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Двоје страних туриста убијено је данас у нападу ножем на плажи у египастком
одмаралишту Хургада, а четворо људи је рањено, саопштило је египатско Министарство
унутрашњих послова. Агенција АП пренела је да је троје Срба повређено у нападу,
позивајући се на неименованог египатског званичника, али из амбасаде Србије у Каиру
за "Блиц" је речено да је реч о дезинформацији.

  
  

⚡️Teroristu uzbrukums #Hurgada #Ēģipte . Sadurti 6 #Ukraina  tūristi. Divi no tiem gājuši
bojā. pic.twitter.com/x0iYMfV
8X4

  — BreakingLV (@breakinglv) July 14, 2017    

- То је дезинформација. У хотелу "Захабија" има 30 наших држављана. Све смо
контактирали и сви су добро - речено је за "Блиц" у српској амбасади у Каиру.

  

Да у нападу нема повређених Срба, убрзо је потврдило и Министарство спољних
послова Србије.

  

Већина српских медија пренела је да вест агенције "Асошијетед прес" која је објавила да
је троје од четворо повређених српске националности, а да је четврта повређена особа
из Пољске.

  

Амбасада Србије у Каиру за Танјуг је два пута потврдила да нема Срба међу жртвама
напада у Хургади, у Египту, и пре, али и после вести америчке агенције "АП" да је од
шест страних туриста избодених ножем - троје држављана Србије.

  

Десетак минута касније, након информације о томе да је међу избоденим туристима
троје српских држављана, АП је емитовао "ургент" вест у којој прецизира да су две
Украјинке преминуле непосредо након напада, те да је рањено четворо других страних
туриста, али - не наводи њихову националност.
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АФП је у међувремену јавио да се не зна које су националности избоде раније данас на
плажи у египатском летовалишту Хургада.

  
  

2 tourists killed, 4 injured in #Egypt  beach resort stabbing, suspect arrested pic.twitter.com/w
u9UEGata5

  — CGTN (@CGTNOfficial) July 14, 2017    

Би-би-си пише да је међу повређеним туристима има и неколико у критичном стању, а
како се наводи, туристи су брзо пребачени у локалну болницу. Египатски безбедносни
званичник је рекао да је нападач убо туристе у лице, врат и стопала. Он је говорио за АП
анонимно јер није овлашћен да разговара са медијима, пренео је Вашингтон пост.

  

Нападач је ухапшен и он је на саслушању како би се утврдили мотиви напада, додаје се у
саопштењу министарства. Министарство је навело да је изгледа да је нападач допливао
до хотелског комплекса са оближње јавне плаже.

  

Иначе, гост хотела у Хургади, који је видео како нападач убада стране туристе, рекао је
да му се нападач обратио на плажи речима: "Нећу да траже Египћане", а затим је
покушао да побегне наокон што је туристу убо у врат.

  
  

BREAKING: Egypt terror as six female tourists stabbed in Hurghada holiday resort, two dead h
ttps://t.co/8UXRUSdLJS
pic.twitter.com/Hb2Go4QP44

  — Daily Express (@Daily_Express) July 14, 2017    

Сведок, који није желео да открива идентитет, рекао је да је нападач младђи мушкарац,
око двадесет година, висок око 180 центиметара, и да је на себи имао плаве фармерке и
црну мајицу. Нападч је преко мобилног телефона некоме рекао шта је урадио.

  

- Ускочио је у море и почео да плива, али је полиција упала у хотел и стигла га - рекао је
сведок.
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Сведок је објаснио да је нападач стигао до хотела преко плаже. Сведок је потврдио да
је видео кола Хитне помоћи како превози троје повређених туриста, док је полиција
оградила хотел и плажу, као и да је више туриста почело да отказује своје резервације,
и почело да одлази у страху.

  

АФП подсећа да су у јануару 2016. године такодје у Хургади двојица напдача,
симпатизера Исламске државе ранили ножем троје туриста.

  

Убијено пет полицајаца код Гизе

  

Раније данас објављено је да је најмање пет египатских полицајаца погинуло у нападу
наоружаних екстремиста на њихово возило док су патролирали облашћу где се налазе
најстарије египатске пирамиде у Гизи.

  

Власти су оградиле област и хитна помоћ је на месту напада који се који се догодио у
близини чувене Џосерове степенасте пирамиде, најстарије од више од 90 египатских
пирамида, на око 20 километара јужно од Каира. Одговорност за напад још није нико
преузео, али он носи обележја Хасм групе коју египатске власти повезују са забрањеним
Муслиманским братством.

  

(Блиц)
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