این گزارش بخش بزرگی از آن
ها به جرم آدم کشــی و برخی دیگر به جرم تجاوز جنسی،
خرید و فروش مواد مخــدر و به خطر انداختن امنیت ملی
به مرگ محکوم شــده اند .ماموران تحقیق عفو بین الملل
گفتند که توانسته اند در مورد اسامی و محل نگهداری 49
جوان و نوجوان محکوم به مرگ اطالع حاصل کنند.
اما در این گزارش آمده اســت که احتماال شــمار اصلی
محکومان به مرگ به مراتب بیشــتر از این است .در یک
گزارش سازمان ملل متحد از سال  2014آمده است که شمار
متهمان جوان و نوجوان که در بخش محکومان به مرگ در
زندان به سر می برند ،بیش از  160تن می باشد( .دویچه وله)

جانبداری مرکل و کامرون از اصالحات در اتحادیه اروپا

برای باقی ماندن کشــورش در اتحادیه اروپا موافق است
اما او برای این منظور سازش های گسترده را تقاضا کرده
اســت .یکی از نکات بحث برانگیز این است که مهاجران
از کشــورهای اتحادیه اروپا به بریتانیا قبل از این که حق
استفاده از مزایای اجتماعی را به دست بیاورند باید مدت
چار ســال در بریتانیا زندگی کنند .به خصوص کشورهای
اروپای شرقی که در سال های اخیر صدها هزار نفر از آن
جاها به بریتانیا رفته انــد ،در آن یک نوع تبعیض را می
بینند.اما کشورهای اروپای شرقی در این کار یک تبعیض
را می بینند .عالوه بر کاهش مزایای کمک های سوسیال
برای شهروندان اتحادیه اروپا ،بریتانیا سه مالحظه مرکزی
دیگر نیز دارد که از این قرار اند :آن کشورهای اروپایی که
عضو حوزه یورو نیستند ،نسبت به سایر کشور های عضو
اتحادیه اروپا نباید سلب امتیاز شوند .موضع پارلمان های
ملی تقویت گردد و با از میان بردن دیوانساالری و قیود و
الزامات اتحادیه اروپا  ،پیش شرط های رشد بیشتر مهیا
گردد( .دویچه وله)

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هر چند با باقی ماندن
کشــورش دراتحادیه اروپا موافق اســت اما او خواستار
اصالحات در این اتحادیه شد .وی این موضوع را طی یک
تماس تلفنی با انگال مرکل صدر اعظم آلمان دوباره به طور
واضح مطرح کرد.
دیوید کامرون نخســت وزیر بریتانیا هر چند برای باقی
مانــدن کشــورش دراتحادیه اروپا موافق اســت اما او
خواســتار اصالحات در این اتحادیه شد .او این موضوع
را طی یک تمــاس تلفنی با انگال مرکل صدر اعظم آلمان
دوباره به طور واضح مطرح کرد.
یک ســخنگوی دیوید کامرون درلندن تاکید کرد که اگر
چه نخســت وزیر بریتانیا وانگال مرکل صدر اعظم آلمان
از پیشــرفت ها از زمان جلسات رهبران اتحادیه اروپا در
ماه دســمبر یاد کردند ،اما هر دو سیاستمدار اتفاق نظر
داشــتند که قبل از جلسه سران اتحادیه اروپا در اواسط
ماه فبروری به کار بیشــتر برای پیدا کردن راه حل های
مناســب نیاز است .نخست وزیر بریتانیا هر چند در اصل

