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Амерички председник Доналд Трамп стигао је на Филипине који су уједно и последња
станица његове азијске турнеје. Након јучерашњег сусрета с Владимиром Путином,
Трамп је рекао да његов руски колега пориче оптужбе за уплитање Москве у америчку
предизборну кампању, и додао да мисли да је Путин искрено уверен у то.

  

  

Али само неколико сати након те изјаве, ЦИА је потврдила оптужбе против Русије
рекавши да се ранији закључци нису променили.

  

Доналд Трамп стигао је на Филипине који су уједно и последња станица његове азијске
турнеје која је обухватила пет земаља.

  

У својој дводневној посети присуствоваће годишњем скупу челника земаља источне и
југоисточне Азије. Поручио је и да је спреман да посредује око спорне територије у
Јужном кинеском мору.
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"Уколико могу помоћи у посредовању или решавању арбитражом, реците ми. Јако сам
добар посредник и арбитар", изјавио је Трамп.

  

Кина полаже право на скоро цело Јужно кинеско море, док с друге стране право полажу
и Тајван, Вијетнам, Филипини, Малезија и Брунеји. Трамп је проценио да је проблем Кина
и њен став, а филипински председник ситуацију види другачије.

  

"Ми морамо бити пријатељи с Кином из пуно разлога, друге усијане главе волеле би да
се супротставимо Кини и остатку света.Боље је не дирати питање Јужног кинеског мора
јер нико не жели и не може приуштити рат, ни Кина, ни Велика Британија, ни Сад, ни
Русија", изјавио је филипински председник Родриго Дуерте.

  

На Филипине је стигао из Вијетнама, где се неслужбено и кратко састао с руским
председником Владимиром Путином. Главна тема и даље је истрага о умешаности Русије
у америчке председничке изборе 2016. године.

  

"Желим вас подсетити да нема никакве потврде о томе да су руски медији посредовали
или да су се мешали у изборну кампању", рекао је Путин.

  

ЦИА је потврдила своје оптужбе против Русије рекавши да се њени ранији закључци
нису променили.

  

"Мислим да председник Путин верује како се ни он ни Русија нису мешали у изборе. Но,
без обзира на то шта ја мислим - ја сам уз наше агенције", рекао је Трамп.

  

У поруци на Твитеру Трамп је изразио задовољство напретком оствареним у вези са
севернокорејским питањем најавивши да ће Кина пооштрити санкције Северној Кореји,
али је и споменуо севернокорејског челника.
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"Зашто ме Ким Џон Ун вређа називајући ме 'старим', а ја њега никад не бих назвао
'малим дебељком'?" Па добро, толико му желим бити пријатељ, можда се то једном и
догоди!", написао је Трамп.

  

"Мислим да је све могуће, чудне ствари се догађају у животу, то је можда чудна ствар,
али је свакако могућност. Ако се такво нешто догоди, ја вам са сигурношћу тврдим, то ће
бити добро за Северну Кореју, али и за остатак света", додао је амерички председник.

  

Питање је шта би на то све рекао севернокорејски вођа.

  

(Н1)
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