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حملة تبرعات تشق طريقها

روسيا تتضامن مع فرنسا وترسل محترفي
الترميم للكنيسة المنكوبة

• فالدميري بوتني
• رجال االنقاذ

بعث الرئي�س فالدميري بوتني،
ب��رق��ي��ة �إل����ى ن��ظ�يره الفرن�سي
�إميانويل م��اك��رون� ،أع��رب فيها
ملاكرون ولل�شعب الفرن�سي عن
تعاطفه� ،إثر احلريق امل�أ�ساوي
لكاتدرائية نوتردام يف باري�س.
ووفقا للكرملني ،جاء يف برقية
بوتني« :نوتردام  -الرمز التاريخي
لفرن�سا ،كنز ال يقدر بثمن للثقافة
الأوروبية والعاملية ،و�أحد �أهم
املقد�سات امل�سيحية .ما حدث
الليلة املا�ضية يف باري�س ،ترك
�صدى م�ؤملا يف قلوب الرو�س».
و�أعرب بوتني ،عن �أمله ،يف �أن يتم
ترميم هذا ال�رصح العظيم .وعر�ض
على نظريه الفرن�سي «�إر�سال �أف�ضل
املخت�صني الرو�س ،الذين ميلكون
خربة كبرية يف جمال ترميم �آثار
الرتاث الثقايف العاملي ،لرتميم
كاتدرائية نوتردام».
وك��ان��ت ال�سلطات الفرن�سية قد
�أعلنت� ،أنها �أخمدت احلريق الذي

�شب يف كاتدرائية نوتردام ب�شكل
كامل بعد نحو � 15ساعة من اجلهود
امل�ضنية الحتوائه.
ويبدو �أن ن�صيحة الرئي�س الأمريكي
للفرن�سيني با�ستعمال الطائرات
لإطفاء احلريق ال�ضخم الذي �شب
يف الكاتدرائية التاريخية مل جتد
�آذانا �صاغية يف باري�س.
ومبا �أن ما اقرتحه ترامب لي�س
بفكرة خارقة ال تخطر على بال،
خا�صة �أن احلريق ح�صل يف بلد
متقدم مثل فرن�سا ،ف�لا ب��د �أن
هناك �سببا لعدم جلوء ال�سلطات
الفرن�سية �إلى الطريان ملواجهة
هذه الكارثة.
ويف هذا ال�سياق ،لفت ق�سطنطني
كوزنت�سوف ،اخل��ب�ير يف جمال
ال�����س�لام م��ن احل��رائ��ق� ،إل���ى �أن
رجال الإطفاء الفرن�سيني واجهوا
�صعوبات يف �إط��ف��اء احلريق يف
املعلم التاريخي ال��ذي ُب��دء يف
ت�شييده عام  ،1163لأ�سباب عدة

منها �أن الن�صب املعماري التاريخي
�شيد من دون مراعاة للمتطلبات
الع�رصية ،كما �أن يد رجال الإطفاء
كانت مقيدة ب�سبب املباين الكثيفة
وال�سيارات املتوقفة ،ي�ضاف �إلى
ذلك املخاوف من �أن تلحق املياه
املندفعة من الطائرات �أ��ضرارا
بهذا البناء العتيق الذي يعد حتفة
فنية ال تقدر بثمن.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع��ل��ن فالدي�سالف
كونونوف رئي�س �إدارة املتاحف
ب���وزارة الثقافة الرو�سية� ،أنه
�سيقرتح على �إدارات املتاحف
الرو�سية واملواطنني حملة جلمع
ال��ت�برع��ات ل�ترم��ي��م كاتدرائية
نوتردام املنكوبة باحلريق.
وق������ال يف ح���دي���ث ل��وك��ال��ة
«�إن�ترف��اك�����س»�« :سنعر�ض على
امل��ت��اح��ف وك���اف���ة امل��واط��ن�ين
املتعاطفني يف رو�سيا ،تنظيم
عملية جلمع التربعات لتمويل
الرتميم .جنري امل�شاورات حاليا

مع خمتلف م�ؤ�س�ساتنا الثقافية،
و�أعتقد �أن املبادرة �ستنال الدعم
والت�أييد الالزمني».
و�أ�شار �إلى حب الرو�س مل�ساعدة
الآخرين يف وقت ال�شدائد واملحن،
وقال« :هذا مت�أ�صل فينا وراثيا...
نهب مل�ساعدة و�إن��ق��اذ الآخرين
ّ
ونقدم امل�ساعدة ملن يحتاجها.
اليوم وقعت م�صيبة يف فرن�سا
وهذه م�أ�ساة �صعبة ،و�سيكون من
ال�صحيح تقدمي امل�ساعدة املمكنة
يف ترميم هذا ال�رصح الفريد».
و�أعلنت النيابة العامة يف باري�س،
فتح حتقيق يف احلريق الذي اندلع
يف كاتدرائية نوتردام
وكاتدرائية نوتردام ،هي كاتدرائية
�أبر�شية باري�س تقع على نهر ال�سني
يف مركز باري�س التاريخي ،ويعود
للع�صور الو�سطى ،وميثل حتفة يف
الفن والعمارة القوطي الذي �ساد
منذ القرن الثاين ع�رش وحتى بداية
القرن ال�ساد�س ع�رش.