روسیه :ادعاهای فساد مالی
والدیمیر پوتین جعلی و
افترا آمیز است

سویدن :حمله مرگبار با چاقو
در کمپ آوارگان

ضربات چاقو در یک کمپ برای پناهجویان خوردســال در
سویدن جان یک کارمند زن  22ســاله را گرفت .پولیس
توانست فرد مظنون را بازداشت نماید .پولیس اعالم کرد
که کارمند این کمپ آوارگان در شــفاخانه در اثر جراحت
های شدید ناشی از ضربات چاقو جان باخته است .این واقعه
در مولن دال در نزدیکی شهر ساحلی گوته بورگ رخ داده
اســت .پولیس درباره هویت و ملیت فرد مظنون جزئیاتی
ارائه نکرد و درباره دالیل احتمالــی این حمله هم چیزی
نگفت .در این کمپ به پناهجویان  14تا  17ساله جای داده
شده که همراه بزرگسال ندارند .دان الیاسون ،رئیس پولیس
ســویدن گفت که در کمپ های پناهجویان موارد متعدد
تخطــی از قانون رخ می دهد و به ایــن خاطر در برخی از
مناطق «شمار قابل توجهی از ماموران پولیس مصروف می
شوند» (و نمی توانند وظایف دیگرشان را به درستی انجام
دهند) .به گزارش آژانس ملی مهاجرت ،در سال  2015شمار
موارد تهدید به خشونت که به پولیس اطالع داده شده است
و یا دوسیه خشــونت در مراکز آوارگان این کشور به 322
مورد افزایش یافته است که به این ترتیب در مقایسه با سال
 2014بیش از دوبرابر شده است .در سال گذشته تقریبا 163
هزار پناهجو به سویدن رسیدند که تعداد آن ها در مقایسه
با سال  2014دوبرابر شده است .تقریبا  35هزار درخواست
پناهندگی توسط پناهجویان خوردسال ارائه شده که بیشتر
این متقاضیان از افغانستان هستند( .دویچه وله)

دفتر ریاســتجمهوری روسیه به اتهامات
مطرح شده در مورد فساد والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روســیه که در یک مستند
خبری بیبیسی پخش شده ،واکنش نشان
داد .دمیتری پســکوف ،ســخنگوی آقای
پوتین ،چنین ادعاهایی را جعلی و افتراآمیز
خوانده است .یک مقام وزارت مالیه آمریکا
به بیبیسی گفته است که والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روســیه از نظر مالی فاسد
است .ســخنگوی آقای پوتین گفته است
وزارت مالیه آمریکا هیچ ســند و مدرکی
برای اثبــات این ادعای خود ارائه نکرده که
و چنین ادعایی بر اعتبار این نهاد ســایه
میافکند .والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روســیه اذعان کرده که کشورش با مشکل
فساد مواجه است .آقای پوتین این اظهارات
را در نشست شورای ویژه مقابله با فساد در
مســکو عنوان کرده است .او گفته است که

مقابله با فساد مالی در کشور ،به کار بسیار
زیاد دولت نیاز دارد .آقــای پوتین بدون
اشــاره به اتهاماتی که علیه او مطرح شده،
گفت نهاد مبارزه با فساد در روسیه در حد
استاندادرهای جهانی اســت و از ابرازهای
مناسب برای مقابله با فساد برخوردار است.
آدام زوبین ،که بر تحریم های وزارت مالیه
آمریکا نظارت دارد ،دوشنبه شب به برنامه
پانورامای بیبیسی گفت که رئیسجمهوری
روسیه فاسد است و دولت آمریکا «سالهای
سال اســت» که به این موضوع واقف است.
آقای زوبیــن در مورد یک گزارش محرمانه
سال  ۲۰۰۷سازمان اطالعات مرکزی آمریکا،
سیا ،که میزان ثروت آقای پوتین را حدود
 ۴۰میلیارد دالر رقــم زده بود ،اظهارنظری
نکرد اما گفت که رئیسجمهوری روســیه
به طور مخفیانه درحال ثروت اندوزی بوده
است( .بی بی سی)

