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قوات الدفاع الجوي الرو�سي تطلق �صواريخ
«�أ�س »300 -في �إطار تدريبات مكثفة

الفروف ر�أى ان االتفاق النووي هو �إطار �سيا�سي يبعث على الأمل

طهران :ال حديث عن وقف التخ�صيب بعد الآن
ق��ال وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظ��ري��ف إن م��ن ي��ت��ح��دث ع��ن رف���ع تدريجي
للعقوبات يخالف ما جرى التفاهم عليه حتى
اآلن.
وبعد وصوله إلى طهران أمس ،قال ظريف
إن��ه بموجب القانون ال��دول��ي ،ف��إن الواليات
المتحدة ستكون ملزمة ومسؤولة عن رفع كل
العقوبات المفروضة على بالده فوراً .وأكد أن
بعض الصحف نشرت أشياء لم تحص ْل على
أرض ال��واق��ع في إش��ارة إل��ى بعض الصحف
األميركية.
من جهة أخ��رى ،ق��ال رئیس مكتب رئاسة
الجمهوریة اإليرانية محمد نهاوندیان إنه مع
صدور بیان لوزان ال یمكن ألحد أن یتحدث عن
وقف إیران للتخصیب ،مضيفا ً أن الطرف اآلخر
قبل من خالل بیان لوزان بقدرات إیران النوویة
وال یمكن ألي أحد بعد اآلن أن یوقف مسیرة
العلماء النوویین اإليرانيين.
وأوض��ح نهاونديان أن��ه لم یعد أح��د یقدر
على أن یتكلم عن فرض العقوبات علی الشعب
اإلی��ران��ي ،بل ب��ات الطرف اآلخ��ر یتحدث عن
التعاون الدولي بدال ً من العقوبات.
وفي السياق ،وصف وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف ف��رص ن��ج��اح المفاوضات
الخاصة بالبرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي بأنها
جيدة جداً .وقال« :إنني واثق من أنه سيتسنى
لنواب وزراء خارجية اللجنة السداسية وإيران
وللوزراء أنفسهم ،عقد لقاءات عديدة لإلشراف
على سير هذا العمل من أجل إنجازه .وهناك
فرص جيدة جدا ً لذلك».
وأض���اف الف���روف أن االت��ف��اق ال���ذي جرى
التوصل إليه في لوزان الخميس الفائت بشأن
الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي يبعث على األم��ل.
وقال« :تبعث النتيجة على األمل ،لكن االتفاق
بحد ذات��ه يمثل إط��ارا ً سياسيا ً يحدد الحلول
األساسية للقضايا األكثر حساسية» ،وأوضح
أن الحديث يدور عن قضية تخصيب اليورانيوم
واألب��ح��اث العلمية والتصميمات والتجارب
في مجال الطاقة النووية والمسائل المتعلقة
بضمان شفافية تطبيق االتفاق وتمكين الوكالة
الدولية للطاقة الذرية من اإلش��راف الشامل
على هذه العملية ،وأعاد إلى األذهان أن االتفاق
ينص على رفع العقوبات كافة عن طهران مقابل
إقدامها على الخطوات ال��ض��روري��ة لتسوية
القضايا المذكورة.
وأض��اف الوزير ال��روس��ي« :إنها العناصر
الرئيسية التي يجب ترجمتها إل��ى خطوات
عملية .وسيركز الخبراء على ذلك في جهودهم،
إذ عليهم تقديم وثيقة شاملة ومفصلة للغاية،
توضح ما يجب أن تقوم به إيران ،وكيفية رفع
العقوبات عنها قبل  30حزيران المقبل».

