
Израел: Серија терористичких напада из Египта
четвртак, 18 август 2011 19:53

Тел Авив - У серији терористичких напада на израелске циљеве, недалеко од границе с
Египтом, погинуло је седморо људи, а најмање 26 је повређено. Хамас похвалио нападе.

  

У првом нападу гађан је аутобус који је путовао из Бершеве ка Ејлату, израелској луци, и
догодио се око 12 сати по локалном времену.

  

Након нешто више од пола сата испаљена је мина из Египта, а око 13.10 и антитенковска
ракета, која је погодила приватно возило и повредила седморо људи. Затим је испаљена
и друга која је усмртила шесторо људи.

  

Остало је нејасно, међутим, да ли су убијени и нападачи и колико је међу њима жртава.

  

Израелски лист "Хаарец" наводи изјаву војног портпарола да је међу њима било две до
четири жртве, док други медији, на које се позива Ројтерс, јављају да их има седам.

  

У нападнутом аутобусу било је војника који су се враћали кући из својих база за викенд.
После тог напада организована је потера за возилом у коме, како се верује, били
наоружани нападачи . Путеви око Ејлата, популарног летовалишта, су затворени док је
трајала потрага и сукоб специјалних снага са нападачима. Два израелска хеликоптера
пренела су рањенике у болнице.

  

Портпарол израелског премијера Бењамина Нетанијахуа Марк Регев изјавио је да
Израел има специфичне и прецизне информације да су терористи који су гађали
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Израелце дошли из појаса Газе. Други неименовани израелски званичник објаснио је да
наоружани људи нису могли да дођу у Израел дуж строго контолисане границе с
појасом Газе, већ су отишли на Синај и одатле се убацили.

  

Египатски безбедносни извори кажу, међутим, да није вероватно да су нападачи дошли
са египатске територије.

  

Сам Нетанијаху је најавио одговор на нападе, а Хамас наводно евакуише своје седиште у
Гази у очекивању освете. Са друге стране, Исламистички палестински Хамас похвалио
је данашњу серију смртоносних напада на југу Израела, али је одбио да преузме
одговорност за то.

  

"Не мислим да је Хамас иза тих напада, али их ми похваљујемо, јер су били против
војника", рекао је Ахмед Јусуф, члан организације која контролише појас Газе од
средине 2007. године. Ниједна друга палестинска организација није преузела
одговорност за нападе.

  

Лидер Хамаса Салах ал Бардавил је рекао да се његова организација и палестински
народ не плаше ционистичких претњи и неће седети скрштених руку ако непријатељ
нападне.

  

(Танјуг)
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