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 Због напада дроновима на два нафтна постројења у Саудијској Арабији, привремено је
прекинута производња на те две локације, што погађа око половину укупне производње
националног нафтног гиганта Арамко, саопштило је саудијско Министарство енергетике.

  

  "Напад је утицао на привремену суспензију на локацијама Абкаик и Кураис", рекао је
саудијски министар енергетике принц Абдулазиз бен Салман, у саопштењу које је
пренела новинска агенција СПА.   

Напад је изазвао прекид производње 5,7 милиона барела сирове нафте, што је око 50
одсто укупне производње компаније Арамко, рекао је он.

  

Како се у саопштењу наводи, недостатак нафте ће бити надокнађен из залиха и да ће
компанија дати ажуриране информације наредних 48 сати.

  

У нападу јеменских шиитских Хути побуњеника погођено је највеће светско постројење
за прераду нафте и још једно велико нафтно поље, изазвавши огромне пожаре на
рањивом месту за глобално снабдевање енергијом.

  

Саудијски министар је у саопштењу додао да су пожари под контролом, као и да нема
повређених.

  

Хути које подржава Иран и који држе под контролом главни град Јемена и део јеменске
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територије, јуче су преузели одговорност за напад. Арапска коалиција предвођена
Саудијском Арабијом се од 2015. бори против Хутија у Јемену на страни међународно
признате јеменске владе.

  

САД су јуче Иран оптужиле да је одговоран за напад. Амерички државни секретар Мајк
Помпео је у твитер поруци написао да "нема доказа да су напади дошли из Јемена", и
додао да је "Иран покренуо напад без преседана на светске залихе енергената".

  

Иран одбацује оптужбе да је одговоран за напад на нафтна поља у Саудијској
Арабији

  

Иран је одбацио као "бесмислене" оптужбе Вашингтона према којима је он одговоран за
напад дроновима на саудијска нафтна постројења за које су одговорност преузели
јеменски Хути побуњеници.

  

"Тако стерилне и слепе оптужбе и изјаве су неразумљиве и бесмислене", рекао је
портпарол иранског Министарства спољних послова Абас Мусави, указавши да циљ
таквих оптужби могао да буде оправдање "будућег деловања" против Ирана.

  

Премијер: Ирачка територија није употребљена за нападе на Саудијску Арабију

  

Ирак демантује да су са његове територије лансирани дронови јеменских побуњеника
који су погодили саудијска нафтна постројења, саопштено је из канцеларије ирачког
премијера Абдела Абдул-Махдија.

  

Ирак би деловао "одлучно" када би било ко покушао да користи његову територију да
напада друге земље, наводи се у саопштењу.

  

Видети још:
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Мајк Помпео: Иран је крив за напада на нафте погоне у Саудијској Арабији

  

Јемен: Побуњени Хути преузели одговорност за напад дроновима на нафтна
постројења у Саудијској Арабији

  

(Бета-АФП-АП)
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