رئيس مكتب الرئاسة اإليرانية محمد نهاوندیان
إلى ذلك ،رحبت تركيا أمس باتفاق اإلطار
الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية،
لكنها عبرت عن أملها في أن تمضي طهران قدما ً
للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول آخر حزيران.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو خالل زيارة إلى ليتوانيا« :عندما ننظر
إلى مواقف مجموعة خمسة زائ��دا ً واح��دا ً اآلن،
فإن إيران لم تصل بعد إلى الحد الذي تمكنا من
بلوغه عام  2010لكننا نأمل أن تصل إلى هذا
الحد».
وأضاف« :في ما يتعلق بتركيا ،نحن سعداء
جدا ً بانتهاء المفاوضات مع مجموعة خمسة
زائدا ً واحدا ً بتفاهم سياسي .سعداء بأن نرى
توافقا ً على اإلطار العام التفاق نهائي .وآمل أن
تتوصل األطراف إلى االتفاق النهائي».
وقال وزير المال التركي محمد شيمشك إن
االتفاق ال��ذي يمكن أن يمهد الطريق إلى رفع
العقوبات االقتصادية عن إيران سيساعد في
زي��ادة ص���ادرات تركيا لجارتها وف��ي خفض
أسعار النفط العالمية.
أما ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
فقال إن شركة «روس آتوم» مستعدة لتوريد
ال��وق��ود ال��ن��ووي إل��ى إي���ران وس��ح��ب ال��وق��ود
المستنفد من جميع المفاعيل اإليرانية التي
شاركت روسيا في تشييدها.
وج��اءت تصريحات ريابكوف بعد انتهاء
المفاوضات النووية ،وذلك بالتوصل إلى اتفاق

مبدئي سياسي لتسوية الملف النووي اإليراني
نهائياً .وقال« :إن روسيا وشركة الطاقة الذرية
«روس آتوم» مستعدتان لتوريد الوقود الجديد
وإعادة الوقود المستنفد إلى روسيا ،وذلك من
المفاعيل كافة التي ُشيّدت أو التي س ُتبنى في
إيران في المستقبل .إننا مستعدون للقيام بذلك
طوال حياة المفاعيل».
لكن ريابكوف أضاف أن روسيا غير مستعدة
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ل��دراس��ة اح��ت��م��ال سحب
الوقود المستنفد من المفاعيل غير المصنوعة
في روسيا ،واصفا ً هذه المسألة بأنها صعبة
للغاية .وأعاد إلى األذه��ان أن لروسيا وإيران
خبرة بالتعاون في هذا المجال في ما يخص
خدمة وحدة التوليد األولى في محطة بوشهر
النووية.
وأردف قائالً« :إننا نأمل في أال يقتصر تعاوننا
في هذا المجال على وحدة التوليد األول��ى في
بوشهر ،نظرا ً إلى االتفاقات التي جرى التوصل
إليها في تشرين الثاني الماضي».
وتابع« :إننا نشير بارتياح إلى إحراز تفاهم
بشأن هذا الموضوع الصعب للغاية ،وذلك في
سياق االتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم،
وتحديدا ً في إط��ار الجهود الرامية إلى إيجاد
حلول للبنود الرئيسية كافة في خطة العمل
المشتركة الشاملة المرتقبة (بشأن إيران)».
وأك���د ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية ال��روس��ي أن
«الرئيس الروسي فالديمير بوتين وضع المبدأ

