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 Портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова рекла је да
Москва не подржава разграничење као решење косовског проблема.

  Она је истакла да се Русија залаже за доследност и суверенитет српске територије,
али је и додала да ће поштовати одлуке које Србија донесе.     

На заједничкој конференцији за медије српски шеф дипломатије Ивица Дачић је рекао
да разграничење није решена ствар. 

  

“То је нешто што смо ми видели као могућност да се дође до компромиса”, навео је
Дачић. 

  

- Поштујемо међународно право и договоре, али они у једном тренутку као да постану
само парче папира. Зато је потребно остати доследан у ставу који промовишете. Пре
свега мислим на руски став по питању Косова. Он се није мењао и људи у Србији то
знају, не признајемо независност Косова - навела је она.
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  На питање какав је став Русије по питању разграничења, Захарова је узвратилаконтрапитањем:  - Ви нећете имати проблема са тим? - упитала је она.  Додала је да ће се Русија понашати са поштовањем према одлуци српског народа, али јејош једном упитала да ли ће Србија имати пробелма са тим решењем.  - Када је реч о спољној политици Русије у целини, некоме се свиђа, некоме не, али смодоследни - рекла је Захарова, и додала да је то важан квалитет нарочито у савременомсвету када се обесцењују међународни споразуми и постају �парче папира�.  - Доследност је везана и за питање Косова. Наш приступ се заснива на поштовањумеђународног права, суверенитета Србије и то знају и у Београду. Проблем Косовапостао међународни проблем и не тиче се само Србије.  Захарова је поновила да став Русије није промењен током година, да није теоретскинего је заснован на практичном послу и ослања се на међународно право и резолуцију1244. Такође, навела је да Русија неће прихватити три ствари: да неко каже да сеКосово одвојило путем референдума, да је то јединствен случан у Европи и да се изврћуисторијска сећања.  Даћић: Жеља да се дође до компромиса  Дачић се на то надовезао, и навео да је одувек говорио о потреби да се изврширазграничење на српски и албански део Косова.

  - То је одраз наше жеље да се дође до компромиса, има више идеја како би то могло даизгледа, али нас Приштина доводи до тога да им неко, ко нема живаца, каже: "Немамовише о чему да разговарамо!" Немојмо да изигравамо будале у дијалогу - рекао је он.  Како је навео, Албанци са Косова и они који их подржавају су највећи проблем,истакавши да Србија наставља своју борбу. Да ли ће до компромиса доћи и када, каже,то ћемо видети.  - Председник каже да су мале шансе. Русија ће свакако прихватити оно решење за којеСрбија сматра да јој је у интересу - истакао је Дачић.  Загрљаји, пољупци и лепе речи - тако је изгледао данашњи сусрет српског шефадипломатије Ивице Дачића и портпаролке руског министарства спољних послова МаријеЗахарове, која ће ове године бити почасна гошћа Сабора у Гучи.  Дачић није крио речи хвале према Захаровој, за коју је рекао да је велики пријатељСрбије и да јој увек пружа подршку.  - Очекујемо до краја године посету председника Русије Владимира Путина Србији,седницу Мешовитог комитета за сарадњу Русије и Србије, а ова година је у знаку нашегјубилеја, 180 година дипломатских односа наше две државе. Увек сам захваланминистру Лаврову и Марији на спремношћу да одговоре на наше упите и позиве ипомогну у решавању разних проблематичних питања - рекао је Дачић.  
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  Он је још казао да је сигуран да ће се Захарова пријатно изненадити Сабором у Гучи,али и љубављу са којом је српски народ дочекује.  Захарова је истакла историјске везе које спајају Србију и Русију и захвалила се напозиву да дође у посету. Како је казала, искористиће ову прилику да Србију још вишеупозна, и историјски и културно.  - Ови скупови нису део протокола, мимо правила су, а некада је то много боље - рекла јеона.  Захарова и Дачић на Сабору трубача у Гучи  Портпаролка руског министарства иностраних послова Марија Захарова стигла је у Гучуна Сабор трубача у друштву српског шефа дипломатије Ивице Дачића и министра затехнолошки развој Ненада Поповића.  

  Захарову су у Гучи дочекали бројни грађани и трубачи, а после дочека у Општинскојуправи, посетила је Музеј трубе.  У првом обраћању новинарима у Гучи, Захарова је ипак рекла да још није осетила својупопуларност на Сабору, јер је прво место где је стигла Музеј. “А што се тиче пажњемедија, па то је мој посао”, рекла је гошћа Сабора.  
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  Министар Дачић је у себи својственом шаљивом тону новинарима рекао да стварно незна зашто им је Захарова тако симпатична.  

  “Она је светски позната, не само у нашим границама, и веома је велики пријатељ Србије,као што знате. Осим тога, нисам приметио да друга министарства спољних пословаширом света, имају оваквог представника за штампу. Тако да благо штампи”, поручио јеДачић.    Захаровој је вечерас додељена Повеља почасног госта Сабора, а Дачићу ПовељаСабора.  (Б92-Блиц)    
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