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Vladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden si
Volodimir Zelenski se vor intalni fata in fata
Presedintele indonezian Joko Widodo i-a invitat pe toti liderii G20 sa
participe la Summit-ul de la Bali in speranta ca isi vor rezolva neintelegerile.
Presedintele american Joe Biden a facut presiuni ca Rusia sa fie exclusa din
Summit, insa atat Vladimir Putin, cat si Xi Jinping sunt invitati, relateaza
stiripesurse.
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Presedintele indonezian Joko Widodo, gazda Summit-ului G20 din Bali, sustine rezolvarea
conflictelor ideologice dintre membrii forumului prin discutie. Astfel, liderii cazuti in dizgratie
pentru politicile lor controversate pe plan intern si extern, Xi Jinping si Vladimir Putin vor participa
la eveniment.
Widodo a confirmat in premiera ca ambii planuiesc sa se prezinte la Summit-ul din noiembrie.
„Xi Jinping va veni. Presedintele Putin mi-a spus, de asemenea, ca va veni”, a declarat Jokowi.
Prezenta lui Xi si Putin la intalnire ar putea crea o confruntare cu presedintele american Joe
Biden si alti lideri democrati. La putin timp de la inceputul invaziei din Ucraina, Putin si Xi au legat
un parteneriat „fara limite” care a lasat G20 divizat in privinta impunerii unor sanctiuni obligatorii
Rusiei.

Prezenta lui Putin l-ar putea aduce fata in fata cu Volodimir Zelenski pentru prima data de la
invazia Rusiei, deoarece presedintele ucrainean are anuntata si el prezenta in Bali.
Presedintele american Joe Biden a cerut ca Rusia sa fie data afara din G20 din cauza razboiului
cu Ucraina, iar oficialii americani au facut presiuni asupra Indoneziei pentru a-l exclude pe Putin
de la Summit-ul din Bali.
Tensiunile dintre SUA si China sunt la cote inalte. Xi si Biden vor avea ocazia in Bali sa se
intalneasca pentru prima data si sa discute pe seama neintelegerilor pe care le au. China a
intrerupt discutiile cu SUA privind apararea si o serie de alte domenii dupa vizita neanuntata in
Taiwan a presedintelui Camerei Reprezentantilorm Nancy Pelosi.
in calitate de gazda a Summit-ului G20, Indonezia a cautat sa echilibreze legaturile dintre marile
puteri.
„Rivalitatea tarilor mari este intr-adevar ingrijoratoare. Ceea ce ne dorim este ca aceasta regiune
sa fie stabila, pasnica, astfel incat sa putem avea crestere economica. Si cred ca nu numai
Indonezia: si tarile asiatice isi doresc acelasi lucru”, a declarat Jokowi.
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