الذي تضمنه هذا االتفاق السياسي ،وهو تحديدا ً
مبدأ قبول حق إيران غير المشروط في تنفيذ
البرنامج النووي السلمي ،بما في ذلك العمل على
تخصيب اليورانيوم مع إخضاع هذا البرنامج
لرقابة دولية ورفع العقوبات المفروضة كافة
على جمهورية إيران اإلسالمية».
وأش��ار ريابكوف إل��ى أن جميع الخطوات
المقبلة في إطار البحث عن حل نهائي ستقوم
بها األط��راف على أس��اس مبادئ التدريجية
والمعاملة بالمثل ،وهي المبادئ التي طرحها
هي األخرى الجانب الروسي.
وكان الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أشاد
باالتفاق ووصفه بـ «التفاهم التاريخي» ،وشدّد
في كلمة في البيت األبيض على أن تطبيق هذا
االتفاق كامالّ سيمنع إيران من حيازة السالح
النووي وأع��اد تأكيد صوابيّة سلوك المسار
الدبلوماسي لحل هذا الملف.
ّ
وأك��د أوب��ام��ا أن المجتمع ال��دول��ي سيرفع
العقوبات عن إيران فور التزام اال ّتفاق ،وح ّذر
أوباما الكونغرس من رفض االتفاق ،ألنّ الواليات
المتحدة س ُتالم على فشل الدبلوماسية .وقال:
«لطالما ك���ر ّرت أن��ن��ي س��أق��وم بكل م��ا يلزم
لمنع إي��ران من امتالك السالح النووي ،وأنا
أجدد التزامي بهذا األمر ،وهذا االتفاق إذا ُن ّفذ
بشكل كامل سيمنع إيران من صناعة السالح
النووي».
وفي ما يتعلق بحلفاء واشنطن ،قال أوباما:
«أكدت للملك السعودي على االلتزام األميركي
بأمن دول الخليج» ،كاشفا ً أنه اتصل بالعاهل
السعودي لبحث خطة العمل بشأن اتفاق إيران
النووي.
وفي كالم الفت ،قال أوباما« :أنا ونتيناهو
ال نتفق حول معالجة الملف النووي وأقول له
إن الحل السلمي هو األفضل ،المجتمع الدولي
سيرفع العقوبات عن إي��ران تدريجيا ً بحسب
التزامها االتفاق بشكل كامل ،إن فتوى المرشد
خامنئي حول تحريم السالح النووي تشكل
آلية جيدة لاللتزام االتفاق».
وتعليقا ً على تفاهم لوزان النوويّ  ،رأى رئيس
األميركي جون بينر أن االتفاق
مجلس الن ّواب
ّ
مع إيران يم ّثل «انحرافا ً مثيرا ً للقلق» عن أهداف
أوباما المبدئية ،مضيفا ً أن الكونغرس يجب
أن يراجع االتفاق تماما ً قبل رفع أي عقوبات
مفروضة على إيران.
وت��اب��ع ق��ائ�لاً إن���ه ف��ي األس��اب��ي��ع المقبلة
سيواصل الجمهوريون والديمقراطيون في
الكونغرس الضغط على إدارة أوباما بشأن
تفاصيل المعايير واألسئلة الصعبة التي بقيت
من دون إجابات في هذا التفاهم.

�إيران لن ت�ستعيد موقعها في �أ�سواق النفط قبل عام 2016
قال خبراء في سوق النفط إنه
على رغم التوصل إلى اتفاق إطار
حول برنامج إيران النووي ،يفسح
الطريق لرفع العقوبات عنها ،إال أن
صادراتها النفطية لن تعود لسابق
عهدها قبل عام  2016على األقل.
وتوصلت ال��دول الكبرى الست
م��ع إي���ران أول م��ن أم��س بمدينة
ل����وزان ال��س��وي��س��ري��ة إل���ى ات��ف��اق
ن��ووي إط��اري ،يمهد الطريق نحو
إبرام اتفاق نهائي بشأن البرنامج
النووي اإليراني بنهاية حزيران
المقبل ،من المفترض بعده رفع
العقوبات الدولية تدريجيا ً عن
إيران.
واستبعدت مؤسسة «Energy
 »Aspectsالعالمية المستقلة
المتخصصة ف��ي تحليل أس��واق
الطاقة ،إمكان تخفيف العقوبات
المفروضة على إي��ران قبل مضي
فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام
من تاريخ توقيع االتفاق النهائي
في نهاية حزيران المقبل.
وأضافت «»Energy Aspects

في تقرير تحليلي أن إيران تحتاج
أيضا ً إلى أشهر عدة أخرى من أجل
رفع حجم إنتاجها من النفط وزيادة
صادراتها ،متوقعة حينها تراجعا ً
ف��ي أس��ع��ار النفط نتيجة لزيادة
المعروض النفطي في األسواق.

ونقلت «رويترز» عن مدير مركز
سياسة الطاقة العالمية في جامعة
ك��ول��وم��ب��ي��ا ،ج��ي��س��ون ب����وردوف،
المستشار السابق للرئيس باراك
أوباما« :عودة النفط اإليراني إلى
األسواق العالمية بحاجة إلى وقت

