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اخلميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ عربية وعاملية

اإلمارات: «براكة» النووية حتظى 
بـ«حماية شديدة من أي حدث»

القضاء العراقي يرجئ حسم «دستورية»
الترشح لرئاسة اجلمهورية إلى أول مارس

أبوظبي - وكاالت: كشفت الهيئة االحتادية 
للرقابــة النوويــة في دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة عن إجراء ٤٠ عملية تفتيش في محطة 
«براكة» النووية خالل العام ٢٠٢١، مؤكدة انها 

تتمتع بحماية قوية.
وقال املدير العام للهيئة كريستر فيكتورسن 
خالل إحاطة إعالمية أوردتها وكالة أنباء اإلمارات 
الرسمية «وام» في بيان أمس إن الهيئة أجرت 
خــالل العام املاضــي ٣٠٠ عملية تفتيش على 
املنشآت الطبية وغير الطبية مبختلف مناطق 
الدولة، كما أصدرت ٢٩٧ رخصة وقامت بتعديل 
٣٧٨ رخصة وجتديد ٦١١ رخصة، وأصدرت أكثر 
مــن ١٥ ألف موافقة جمركيــة و١٤٠٤ تصاريح 
للمصــادر اإلشــعاعية املخصصة لالســتيراد 
والتصديــر، وأجــرت ٦٤ عملية تفتيش خالل 
٢٠٢١ ملرافق مختلفة. وقال كريستر فيكتورسن 
ان: «محطة الطاقة النووية مصممة وفقا ملعايير 
أمنية عالية وقد أصدرنا ضوابط لألمن امللموس 
واألمن الســيبراني». مشــيرا إلى أن «األجزاء 
احلساســة في محطة الطاقــة حتظى بحماية 
شــديدة من أي حدث». وشــدد علــى أن دولة 

اإلمارات عموما تتمتع «بأمن متني».
ولف تفيكتورسن ان الهيئة أصدرت كذلك 
٢٤ ترخيصا خاصا باســتيراد وتصدير مواد 
نوويــة خاضعة للرقابة، الفتا إلى أن نســبة 
الكوادر الشابة الوطنية شكلت ٤٤٪ من إجمالي 

القوى العاملة في الرقابة النووية.
وأشــار إلى دولة اإلمــارات لديها ١٨ محطة 
رصد للنشاط اإلشعاعي وتشكل نوعا من اإلنذار 
املبكر ألي سحابات إشعاعية تأتي للدولة من 
اخلارج، كما يتم جمع العينات من التربة والهواء 
لقياس املستويات اإلشعاعية، وتخطط الهيئة 
إلصدار النسخة الثالثة من تقرير برنامج الرصد 
اإلشعاعي البيئي. وأفاد بأن الهيئة تقوم حاليا 

مبراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة 
الثالثة والتي من املتوقع إصدارها العام احلالي 
بعد استيفاء شركة «نواة للطاقة»، املشغل، لكل 
املتطلبات الرقابية من حيث السالمة النووية 

واألمن النووي وحظر االنتشار النووي.
وأوضح فيكتورسن أن الهيئة أجرت أكثر 
من ٤٠ عملية تفتيش تغطي السالمة النووية 
واألمن النووي وحظر االنتشار النووي خالل 
عام ٢٠٢١ في محطة براكة للطاقة النووية للتأكد 

من استيفائها للمتطلبات الرقابية.
وأجــرت الهيئة أكثر من ٧٠ عملية تفتيش 
خاصة بالضمانات وتشمل ٥ عمليات تفتيش 
في محطة براكة للطاقــة النووية و٨٥ عملية 
تفتيش ملراقبة عمليات استيراد وتصدير املواد 
النووية، لضمان االمتثال للوائح الرقابية للهيئة. 
كما أصدرت الهيئة ٢٤ ترخيصا خاصا باستيراد 

وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة.
مــن جهــة اخــرى، أعلنــت وزارة الدفــاع 
اإلماراتية أنها تنوي التعاقد مع شركة «كاتيك» 
 «Lالصينيــة لشــراء ١٢ طائرة من طــراز «١٥
مــع خيار إضافة ٣٦ طائــرة من نفس الطراز 
في املستقبل. وقال الرئيس التنفيذي ملجلس 
التوازن االقتصــادي في دولة االمارات طارق 
عبد الرحيم احلوســني إن هذه الصفقة تأتي 
فــي إطــار سياســة تنويع مصادر التســليح 
والتحديث املســتمرين لتشــكيالت ووحدات 
القوات اجلوية والقوات املسلحة بشكل عام، 
بحسب ما أوردت وكالة «وام» امس. وأضاف 
احلوســني: «وصلنا إلى املراحل النهائية في 
املفاوضات مع اجلانب الصيني وسيتم إبرام 
اتفــاق نهائــي قريبا»، مؤكــدا أن التنوع  من 
خصائص القوات املسلحة اإلماراتية للحصول 
على أفضل القدرات التي تتالءم مع احتياجاتها 

وحتقق أهدافها االستراتيجية.

