Báo chí Tây Ban Nha sôi sục chuyện Tổng thống Mỹ chỉ tay vào ghế của Thủ tướng Sanchez
Thứ sáu, 28 Tháng 6 2019 21:26

Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã gây tranh cãi khi ông đột ngột dừng cuộc trò chuyện
với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại phòng họp thượng đỉnh G20 và chỉ tay về
phía ghế ngồi của ông.

Ông Trump chỉ tay vào ghế của Thủ tướng Tây Ban Nha
(Ảnh chụp màn hình)

Video cho thấy trước một trong những cuộc thảo luận của G20 tại Osaka (Nhật Bản) vào hôm
nay, Tổng thống Trump đã có cuộc trò chuyện với ông Sanchez. Tuy nhiên, sau màn chào hỏi
nhau, ông Trump dường như đã đột ngột cắt ngắn cuộc trò chuyện và chỉ tay về phía ghế ngồi
của ông Sanchez trước khi di chuyển nhanh về phía chỗ ngồi của mình.

Ông Sanchez dường như nhận “lời chỉ dẫn” và mỉm cười ngồi xuống ghế.

Hành động của ông Trump đã ngay lập tức gây ra những tranh cãi. Mặc dù ông Trump có thể
nghĩ rằng đó không phải là thời gian thích hợp để trò chuyện, hoặc có thể không muốn cản trở
lối đi dành cho các chính trị gia khác và cố vấn của họ đang đi ngang qua, nhưng động thái của

1/2

Báo chí Tây Ban Nha sôi sục chuyện Tổng thống Mỹ chỉ tay vào ghế của Thủ tướng Sanchez
Thứ sáu, 28 Tháng 6 2019 21:26

ông Trump vẫn bị một số nhà quan sát tại Tây Ban Nha xem là “khiếm nhã”.

Báo chí Tây Ban Nha đã tranh luận gay gắt về hành động của ông Trump.

El Pais, một trong những nhật báo lớn nhất của Tây Ban Nga, đã miêu tả hành động của nhà
lãnh đạo Mỹ là “chế giễu”, trong khi báo El Periodico gọi nó là “xấu xí”.

Diario Patriota, tờ báo mạng phổ biến của Tây Ban Nha, cho rằng ông Trump đã “làm mất mặt”
ông Sanchez và nhắc lại một hội nghị thượng đỉnh của NATO hồi năm ngoái, khi ông nhìn
chằm chằm vào mặt Thủ tướng Tây Ban Nha và buộc ông Sanchez phải phản hồi màn chào hỏi
của ông.

An Bình (Dân Trí)
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