الأمم المتحدة تتهم قوات حفظ ال�سالم
با�ستخدام العنف المفرط في مالي
وجهت األمم المتحدة ،لوحدة شرطة تابعة لقوات حفظ
ّ
السالم «مينوسما» ،تهمة استعمال القوة المفرطة ضد
متظاهرين في مالي ،ما أسفر عن مقتل  3أشخاص.
وحمل تحقيق أجرته المنظمة ،عناصر من «مينوسما»
مسؤولية فتح النار على حشد خالل تظاهرة عنيفة في
شمال مالي في كانون الثاني.
وق��ال المتحدث باسم األم��م المتحدة فرحان حق إنه
اس ُتعملت القوة المفرطة من دون تخويل ضد مدنيين ما
أدى إلى مقتل  3محتجين وإصابة  4آخرين ،مشيرا ً إلى
أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون «ملتزم بضمان
محاسبة المسؤولين عن هذه األعمال بشكل كامل».
وكان المتظاهرون يحتجون على خطة أممية إلقامة
منطقة عازلة في بلدة تبانكورت الشمالية بحجة أنها

تقوض الجماعات المسلحة الموالية التي تقاتل ضد
المتمردين في المنطقة.
وق��د قتل المدنيون الماليون خ�لال المواجهات مع
الشرطة الرواندية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع
وطلقات تحذيرية أمام مبنى بعثة األمم المتحدة في جاو.
ووجد التحقيق أن الجنود الماليين فروا عندما تحولت
التظاهرة إلى أعمال عنف ألنهم لم يكونوا يمتلكون معدات
حماية ،إال أنهم عادوا حين توقف الشغب.
ودخ��ل��ت م��ال��ي ف��ي أزم���ة منذ ك��ان��ون الثاني 2012
عندما أدى تمرد قاده المتمردون الطوارق إلى انقالب في
العاصمة باماكو.
ثم تغلب مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة على
الطوارق وسيطروا على صحراء مالي الشمالية.

كوريا ال�شمالية تطلق �صواريخ
ق�صيرة المدى تجاه بحر اليابان
أف��ادت وكالة «يونهاب» الكورية
الجنوبية أم���س،م���اااا ب���أن ك��وري��ا
الشمالية أطلقت من جديد صواريخ
قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري
قوله إن ك��وري��ا الشمالية أطلقت 4
صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 100
كيلومتر ،باتجاه بحر اليابان.
وك��ان��ت ك��وري��ا الشمالية أطلقت

صاروخين قصيري المدى نحو بحر
اليابان ،بداية آذار الماضي ،ردا ً على
إج��راء تدريبات عسكرية أميركية -
كورية جنوبية مشتركة «كي ريزولف»
و»ف�����وول إي���غ���ل» ،وص��ف��ه��ا اإلع�ل�ام
الرسمي في كوريا الشمالية حينذاك
بأنها «استفزاز عسكري عدواني».
الجدير بالذكر أن الواليات المتحدة
وك��وري��ا الشمالية أعلنتا رسميا ً

أنهما في حالة حرب ،بعد أن انتهى
الصراع الكوري في أع��وام -1953
 1950بتوقيع اتفاق الهدنة .وال تزال
واشنطن ترفض حتى مناقشة إمكان
تبديل الهدنة بمعاهدة سالم .ويوجد
 28أل��ف عسكري أم��ي��رك��ي جنوب
شبه الجزيرة الكورية بحجة وجود
ما يسميه البيت األبيض بالتهديد
الكوري الشمالي.
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وعلى األرج��ح لن يحدث ه��ذا قبل
عام .»2016
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق����ال ب��وب
ماكنالي رئيس شركة «Rapidan
 »Groupل��ب��ح��وث ال��ط��اق��ة،
المستشار السابق للرئيس جورج

دبليو بوش االبن إن مسألة التحقق
م��ن تنفيذ إي��ران ل��ش��روط االتفاق
سيستغرق أشهرا ً عدة بعد دخولها
حيز التنفيذ ،إال أن��ه استبعد في
الوقت نفسه التوصل إل��ى اتفاق
نهائي في الوقت المحدد في 30
حزيران المقبل ،مرجحا ً تأجيل هذا
الموعد الحقاً.
وات��ف��ق معظم المحللين على
أن إي��ران ستتمكن من رف��ع حجم
صادراتها النفطية بكميات تتراوح
بين  200إل��ى  600أل��ف برميل
يوميا ً في غضون ستة أشهر بعد
رفع العقوبات الدولية عنها.
يذكر أن بعد ف��رض العقوبات
على إي���ران ع��ام  2012تقلصت
ص��ادرات��ه��ا النفطية بنحو 1.5
مليون برميل يومياً.
وق��ال��ت «روي��ت��رز» إن��ه م��ن غير
ال��م��رج��ح أن ت��ت��م��ك��ن إي�����ران من
اس��ت��ع��ادة م��س��ت��وي��ات إن��ت��اج��ه��ا
السابقة قبل النصف الثاني من عام
 ،2016مضيفة أن هذه التوقعات
تعد متفائلة زيادة عن اللزوم.