بغــداد ـ وكاالت: قضت احملكمة االحتادية 
العليا في العراق بإرجاء البت في دعوى بشأن 
الترشح ملنصب رئاسة اجلمهورية العراقية الى 
االول من مارس املقبل، وهو ما يعني ان البرملان 
لن يكون قادرا على عقد جلسة للتصويت على 

رئاسة اجلمهورية حتى ذلك املوعد.
وطبقا ملجريات جلسة احملكمة التي بثتها 
«الفضائية» العراقية الرسمية امس فقد استمع 
القضاة ملرافعة املدعي النائب في البرملان باسم 
خشان الذي عرض بعدم دستورية فتح مجلس 
النواب لباب الترشح مرة ثانية ملنصب رئاسة 
اجلمهوريــة بينما لم يتم التصويت بعد على 

اسماء القائمة االولى للمرشحني.
إال أن محامي رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوســي دفع بأحقية املجلــس بفتح باب 
الترشــح مجددا، الفتا الــى ان القائمة االولى 
للمرشحني لم حتظ بدعم النواب ما دفعهم الى 
مقاطعة جلســات البرملــان حتى انتهت املهلة 
الدستورية النتخاب رئيس اجلمهورية وصار 

من الضروري فتح باب الترشيح مجددا.
واثــار فتح باب الترشــيح للمــرة الثانية 
اعتراضــات نيابيــة انتهت بدعــوى قضائية 
امام احملكمة االحتاديــة ضد قرار البرملان، اذ 
يرى املعترضون ان فتح باب الترشيح للمرة 
الثانيــة امر «غير دســتوري» وال يوجد نص 
قانوني يشــير الى فتح باب الترشــح مجددا 
وان الترشــيح يجب ان يقتصر على مرشحي 

القائمة االولى التي دعا لها البرملان في العاشر 
من يناير املاضي.

مــن جهة اخــرى، أعلنت مديرية شــرطة 
محافظة ميسان العثور على مخزن للصواريخ 
وقنابل «هاون» في إحدى مناطق مدينة العمارة، 
بحسب ما ذكرت املديرية في بيان أوردته قناة 

«السومرية نيوز» اإلخبارية امس.
مــن جهتهــا، أعلنت خلية اإلعــالم األمني 
العراقــي، إلقاء القبض علــى إرهابيني اثنني، 
وضبط أســلحة ومواد ناسفة، خالل عمليات 

أمنية في العاصمة بغداد.
وأفادت اخللية األمنيــة في بيان بأن قوة 
أمنية مشــتركة متكنت، بنــاء على معلومات 
اســتخباراتية دقيقة، من مداهمــة أحد أوكار 
عصابات داعش اإلرهابية في منطقة «أم جنم 
الثانية» شمالي العاصمة بغداد، مضيفا أنه مت 
العثور بداخل هذا الوكر على كمية كبيرة من 
األسلحة واملتفجرات منها ٤ عبوات ناسفة مع 
قاذفتني «أر بي جي سفني» وستة صواريخ قاذفة 

مختلفة األنواع وعدد من األسلحة املختلفة.
وأوضح البيان أن «قوة أمنية من استخبارات 
الطارمية متكنت من ضبط مواد متفجرة خلفتها 
عصابــات داعش اإلرهابيــة، وذلك في منطقة 
(الســلمان) شــمالي بغداد، كما متكنت القوة 
من ضبط أحد مخازن اإلرهابية التي حتتوى 
على كمية كبيرة من االسلحة واملتفجرات في 

منطقة (اللهيب) غربي العاصمة».

