
االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
51

سقطت قرب مدينة ميديلين في كولومبيا قبل ذهاب نهائي »كوبا سوداميريكانا«

مأساة برازيلية.. حتطم طائرة تقل فريق تشابيكوينسي

حتطمــت طائــرة تقــل 
8١ شــخصا بينهــم فريــق 
البرازيلي  تشابيكوينســي 
لكــرة القدم وهــم 7٢ راكبا 
وتســعة من افــراد الطاقم، 
قــرب مدينــة ميديــن فــي 
اثــر تعرضهــا  كولومبيــا 
»العطال كهربائية«، على ما 
أعلنت هيئة املوانئ واملطارات 
الكولومبية كاشفة عن وجود 

5 ناجن حتى اآلن.
طــراز  مــن  والطائــرة 
ايروســبايس  »بريتيــش 
١4٦« تابعة لشــركة »الميا« 
البوليفيــة للتشــارتر وقد 
حتطمت فــي منطقة جبلية 
فــي منطقة ســيرو غوردو 
على بعد حوالي 5٠ كلم من 
ميدين، ثاني مدن كولومبيا.
وقال خوســيه جيراردو 
اسيفيدو املسؤول في الشرطة 
للصحافين »متكنا من انقاذ 
ســتة اشــخاص احياء لكن 
احدهم توفي اثناء نقله الى 

املستشفى«.
من جهته اكد رئيس بلدية 
ال ســيخا املجــاورة ملوقــع 
احلادث الكــن اوثوريو انه 
مت انقاذ خمسة اشخاص فيما 
عثر على ٢5 جثة في »منطقة 
يصعب جدا الوصول اليها«.
والناجــون هــم ثالثــة 
العبــي كــرة قدم مــن نادي 

البرازيلي:  تشابيكوينســي 
دانيلو )٣١ عاما( وجاكسون 
فوملان )٢4 عاما( واالن روشل 
الــى جانــب شــخصن من 
اذاعة  الطاقم. وذكرت  افراد 
»كاراكــول« انهــم اصيبــوا 
بجروح ونقلوا الى مستشفى 

في املنطقة.
وكان يفترض ان يتواجه 
العبــو الفريــق اليــوم مع 
اتلتيكو ناسيونال  مضيفه 
الكولومبي في ذهاب الدور 
النهائــي ملســابقة »كوبــا 
ســوداميريكانا«، البطولــة 
الثانية من حيث االهمية في 
اميركا اجلنوبية بعد »كوبا 
ليبرتادوريــس« واملوازية 

تتوجه الــى ريونيغرو كما 
اوضحت ادارة رجال االطفاء 
في كولومبيا في رسالة على 
وسائل التواصل االجتماعي.

ردود فعل »القارة العجوز« على 
الكارثة

فــي ما يلــي بعض ردود 
الفعــل املقبلــة مــن االندية 
والالعبن في القارة االوروبية:
مدريــد  اتلتيكــو   -
االســباني: »تأثرنــا بحادث 
الطائرة التي كانت تقل فريق 
تشابيكوينسي الذي يلعب في 
صفوفه العبنا السابق كليبر 
سانتانا. تعازينا ألسر الذين 
قتلــوا في احلــادث.. ارقدوا 

بسالم«.
- مان يونايتد: »افكار مان 
يونايتد مع تشابيكوينسي 
وجميع الذيــن تضرروا من 

املأساة في كولومبيا«.
- ريــال مدريــد: »يعرب 
ريال مدريد عن اسفه العميق 
حيال احلادث اجلوي املأساوي 
الــذي حصــل مــع الفريــق 
البرازيلــي تشابيكوينســي 
ويقدم تعازيــه الى عائالت 
واصدقاء الضحايا. في الوقت 
ذاته، نتمنى الشفاء العاجل 

للناجن«.
- ســيرخيو رامــوس: 
»افكارنا مع تشابيكوينسي 
وكل االشخاص الذين تضرروا 
في هذه املأســاة وعائالتهم. 
ال ميكننــي ايجــاد الكلمات 

