
Крамљ: Нисмо добили званичну иницијативу Вашингтона о сусрету Путина и Трампа
уторак, 14 мај 2019 15:57

 Кремљ није добио званичну иницијативу од Вашингтона о сусрету председника Русије и
Сједињених Америчких Држава, Владимира Путина и Доналда Трампа, а речи
америчког лидера о могућем самиту у Осаки су узете у обзир, изјавио је новинарима
портпарол руског председника Дмитриј Песков.

  

  „Чули смо за ову изјаву (Трампове речи о могућем сусрету са Путином у Осаки). Такве
изјаве смо бележили и раније. Узели смо у обзир његову изјаву, али није било неких
иницијатива наших америчких колега, није било договора о почетку припрема за
састанак“, одговорио је Песков на питање новинара како је Кремљ реаговао на
Трампове речи о могућем сусрету са Путином у Осаки.   

Он је додао да не зна да ли ће се разговарати о могућности сусрета двојице
председника у Сочију на преговорима са америчким државним секретаром Мајком
Помпеом. „Можда, још не знам“, рекао је Песков.

  

Према његовим речима, неке нове фазе у односима између двеју земаља могу бити
могуће само на сусрету на највишем нивоу.

  

„Засад још нема неког договора о састанку на највишем нивоу двојице председника.
Каква ће бити атмосфера (на састанку) двојице министара спољних послова, мислим да
ће они то рећи сами“, рекао је Песков.
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Портпарол руског лидера подсетио је на то да је последњи пут састанак председника
Русије и Сједињених Америчких Држава био отказан одлуком Трампа.

  

Амерички председник је у понедељак, одговарајући на питање какву поруку носи посета
државног секретара Мајка Помпеа Русији, изјавио да Вашингтон успева да успостави
односе са Москвом, упркос оштрој политици према Русији. Помпео долази у уторак у
прву посету Русији како би са руским колегом Сергејом Лавровом у Сочију разговарао о
ситуацији у Венецуели, Сирији, Украјини и Корејском полуострву. Према речима Пескова,
након ових преговора, двојицу шефова дипломатија ће у Сочију примити Путин.

  

Раније је агенција Ројтерс јавила да Трамп намерава да се састане са кинеским и руским
председником Си Ђинпингом и Владимиром Путином на самиту Г-20 у Јапану.

  

(Спутњик)
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