
Доналд Трамп: Изгледа да Иран стоји иза напада на Саудијску Арабију; Повукао сам САД из грозног, једностраног иранског нуклеарног споразума да бисмо заштитили безбедност Америке
уторак, 17 септембар 2019 23:27

Амерички председник Доналд Трамп остао је при ставу да Иран стоји иза напада на
Саудијску Арабију, али је истакао да жели да избегне сукоб и да треба сачекати док се
сигурно не сазна ко је починитељ.

  

  

После сусрета са бахреинским принцом-наследником Салманом бин Хамад ел Калифом,
Трамп је рекао да је одлучан да помогне свом саудијском савезнику, али да жели да
избегне рат с Ираном, преносе агенције.

  

Претходно је амерички председник "прозвао" Иран у вези са нападом на нафтна
постројења у Саудијској Арабији, доводећи у питање тврдње Техерана да нема ништа са
тим нападом.

  

Тензије између Техерана и Вашингтона и даље расту.
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"Да бисмо заштитили безбедност Америке, повукао сам Сједињене Државе из грозног,
једностраног иранског нуклеарног споразума. То није било довољно и увели смо
најстроже санкције иранском режиму. Пазите, то функционише, народе, биће то врло
добро", казао је Трамп.

  

Идентификоване локације с којих су лансирани дронови

  

САД су идентификовале локације у Ирану са којих су лансирани дронови и крстареће
ракете на кључне саудијске нафтне инсталације, рекао је један амерички званичник. Он
је прецизирао за ЦБС Неwс да су те локације у јужном Ирану и на северном врху Залива,
преноси ББЦ.

  

Саудијска противваздушна одбрана није зауставила дронове и ракете у суботу јер је њен
одбрамбени систем био окренут ка југу да спречи евентуалне нападе из Јемена, додао је
тај званичник.

  

ЦНН такодје јавља да су саудијски и амерички истражитељи утврдили са високим
степеном вероватноће да је напад у суботу на саудијска нафтна постројења изведен из
иранске базе у Ирану близу границе са Ираком.

  

Према процени истражитеља, ракете су летеле преко ваздужног простора јужног Ирака
и Кувајта.

  

Извор ЦНН-а је рекао да се избегавало да ракете лете преко Персијског залива где су
амерички и саудијски радарски системи најјачи.

  

Иран демантује укљученост у нападе на нафтна постројења, која су пореметила светско
снабдевање тим енергентом.
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За напад у суботу су одговорност преузели јеменски Хути, побуњеници које подржава
Иран. Дронови су погодили нафтно постројење Абкаик, највеће на свету и нафтно поље
Кураис.

  

(Н1, Бета)
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