ترامب وصهر أردوغان ناقشا «إس»400-

• دونالد ترامب �أثناء املباحثات

«الدفاع األلمانية» :طاقم طائرة نفاثة
ينجح في إنقاذها من كارثة
ذكرت وزيرة الدفاع الأملانية �أورزوال فون دير الين �أن
طاقم الطائرة النفاثة التابعة ل�سالح اجلو الأملاين،
والتي ا�ضطرت �إلى الهبوط يف مطار برلني�-شونفيلد
عقب فرتة ق�صرية من �إقالعها من نف�س املطار ،متكن
من النجاة من حادث كاد �أن يحل بالطائرة.
وقالت الوزيرة ام�س الثالثاء� ،إن طاقم الطائرة جنح
يف «الهبوط بالطائرة يف ظ��روف بالغة ال�صعوبة
وجتنب حدوث الأ�سو�أ».
و�أو�ضح متحدث با�سم ال�سالح اجلوي يف ت�رصيحات
لوكالة الأنباء الأملانية «د.ب�.أ» ام�س الثالثاء قائال:
«جناحا الطائرة الم�سا الأر���ض ،ومل يكن بالإمكان
تنفيذ هبوط حُمكم» ،و�أ�ضاف« :مل يكن هناك ركاب
على منت الطائرة» ،مو�ضحا �أن طاقم الطائرة يخ�ضع
حاليا لفح�ص طبي يف �أح��د امل�ست�شفيات التابعة
للجي�ش الأملاين.
وبح�سب البيانات ،ف�إن الطائرة من طراز «جلوبال
 »5000م��ن �إن��ت��اج �رشكة «بومباردييه» الكندية
ل�صناعة الطائرات ،وتُ �ستخدم �أي�ضا يف نقل م�س�ؤويل
احلكومة الأملانية ،ووف ًقا للبيانات ،مل يكن على منت
الطائرة �أي �سا�سة .وذكر املتحدث �أن الطائرة كانت
تخ�ضع لل�صيانة يف �شونفيلد ،وكانت يف طريقها �إلى
كولونيا ،حيث موقع توقفها .ومل يت�ضح بعد �سبب
عودة الطائرة �إلى مطار برلني�-شونفيلد ،حيث مل
يتحدث املتحدث �سوى عن اختالالت وظيفية.
وت�سببت الواقعة يف تعطل تخلي�ص �إجراءات ال�سفر
يف املطار �صباح �أم�س ،وا�ضطرت بع�ض الطائرات
لتغيري م�سارها .ومتتلك رابطة النقل اجلوي ل�سالح
اجلو الأملاين ،املخت�صة بت�سيري الرحالت احلكومية،

• مقاتالت حربية

بحث الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد ترامب مع وزير
املالية الرتكي ب��راءت �ألبريق �صفقة �رشاء �أنقرة
منظومة �صواريخ «�إ�س »400-من رو�سيا.
وذك��رت قناة  NTVالرتكية �أن �ألبريق� ،رصح يف
ختام اللقاء الذي �شارك فيه نظريه الأمريكي �ستيفني
منو�شني وم�ست�شار الرئي�س الأمريكي جاريد كو�شرن،
ب�أن االجتماع كان بناء و�إيجابيا ،و�أن ترامب اتخذ
«موقفا عقالنيا» من م�س�ألة «�إ�س.»400-
وكتب �ألبريق ،وهو �صهر الرئي�س الرتكي� ،أنه
نقل لرتامب ر�سالة من الرئي�س رجب طيب �أردوغان
و�أبلغه حتياته ،و�أن��ه بحث مع منوت�شني كو�شرن
اخلطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون بني
�أنقرة ووا�شنطن.
وقال �ألبريق يف منتدى �أعمال تركي �أمريكي م�ؤخرا
�إن «العالقات االقت�صادية الرتكية الأمريكية يجب
�أن تكون املحرك لعالقاتنا الثنائية ،و�أن تكون
قوية بقدر �رشاكتنا الأمنية» ،داعيا لتجنب التهديد
بالعقوبات واللعب على حافة الهاوية».
وتهدد وا�شنطن �أنقرة بالعقوبات يف حال �إمتام
�صفقة «�إ�س »400-مع رو�سيا ،فيما ت�ؤكد تركيا �أن
قرارها اقتناء هذه ال�صواريخ �سيادي بحت وما�ضية
يف تطبيقه.