Lأكدت اعتزامها شراء ١٢ طائرة صينية من طراز ١٥

الرئاسة الفلسطينية ردًا على غانتس: 
الطريق الوحيد للسالم دولة فلسطينية وليس «كيانًا»

عواصــم - وكاالت: أكدت 
الرئاسة الفلسطينية أن قيام 
دولة فلسطني وعاصمتها القدس 
الشرقية على حدود العام ١٩٦٧ 
املعتــرف بها في األمم املتحدة 
هي الطريــق الوحيد لتحقيق 
السالم واألمن واالستقرار في 

املنطقة والعالم.
جــاء ذلك في بيان للناطق 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبو ردينة نشرته وكالة األنباء 
الرسمية (وفا)  الفلســطينية 
امس تعقيبا على تصريحات 
وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 
غانتس التي قال فيها إنه «لن 
يكون للفلســطينيني دولة بل 
كيان». واعتبر أبو ردينة أن أي 
حديث عن «سالم اقتصادي أو 
أمني دون وجود أفق سياسي 
يقــود إلنهاء االحتــالل وقيام 
دولة فلسطني هو مجرد وهم 
ومضيعة للوقت»، مشيرا إلى 
أن إسرائيل ستكون «مخطئة 
بحساباتها إذا اعتقدت أنها قادرة 
على جتاوز كل هذه اخلطوط 

احلمراء».

على أن السالم لن يكون بأي ثمن 
وأن القدس مبقدساتها اإلسالمية 

واملسيحية ليست للبيع».
وكان غانتس قال أمس االول 
إنه «في نهاية املطاف ســنجد 
أنفســنا أمام حــل يعتمد على 

اخلارجيـــــــة واملغتربــني 
الفلسطينية، حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي املسؤولية الكاملة 
واملباشرة عن عمليات «الضم 
الزاحــف» للضفــة الغربية 
ونتائجهــا ومخاطرها على 
ساحة الصراع محذرة من أن 
سياسة احلكومة اإلسرائيلية 
االستيطانية «تسير باجتاه 
واحــد يــؤدي إلــى تفجير 

األوضاع».
إلى ذلك، عم إضراب شامل 
مدينة بيت حلم جنوب الضفة 
الغربية احملتلة، تنديدا مبقتل 
طفــل فلســطيني برصــاص 
امــس  اجليــش اإلســرائيلي 
االول في حادثــة القت تنديدا 
فلســطينيا واســعا. وأغلقت 
احملــال التجاريــة أبوابها في 
قرى وبلــدات بيت حلم تلبية 
لدعوة الفصائل الفلســطينية 
في املدينة حــدادا على الطفل 
محمد شحادة (١٤ عاما)، الذي 
قتل برصاص جيش االحتالل 
خالل مواجهات اندلعت في بلدة 

«اخلضر» جنوب بيت حلم.

كيانــني نحترم فيه الســيادة 
واحلكــم الفلســطيني ولكــن 
يتــم فيه احتــرام احتياجاتنا 
األمنيــة» بحســب ما نشــرت 
اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عنه.
من جهتها، حملت وزارة 

(رويترز) فلسطينيون يشيعون الطفل محمد شحادة الذي قُتل برصاص االحتالل  

وقال إن دولة فلسطينية على 
حــدود العــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشــرقية «خــط أحمر 
ال ميكــن جتــاوزه والقيــادة 
لــن تقبــل أي  الفلســطينية 
تعليمات أو أوامر من أحد، مشددا 

فيصل بن فرحان: امتالك إيران للقدرات النووية 
سيدفع اآلخرين لسلوك نفس الطريق

عواصــم - وكاالت: أعرب 
وزير اخلارجية السعودي األمير 
فيصل بن فرحان عن عدم ثقته 
في إعادة إحياء االتفاق النووي 
اإليراني املعروف بـ «خطة العمل 

املشتركة الشاملة».
وقــال األميــر فيصــل بــن 
فرحــان في مقابلة مــع وكالة 
األنباء األملانية (د.ب.أ): «ليس 
لدينا ثقة في أن «خطة العمل 
الشــاملة» بوضعها  املشتركة 
احلالــي ميكنها أن حتول دون 
تصنيــع إيــران قنبلة نووية. 
نتفهم رغبة شركائنا في العودة 
إلى هذه املفاوضات، لكننا نرى 
أن هــذه املفاوضات ينبغي أن 
تكون مجرد البداية، وليســت 

نهاية املطاف».
وأوضح أنه يجــب اعتبار 
هذه املفاوضات «مجرد خطوة 
نحــو االجتــاه الصحيــح، ثم 
البنــاء عليهــا لتحديد مســار 
البرنامــج النــووي بدقة، مع 
القضايا اإلقليمية».  مناقشــة 
وقال: «هذا لن ينجح إال إذا قام 
املجتمع الدولي، وهنا بالتحديد 
الدول املمثلة في (خطة العمل 
املشتركة الشــاملة) بإشراكنا 
في هذه املفاوضات مع إيران».

