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 Директор америчке Централне обавештајне агенције (ЦИА) Мајк Помпео изјавио је,
поводом одлуке председника САД Доналда Трампа да се састане са вођом Северне
Кореје, да су америчком председнику "јасни ризици".

  "Трамп то не ради за представу, он иде тамо да реши проблем", рекао је Помпео за
Фокс њуз (Фоx Неwс).     

Председник САД је рекао да би предстојећи самит, чији би детаљи тек требало да буду
одређени, могао да доведе до "најзначајнијег договора за свет", наводи ББЦ.  

  

Ипак, критичари су упозорили да би те две земље могле да се нађу у горем положају
него раније ако преговори прођу лоше.  

  

Ниједан амерички председник никада се није састао са вођом Северне Кореје, а такав
самит раније је био могућ само ако Пјонгјанг учини велике уступке.  

  

Трамп је изнанадио многе у америчкој администрацији, али и изван ње, у четвртак када
је наводно одмах позитивно одговорио на предлог вође Северне Кореје Ким Џонг Уна да
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се састану, а сусрет би требало да буде одржан до краја маја.  

  

Власти Јужне Кореје саопштиле су да још нису добиле одговор Пјонгјанга о детаљима
најављеног самита између севернокорејског лидера и америчког председника.  

  

Јужнокорејски званичници су навели да је Ким Џонг Ун спреман да одустане од
нуклеарног оружја, али детаљи најављеног састанка још нису познати.  

  

Из Сеула оцењују да Северна Кореја том питању приступа опрезно и да јој је потребно
време за организацију.  

  

Тензије између Северне Кореје и САД додатно су појачане у 2017. када је Пјонгјанг
запретио да би могао да испали ракете у смеру америчког острва Гуам у Пацифику, док
је Доналд Трамп обећао Пјонгјангу да ће се суочити с "ватром и бесом".

  

(Бета)
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