هشدار سازمان بهداشت
جهانی درباره شیوع زیکا
در سراسر قاره آمریکا

سازمان بهداشــت جهانی هشدار داد ویروس زیکا که
احتماال باعث به دنیا آمدن نوزادان با ســرهای کوچک
میشود ،در سراسر قاره آمریکا گسترش خواهد یافت.
این بیماری که در اکثر موارد بدون عالمت است یا عالئم
خفیفی همچون تب خفیف ،سردرد و درد مفاصل دارد
تاکنون در  ۲۱کشــور در کارائیب ،آمریکای شمالی و
آمریکای جنوبی مشاهده شده است.
با شیوع ویروس زیکا در کشــورهای آمریکای التین
و تولــد چندین هزار نوزاد با میکروســفالی (جمجمه
کوچکتر از حد طبیعی) الســالوادور و کلمبیا از زنان
کشورشان خواستند فعال باردار نشوند.
دفتر سازمان بهداشــت جهانی در آمریکا در بیانیهای
گفت« :ما انتظار داریم که شیوع ویروس زیکا ادامه پیدا
کند و به تمامی کشــورهای منطقه که دارای پشه ناقل
ویروس هستند راه یابد».
گفته میشود عدم وجود ایمنی طبیعی در قاره آمریکا
به شیوع سریع این بیماری کمک کرده است.
سازمان بهداشت جهانی همچنین تایید کرد که در یک
مورد احتماال رابطه جنسی راه انتقال بوده و این ویروس
در منی نیز یافت شده است.
اما این گزارش تاکید کرد که به شــواهد بیشتری نیاز
است تا ثابت شــود این ویروس از طریق رابطه جنسی
انتقال مییابد.
اما آنچه بیش از هر چیز باعث نگرانی اســت تاثیر این
بیماری بر رشــد مغزی جنین مادران باردار اســت .از
ماه اکتبر تاکنــون ،تنها در برازیل  ۳۵۰۰نوزاد مبتال به
میکروسفالی گزارش شده است.
زیکا یک بیماری خفیف ویروســی است که نام خود را
از جنــگل زیکا در اوگاندا گرفته ،جایی که این ویروس
نخستین بار در سال  ۱۹۴۷شناسایی شد( .بی بی سی)

جوکوویچ با غلبه بر
نیشیکوری به فدرر رسید

انریکه:

نیمار قراردادش را
تمدید خواهد کرد
سرمربی بارســلونا معتقد اســت نیمار قراردادش را با
باشگاه تمدید خواهد کرد.
بارسلونا چهارشنبه شــب در دیدار برگشت مرحله یک
چهارم نهایی کوپا دلری به مصاف اتلتیک بیلبائو میرود.
بازی رفت دو بر یک در ســن مامس با پیروزی آبی اناری
ها همراه شد.
لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی گفت :هدف
ما مثل بازی رفت است و به دنبال کسب پیروزی هستیم.
اتلتیک خطرناک خواهد بود ،چــون نتیجه صفر  -صفر
برایشان کارساز نیست .بازی حساسی است و در صورت
کسب نتیجه الزم به نیمه نهایی صعود خواهیم کرد .معلوم
نیست در بازی چه اتفاقی بیفتد.
سرمربی بارســلونا درباره نیمار اظهار کرد :او در شرایط

خیلی خوبی قرار دارد و نمیخواهیم در رابطه با او ریسک
کنیم .او مشکلی ندارد و از آمادگی کامل برخوردار است.
معتقدم که نیمار قراردادش را تمدید خواهد کرد.
بارسلونا در هفته جاری بازی بدی را برابر ماالگا به نمایش
گذاشت اما پیروز شد .انریکه در این باره گفت :اصوال ارائه
بازی بد منجر به پیروزی نمی شــود .معموال عکس این
موضوع اتفاق می افتد.
ســرمربی آبیاناری ها در رابطه با برنامه بازیها و امتیاز
از دســت دادن تیم ها در اللیگا گفت :دقایق زیادی بازی
کردهایم و بازیهای زیادی انجام دادهایم که این موضوع
مرا نگران میکند .هر ســه تیم باالی جدول ممکن است
امتیاز از دســت بدهند که آن منطقی است .آنها ماشین
نیستند بازیکن هستند و دچار اشتباه می شوند.

