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САД би биле у јакој позицији у случају рата са Ираном, а евентуални конфликт, који не
би укључио копнене снаге, "не би дуго трајао", изјавио је амерички председник Доналд
Трамп за телевизију Фокс бизнис (Fox Business).

  

  

Трамп је изразио наду да неће доћи до рата.

  

"Ми смо у веома јакој позицији, у случају да се нешто догоди... А то не би дуго трајало,
могу вам рећи", рекао је Трамп и додао да не би биле укључене копнене снаге.

  

Ирански медији пренели су раније да је ирански председник Хасан Рохани рекао свом
француском колеги Емануелу Макрону да његова земља "не жели рат ни са једном
земљом", па тако ни са САД.
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Након иступања из међународног споразума о иранском нуклеарном програму и увођењу
санкција Ирану, Трамп је у понедељак потписао указ о санкцијама против иранског
врховног водје ајатолаха Алија Хамнеија.

  

Трамп: Европа третира Америку горе него Кина

  

Уочи самита Г20 у Јапану, председник САД Доналд Трамп изјавио је да "Европа третира
Америку горе него Кина" и да европска комесарка за заштиту конкуренције Маргарет
Вестагер "мрзи Америку више него било која друга особа са којом се икада срео".

  

Трамп је за телевизију Фокс рекао да "европске државе желе да искористе Америку и
да имају горе трговинске баријере него Кина", пренео је Политико.

  

Најавивши свој сусрет са Си Ђинпингом у недељу, Трамп је наговестио да је више
расположен да се приближи Пекингу, него Бриселу.

  

Амерички председник је за председника Европске комисије Жан Клода Јункера рекао
да је "фантастичан џентлемен и бизнисмен и веома тврд", али није имао лепих речи за
Вестагер, једну оф кључних чланица Јункеровог тима.

  

"Постоји жена у Европи, не желим да јој споменем име, која мрзи Америку више него
било која особа са којом сам се икада срео. Шта она ради - тужи све наше компаније",
казао је Трамп.

  

Он је додао да је Европа међусобну трговину са САД учинила готово немогућом.

  

"Европа нас третира горе него Кина, што је веома нефер", оценио је Трамп.
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Он није пропустио прилику да спомене своју омиљену тему учешћа европских землаја у
финансирању НАТО.

  

"Људи не знају да ми плаћамо готово 100 одсто трошкова НАТО и да Немачка не плаћа
оно што би требало да плаћа. Само седам држава плаћа колико треба", рекао је Трамп.

  

(Фонет, Бета)
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