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الهجوم الروسي على المحطة النووية األوكرانية يثير قلق واشنطن

واشنطن- “القدس العر�”: قال مسؤول كبير � وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) إن الواليات

المتحدة “قلقة للغاية” بشأن “نوايا” روسيا ع� المدى القريب بعد أن قال الكرملين إنه سيطر ع�

محطة زابوريجيا النووية � أوكرانيا.

وأضاف المسؤول للصحافيين ” لسنا � وضع يسمح لنا بدحض مزاعم السيطرة الروسية ع�

محطة الطاقة النووية، ولكننا ال نعرف بالضبط � الوقت الحا� ما تعنيه تلك السيطرة وكيف

تبدو”�

وقال :” ال نعرف مدى خبرتهم، وما � نواياهم ع� المدى القريب”�

وكانت القوات الروسية قد هاجمت � الساعات األو� من صباح يوم الخميس المحطة النووية

� مدينة إنيرهودار، ال� تقع ع� نهر دنيبر الذي يتدفق عبر قلب أوكرانيا إ� البحر األسود�

وقال المسؤول إن الواليات المتحدة ليس لديها “أي إحساس قوي بطبيعة الهجوم” ع� المحطة،

ولكنها تعلم أنه ال يوجد أي تسرب إشعا� منها�

الكرملين: ال بد أن تعترف أوكرانيا بأن القرم روسية وبدونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتينعاجل
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البريد اإللكترو� *االسم *

ووصف المسؤول، الذي فضل عدم اإلفصاح عن اسمه، عملية االستيالء بأنها طائشة وخطيرة،

  تقدم المشورة والنصح مع الحلفاء والشركاء � قضية التعامل مع ً أن وزارة الدفاع مضيفا

المحطة ال� تعرضت للهجوم�

وزارة الدفاع (البنتاغون)محطة زابوريجيا للطاقة النووية � أوكرانياالغزو الرو� ألوكرانيا رائد صالحة 
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