
Реаговање МСП Русије на завршно саопштење са самита НАТО: Док бескорисни војни блок оптужује Русију за провокације и наставља да „показује зубе“ у Бриселу - ми гледамо Светско првенство у фудбалу
четвртак, 12 јул 2018 00:49

Док бескорисни војни блок НАТО оптужује Русију за провокације и наставља да показује
зубе у Бриселу, ми се спремамо да гледамо Светско првенство у фудбалу, саопштило је
Министарство иностраних послова Русије, реагујући на завршно саопштење са самита
НАТО-а.

  

  

Учесници дводневног самита у Бриселу саопштили су да Русија провоцира НАТО на
границама Алијансе. НАТО је, такође, оптужио Русију да „развија савремене ракете
двоструке намене у Калињинграду“. Представници Алијансе су указали на наводно
нарушавање ваздушног простора земаља НАТО-а и на нагомилавање војне моћи на
Криму.

  
  

Пока бесполезный военный блок  обвиняет нас в провокационной деятельности и
продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть #ЧМ2018 pic.twitte
r.com/StEEbLe3dd

  July 11, 2018    
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https://twitter.com/hashtag/%D0%A7%D0%9C2018?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/StEEbLe3dd
https://t.co/StEEbLe3dd
https://twitter.com/MID_RF/status/1017102846662201349?ref_src=twsrc%5Etfw
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У Савету Федерације су оптужбе НАТО-а на рачун Русије оцењене као апсурдне.

  

„Размислите шта је саопштено са самита. Има ли тај апсурд границе?“, написао је шеф
Међународног комитета Константин Косачов на својој страници на Фејсбуку. 

  

Заменик председника Државне думе Русије за одбрану Јуриј Швиткин је изјавио да
Алијанса реализује своје агресивне планове у близини руских граница, што је, према
његовим речима, веома забрињавајуће. 

  

Посланик је навео да Северноатлантска алијанса намерава да повећа војне трошкове,
што говори о повећавању њеног потенцијала.

  

„Наравно, у то се убраја и позивање Азербејџана на самит НАТО-а, које говори о
покушају ширења утицаја и присуства Алијансе у близини руских граница“, навео је
Швиткин. 

  

(Спутњик)

  

Видети још:  Самит НАТО: Русија да повуче војску из Украјине, Грузије и Молдавије;
задржати „одлучујући притисак“ на Северну Кореју како би Пјонгјанг одустао од свог
нуклеарног, хемијског и биолошког оружја
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