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Udostępnij Skomentuj

REKLAMA

Rosja: Putin pozdrawia przywódców,
eksponuje Trumpa, pomija
Poroszenkę
Prezydent Rosji Władimir Putin wystosował życzenia noworoczne do zagranicznych
przywódców. Życzenia dla narodu amerykańskiego złożył na ręce Donalda Trumpa, a
nie Baracka Obamy. Demonstracyjnie pominął też prezydenta Ukrainy Petra
Poroszenkę.

Trump, a nie Obama znalazł się wśród przywódców G7, którym Putin przekazał życzenia.
Obamę pozdrowił natomiast w specjalnym oświadczeniu, które wydał w reakcji na kolejne
sankcje nałożone na Rosję przez ustępującą administrację USA.

Kreml poinformował, że Putin przekazał
także noworoczne życzenia przywódcom
państw obszaru poradzieckiego "z
wyłączeniem Poroszenki".

Składając życzenia noworoczne
prezydentowi elektowi USA rosyjski
prezydent wyraził nadzieję, że Stany
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Władimir Putin

MEDIAMÓWIĄ
Kryzys w Sejmie można zakończyć
zgodą. Banalny warunek i dylemat
Jarosława Kaczyńskiego

Sylwester o sekundę dłuższy!

Mają pieniądze, budzą podziw. I
tylko jeden problem: alkohol

Kolekcja Czartoryskich: Kapsuła
pamięci księżnej Izabeli

Opozycja coraz bardziej umie
internety

Zaginęli przed świętami. Co się z
nimi dzieje?

KATOWICE ►

WIADOMOŚCI ŚWIAT Unia Europejska NATO Państwo Islamskie Chiny Francja Niemcy Rosja Turcja USA

KRAJ ŚWIAT KIOSK CIEKAWOSTKI NAUKA RELIGIA NA TROPIE TYLKO W ONECIEREGIONALNE 
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Udostępnij Polub Onet Wiadomości

Zjednoczone i Rosja będą mogły "poczynić
rzeczywiste kroki ku przywróceniu
mechanizmów współpracy dwustronnej w
różnych dziedzinach i podnieść na
jakościowo nowy poziom współdziałanie na
arenie międzynarodowej", kiedy Trump
obejmie urząd. Podkreślił, że relacje
rosyjsko-amerykańskie pozostają ważnym
czynnikiem utrzymania globalnego
bezpieczeństwa i stabilności.

Putin oświadczył, że podjął decyzję, by nie
wydalać z kraju amerykańskich dyplomatów w odpowiedzi na ogłoszone dzień wcześniej
sankcje władz USA, które poinformowały o uznaniu za osoby niepożądane 35 rosyjskich
dyplomatów.

Putin oznajmił, że Rosja ma wszelkie podstawy do podjęcia adekwatnej odpowiedzi i
zastrzega sobie do niej prawo, ale nie będzie zniżać się do "poziomu »kuchennej«
nieodpowiedzialnej dyplomacji". - Nie będziemy stwarzać problemów amerykańskim
dyplomatom. Nikogo nie wydalimy - zadeklarował.

- Dalsze kroki w sprawie odbudowy rosyjsko-amerykańskich stosunków będą
podejmowane po wzięciu pod uwagę polityki, jaką będzie prowadzić administracja
prezydenta Donalda Trumpa - głosi oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej
Kremla.

(do)
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Komentarze (109) | Dyskusje (47)
Popularne  Najnowsze  Wątki  Moje

~Mis Uszatek :  Z idiotami juz nie musi rozmawiac. Pozdrowil wszystkich poza miernotami i
nieudacznikami. Trump zbudowal multi-miliardowe imperium i zatrudnia tysiace
pracownikow, a wiec nie jest glupi i pozbawiony talentu przywodczego. Putin ma podobna
osobowosc, dlatego napewno sie porozumieja - polityka to ... rozwiń całość

dzisiaj 18:21 | ocena:  87% | odpowiedzi: 6 odpowiedzoceń:   

~�lozo�a historii :  ,,Dla narodu, zwłaszcza dla narodu jak nasz młode go, który musi się
jeszcze wychować do swych przezna czeń, lepiej mieć za sąsiada państwo potężne, choćby
nawet bardzo obce i bardzo wrogie, niż międzynarodowy dom publiczny. 
Z tych wszystkich względów program niepodległej Ukrainy nie może liczyć na ... rozwiń
całość

dzisiaj 18:18 | ocena:  89% odpowiedzoceń:   

