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 Каракас -- Председник Венецуеле Николас Мадуро је изјавио да неће наставити
преговоре са опозицијом док се она не огради од једне изјаве.

  

  Реч је о изјави Ванесе Нојман да Венецуела треба да напусти свој дугогодишње
претензије на део суседне Гвајане богат нафтом.   

Мадурова изјава, дата у петак касно увече, дошла је након што је главни државни
тужилац отворио истрагу против Ванесе Нојман, главног изасланика у Лондону шефа
опозиције и самопрокламованог председника Венецуеле Хуана Гваида, кога признаје
50-так земаља, међу којима су и САД.

  

"Док она не промени свој став они нас неће видети", изјавио је Мадуро на сусрету са
сарадницима који је снимала телевизија.

  

Преговори о решењу политичке кризе у Венецуели трају, под покровитељством
Норвешке, од априла.

  

Но Мадуро је прошлог месеца прекинуо рунду преговора која се одвијала на карипском
острву Барбадосе након подршке венецуеланске опозиције одлуци САД да појачају
санкције трећим земљама које послују са Венецуелом.
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Венецуелански потпредседник Делси Родригез је у четвртак обелоданио стари аудио
снимак у коме Нојман наговара Гваидовог сарадника Мануела Аведана да опозиција
престане са подржавањем венецуеланских претензија на Есекибо регион у суседној
Гвајани, богат нафтом.

  

У том снимку Нојман препоручује опозицији, након разговора у биританском
министарству иностраних послова, да одбаци претензије на регион Есекибо у Гвајани,
која је део британског Комонвелта, у замену за политичку подршку Лондона.

  

Нојман је касније, на Твитеру, негирала те оптужбе и рекла да Мадуров режим и
кубанска обавештајна агенција Г2 лансирају лажне вести.

  

Иначе, Венецуела већ дуго полаже претензије на рудама богати регион на десној страни
реке Есекибо у Гвајани, истичући да јој је он отет у 19. веку.

  

(Бета-АП)
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