كوزنيار :بولندا البلد الأوروبي الوحيد
المعادي لرو�سيا
حذر رومان كوزنيار مستشار الرئيس البولندي من أن تبقى بولندا البلد
األوروب��ي الوحيد المعادي لروسيا ،مشيرا ً إلى إمكان تحسن العالقات بين
موسكو والغرب في المستقبل.
وقال مستشار الرئيس البولندي للشؤون الدولية في حديث تلفزيوني:
«أظن أن فترة عودة دفء العالقات لم تأت بعد ،إال أنها ستأتي حتماً» ،داعيا ً إلى
أن يدرك البولنديون أن بالدهم قد تبقى البلد األوروبي الوحيد بعالقات باردة
مع روسيا.
وأعرب مستشار الرئيس البولندي عن رأيه بأن «الروس لن يستمروا في
التقدم العسكري في أوكرانيا» وسيكتفون بالتركيزعلى قوات كافية لردع
كييف.
ويشكك كوزنيار في قدرة الغرب على مواصلة الضغط على روسيا ،مشيرا ً
إلى أن الغرب تعود على المواقف اإليجابية حيال روسيا.
وقال إن هناك «تقاليد قديمة» في الغرب حول «إرض��اء مصالح موسكو
على حساب شركائه الصغار» في المنطقة ،مشيرا ً إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي
بسهولة إلى تهميش بولندا.

قتلى وجرحى بانفجار قنبلة �شمال نيجيريا
قتل  10أشخاص وأصيب  8آخرون أمس نتيجة انفجار قنبلة قرب محطة
للحافالت في غومبي شمال شرقي نيجيريا.
وبحسب مصادر طبية محلية ،فقد وصلت إلى مستشفى المدينة في غومبي
 10جثث ُسلّم  5منها لذوي القتلى ،إضافة إلى ثمانية أشخاص يتلقون العالج
في قسم الطوارئ من حروق وجروح.
الهجوم الذي حمل بصمة جماعة «بوكوحرام» اإلرهابية ،حصل بسبب ترك
امرأة لحقيبة أمتعتها بجانب محطة كان المسافرون فيها يستعدون للتوجه
إلى مدينة جوس بحسب ما أفاد به مسؤول نقابة سائقي الحافالت.
وبحسب شهود عيان ،لم تكن المرأة محل شبهات حيث كانت تتحدث بطريقة
عادية عبر هاتفها لتبتعد شيئا ً فشيئا ً عن المحطة باتجاه كشك تاركة حقيبتها،
لتنفجر بعد فترة وجيزة.
ويعتبر هذا االنفجار األحدث في سلسلة هجمات مماثلة قامت بها «بوكو
حرام» خالل السنوات الـ 6األخيرة في محطات الحافالت واألسواق المزدحمة
في الشمال.

ق��ام��ت وح���دات م��ن ق���وات ال��دف��اع
ال��ج��وي ف��ي ج��ن��وب ش��رق��ي روسيا
بإطالق ص��واري��خ «إس »-300في
إط���ار ت��دري��ب��ات مكثفة أج��ري��ت في
جمهورية بورياتيا وإقليم بريموريه.
وأعلنت الدائرة الصحافية التابعة
للمنطقة العسكرية الشرقية أمس،
أن القوات المشاركة في التدريبات
صدت بنجاح «هجوما ً جويا ً مكثفاً»
شنه العدو االفتراضي.
وأوضحت ال��دائ��رة أن التدريبات
أج���ري���ت ف���ي م��ي��ادي��ن خ��اص��ة في
بورياتيا وإقليم بريموريه ،إذ قام
العسكريون بعمليات رماية قتالية
بمنظومات «إس »-300و»أوسا» ،ثم
انسحبوا من مواقعهم بشكل عاجل،
وأعادوا االنتشار في مناطق جديدة،

