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Най-малко 10 души бяха убити тази сутрин, когато израелски командоси се качиха на
борда на турски кораб от международната флотилия, пътуваща за ивицата Газа с
хуманитарна помощ.

Ранени са десетки - пътници от флотилията и най-малко четирима израелски войници.
Според &quot;Скай Нюз&quot; жертвите са 19.

Повечето хора на борда на корабите от флотилията са турци.

&quot;Стотици израелски войници атакуват флотилията... Капитанът на нашия кораб е
тежко ранен и има още двама ранени сред пътниците&quot;, предал пратеникът на
базираната в Катар сателитна телевизия &quot;Ал Джазира&quot;, преди връзката с
международния хуманитарен конвой за ивицата Газа да бъде прекъсната.

Според израелските медии корабите ще акостират в Хайфа, &quot;за да бъде избегната
срещата с чакащите в Ашдод чуждестранни журналисти&quot;.

Израелските власти предупредиха по-рано, че ще разпитат екипажите и пътниците на
борда на корабите, след което ще ги депортират. Те уточниха, че предполагаемата
хуманитарна помощ от 10 хил. т ще бъде проверена и, ако всичко е наред, ще бъде
доставена в ивицата Газа по земя.

В Истанбул турската полиция попречи на десетки протестиращи да щурмуват
израелското консулство след информацията за израелското нападение.

Не очаквахме подобна операция в международни води, каза Йомер Фарук Коркмаз,
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представител на проислямската хуманитарна организация ИХХ, която ръководи
доставките на помощта от Турция.

Израел беше заловен на местопрестъплението и международната общност няма да му
прости, добави той.

Очаквах намеса, каза Мурат Мерджан, депутат от управляващата в Турция Партия на
справедливостта и развитието (ПСР) на премиера Реджеп Тайип Ердоган.

Израелският посланик в Анкара Габи Леви бе извикан в турското министерство на
външните работи, за да даде обяснения.

Турското министерство на външните работи осъди остро акцията на израелските
въоръжени сили срещу натоварени с хуманитарна помощ кораби, плаващи за ивицата
Газа.

&quot;Израел ще се примири с последствията. Това е нещо недопустимо,&quot; се
посочва в декларацията на ведмоството.

Министерството отбелязва, че &quot;пренебрегването на международното право&quot;
може да има &quot;непоправими последствия&quot; върху двустранните отношения
между Турция и Израел

&quot;Израел още веднъж ясно показа, че взимайки на прицел невинни цивилни,
ни най-малко не уважава човешкия живот и мирните инициативи. Остро осъждаме
тези нехуманни действия на Израел,&quot; пише още в текста.
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