وحــذر وزيــر اخلارجيــة 
الســعودي األميــر فيصل من 
أنه إذا امتلكت إيران إمكانيات 

الســالم التي أبرمــت بني دول 
عربيــة وإســرائيل (اتفاقــات 
ابراهام) تطورا إيجابيا للغاية، 
وقال: «كنا نأمل حتى قبل توقيع 
اتفاقيات إبراهام في حدوث زخم 
جديد في املنطقة نحو السالم 
ونحو وضع أفضل، لكن يظل 
مــن املهــم دائما أال ننســى أن 
املشكلة الرئيسية هي مشكلة 

الفلسطينيني».
 وشدد على أنه «بدون حل 
للمشكلة الفلسطينية، سيكون 
كل شيء هشا، ويسهل كسره 
على الفور إذا حدث أي تصعيد»، 
وقــال: «الوضــع فــي املناطق 

واقعي لتسوية األمور املتبقية.
أميــر عبداللهيان  وأضاف 
مــع  صحافــي  مؤمتــر  فــي 
نظيــره العماني بــدر بن حمد 
البوسعيدي في طهران أمس أن 
إيران أكدت ملسؤول السياسة 
اخلارجية في االحتاد األوروبي 
جوزيــب بوريل، خالل مؤمتر 
ميونيخ األمني السنوي الذي 
عقــد مؤخرا، أنهــا لن تتجاوز 
خطوطها احلمراء مطلقا خالل 
املفاوضات. وتابع «حتى اآلن 
نحــن متفائلــون جدا بشــأن 
املباحثــات في ڤيينا. نأمل في 
يتــم خالل األيــام املقبلة، حل 
بعض القضايا احلساسة، املهمة، 
واملتبقيــة فــي املفاوضــات»، 
مشددا على أن هذه املسائل هي 
رهن إبداء األطــراف الغربيني 
«واقعية» حيالها. واســتطرد 
إلينــا، أهميــة أي  «بالنســبة 
تفــاوض مرتبطــة بــأن يعود 

بفوائد على األمة اإليرانية».
مــن جهتــه، قــال وزيــر 
اخلارجيــة العمانــي إنــه نقل 
«رســالة خطية» من السلطان 
هيثم بن طارق ســلطان عمان 
الى الرئيــس االيراني ابراهيم 
رئيســي، تتعلــق «بالعالقات 
الثنائيــة الطيبة والقائمة بني 
البلديــن»، مــن دون أن يقــدم 

تفاصيل إضافية بشأنها.

الفلسطينية صعب، لذلك يجب 
أن تكــون األولوية اآلن إلعادة 

إحياء عملية السالم».
إلى ذلــك، أكد أمني املجلس 
األعلــى لألمــن القومــي علــي 
شمخاني أهمية احتفاظ طهران 
بالقدرات التي وفرها برنامجها 
النووي، حتى بحال إحياء اتفاق 

ڤيينا.
وكتب شمخاني في حسابه 
عبــر تويتــر «قــدرات ايــران 
النووية السلمية البد أن تبقى 
دائما كسيف دميوقليس فوق 
رأس ناكثــي العهــود لتكــون 
الضمــان احلقيقــي لتنفيــذ 
تعهداتهــم». وأضــاف «بعــد 
انســحاب أميركا مــن االتفاق 
النــووي عــام ٢٠١٨، كان مــن 
االفضل اتباع هذا الضامن الذاتي 
األكثر تأثيرا، طبقا لتوجيه قائد 
الثورة»، في إشارة الى املرشد 
األعلى علــي خامنئي، صاحب 
الكلمة الفصل في السياســات 

العليا للبالد.
قــال وزيــر  مــن جانبــه، 
اخلارجيــة اإليرانــي حســني 
أمير عبداللهيان إن احملادثات 
النووية في ڤيينا بشأن إحياء 
اتفــاق طهران النــووي املبرم 
عام ٢٠١٥ وصلت إلى «مرحلة 
دقيقة وحساسة»، وإنه يتعني 
على الدول الغربية اتباع نهج 

