
Свечано отворена амбасада САД у Јерусалиму; у сукобима у појасу Газе убијено преко 50 Палестинаца, а рањено преко 1.300; Махмуд Абас прогласио тродневну жалост
понедељак, 14 мај 2018 18:01

Данас је свечано отворена амбасада САД у Јерусалиму. Церемонији су
присуствовали високи израелски, амерички и светски званичници, као и
представници администрације Доналда Трампа.

  

Најмање 41 Палестинац је убијен, а преко хиљаду је повређено током протеста у
Гази, код границе са Израелом, нови је званични биланс сукоба. Како јављају
палестински медији, израелски авиони су из авиона бомбардовали демонстранте у
појасу Газе.
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  Министарство здравља у Гази саопштило је да је мноштво особа рањено изватреног оружја, као и то да израелске снаге помоћу дронова сузавцем засипајудемонстранте. Међу настрадалима има шесторо малолетника, међу којима је и једнадевојчица.   Најмање 90 људи смештених у болницама у Гази је животно угрожено и челнициздравствених установа моле за помоћ јер немају довољно капацитета да збрину свеповређене.  Отворена америчка амбасада у Јерусалиму  Амерички председник Доналд Трамп упутио је честитке поводом нове америчкеамбасаде која је данас отворена у Јерусалиму, у тренутку док трају протести дужизраелско-палестинске границе, у којима је убијено више од 40 Палестинаца.  "Велики дан за Израел. Честитам", поручио је амерички председник на Твитеру.Званичници, као и саветници и присталице америчког председника присуствовали суотварању нове америчке амбасаде у Јерусалиму, а на церемонији је емитована Трамповавидео порука.   

