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Јужнокорејски председник Мун Џае-Ин је поздравио споразум САД-Северна Кореја из
Сингапура као "историјски догађај који је окончао Хладни рат".

  

  

"Споразум из (летовалишта) Сантосе од 12. јуна остаће у историји света као догађај који
је окончао Хладни рат", изјавио је Мун после историјског сусрета америчког
председника Доналда Трампа и севернокорејског вође Ким Џонг Уна.

  

Мун је одао признање Ким Џонг Уну и Доналду Трампу због "храбрости и одлучности",
наводећи да ће тим споразумом две Кореје окренути страницу "тешке прошлости
саздане од рата и конфронтација".
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Самит Трампа и Кима подстиче наде да ће бити званично проглашен крај Корејског рата,
који се 1953. године завршио примирјем, али не и мировним споразумом, наводи агенција
Франс прес.

  

Двојица вођа су на крају састанка у Сингапуру потписала заједнички документ у којем се
наводи да се отвара нова ера мира и сарадње, обавезала су се да ће радити на потпуној
денуклеаризацији Корејског полуострва, а Вашингтон је обећао гаранције безбедности
Северне Кореје.

  

У документу је мало детаља о томе како ће ти циљеви бити остварени, мада је Трамп
неке изнео на конференцији за новинаре.

  

Трамп је рекао да ће прекинути годишње америчко-јужнокорејске војне вежбе, оценивши
да оне представљају провокацију.

  

Рекао је и да су војне вежбе "ужасно скупе", наговестио да Јужна Кореја томе није
довољно финансијски допринела, и рекао да би било "неприкладно" да се вежбе
приређују док САД и Северна Кореја преговарају о новом односу.

  

Русија, ЕУ, ИАЕА поздравили самит САД-Северна Кореја

  

Европска унија поздравила је састанак америчког председника Доналда Трампа и
севернокорејског вође Ким Џонг Уна као "значајну и потребну етапу" ка
денуклеаризацији Корејског полуострва.

  

Историјско руковање двојице вођа и споразум о денуклеаризацији Корејског полуострва
закључен данас у Сингапуру, наишли су на позитивне оцене у свету, али и на опрезне,
преноси агенција Франс прес.

  

"Потпуна, проверљива и неповратна денуклеаризација Корејског полуострва остаје
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крајњи циљ који дели цела међународна заједница и који је изразио Савет безбедности
УН. Заједничка декларација коју су данас потписале вође САД и Демократске Народне
Републике Кореје јасно указује да тај циљ може да буде постигнут", изјавила је у
саопштењу висока представница ЕУ Федерика Могерини.

  

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров оценио је састанак Трамп-Ким као
"позитиван".

  

"Гледали смо телевизију, пратили изјаве две стране. Нисмо видели документе, мислим
да још нису објављени. Међутим сама чињеница да се овај сусрет догодио, је наравно
позитивна", рекао је Лавров, преноси Риа Новости.

  

Заменик руског министра спољних послова Сергеј Рјабков је рекао за ТАСС да Русија
може само да поздрави чињеницу да је направљен важан корак и да је то подстицај,
мада је додао да је "дјаво у детаљима" и да треба видети конкретне договоре.

  

Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА) је поздравила састанак Трампа и
Кима и саопштила да је спремна да обезбеди све мере потребне за проверу
севернокорејских нуклеарних постројења.

  

"ИАЕА је спремна да спроведе сваку активност провере у Северној Кореји која би могла
бити потребна", рекао је генерални секретар те агенције Јукија Амано у саопштењу.

  

Француска министарка за европска питања Натали Луазо је поздравила састанак у
Сингапуру као "значајан", али је изразила жаљење због "двоструких стандарда
Вашингтона".

  

Како је рекла, Вашингтон је недавно изашао из иранског нуклеарног споразума који је
Техеран поштовао, док је "потписивањем документа с Ким Џонг Уном који је чак набавио
нуклеарно оружје, такорећи наградио неког ко је ишао против свих међународних
уговора".
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Абе: Потврђена намера Ким Џонг Уна за потпуну денуклеаризацију

  

Јапански премијер Шинзо Абе рекао је да је "у писаном облику потврђена" намера Ким
Џонг Уна за потпуну денуклеаризацију Корејског полуострва.

  

"Подржавам први корак ка укупном решењу питања везаних за Северну Кореју", рекао је
Абе.

  

Пекинг о самиту Трампа и Кима: Почетак нове историје

  

Кина, главни севернокорејски савезник, поздравила је самит америчког председника
доналда Трампа и севернокорејског вође Ким Џонг Уна у Сингапуру, истовремено
позивајући поново на потпуну денуклеаризацију Северне Кореје.

  

"Чињеница да су данас вође две земље селе један поред другог на разговор међу
једнакима врло је значајна и представља почетак нове историје", рекао је новинарима
кинески министар спољних послова Ванг Ји.

  

"Кина то поздравља и даје своју подршку", додао је министар одговарајући на питање да
ли је Пекинг маргинализован овим приближавањем Вашингтона и Пјонгјанга.

  

Ванг се заложио за потпуну денуклеаризацију као што су тражиле и САД.

  

"Истовремено треба да буде мировни процес за Корејско полуоство да би се решила
разумна забринутост Северне Кореје по питању безбедности", рекао је кинески
министар и додао да нико не сумња у важну и јединствену улогу коју је Кина одиграла и
коју ће наставити да има.
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Он је додао да се ради о циљу коме се Кина надала и на коме је радила. Ванг је ово
изјавио пре него што су Трамп и Ким дали своје изјаве после јутрошњег састанка у
Сингапуру.

  

Амерички председник је после састанка изјавио да ће денуклеаризација почети "вло
брзо". Трамп и Ким су потписали документ за који је Трамп рекао да је "свеобухватан" и
"важан".

  

Иран упозорио Ким Џонг Уна око нуклеарног споразума с Трампом

  

Портпарол иранске владе упозорио је севернокорејског вођу Ким Џонг Уна да би
председник САД Доналд Трамп могао да поништи нуклеарни споразум постигнут с
Северном Корејом.

  

"Суочени смо с човеком који повлачи своје потписе дате у иностранству", рекао је
Мохамад Бахер Нобакт, преноси агенција Фарс.

  

Ово је први коментар неког иранског званичника после завршетка историјског самита
Трампа и Ким Џонг Уна у Сингапуру на коме су потписали документ којим се Ким
обавезује на брзу денуклеаризацију.

  

САД су се у мају повукле из иранског нуклеарног споразума потписаног 2015. између
Техерана и светских сила.

  

Ирански званичник је мислио и на скорији Трампов гест када је после одласка с самита
Г7 у суботу у Канади у Твитер поруци написао да повлачи америчку подршку са
заједничког саопштења са тог састанка.
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(Агенције – Н1)
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