املناسبة«.
»نقــدم  برشــلونة:   -
دعمنا وتضامننا مع ضحايا 
وعائالت الذين تضرروا في 
هذه املأساة التي حصلت في 

كولومبيا«.
- رومــا: »افكار روما مع 
تشابيكوينســي وكل الذين 
تضرروا فــي املأســاة التي 
وقعت فــي كولومبيــا«. - 
بورتــو: »يتضامــن بورتو 
مــع تشابيوكوينســي وكل 
العائالت فــي هذه اللحظات 

الصعبة«.

للدوري االوروبي »يوروبا 
ليغ« في القارة االوروبية.

أعطال كهربائية
وقال ناطق باسم مصلحة 
الطيــران املدني التي اقامت 
مركز قيادة في املطار الدارة 
الوضــع، ان الطائرة اعلنت 
فــي بادئ االمــر انها تواجه 
وضعا طارئا بسبب »اعطال 
كهربائيــة« ثم وقع احلادث 
عند الساعة ٠٣.٣4 بتوقيت 

غرينيتش.
وكانــت الطائــرة اقلعت 
من ساو باولو في البرازيل 
وتوقفت في سانتا كروز دي 
ال سييرا في بوليڤيا قبل ان 

)أ.ف.پ( حطام الطائرة املنكوبةالعبو فريق تشابيكوينسي البرازيلي 

نقل مدافع فريق تشابيكوينسي الن روشل بعد جناته من سقوط الطائرة

إنفانتينو »مصدوم وحزين«
عبر السويسري جاني انفانتينو رئيس االحتاد 
الدولــي لكرة القدم )فيفــا( عن »صدمته وحزنه 

الشديد«.
وقال إنفانتينو في بيان امس »إنه يوم حزين 
جدا جدا لكرة القدم. نأسف للسماع عن حادثة حتطم 
الطائرة في كولومبيا. إنه خبر مروع ومأساوي. 
في هذا الوقــت الصعب، كل عقولنا مع الضحايا 
وعائالتهــم وأصدقائهــم. يود فيفــا أن يعبر عن 
تعازيه القلبية جلماهير تشابيكوينسي ومجتمع 
كرة القدم ووسائل اإلعالم املعنية في البرازيل«.

3 العبين استبعدهم المدرب فنجوا من الموت
كتبت النجاة من املوت لـ ٣ العبن من فريق 
تشابيكوينسي البرازيلي الذين حتطمت طائرتهم 
في كولومبيا بســبب قرار املدرب باستبعادهم 
من الرحلة ألســباب فنيــة ال يصابون باحلزن 
الشديد لغيابهم عن مباراة نهائي بطولة أميركا 
اجلنوبيــة التي ينافس فريقهم على لقبها ألول 
مرة في تاريخه، لكن القدر أراد أن يقول كلمته 
حيث تلقى الالعبون الثالثة خبر الكارثة مبشاعر 
متناقضة ما بن الفرح لنجاتهم من موت محقق 
وحزنهم على مقتل جميع زمالئهم واجلهاز الفني 
بعدما ســقطت الطائرة التــي نقلت فريقهم في 

كولومبيا. 

أتلتيكو ناسيونال يطالب بمنح اللقب لشابيكوينسي 
طالب نادي أتلتيكو ناســيونال الكولومبي، 
احتاد أميركا اجلنوبية لكرة القدم، مبنح نادى 
شابيكوينســي البرازيلــي لقــب كأس أميــركا 
اجلنوبية »سود أمريكانا«، بعد حتطم طائرته.

كايو جونيور: إذا مت اآلن فسأكون سعيدا
أطلق مــدرب شابيكوينســي كايو جونيور 
تصريحــا تاريخيا عقب مباراة ســان لورينزو 
األرجنتيني والتأهل لنهائــي البطولة القارية، 
وقال: »إذا مت اآلن فسأكون سعيدا«. وكأن القدر 
استقبل أمنية كايو فرحل في كارثة التحطم قبل 

مواجهة ناسونال الكولومبي في النهائي.

