
Ники Хејли: Лопта је у дворишту Северне Кореје, не желимо сукоб - нека га не започињу
четвртак, 20 април 2017 00:48

Амбасадор Сједињених Америчких Држава при Уједињеним нацијама Ники Хејли
послала је поруку Северној Кореји да САД не желе свађу и да је ни Северна Кореја не
започиње.
  
  

  

Хејли је изјавила новинарима да је лопта у дворишту Северне Кореје и да је потез на
њима, пренео је АП.
  
  Хејли, која тренуто председава Саветом безбедности УН, казала је да државе чланице
раде на саопштењу, које је одговор на њихово последње неуспело лансирање ракете.
  
  Генерални секретар УН Антонио Гутерес изјавио је новинарима да УН у потпуности
подржавају напоре свих држава, које покушавају да спрече да Северна Кореја стекне
капацитете на основу којих би постала претња не само за регион, већ и за цео свет.
  
  Тилерсон: САД разматра начине притиска на Северну Кореју
  
  Амерички државни секретар Рекс Тилеррсон изјавио је да Сједињене Америчке Џаве
гледају на који начин могу да извше притисак због њеног нуклеарног програма,
укључујући и то да ли Пјонгјанг требад абуд ескинут са америчке листе држава које
подржавају тероризам.
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  - Разматрамо све опције за Северну Кореју и као државе која подржава тероризам, алии друге начине да извршимо притисак на режим у Пјонгјангу да се поново ангажује надругачији начин, него током разговора у претхондом периоду - рекао је Тилерсон,пренео је Ројтерс.    - Процењујемо све опције - истакао је Тилерсон.    Пол Рајан: Задржати све опције отвореним, па и војну    САД морају да задрже све опције отвореним када је реч о Северној Кореји, алиВашингтон не жели да их примени осим ако не мора, рекао је председник америчкогПредставничког дома републиканац Пол Рајан током посете Британији.    - Ми наравно не желимо војну опцију, али све могућности су отворене - изјавио је Рајан,одговарајући на питање новинара да ли ће америчка администрација бити спремна дабаци бомбе на Северну Кореју.  Рајан је, такође, рекао да он подржава оштрије санкције Ирану, те да САД желетрговински споразум са Лондоном што је пре могуће.   (Танјуг)  
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