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Мисија Организације за забрану хемијског оружја (ОЗХО) која се налази у Сирији, где
истражује наводе о могућој употреби хемијског оружја у Думи, није могла да дође до тог
места код Дамаска, саопштила је британска амбасада у Хагу.

  

  

"Чланови мисије ОЗХО стигли су у суботу у Дамаск. Русија и Сирија још нису омогућиле
приступ Думи", навела је британска амбасада после састанка ОЗХО-а у Хагу.

  

Француска је са своје стране саопштила да је приоритет после напада западних земаља
протеклог викенда у Сирији да се стручњацима ОЗХО-а омогући да у потпуности
"раскринкају" сиријски програм производње хемијског оружја.
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Русија је раније данас саопштила да се обавезује да се неће мешати у рад ОЗХО-а и да
ће тој мисији осигурати безбедност.

  

Западне земље оптужиле су власти сиријског председника Башара ел Асада да су 7.
априла у Думи спровеле напад хемијским оружјем. Због тога су снаге САД, Велике
Британије и Француске у суботу спровеле ваздушне нападе на војна постројења у
Сирији.

  

Русија негирала да спречава приступ истражној мисији у Думи

  

Заменик руског министра спољних послова Сергеј Рјабков рекао је да мисија
Међународне организације за контролу хемијског наоружања (ОЗХО) не може да дође
до места наводног хемијског напада близу главног града Сирије Дамаска јер нема
одговарајућу дозволу Уједињених нација.

  

Он се придружио другим руским званичницима у демантовању да Русија спречава ту
мисију да изврши испитивање на наводном месту хемијског напада у Сирији.
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  Изјава Рјабкова могла би да указује на могући покушај да се омете тим ОЗХО, иако су иРусија и сирјска влада саопштиле да је добродошла њихова посета после западнихваздушних удара на Сирију током викенда, наводи агенција АП.  Рјабков је рекао новинарима у Москви да се брзо решење посете мисије сиријском градуДуми, где се наводно догодио хемијски напад кочи због последица "илегалне,незаконите војне акције", мислећи на ваздушне ударе на сиријске мете.  Тим ОЗХО-а стигао је у Сирију непосредно пред ваздушне ударе које су на сиријске метеизвришиле снаге САД, Велике Британије и Француске рано у суботу ујутро.  Чланови су се састали са сиријским званичницима али нису посетили град Думу.Сиријске владине снаге и руске снаге распоредјене су у Думи која је сада под контроломсиријске владе. Рјабков је рекао да је проблем што ОЗХО стручњаци немају дозволу УНодељења за безбедност и сигурност да посете Думу.  "Колико ја разумем спречавање брзог решења овог проблема је последица илегалне,незаконите војне акције коју су Велика Британија и друге земље спровеле у суботу",рекао је Рјабков.  

  Кремљ је данас саопштио да су неосноване оптужбе Велике Британије да Русија нијеомогућила приступ Думи мисији ОЗХО-а која се налази у Сирији.  Заменик сиријског минситра спољних послова Фаисал Мекдад рекао је раније да јењегова земља у потпуности спремна да сарађује са том мисијом. Он је рекао да су севладини званичници састали с члановима делегације, која је у Дамаску три дана, вишепута да разговарају о сарадњи.  Сирија је раније оптуживала Запад да политички манипулише мисијом ОЗХО.  Западне земље оптужиле су власти сиријског председника Башара ел Асада да су 7.априла у Думи спровеле напад хемијским оружјем. Због тога су снаге САД, ВеликеБританије и Француске у суботу спровеле ваздушне нападе на војна постројења уСирији.  (Агенције)  
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