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تصویر تیره از وضعیت حقوق بشر در گزارش عفو بین الملل
برای حفاظت از حقوق بشــر ایجاد کرده است ،اکنون به
خطر افتاده است».
کمتر منطقه ای در جهان وجود دارد که در این گزارش به
آن اشاره نشده باشد .تعقیب و پیگرد فعاالن حقوق بشر
و «ناپدید شــدن ها» در امریکای التین ،آسیا و افریقا،
اعدام ها در ایاالت متحده امریکا و آســیا ،منازعات و
جنگ های ویرانگر داخلی در افریقا و شــرق میانه که
میلیون ها تن را آواره کرده است و پیگرد فعاالن حقوق
بشر در کشــورهای مستبد در سراسر جهان موضوعات
اصلی این گزارش را تشکیل می دهند.
سلیل شتی این وضعیت را «متناقض» می خواند .او می
گوید« :از یک جانب دولت ها سرکوبگر شده اند .از جنگ
علیه ترور به عنوان دلیلی برای نظارت گســترده ،تحت
فشار قرار دادن و وضع محدودیت بر حقوق بشر استفاده
می شود .از جانب دیگر ،این خود دلیلی برای این است
که همواره انسان های بیشتری برای حقوق خود مبارزه
می کنند( ».دویچه وله)

گزارش تازه ســازمان عفو بین الملل تصویر تیره ای از
وضعیت حقوق بشــر در بسیاری مناطق جهان ارائه می
کند .این ســازمان همچنان از طرز برخورد کشورهای
اروپایی با پناهجویان انتقاد کرده است.
«انسانیت مرده است ».این احساس یک زن یمنی است
که در پیش روی ویرانه یک مکتب آن را بیان می دارد.
او به این ویرانه اشاره می کند و می گوید« :مکان آموزش
و تعلیaم بدون هیچ گونه هشداری بمباران شده است».
گزارش جدید ساالنه عفو بین الملل گفته های او را تایید
می کند .دالیل ناچیزی وجود دارد که امیدوار باشــیم
جهان صلح آمیزتر و بهتر می شــود .جنگ ،خشونت،
تعقیب و پیگرد در بســیاری از قاره هــا به امر روزمره
تبدیل شده است که هزاران نفر را روزانه مجبور به فرار
و مهاجرت می کند .ســلیل شتی ،دبیرکل سازمان عفو
بین الملل در لنــدن در مصاحبه با دویچه وله گفت« :تا
جایی که من به یاد می آورم ،ســال  2015بدترین سال
است .سیســتمی که جامعه بین الملل در طول  70سال

اوباما برنامه نهایی خود را
برای بستن گوانتانامو
اعالم کرد

بارک اوباما رئیــس جمهور ایاالت متحد
امریکا هشت ســال پس از آن که وعده
بستن زندان گوانتانامو را داده بود ،اقدام
نهایی اش را برای برای مسدود گردانیدن
این محبس اعالم کرده است .منتقدان این
برنامه اوباما را کافی نمی دانند.
بارک اوباما رئیــس جمهور ایاالت متحد
امریــکا ،در حالی که کمتر از یک ســال
به پایان آخریــن دوره کاری اش به حیث
رئیس جمهور باقی مانده اســت ،آخرین
تالشش را برای مسدود گردانیدن زندان
خلیج گوانتانامو ارائه کــرد .این اقدامی
اســت که با قاطعیت با مخالفت کانگرس
زیر کنترول جمهوریخواهان و ســه نامزد
ریاســت جمهوری از حزب جمهوریخوا
مواجه است .در حال حاضر  ۹۰زندانی در
گوانتانامو باقی مانده اند که  35تن شان
قب ً
ال مراحل رهایی شان را سپری کرده اند.
در زمان رئیس جمهور بوش و در اوج شمار

زندانیان ۸۰۰ ،نفر در این زندان محبوس
بودند.
مطابق برنامــه رئیس جمهــور ،هیئت
بازبینی تصمیم می گیرد که کدام زندانی
ها از جملــه  ۵۶تن باقی مانده واجد آزاد
شدن و یا تســلیم دادن به سایر کشورها
می باشــند .کسانی که دوسیه شان هنوز
تصفیه نشده است ،در یک زندان در خاک
خود ایاالت متحد امریکا باقی می مانند.
رئیس جمهور اوباما روز ســه شنبه گفت:
«باز نگه داشتن این تسهیالت در تناقض
با ارزش های ماســت .این موضع ما را در
جهان تضعیف می کند .این همچون لکه
ای در سوابق گسترده ای ما برای رعایت
عالی ترین معیــارات حاکمیت قانون می
باشــد ».اما از نگاه عمر شــاکر از مرکز
حقوق قانون اساســی ،باید دیده شود که
آیا برنامه حکومــت آن معیارات عالی را
واقع ًا رعایت می کند( .دویچه وله)