البرازيل تعلن الحداد الوطني
أعلنت احلكومــة البرازيلية احلداد الوطني 
ثالثــة أيام إثر حادث حتطم الطائرة التي كانت 
تقل فريق كرة القدم من نادي تشابيكوينســي 
البرازيلي في كولومبيا، الذي أدى إلى مقتل 75 
شــخصا. وأمر الرئيس البرازيلي ميشال تامر 

بإعالن احلداد.

لقطات

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

5:00 الفجر  
الشروق  6:24
الظـهـر  11:37

العصر  2:30
املغرب  4:49
6:11 العشاء 

غائــم جزئيــا مــع أمطــار متفرقة 
والرياح جنوبية شــرقية سرعتها 

من ٦ إلى ٣٠ كلم/ ساعة

العظمى: ٢٢ - الصغرى: ١١

أعلى مد: ١.٢٢ ظ ـ ١١.4٦ م
أدنى جزر: ٦.٠5 ص ـ ٦.5٣ م

أرقام الجريدة  -  البدالة: 22272727  ـ  22272728   -   إدارة التحرير: 22272828   ـ   22272829  - 
إدارة التسويق والمبيعات:  22272743  ـ  22272746   قسم حجوزات اإلعالن:  22272750 ـ 22272751  - إدارة التوزيع 

واالشتراكات:  22272770 ـ 22272737  -  قسم الشكاوى 22272737

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة   ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

هدية سرور ناصر، أرملة علي خيراهلل العنزي ـ 81 عاما ـ 
الرجال: الروضة ـ صالة دسمان ـ ت: 96645599 ـ 

النساء: دار جابر ـ منطقة الزهراء ـ مقابل مستشفى 
جابر ـ ت: 97511224.

مجبل براك قبيل العازمي ـ 72 عاما ـ الظهر ـ ق5 ـ ش1 ـ 
م31 ـ مقابل املستوصف ـ ت: 50505008.

عبدالنبي علي حسني عبدالرضا ـ 74 عاما ـ الرجال: حسينية 
البلوشي باجلابرية ـ ق11 ـ ت: 99792526 ـ النساء: 
الرميثية ـ ق2 ـ ش جمعان احلريتي ـ ج20 ـ م4 ـ 

حسينية زهراء البتول )أم خالد( ـ ت: 66677899.
عواطف عبدالكرمي علي اخللف، أرملة حمد مطني احلمد ـ 
51 عاما ـ الرجال: الفنطاس ـ ق4 ـ ش األول ـ م54 ـ 

ت: 94040004 ـ النساء: القرين ـ ق3 ـ ش25 ـ م33 ـ 
ت: 66967669.

عطا جميل فرغلي، أرملة يوسف ربيع خميس ـ 62 عاما 
ـ الرجال: الفردوس ـ ق5 ـ ش1 ـ ج4 ـ م16 ـ ت: 

50888512 ـ النساء: عبداهلل مبارك ـ ق4 ـ ش402 ـ 
م12 ـ ت: 99366041.

محمد أمني عبدالرضا حسن املطوع ـ 79 عاما ـ الرجال: 
حسينية األوحد ـ املنصورية ـ ق1 ـ ش جاسم الوزان ـ 
م3 ـ ت: 22518572 ـ النساء: النزهة ـ ق1 ـ ش10 ـ م19 

ـ ت: 22516362.
احلميدي علي الوقيت الشمري ـ 65 عاما ـ الرجال: الدوحة 
ـ ق1 ـ ش4 ـ م2 ـ ديوان الوقيت ـ ت: 66550009 ـ 
النساء: النعيم ـ ق2 ـ ش3 ـ م169 ـ األزرق30 ـ ت: 

.97961243
صيته قايض الهزاع الشريهي، أرملة جلوي التبيناوي 

الشمري ـ 82 عاما ـ القصر ـ ق4أ ـ ش4 ـ ج2 ـ م2 ـ 
ت: 66650204.

