
Siria contraataca SUA verbal
Guvernul sirian a denuntat si respins ieri amenintarile si acuzatiile oficialilor americani vizand Siria,
apreciind ca acestea sunt inspirate de catre Israel, transmite agentia de presa SANA, relateaza Rompres.
"Consiliul de Ministri condamna tonul amenintator si acuzatiile lipsite de orice baza proferate de unii
oficiali americani impotriva Siriei, cu scopul de aduce atingere atitudinii ferme si pentru a influenta
deciziile, pozitia si angajamentul ferm al acestei tari in favoarea legitimitatii internationale", noteaza
SANA. De asemenea, guvernul sirian "respinge aceste acuzatii si afirmatii inexacte, care raspund
pretentiilor Israelului si care servesc obiectivelor si tendintei expansioniste" ale statului evreu, conform
unui comunicat difuzat la incheierea reuniunii saptamanale a executivului de la Damasc. Ambasadorul
sirian in Spania, Mohsen Bilal, a calificat drept insulte acuzatiile oficialilor SUA conform carora Siria
acorda sprijin liderilor irakieni fugari, informeaza Reuters. "Este o insulta fata de tara mea, este o insulta
pentru o tara care este membru in Consiliul de Securitate ONU, o insulta pentru o tara pasnica, care se
straduieste pentru pacea Orientului Mijlociu", a spus Mohsen Bilal, respingand in intregime acuzatiile
SUA. Acesta a mai adaugat ca toate aceste afirmatii constituie "un santaj la adresa Siriei". Acum doua
zile presedintele american a solicitat premierului spaniol, Jose Maria Aznar, sa atraga atentia autoritatilor
siriene sa nu-l adaposteasca pe Saddam. Insa primul ministru spaniol a declarat ieri la Varsovia ca "Siria a
fost si va fi un prieten al Spaniei. Nu va fi tinta unui razboi. Sunt convins ca nu va mai avea loc nici un
conflict in regiune". Purtatorul de cuvant din Minsiterul de Externe de la Damasc, Buthaina Shaaban a
declarat ca Damascul nu percepe insa acuzatiile ca pe o amenintare, mai ales ca ministrul britanic de
externe, Jack Straw, a declarat luni ca Siria nu este "urmatoarea pe lista" actiunilor militare, desi a
adaugat ca Siria a cooperat cu regimul lui Saddam Hussein.
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