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بعد هزائم المعارضة..

فرنسا تطلب اجتماعا فوريا لمجلس االمن الدولي بشأن حلب

طل��ب وزي��ر �خلارجي��ة �لفرن�سي ج��ان م��ارك �آيرولت 
�لثالث��اء عق��د �جتماع ملجل���س �المن �ل��دويل "فور�" 
�ز�ء "�لكارثة �الن�ساني��ة" يف حلب ب�سمال �سوريا، من 
�جل "�لنظر يف �لو�سع يف هذه �ملدينة �ل�سهيدة وبحث 

�سبل تقدمي �الغاثة ل�سكانها".
وقال �آيرول��ت يف بيان "ثمة حاجة ملحة �كرث من �ي 
وقت لتطبيق وقف لالعمال �حلربية و�ل�سماح بو�سول 

�مل�ساعدة �الن�سانية بدون قيود".
وم��ن �ملق��رر عق��د حمادث��ات ب�س��اأن �سوري��ا �لثالثاء 
يف جمل���س �المن �ل��دويل، لكنه��ا لي�ست عل��ى �رتباط 
بالو�س��ع يف حل��ب �ل��ذي و�سف��ه رئي���س �لعملي��ات 
�الن�ساني��ة لالمم �ملتحدة �ستيف��ن �وبر�ين بانه "مقلق 

وخميف".
وقال �وبر�ين يف جنيف �ن حو�ىل 16 �لف مدين فرو� 
"يف �اليام �الخرية" من �رشق حلب �ىل �حياء �خرى 

من �ملدينة.
وخ���رشت �لف�سائ��ل �ملعار�سة �الثن��ن كامل �لقطاع 
�ل�سم��ايل من �الحي��اء �ل�رشقية يف مدين��ة حلب، ثاين 
�مل��دن �ل�سورية، �ثر تقدم �رشي��ع �أحرزته قو�ت �لنظام 

وحلفاوؤها مع فر�ر �آالف �ل�سكان.
وب��د� �ملدني��ون ينزح��ون من ���رشق حلب حت��ت وطاأة 
�ملع��ارك و�لق�سف وبعد ح�سار بد�أته قو�ت �لنظام يف 

متوز/يوليو.
وقدر �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �الن�سان �الحد عدد �لذين 
ف��رو� من �رشق حل��ب خالل �يام باكرث م��ن �ستة �الف 
م��دين �ىل حي �ل�سي��خ مق�سود ذ�ت �لغالبي��ة �لكردية، 

و�ربعة �الف �ىل مناطق �سيطرة قو�ت �لنظام.
�ىل  عاج��ال  ن��د�ء  �الثن��ن  �ملتح��دة  �المم  ووجه��ت 
�الط��ر�ف �ملتحاربة ليتوقفو� ع��ن ق�سف �ملدنين يف 
�رشق حل��ب، معربة ع��ن "قلقها �لبال��غ" حيال م�سري 
قر�بة 275 �ل��ف مدين و�قعن بن نارين "يف ظروف 

مروعة".

وقال �ملتحدث با�سم �المم �ملتحدة �ستيفان دوجاريك 
"نح�س جميع �الطر�ف �ملتحاربة على وقف �لق�سف 
�لع�سو�ئ��ي، حلماية �ملدنين و�لبن��ى �لتحتية �ملدنية، 
و�ل�سم��اح بامل�ساع��د�ت �الن�ساني��ة �لعاجل��ة مبوج��ب 

�لقانون �الن�ساين �لدويل".
م��ن جان��ب �خر فر ح��و�ىل 16 �لف �سخ���س من �رشق 
حل��ب يف �اليام �ملا�سية �ىل �حياء �خرى من �ملدينة، 
عل��ى ما �عل��ن رئي���س �لعملي��ات �الن�ساني��ة يف �المم 
�ملتح��دة �ستيف��ن �وبر�ي��ن، و��سفا �لو�س��ع يف �ل�سطر 

�لذي ت�سيطر عليها �لف�سائل �ملعار�سة يف ثاين �ملدن 
�ل�سورية بانه "مقلق وخميف".

