
Емануел Макрон ће свој пут у Москву на финале СП у фудбалу искористити за састанак с Владимиром Путином
среда, 11 јул 2018 18:50

Француски председник Емануел Макрон састаће се са руским председником
Владимиром Путином у Москви уочи састанка председника Русије са председником САД
Доналдом Трампом, јавља АП.

  

  

Канцеларија Макрона саопштила је да су он и Путин данас телефонски разговарали
након што је Француска репрезентација изборила учешће у финалу светског првенства у
фудбалу.

  

Макрон је у уторак пратио полуфинални меч у Санкт Петербургу и вратиће се у Русију у
недељу како би пратио одлучујући меч.

  

Макрон ће тај пут искористити да би се састао са Путином, наводи се у саопштењу, али
без детаља о чему ће два председника разговарати.
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Француски председник се данас срео са Трампом на самиту НАТО у Бриселу, на коме је
председник САД критиковао европске савезнике.

  

Фудбалска подбадања француског председника Емануела Макрона и белгијског
премијера Шарла Мишела

  

Теме са Светског првенства у фудбалу неизбежно су се нашле и на самиту НАТО,
посебно пошто су се тамо и француски председник Емануел Макрон и белгијски
премијер Шарл Мишел.

  

Многи Белгијанци су уверени да би њихови "Црвени дјаволи" требало да играју у финалу
у недељу а не Французи, иако је Белгија синоћ изгубила од свог суседа 1:0 у
полуфиналу.

  

Током уводне изјаве на самиту, Мишел је скренуо с расправа о потрошњи на одбрану и
Русији.

  

Он се директно обратио Макрону и рекао: "Искрено, Емануел, јуче је француски тим
имао пуно среће".

  

"Белгијанци генерално нису баш шовинисти", рекао је Мишел и додао да су "Белгијанци
одиграли одличну утакмицу против Француске".

  

Белгијски премијер се онда вратио на питање потрошње на одбрану.

  

"Као у фудбалу, фер плеј и тимски дух су нам потребни више него икад", рекао је Мишел,
што је било уперено против председника САД Доналда Трампа који стално поставља
питање зашто његова земља мора да сноси велике трошкове одбране Запада.
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(Фонет)
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