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تجريبي

مسؤول روسي: الطائرة المنكوبة في مصر «انشطرت في الجو»

األحد، ١ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥ (١٥:٤٠ - بتوقیت غرينتش)

موسكو - أ ف ب، رويترز 

أفاد رئیس "لجنة الطیران المدني" الحكومیة الروسیة فیكتور سوروشینكو الیوم (األحد)،
بأن الطائرة الروسیة التي تحطمت في مصر "انشطرت في الجو".

وقال سوروشینكو إن "انشطار الطائرة حصل في الجو والشظايا منتشرة على منطقة
واسعة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "ريا - نوفوستي" في القاھرة، حیث يشارك في لجنة

دولیة من الخبراء من روسیا ومصر وفرنسا وإرلندا مھمتھا التحقیق في تحطم الطائرة.

وأضاف أن "من المبكر الوصول الى استنتاجات حول سبب تحطم الطائرة"، والذي أدى الى
مقتل جمیع ركابھا الـ 224 اثناء عودتھا من شرم الشیخ الى مدينة سانت بطرسبورغ.

وتعتبر "لجنة الطیران" أعلى جھاز في روسیا للتحقیق في حوادث الطیران. وُعّین
سوروشینكو أمس على رأس لجنة من خبراء حوادث الطائرات توجھت الى مصر.

من جھة أخرى، قال ناطق باسم لجنة التحقیقات الروسیة فالديمیر ماركین في بیان على
موقع اللجنة، إن "المحققین الروس سیدرسون كل االحتماالت وراء سقوط الطائرة الروسیة

التابعة لشركة كوجالیمافیا".

وأضاف  أن "المحققین حصلوا على الوثائق الفنیة الخاصة بالطائرة منذ بدء تشغیلھا،
واستجوبوا الموظفین المسؤولین عن صیانة طائرات الشركة إلى جانب أفراد الطاقم الذي

عمل في الرحلة األخیرة للطائرة".

وبدأ المحققون الدولیون تحقیقھم في سبب تحطم الطائرة وھي من طراز "ارباص 321".
وقال مسؤولون في وزارة الحاالت الطارئة الروسیة، إنھم "يريدون تمشیط منطقة مساحتھا

حوالى 16 كیلومترًا مربعًا في شبه جزيرة سیناء".

وُعثر على الصندوقین األسودين للطائرة، وقالت الحكومة المصرية الیوم إنه "يجري العمل
حالیًا على تحلیل محتواھما".

من جھة أخرى، قالت شركة "كوجالیمافیا للطیران"، والتي تملك الطائرة المتحطمة، إنھا
"ال تستطیع التشكیك في احتراف قائد الطائرة المحطمة أو طاقمھا"، مضیفة أن "كل

طائراتھا تخضع للصیانة في الوقت المحدد واالختبارات قبل اإلقالع".

ومن ناحیة أخرى، ذكرت مندوبة عن الشركة القابضة التي تملك "كوجالیمافیا" الیوم إن
"ھیئة تنظیم النقل في روسیا أصدرت أوامر للشركة لفحص كل طائراتھا من طراز إر باص
إيه 321". وقالت أوكسانا جولوفینا في شركة "تي إتش سي" القابضة، إن "الشركة على

اتصال مع الھیئة في شأن الموعد الذي ستجرى فیه عملیات الفحص"، مضیفة أن
"الفحص سیحدث على مراحل وإن جدول رحالت الشركة لن يتأثر".
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