وق��ال �وبر�ين يف ت�رشيح خطي "�نني يف غاية �لقلق 
على م�س��ري �ملدنين ب�سبب �لو�س��ع �ملقلق و�ملخيف 

يف مدينة حلب".
�لف�سائ��ل  خ���رشت  �ل��ذي  حل��ب  ���رشق  �ن  و��س��اف 
�ملعار�سة ثلثه تقريبا خالل �اليام �ملا�سية �ز�ء تقدم 
قو�ت �لنظ��ام، �سهد "تكثفا للمع��ارك �لربية و�لغار�ت 
�جلوي��ة �لعمي��اء يف �اليام �الخرية، م��ا �دى �ىل مقتل 

و��ساب��ة ع���رش�ت �ملدنين" و�سط توق��ف عمل جميع 
�مل�ست�سفيات و"��ستنفاد �سبه تام للمخزون �لغذ�ئي".

وب��د� �ملدني��ون ينزحون م��ن �رشق حلب حت��ت وطاأة 
�ملع��ارك و�لق�س��ف وبعد ح�س��ار بد�أته ق��و�ت �لنظام 
يف متوز/يولي��و . ويقيم يف مناطق �ملعار�سة حو�ىل 

250 �لف �سخ�س.
وق��ال �وبر�ين �ن "كثافة �لهجم��ات على �حياء �رشق 
حل��ب يف �اليام �الخ��رية �ج��ربت �الف �ملدنين على 

�لفر�ر �ىل مناطق �خرى من �ملدينة".

يوروبول تعلن اغالق 4500 موقع الكتروني 
تبيع سلعا مزورة 

العاهل السعودي سيزور الكويت 

ترامب يلتقي الجنرال بترايوس احد المرشحين 
مقتل جنديين هنديين في لتولي حقيبة الخارجية

هجوم على قاعدة عسكرية 

�علن��ت �ل�رشط��ة �الوروبية "يورب��ول" �ن �كرث من 4500 ��سم نط��اق عرب �النرتنت 
متخ�س�س��ة يف جت��ارة �لب�سائع �مل��زورة و�ملقلدة غالبيتها عرب �سب��كات �لتو��سل 

�الجتماعي �سبطت من قبل �سلطات 27 دولة غالبيتها �وروبية.
و�طلق��ت يوروب��ول يف مقرها يف اله��اي حملة بعنو�ن "دونت فاي��ك �آب" )ال تقلد( 

بهدف منع �ملو�قع �ملتخ�س�سة من بيع ب�سائع مقلدة عرب �النرتنت.
و�س��ددت يوروبول يف بي��ان على �ن "�ل�رشعة و�لقدرة على حج��ب �لهوية ت�سمحان 
الي �سخ���س �ساع��ة ي�س��اء �ن يبيع �ي �س��يء الي �سخ�س عرب �النرتن��ت. �ملزورون 
يعرف��ون ذل��ك وي�ستغل��ون �كرث فاكرث ه��ذه �المكاني��ات". و��سافت "م��ع �ن �ل�سلع 
�ملعنية تبدو وكاأنها �سفقة جيدة �ال �نها قد ت�سكل خطر� جديا على �سحة �مل�سرتين 
و�سالمته��م". و�ساركت قو�ت �ل�رشطة يف �لدول �الوروبية و�لواليات �ملتحدة ودول 
يف �مريكا �لالتينية يف هذه �لعملية �ل�سنوية. وكانت مو�قع �النرتنت �ل4500 �لتي 
�غلق��ت ت�سوق ل�سلع خمتلفة منها �لفاخ��رة و�لريا�سية وقطع �لغيار و�اللكرتونيات 

و�ملنتجات �ل�سيدالنية وم�ساحيق �لتجميل ومنتجات مقلدة �خرى".

