
Дмитриј Песков: Није ми познато да је Владимир Путин добио писмо од Пјонгјанга
субота, 11 новембар 2017 21:57

Портпарол руског председника Дмитриј Песков изјавио је да му није познато да је
Владимир Путин добио писмо од севернокорејске делегације током њеног боравка у
Москви, на самиту Међупарламентарне уније у октобру.

  

  

Ситуација у вези са Северном Корејом захтева сарадњу Русије и САД, али те сарадње
за сада нема, рекао је Песков новинарима.

  

Добро обавештени извор саопштио је раније је делегација Северне Кореје, која је
боравила у Русији током самита Међупарламентарне уније, председници Савета
Федерације Валентини Матвијенко предала писмо намењено Владимиру Путину, у којем
је руски лидер обавештен о спремности Пјонгјанга за нуклеарни напад на САД.

  

„Руско мешање“ и Украјина
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„Постоји свест о томе да жалосно стање у којем су наши билатерални односи, растући
кризни потенцијал и међународни и билатерални односи захтевају комуникацију и
преговоре. То разумевање постоји и оно је константовано. У каквој ће се форми то
реализовати за сада не можемо да кажемо“, истакао је Песков.

  

Према његовим речима, то што није било правог билатералног састанка председника
Русије и САД, Доналда Трампа и Владимира Путина на самиту Азијско-пацифичке
економске сарадње у Вијетнаму компензовано је бројним кратким контактима двојице
лидера на маргинама скупа.

  

Песков је, такође, рекао да је председник САД Доналд Трамп током састанка с руским
председником Владимиром Путином покренуо тему „мешања Русије“ у изборе у САД.
„Путин је категорички негирао чак и хипотетичку могућност да би Русија могла да се
меша у овај процес“, нагласио је Песков.

  

Он је додао да се током контаката двојице председника могла чути и реч Украјина, али
да ова тема није детаљно разматрана.

  

(Спутњик)

  

Видети још: Писмо Пјонгјанга Владимиру Путину: Спремни смо за нуклеарни напад на
САД
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