اندی ماری در مسابقات دیویس،
کاپیتان انگلیس شد

اندی ماری مــاه آینده کاپیتان تیم انگلیس در مســابقات دیویس کاپ
خواهد بود.
به نقل از سایت یورو اسپورت ،ماه آینده در این مسابقات ،انگلیس مقابل
جاپان بازی خواهد کرد .در مسابقات سال  2016دیویس کاپ ،اندی ماری،
کاپیتان تیم انگلیس خواهد بود .انگلیس با جاپان روبرو میشــود و اندی
ماری با کی نیشیکوری بازی خواهد کرد.
در مسابقات دیویس کاپ سال گذشته در ماه نوامبر ،تیم انگلیس توانست
با کمک اندی ماری برای اولین بار از ســال  1936تاکنون قهرمان شــود.
اندی ماری به تازگی پدر شده است و او بعد از این اتفاق برای اولین بار در
مسابقات دیویس کاپ بازی خواهد کرد.
لئون اســمیت ،مربی تیم انگلیس در این باره میگوید :مسابقات دیویس
کاپ محکی برای تیم ما اســت .من مطمئنم کــه میتوانیم دوباره پیروز
شــویم .جاپان تیم قدرتمندی دارد که در سالهای اخیر پیشرفت کرده
است .آنها کی نیشیکوری را دارند که در بین  10تنیس باز برتر دنیا است.
اندی پیش از این تعهدش به تیم انگلیس را نشان داده است .او برای بازی
آماده است .به خصوص حاال که پدر شده است.

ارتش ترکیه به مواضع
پکک حمله کرده است

منابع امنیتــی در ترکیه میگویند که هلیکوپترهای
نظامی این کشــور به مواضع گــروه حزب کارگران
پکک ،در جنوب شــرق ترکیه حمله
کردســتان ،
کردهاند .بر اســاس گزارشها گفته میشود  ۹نفر از
اعضای گروه پکک بر اثر این حمالت کشته شدهاند.
به گفتــه این منابع امنیتی ترکیــه ،هلیکوپترهای
کبرای این کشــور صبح روز چهارشــنبه در والیت
«شرناق» در نزدیک مرز با سوریه به گروهی از اعضای
پکک حمله کردنــد .به گفته این منابع امنیتی این
دسته از اعضای گروه پکک در حال عزیمت به سوی
منطقه «ادل» بودند .مقامات ترکیه هفته گذشته در
این ناحیه مقررات منع آمد و شد اعمال کردند.
در هفته های اخیر دولت ترکیه در بسیاری از شهرهای
کردنشین مقررات منع عبور و مرور وضع کرده است.
پکک را گروهی
ترکیــه و متحدین این کشــور ،
تروریستی میخوانند.
جو بایــدن ،معاون رئیس جمهــور آمریکا که اواخر
جنوری ســال جاری به ترکیه ســفر کرده بود در
سخنانی گفت که حزب کارگران کردستان (پکک)
همانند گروه موســوم به دولت اســامی (داعش)
تهدیدی بزرگ برای ترکیه محسوب میشود.
از تابســتان گذشــته که آتشبس بین دولت ترکیه
و پکک شکسته شــد ،صدها نفر از غیرنظامیان،
نیروهای اعضای حزب کارگران کردستان و نیروهای
امنیتی در جنگی خونین کشته شدهاند( .بی بی سی)

پیروزی ترامپ در انتخابات
ایالتی نوادا

دونالد ترامــپ ،میلیاردر جنجالی ،که
برای نامزدی از حزب جمهوریخواه در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تالش
میکند  ،موفق شده است تا در انتخابات
ایالتی در نوادا پیروز شود.
وی پیشــتر در انتخابــات ایالتی در
نیوهمپشــایر و کارولینای جنوبی نیز
پیشتاز شده بود.
ســناتور مارکــو روبیو ،کــه او هم
امیداور اســت تا بتواند نامزدی حزب
جمهوریخواه را بــرای انتخابات نهایی
ریاســت جمهوری کسب کند ،در مقام
دوم ایستاد.
نــوادا از ایالتهایی اســت کــه دارای
جمعیتی التینتبار اســت و از اهمیت
زیــادی در رقابتهای اولیــه انتخاباتی
برخوردار اســت .این ایالت همچنین از
ایالتهایی اســت که رای آن با توجه به
تجربیات گذشــته تغییر میکند و این