يق��وم �لعاه��ل �ل�سعودي �مللك �سلم��ان بن عبد �لعزي��ز �ال�سبوع �ملقب��ل بزيارة �ىل 
�لكوي��ت، بح�سب م��ا �فادت �لثالث��اء و�سائل �ع��الم كويتية، و�س��ط ترجيح م�سادر 

نفطية خليجية �ن يعلن �لبلد�ن ��ستئناف �نتاج حقل �خلفجي �لنفطي �مل�سرتك.
و�ف��ادت �سحيف��ة "�جلريدة" �لكويتي��ة �ليوم �ن �ملل��ك �سلمان �سي�س��ل �لكويت يف 
�لثام��ن من كان��ون �الول/دي�سمرب يف زيارة ت�ستمر ثالثة �يام، وذلك بعد م�ساركته 
يف �لقم��ة �لعربية �لتي ت�ست�سيفها �لبحرين يف �ل�ساد���س و�ل�سابع من �ل�سهر نف�سه. 
و�فادت م�سادر يف �سناعة �لنفط �خلليجية وكالة فر�ن�س بر�س �ن �ل�سعودية �عطت 
�ل�س��وء �الخ���رش ال�ستئناف ��ستخ��ر�ج �لنفط من حقل �خلفج��ي �مل�سرتك �لو�قع يف 
�ملنطق��ة �ملحايدة بن �لبلدي��ن. وكان وزير �لنفط �لكويت��ي بالوكالة �ن�س �ل�سالح 
�ف��اد جمل�س �الم��ة يف �آذ�ر/مار���س، �ن �لكويت و�لريا�س تو�سلت��ا �ىل �تفاق على 

��ستئناف �النتاج من �خلفجي "بكميات �سغرية"، من دون �ن يحدد موعد� لذلك.

�لتق��ى �لرئي�س �المريكي �ملنتخب دونالد تر�م��ب يف نيويورك �الثنن �جلرن�ل �ملتقاعد 
ديفي��د برت�يو���س، �ملدي��ر �ل�ساب��ق لوكالة �ال�ستخب��ار�ت �ملركزي��ة "�سي �ي �ي��ه" �لذي 
�طاح��ت ب��ه ف�سيحة، و�أح��د �ملر�سحن حاليا لت��ويل وز�رة �خلارجي��ة. و��سبحت هوية 
وزير �خلارجية �ملقبل مو�سع ترقب �سديد، ال �سيما بعد �ن رف�س �ملت�سددون من �ن�سار 
�لرئي���س �ملنتخب منح �جلمهوري �ملعتدل ميت رومني، �لعدو �للدود �ال�سبق للملياردير، 
ه��ذه �حلقيب��ة. وبرت�يو�س )64 عاما( �لذي ما ز�ل يحظى باحرت�م كبري يف �لبالد ب�سبب 
دوره يف تغي��ري م�س��ار �حل��رب يف �لعر�ق، �أ�رشف عام 2007 عل��ى ن�رش 30 �لف جندي 
�مريك��ي ��س��ايف  يف هذ� �لبل��د ومتكن من �نقاذ �جله��ود �لع�سكرية �ملتع��رثة، كما خدم 
�ي�سا يف �فغان�ستان. ورقي يف 2011 ملن�سب مدير �ل�سي �آي �يه لكنه ��سطر لال�ستقالة 
يف �لع��ام �لتايل ب�سبب ف�سيحة طالته حيت تبن �أن ع�سيقته وكاتبة �سرية حياته باوال 
بردوي��ل �طلع��ت على وثائق �رشي��ة للغاية.ب�سبب ه��ذه �لف�سيحة حك��م يف 2015 على 

�جلرن�ل �ملتقاعد بال�سجن �سنتن مع وقف �لتنفيذ وغر�مة قدرها مئة �لف دوالر.

