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Амбасадорка САД при Уједињеним нацијама Ники Хејли упозорила је данас да уколико
Савет безбедности УН не успе да делује у Сирији, Вашингтон ће бити спреман ако буде
морао, као што је то учинио прошле године нападом на ваздушну базу сиријске владе
због смртоносног напада хемијским оружјем.

  

  

„То није пут који преферирамо, али то је пут за који смо показали да ћемо њиме кренути
и спремни смо да кренемо поново”, рекла је Хејли у Савету безбедности УН, јавља
Ројтерс.

  

Званичник сиријских Курда: Хиљаде људи беже из Африна
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Хиљаде људи беже из града Африна у истоименој курдској енклави на северу Сирије,
пошто се турска војска и њени савезници из сиријске опозиције приближавају том
опкољеном граду, изјавио је званичник сиријских Курда. Портпарол највеће курдске
политичке организације у Сирији - Партије демократског јединства (PYD), Ебрахим
Ебрахим рекао је данас да они који беже из града иду ка областима под контролом
снага сиријске владе.

  

Он је навео да људи беже страхујући да би турски војници и снаге сиријске опозиције
које Турска подржава могли да почине злочине над Курдима и мањинама у Африну.
Ебрахим је снаге које имају подршку Анкаре описао као "екстремистичке групе".

  

Како је навео, турска војска је уништила станице које снабдевају Африн водом и струјом,
због чега је људима тешко да остану у граду. Ебрахим је окривио Русију и Турску за, како
је казао, "ратне злочине који се врше у Африну".

  

  

Турски лист Хуријет објавио је да цивили беже из Африна и иду ка областима под
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контролом владе и ка граду Манбиџу, који држе Сиријске демократске снаге,
предвођене Курдима.

  

Турска је 20. јануара покренула прекограничну офанзиву на енклаву Африн на северу
Сирије, наводећи као циљ њено чишћење од курдских снага, Јединица за заштиту
народа (YPG), савезника САД. Анкара YPG сматра терористичком групом, повезаном с
курдским побуњеницима у Турској.

  

Макрон: Циљани напад ако буде доказа о хемијском оружју

  

Француска је спремна да изведе циљани напад против било које стране у Сирији за коју
се "необориво" докаже да је извела напад хемијским оружјем који је резултирао смрћу
цивила, изјавио је француски председник Емануел Макрон.

  

Емануел Макрон је новинарима у Индији рекао да ће повући исти потез који су повукле
САД пре неколико месеци, ако буде необоривих доказа.

  

"Оног дана када будемо имали, посебно у тандему са нашим америчким партнерима,
непобитан доказ да је пређена црвена линија, односно да је коришћено хемијско оружје
са смртним исходом, учинићемо оно што су Американци сами учинили још пре неколико
месеци. Стали бисмо на позицију да изводимо циљане нападе", рекао је Макрон.
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  Непосредно пре седнице Уједињених нација на којој ће се говорити о Сирији, Макрон јеизјавио да Москва, која је близак савезник владе сиријског председника Башара елАсада, није учинила довољно да се омогуће олакшани услови у предграђу Дамаска,Источној Гути.  "Ово је дебата која ће се водити у наредним сатима у Уједињеним нацијама, где ће сепоказати да су уступци на терену које прави Русија, али пре свега сиријски режим ињегови ирански савезници, недовољни", рекао је Макрон.  Француски председник је, како агенција указује, и раније износио претње, али је до садаучинио мало да би утицао на догађаје у Сирији.  "Наше информације укрштају се са информацијама наших савезника, али да би све билојасно морамо да имамо независан капацитет да идентификујемо мете и изведемо нападетамо где је неопходно", рекао је Макрон.  (Агенције)  
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