
Владимир Путин након састанка с Ким Јонг Намом: Самит Трампа и Кима смањио претњу војног сукоба великих размера; желео бих да потврдим позив другу Ким Џонг Уну да посети Русију
четвртак, 14 јун 2018 17:29

Председник Русије Владимир Путин оценио је да је самит лидера САД и Северне Кореје
смањио претњу војног сукоба великих размера.

  

На састанку с председником парламента Северне Кореје Ким Јонг Намом у Кремљу,
Путин је рекао да Русија "поздравља и изузетно вреднује" самит председника САД
Доналда Трампа и севернокорејског лидера Ким Џонг Уна, одржан у уторак у
Сингапуру.

  

  

Навео је да су тензије у вези са Северном Корејом "забринуле цео свет јер би могле да
имају озбиљне последице, укључујући велики војни сукоб", наводи АП. Састанак Трампа
и Кима, додао је руски лидер, помогао је "да се заустави тај неповољан сценарио и
повећају изгледи за решавање свих проблема мирним и дипломатским средствима".
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Ким Јонг Нам је председнику Русије предао писмо Ким Џонг Уна, ког је Путин поново
позвао да посети Русију.

  

"Желео бих да потврдим наш позив другу Ким Џонг Уну да посети Русију", рекао је Путин
Ким Јонг Наму.

  

Путин је рекао да је једна од могућности за тај сусрет и Источни економски форум у
Владивостоку, на Далеком истоку, који ће ове године бити одржан од 11. до 13.
септембра, преноси Франс прес.

  

Позив да посети Русију Ким Џонг Уну је већ пренео руски министар спољних послова
Сергеј Лавров током њиховог сусрета крајем маја.

  

Историјски самит Трампа и Кима завршен је потписивањем заједничког документа у
којем се Ким Џонг Ун обавезује на "потпуну денуклеаризацију Корејског полуострва", али
се не помиње "потпуна, проверљива и неповратна денуклеаризација" о којој су САД
говориле пре састанка. Трамп је рекао да ће САД обуставити заједничке војне вежбе с
Јужном Корејом које је описао као "веома провокативне".

  

(Бета)
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