
Израелска ТВ: Новинарка Ал Џазире врло вероватно убијена израелском ватром у Џенину на Западној обали. Хиљаде људи на сахрани у источном Јерусалиму
петак, 13 мај 2022 22:57

Шеф израелске војске Авив Кохави и генерали разматрали су на затвореном састанку
могућност да је новинарку Ал Џазире Ширин Абу Аклех погодио израелски метак у
Џенину на Западној обали, јавио је израелски ТВ Канал 12.

  

  

Два обавештена извора су рекла да је та могућност означена као врло вероватна, додаје
се у телевизијском извештају.

  

Састанак је одржан у четвртак, пре него што је израелска војска објавила извештај
унутрашње истраге у којем је убиство израелском ватром наведено као један од могућих
сценарија смрти новинарке уз могућност да је убијена палестинским метком.
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Како је навео Канал 12, неки учесници састанка сматрају да је можда вероватније да је
Абу Аклех погођена залуталим метком израелске војске него насумичном палестинском
паљбом.

  

Кохави је рекао да су то превремене и спекулативне процене и наредио да експерти
реконструишу догађаје.

  

Начелник Генералштаба Израела је такође рекао да се сигурно мисли да постоји
могућност да је новинарка погођена ватром израелске војске, али да ће дефинитивне
одговоре дати испитивање метка којим је погођена.

  

Војни портпарол је изјавио за ТВ да се не знају тачне околности смрти новинарке, али да
ће се истрага наставити и да је војсци стало да открије истину.

  

Палестинска страна одбила је захтев Израела за заједничком истрагом и да достави
смртоносни метак.

  

Хиљаде људи на сахрани новинарке Ал Џазире у источном Јерусалиму

  

Ширин Абу Аклех, новинарка Ал Џазире, која је у среду преминула након што је упуцана
док је извештавала о рацији израелских снага у граду Џенину, на окупираној Западној
обали, сахрањена је у источном Јерусалиму.

  

Верски обред одржан је у локалној катедрали, а Абу Аклех је сахрањена на
протестантском гробљу „Моунт Зион“, поред својих родитеља.
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  Сахрани су присуствовале хиљаде палестинских званичника, пријатеља, комшија ирођака.  Хиљаде људи су на улицама које воде до катедрале махале палестинским заставама искандирале слогане одајући пошту убијеној новинарки.  Колеге које су носиле фотографије Абу Аклех, носили су и транспаренте на којима јеписало: "Речи никада не умиру".  Израелска полиција интервенисала је током сахране новинарке. Полиција ниједозволила да окупљени тело убијене новинарке понесу на раменима. Користили супендреке, гумене метке и звучне бомбе.  
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  Абу Аклех је преминула након што је упуцана док је извештавала о рацији израелскихснага у граду Џенину. Још један новинар, Али ал-Самуди, погођен је у леђа, саопштило јепалестинско Министарство здравства у среду.  Абу Аклех је рођена у Јерусалему 1971. године, новинарство је дипломирала најорданском Универзитету Јармук.  Violence erupted at the funeral of slain Palestinian American journalist Shireen Abu Akleh asIsraeli forces closed in on the funeral procession and began beating and harassing mourners.(warning: distressing footage) pic.twitter.com/Z6YT7iBClP— NowThis (@nowthisnews) May 13, 2022    Телевизијски канал са седиштем у Катару Ал Џазира оптужио је израелске снаге занамерно убиство новинарке те медијске куће на окупираној Западној обали.  У саопштењу Ал Џазире наводи се да је на Абу Аклех "хладнокрвно убијена" од странеизраелских снага. Убиство је названо "гнусним злочином, који само намерава да спречимедије у обављању њихове дужности".  
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  На објављеним снимцима са лица места види се како људи аутомобилом пребацујуновинарку Ал Џазире, док је она носила новинарски прслук.  Израелска војска је саопштила да њене прве процене указују да су Абу Аклех "убилипалестински наоружани нападачи".  (Бета, Анадолија)  Видети још: Јерусалим: Израелска полиција напала погребну поворку која јеносила ковчег убијене новинарке Ал Џазире Ширин Абу Аклеамеричко-палестинског порекла  
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