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Смртонсна размена ватре између израелске и либанске војске на северној граници
Израела с Либаном, у којој је погинуло петоро људи - три либанска војника, један
либански новинар и један израелски војни официр - изазвала је оштре осуде арапских
лидера.

  

Сиријски председник Башар Асад обећао је да ће стајати уз Либан који се суочио с
„израелском злочиначком агресијом”, пренели су израелски медији.

  

Сиријска новинска агенција САНА цитирала је Асада који је рекао да „израелска
агресија доказује још једном да Израел улаже сваки могући напор да пољуља
стабилност у региону”.

  

„Уједињене нације и међународна заједница морају осудити и спречити израелску
агресију,” рекао је сиријски лидер.

  

Либански председник Мишел Сулејман осудио је израелску ватру најавивши да ће Либан
морати да одговори по сваку цену без обзира на жртве.

  

Он је рекао да су се израелски војници убацили на либанску територију што представља
кршење Резолуције 1701 Савета безбедности УН којом је окончан рат између Израела и
Хезболаха у лето 2006. године.

  

Либански премијер Саад Харири, такође је осудио кршење либанског суверенитета, како
је речено. Он је разговарао са египатским председником Хоснијем Мубараком о
одговору на „ израелску агресију против либанске армије”.

  

Израелска војска је саопштила да су се њени војници нашли на удару ватре за време
рутинске активности на израелској теритоји између безбедносне ограде и граничне
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линије коју су одредиле УН.

  

У размени ватре по најновијим информацијма учествовао је и хеликоптер који је испалио
две ракете на либански војни пункт крај једног села, уништивши оклопни транспортер у
коме су погинула три либанска војника и један новинар, а петоро људи је рањено.

  

Либанска армија је навела да су израелске снаге отвориле ватру на возило у коме су се
Либанци налазили, а очевици кажу да је израелска артиљерија гранатирала село.

  

На израелској страни погинуо је један војни официр, а други је задобио озбиљне
повреде.

  

Израелски генерал мајор Гади Ејзенкот изјавио је накнадно да се радило о намерно
постављеној заседи и да је на израелске официре уперена снајперска ватра у којој је
један официр задобио фаталне повреде.

  

То је најозбиљнији војни окршај на израелско - либанској граници од једномесечног рата
израелске војске против либанског Хезболаха у лето 2006. године.

  

У Савету безбедности УН одржава се ванредна седница посвећена новим сукобима на
граници Израела и Либана.

  

Седница је заказана на захтев Либана, после најжешћих сукоба на граници две земље
од 2006. године у којима је данас погинуло четворо људи - тројица либанских војника и
један израелски.

  

(Танјуг–Бета–АП)
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