گواردیوال :برای بهتر شدن باید
دشمن داشته باشید

ســرمربی بایرن مونیخ میگوید بهتریــن راه حل برای
پیشرفت داشتن دشمن است.
به نقل از ســاکرنت ،پپ گواردیوال سرمربی بایرن مونیخ
با این تیم به توافق رســیده که در پایان فصل مونیخ را
ترک کند .او در سومین سال حضور خود در بایرن مونیخ
در حالی در تابســتان این تیم را ترک میکند که بایرن
مونیخ در مســیر چهارمین قهرمانی پیاپی در بوندسلیگا
قرار گرفته است .پپ گواردیوال که به عنوان نماینده یک
شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم و تولیدات ورزشی
در مونیخ ( )ISPOشرکت کرده بود ،در جمع خبرنگاران
از رقابتها و دشمنیهای جدید استقبال و عنوان کرد این
موضوع به پیشرفت او کمک میکند .او درباره این موضوع
گفت :پس از سه یا چهار سال حضور در یک تیم ،میتوان

این را قبول کرد که شــما همه چیز را در آن تیم تجربه
کردهایــد و هر آنچه که ممکن بوده انجام دادهاید و دیگر
وقت آن رســیده است که تغییری در آن به وجود آورید.
شما باید همیشه در قبال مســائل مختلف عکسالعمل
متفاوت نشان دهید ،هیجان و استرس را چه برای خود و
چه برای بازیکنان نگه دارید .در غیر این صورت همه چیز
خسته کننده خواهد شد.
ســرمربی  45ســاله اســپانیایی ادامه داد :برای اینکه
پیشــرفت کنید به دشــمن نیاز دارید .برای بهتر شدن
همیشــه به چالش جدید نیازمند هستید .باید چیزهای
جدیدی تجربه کنید .چند پیشــنهاد مختلف به من داده
شده اســت ،اما هنوز تصمیمی نگرفتهام .وقتی تصمیم
نهایی اتخاذ شود همه در جریان قرار خواهند گرفت.

در ادامه رقابتهای تنیس اســترالیا ،نواک جوکوویچ
توانســت حریفش کی نیشیکوری را در دور یک چهارم
نهایی شکست داده و به دور نیمه نهایی راه یابد.
بــه نقل از یورو اســپورت ،نواک جوکوویچ توانســت
نیشــیکوری را با نتیجه  3بر صفر شکســت دهد .این
مســابقه در سه ست با نتایج  2-6 ،3-6و  4-6به پایان
رسید .در مسابقههای مهم دیگر ،فدرر و ویلیامز به دور
نیمه نهایی راه یافتند و ماریا شــاراپوا از دور مسابقهها
حذف شدند .بدین ترتیب جوکوویچ در دور نیمه نهایی
با فدرر مسابقه خواهد داد.

ارتش سوریه یک شهر دیگر
را نیز پس گرفت

نیروهای دولتی ســوریه پس از چندین
هفتهدرگیری ،کنترل شــهر شــیخ
َمسکین را بدست گرفتند .جنگندههای
روسیه ،حزباهلل لبنان و نیروهای ایران
نیــز ارتش ســوریه را در این عملیات
همراهی کردهاند.
ســازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه
شامگاه دوشــنبه گزارش داد که ارتش
سوریه موفق به بازپسگیری شهر شیخ
َمسکین از دست شورشیان مخالف بشار
اســد ،رئیسجمهور سوریه شده است.
این شــهر که در مرز اردن واقع شده،
یکی از پایگاههای شورشیان در جنوب
کشور به شمار میرفت.
به گفته دیدهبان حقوق بشــر سوریه،
درگیریها میان دو طرف در حاشــیه
شهر همچنان در جریان است.
جنگندههای هوایی روسیه در عملیات
بازپسگیری شیخ َمســکین از ارتش
سوریه پشتیبانی کردهاند .طبق گزارش

