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Израелска војска је саопштила да је гађала позиције Хамаса пошто су они испалили
ракете на Израел. У серији израелских ваздушних напада на појас Газе, као одговор на
десетине испаљених ракета на јужни Израел, убијена су три Палестинаца.

  

У нападима су погинуле трудница и њена једногодишња ћерка, саопштило је
министарство здравља у Гази. Убијен је и један припадник Хамаса. Израелски медији
објавили су да је у нападима Хамаса на град Сдерот близу границе са Газом повређено
неколико цивила.

  

  

Истовремено, УН и Египат покушавају да посредују у преговорима који би обезбедили
дугорочни прекид ватре између Израела и Хамаса, милитантне исламистичке групе чије
је упориште у Гази. Изасланик УН за Блиски исток, Николај Младенов, рекао је да је
"дубоко забринут".
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"Наши заједнички напори су до сада спречили да сукоби ескалирају. Уколико се
тренутна ситуација не смири, стање би могло значајно да се погорша и има изузетно
лоше последице", упозорио је он.

  

Израелска војска (ИДФ) каже да је до немира дошло након што су милитанти пуцали на
њихово возило у среду. Након што је Израел одговорио тенковским нападом, десетине
ракета испаљено је ка израелској територији у среду увече.

  

Хамасово војно крило преузело је одговорност за напад. Два њихова борца убијена су
раније ове седмице након што је Израел гађао граничне позиције Хамаса у северној
Гази. Израелска војска је на Твитеру написала да је њихов бомбардер гађао више од 140
стратешких локација, међу којима и објекат за производњу и складиштење оружја.

  

"Израелски ваздушни напад је одговор на ракете које су лансиране из појаса Газе према
израелској територији у току ноћи", саопштила је војска.

  

Они су додали да је лансирано 150 ракета из Газе према израелској територији.
Израелска телевизија емитовала је снимке оштећених зграда и кола у граду Сдерот. До
насиља је дошло убрзо пошто је висока делегација Хамаса разматрала предлог о
примирју са Израелом који су предложили Египат и УН.

  

Изасланик УН за Блиски Исток, Николај Младенов, је у среду осудио Хамасов напад
ракетама на Израел и позвао обе стране на суздржаност.

  

Последњих месеци, повећан је интензитет насиља на граници Газе и Израела.
Израелске снаге убиле су више од 160 палестинаца, углавном током протеста на којима
хиљаде људи сваке недеље подржава палестинске избеглице које желе да се врате
домовима својих предака у Израелу.

  

Организације за људска права оптужиле су израелску војску за прекомерну употребу

 2 / 3



ББЦ: У ваздушном нападу Израела на Газу страдали трудница и дете
четвртак, 09 август 2018 16:18

силе током протеста, али они тврде да су отворили ватру из самоодбране.

  

У исто време, палестински снајпериста је убио израелског војника. Палестинци су
прилепили и запаљиве направе на балоне и змајеве које су лансирали према Израелу.
Они су изазвали бројне пожаре у јужном Израелу у којима је изгорело 3. 000 хектара
шуме.

  

(ББЦ)
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