حيث واصلوا تنفيذ المهمات العملية
المطروحة في إطار التدريبات.
وتأتي عمليات الرماية القتالية
ه���ذه ف��ي إط����ار ت��دري��ب��ات واس��ع��ة
النطاق للقيادة واألركان ،تشمل دائرة
واسعة من أراضي المنطقة العسكرية
الشرقية ،علما ً ب��أن الهدف من هذه
التدريبات يكمن في تحسين إدارة
تشكيالت قوات الدفاع الجوي وسالح
الجو في المنطقة.
وكانت الدائرة الصحافية للمنطقة
العسكرية الشرقية ق��د أعلنت في
وق���ت س��اب��ق أن ال��ت��دري��ب��ات التي
تشمل أراضي مقاطعة الحكم الذاتي
اليهودية وجزيرة ساخالين ،ستجرى
بمشاركة طائرات من دون طيار من
طرازي «غرامات» و»زاستافا» ،وذلك

لتنفيذ مهمات تتعلق بجمع معلومات
حول تحركات الوحدات العسكرية
أثناء التدريب األساسي الذي سيركز
على صد هجمات جوية مكثفة يشنها
العدو االفتراضي.
يذكر أن موجة التدريبات المكثفة
التي انطلقت في شهر آذار تجرى في
مختلف أنحاء البالد ،وتشمل القوات
البرية والجوية والبحرية.
ف��ف��ي ال��ف��ت��رة ب��ي��ن  21-16آذار
ال��م��اض��ي ،أج���رى الجيش ال��روس��ي
اخ��ت��ب��ارا ً مفاجئا ً لجاهزية ق��وات
أسطولي الشمال وبحر البلطيق،
وب��ع��ض تشكيالت ق���وات المنطقة
العسكرية الغربية وق��وات اإلن��زال
الجوي ،وركزت تلك التدريبات على
منطقة القطب الشمالي.

ال�صندوق الأ�سود الثاني للألمانية
ي�ؤكد تورط م�ساعد الطيار بالكارثة
أف����ادت وك��ال��ة «ف��ران��س ب��رس»
أمس بأن المعلومات الموجودة في
الصندوق األس���ود الثاني للطائرة
األلمانية تؤكد أن مساعد الطيار هو
من أسقط الطائرة.
وكانت فرنسا قد أعلنت الخميس
الفائت أن ف��رق البحث عثرت على
الصندوق األس���ود الثاني للطائرة
«إيرباص  »A320التي تحطمت في
الـ  24من آذار في جبال األلب بفرنسا.
يذكر أن المعلومات المستخرجة
من الصندوق األسود األول الذي وجد
يوم الحادث ،أشارت إلى أن مساعد
قائد الطائرة هوى بالطائرة عمداً.
وكانت الطائرة تقل  150شخصا ً
بينهم  144راكبا ً عندما تحطمت في
الـ 24من آذار في جنوب فرنسا أثناء
رحلتها من برشلونة اإلسبانية إلى
دوسلدورف األلمانية.
وأب��رز المدعي العام الفرنسي أن
المختصين والمحققين تمكنوا من
ال��ح��ص��ول على  150عينة جينية
« ،»DNAوستتم مقارنتها بعينات
الحمض ال��ن��ووي ال��ذي قدمته أسر
الضحايا.
وأف����اد ب��ري��س روب���ن ب��أن��ه تمت
معالجة ما يقارب من  2285عينة
من الحمض النووي التي وجدت في
مكان الحادث ،للحصول على الحمض
النووي لـ 150شخصاً.
وأك��د المدعي الفرنسي أن عملية
التحاليل الجينية ومقارنتها يمكن أن
تستغرق من ثالثة إلى خمسة أسابيع،
مضيفا ً أن عملية تسليم الجثث ستتم
عقب التحقق من صحة هوياتها من
قبل لجنة خاصة من اإلنتربول.
وب��ي��ن ال��م��س��ؤول ال��ف��رن��س��ي أن