این سازمان ،نیروهای حزباهلل لبنان
و نیروهای ایــران نیز در این عملیات
ارتش سوریه را همراهی کردهاند.
دیدهبان حقوق بشــر ســوریه که در
بریتانیا مســتقر است ،اطالعات خود
را از پزشــکان و فعاالن حقوق بشــر
حاضر در محل بدست میآورد .صحت
این اطالعات از ســوی منابع خبری
مســتقل قابل تأیید نیســت ،اما در
گذشته صحت گزارشهای این سازمان
بارها ثابت شده است .نیروهای ارتش
سوریه ماه دسامبر ســال گذشته به
سمت شیخ َمسکین پیشروی کرده و
مناطق خارجی این شهر را در تصرف
خود گرفتند .شیخ مسکین در مسیر
ارتباطی دمشــق با والیت درعا قرار
دارد .نیروهای دولتی موفق شدند در
آن زمان کنترل پایگاهنظامی « بریگاد
 »۸۲را که در نزدیکی این شــهر قرار
داشت ،بدست بگیرند( .دویچه وله)

ضعف رئال مادرید در زدن ضربات
داخل چارچوب

پیکه :کمیته اخالق هر کاری
دلش میخواهد میکند

مدافع بارســلونا معتقد اســت کمیت ه اخالق نسبت به
نظر او بیتفاوت اســت .به نقــل از آس ،جرارد پیکه
برای اولین بار پــس از تصمیم کمیت ه انضباطی مبنی بر
ارسال گزارشــی به کمیت ه مسابقات درباره رفتار مدافع
بارسلونا ،در شبکههای مجازی صحبت کرد .این گزارش
میتواند برای بازیکــن آبیاناریها محرومیت به همراه
داشته باشــد .او پس از دریافت جایزه بهترین ورزشکار
کاتاالنی سال  2015گفت :آنها میخواهند درباره چیزی
که مدنظرشان است ،تحقیق و بررسی کنند .چه اهمیتی
دارد که نظر من در خصوص این مســاله چیســت .آنها
هر کاری را بخواهند انجام میدهند .مدافع بارســلونا
درباره پالکاردهایی که در ورزشگاه کورنیا اسپانیول به
نمایش درآمده بود و برخی از شــعارهایش مربوط به او
بود ،به صحبت پرداخت و اظهار کرد :در اینباره حرفی
برای گفتن ندارم .اگر چیزی باشــد ،از طریق توئیتر آن
را عنوان میکنم .پیکه کــه از دریافت جایزه بهترین
ورزشکار ســال کاتاالن خوشحال بود ،در این زمینه هم
گفت :هفت ه خوبــی بود اما با باید گام به گام پیش رویم.
خیلی چیزها ممکن است سریع تغییر پیدا کنند.

پرس :در زمستان بازیکنی
جذب نخواهیم کرد

رییس باشــگاه رئال مادرید اعالم کرد که در زمستان با
بازیکنی قرارداد امضا نخواهند کرد.
فلورنتینــو پرس در گفتوگو با فرانــس فوتبال درباره
محرومیت رئال مادرید توســط فیفا اظهار کرد :جریمه
فیفا دردناک اســت .با این کار چهره مادرید را لکه دار
کردند .مطمئن هستیم که آنها در این باره اشتباه کردند.
جریمه باشــگاه به علت محافظــت از بازیکنان زیر 18
سال مسخره اســت .این بازیکنان همیشه برای رئال در
اولویت هستند .در فصل نقل و انتقاالت زمستانی بازیکن
جدیــدی را جذب نخواهیم کرد ایــن موضوع ربطی به
جریمه فیفا ندارد .ما بهترین بازیکنان و بهترین سرمربی
را در اختیار داریم.
رییس رئال مادریــد درباره انتخاب زین الدین زیدان به
عنوان سرمربی این تیم گفت :او سریع به درخواست ما
پاسخ مثبت داد .زیدان از آمادگی کاملی برای قبول این
مســئولیت برخوردار بود .در اینجا مردم عاشق زیدان
هســتند .خیلی ها او را از نظر مهم بودن با دی استفانو
مقایســه می کنند .کریم بنزما به همکاری با اخاذان در
رابطه با مسئله متیو والبوئنا بازیکن ملی پوش فرانسوی
متهم شــده اســت .پرس در این باره اظهار کرد :از او
حمایت کردیم و همیشــه این حمایت خواهد بود .من با
او صحبت کردم و غیر ممکن است کار بدی کرده باشد.
او پسر خوبی است و شــکی ندارم تنها قصد کمک به
والبوئنا داشته است.