~dimitris :  Wszystko jest w porządku. Przecież nie ma zwyczaju, by prezydent Rosji składał
życzenia właścicielowi rosyjskiej fabryki czekolady i cukierków ;) 
Z kolei Ukraina to zdaniem Putina tylko taki obszar geograficzny. W czym ma niestety to i
owo racji, zapytajcie się np. ludzi z Zakarpacia, jak ... rozwiń całość

dzisiaj 18:19 | ocena:  88% | odpowiedzi: 1 odpowiedzoceń:   

~akcja wisla do ~Pan FERDEK:  Wujek juz niestety nie zyje. Zmarl z powodu komplikacji po
ranie postrzalowej jaka otrzymal w lewe pluco podczas walk w Bieszczadach. Jako malolat
podsluchiwalem "jednym uchem" jego rozmowy z moim Ojcem o walkach w Bieszczadach i o
Wolyniu. Przyznam, ze niektore historie byly zbyt mocne i zbyt ... rozwiń całość

dzisiaj 18:24 | ocena:  96% | odpowiedzi: 2 odpowiedzoceń:   

~FKU ALL do ~Mis Uszatek:  Ma facet jaja, powinien grace w pokera - nie ma na niego
mocnych. Jestem ciekaw czy to Putin jest autorem strategi Rosji czy moze Lavrov? Druzyna
jest wspaniala. Gra polityczna Rosji to mistrzostwo i czysty geniusz - szkoda ze to my Polacy,
bedziemy jednymi z tych, ktorzy odczuja konsekwencje ... rozwiń całość

dzisiaj 18:30 | ocena:  83% | odpowiedzi: 3 odpowiedzoceń:   

jerzyjj :  Chińczycy poniżyli Obamę przed szczytem G20. "Nic dla nas nie znaczysz" 
Prezydent Stanów Zjednoczonych otrzymał czytelny sygnał "TO NASZ KRAJ! TO NASZE
LOTNISKO!" i według ekspertów nie ma mowy o pomyłce. Przywitano go bez schodów i
czerwonego dywanu przez co musiał wychodzić z tyłu ... rozwiń całość

27 minut temu | ocena:  83% | odpowiedzi: 1 odpowiedzoceń:   

Tematy: Władimir Putin, Petro Poroszenko, Rosja, USA, Donald Trump
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30.12.2016 Rosja: Putin pozdrawia przywódców, eksponuje Trumpa, pomija Poroszenkę  Wiadomości

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosjaputinpozdrawiaprzywodcoweksponujetrumpapomijaporoszenke/hsxwwcz 4/4

~dimitris do ~akcja wisla:  Jest zasadą zdrowego rozsądku niedyskutowanie z bandytami, gdy
można ich zwyczajnie zastrzelić. Mój rodzic stosował tę zasadę nawet bardzo skutecznie,
jako strzelec wyborowy (i) partyzant obsługujący rkm. Co jednak nie znajduje odniesienia do
tej czy innej narodowości. Była też druga zasada, ... rozwiń całość

dzisiaj 18:26 | ocena:  87% | odpowiedzi: 2 odpowiedzoceń:   

~Życzliwy, :  Należy podziękować panu Putinowi za życzenia dla pana Trumpa i narodu
amerykańskiego, Dobrze zrobił ze nie pożyczył tym co na niego ujadają i złe życzą narodowi
rosyjskiemu, Naród żaden czy amerykański chiński polski nie jest winien ze głupi przywódca
jakiegoś kraju mu szkodziZyczmy wszystkim ... rozwiń całość

dzisiaj 19:11 | ocena:  91% odpowiedzoceń:   

~Pan FERDEK do ~akcja wisla:  Mamy podobne doświadczenia. W latach siedemdziesiątych
jako młodzieniec miałem okazję przysłuchiwać się opowieściom repatriantów ze wschodu,
którzy osiedlili się na tzw ziemiach odzyskanych.  
Wtedy nie we wszystko byłem w stanie uwierzyć. Okazało się że to niestety prawda. 

dzisiaj 18:56 | ocena:  100% odpowiedzoceń:   

~eh.... :  Putin pomijajac Poroszenke dal wyraznie do zrozumienia ze Poroszenko jest
politycznie skonczony ! 
I ze przyszlosci niema do odegrania juz zadnej roli -No moze z pomineciej roli oskarzonego
przed miedzynrodowym Trybunalem sprawidliwosci w Hadze .. ??

dzisiaj 18:45 | ocena:  88% | odpowiedzi: 2 odpowiedzoceń:   
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