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Председник САД Доналд Трамп изјавио је за Фокс њуз да за њега неће представљати
проблем продаја авиона Ф-35 Уједињеним Арапским Емиратима, иако је то био камен
спотицања у историјским преговорима о нормализацији односа те земље Залива с
Израелом.

  

  

"Ја лично нећу од тога правити проблем", рекао је Трамп неколико сати пре
потписивања споразума о нормализацији између Емирата и Израела.

  

Такозвани "Споразуми Аврам", о нормализацији, биће потписани у 18 сати по
средњевропском времену.

  

Јеврејска држава, која има авионе Ф-35, противи се да их купе друге земље на Блиском
истоку, позивајући се на законе САД на основу којих би Израел требало да има војну
предност у односу на њих, преносе израелски медији извештаје агенција.

 1 / 3



Доналд Трамп: Продаја авиона Ф-35 Емиратима за мене неће представљати проблем, иако је то био камен спотицања у преговорима о нормализацији односа те земље са Израелом
уторак, 15 септембар 2020 17:28

  

Премијер Израела Бењамин Нетањаху је порекао да је одобрио да САД продају такве
авионе Емиратима у склопу споразума, иако су извештаји у Израелу и САД указивали да
је на то пристао.

  

Амерички званичници су рекли да је продаја могућа, али су обећали да ће одржати војну
предност Израела у региону.

  

Нетањаху је у међувремену био приморан да затражи пуномоћ од министра спољних
послова Израела Габија Ашкеназија да потпише споразум о нормализацији и са
Емиратима и са Бахреином, јавили су изралески медији.

  

Нетањаху је наводно обавештен у последњем моменту да нема овлашћење да потпише
те документе.

  

Ашкенази се повиновао захтеву под условом да споразуми не ступе на снагу док их не
одобри влада и парламент.

  

Трамп ће у уторак најпре примити министра спољних послова Бахреина, па Емирата, а
потом заједно са супругом Меланијом Трамп и Нетањахуа у Белој кући.

  

Високи саветник и зет председника САД, Џаред Кушнер, похвалио је предстојеће
потписивање блискоисточних споразума.

  

"Мислим да оно што сада видимо јесте почетак краја израелско-арапског сукоба који
дуго траје. То заиста означава почетак приближавања народа. Многи људи су рекли
када је председник Трамп изабран, да ће он донети рат и хаос, али оно што данас
доноси је мир", рекао је Кушнер, пренели су израелски медији.
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Он је изразио наду у смањење напетости у региону и допринос много стабилнијем
Блиском истоку.

  

(Бета)
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