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KLÍČOVÝ SPOJENEC USA POŽÁDAL O PŘIPOJENÍ K
BRICS
  27. 5. 2022    Janinna   komentářů: 3

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil summit „pětky“ BRICS, který se bude konat v
nestandardním formátu. Řekl také, že některé země projevily zájem o činnost skupiny. 

Zejména klíčový spojenec USA by se chtěl připojit k BRICS.

BRICS zahrnuje Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku. Je možné, že se „pětka“ brzy rozroste.

V rozhovoru pro RT Arabic Sergej Lavrov řekl, že Saúdská Arábie projevila zájem o BRICS. 

Argentina by se také chtěla stát plnohodnotným členem skupiny. Odpovídající prohlášení učinil
argentinský ministr zahraničí Santiago Ca�ero.

Ruský ministr zahraničí oznámil summit „pětky“, který předpokládá setkání ve formátu „outreach“.

„Zúčastní se ho celý tucet rozvojových států,“ řekl Lavrov.

Proč klíčový spojenec USA požádal o vstup do BRICS, šéf ruské diplomacie neupřesnil.

Dá se předpokládat, že Saúdská Arábie pokračuje v kurzu pomsty Spojeným státům, napsala na konci
března publikace Foreign Policy. Po útočných a nepřátelských prohlášeních Washingtonu v tom Rijád
pokračoval z principu. Spojené státy požádaly Saúdskou Arábii o zvýšení produkce ropy, ale byly
odmítnuty. Korunní princ Mohammed bin Salman Al Saud prostě na telefonáty amerického
prezidenta Joea Bidena neodpověděl.

https://bit.ly/39YFq0P
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A koukejme se helejme se! Jen před pětadvaceti hodinami jsem pod článek „MAAE je
znepokojena…“ napsal, že je zajímavé, kdo s tou znepokojující možností výroby špinavých bomb
vylezl, a že to nabízí přehršel konspirativních úvah. A je to tady! Vylezl s tím totiž generální ředitel
MAAE, pan Rafael Grossi, takto Argentinec. A proto ať žije konspirativní myšlení!
Jdu se poplácat po rameni.
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Už aby ta zločinecká amerika padla na držku!
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Američanů už začínají mít plné zuby i jejich dosavadní spojenci.
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