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Турска је затражила од амбасадора Израела у Анкари да привремено напусти Турску.
Турска је то учинила у знак протеста због јучерашње погибије неколико десетина
Палестинаца, на које су пуцале израелске снаге на граници у појасу Газе, пренела је
агенција Франс прес.

  

  

Турско Министарство иностраних послова је позвало на разговор амбасадора Израела
Еитана Наеха, да би га "замолило да се врати у своју земљу на неко време", изјавио је
неименовани турски званичник, дан пошто је Турска у земљу позвала свог амбасадора у
Тел Авиву да се врати кући.

  

Турска је жестоко осудила одлуку о премештању америчке амбасаде из Тел Авива у
Јерусалим, као и израелску употребу силе над Палестинцима који су протестовали због
те мере. Како је пренела агенција АП, турско Министарство здравља саопштило је да је
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војска припремила "ваздушни мост" како би у Турску пребацила рањене Палестинце.

  

Најмање 59 Палестинаца је јуче убијено и 1.200 је рањено током протеста у Гази,
углавном хицима из снајпера.

  

Израел протерао турског конзула

  

Израел је затражио од турског генералног конзула у Јерусалиму да привремено напусти
ту земљу.

  

Овај потез је уследио након што је раније данас турско министарство спољних послова
протерало израелског амбасадора у знак протеста због употребе смртоносне силе на
граници са појасом Газе и америчке одлуке о пресељењу амбасаде у Јерусалима,
наводи АП.

  

Ердоган је на твитеру написао да израелски премијер Бењамин Нетанијаху "има на
рукама крв Палестинаца".

  

Нетанијаху је узвратио саопштењем у којем је навео да је "Ердоган међу највећим
подржаваоцима Хамаса и да нема сумње да он добро разуме тероризам и покољ."

  

"Предлажем да нам он не проповеда о моралу", додао је Нетанијаху.

  

(Агенције)
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