�بدت رئي�سة كوري��ا �جلنوبية بارك غوين-هي 
�ل�سالع��ة يف ف�سيح��ة ف�س��اد مدوي��ة، �لثالثاء 
��ستعد�ده��ا للتخل��ي ع��ن �ل�سلط��ة قب��ل نهاي��ة 
واليته��ا يف مطلع 2018 مو�سح��ة �نها ترتك 

للربملان �ن يقرر م�سريها.
وقال��ت يف خط��اب تلفزي��وين "�ساأت��رك م�ساألة 
رحيل��ي وتخفي���س مدة واليتي لق��ر�ر �جلمعية 
�لوطني��ة". و�أ�ساف��ت "حن يق��رر �لربملانيون 
�ل���رشوط لعملية �نتق��ال حتد ق��در �المكان من 

�لف��ر�غ يف �ل�سلط��ة و�لفو�س��ى يف �إد�رة �سوؤون 
�لبالد، �ساأرحل".

ويف���رش هذ� �العالن �ملفاج��ئ على �نه حماولة 
م��ن �لرئي�س��ة �لت��ي �نه��ارت �سعبيته��ا ب�سب��ب 
�لف�سيح��ة، لتف��ادي �آلي��ة �إقال��ة تب��دو مرجحة 
ب�سكل متز�يد. وتتمحور �لف�سيحة حول �سديقة 
ب��ارك، �س��وي �س��ون �سي��ل �لت��ي �وقف��ت بتهمة 
��ستغ��الل �سد�قته��ا مع �لرئي�س��ة البتز�ز كربى 
���رشكات �لب��الد بامل��ال و�لتدخ��ل يف �س��وؤون 
�لدولة بدون �ن يكون لها من�سب ر�سمي. وتتهم 

�لنيابة �لعامة �لرئي�سة ب�"�لتو�طوؤ".

قتل جندي��ان هنديان �لثالثاء يف هجوم عل��ى قاعدة ع�سكرية 
يف �سم��ال �لبالد على مقربة من �حل��دود �لباك�ستانية، على ما 

�فاد م�سوؤول يف �ل�رشطة.
وق��ال �ل�ساب��ط �لكب��ري يف �ل�رشط��ة طالب��ا ع��دم ك�س��ف ��سمه 
�ن "ثالث��ة �ىل �ربع��ة متطرفن دخل��و� مقر� عام��ا للجي�س يف 
ناغروت��ا )عند �ط��ر�ف مدينة جام��و( و�طلقو� �لن��ار يف �جتاه 
مطع��م �ل�سب��اط. قت��ل �سابطان وال ي��ز�ل تبادل �ط��الق �لنار 
م�ستم��ر�". وتق��ع ناغروت��ا عل��ى م�ساف��ة 90 كل��م �ىل جن��وب 
�رشيناغ��ار، �ملدين��ة �لكربى يف ك�سمري �لهندي��ة، وعلى م�سافة 
20 كل��م �رشق �حلدود �لباك�ستانية، وفيها مركز كبري للقيادة 
�لع�سكري��ة يف �ملنطق��ة. وتق��ع �ملدينة على طري��ق ��سرت�تيجي 

ي�سل منطقة ك�سمري �ملتنازع عليها بن �لبلدين بباقي �لهند.
و�أعل��ن �ملتح��دث با�س��م وز�رة �لدف��اع �لهندي��ة ماني���س مهتا 
لل�سحاف��ة "وقع هجوم باكر� هذ� �ل�سب��اح ودخل �الرهابيون 
�ىل �ح��دى مناطقن��ا �لع�سكري��ة. �لو�س��ع حتت �ل�سيط��رة وفور 

�نتهاء �لعملية �سيكون بو�سعنا ك�سف تفا�سيل".

 

بغداد ــ خاص

سول ــ متابعة

مومباي ــ خاص

واشنطن ــ متابعة

دعت منظمة "هيومن ر�يت�س ووت�س" �المريكية �ملد�فعة عن 
حقوق �الن�سان يف بي��ان �لثالثاء �حلكومة �الردنية �جلديدة 

�ىل حتقيق �إ�سالحات على �سعيد حرية �لتعبري و�العالم.
وقال��ت �ملنظم��ة يف بيانه��ا �نها وجه��ت ر�سال��ة �ىل رئي�س 
�ل��وزر�ء ه��اين �مللق��ي دع��ت فيه��ا "�الردن �ىل �ال�ستف��ادة 
من زخ��م �النتخاب��ات �لربملاني��ة �الأخرية ل�س��ن �إ�سالحات 
حقوقي��ة".  و�و�سحت �ن "على �حلكومة �جلديدة �لتوقف عن 
تقييد �جلماعات �مل�ستقل��ة، و�سمان حرية �الإعالم، و�سمان 
حماية �لالجئن �ل�سعفاء، وو�سع حد للتمييز �سد �لن�ساء". 

