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ДАМАСК - Сиријски председник Башар ал Асад оценио је данас да нове америчке
санкције значе нову фазу економског рата против владе у Дамаску и да представљају
део дуготрајних напора Вашингтона да "угуше" животни стандард Сиријаца.

  

  

Асад је у парламенту рекао и да је због санкција САД познатих као Цезаров закон
локална валута пала на најнижи ниво јер Сиријци забринути због своје економске
ситуације купују доларе, преноси Ројтерс.

  

Асад на кратко прекинуо говор у парламенту због ниског притиска
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Сиријски председник Башар ал Асад прекинуо је говор који је држао у Парламенту и
рекао пуној соби посланика да мора да "седне на минут", пошто му је на кратко пао
притисак.

  

Асад (54) је говорио пола сата када је почео да изгледа уморно и двапут прекинуо говор
да узме гутљај воде из чаше испред њега.

  

Говорио је о америчким санкцијама према Сирији и економској кризи у земљи када је
рекао аудиторијуму: "Притисак ми је пао и морам да седнем на минут ако немате ништа
против", и онда изашао из просторије.

  

Не зна се колико је одсуствовао, али када се вратио Асад, очни лекар по професији,
нашалио се и рекао да су лекари најгори пацијенти. Посланици су га дочекали аплаузом.

  

"Нисам јео од уторка поподне, немам шећер или со и ово се догоди", рекао је он.

  

Асад је говорио члановима парламента који су носили маске и били распоређени са
најмање два метра удаљености један од другог у великој сали.

  

У Сирији је број инфекција коронавируса у порасту у последње време, иако је укупан
број заражених и даље низак са 1.327 потврђених случајева и 53 умрла.

  

Ограничена места за тестирање и контрола сиријске владе над статистикама пандемије
забрињавају да би прави број случајева могао бити много виши него што се пријављује.

  

Канцеларија председника раније је саопштила да је говор прекинут "на неколико минута"
због "благог" случаја ниског притиска код председника после чега је наставио говор
нормално.

  Асад је говорио поводом прве седнице парламента после избора прошлог месеца. То су
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били трећи избори у Сирији од када је почео сукоб 2011.   

(Танјуг)
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