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 КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Специјални представник америчког председника за дијалог
Ричард Гренел објавио је на друштвеним мрежама фотографије језера Газиводе на
којима се види натпис „Језеро Трамп” (Lake Trump).

  Гренел је у сторију на „Инстаграм” налогу објавио две фотографије са портала Косово
онлајн не кријући одушевљење због потеза Срба са севера Косова.   

Гренел је фотографију језера Газиводе са натписом „Језеро Трамп” објавио и на
„Твитеру” уз поруку да су се обе стране „сложиле око новог имена”.

  

„Како назвати језеро које је на Косову и у Србији озбиљан камен спотицања упркос
компромису који су осмислиле САД о покретању студије изводљивости да се створе
радна места и више енергије за регион... тако да су се обе стране сложиле око новог
имена:Језеро Трамп”, написао је Гренел на „Твитеру”, преноси Танјуг.

  

Срби на северу Косова и Метохије данас су на Брњачком мосту, на путу који повезује
Београд и Приштину, и на брани језера Газиводе, поставили велике транспаренте којима
су председнику САД Доналду Трампу послали поруку подршке, због његове борбе за
мир и напредак у региону и ангажовања у дијалогу Београда и Приштине.
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What to call the lake that is in Kosovo and Serbia has been a serious sticking point despite the
U.S. forged compromise to launch a feasibility study to create jobs and more energy for the
region....so both sides have agreed to a new name: Lake Trump. https://t.co/AgeDNZ4aBd

  — Richard Grenell (@RichardGrenell) September 24, 2020    

На мосту је освануо транспарент са поруком на енглеском „Председниче Трамп, косовски
Срби захваљују Вам на томе што доносите мир”, пренео је портал Косово онлајн.

  

Транспарент је постављен и на брани језера Газиводе и на њему пише „Језеро Трамп”.

  

Гренел је на фотографијама означио језеро Газиводе које се налази на северу Косова и
америчког председника Трампа.

  

(Политика)
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