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 Премијер Израела Бењамин Нетанијаху поручио је у видео снимку да жели да помогне
народу Ирана у решењу кризе снабдевања водом.

  

  "Данас, направићу понуду без преседана Ирану. Тиче се воде. Народ Ирана је жртва
тиранског и окрутног режима који им ускраћује неопходну воду. Израел стоји уз народ
Ирана", рекао је Нетанијаху у видео снимку у коме се обратио на енглеском језику,
пијући чашу воде, преноси "Тајмс оф Израел".   

Нетањаху је изразио решеност да помогне грађанима Ирана.

  

- Овако желим да помогнем. Иранска Метеоролошка организација саопштила је да је
сушом погођено око 96 одсто Ирана. Бивши министар пољопривреде Ирана Иса
Калантари рекао је да би 50 милиона Иранаца могло да буде расељено због еколошке
штете. 50 милиона! Милиони иранске деце пате због лошег руководства, неспособности
и крађе неопходних ресурса од стране иранског режима - рекао је Нетанијаху.

  

Он је објаснио да Израел такође има проблем са водом, додајући да Израел рециклира
око 90 одсто отпадних вода и да њихова технологија може да помогне Иранцима.

  

- Израел поседује неопходна знања да спречи природну катастрофу у Ирану. Ову
информацију желим да поделим са народом Ирана - рекао је израелски премијер.
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Потом, нагласио је да Израелци не могу да посете Иран како би са њима поделили своја
технолошка решења.

  

- Нажалост, Иран брани посете Израелцима, па ћемо морати да користимо машту.
Покренућемо сајт на фарси језику са детаљним плановима како Иранци могу да
рециклирају своју отпадну воду. Показаћемо како ирански фармери могу да сачувају
своје усеве и нахране своје породице. Ирански режим виче "смрт Израелу". Као одговор,
Израел виче "живот народу Ирана" - рекао је Нетанијаху, преноси "Тајмс оф Израел".

  

Закључио је речима да је народ Ирана добар и поштен и да не треба да се суочавају са
"тако окрутним режимом сами".

  

- Са вама смо. Помоћи ћемо вам тако да милиони Иранаца не морају да пате. Мржња
иранског режима неће спречити поштовање и пријатељство наша два народа - поручио
је премијер Израела.

  

(Танјуг)
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