
Северна Кореја: Ким Џонг Ун прошетао црвеним тепихом у сандалама током говора поводом годишњице оснивања владајуће странке
понедељак, 11 октобар 2021 17:00

Севернокорејски вођа Ким Џонг Ун запао је за око међународним проматрачима у
недељу током говора поводом годишњице оснивања владајуће странке, али не због
његових речи, већ због избора обуће.

  

  

Ким је корачао црвеним тепихом у раскошној дворани у сјајним црним сандалама преко
црних чарапа како би употпунио своје тамно одело, бордо кравату и наочаре с пола
оквира, према снимку који је у понедељак објавио државни медиј.

  

Колин Звирко, виши аналитички дописник за НК Неwс са седиштем у Сеулу, приметио је
Кимову обућу и рекао да није јасно зашто је Ким одлучио да обује сандале и да ли их је
већ пре носио.

  

Који год разлог био, чини се да Ким у последње време предузима мере ради заштите
свог здравља и удобности, рекао је.
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 “Изгубио је значајан број килограма у кратком периоду у мај, а септембру је виђен како
стоји на постављеним простиркама за време дугих говора, што није уобичајено”, рекао је
Звирко.

  

“Чини се да је посебно опрезан с ковидом-19 и да се можда суочава с текућим
здравственим проблемима.”

  

Кимов избор одеће често помно проучавају међународни аналитичари и траже знакове о
његовом здрављу које је строго чувана тајна у Северној Кореји.

  

Кад се Ким поновно појавио у државним медијима почетком јун након што готово месец
дана није виђен у јавности, аналитичари су приметили да му је сат чвршће него иначе
причвршћен за наоко виткији ручни зглоб и покренули гласине о здрављу вође који
чврсто влада Северном Корејом.

    

Државни медији касније су споменули здравље вође што ретко чине. Цитирали су
неидентификованог становника Пјонгјанга који је рекао да су сви у Северној Кореји били
сломљени кад су видели фотографије Кима на којима изгледа “мршаво”.

  

Ким се у свом говору у недељу фокусирао на проблеме странке и позвао представнике
да побољшају живот грађана у јеку “мрачне” економске ситуације.

  

(Хина)
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