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Због провокација са грузијске стране ниво борбене готовости руских војних јединица и
граничара у Јужној Осетији је повећана, а органи безбедности Јужне Осетије појачали су
режим рада поводом годишњице догађаја из августа прошле године, саопштили су данас
представници Москве и Чинвалија.
  Званични представник руског Министарства иностраних послова Андреј Нестеренко
рекао је да је "ситуација заиста забрањавајућа" и да "провокације са грузијске стране
уочи годишњице августовских догађаја не престају".

  

"Због тога је појачана борбена готовост руских војника и граничара, који се налазе у
Јужној Осетији", рекао је Нестеренко. Према његовим речима, тренутно је најважније не
допустити ескалацију и прерастање пуцњаве у веће сукобе. Нестеренко је додао да
Русија "пажљиво прати све што се дешава на грузијско-јужноосетијској граници",
пренела је агенција Итар-Тас.

  

"Пажљиво региструјемо изјаве јужноосетијских и грузијских представника, које су, како
је то не једном било и у прошлости, противречног карактера, препуне узајамних
оптужби", казао је он, додајући да се сваки од случајева пуцњаве анализира уз учешће
руских служби, као и јужноосетијских власти, ради утврђивања правог стања ствари.

  

Агенција РИА Новости је пренела изјаву амбасадора Јужне Осетије у Русији Дмитрија
Медојева да су органи безбедности појачали режим рада уочи годишњице сукоба са
грузијским снагама и празновања дана руског признања независности.

  

Европска унија је јуче изразила забринутост због тензија између Грузије и Јужне
Осетије и инцидената у граничном појасу са Јужном Осетијом. 

  

САД и Европска унија требало би да пошаљу "јасну поруку" Москви како би ублажили
напетости у односима Русије и Грузије, рекао је данас грузијски председник Михаил
Сакашвили. 
  Сакашвили је за француски радио РТЛ рекао да "постоји ризик" од обнављања сукоба
између Русије и Грузије.
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"Руси стално врше притисак. Најновији маневри забрињавају, они одбијају од одговоре
на апеле европских посматрача, а медији у Москви, нажалост, најављују неминовни
конфликт", рекао је Сакашвили у изјави из Тбилисија. 

  

Грузијски председник је рекао да, и поред свега, верује у Европу и САД и да ће Брисел
и Вашингтон "послати јасну поруку" Москви. Он је додао да ће Грузија учинити све да
избегне нови сукоб са Русијом. 
  "Никада се нећемо упустити у сукоб са Русима већ пружамо отпор њиховој агресији.
Већ 16 година руске снаге су присутне у Грузији, они не желе да останемо независни",
рекао је Сакашвили.

  

(Танјуг, Бета)
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