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На теретном броду који су данас у Персијском заливу заузеле иранске снаге налазе се
24 члана посаде, углавном из источне Европе и Азије, саопштила је компанија "Рикмерс
Шип мениџмент", која је изнајмила тај брод.

  

Портпарол "Рикмерса" Кор Рејдингс је за данску телевизију ТВ2 изјавио да су у
компанији забринути за посаду, пошто су иранске снаге пуцале на брод ради упозорења,
а затим се и укрцале на њега, пренео је Ројтерс.

  

  

Рејдингс је додао да се брод кретао уобичајеном комерцијалном рутом између Саудијске
Арабије и Уједињених Арапских Емирата, као и да у компанији "Рикмерс", са седиштем у
Хамбургу, не знају зашто је Иран преузео контролу над бродом.

  

Портпарол америчког Министарства одбране Стив Ворен је изјавио да су ирански
патролни чамци пуцали око теретног брода "МВ Маерск Тигрис", који плови под
заставом Маршалских Острва, док се налазио у Ормуском пролазу у иранским
територијалним водама.

  

Саудијска телевизија "Ал Арабија" је прво објавила да су "иранске снаге" у Персијском
заливу преузеле контролу над америчким теретним бродом, али је Пентагон касније
негирао да је брод амерички, као и да на њему има држављана САД.
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Ворен је истакао да је капетан брода прво одбио да се повинује наређењу иранских
снага да заплови дубље у иранске воде, али је након пуцњева упозорења ипак
послушао.

  

Теретни брод је затим запловио у воде у близини острва Ларак, додао је портпарол
Пентагона.

  

Он је оценио да је "неприкладно" што су Иранци пуцали из упозорења на брод у датим
условима, али је додао да је за сада исувише рано да се каже да ли интервенција
иранских снага представља кршење слободе пловидбе у међународним водама.

  

Ворен је рекао да је ка водама где се десио инцидент кренуо разарач америчке војске,
како би пратио ситуацију. Тамо је послат и патролни брод морнарнице САД и авион за
извиђање, додао је он.

  

Маршалска острва, под чијом заставом плови теретни брод "МВ Маерск Тигрис", је
суверена држава која је 1983. са САД склопила Споразум о слободном удруживању.

  

Иранска агенција Фарс је објавила да је брод заплењен због комерцијалног спора. "Брод
је предмет спора иранске лучке управе, која је добила одобрење од суда да заплени
пловило", објавио је Фарс, не наводећи детаље.

  

Иран заузео брод, разарач САД близу

  

Техеран -- На теретном броду који су у Персијском заливу заузеле иранске снаге налазе
се 24 члана посаде, углавном из источне Европе и Азије.

  

Портпарол компаније "Рикмерс Шип мениџмент" која је изнајмила тај брод Кор Рејдингс
је за данску телевизију ТВ2 изјавио да су у компанији забринути за посаду, пошто су
иранске снаге пуцале на брод ради упозорења, а затим се и укрцале на њега, пренео је

 2 / 4



На броду који су заузеле иранске снаге део посаде је из Источне Европе
уторак, 28 април 2015 19:41

Ројтерс.

  

Рејдингс је додао да се брод кретао уобичајеном комерцијалном рутом између Саудијске
Арабије и Уједињених Арапских Емирата, као и да у компанији "Рикмерс", са седиштем у
Хамбургу, не знају зашто је Иран преузео контролу над бродом.

  

Портпарол америчког Министарства одбране Стив Ворен је изјавио да су ирански
патролни чамци пуцали око теретног брода "МВ Маерск Тигрис", који плови под
заставом Маршалских Острва, док се налазио у Ормуском пролазу у иранским
територијалним водама.

  

Саудијска телевизија "Ал Арабија" је прво објавила да су "иранске снаге" у Персијском
заливу преузеле контролу над америчким теретним бродом, али је Пентагон касније
негирао да је брод амерички, као и да на њему има држављана САД.

  

Ворен је истакао да је капетан брода прво одбио да се повинује наређењу иранских
снага да заплови дубље у иранске воде, али је након пуцњева упозорења ипак
послушао.

  

Теретни брод је затим запловио у воде у близини острва Ларак, додао је портпарол
Пентагона.

  

Он је оценио да је "неприкладно" што су Иранци пуцали из упозорења на брод у датим
условима, али је додао да је за сада исувише рано да се каже да ли интервенција
иранских снага представља кршење слободе пловидбе у међународним водама.

  

Ворен је рекао да је ка водама где се десио инцидент кренуо разарач америчке војске,
како би пратио ситуацију. Тамо је послат и патролни брод морнарнице САД и авион за
извиђање, додао је он.
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Маршалска острва, под чијом заставом плови теретни брод "МВ Маерск Тигрис", је
суверена држава која је 1983. са САД склопила Споразум о слободном удруживању.

  

Иранска агенција Фарс је објавила да је брод заплењен због комерцијалног спора. "Брод
је предмет спора иранске лучке управе, која је добила одобрење од суда да заплени
пловило", објавио је Фарс, не наводећи детаље.

  

(Танјуг)
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