موضوع بنابراین اهمیت انتخاباتی این
ایالت را دو چندان میکند.
هیالری کلینتون ،وزیــر امور خارجه
پیشــین که بــرای نامــزدی حزب
دموکــرات در انتخابــات ریاســت
جمهوری امسال آمریکا با هم حزبیاش
برنی سندرز ،سناتور کنگره این کشور
رقابت میکند ،روز شنبه ( ۲۰فبروری)
با اختالفی اندک در نوادا پیروز شد.
این پیروزی راه آقای ترامپ را هر چه
بیشتر برای کسب نامزدی نهایی حزب
جمهوریخواه همــوار میکند .او که
تنها در یک هفته گذشته با انتقادهای
تندی از ســوی بــاراک اوباما ،رئیس
جمهوری آمریکا و پاپ فرانســیس،
رهبــر کاتولیکهای جهــان مواجه
شده بود ،در یک سال گذشته تقریبا
همیشه درصدر توجه طرفداران حزب
جمهوریخواه بوده است( .بی بی سی)

تيم ملى موتاى مقام دوم مسابقات
قهرمانى  ٢٠١٦آسيا را به دست آورد

پیروزی پورتلند بلیزرز در
لیگ NBA

صبح روز چهارشنبه در لیگ  ،NBAپنج بازی انجام شد که در مهمترین
آنها یوتا جاز و پورتلند تریل بلیزرز توانستند به پیروزی دست یابند.
به نقل از سایت  ،ESPNدر رقابتهای صبح دیروز لیگ  ،NBAیوتا جاز
توانست با نتیج ه  117بر  114هیوستون ناگتز را شکست دهد.
در این مســابقه گوردون هیوارد ،بهترین بازیکن جاز بود .او  28امتیاز را
کسب کرد و هفت ریباند و پنج پاس منجر به گل داشت .جیمز هاردن نیز
موثرترین بازیکن راکتز بود .او  42امتیاز کســب کرد و پنج ریباند و چهار
پاس منجر به گل انجام داد.
در مســابقه دیگر پورتلند تریل بلیزرز با نتیجه  112بر  104بروکلین نتز را
شکست داد .در این مسابقه مک کالم برای تریل بلیزرز خوب عمل کرد .او
 34امتیاز کسب کرد و پنج ریباند و شش پاس منجر به گل داشت .بروک
لوپز نیز بهترین بازیکن نتز بود .او  36امتیاز کسب کرد و  10ریباند و یک
پاس منجر به گل انجام داد.
نتایج مسابقات دیگر دیروز لیگ  NBAبه شرح زیر است:
اورالندو مجیک  – 124فیالدلفیا سونی سیکسرز 115
واشنگتن ویزاردز  – 109نیواورالنز پلیکانز 89
ساکرامنتو کینگز  – 114دنور ناگتز 110

سرسو :در اللیگا هنوز شانس
قهرمانی داریم

رییس باشگاه اتلتیکو مادرید معتقد اســت این تیم شانس قهرمانی در
اللیگا را دارد.
به نقل از مارکا ،انریکه سرســو با شــبکه  ondaceroدرباره موضوعات
اللیگا ،حضور دیگو ســیمئونه در اتلتیکو مادریــد ،فینال کوپا دل ری
ورزشگاه جدید صحبت کرد.
رییس باشــگاه اتلتیکو درباره ســیمئونه گفت :او هنوز قراردادش با این
تیم به پایان نرســیده است .حرفهای زیادی در این باره زده میشود اما
سیمئونه خوب میداند که در چه تیمی باشــد .او سرمربی فوقالعادهای
است.
سرسو معتقد است اللیگا برای اتلتیکو پایان نیافته است .او در این مورد
گفت :تا وقتی که شانس داشته باشیم ،تمام تالش خود را به کار میگیریم.
بارسلونا تیم خیلی خوبی است ولی میتواند اشتباه کند .باید آماده بود تا
اگر اشتباهی بود از آن بهره برد.
ویســنته کالدرون میزبان دیدار نهایی کوپا دل ری میان تیمهای سویا و
بارسلونا است .رییس اتلتیکو در این باره اظهار کرد :امیدوارم مردم برای
تماشای این بازی به ورزشــگاه بروند و از آن لذت ببرند .ترجیح میدهم
تاریخ فینال و ورزشگاه میزبان در ابتدای این رقابتها مشخص شود.
سرسو درباره ورزشگاه جدید این باشگاه هم گفت :در سالی که استادیوم
جدید ما افتتاح میشود ،میزبان فینال لیگ قهرمانان خواهد بود.

