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 Избор за наследника Терезе Меј на челу британске владајуће Конзервативне странке
сужен је данас на три кандидата након четвртог круга гласања, а до краја дана требало
би да се одаберу финална два кандидата.

  

  Борис Џонсон, бивши министар спољних послова и бивши градоначелник Лондона
повећао је предност у односу на друге кандидате са 157 од 313 гласова посланика
конзервативаца.   

Следећи су били министар екологије Мајкл Гоув и шеф британске дипломатије Џереми
Хант, са 61 и 59 гласова. Министар унутрашњих послова Саџид Џавид отпао је као
четвртопласирани са 34 гласа.

  

У следећем кругу биће изабрана финална два кандидата између којих ће новог лидера
конзервативаца и премијера Велике Британије бирати 160.000 чланова Конзервативне
странке широм земље.

  

Победник ће бити проглашен у недељу 22. јула.

  

Многи у странци сумњају да било ко може да победи Џонсона, довитљивог кандидата
коме се диве због његове способности да се повеже са бирачима, али у кога понекад
немају поверења због његових повремених наступа у којима уме да изнесе нетачне и
увредљиве коментаре.
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Хант, за кога сматрају да има шансе да се супротстави популарном Џонсону, а који је био
на неколико високих државних функција, сматра се искусним и компетентним
министром, али не превише занимљивим.

  

Гове има оштар наступ и могао би да изађе на крај у дебатама са Џонсоном и његовим
изливима беса.

  

Гове и Џонсон заједно су учествовали у капањи изласка Велике Британије из Европске
уније на референдуму 2016. Међутим, касније су се раздвојили када је Гоув одлучио да
не подржи Џонсона у трци за премијера већ да се и сам кандидује.

  

Овај потез „издаје“ остао је запамћен међу неким конзервативацима.

  

Сви кандидати обећавају да ће извести Британију из ЕУ, што је изазов који је Терезу Меј
довео до оставке. Она је почетком јуна поднела оставку после низа покушаја да убеди
парламент да прихвати Споразум о иступању Велике Британије из чланства у ЕУ.

  

Џонсон инсистира да Велика Британија мора да напусти ЕУ до 31. октобра, са или без
споразума.
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Watch the moment in tonight's BBC debate I told Jeremy Corbyn to get back in the dustbin of
history   
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