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 Рио де Жанеиро -- Америчка морнарица је спремна да "учини шта је потребно" у
Венецуели, рекао је шеф Јужне команде САД.

  Та изјава долази након што је председник Доналд Трамп изјавио да је спреман да
уведе потпуну блокаду те јужноамеричке земље.   

"Нећу говорити о детаљима наших планова, о ономе што радимо, али смо спремни да
спроведемо у дело политичке одлуке", рекао је у Рио де Жанеиру адмирал Крег Фолер
приликом почетка заједничких поморских маневара с девет латиноамеричких држава.

  

На маневрима названим УНИТАС учествују и морнарице Велике Британије, Португала и
Јапана.

  

"Америчка морнарица је најмоћнија у свету. Ако је политичка одлука да се морнарица
употреби, уверен сам да смо способни да учинимо шта је потребно", рекао је Фолер
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новинарима.

  

Трамп је почетком августа претио увођењем блокаде Венецуеле којом влада
социјалистички председник Николас Мадуро.

  

САД су у априлу увеле Венецуели ембарго на нафту да би појачале притисак на Маруда
и натерале га да сиђе с власти. Трамп је затим почетком августа наредио замрзавање
свих средстава венецуеланске владе у САД и забранио трансакције с њом.

  

"Америчка влада је и даље концентрисана на циљани притисак на нелегитимни режим
да би се обезбедила транзиција ка легитимном, демократски изабраном режиму. Део
тих напора је да се осигура да хуманитарна помоћ стигне до људи којима је потребна",
навео је адмирал Фолер.

  

САД су једна од 50 држава које су за шефа државе признале опозиционог лидера Хуана
Гваида. Гваидо се на митингу у јануару прогласио за председника.

  

Двонедељни маневре недалеко од бразилске обале, у којима ће учествовати више од
3.300 војника, "шаљу поруку Мадуру", навео је Фолер.

  

(Бета-АФП)
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