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 КОПЕНХАГЕН - Британски министар одбране Бен Волас изјавио је у Копенхагену, где је
одржана донаторска конференција за војну помоћ Украјини, да је мало вероватно да ће
руски председник Владимир Путин, како је рекао, "успети да окупира Украјину".

  Како је рекао Волас, руска инвазија на Украјину је "успорена" и "почела је да пропада",
пренео је Гардијан.   

Волас је рекао да се и даље воде борбе, али да Русија слаби у многим областима.

  

"Нису успели до сада и сумњам да ће икада успети да окупирају Украјину. Њихова
инвазија је посустајала и стално се мењала до те мере да су се заправо фокусирали
само на делове југа и истока, који су далеко, далеко од њихове такозване специјалне
операције која је требало да траје три дана", поручио је британски министар одбране.

  

Како је рекао, та три дана су се сада продужила на више од 150, што је скоро шест
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месеци, и уз значајне губитке у опреми и војницима.

  

"Путин се коцкао, мислио је да ћемо у августу, после неколико месеци, сви да се уморимо
од овог сукоба и да би међународна заједница кренула у различитим правцима. Па се
показало супротно", додао је Волас.

  

Западне земље јуче су обећале да ће издвојити више од 1,5 милијарди евра како би
појачале војне капацитете Украјине у рату против Русије, саопштио је дански министар
одбране Мортен Бодсков.

  

Ова помоћ је договорена на конференцији представника 26 земаља у Копенхагену, а
новац ће бити искоришћен да се испоручи оружје, ракете и муниција, као и да се повећа
постојећа производња оружја у Украјини, пренео је раније Ројтерс.

  

(Танјуг)
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