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Русија поздравља идеју формирања независне државе Палестина са престоницом у
Источном Јерусалиму. Са таквим насловима, цитирајући изјаву председника Русије
Дмитрија Медведева током његове посете Блиском Истоку, изашли су светски медији.
Руски лидер је потврдио да став о интегралном праву палестинског народа на сопствену
државу остаје непроменљив. Учешће Русије у процесу блискоисточног регулисања неће
бити једнострано, оно ће се као и раније наставити у партнерству с УН, ЕУ и САД.

  

Палестинско руководство на челу с Махмудом Абасом слави важну победу. Оно је
успело да организује не само историјску посету руског председника, већ и да добије од
њега битну подршку по питању стварања независне државе. И то се десило у моменту
када се преговори између Палестине и Израела налазе у ћорсокаку.

  

Узрок тога је недостатак жеље Израела да обустави активност насељавања окупираних
територија, – подвукао је током посете Блиском Истоку Дмитриј Медведев.

  

„Постоји низ питања за која су потребни одговори. Једно од њих је питање активности
Израелаца у насељавању окупираних територија. Сви учесници  преговора: и
Европљани, и Американци  имају веома једноставан став – таква активност мора да буде
обустављена, она не сме да блокира спровођење преговора. Потребно је обавезно
тражити компромисе и даље и обавезно решити тај проблем, јер активности Израелаца у
насељавању окупираних територија блокирају све на Блиском Истоку.“

  

Блискоисточна турнеја Медведева завршена је у Аману преговорима  с краљем Јордана
Абдалом Другим. Добри односи између наших држава су се формирали још у доба
краља Хусејина и настављају активан развој, - истакао је Медведев, и додао:
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„Говорили смо о развоју крупних пројеката, између осталих, у стварању такозваних
мегапројеката. Једна од идеја обухвата изградњу атомске електране. Наши јордански
пријатељи расписују конкурс,  у којем планирамо да учествујемо.“

  

Поред учешћа у изградњи  атомске електране Русија намерава да прошири сарадњу и у
другим енергетским пројектима. Потписан је споразум између министарстава енергетике
двеју земаља, у складу са којим ће руске компаније учествовати у реализацији
инфраструктурних пројеката, геолошком истраживању и вађењу ресурса у Јордану.

  

(Глас Русије, 23.1.2011)
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