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четвртак, 19 април 2018 19:37

Сиријска војска пронашла је у Источној Гути хлор и димне бомбе западне производње,
саопштила је портпаролка Министарства иностраних послова Русије Марија Захарова.

  

  

„На ослобођеним територијама Источне Гуте сиријска војска пронашла је контејнере с
хлором — најстрашнијим видом хемијског оружја — из Немачке, као и димне бомбе
произведене у граду — пажња — Солсберију“, рекла је Захарова на конференцији за
новинаре у Москви.

  

„Tу чињеницу је чак тешко коментарисати, толико је застрашујућа и толико подрива веру
у човечност појединих држава. Ми, наравно, не говоримо о целим државама него о оним
политикама и руководиоцима који дају сличне наредбе и доносе одређене одлуке“,
навела је Захарова.
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Према њеним речима, прави циљ напада САД, Велике Британије и Француске на Сирију
био је да се омогући милитантима у тој земљи да предахну, да се прегрупишу и подигну
морал.

  

Истовремено, напад западне коалиције имао је за циљ и да се додатно закомпликује
процес проналаска политичког решења за сиријски конфликт, рекла је Захарова.

  

Она је, такође, рекла да Москва препоручује Лондону да не жури с уништавањем доказа
о случају тровања Скрипаља.

  

„Руска страна је и даље спремна за конструктивну сарадњу с Великом Британијом ради
разјашњавања овог веома случаја који је замршен од почетка, а сада и веома, веома
замршеног случаја. Спремни смо за сарадњу о којој сам говорила у било каквим
међународно-правним форматима. И инсистирамо на препоруци Лондону да не жури с
уништавањем доказа“, рекла је Захарова.

  

САД, Француска и Велика Британија извеле су ракетне нападе на сиријске владине
објекте, који су, према њиховом мишљењу, употребљавани за производњу хемијског
оружја.

  

Током војне операције оне су на Сирију лансирале више од 100 ракета, од којих су, према
тврдњама Министарства одбране Русије, 71 обориле снаге сиријске противваздушне
одбране.

  

Председник Русије Владимир Путин назвао је војну операцију агресијом на суверену
државу, подсећајући да хемијски напад у Сирији није потврђен.

    

(Спутњик)
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