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În prima conferinţă de presă în calitate de purtătoare de cuvânt a preşedintelui Donald
Trump, Kayleigh McEnany a promis vineri reporterilor că va spune mereu adevărul,
informează AFP şi dpa.
"Nu o să vă mint niciodată. Aveţi cuvântul meu pentru asta", i-a asigurat McEnany pe reporterii
adunaţi în sala de presă de la Casa Albă.
Sala de presă de la Casa Albă are 49 de locuri, dar doar 14 pot fi ocupate în prezent, ca urmare
măsurilor de distanţare socială impuse.
Kayleigh McEnany, în vârstă de 31 de ani, care ocupă postul de secretar de presă de la mijlocul
lunii aprilie, pare hotărâtă să îşi impună stilul. Ea anunţat că întâlnirile oficiale cu presa vor face
parte în mod regulat din programului său şi va ieşi în faţa reporterilor vineri la ora locală 14:00
(18:00 GMT).
Absolventă a prestigioaselor universităţi Georgetown şi Harvard, Kayleigh McEnany a fost
comentatoare pentru canalele de televiziune Fox şi CNN şi, mai recent, purtătoare de cuvânt a
campaniei actualului locatar al Casei Albe, Donald Trump, pentru alegerile prezidenţiale din
noiembrie.
Acesta a fost primul briefing al secretarului de presă de la Casa Albă după o întrerupere de mai
bine de un an. Predecesoarea sa, Stephanie Grisham, nu a ţinut niciun briefing de presă.
Reluarea briefingurilor intervine pe fondul anunţului preşedintelui Trump referitor la întreruperea
apariţiilor sale zilnice în faţa reporterilor pentru informările despre gestionarea epidemiei noului
coronavirus şi după ce aceste intervenţii, care deseori durau aproape două ore şi se îndepărtau
de la subiect, au fost apreciate la nivelul intern al administraţiei ca dăunând imaginii
preşedintelui.
Actuala administraţie americană are o relaţie tensionată cu mass-media. Washington Post a
calculat că preşedintele Donald Trump a făcut 18.000 de afirmaţii false sau care induc în
eroare. AGERPRES
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