أكد أن حل القضية الفلسطينية هو الضمان لسالم دائم ومستقر

وزير اخلارجية السعودي االمير فيصل بن فرحان

تصنيــع قنبلــة نوويــة، فإن 
ذلك ســيكون بالطبع إشــارة 
خطيــرة للغايــة، وقــد يدفع 
بالتأكيــد دوال أخــرى لســلك 
نفس الطريــق، وقال: «نتبنى 
مبــدأ قويا مناهضا لألســلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل 
بوجه عام، ونحن نتمسك بهذا 
املبدأ، لكن إذا امتلكت إيران تلك 
اإلمكانيــات النووية، فإن ذلك 
ســيزعزع اســتقرار املنطقة، 
وال ميكــن توقع ما ســيحدث 

من تصعيد أو رد فعل».
من جهة اخرى، اعتبر وزير 
اخلارجية السعودي اتفاقيات 

أوكرانيا تطالب روسيا بـ «ضمانات أمنية».. وموسكو تتوعد برّد «مؤلم» على العقوبات
ـ وكاالت: طالــب  عواصــم 
الرئيس األوكراني فولودميير 
أمنية  زيلينســكي بضمانــات 
مــن روســيا كخطــوة نحــو 
إنهــاء املواجهــة بــني البلدين، 
مجددا دعوته لنظيره الروسي 
«للجلوس على طاولة املفاوضات 

للحديث».
ان  زيلينســكي  واعتبــر 
األمــن األوروبــي»  «مســتقبل 
يتقــرر من خــالل املواجهة بني 
بالده وروسيا، وقال زيلينسكي 
خالل استقباله نظيريه الپولندي 
والليتواني أمس«نحن متحدون 
فــي فكــرة أن مســتقبل األمن 
األوروبي يتم تقريره اآلن، هنا 

في وطننا، في أوكرانيا».
وفيمــا دعــا مجلــس االمن 
االوكرانــي الــى فــرض حالــة 
الطــوارئ فــي البالد ملــدة ٣٠ 
يوما، فرضت القوات احلدودية 
األوكرانية قيودا جديدة في ظل 
تزايد املخــاوف من إمكانية أن 
يكون هناك غزو روسي وشيك. 
وتشــمل القيــود حظــرا علــى 
االقتراب مــن احلدود في الليل 
وذلك اعتبارا مــن امس، وذلك 
بعد ساعات من استدعاء كييڤ 

لقوات االحتياط.
البرملــان  أقــر  بالتــوازي، 
يســمح  قانونــا  األوكرانــي 
للمواطنني املدنيني بحمل السالح، 
بهدف الدفاع عن أنفسهم، حتسبا 
لغزو محتمل من جانب روسيا.

في الغضون، قال نائب وزير 

أميركية في الصراع بأوكرانيا 
قبل العودة إلى البرملان.

مــن  عضــوا   ٤٣ وحــث 
ـ  الدميوقراطيني واجلمهوريني 
في رســالة إلى بايدن، حسبما 
أفــادت قناة (احلرة) األميركية 
امــس علــى اتبــاع الدســتور 
والقانــون واحلصول على إذن 
من الكونغرس قبل اتخاذ هذه 

اخلطوة.
من جهتها، توعدت روســيا 
بــرد «قــوي» و«مؤلــم» علــى 
العقوبات األميركية التي أعلنتها 
واشنطن بعد اعتراف موسكو 
باستقالل منطقتني انفصاليتني 

في شرق أوكرانيا.

وأكدت الهيئة في بيان أنها 
اعتقلت ستة أشخاص يحملون 
اجلنسية الروسية في القرم على 
خلفية هذه القضية، وهم يعدون 
مــن أنصــار جماعــة «القطاع 
اليمينية  األميــن» األوكرانيــة 
املتطرفة احملظورة في روسيا.
وذكــرت أن هؤالء املعتقلني 
كانوا يخططون لتفجير عبوة 
ناســفة داخل إحــدى الكنائس 
املسيحية األرثوذكسية في القرم 

بهدف ترويع السكان.
آندريــه  قــال  عســكريا، 
تورتشــاك العضو البــارز في 
احلــزب احلاكــم فــي روســيا 
إن اجليش الروســي ســيدخل 
منطقتني انفصاليتني في شرق 
أوكرانيــا اعترفــت موســكو 
باســتقاللهما إذا طلــب زعماء 

االنفصاليني  ذلك.
بــدروه، قال زعيــم منطقة 
دونيتسك االنفصالية الشعبية 
املعلنــة من جانــب واحد التي 
اعترفت بها روسيا إنه يفضل حل 
املسائل املتعلقة بترسيم احلدود 
مع كييڤ ســلميا لكنه احتفظ 
باحلــق في طلب املســاعدة من 
موسكو. وذكر دينيس بوشلني 
انه يفضل احلوار مع أوكرانيا في 
املقام األول، لكنه قال في مؤمتر 
صحافي إن الوضع في الصراع 
املستمر منذ فترة طويلة أصبح 
حرجا، مؤكــدا أن االنفصاليني 
سينتصرون بدعم من «روسيا 

الكبيرة».