عايشة راشد الطراروة، أرملة ناصر عبداهلل الطراروة ـ 
83 عاما ـ الرجال: الزهراء ـ ق5 ـ ش513 ـ م21 ـ ت: 

97979012 ـ النساء: كيفان ـ ق4 ـ ش عبدالعزيز 
الصرعاوي ـ م49 ـ ت: 24818599.

محمد حمود محمد علي الشحيتاوي ـ 55 عاما ـ الدسمة ـ ق4 
ـ ش48 ـ م1 ـ ت: 66048811 ـ 50032500.

نوال حسني علي بومطيع، زوجة سعود إبراهيم عويد 
املطيري ـ 53 عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق1 ـ ش20 

ـ م11 ـ ت: 96667991 ـ النساء: عبداهلل مبارك ـ ق1 ـ 
ش136 ـ م3 ـ ت: 96664991 ـ الدفن التاسعة صباحا.
عيد سعد احلتيته املطيري ـ 63 عاما ـ الرجال: اشبيلية ـ 

ق4 ـ ش421 ـ م742 ـ ت: 65888870 ـ النساء: الرحاب 
ـ ق2 ـ ش14 ـ م2 ـ ت: 99892559 ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
عماد عبداحلميد مسفر املسافر ـ 61 عاما ـ الرجال: العدان ـ 
ق8 ـ ش21 ـ م37 ـ ت: 98884028 ـ النساء: قرطبة ـ 

ق4 ـ ش1 ـ م80 ـ الدفن التاسعة والنصف صباحا.
راشد عبدالسيد الشطي ـ 80 عاما ـ الرجال: مسجد 

الوزان ـ غرب مشرف ـ ت: 99255088 ـ النساء: 
الرميثية ـ ق3 ـ شارع طاهر البغلي ـ ج31 ـ م16 ـ ت: 

.99807878

للتعبير عن فرحتهم ومشاركتهم في أعيادها الوطنية

3 رحالة كويتيني وصلوا اإلمارات مشياً على األقدام
كونا: كرمت الهيئة العامة 
للشباب والرياضة اإلماراتية 
امــس ثالثة رحالــة كويتين 
ســاروا مشيا على األقدام من 
الكويــت الى دولــة اإلمارات 
املتحــدة للتعبيــر  العربيــة 
عن فرحتهم ومشاركتهم في 

أعيادها الوطنية.
وقام األمــن العام للهيئة 
العامــة للشــباب والرياضة 
إبراهيم عبدامللك محمد بتكرمي 
الرحالة الثالثــة على هامش 
احلفــل الــذي أقامتــه الهيئة 
لالحتفــال باليــوم الوطنــي 

اإلماراتي.
وقال عضو فريق الرحالة 
الكويتــي علــي العجمــي في 
تصريح لـ»كونا« عقب تسلم 
درع التكرمي انهم قدموا مشيا 
على األقدام حيث وصلوا أوال 
إلى إمارة ابوظبي وبعدها الى 
امارة دبي في رحلة استمرت 
١4 يومــا في لفتة حب ووفاء 
لدولة اإلمارات حكومة وشعبا 

مبناسبة أعيادها الوطنية.
وأضاف العجمي ان »الفريق 
استطاع إيصال الرسالة التي 
كان يهــدف اليهــا مــن خالل 
هــذه الرحلــة وهــي إظهــار 
مشاعر املودة واالخاء للشعب 
اإلماراتي والتعبير عن الروابط 
املتينة التي تربط الشــعبن 

اإلماراتي األصيل«.
وأكــد أن الصعــاب التــي 
واجهوها خالل الرحلة تالشت 
عقب الوصول الــى اإلمارات 
واالستماع لعبارات الشكر من 

