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Министарство спољних послова Кине саопштило је данас да је лет кинеског балона
изнад Сједињених Америчких Држава био изазван вишом силом, како је наведено, и
оптужило америчке политичаре и медије да користе ту ситуацију да дискредитују
Пекинг.

  

  

"Кина је увек стриктно поштовала међународно право и суверенитет и територијални
интегритет свих земаља", наводи се у саопштењу кинеског министарства, а преноси
Ројтерс.

  

Наведено је и да Пекинг и Вашингтон нису најавили никакву посету америчког државног
секретара Ентонија Блинкена Кини и да су саопштења САД њихова ствар и да Пекинг то
поштује.

  

Кинеско министарство је у одвојеном саопштењу навело да је директор Централне
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комисије за спољне послове Ванг Ји разговарао телефоном са Блинкеном у петак увече
о томе да случајне инциденте треба мирно и професионално решавати.

  

Ванг је Блинкену рекао да две стране морају да комуницирају благовремено и да
избегавају погрешне процене ситуације, саопштило је министарство.

  

Влада САД саопштила је да још један "кинески шпијунски балон" лети изнад територије
Латинске Америке.

  

После јучерашњих саопштења званичника војске САД да је сумњиви кинески "балон за
надзор" примећен како лети изнад савезне државе Монтана, портпарол Пентагона,
генерал Пат Рајдер, рекао је за Фокс њуз у петак увече да изнад Латинске Америке
лети још један кинески шпијунски балон, пренео је Танјуг.

  

Рајдер је на брифингу за новинаре у четвртак изјавио да је америчка влада открила
кинески балон за надзор на великој висини изнад континенталног дела САД.

  

Високи званичник одбране је рекао да је америчка влада размишљала о томе да обори
балон, али да је одлучила да не користи војну силу због потенцијалних ризика.

  

Портпарол кинеског министарства спољних послова рекао је у петак да је балон цивилни
и да се користи у метеоролошке и друге научне сврхе, као и да је непланирано скренуо
са предвиђеног курса.
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