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 ЋИНГДАО - Руски председник Владимир Путин поручио је на самиту Шангајске
организације за сарадњу (СЦО) да су антитерористички напори приоритет ове
регионалне групе на челу са Москвом и Пекингом.

  У обраћању на самиту, у кинеском граду Ћингдао, Путин је синоћ рекао да нови
споразум који је тај блок усвојио подразумева планове за заједничке антитерористичке
напоре у наредне три године, преноси данас АП.

  

Тај блок, иначе, обухвата Кину, Русију, четири бивше совјетске централноазијске земље,
Индију и Пакистан.

  

Путин је навео да нови споразум о антитероризму предвиђа заједничке војне вежбе,
размену информација и спровођење координисане антитерористичке акције.

  

Он је истакао потребу да та група помно прати ситуацију у Авганистану како би
предупредила претње екстремиста у тој земљи.
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Руски председник је, у обраћању на скупу лидера Шангајске организације за сарадњу,
поздравио планирани самит САД и Северне Кореје, истакавши допринос Пекинга
смањењу тензија на Корејском полуострву.

  

С друге стране, критиковао је повлачење САД из нуклеарног споразума са Ираном и
нагласио да су чланице регионалног блока забринуте због овог америчког потеза.

  

Одлука Вашингтона да изађе из споразума могла би да "дестабилизује ситуацију" у
региону, упозорио је Путин, напоменувши да ће Москва наставити да поштује своје
обавезе у оквиру нуклеарног споразума са Ираном.

  

Волео бих да у Москви видим чланице Г7

  

Руски председник Владимир Путин изјавио је данас да излазак из Г7 није био избор
Русије и да би волео да земље чланице те групе види у Москви.

  

Тиме је Путин одговорио на питање новинара у вези са предлогом америчког
председника Доналда Трампа о поновном пријему Русије у Г7, преноси Ројтерс.

  

Иначе, немачка канцеларка Ангела Меркел рекла је на маргинама јуче завршеног самита
Г7 да су се представници земаља ЕУ сложили да још нису испуњени услови да се Русија
врати у ту групу, из које је 2014. године избачена након припајања Крима.

  

Говорећи данас у кинеском граду Ћингдао, где се одржава самит Шангајске
организације за сарадњу (СЦО), Путин је истакао да заједничка куповна моћ СЦО, на
челу са Русијом и Кином, надмашује Г7.

  

Руски председник је, у изјави новинарима, данас рекао и да би му било драго да се
састане са Трампом када Вашингтон буде спреман за одржавање самита, преноси АП.
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Рекао је и да дели Трампову забринутост због обновљене трке у наоружању, указавши
да је за решавање тог питања потребна темељна дискусија.

  

Према Путиновим речима, неке земље - укључујућу Аустрију - понудиле су да буду
домаћини његовог самита са Трампом.

  

Путин о оптужбама Г7: Време је да се заустави блебетање

  

Председник Русије Владимир Путин критиковао је данас као пуко "блебетање" оптужбе
на рачун Москве изнете на самиту Групе седам индустријски најразвијенијих земаља
света (Г7).

  

Путин је на другом међународном скупу, у кинеском граду Ћингдау, рекао новинарима да
су тврдње чланица Г7 о дестабилизујућим активностима Русије засноване на "климавим"
темељима, као и оптужбе за умешаност Москве у тровање бившег руског двоструког
агента Сергеја Скрипаља и његове ћерке у Великој Британији, преноси Асошиејтед прес.

  

 Чланице Г7 - САД, Канада, Јапан, Велика Британија, Немачка, Француска и Италија, у
заједничком саопштењу са јуче завршеног самита позвале су Русију да обустави
дестабилизујуће активности. Председник САД Доналд Трамп је касније повукао
сагласност за објављивање тог заједничког саопштења, мада из других разлога.

  

"Позивамо Русију да обустави дестабилизујуће понашање подривања демократских
система и да обустави подршку сиријском режиму", пише у саопштењу Г7.

  

Чланице су указаче да се слажу са ставом Велике Британије да је "веома изгледно" да је
Русија одговорна за мартовско тровање Скрипаља и његове ћерке, чији су животи
потом два месеца били у опасности.
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Путин је данас, после самита Шангајске организације за сарадњу у Кини, оценио да у
саопштењу Г7 "још једном, ништа конкретно није речено".

  

"Време је да се заустави то блебетање, и да се позабави правим питањима", додао је
руски председник.

  

Он је навео и да није Русија одлучила да напусти групу индустријски најразвијенијих
земаља, тадашњу Г8.

  

Русија је из ње избачена 2014. године пошто је припојила украјинско полуострво Крим и
пружила подршку проруским побуњеницима на истоку Украјине.

  

Председник САД Доналд Трамп предложио је у петак, уочи самита Г7 у Канади, да се
Русији предожи да се врати у ту групу, али су остале чланице то одбациле. Трамп је јуче
рекао да би повратак Русије био "предност".

  

Путин је данас поздравио тај Трампов предлог. Навео је да су друге чланице 2014.
године одлучиле ;да не додју на самит тадашње Г8 у Русији, и додао да су оне
добродошле у Русију.

  

С друге стране, канадски премијер Џастин Трудо навео је да је Трампу рекао да пријем
Русије "није нешто што се тренутно разматра, чак ни издалека".

  

(Танјуг-Бета)
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