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 Бејрут -- Либански премијер Саад Харири оптужио је Израел за "агресију" наводећи да
угрожава регионалну стабилност.

  

  Харири се огласио неколико сати после пада два израелска дрона на упориште
Хезболаха у Бејруту, када је оштећен медијски центар тог шиитског покрета. "Нова
агресија представља претњу за регионалну стабилност и покушај да се даље појачају
тензије", написао је Харири у саопштењу.   

Он је осудио "флагрантни напад на либански суверенитет и флагрантно кршење
резолуције 1701" Уједињених нација којим је окончан сукоб две суседне земље 2006.
године.

  

Харири је први високи званичник Либана који је дао изјаву након што су два израелска
дрона пала у упориште Хезболаха у јужном Бејруту.

  

Медијски центар Хезболаха у Бејруту оштећен је експлозијом једног од два дрона која су
пала у јужно предграђе тог града, саопштено је данас из тог либанског шиитског
покрета. Хезболах није навео одакле су стигли дронови али је касније либанска војска
саопштила да се ради о израелским летелицама.

  

Либанска војска је саопштила да су два израелска дрона нарушила либански ваздушни
простор изнад јужног предграђа Бејрута, да је један пао а други експлодирао у ваздуху
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наносећи материјалну штету.

  

Дронови су пали иако није отворена ватра на њих у време појачане напетости између
суседног Израела и Ирана који подржава Хезболах убрзо након што су израелски
авиони напали циљеве крај сиријског главног града Дамаска.

  

Израелски ратни авиони редовно нарушавају либански ваздушни простор и изводили су
нападе на суседну Сирију из Либана у неколико наврата, што је изавало гнев либанских
и званичника Хезболаха који су се раније жалили УН.

  

Израелски авион је надлеао Бејрут данас након пада дронова што је подстакло бојазан
од ширег сукоба.

  

(Бета-АФП)
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