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Амерички председник Барак Обама оценио је свој 11-месечни рад у Белој кући јаком
четворком, и истовремено истакао да има још пуно тога да уради, наводи "Телеграф".

  

"Заслужио сам солидну четворку, пошто поједине реформе још нису окончане. Када
будемо усвојили закон о здравственом осигурању, онда ћемо добити пет минус", изјавио
је Обама у емисији "60 минута", коју води Опра Винфри на ТВ мрежи CBS.

  

На питање зашто себи није дао петицу, председник САД је рекао да је његова
администрација "наследила читав низ изазова" и нагласио да је њихова реализација у
току. Обама је зарадио позитивне поене због стабилизације економије, повлачења трупа
из Ирака и враћања међународног угледа својој земљи, истиче "Телеграф".

  

Лидер САД каже да је, од 20. јануара, када је преузео функцију од Џорџа Буша, видно
оседео. Такође, најавио је да ће божићне празнике провести са породицом на Хавајима.

  

"Желим да убедим наш народ да нас чека светла будућност. И овај век ће обележити
Американци, баш као и претходни. Зато морамо да одржимо јединство, али и да
наставимо да радимо пуном снагом", рекао је Обама.

  

Амерички председник Барак Обама изјавио је да је веома љут због упада непозваних на
свечану државну вечеру и да се то "неће поновити".

  

"Сви знамо да се није смело догодити да ти људи буду пуштени на улазу," рекао је
Обама.

  

Брачни пар из Вирџиније, Тарек и Мишел Салаши дошли су непозвани на вечеру коју је
амерички председник 24. новембра приредио у част премијера Индије и успели да удју,
упркос свим мерама безбедности. Читав случај је избио у јавност тек накнадно, када се
Мишел Салаши преко интернета хвалила одласком у Белу кућу.
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"Био сам незадовољан свима који су у то били укључени," рекао је Обама, али је додао
да је, упркос великом публицитету, тај догађај био тек негде на петом или шестом месту
по значају међу догадјајима те недеље.

  

Одбор за унутрашњу безбедност Представничког дома издао је обавезујући позив
Салашијевима да сведоче како су успели да уђу на вечеру, али брачни пар је најавио да
ће се позвати на право ћутања које им је загарантовано петим амандманом америчког
устава.

  

Марк Саливан, директор тајне службе која је задужена за безбедност америчког
председника, изјавио је да у поменутом случају нису поштоване уобичајене безбедносне
процедуре и да су три припадника обезбеђења послати на одуство.

  

Обама у интервјуу за америчку медијску кућу CBS рекао да му је одлука о слању
додатних 30.000 војника у Авганистан најтежа од када се налази на тој функцији,
истичући да ће у року од годину дана бити јасно да ли нова стратегија функционише. Он
је навео да се на слаже са појединим аналитичарима који сматрају да је његов говор у
којем је најавио појачање "професорски и без емоција".

  

"То је, по питању мојих осећања, био један од најемоционалнијих говора које сам одржао
јер сам посматрао кадете академије `Вест поинт` од којих ће неки отићи у Авганистан и
можда се неће вратити. Ниједан говор ме није тако емоционално погодио као тај на
`Вест поинту`", рекао је Обама о говору који је одржао 1. децембра на Војној академији.

  

Одлука о слању додатног броја војника у Авганистан наишла је на противљење и унутар
Обамине демократске странке. Војним појачањем испуњен је део захтјева команданта
америчких снага у Авганистану генерала Стенлија Мекристала који је тражио 40.000
војника. Обама је најавио да би у јуну 2011. године амерички војници могли почети са
повлачењем из Авганистана, али да тај датум означава период транзиције и да ће
постепено највероватније бити постепено.

  

(Блиц)
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