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ВЛАДИВОСТОК - Састанак руског председника Владимира Путина и
севернокорејског лидера Ким Џонг Уна у Владивостоку трајао је скоро два сата,
што је више него двоструко више од протоколом предвиђених 50 минута.

Разговор је одржан у четири ока иза затворених врата у једној од просторија на
Савезном универзитету у том граду на руском Далеком истоку, преноси Тас с.

Руски председник је зјавио да је разговор у четири ока са севернокорејским лидером
Ким Џонг Уном у Владивостоку био темељан.

Како је рекао, с Кимом је разговарао о билатералним односима, тренутној ситуацији и
перспективама њиховог развоја, преноси Тас с.
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"Разговарали смо о ситуацији на Корејском полуострву и разменили мишљења о мерама
које би требало предузети како би се ситуација побољшала", рекао је Путин.

Ким је рекао да је његов дијалог с руским председником Владимиром Путином, који је
започео био конструктиван, и даље бити такав.

"Надам се да ће се наши преговори наставити у истом смеру, као плодни и
конструктивни", рекао је Ким.

У току је састанак делегација две државе који се одвија на Савезном универзитету у
Владивостоку, на крајњем истоку Русије.

Ово је прва Кимова посета Русији и његов први сусрет с Путином.

Ким:Надам се да ће састанак помоћи да се побољша ситуација на Корејском
полуострву

Севернокорејски лидер Ким Џонг Ун изјавио је данас да се нада да ће састанак с руским
председником Владимиром Путином помоћи да се побољша ситуација на Корејском
полуострву.

"Стање на Корејском полуострву је од великог значаја за целу међународну заједницу.
Надам се да ће наши разговори бити важни за заједничку оцену ситуације", рекао је Ким
на почетку сусрета, преноси Тас с.

Ким је, обраћајући се Путину, рекао да се нада и да ће данашњи састанак бити користан
за продубљивање и развијање традиционално пријатељских односа две земље.
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Истовремено, он је захвалио Путину на организацији састанка и на победу на
председничким изборима 2018. године, након којих је, како је рекао, "наставио успешан
рад на изградњи снажне Русије".

Руски председник Владимир Путин је на сусрету са севернокорејским лидером
Ким Џонг Уном изразио спремност Русије да "подржи позитивне тенденције" на
Корејском полуострву.
"Сигуран сам да ће нам ваша данашња посета Русији помоћи
да боље разумемо како можемо да решимо ситуацију на Корејском полуострву, и шта
Русија може да уради да подржи актуелна позитивна настојања", рекао је Путин на
почетку самита са Кимом у Владивостоку.

Он је рекао да на билатералном плану има доста дога да се уради да би се развили
економски односи две земље.

Руски председник је додао да подржава напоре севернокорејског лидера да
нормализује односе Северне Кореје и САД.
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Ким Џонг Ун је изјавио да жели да развије "историјске" везе са Русијом, у циљу једног
"стабилнијег и солиднијег односа".

"Мислим да ће овај састанак бити врло користан за развој историјских веза две земље,
које имају дугогодишње пријатељство, у циљу стабилнијег и солиднијег односа", рекао је
Ким.

Он изразио очекивање да ће по питању ситуације на Корејском полуострву имати
"конструктиван дијалог" са Путном коме је честитао на "изградњи снажне Русије".

Севернокорејски вођа Ким Џонг Ун стигао је јуче возом у Владивосток, на руском
Далеком истоку, на први самит са Владимиром Путином.

(Танјуг)
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