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Новоизабрани председник САД Доналд Трамп одржаће данас конференцију за
новинаре, прву након шест месеци, како би најавио повлачење из бизниса, али се
претпоставља да ће главна тема разговора са новинарима бити Русија, преноси Ројтерс.

  

  

„Русија никада није вршила притиске на мене“

  

Новозабрани председник САД Доналд Трамп изјавио је да Русија никад није користила
механизме притиска на њега.

  

„Русија никад није покушала да искористи механизме притиска на мене. Нисам ни на који
начин повезан са Русијом — никаквим уговорима, никаквим зајмовима, ничим!“, написао
је Трамп на својој страници на Твитеру. 

  

У октобру су званични представници обавештајних служби САД изјавили да „руски
хакери“ стоје иза сајбер напада на изборни систем земље. Касније је ЦИА преко медија
оптужила Русију за хаковање партијских сервера Демократске странке са циљем да се
помогне Доналду Трампу који је победио на изборима за председника 8. новембра.
Америчке власти нису представиле доказе о умешаности Русије у сајбер нападе. Русија
пориче ове оптужбе.

  

- Ми смо девет дана удаљени од званичног проглашења за Трампа за 45. председника
САД - рекао је потпредседник САД Мајк Пенс на почетку свог говора.

  

Након кратког обраћања новинарима он је најавио новоизабраног председника Доналда
Трампа.
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- Добро је бити са вама - нагласио је Трамп на почетку говора наговестивши да је
престао да говори на конференцијама услед бројних лажних вести које су се
појављивале.

  

Он се захвалио свим медијима који нису објављивали "глупости" које су "можда
пласирале и обавештајне агенције", додавши да ако су заиста оне објавиле документа
која је ословио као "лажне вести" то би био "снажан ударац" њиховом угледу.

  

Аутомобилске компаније су већ одустале од пребацивања постројења у друге
земље, надам се да ће исто учинити и фармацеутске

  

Наставивши даље, најавио је да су аутомобилске компаније измениле планове
пребацивања постројења, додавши да се нада да ће фармацеутска индустрија "којој је
много допуштено" и која има велику моћ бити следећа.

  

По питању програма Ф-35 летелица, новоизабрани председник је најавио да је заједно
са генералима спрема велике пројекте.

  

- Имаћемо конкуренцију, али ће то бити дивна ствар - рекао је Трамп, нагласивши да ће
он предводити и администрацију војних ветерана.

  

На питање да ли сматра да су процене које наводе да је Русија предводила хакерске
нападе, Трамп је нагласио да су састанци поверљиви, али да су многи били присутни.

  

- Што се тиче хаковања, верујем да је у питању била Русија, али исто тако верујем да смо
хаковани и од стране других земаља и људи - рекао је Трамп.

  

Ипак, он се поново вратио на тему поверљивих докумената који су скоро објављени и
који бацају мрачну сенку на његов лик, поновивши да су срамотне и потпуно неистините,
пласиране у јавност захваљујући његовим противницима.
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- Председник Путин и Русија објавили су данас саопштење да су у питању лажне
информације. Поштујем што је то урадио. Хаковање јесте лоше, али погледајте шта је све
научено. Хилари Клинтон је сазнала питања пре дебате и није пријавила. Можете ли да
замислите да се то мени догодило? Ужасно је - прокоментарисао је Трамп.

  

Упитан да ли прихвата да је Путин утицао на то да он буде изабран за председника,
Трамп је нагласио да "ако се он допада Путину као избор, то треба да буде предсност,
не слабост јер су односи САД са Русијом ужасни".

  

- Да ли заиста верујете да би Хилари била снажнија према Путину од мене? Да ли у то
стварно неко верује - упитао је Трамп.

  

"Са Русима немам никакве договоре нити дуговања, нити пројекте"

  

Он је нагласио да није имао "никакве договоре" са Русијом, "никаква дуговања,
позајмице, нити отворене пројекте".

  

- За викенд ми је понуђено два билиона долара за пројекат у Дубаију са мојим
пријатељем. Диван човек. Одбио сам. Нисам морао, јер као што знате није била
конфликтна ситуација јер сам председник. Пенс је такође има, али не верујем да ће му
бити потребно. Могао бих да управљам земљом и мојом компанијом истовремено. Не би
ми се допало, али могао бих ако бих хтео - рекао је Трамп, најавивши да ће имак
менаџмент компаније препустити својим синовима Дону и ерику и да се потпуно повлачи.

  

У његовом првом појављивању пред новинарима, након проглашења победе 8. новембра,
Трамп ће највероватније одговарати на питања о намерама да побољша односе САД са
Русијом нарочито од када су обавештајне службе закључиле да је Русија хаковањем
покушала да утиче на председничке изборе.

  

Трамп је у току прошле године одбијао да критикује руског председника Владимира
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Путина и показивао намеру да побољша односе са Москвом, укључујући и заједничку
борбу против Исламске државе.

  

Трамп је оставио отвореним питање како ће одговорити на руско хаковање којима се та
земља, према извештају обавештајних служби, умешала у председничку кампању.

  

ЦНН је јуче објавио да су поверљива документа, која су обавештајне службе
представиле Трампу, садржале и наводе написане на две странице, да руски
оперативци тврде да имају компромитујуће личне и финансијске податке о Трампу,
међутим ФБИ није желео да коментарише те наводе.

  

  
  

Mystery folders just appeared right next to @realDonaldTrump  's podium   Press conference
about to start pic.twitter.com/Z
y579qgwGA

  — Cecilia Vega (@CeciliaVega) January 11, 2017    

  

Новоизабрани председник је и под притиском да се повуче из бизниса, како би избегао
сукоб интереса након што се пресели у Белу кућу.

  

После првобитних тврдњи да не постоји закон који би могао да му забрани да
контролише бизнис док обавља функцију председника, Трамп је у децембру променио
мишљење и казао да су сачињени правни документи којима ће се он у потпуности повући
из бизниса, као и да ће те послове водити његова два старија сина - Доналд Трамп
јуниор и Ерик.

  

Инаугурација Доналда Трампа обавиће се 20. јануара.
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(Танјуг)
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