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Medvedev ameninta Occidentul: ne
sanctioneaza si apoi ne cer alimente. Nu merge
asa
Occidentalii nu pot lovi Rusia cu sanctiuni economice "nebunesti" si, in
acelasi timp, sa se asteapta ca Rusia sa garanteze aprovizionarea cu alimente,
a declarat joi fostul presedinte Dmitri Medvedev, informeaza AFP, potrivit
stiripesurse.
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Secretarul de stat american Antony Blinken a acuzat in aceeasi zi Moscova, la o sedinta a
Consiliului de Securitate al ONU gazduita de Statele Unite, ca a luat ostatica "aprovizionarea cu
alimente a milioane de ucraineni si a milioane de alte persoane din intreaga lume".
"Tara noastra este pregatita sa isi asume toate obligatiile", a reactionat Medvedev. Dar asteapta,
de asemenea, ajutorul partenerilor sai comerciali", a declarat pe Telegram actualul
vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, informeaza Agerpres.
"in caz contrar, nu are sens: pe de o parte ne pun sanctiuni nebunesti si pe de alta parte ne cer
sa asiguram aprovizionarea cu alimente. Nu merge asa, nu suntem idioti", a adaugat fostul
presedinte rus (2008-2012).
Rusia si Ucraina asigura 30% din aprovizionarea cu alimente a planetei.

Statele Unite si Rusia s-au invinuit joi pentru agravarea insecuritatii alimentare in intreaga lume,
Washingtonul solicitand Moscovei sa permita deblocarea exporturilor de cereale ucrainene in
porturile de la Marea Neagra.
"Nu mai blocati porturile Marii Negre! Permiteti libera circulatie a navelor, trenurilor si
camioanelor care transporta alimente in afara Ucrainei", a spus Antony Blinken."Nu mai
amenintati cu suspendarea exporturilor de alimente si ingrasaminte catre tarile care va critica
razboiul de agresiune", a adaugat el.
Denuntand dorinta occidentala "de a face Rusia sa isi asume vina pentru toate problemele lumii",
ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a respins in bloc acuzatiile occidentale in
ansamblu. Criza alimentara din lume exista de mult timp, iar cauzele sale fundamentale provin
dintr-o spirala inflationista" alimentata de costurile in crestere ale asigurarilor, fluxurilor logistice
dificile si "speculatiilor pe pietele occidentale", a spus diplomatul rus.
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