ونق��ل �لبيان عن مديرة ق�سم �ل���رشق �الأو�سط و�سمال �فريقيا 
يف �ملنظم��ة �س��ارة ليا ويت�س��ن �ن "�النتخاب��ات �لربملانية 
م�سحوب��ة  تك��ون  �أن  يج��ب  �الأردن  يف  �ل�سلمي��ة  �جلدي��دة 
باإ�سالح��ات حقوقي��ة مهم��ة حتم��ي ق��درة �ملو�طن��ن على 

�ن  و��ساف��ت  �لتغي��ري".   �إىل  وتدع��و  �آر�ئه��م  ع��ن  �لتعب��ري 
"�خلطو�ت لتقييد �أن�سطة �جلماعات �مل�ستقلة و�حلد من قدرة 
و�سائ��ل �الإعالم عل��ى �لعمل تلقي بظاللها عل��ى �لتقدم �لذي 
�أح��رزه �الأردن يف ق�سايا مثل تو�سع��ة فر�س ح�سول �أطفال 

�لالجئن �ل�سورين على �لتعليم". 
ويف 20 �يلول/�سبتم��رب، �نتخ��ب �الأردني��ون جمل���س ن��و�ب 
جدي��د� يف ظل نظام �نتخابي جديد هدف �ىل ت�سجيع ت�سكيل 
�الئتالف��ات و�لتحالف��ات، وح�سلت مبوجبه ن�س��اء على 20 

مقعد� من 130 هو عدد مقاعد �لربملان. 
و�سه��دت �النتخابات م�ساركة ح��زب جبهة �لعمل �ال�سالمي، 
�لذر�ع �ل�سيا�سية لالخو�ن �مل�سلمن و�برز �حز�ب �ملعار�سة، 

للمرة �الوىل منذ 2007، �سمن حتالف فاز ب15 مقعد�. 
وقال��ت ويت�س��ن "ل��دى �حلكوم��ة �الأردني��ة �جلدي��دة �ل�سوء 
�الأخ�رش ملو��سل��ة �الإ�سالحات �لالزمة عل��ى مدى �ل�سنو�ت 

�لقادمة. عليها �أال ت�سّيع هذه �لفر�سة �ملمتازة".

وحثت �ملنظم��ة �مللقي على رف�س �لتعدي��الت �لو��سعة على 
قان��ون �جلمعي��ات يف �لب��الد لع��ام 2008، �ل��ذي قالت �نه 
"�سيعيق قدرة �ملنظمات غري �حلكومية على �لتكّون و�لعمل 
)...( و�ستعط��ي �لدول��ة �حل��ق بح��ل �ملجموع��ات م��ن دون 
�أ�س���س و��سح��ة �أو منعها م��ن �حل�سول عل��ى متويل خارجي 
دون ترخي���س حكوم��ي".  ودع��ت �ملنظمة �أي�س��ا �إىل "�إيالء 
�النتب��اه للتطور�ت �لتي تهدد قدرة �ل�سحافين على �حلديث 
ع��ن �لق�سايا و�الأح��د�ث �لعامة، ما قد ي��وؤدي �إىل �ملزيد من 
�لرقابة �لذ�تية". و��سارت �ىل �ن "�الردن �عتمد ب�سكل متز�يد 
خ��الل ع��ام 2016 عل��ى �أو�م��ر منع ن���رش الإ�س��كات و�سائل 

�الإعالم وملنع �ّطالع �لنا�س على م�سائل ح�سا�سة". 
و�عرب��ت �ملنظمة �أي�س��ا عن قلقها �إز�ء "تز�ي��د �لعقبات �لتي 
يو�جهه��ا �لفل�سطيني��ون م��ن قطاع غ��زة، من��ذ �ب/�أغ�سط�س 
2015، مم��ن يرغب��ون يف عب��ور �الأردن للذه��اب �إىل دولة 

ثالثة للعمل �أو �لرعاية �لطبية �أو �لتعليم �أو مل �ل�سمل".

