Scris de newsreporter pe 11 noiembrie 2021, 11:20

Meghan Markle continua cu un nou afront adus
reginei Elisabeta a II-a
Cincisprezece. Acesta este numarul de prim-ministri britanici primiti la
Palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a de-a lungul a aproape 70 de ani
de domnie. Monarhul britanic a pus intotdeauna impartialitatea sa deasupra
propriilor simpatii si a jocurilor de culise. Insa Meghan Markle a zdruncinat
complet neutralitatea draga reginei, scrie La Libre Belgique, potriit Hotnews.
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Iar nora reginei Elisabeta a II-a isi asuma pe deplin atitudinea. „Sunt Meghan, ducesa de Sussex”:
un apel telefonic a facut furori de ambele maluri ale Atlanticului.
Dupao prima scrisoare deschisa adresata Congresului de la Washington, fosta actrita in varsta
de 40 de ani, a sunat-o direct pe senatoarea republicana Shelley Moore Capito pentru a influenta
instituirea „concediului parental la nivel national” in Statele Unite.
„Numarul a fost ascuns”, a relatat legiuitoarea republicana pentru
Politico.
„Senatoarea Capito?”, a intrebat vocea de la telefon. „Aceasta este Meghan, ducesa de Sussex”.
„M-am intrebat de unde a primit numarul meu”, a relatat Capito, „fericita” ca a avut ocazia sa

interactioneze cu sotia printului Harry.
insa faptul ca isi foloseste titlul nobiliar in acest fel i-a indignat pe unii politicieni si comentatori.

Afront la adresa reginei Elisabeta a II-a
„Noua ingerinta a doamnei Markle in politica americana ma face sa ma intreb de ce familia regala
nu ii ia pur si simplu titlul oficial ei si lui Harry”, a declarat congresmenul republican Jason Smith
pentruDaily Mail.
Publicatia britanica relateaza ca Meghan Markle a mai contactat cel putin inca o aleasa a
Partidului Republican, senatoarea Susan Collins din Maine, cunoscuta pentru pozitiile sale
moderate.
„Nu ar trebui sa se implice in politica” sau chiar „comportamentul ei este scandalos” sunt doar
cateva din titlurile din presa britanica.
Intervievata deNew York Times pe 9 noiembrie, Markle a revenit la lobby-ul sau controversat.
„Sincer, nu vad asta ca pe un subiect politic. Exista un precedent in familia sotului meu, Familia
Regala, de a ramane in afara politicii. Din perspectiva mea, este un caz umanitar” , a spus ducesa
de Sussex.
Palatul Buckingham stie la ce sa se astepte pe viitor, scriu jurnalistii de la Le Libre.
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