�أفادت جلان اال�ستخبارات واخلدمات املالية
التابعة ملجل�س النواب الأم�يرك��ي ب�أنها
طلبت الك�شف عن معلومات حول ال�ش�ؤون
املالية للرئي�س دونالد ترامب و�أعماله
امل�رصفية مع رو�سيا ,وبني البنوك املدرجة
على جدول الكونغر�س بنوك �شهرية يتعامل
معها ترامب منذ عقدين.
وتلقت م�شاريع الأعمال التي يديرها ترامب
من دوت�شيه بنك ما ي�صل �إلى ملياري دوالر

من القرو�ض ،منها نحو  300مليون مل يتم
�سدادها حتى الآن ,بالإ�ضافة �إل��ى ذلك،
قال رئي�س جلنة الإ��شراف مبجل�س النواب
الأمريكي �إيليا كامينغز� ،إنه يعتزم �إر�سال
طلب ا�ستف�سار �إلى �رشكة ال�رضائب مازارز
التي تعد الإقرارات ال�رضيبية لرتامب طوال
عقد من الزمن.
ويتحرى الدميقراطيون الذين ي�سيطرون على
جمل�س النواب عن كل الأمور املالية لرتامب

 14طائرة بع�ضها قدمي لنقل �أع�ضاء جمل�س الوزراء
الأملاين �أو الرئي�س الأملاين خالل قيامهم بجوالت.
وطر�أت �أعطال متعددة م�ؤخرا يف طائرات تقل �سا�سة
�أملانا خالل جوالتهم اخلارجية ،فعلى �سبيل املثال
علق وزير اخلارجية الأمل��اين هايكو ما�س يف مايل
ب�سبب عطل يف طائرته نهاية فرباير املا�ضي ،وكذلك
الرئي�س الأملاين فرانك-فالرت �شتاينماير خالل زيارته
لإثيوبيا يف يناير املا�ضي ،وقبلها بفرتة ق�صرية وزير
التنمية جريد مولر خالل جولته يف �أفريقيا.
وكانت وزيرة الدفاع الأملانية �أورزوال فون دير الين
كلفت يف فرباير املا�ضي ب�رشاء ثالث طائرات جديدة
طويلة املدى.

«إس »400-و «سو »27-تخيفان «الناتو»

ع ّلقت جملة  The National Interestالأمريكية على
مناورات جوية �أجرتها رو�سيا م�ؤخرا ،ردا على مناورات
«ال��درع البحري» للناتو يف البحر الأ�سود ،و�أ�شادت
ب�صواريخ «�إ�س »400-الرو�سية و�أدائها.
وكتبت املجلة حتت عنوان «ارتعد �أيها الناتو»� ،إن
قاذفات ا�سرتاتيجية من طراز «تو »160-ومقاتالت «�سو-
 »27املتطورة خا�ضت هذه املناورات ،و�إن الطواقم
امل�شاركة تدربت على �إ�سقاط �أه��داف جوية للناتو
ب�إ�صابات مبا�رشة .و�أ�ضافت املجلة� ،أن تدريبات «تو-
 »160و «�سو ،»27-كانت جزءا من رد فعل الكرملني
على مناورات الناتو البحرية .ولفتت املجلة �إلى

الف�صل الثاين من املناورات الرو�سية ،التي تدربت
فيها الت�شكيالت امل�شاركة على حماية ال�سواحل و�رضب
الأهداف البحرية القريبة والبعيدة للعدو م�ستخدمة
�أكرث من  50طائرة ومروحية ومنظومات «�إ�س»400-
ال�صاروخية وبطاريات «بال» و»با�ستيون» ال�صاروخية
ال�شاطئية .و�أ�شارت املجلة �إلى �أن «�إ�س� »400-أبلت
بالء ح�سنا يف هذه املناورات ،و�أثبتت قدرتها على
تن�سيق ال�رضبات مع بطاريات الدفاع اجلوي يف اجلبهة
الداخلية بتزويدها ب�رسعات وارتفاعات و�إحداثيات
الأهداف التي قد تفلت من نطاق �إ�صابتها وتقرتب من
العمق الرو�سي.

الحزب الحاكم بتركيا:

سنفوز برئاسة إسطنبول

لجان االستخبارات بالكونغرس تفتش
في أسرار ترامب المالية

• وزيرة الدفاع الأملانية

وي��ج��رون حتقيقات يف ع��دد م��ن اجلوانب
املالية ال��ت��ي ح���اول الرئي�س الأمريكي
طم�سها ،وال�سيما الإقرارات ال�رضيبية.
وازداد حتري الكونغر�س بعد �أن مت �إعالن
النتائج الأول��ي��ة للتحقيق ال��ذي تواله
املدعي اخلا�ص روب��رت مولر ،ال��ذي مل
يجد �أي دليل يدين ترامب بالتخابر مع
رو�سيا� ،إذ من املقرر �أن ي�صدر تقرير مولر
النهائي غداً.