رايتس ووتش تدعو الحكومة االردنية الجديدة الى اصالحات على صعيد الحريات والحقوق

- العبو ك��رة قدم من �لرب�زيل: طائ��رة على متنها 72 
ر�كب��ا، بينه��م العب��و فري��ق ت�سابيكوين�س��ي �لرب�زيلي، 
وطاقم��ا من ت�سع��ة �ع�ساء، حتطمت م�س��اء �الثنن يف 
كولومبي��ا بالقرب من ميدي��ن )�سمال-غرب(، بح�سب 

ما �علنت هيئة �لطري�ن �ملدين متحدثة عن 5 ناجن.
- �بط��ال وتلفزيون �لو�ق��ع: يف 9 �ذ�ر/مار�س 2015، 
�لبح��ارة  �ل�سباح��ة كام��ي موف��ا،  �لفرن�سي��ون  ف��ارق 
فلور�ن���س �رت��و و�ملالك��م �ليك�س��ي فا�ست��ن �حلياة �ثر 
��سطد�م ب��ن طائرتن مروحيتن خ��الل ت�سوير لعبة 

يف تلفزيون �لو�قع يف �الرجنتن.
 ،2011 �يلول/�سبتم��رب   7 يف  �لرو�س��ي:  �لهوك��ي   -
حتطمت طائ��رة ياك42- عند �الق��الع يف يارو�سالفل 
)300 كل��م �سمال-غ��رب مو�سك��و(، مودي��ة بحياة 44 
�سخ�س��ا، بينه��م فري��ق لوكوموتي��ف �ملحل��ي للهوكي، 
بط��ل رو�سي��ا ثالث م��ر�ت و�لذي �سم عدد� م��ن �لنجوم 

�لدولين.
�يلول/�سبتم��رب   15 يف  بريط��اين:  ر�لي��ات  �سائ��ق   -
2007، قت��ل �ل�سائق �ال�سكتلن��دي كولن ماكر�ي �لذي 
��سب��ح عام 1995 ��سغر بط��ل للعامل يف �لر�ليات، يف 
ح��ادث حتطم طائرة مروحي��ة يف ��سكتلن��د� وهو بعمر 
�لتا�سع��ة و�لثالث��ن. قت��ل مع��ه �بن��ه �لبال��غ 5 �سنو�ت 

ور�كبان �خر�ن.
- العب��و كرة ق��دم م��ن ز�مبي��ا: يف 27 ني�سان/�بريل 
1993، حتطم��ت طائ��رة ع�سكري��ة ز�مبي��ة يف �لبحر، 

قبال��ة ليربفي��ل وعل��ى متنه��ا 7 العبن م��ن �ملنتخب 
�لوطن��ي �لز�مب��ي، كان ي�ستع��د خلو���س مب��ار�ة �سمن 
ت�سفي��ات كا�س �لع��امل يف دكار )�ل�سنغ��ال(. تويف 30 

�سخ�سا ومل ينج �حد.
- فريق كرة ق��دم بريويف: يف 8 كانون �الول/دي�سمرب 
1987، ت��ويف 43 ريا�سي��ا م��ن فري��ق �ليان��ز ليم��ا 
�لب��ريويف �لعريق يف حتطم طائرة من طر�ز فوكر �ف-
27 تابع��ة للبحري��ة �لبريوفية �سقطت يف �لبحر قبالة 

�لعا�سمة ليما.
- حتطم يف باري�س-دكار: يف 14 كانون �لثاين/يناير 
1986، تويف تيريي �سابن موؤ�س�س ر�يل باري�س دكار 
�ل�سح��ر�وي، �ل�سائق فر�ن�س��و� كز�فيي��ه بانيو و�ملغني 
د�ني��ال باالف��و�ن و�سخ�س��ان �خر�ن يف ح��ادث حتطم 
طائ��رة مروحية يف مايل بالق��رب من غورما-ر�رو�س، 

