
Џон Мекејн: Најновија открића о Доналду Трампу достигла тачку и размере скандала Вотергејт
среда, 17 мај 2017 11:08

 ВАШИНГТОН - Сенатор Џон Мекејн каже да су најновија открића о председнику САД
Доналду Трампу достигла "тачку и размере скандала Вотергејт".

  Мекејн каже да је тај филм виђен и раније, додавши да се сваки дан појављује неки
нови аспект афере, преноси Дејли бист.

  

Сенатор је поручио да би Трамп требало све да изнесе у јавност "јер што дуже одлаже,
то ће (афера) дуже да траје".

  

Мекејн је такође нагласио да је неприхватљиво што се Трамп састао са министром
спољних послова Русије, Сергејом Лавровим, у Овалној канцелари, преноси АП.

  

ЊТ:Трамп тражио да Коми прекине истрагу о Флину

  

"Њујорк тајмс" пише да је амерички председник Доналд Трамп у фебруару тражио од
шефа ФБИ-ја Џејмса Комија да прекине истрагу о везама његовог тадашњег саветника
Мајкла Флина са Русијом, што је Бела кућа одмах демантовала.
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Лист се позива на записник са састанка са Трампом који је руком начинио Коми. Трамп је
сменио Комија прошле недеље, преносе агенције.

  

"Њујорк тајмс" пише, позивајући се на две особе које су прочитале записник, да је Трамп
у фебруару поводом истраге о Флину, рекао Комију: "Надам се да можеш да одустанеш
од тога".

  

У реаговању Беле куће се истиче да текст не пружа "истинито нити прецизно
представљање конверзације између председника и Комија".

  

Иако подсећа да је Трамп у више наврата изразио свој став да је Флин "пристојан човек",
Бела кућа истиче да председник САД није никада тражио од Комија, нити од било кога
другог да прекине било какву истрагу којом је Флин обухваћен.

  

Флин је отпуштен као Трампов саветник за националну безбедност пошто је погрешно
приказао своје контакте са руским званичницима.

  

Ројтерс преноси да је портпарол ФБИ-ја одбила да коментарише детаље записника.

  

(Танјуг)
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