
Ројтерс: Израел и „Исламски џихад“ договорили примирје у Гази, како је предложио Каиро. Египат: Израел пристао на предложени прекид ватре, чека се одговор „Исламског џихада“
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Израел и Исламски џихад договорили су се да у недељу увече успоставе примирје у
Гази, како је предложио Каиро, али две стране још нису потврдиле ту информацију,
наводе неименовани извори, преноси Ројтерс.

  

  

Египатски безбедносни извор рекао је да је Израел пристао на понуду о успостављању
примирја, док је палестински званичник навео да ће примирје ступити на снагу вечерас у
20.00, наводи агенција.

  

Портпароли Израела и Исламског џихада нису потврдили информацију да је договорено
успоставлање примирја, рекавши само да су у контакту са Каиром.
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Израел је ноћас наставио нападе на Појас Газе. Број погинулих попео се на 31, док је
рањено 265 особа, објавиле су палестинске власти. Посредници из Египта предложили
су да примирје у Гази ступи на снагу вечерас у 22.00 часа, изјавио је египатски
безбедносни извор, који каже да је Израел пристао на предложени прекид ватре, док се
чека палестински одговор.

  

Неименовани извори: Израел и Исламски џихад договорили примирје

  

Неименовани извор наводи да су Израел и Исламски џихад постигли договор да вечерас
успоставе примирје у Гази, како је предложио Каиро, али две стране још нису потврдиле
ту информацију.

  

Египатски безбедносни извор рекао је да је Израел пристао на понуду о успостављању
примирја, док је палестински званичник навео да ће примирје ступити на снагу вечерас у
20.00 часова, пренео је Ројтерс.

  

Портпароли Израела и Исламског џихада нису потврдили информацију да је договорено
успоставлање примирја, рекавши само да су у контакту са Каиром.

  

Израел: Исламски џихад до сада испалио 780 пројектила

  

Према подацима Израелских одбрамбених снага, број пројектила које је Исламски џихад
испалио према Израелу је 780. Од тога, наводе, 180 је пало у Појасу Газе.

  

ПВО систем "Гвоздена купола" пресрео је око 270 пројектила, саопштио је ИДФ.

  

Истичу да је тај систем показао скоро 97 одсто успеха у пресретању пројектила
испаљених према насељеним подручјима.
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"Израел пристао на прекид ватре, чека се палестински одговор"

  

Посредници из Египта који раде на постизању примирја између Израела и палестинског
Исламског џихада предложили су да примирје у Гази ступи на снагу вечерас у 22.00
часа, изјавио је египатски безбедносни извор.

  

Египатски извор каже за Ројтерс да је Израел пристао на предложени прекид ватре у
Гази, али се чека палестински одговор.

  

За сада нема званичне потврде да ће примирје ступити на снагу нити од Израела нити
од представника Исламског џихада.

  

Палестинске власти: Број погинулих порастао на 31

  

Број погинулих у Појасу Газе порастао је на 31, укључујући шесторо деце, саопштиле су
здравствене власти Хамаса.

  

Израел је негирао одговорност за најмање девет смртних случајева, које су, како каже,
изазвале ракете палестинског Исламског џихада испаљене на Израел које су пале
унутар енклаве.

  

Министарство здравља које води Хамас саопштило је да је 265 људи рањено у Гази од
почетка операције "Зора" у петак поподне.

  

Исламски џихад: Искористили смо само мали део могућности

  

Портпарол војног крила Исламског џихада коментарише борбе у Гази по први пут откако
је Израел у петак покренуо операцију "Зора" против те терористичке групе.
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"Могућности које смо до сада користили су само мали део онога што смо припремили",
рекао Абу Хамза из Бригада Ал Кудс.

  

Позвао је Палестинце са Западне обале и Израелце Арапе да се придруже борби.

  

Разговори о прекиду ватре уз посредовање Египта

  

Израел преговара о прекиду ватре како би се окончала операција "Зора" уз
посредовање Египта, рекли су за Џерузалем пост дипломатски извори.

  

Палестински исламски џихад наставио је да лансира ракете на цивилне мете на југу
Израела у недељу поподне, док су вођени преговори о прекиду ватре.

  

Египатски председник Абдел Фатах ел Сиси рекао је у суботу да његова земља ради на
окончању најновијег насиља између Израела и Палестинаца у Појасу Газе.

  

Сиси је истакао да је Каиро "даноноћно разговара са свима како ствари не би измакле
контроли".

  

Шин Бет: Испуњена већина циљева зацртаних у операцији "Зора"

  

Израелска тајна служба Шин бет сматра да је већина циљева за зацртаних у операцији
"Зора" испуњена, преноси Џерузалем пост.

  

Израелско одбрамбено и политичко руководство разматрало је окончање операције
"Зора" за недељу, мање од два дана након што је почела и док је Иламски џихад
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наставио да шаље ракете на Израел.

  

Шеф Шин Бета Ронен Бар рекао је у суботу министрима за безбедност да је Израел
испунио већину циљева које је поставио на почетку операције у Гази у петак поподне.