الروسية  وقالت اخلارجية 
«يجب أال يكون هناك شــك في 
أنه سيكون هناك رد قوي على 
العقوبــات، ليــس بالضــرورة 
متناســبا، لكنه محسوب جيدا 

ومؤلم للجانب األميركي».
وأجلــت روســيا طاقمهــا 
الديبلوماسي من أوكرانيا وأكد 
الناطق باسم السفارة الروسية 
في كييڤ دينيس غولينكو ذلك، 

واصفا االجراء بأنه «مؤقت».
الى ذلك، أعلنت هيئة األمن 
الفيدرالي الروسية عن إحباطها 
هجوما على كنيســة في شــبه 
جزيرة القرم خططت له جماعة 

أوكرانية ميينية متطرفة.

موسكو: اجليش الروسي سيدخل «دونباس» إذا طلب االنفصاليون.. والكونغرس يطلب من بايدن تفويضاً قبل إشراك قوات أميركية في أي قتال

جنود أميركيون وپولنديون خالل تدريبات خارج العاصمة وارسو أمس  (رويترز)

اخلزانة األميركي والي أدييمو إن 
الواليات املتحدة مستعدة للرد 
عن طريق حجب التكنولوجيا 
واملوارد عن موسكو إذا اقدمت 

على غزو اوكرانيا.
وقال أدييمو في مقابلة مع 
شبكة (سي.إن.بي.سي) «سنقطع 
عن بوتني التكنولوجيا الغربية، 
التــي تعــد فــي غايــة األهمية 
لتطوير اجليش، كما سنحرمه 
من املوارد املالية الغربية التي 
ال غنــى عنها القتصاده وأيضا 

لثرائه».
وفي ســياق متصل، طالب 
أعضاء في الكونغرس الرئيس 
جــو بايدن بعدم إشــراك قوات 

ترامب: لو كنت في السلطة ما كان 
لبوتني «العبقري» أن يهدد كييڤ

عواصــم - وكاالت: أشــاد الرئيــس 
األميركي السابق دونالد ترامب باعتراف 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني مبنطقتني 
انفصاليتني في شــرق أوكرانيا، واصفا 
ذلك بأنه عمل «عبقري»، لكنه اعتبر أن 
هــذه األزمة ما كانت لتحدث أبدا في ظل 

إدارته اجلمهورية.
وعندما سئل ترامب خالل مقابلة مع 
إذاعــة ميينية عن رأيــه باعتراف بوتني 
باستقالل دونيتسك ولوغانسك، أجاب بأنه 
علق خالل متابعته التلفزيون «هذا عمل 
عبقري». وأضاف «بوتني يعلن استقالل 
منطقة كبيرة من أوكرانيا، أوه هذا رائع».

واعتبر ترامب أن تكتيكات بوتني كانت 
«ذكية»، دون أن يعقب أكثر، وأن الواليات 
املتحدة ميكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات 

عند حدودها مع املكسيك.
وانتقد ترامب في بيان منفصل طريقة 
إدارة خلفه جو بايدن لألزمة في أوكرانيا، 
مذكرا بالعالقة املتينة التي كانت جتمعه 
ببوتني ومؤكدا أن سيد الكرملني ما كان 
ليتصرف على هذا النحو «أبدا» في ظل 

إدارته.
وقال «لو أديرت األزمة بشكل صحيح ملا 
كان هناك أي سبب حلدوث ما يحدث حاليا 
في أوكرانيا». وأضاف «أعرف فالدميير 

بوتني جيدا، وما كان ليفعل أبدا في ظل 
إدارة ترامب ما يفعله حاليا، مستحيل!».
أن  املليارديــر اجلمهــوري  واعتبــر 
العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حاليا 
على روسيا ضعيفة. وقال «إنها غير مهمة 
مقارنة باالستيالء على بلد وأراض ذات 

مواقع استراتيجية».
وأضــاف «لم يحصل بوتــني على ما 
أراده دائما فحسب، ولكنه يزداد ثراء من 

ارتفاع أسعار النفط والغاز».

دونالد ترامب          (رويترز)