مدينة �لو�سول الحدى مر�حل �ل�سباق.
- مالكم��ون �مريكي��ون: يف 14 �ذ�ر/مار���س 1980، 

قت��ل 22 ع�س��و� من فري��ق مالكمة �مريك��ي للهو�ة مع 
مر�فقيه��م �ثر حتط��م طائرة �إليو�سن بالق��رب من مطار 

و�ر�سو )87 قتيال(.
- فري��ق ك��رة ق��دم �وزبك�ست��اين: يف 11 �ب/�غ�سط�س 
1979، حتطم��ت طائ��رة توبوليف تقل فري��ق ط�سقند 
�الوزبك�ست��اين ب��ن مين�س��ك وط�سقن��د، وت��ويف جمي��ع 

ركابها.
�الول/�كتوب��ر  ت�رشي��ن   6 يف  كوبي��ون:  مب��ارزون   -

1976، ت��ويف 24 ع�س��و� من فريق �ملب��ارزة �لكوبي 
قبالة �سو�حل بربادو�س، �ثر �نفجار طائرة دي �سي8- 
�لتابع��ة للجوي��ة �لكوبي��ة، ب�سب��ب قنبلت��ن زرعتهم��ا 

جمموعة مناه�سة لفيدل كا�سرتو )70 قتيال(.
- العب��و روغب��ي و�كل��ة حل��وم �لب���رش: يف 13 ت�رشين 
�الول/�كتوبر 1972، حتطمت طائرة فوكر على متنها 
فري��ق مونتيفيدي��و �الوروغوياين للروغب��ي فوق جبال 
�الندي��ز. �م�سى �لناج��ون 70 يوما يف �لثل��وج وجلاأو� 
�ىل �أكل حلوم ��سدقائهم و�قاربهم �ملتوفن للبقاء على 

قيد �حلياة.
- متزحلقون �مريكيون: يف 15 �سباط/فرب�ير 1961، 
ق�س��ى 18 متزحلقا من �ملنتخ��ب �المريكي يف حادث 
طائ��رة بن نيويورك وبروك�سل، على بعد 6 كيلومرت�ت 

من �لعا�سمة �لبلجيكية.
- العب��و ك��رة قدم م��ن �لدمن��ارك: يف 16 متوز/يوليو 
1960، ق�س��ى 8 �فر�د من �ملنتخ��ب �لدمناركي لكرة 
�لقدم يف حادث �قالع طائرة يف كا�سرتوب )�لدمنارك(.
 ،1958 �سباط/فرب�ي��ر   6 يف  يونايت��د:  مان�س�س��رت   -
ت��ويف 8 من العب��ي مان�س�سرت يونايت��د )بازبي بايبز(، 
بطل �نكلرت� لكرة �لقدم، بينهم �ملوهوب دنكان �دور�دز 
بعم��ر �حلادي��ة و�لع�رشين، وكانو� من ب��ن 21 �سحية 

خالل �قالع طائرة يف ميونيخ.
28 ت�رشي��ن �الول/�كتوب��ر  - مار�سي��ل �س��ريد�ن: يف 
1994، ��سطدم��ت طائرة كانت تقل �ملالكم �لفرن�سي 
مار�سيل �سريد�ن يف رحلته ال�ستعادة �للقب �لعاملي يف 

�لواليات �ملتحدة، يف جزر �الزور يف ذروة �لليل.

الجورنال  ــ متابعة

تحطم الطائرة في كولومبيا.. الرياضيون ضحايا الكوارث الجوية

ان�ضم حادث حتطم طائرة 
تقل فريق ت�ضابيكوين�ضي 

الربازيلي قرب مدينة 
ميديني يف كولومبيا، اىل 

الئحة من الكوارث اجلوية 
التي ق�ضت على العديد من 

الريا�ضيني..

رئيسة كوريا الجنوبية تبدي استعدادها للتخلي عن السلطة


