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Спешното заседание на Съвета за сигурност на ООН , посветено на Сирия, приключи, без да бъдат
предприети някакви действия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
По време на заседанието постоянният представител на Русия влезе в открит конфликт с
представителите на САЩ, Великобритания и Франция, посочва агенцията.
Трите западни сили обвиниха Москва, че подкрепя офанзивата на своя близък съюзник - сирийският
президент Башар Асад, която е най-смъртоносната в продължаващата пет години и половина
гражданска война. Когато сирийският посланик Башар Джафари бе повикан да говори,
посланиците на САЩ, Великобритания и Франция излязоха от залата в знак на протест.
Постоянният представител на Русия в ООН Виталий Чуркин обвини сирийските бунтовници, че
саботират споразумението за прекратяване на огъня от 9 септември. Той също така обвини
западната коалиция, че не разграничава умерените сили, които подкрепя, от "терористични" групи,
включително Джебхат Фатах аш Шам (бившия клон на Ал Каида в Сирия, който до скоро се
наричаше Джебхат ан Нусра ).
"Постигането на мир е почти невъзможна задача сега", каза Чуркин. Той заяви пред Съвета за
сигурност на ООН, че Русия все още иска прекратяване на огъня и подновяване на преговорите
между страните в сирийския конфликт.
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Постоянният представител на Франция в ООН Франсоа Делатр каза, че незабавното прилагане на
споразумението за спиране на огъня, изготвено от САЩ и Русия, "е нашата единствена надежда".
"We must now decide." What can we do to enforce immediate end to #Aleppo [3] bombardment?
@MatthewRycroft1 [4]'s statement: https://t.co/SEYxRGbRar [5] pic.twitter.com/ZpWZN5qYhw [6]
— UKUN_NewYork (@UKUN_NewYork) September 25, 2016 [7]
#Syrie [8] "Face à la gravité du drame en cours à Alep, il n’y a plus de temps à perdre",déclaration
de @jeanmarcayrault [9] https://t.co/sCcJlsCYA3 [10]
— France Diplomatie (@francediplo) September 25, 2016 [11]
Watch @AmbassadorPower [12]'s remarks at today's @UN [13] Security Council Briefing on #Syria
Text: https://t.co/wnUEzouPj0 [15] https://t.co/4EoNiZufRy [16]

.

[14]

— Department of State (@StateDept) September 26, 2016 [17]
Told emergency mtg of #UNSC [18] there can be no #Syria
civilians & lies must stop: https://t.co/iCjPmJbAJc [19]

[14]

peace if Russia wants war. Attacks on

— Samantha Power (@AmbassadorPower) September 25, 2016 [20]
Ban: Bunker buster bombs don't bust bunkers; they demolish ordinary ppl looking 4 any last refuge
of safety #Syria [14] https://t.co/rcS7F1S5sK [21]
— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) September 25, 2016 [22]
#Churkin [23]: #Syria [14]'s return to peace became almost impossible task https://t.co/yuy0IXsTDR
pic.twitter.com/zivWVAwakm [25]

[24]

— MFA Russia (@mfa_russia) September 26, 2016 [26]
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