
Израел: Спровели смо “напад великог обима” на иранске мете у Сирији
субота, 10 фебруар 2018 18:21

Израелска војска саопштила је да је спровела "напад великог обима" на иранске мете у
Сирији, након што је Израел оборио ирански дрон, који је ушао у земљу.

  

  

У саопштењу војске наводи се да су израелски авиони погодили 12 мета, укључујући три
батерије ваздушне одбране и четири иранске мете које су део иранског војног
постројења у Сирији.

  

Додаје се да су током напада испаљене противваздушне ракете ка Израелу, након чега
су се укључили аларми који су могли да се чују на северу Израела.

  

Израeлска војска претходно је саопштила да је оборила ирански дрон, који је ушао у
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земљу, и да је гађала иранске мете у Сирији, које су га лансирале.

  

У саопштењу се наводи да су се израелски авиони суочили са јаком противвазудушном
одбраном из Сирије, која је принудила израелске пилоте да напусте авион Ф-16, који се
срушио на северу Израела.

  

У саопштењу се наводи да су пилоти повређени ии евакуисани у болницу.

  

На северу Израела огласиле су се сирене као резултат сиријског напада.

  

Експлозије су могле да се чују у региону у Либану, у близини сиријске границе.

  

Портпарол израелске војске Џонатан Конрикус рекао је да је Иран одговоран за ово
"тешко кршење израелског суверенитета".

  

Војска наводи да "надгледа догађаја и у потпиности је спремна за даље акције".

  

Сиријска државна телевизјиа цитирала је војног званичника, који је рекао да су сиријске
одбрамбене снаге погодиле више од једног израелског авиона, преноси АП.

  

Израелска војска шаопштила је, међутим, да је само један авион оштећен док је био на
мисији да погоди "иранску инсталацију", која је лансирала дрон из Сирије чиме је
негирала наводе Сирије да је погођено више од једног авиона, пренео је Ројтерс.

  

(Танјуг)
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