ل مادرید در شــوتهای داخل چارچوب
بازیکنــان رئا 
عملکرد ضعیفی دارند.
ل مادرید در فصلهای اخیر با ضرباتش
به نقل از آس ،رئا 
در محوطه جریمه حریف شــناخته میشــود .این تیم
همیشه در حضور بازیکنانی همچون کریستیانو رونالدو،
کریم بنزما و گرت بیل از این فرصت اســتفاده میکنند و
گلهای زیادی را در این منطقه نســبت به دیگر تیمهای
اروپایی به ثمر رسانده اســت .با این حال ،در هفتههای
اخیر آمار رئالیها افت پیدا کرده اســت و تاثیر آن روی
نتایج آشکار است.
مادریدیها در اللیگا بیشــترین شوت را به سمت دروازه
حریفان زدهاند 418 .ضربه و میانگین  20شــوت در هر
دیدار ،آمار تیم مادریدی اســت .بارســلونا در هر بازی
تقریبا  16شوت زده است که مجموع آن  329ضربه است.

اتلتیکو مادرید با  277شــوت ،میانگین  13ضربه در هر
بازی را به ثبت رسانده است.
مشــکل مادریدیها محل فرود آمدن این ضربات است.
 27درصد شوتهای بازیکنان ســفید پوش به بیرون از
چارچوب زده شده است .از ســوی دیگر  13.88درصد
توپ های داخل چارچوب ،تبدیل به گل شدند.
بارســلونا  15.81درصد ،ویارئال با  15.05درصد و ایبار
 14.66درصد آمار بهتری از رئــال دارند و بدترین آمار
متعلق به رئال بتیس با  5.9درصد است .مادریدیها در 6
بازی این فصل در اللیگا یک گل یا کمتر به ثمر رساندند
و بازیکنی که در رئال بیشترین شوت را به سمت دروازه
حریف زده ،کریستیانو رونالدو است .پس از او گرت بیل
با  50و کریم بنزما با  60شــوت قرار دارند .بعد از رونالدو،
لیونل مسی با  77شوت قرار گرفته است.

رانندگان فرمول یک خواستار امنیت بیشتر
کابینها شدند

رانندگان فرمول یک درخواســت کردند از سال 2017
با نصب وســیلهای به کابین راننده ،امنیت بیشتری برای
آنها تامین شود.
به نقــل از  ،Inside the gamesرییس انجمن رانندگان
گرند پری اعالم کرد رانندگان درخواست کردند وسیلهای
که مرسدس بنز طراحی کرده است به کابین موترها همه
آنها نصب شــود .این وســیله « »haloنام دارد و فریم
فلزی است که دور سر راننده نصب میشود تا اشیائی که
در هوا پراکنده شــده و ممکن است با سرعت زیاد به سر
راننده برخورد کنند ،دیگر امکان عبور نداشته باشند.
فرمول یک تاکنون راههای مختلفی را برای حفاظت از سر
رانندگان امتحان کرده است .کاورهایی که پیش از این در
نظر گرفته شده بودند ،امکان گیر افتادن رانندگان در زیر

موتر به هنگام تصادف را زیاد میکردند.
 Haloطوری طراحی شــده که به راحتی کنار میرود و
دیــد رانندگان را نیز مختل نمیکنــد .رانندگان فرمول
یک احساس نیاز به حفاظت بیشــتر میکنند .حفاظت
از ســر رانندگان در سالهای اخیر به یک اولویت تبدیل
شــده زیرا چندین راننده به خاطر آسیب رسیدن به سر،
جانشان را از دست دادند.
در ماه جوالی ،ژول بیناچی ،راننده  21ســاله فرمول یک
به دلیل آسیب دیدگی شــدید ناحیه سر جان خود را از
دســت داد .او  9ماه بود از آسیب دیدگی رنج میبرد .در
ســال  2009نیز فیلیپه ماسا ،راننده برازیلی دچار آسیب
دیدگی شــدید از ناحیه سر شد .البته او جان سالم به در
برد و توانست دوباره مسابقه دهد.