تيم ملى موتاى کشــور ،با کسب  ٢٣مدال
توانست مقام دوم مسابقات قهرمانى ٢٠١٦
آسيا را به دست آورد.
به اســاس معلومات فدراسیون ملی موتای،
مســابقات پاهایوت قهرمانی اوپن آســیا،
از تاریخ ١٩تــا  ٢٣فبروری ٢٠١٦در جزیرۀ
کیش با حضور كشورهای افغانستان ،ایران،
استرالیا ،عراق ،یونان ،تاجیكستان ،روسیه،
تركیه ،هندوستان ،پاكستان ،آلمان ،تایوان،
لبنان ،اردن و تایلند برگزار گردید.
منبع افزوده است که بازيکنان تيم ملی مو

تای افغانستان ،توانســتند ١١مدال طال ٦،
نقره و  ٦مدال برنز را به دست آورده ومقام
دوم تیمی مسابقات پاهایوت قهرمانی ٢٠١٦
آسیا را ازآن خودسازند .
دراين مسابقات ،تیم ملی موی تای کشور با
 ١٥ورزشکار ،دو داور ،دو مربی و یک هئیت
به سرپرســتی عبدالجمیل محمدی معاون
اداری فدراسیون ملی موی تای افغانستان
اشتراک کرده بودند .
افزون برآن ،یک تیم از مهاجرین افغانستان
مقیم کشور ایران متشکل از  ٦مبارز مرد و

٦مبارز زن ،یک مربی و یک هئیت شرکت
نموده بودند.
به نقل از خبرنامه فدراسیون ملی موی تای
کشور ،افغانستان با به دست آردن  ٨مدال
طال یک نقــره و دو برنز ،مقام دوم تیمی را
پس از ایران در میان  ١٥کشور کسب نمود و
کشور تاجکستان در جایگاه سوم این قابت
ها قرار گرفت .عالوه بر تیم افغانستان ،تیم
مهاجرین نیز دو طال ،یک نقره وسه برنز در
بخش مردان و یــک طال  ،چهار نقره و یک
برنز در بخش زنان کسب نموده اند( .پژواک)

مسی  10هزارمین گل بارسلونا را به آرسنال زد

پزشک سویدنی به جرم
ربودن یک زن به  ۱۰سال
زندان محکوم شد

یک پزشک ســویدنی که زنی را ربوده و او را شش روز در
زیرزمینی اسیر کرده بود به  ۱۰سال زندان محکوم شد.
مارتین پیتــر ترینیبورگ به ربودن این زن اعتراف کرد اما
اتهام تجاوز به عنف را رد کرد و از این اتهام هم تبرئه شد.
او زیرزمین مخصوصی ســاخته بود تا ایــن زن را بعنوان
دوست دختر خود سالها در آن نگهداری کند.
این مرد  ۳۸ساله قربانی خود را پس از مالقاتی در استکهلم
در سپتمبر گذشته ربوده بود.
او با شامپاین و هدیه به خانه این زن رفت و خود را آمریکایی
معرفی کرد و بعد با توت فرنگی آغشــته به چاکلت و ماده
خوابآور او را بیهوش کرد.
به گفته دادستان ،این مرد با استفاده از دو ماسک الستیکی،
یکی به شــکل یک مرد ریشدار و دیگری به شکل یک زن
مسن ،هویتش را پنهان کرد.
او سپس قربانی خود را با صندلی چرخدار به موتر برد و به
منزل خود در کریستیانســتاد در جنوب سویدن ،در ۵۶۰
کیلومتری خانــه زن ،منتقل کرد .آقای ترینیبورگ باید به
قربانی خود  ۱۸۰هزار کرون ســویدنی بپردازد که تقریبا
معادل  ۲۱هزار دالر است .به این مرد سویدنی لقب «فریتزل
سویدن» دادهاند ،جوزف فریتزل یک مرد اتریشی بود که
زنی را به مدت  ۲۴سال در زیرزمین خانهاش که فاقد پنجره
و روزنه بود زندانی کرده بود( .بی بی سی)

