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Амерички председник Доналд Трамп поздравио је отварање амбасаде САД у
Јерусалиму, уз оцену да је то "велики дан за Израел".

  

  

Трамп је на Твитеру навео и да ће телевизија Фокс, коју председник САД верно гледа
свако јутро, директно преносити церемонију отварања.

  

"Велики дан за Израел!", написао је Трамп.

  

САД ће отворити амбасаду у Јерусалиму после одлуке америчког председника да
пресели амбасаду из Тел Авива у Јерусалим и призна Јерусалим као само главни град
Израела.
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Отварању амбасаде присуствоваће Трампова ћерка и зет, Иванка Трамп и Џаред
Кушнер, обоје саветници у Белој кући.

  
  

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews  & @FoxBusiness .
Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018    

Палестинци, који источни Јерусалим сматрају главним градом своје будуће државе,
прекинули су односе с Белом кућом, незадовољни потезом америчке администрације.

  

Израелски лидери сматрају уједињени Јерусалим вечном престоницом Израела, док
Палестинци у његовом источном делу, где се налазе света места муслимана, Јевреја и
хришћана, намеравају да прогласе главни град своје будуће независне државе.

  

Русија критикује Трампову одлуку

  

Одлуку Трампа да премести амбасаду у Јерусалим критиковала је данас и Русија,
наводећи да ће то подићи тензије између Израелаца и Палестинаца.

  

Заменик руског министра спољних послова Михаил Богданов описао је данас Трампову
одлуку о премештању амбасаде као "кратковиду".

  

У интервјуу за Интерфакс, Богданов је казао да Трампова одлука "иде против става
највећег дела међународне заједнице" и окривио САД за "оштру ескалацију око појаса
Газе".

  

Додао је да би премештање амбасаде "могло да подстакне масовне сукобе Палестинаца
и Израелаца и доведе до раста броја жртава".
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https://twitter.com/FoxNews?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/FoxBusiness?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/995980604016611329?ref_src=twsrc%5Etfw
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(Бета)

  

Видети још:

  

За данас планирано отварање амбасаде САД у Јерусалиму; У сукобима у појасу
Газе убијено 12 Палестинца, а рањено око 500; Израелска војска: Демонстранти
угрожавају животе уколико наставе да се приближавају граници

  

Израелска министарка правде: Доналд Трамп је "Черчил 21. века"
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http://www.nspm.rs/hronika/za-danas-planirano-otvaranje-ambasade-sad-u-jerusalimu-u-sukobima-u-pojasu-gaze-povredjeno-najmanje-12-osoba-izraelska-vojska-demonstranti-ugrozavaju-zivote-ukoliko-nastave-da-se-priblizavaju-granici.html
http://www.nspm.rs/hronika/za-danas-planirano-otvaranje-ambasade-sad-u-jerusalimu-u-sukobima-u-pojasu-gaze-povredjeno-najmanje-12-osoba-izraelska-vojska-demonstranti-ugrozavaju-zivote-ukoliko-nastave-da-se-priblizavaju-granici.html
http://www.nspm.rs/hronika/za-danas-planirano-otvaranje-ambasade-sad-u-jerusalimu-u-sukobima-u-pojasu-gaze-povredjeno-najmanje-12-osoba-izraelska-vojska-demonstranti-ugrozavaju-zivote-ukoliko-nastave-da-se-priblizavaju-granici.html
http://www.nspm.rs/hronika/izrlaska-ministarka-pravde-donald-tramp-je-cercil-21.-veka.html