• بن علي يلدرمي

�أك��د مر�شح حزب العدالة والتنمية يف انتخابات بلدية
ا�سطنبول بن علي يلدرمي� ،أن الفوز برئا�سة البلدية �سيكون
حليفه يف حال متت �إعادة فرز كامل الأ�صوات.
ولفت يلدرمي ،الذي كان يتولى رئا�سة برملان بالده وا�ستقال
خ�صي�صا خلو�ض غمار انتخابات رئا�سة بلدية ا�سطنبول،
�إلى �أن عملية االقرتاع وفرز الأ�صوات يف املدينة تخللتها
خمالفات كبرية.
وقال يف م�ؤمتر �صحايف �أم�س« :انخف�ض الفارق بيننا وبني
مر�شح املعار�ضة �أكرم �إمام �أوغلو �إلى � 12ألف و� 200صوت
بعد فرز  %10من الأ�صوات».
وتابع« :يف حال �إعادة فرز كامل الأ�صوات فنحن واثقون
ب�أننا �سنغلق هذه الفجوة ل�صاحلنا� ...أ�صواتنا �سجلت
مل�صلحة املر�شح املناف�س لنا».
كما �أكد مر�شح حزب العدالة والتنمية يف انتخابات بلدية
ا�سطنبول على �رضورة �أن حتظى هذه املدينة الكبرية بـ
«انتخابات خالية من ال�شوائب».
وكانت النتائج غري الر�سمية لالنتخابات املحلية يف
ا�سطنبول� ،أظهرت تقدم �أك��رم �إم��ام �أوغلو ،مر�شح حزب
ال�شعب اجلمهوري املعار�ض على يلدرمي.
وطالب حزب العدالة والتنمية �إثر ذلك ب�إعادة فرز الأ�صوات
يف كامل املدينة ،م�ؤكدا حدوث «خمالفات ممنهجة يف عملية
فرز الأ�صوات».

الحتواء التهديد الروسي

بريطانيا :إرسال  5مروحيات أباتشي إلى إستونيا

• طائرة �أبات�شي

�أر�سلت بريطانيا  5ط��ائ��رات هليكوبرت
�ضاربة من ط��راز �أبات�شي �إل��ى �إ�ستونيا،
بهدف «احتواء التهديد الرو�سي» ،يف �إطار
حملة التخويف واله�سترييا لإيهام بلدان
البلطيق بقرب اجتياح رو�سيا لها.
و�ستتولى مروحيات ويلدكات Wildcat
اال�ستطالعية دعم طائرات �أبات�شي املنقولة
حديثا �إلى البلطيق على مقربة من احلدود
الرو�سية ،و�ست�صبح مروحيات  Wildcatمع

 Apacheجزءا من برنامج الناتو لتو�سيع
الوجود الع�سكري يف �أوروبا ال�رشقية.
كما ذك��ر وزي��ر ال��دف��اع الربيطاين غافن
ويليام�سون� ،أن ن�رش طائرات الهليكوبرت
الهجومية يف �إ�ستونيا �أم���ر «حيوي»
للغاية.
و�أك��د �أن «هناك تهديدا حقيقيا للغاية
نراه من رو�سيا و�أحد الأ�سباب وراء ن�رش
خم�س ط��ائ��رات هليكوبرت هجومية من

طراز  Apacheهو �أننا نتكيف با�ستمرار
مع الو�ضع املتغري» ،ح�سبما نقلت القناة
التلفزيونية عنه.
وذكرت �صحيفة «ديلي �ستار» الربيطانية يف
وقت �سابق� ،أن كتيبتني احتياطيتني تابعتني
للقوات اخلا�صة الربيطانية ،مت ن�رشهما
قبل �ستة �أ�شهر يف �إ�ستونيا ،تراقبان «الن�شاط
الرو�سي» يف املناطق احلدودية.
ويف قمة الناتو يف وار�سو  ،2016قرر احللف

ن�رش كتائب مناوبة متعددة اجلن�سيات يف
التفيا وليتوانيا و�إ�ستونيا وبولندا بناء
على طلب هذه الدول.
و�أعلنت مو�سكو بدورها �أن رو�سيا لن تهاجم
�أيا من دول التحالف �أو �أي دولة �أخرى،
و�أ�شار وزير الدفاع �سريغي �شويغو �إلى �أنه
بذريعة ه�سترييا بولندا ودول البلطيق ،زاد
الناتو عديد قواته قرب احلدود الرو�سية
�إلى �سبعة �أ�ضعافه.