  Трамп је рекао и да САД остају посвец́ене "олакшавању трајног мировног споразума".Амерички председник је подвукао блиске везе са Израелом, додајући да "пружа рукупријатељства Израелу, Палестинцима и свим њиховим суседима".  Трампова ћерка Иванка и зет Џаред Кушнер, заједно са министром финансија СтивомМнучином, водили су свечаност. Саветник председника САД за Блиски исток ЏаредКушнер рекао је да су Палестинци који демонстрирају на граници појаса Газе "деопроблема а не део решења".  
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  Амерички амбасадор у Израелу Дејвид Фридман поздравио је окупљене и званичноотворио амбасаду.   "Данас отварамо Амбасаду САД у Јерусалиму, Израел", рекао је Фридман.  Нетанјаху: Величанствен дан, Јерусалим вечна престоница Израела  Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да ће Јерусалим увек бити "вечна инеподељена" престоница Израела. Нетањаху је на церемонији отварања нове америчкеамбасаде у Јерусалиму оценио да се ради о "величанственом дану".  Премијер Израела је захвалио америчком председнику Доналду Трампу зато што је имаохрабрости да испуни главно обећање, додајући да везе Израела и САД никада нисубиле јаче. Према његовим речима, мир на Блиском истоку мора да се заснива на "истини"коју су признале САД.   "Истина је да је Јерусалим био и биће престоница јеврејског народа, престоницајеврејске државе", рекао је Нетањаху.  На десетине убијених Палестинаца кији су протестовали у појасу Газе, Махмуд Абаспрогласио тродневну жалост  Више од 40 Палестинаца убијено је и више од 1.300 је рањено током протеста у Гази, кодгранице са Израелом, због чега је палестински председник Махмуд Абас прогласиотродневну жалост.  Палестински председник Махмуд Абас рекао је да ће отварање амбасаде САД уЈерусалиму створити нестабилност у региону.  Он је одбацио могућност да Вашингтон служи као посредник за мир на Блиском истоку.  "Овим кораком (премештањем амбасаде), америчка администрација окончала је својуулогу у мировном процесу и увредила је свет, палестински народ, арапске и исламскенације и створила је нестабилност", рекао је Абасов портпарол, преноси Ројтерс.    #update : PA president Mahmoud Abbas declared 3 days of mourning following the killing ofprotesters in #Gaza , but Israeli defense reporters say the Israeli army is satisfied withthe way the PA security forces prevented protests against Israel in the West Bank today  — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018    Палестинци су се окупили на протестима на више пунктова код границе, неколико сатиуочи отварања америчке амбасаде у Јерусалиму. Групе демонстраната покушале су дасе приближе граници, гађајући израелске војнике каменицама, после чега су израелскивојници отворили ватру на Палестинце.    Just to be clear: more Palestinians killed by Israeli soldiers in #Gaza  today than the number ofPalestinians killed in all other #GreatReturnMarchprotests combined. & the only reason the protesters marched for the #GazaFencetoday was the opening of the US embassy in Jerusalem pic.twitter.com/fWLH36mJZY  — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018    Док израелски лидери сматрају уједињени Јерусалим вечном престоницом Израела,Палестинци у његовом источном делу, где се налазе света места муслимана, Јевреја ихришћана, намеравају да прогласе главни град своје будуће независне државе.    #video  of the Israeli airstrike in Gaza pic.twitter.com/5pVmzRkLNz  — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018    Свечана церемонија отварања амбасаде САД у Јерусалиму је почела. Ту су присутнивисоки израелски, амерички и светски званичници, као и представници администрацијеДоналда Трампа.      Watch live coverage of @USEmbassyJerusalem opening ceremony, Streaming now! https://t.co/S8deinFwbO  — US Embassy Jerusalem (@USEmbassyIsrael) May 14, 2018    Владајући палестински Хамас је саопштио да ће масовне демонстрације против Израелана граници појаса Газе, у којима је погинуло најмање 38 особа, бити настављене докПалестинци не остваре своја права.  Хиљаде Палестинаца окупиле су се данас на више пунктова око границе Газе иИзраела, на највећем протесту од краја марта када је та исламска екстремистичка групапокренула кампању демонстрација у циљу пробијања десетогодишње блокаде појасаГазе од стране Израела и Египта, наводи Асошиејтед прес    #update : 41 killed, including 7 minors - one of them a girl  1 paramedic killed  1,960 injured - including 200 minors & 78 women  11 journalists injured  28 in critical condition & 71 in seriois condition  918 shot by Israeli soldiers using live ammo  ( #Gaza  MoH) pic.twitter.com/0P7R7tPZH7  — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018    На данашњим демонстрацијама погинуло је најмање 38 Палестинаца, а више од 1.000 јерањено. Израелски војници пуцају преко граничне ограде, у складу са ставом јеврејскедржаве да ће по сваку цену спречити евентуални пробој границе.  Званичник Хамаса Исмаил Радван рекао је да ће они "наставити тим путем док правапалестинског народа не буду остварена".  Групе демонстраната претходно су покушале да се приближе граници, гађајућиизраелске војнике каменицама, после чега су израелски војници отворили ватру наПалестинце.  Сукоби су избили неколико сати пре церемоније отварања америчке амбасаде уЈерусалиму. Палестинци су гневни због тог потеза САД, који значи званично признањеЈерусалима као главног града само Израела, а они желе да његов источни део будепрестоница њихове будуће независне државе.    #BREAKING : at least 37 protesters killed during the protests in #Gaza  today - Gaza MoH  According to Palestinian reports, Israeli fighter jets are now bombing Gaza pic.twitter.com/RYOMVQ7NH6  — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018    Сукоби су избили само неколико сати пре отварања америчке амбасаде у Јерусалиму.Хиљаде Палестинаца окупиле су се на више пунктова око границе. Групе демонстранатапокушале су да се приближе граници, гађајући израелске војнике каменицама, послечега су израелски војници отворили ватру на Палестинце.    #photos : Israeli tear gas drone in action pic.twitter.com/Qh0xutVtF8  — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018    Данас отварање америчке амбасаде у Јерусалиму  САД ће отворити своју амбасаду у Јерсалиму после одлуке Доналда Трампа да преселиамбасаду из Тел Авива у Јерусалим и призна Јерусалим као главни град Израела.  Церемонији отварања амбасаде присуствоваће Трампова ћерка и зет, Иванка Трамп иЏаред Кушнер, обоје саветници у Белој кући.  Палестинци који Јерусалим сматрају главним градом своје будуће државе, прекинули суодносе с Белом кућом, незадовољни потезом америчке администрације.  Судбина Јерусалима је дубоко емотивно питање у средишту израелско-палестинскогконфликта. Док израелски лидери сматрају уједињени Јерусалим вечном престоницомИзраела, Палестинци у његовом источном делу, где се налазе света места муслимана,Јевреја и хришћана, намеравају да прогласе главни град своје будуће независне државе.  (Агенције - НСПМ)  Видети још:  Доналд Трамп о отварању амбасаде САД у Јерусалиму: Ово је велики дан заИзраел; МСП Русије: Трамп иде против ставова међународне заједнице, и САДкривац за ескалацију сукоба у појасу Газе  Изрелска министарка правде: Доналд Трамп је "Черчил 21. века"  
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