املواطنن اإلماراتين.
وأشاد العجمي بالدعم الذي 
حظــي بــه الفريق مــن هيئة 

الشقيقن«.
وتوجــه بالشــكر اجلزيل 
العامــة  الهيئــة  إدارة  الــى 
للشباب والرياضة اإلماراتية 
على التكرمي الــذي حظي به 
الفريق وعلى حسن الضيافة 
واالســتقبال، مؤكــدا أن ذلك 
»ليس بغريب على الشــعب 

الرياضة الكويتية ما ســاهم 
فــي إزالة العقبــات في رحلة 

املسير الى اإلمارات.
يذكر أن الرحلة التي اطلق 
عليهــا أعضاؤهــا )اإلمارات 
تســتاهل( ضمــت إلى جانب 
العجمي كال من عبداهلل مانع 

وعايض العجمي.

الرحالة الكويتيون الثالثة 

الهند.. األولى عامليًا
في وفيات »السيلفي«!

نيودلهي - رويترز: حلت الهند في املرتبة األولى، من 
حيث وفيات من قضوا بـ »الســيلفي« من مواطنيها بـ7٦ 
حالة وفاة، وذلك في دراسة نشرها موقع جامعة »كورنيل« 
األميركية التي تأسست عام ١8٦5. ملخص الدراسة متحور 
حول ســؤال غريب: كم عدد الوفيات التي سببتها صور 
ســيلفي في العالم؟ وذكرت الدراســة أنه منذ مارس عام 
٢٠١4 حتــى اآلن ١٢7 شــخصا لقــوا حتفهم حــول العالم 
أثناء التقاط »الســيلفي«، والكثيــرون تعرضوا جلروح 
وإصابات جراء ذلك. وكشــفت الدراسة أيضا أنه في عام 
٢٠١5 مت حتميل ٢4 مليار صورة سيلفي على محرك غوغل 
للصور. وبينت أن أكثر الوفيات كانت في الفئة العمرية 
ما بن ٢٠ و٢4 عاما وعددهم 45 شخصا، بينما 4١ شخصا 
كانت أعمارهم حتت سن العشرين، وكشفت أن من أكثر 
األسباب التي تؤدي إلى الوفاة بسبب الـ»سيلفي« السقوط 
من مكان مرتفع، ثم الغرق، باإلضافة إلى أســباب أخرى 
مثل حوادث السيارات، واإلهمال في التعامل مع السالح، 

وهجوم احليوانات، والصدمات الكهربائية.

عالقة حب براد وهدسون مجرد إشاعة!
وكاالت: صرح مصدر مقرب 
من النجم الشهير براد پيت أنه 
يريد شريكة حياته املستقبلية 
أن تكون عكس أنچلينا چولي 
متامــا وعكــس حيــاة الدراما 
التــي كان يعيشــها، وأصبــح 
يحتاج إلى أشخاص إيجابين 
فــي حياته، كما أنه يبحث عن 
الســعادة  أشــخاص يجلبون 
حلياته ويعوضونه عما عانى 
منه في الفترة األخيرة، على ما 
ذكر موقــع »حياة هوليوود«، 
وأشــار املصدر إلــى أنه »رمبا 
يكون غير قــادر على الدخول 
في عالقة عاطفية حاليا، لكنه 
يعلم جيدا كيــف يريد حياته 

يواعــد النجمة كيت هدســون 
بعدما ترددت شائعات عن أنه 
يواعدها، بينما نفت هدســون 

املستقبلية خصوصا من الناحية 
العاطفية«. وكان موقع »ديلي 
ميل« قد نفى أن يكون براد پيت 

بنفسها هذه االشاعة، موضحة 
ان براد پيت مجرد صديق حتمل 

له كل احلب والتقدير.

كيت هدسون براد پيت

ناطق باسم مصلحة 
الطيران املدني: 

الطائرة أعلنت 
في بادئ املر أنها 
تواجه وضعًا طارئًا 

بسبب »أعطال 
كهربائية«