المفتشين عثروا على  42هاتفا ً جواال ً
في موقع الحادث تلفت كلها ،مشككا ً
في إمكانية إصالحها.
وفي سؤال حول الفيديو الذي بثته
صحيفة «ب���اري م��ات��ش» الفرنسية
و»بيلد» األلمانية ،قال المدعي العام
الفرنسي إنه ال يعتقد أن هناك تسريبا ً
للمعطيات ،مشيرا ً إلى أنه من الممكن
أن يكون شخص ما قد وصل إلى مكان
الحادث قبل المفتشين والمحققين
واستحوذ على هاتف ما زال في حالة
صالحة.
وذكرت تقارير إعالمية ،أن مساعد
ربان الطائرة األلمانية إيرباص ،320
أخفى على معالجيه النفسيين عمله
في مجال الطيران.
وأفادت صحيفة «بيلد» أن أندرياس
لوبيتز أكد ألطبائه أنه «ال يزاول مهنة
الطيران ،وأنه في إجازة مرضية بعد

إصابته بالتهاب في عينيه منعه من
العمل».
وأضافت الصحيفة أن أندرياس
لوبيتز ق��ال ألط��ب��ائ��ه إن��ه «تعرض
لحادث سير ،خلّف لديه مشاكل في
البصر ،ما منعه من العودة للعمل».
وق��ال القضاء األلماني إن مساعد
قائد الطائرة األلماني ،كان قد بحث
عبر الشبكة العنكبوتية عن طريقة
لالنتحار.
وأضاف القضاء األلماني في بيان
أن األبحاث التي أجريت على أجهزة
إلكترونية وممتلكات لمساعد قائد
الطائرة ،أندريه لوبيتز ،والتي ُحجزت
أثناء عملية تفتيش أحد منزليه ،أكدت
أن المتسبب في ال��ح��ادث بحث عن
كيفية لالنتحار ،كما اطلع أيضا ً على
معلومات تخص التدابير األمنية
المرتبطة بأبواب قمرة القيادة.

محافظو بريطانيا بقيادة كاميرون
يفوزون ب�أعلى ن�سبة ت�أييد في � 3سنوات
أش��ارت استطالعات ال��رأي في
بريطانيا إل��ى أن التأييد لحزب
المحافظين بقيادة رئيس ال��وزراء
ديفيد كاميرون بلغ  37في المئة،
ب��ح��س��ب م��ع��ه��د «ي���وج���وف» قبل
االنتخابات العامة التي ستجرى
في السابع من أيار وهي أعلى نسبة
في ثالث سنوات.
وتشير استطالعات ال��رأي إلى
أن أيا ً من حزب المحافظين وحزب
العمال المعارض لن يفوز بغالبية
مطلقة ف��ي البرلمان المؤلف من
 650ع��ض��وا ً م��ع ت��ح��ول ماليين
الناخبين إلى تأييد حزب استقالل
المملكة المتحدة والحزب القومي
االسكتلندي االنفصالي.
وأظهر االستطالع ال��ذي أج��راه
«ي����وج����وف» ل��ح��س��اب صحيفة
«صن» اللندنية أن التأييد لحزب
المحافظين ارتفع إلى  37في المئة
وه��ي أعلى نسبة منذ ب��دأ سلسلة
االستطالعات في آذار  2012في
حين حصل حزب العمال برئاسة إد
ميليباند على  35في المئة وفقا ً لما
ذكرته الصحيفة.
وأجرى االستطالع قبل المناظرة
التلفزيونية الرئيسية الوحيدة

لحملة االنتخابات التي أجريت أول
من أمس وشارك فيها سبعة رؤساء
س��ي��اس��ي��ي��ن ،ح��ي��ث خ���رج ك��ل من
كاميرون وميليباند متعادلين من
تلك المناظرة ،بحسب اإلحصاءات.
ووفقا ً لالستطالع ال��ذي أجرته
م��ؤس��س��ة «س��ي��رف��ي��ش��ن» لحساب

صحيفة «ديلي ميرور» حصل كل
من كاميرون وميليباند على 25
في المئة يليهما نايجل فرج رئيس
ح��زب استقالل المملكة المتحدة
( 24في المئة) ثم نيكوال ستورجين
رئيسة الحزب القومي االسكتلندي
( 15في المئة).