  

Пре израелских ваздушних напада, становници градова у близини Газе били су у
изолацији три дана због претњи ескалације Исламског џихада.

  

Један министар из Лапидовог кабинета рекао је да Израел не жели да прошири
операцију, иако још није извесно да ли су сазрели услови за прекид ватре.

  

Лапид: Операција "Зора" трајаће колико буде потребно

  

Израелски премијер Јаир Лапид и министар одбране Бени Ганц објавили су
координиране изјаве у којима кажу да ће операција „Зора" наставити колико год је
потребно.

  

"Израелске одбрамбене снаге (ИДФ), Шин Бет и снаге безбедности наставиће да делују
против Исламског џихада све док не обновимо мир и отклонимо претњу деци која живе у
пограничном региону са Газом", рекао је Ганц.

  

Становници јужног Израела претрпели су напад од скоро 500 ракета испаљених из Газе
од петка, а многи су у изолацији од средине прошле недеље.

  

И Лапид и Ганц похвалли су ИДФ, Шин Бет и безбедносне снаге за ликвидацију другог
човека Искамског џихада, Каледа Мансура. Израелски премијер је то назвао
"изванредним достигнућем".
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Поред обећања да ће наставити напад на мете и оперативце Исламског џихада, Лапид
каже да израелске снаге пазе на смањење цивилних жртава у Гази.

  

Министарство здравља Газе: У израелским нападима погинуло 29 особа

  

Тренутан биланс погинулих у Гази је 29, укључујући шесторо деце, саопштило је
Министарство здравља палестинске енклаве које води Хамас.

  

У ранијем извештају тврдило се да је број убијених 32, истиче Тајмс оф Израел.

  

Израелске властие негирале су одговорност за смрт четворо деце у избегличком насељу
Џабалија синоћ, рекавши да је смртоносну експлозију изазвала ракета палестинских
терориста, која се није правилно активирала.

  

У понедељак седница Севета безбедности УН-а

  

Савет безбедности Уједињених нација одржаће састанак иза затворених врата у
понедељак о најновијој ескалацији између Израела и палестинског Исламског џихада у
Појасу Газе, рекао је палестински амбасадор при УН-у Ријад Мансур.

  

"Састанак су затражили Уједињни Арапски Емирати заједно са Кином, Француском,
Ирском и Норвешком", наводи директорка за стратешке комуникације Министарства
спољних послова УАЕ Афра Махаш ел Хамели.

  

"Уједињени Арапски Емирати су нагласили потребу за враћањем мира у појас Газе,
смањењем ескалације и очувањем живота цивила", рекла је Хамнеијева, додајући да Абу
Даби „изражава своју дубоку забринутост због тренутне ескалације и позива на
максималну уздржаност, спречити увлачење у нове нивое насиља и нестабилности."
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Како је рекао високи званичник УАЕ, током састанка у понедељак, чланови Савета
безбедности ће разговарати о "тренутним дешавањима и начинима подршке
међународним напорима за постизање свеобухватног и праведног мира".

    

Сирене за ваздушну опасност на периферији Јерусалима

  

У насељима на периферији Јерусалима оглсиле су се сирене за ваздушну опасност.

  

Како наводи Тајмс ов Израел, стижу први извештаји да је противвзадушни систем
"Гвоздена купола" већ пресрела ракете из Газе у том подручју.

  

Истовремено, циљна су и насеља у близини границе са Газом.

  

Тренутно нема извештаја о штети или повређенима ни на једној локацији.

  

Исламски џихад потврдио да је погинуо високо рангирани командант

  

Палестински Исламски џихад потврдио је да је у израелском ваздушном нападу убијен
високо рангирани командант те организације.

  

"Бригаде Ал Кудс (Јерусалимске бригаде) жале за вођом Халедом Мансуром, чланом
нашег савета безбедности и командантом јужног региона (Појаса Газе). Он је јуче убијен
у израелском ваздушном удару", наводи се у саопштењу ове палестинске групе, преноси 
Ројтерс
.

  

Бригаде Ал Кудс су оружано крило Палестинског исламског џихада.
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Израелска војска саопштила је ноћас да напада тунеле Исламског џихада у Појасу Газе.

  

Са друге стране, министарство здравља у Појасу Газе наводи да се број убијених попео
на 31, док је рањено 265 особа, објавио је Тајмс оф Израел.

  

Према подацима Израелских одбрамбених снага, број пројектила које је Исламски џихад
испалио према Израелу је 580. Од тога, наводе, 120 је пало у Појасу Газе.

  

ПВО систем "Гвоздена купола" пресрео је око 200 пројектила, саопштио је ИДФ.

  

Војска наводи да "Гвоздена купола" показала 97 одсто успеха у пресретању пројектила
испаљених према насељеним подручјима.

  

Израел је почео операцију у петак са циљем да гађа палестинску радикалну групу
Исламски џихад у Гази.

  

(РТС, агенције)
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