
Доналд Трамп: Тереза Меј је "катастрофа", а британски амбасадор у САД "помпезна будала"
уторак, 09 јул 2019 15:42

 Председник САД Доналд Трамп покренуо је нови напад на британску премијерку
Терезу Меј и британског амбасадора у САД-у.

  

  Премијерку је назвао "катастрофом" а британском амбасадора Кима Дерока
"помпезном будалом".   

Амерички председник је описао Дерока као "врло глупог типа" који је био "наметнут
Сједињеним Америчким Државама", пренео је "Дејли меил".

  

Трамп је на свом Твитер налогу написао: "Чудан амбасадор којег је Велика Британија
утрапила Сједињеним Америчким Државама, није неко са киме смо одушевљени, веома
глуп тип".

  

"Он би требало да разговара са својом земљом и премијерком Меј о њиховим пропалим
преговорима о Брегзиту и да не буде узнемирен мојом критиком о томе како је то лоше
изведено", додао је Трамп.

  

"Рекао сам како да се уради тај посао, али она је радила на свој луди начин - није била у
стању да то уради. Катастрофа! Не познајем амбасадора, али су ми рекли да је
помпезна будала", написао је председник САД на Твитеру.
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Раније данас портпарол британске премијерке изјавио је да британски амбасадор у
Вашингтону Ким Дерок остаје на дужности и наставља да обавља своје обавезе уз пуну
подршку британске премијерке Терезе Меј.

  

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да се неће бавити британским
амбасадором Кимом Дероком након цурења поверљивих дописа у којима је дипломата
описао администрацију америчког председника као "неспособну", пренео је Ројтерс.

  

"Сер Ким и даље има пуну подршку премијерке... Он наставља да обавља своје дужности
уз пуну подршку премијерке", рекао је портпарол, додајући да је Мејова поновила својим
министрима да је цурење информација неприхватљиво.

  

Дипломатске депеше које су раније процуриле у јавност откриле су да је британски
амбасадор у САД Ким Дерок рекао да је администрација председника Доналда Трампа
неспособна и дисфункционална и да је мала вероватноћа да ће се побољшати.

  

Амерички председник Доналд Трамп поручио је у понедељак да "неће више имати посла"
са британским амбасадором у САД Кимом Дероком.

  

"Не познајем амбасадора, али о њему не мисле добро у САД нити им се он свиђа. Нећемо
више да имамо посла са њим", навео је Трамп на Твитеру, пренео је Ројтерс.

  

Он је, у оквиру исте објаве, критиковао британску премијерку Терезу Меј, наводећи да је
добра вест за Велику Британију што ће ускоро имати новог премијера.

  

(Танјуг)
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