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Председник САД Доналд Трамп изјавио је да је одлучио да се Турској не продају
борбени ловци Ф-35, због тога што Анкара није одустала од куповине руског
одбрамбеног ракетног система С-400.

  

  

Трамп је истакао да је Турска више пута була упозорена да неће моћи да добије ловце
нове генерације ако купи С-400, јер тај систем није компатибилан са одбрамбеним
системима које користи НАТО, а тим потезом могли би да буду угрожени осетљиви
подаци о технологији ловца Ф-35, преноси АП.

  

За такав развој ситуације Трамп је окривио свог претходника Барака Обаму, који са
Турском није склопио споразум о продаји америчког ракетног одбрамбеног система.

  

Према Трамповим речима, Турска је наручила више од 100 ловаца Ф-35 и тај посао би
био вредан више милијарди долара.
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Турска је одбила да се повуче из договора са Русијом о куповини система С-400 упркос
притиску САД, рекавши да је куповина одбрамбеног система ствар националног
суверенитета.

  

Испорука ракетног система С-400 из Русије у Турску почела је 12. јула.

  

"У мени нема ни трунке расизма"

  

Амерички председник Доналд Трамп данас се жестоко бранио да није расиста, али
његове поруке на Твитеру у којима напада четири демократске посланице Конгреса,
изазвале су негодовање и код његових републиканаца, који се још нису изјаснили о том
питању.

  

"Те поруке нису биле расистичке. У мени нема ни трунке расизма", навео је Трамп
позивајући републиканске посланике да не падну "у замку" демократских противника.

  

Представничком дому Конгреса је предложен текст на гласање у којем се осуђују
Трампови испади.

  

Амерички председник  поново је јуче жестоко вербално напао четири демократске
посланице  у Конгресу оптужујући их да "воле непријатеље"
Америке и поручио им да могу да напусте САД ако нису срећне у тој земљи.

  

"Та група од четири особе се стално жали", рекао је Трамп у Белој кући алудирајући на
посланице, Александрију Оказио-Кортез из Њујорка, Илхану Омара из Минесоте,
Рашиду Тлаиб из Мичигена и Ајану Пресли из Масачусетса.

  

"Те особе мрзе нашу земљу. Оне шире жестоку мржњу. Ако нисте овде срећне, можете
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да идете", додао је Трамп.

  

Амерички председник је пре два дана рекао да те посланице  "могу да се врате одакле
су дошле" , чиме је
изазвао критике лидера демократа који су га означили као расисту и ксенофоба.

  

Александрија Оказио-Кортез је пореклом из Порторика, Илхана Омар је дошла у САД
као избеглица из Сомалије, док је Рашида Тлаиб прва Американка палестинског порекла
која је ушла у Конгрес. Ајана Пресли је прва тамнопута Американка која је израбрана да
представља Масачусетс у Конгресу.

  

(Бета, АФП, Танјуг)
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