 14مورد مظنون به
ابتال به زیکا از طریق
آمیزش جنسی در آمریکا

حدود سه هفته پس از کشــف اولین مورد انتقال ویروس
زیکا از طریق آمیزش جنســی در آمریــکا ،مرکز کنترل
بیماری های این کشور می گوید که درحال تحقیق درباره
 ۱۴مورد مظنون دیگر از ابتال به زیکا از طریق آمیزش است.
سیدیسی گفت که این موارد مظنون شامل چند زن باردار
می شود.
این سازمان بهداشت عمومی این خبر را همزمان با انتشار
توصیه هــای تازه در مورد انتقال ویــروس زیکا از طریق
آمیزش جنسی فاش کرد.
این خطوط راهنما در واکنش بــه تایید اولین مورد ابتالی
یک غیرمسافر به زیکا در ایاالت متحده آماده شده است.
آن مورد به تماس جنســی با کسی که قبال آلوده شده بود
نسبت داده شد.
ویروس زیکا در اکثریت قریب به اتفاق موارد با نیش پشــه
منتقل می شود و تولد هزاران نوزاد با میکروسفالی (عارضه
رشد ناقص مغز) به این ویروس مرتبط شناخته می شود.
سیدیسی به همه مردانی که به نواحی آسیب دیده از زیکا
ســفر می کنند توصیه کرده از کاندوم استفاده کنند یا در
طول دوران بارداری همســر یا دوست دخترشان به کلی از
آمیزش پرهیز کنند.
ســی دی ســی می گوید که بهترین راه مقابلــه با زیکا
«جلوگیری از گزیدگی با نیش پشه و پرهیز از تماس با منی
فرد آلوده به زیکا است».
هنوز هیچ شاهدی نیست که نشان دهد زنان هم می توانند
ویروس این بیماری را به شریک جنسی خود منتقل کنند،
اما به گفته سیدیسی تحقیقات بیشتری در این زمینه الزم
است( .بی بی سی)

نواک جوکوویچ در آستانه
هفتصدمین پیروزی

نــواک جوکوویچ در صورت پیروزی در مســابقه بعــدی خود در دوبی،
هفتصدمین پیروزی خود را کسب میکند.
به نقل از ســایت یورو اســپورت ،نواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس
جهان در صورت پیروزی مقابل ملک جزیری ،در مرحله یک چهارم نهایی
اوپن دوبی ،به هفتصدمین پیروزی خود در تنیس میرسد.
جوکوویــچ در این باره گفــت :هر موقعیتی برایم خاص اســت .مطمئنا
میخواهم که هفتصدمین پیروزیام در همین تورنمنت دســت پیدا کنم.
البته این مساله زیاد برنامه آماده سازیام برای این مسابقه را تحت تاثیر
قرار نمیدهد .روشــم را تغییر نمیدهم .مطمئنا اگــر این اتفاق بیافتد،
خوشــحال می شــوم .جزیری به من گفت دوران خارج از فصل را خوب
سپری کرده است .او چندین مسابقه را در استرالیا و در اینجا ،برده است.
بگذاریــد ببینیم که چه اتفاقی میافتد .او کمی متفاوت از «روبردو» بازی
میکند .او سرویسهای خوبی میزند .باید برای آنها آماده شوم.
جوکوویچ از ابتدای فصل در  13مسابقه پیروز شده است و ماه گذشته برای
ششمین بار در اوپن استرالیا قهرمان شده است.
جوکوویچ در ادامه افزود :من زمان زیادی را با همسرم و فرزندم گذراندم
و تنیس را کنار گذاشتم .باید خوب تعادل را برقرار کنم و بتوانم روحیه و
شادابی خود را باز یابم .این مساله برای چند ماه آینده که مسابقه میدهم
و زمان سخت را سپری میکنم مهم است.

مثلث  MSNاز  95تیم اروپایی
بیشتر گل زده است

خط تهاجم زهردار بارســلونا در فصل جاری موفق شده است بیش از 95
تیم در لیگهای برتر اروپایی بیشتر گلزنی کند.
به نقل از آس ،سه مهاجم بارسلونا (نیمار ،لیونل مسی و لوییس سوارس)
نه تنها بازی فوقالعادهای به نمایش میگذارند بلکه در گلزنی نیز توانمند
هستند .باید به رکوردهای این ســه بازیکن ،یک رکورد جدید نیز اضافه
کرد 97 .تیم در پنج لیگ برتر اروپایی (اســپانیا ،انگلیس ،آلمان ،ایتالیا
و فرانسه) حضور دارند .سه مهاجم بارسلونا بیشتر از  95تیم گل زدند.
توانایی گلزنی  MSNدر ســطح ملی با بینالمللی یکی اســت .مهاجمان
ارجنتینی ،اروگوئهای و برازیلی  58گل را در اللیگا به ثمر رســاندند که
ن ژرمن با  67گل در لیگهای خود،
تنها رئال مادرید با  68گل و پاریســ 
از آنها گلهای بیشتری به ثمر رساندند.
 95تیم حاضر در اللیگا ،لیگ برتر بوندســلیگا ،لیگ یک و سری  Aسه
مهاجم آبی اناریها کمتر گل زدند .این موضوع جای تعجب دارد .توانایی
باالی مهاجمان بارســلونا تا سطح بینالمللی نیز میرسد .آنها در مجموع
 93گل در تمام رقابتهای این فصل به ثمر رســاندند و در این آمار ،تنها
ل مادرید ( 95گل) و پاریسن ژرمن ( 94گل) از آنها پیش هستند.
رئا 
ســوارس با  41گل ،در صدر گلزنان برتر بارسلونا قرار دارد .او  44درصد
گلهای این تیم را به ثمر رسانده است.
بازیکن اروگوئــهای  25گل در لیگ ،پنج گل در لیگ قهرمانان اروپا ،پنج
گل در کوپا دل ری ،پنج گل در جام جهانی باشــگاهها و یک گل در سوپر
کاپ اسپانیا به ثمر رسانده است

فساد در فدراسیون شنای
کوریای جنوبی

مهاجم بارسلونا  10هزارمین گل رسمی این
باشــگاه را به ثمر رســاند .به نقل از مارکا،
بارســلونا چهارشنبه شــب دو دیدار رفت
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
دو بر صفر آرســنال را در ورزشگاه امارات
شکست داد .لیونل مسی هر دو گل این تیم
را به ثمر رســاند .گل دوم او که از روی نقطه
ی زده اســت 10 ،هزارمین گل رسمی
پنالت 
باشــگاه بود .این  10هزار گل ،در چهار هزار
و  375بازی به ثمر رســیده است .میانگین

گلهای هر بازی بارســلونا 2.28 ،است .این
فرایند از سال  1901با رقابتهای جام ماکایا
(جام قهرمانی کاتالونیا) شروع شده است.
در این مدت ،بارسلونا  126عنوان فتح کرده
است .اولین بار جام ماکایا در سال (1901 – 02
) باالی ســر بردند و آخرین آن قهرمانی در
جام جهانی باشــگاههای ژاپن در سال 2015
بود که با پیروزی برابــر ریورپالته آرژانتین
به دســت آمد .مســی با  440گل برترین
گلزن تاریخ باشگاه محسوب میشود .دیگر

گلزنان برتر بارســلونا ،سســار رودریگس
( 232گل) ،الدیسالو کوباال ( ،)194خوسپ
سیمیتر ( ،)184خوسپ اســکوال ( )167و
پائولینو آلکانتا ( )143هســتند .اولین گل
رسمی بارسلونا را جورج گیروان اسکاتلندی
در بیســتم ژانویه  1901در جام ماکایا به ثمر
رســاند .در آن بازی ،بارســلونا دو بر یک
برابر اسپانیا باخت .کارلس رکساچ نیز پنج
ی اناریها را در ســیزدهم
هزارمین گل آب 
دسامبر  1970به ثمر رسانده بود.

یکی از مسئوالن فدراسیون شنای کوریای جنوبی به دلیل اتهامات مربوط
به فســاد در ورزش بازداشت شد .به نقل از سایت ،Inside the games
دادگاه سئول موردی مشکوک در فدراسیون شنای کوریا را مورد بررسی
قرار میدهد .گفته میشود یکی از مســئوالن این فدراسیون از یکی از
باشگاههای شنا رشوه دریافت کرده اســت تا از شناگران این باشگاه در
تیمملی کوریا استفاده کند .او همچنین متهم شده است که از تعدادی از
مربیان رشوه دریافت کرده است .فدراسیون شنای کوریا همچنین متهم
شده است مدارک مختلفی را جعل کرده و کمک هزینه تمرین شناگران را
به آنها نداده است .وزارت فرهنگ و ورزش کوریای جنوبی اوایل این ماه
اعالم کرد که فعال سرمایهگذاری های خود در فدراسیون شنای این کشور
را متوقف کرده است.

