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Νεκρή 23χρονη Παλαιστίνια και ο έφηβος αδελφός της από ισραηλινά πυρά

Η Γαλλία απήγγειλε κατηγορίες στον Σαλάχ Αμπντεσλάμ

Απάντηση της Μόσχας στα  
αμερικανικά στελθ στην Ρουμανία 
- Φτιάχνει 3 μεραρχίες των 10.000 
αντρών στα δυτικά της

Η ισραηλινή αστυνομία πυροβό-
λησε και σκότωσε 23χρονη Πα-
λαιστίνια και τον έφηβο αδελφό 
της, λέγοντας ότι ήταν οπλισμένοι 
με μαχαίρια και προσπάθησαν 
να επιτεθούν κατά των δυνάμε-
ων ασφαλείας σε σημείο ελέγχου 
στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Η αστυνομία ανέφερε πως η γυ-
ναίκα, κρατώντας μαχαίρι, και 
ένας άνδρας προχώρησαν με γρή-
γορα βήματα προς την κατεύθυν-
ση των αστυνομικών και άλλων 
ισραηλινών φρουρών ασφαλείας 
σε σημείο διέλευσης που είναι 
μόνο για οχήματα στο σημείο 
ελέγχου Καλάντια, έξω από την 
Ιερουσαλήμ.
«Η αστυνομία τους κάλεσε πολλές 
φορές να σταματήσουν. Όταν συ-
νέχισαν να προχωρούν οι αστυ-
νομικοί εξουδετέρωσαν τους τρο-

μοκράτες» ανέφερε ανακοίνωση 
των ισραηλινών Αρχών.
Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγεί-
ας ανακοίνωσε πως οι δύο νεκροί 
είναι η Μάραμ Αμπού Ισμαήλ, 23 
ετών, και ο 16χρονος αδελφός 
της, Ιμπραχίμ Τάχα.
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιό-
τητα φωτογραφία τριών μαχαιριών 
στο έδαφος τα οποία, όπως ανέφε-
ρε, μετέφεραν τα δύο αδέλφια.
Ο Αλάα Σόμποχ, Παλαιστίνιος 
οδηγός λεωφορείου που είπε πως 
ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο επει-
σόδιο, δήλωσε στο Reuters πως 
οι δύο Παλαιστίνιοι φαινόταν να 
μην γνωρίζουν τις διαδικασίες δι-
έλευσης.
«Μόλις οι δύο πέρασαν, [οι ισ-
ραηλινές δυνάμεις] άρχισαν να 
φωνάζουν ‘Πηγαίνετε πίσω, πη-
γαίνετε πίσω’, και τότε άρχισαν να 

πυροβολούν. Το πρώτο που πυ-
ροβόλησαν ήταν το κορίτσι [...] το 
αγόρι προσπάθησε να πάει προς 
τα πίσω, όταν του έριξαν επτά 
σφαίρες» είπε ο Σόμποχ.
Μετά το συμβάν, ισραηλινοί στρα-
τιώτες έκαναν άφθονη χρήση χει-
ροβομβίδων κρότου-λάμψης και 
δακρυγόνων προκειμένου να κρα-
τήσουν σε απόσταση τους δημοσι-
ογράφους, σύμφωνα με το Γαλλι-
κό Πρακτορείο.
Η Καλάντια είναι το κύριο ση-
μείο διέλευσης των Παλαιστινίων 
ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και τη 
Ραμάλα. Αυτός ο βασικός άξονας 
διακόπτεται από ένα σημείο ελέγ-
χου των Ισραηλινών που μοιάζει 
με φρούριο και αντιπροσωπεύει 
για τους Παλαιστινίους ένα από 
τα ντροπιαστικά σύμβολα της κα-
τοχής.

O Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο σημαντικότερος ύποπτος 
των τρομοκρατικών επιθέσεων που συγκλόνισαν το 
Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο, τέθηκε υπό επίση-
μη έρευνα από Γάλλους δικαστές.
Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για στελέχω-
ση τρομοκρατικής οργάνωσης, διάπραξη ανθρωπο-
κτονίας τρομοκρατικού χαρακτήρα, απαγωγή, οπλο-
κατοχή και κατοχή εκρηκτικών υλών -μεταξύ άλλων.

Ο Γαλλομαροκινός προφυλακίστηκε στο σωφρονι-
στικό κατάστημα Φλερί Μερογκί, κοντά στο Παρίσι 
και θα οδηγηθεί στην απομόνωση, γνωστοποίησε ο 
δικηγόρος του Φρανκ Μπερτόν.
Στις 20 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η ανάκρισή του 
από τις γαλλικές αρχές. Ο Αμπντεσλάμ είχε απελαθεί 
νωρίτερα την Τετάρτη στη Γαλλία από το Βέλγιο.
Συνελήφθη στις Βρυξέλλες στις 18 Μαρτίου.

Με την σύσταση μιας μηχανοκίνητης μεραρ-
χίας τυφεκιοφόρων στο Σμόλενσκ στη Δυτι-
κή Ρωσία, απαντά σε πρώτη φάση η Μόσχα 
στην αποστολή της Ουάσιγκτον δύο μαχητι-
κών στελθ F-22 στη Ρουμανία, σύμφωνα με 
το πρακτορείο TASS.
Την σχετική εξαγγελία έκανε ο αρχηγός Επι-
χειρήσεων του Γενικού Επιτελείου των Ρωσι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων Σεργκέι Ρουντσκόι.
Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο το αρχη-
γείο της μεραρχίας αυτής θα είναι στην Γιέλ-
νια και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί 
αν θα είναι τμήμα της 1ης ή της 20ης στρα-
τιάς τεθωρακισμένων
Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο σχε-
διασμός προβλέπει τρεις νέες μεραρχίες που 
η κάθε μία θα αποτελείται από 10.000 στρα-
τιώτες.
Στις αρχές της εβδομάδας η Ουάσιγκτον είχε 
στείλει στη Ρουμανία δύο μαχητικά στελθ 
από τα 12 που σταθμεύουν στην Βρετανία, σε 
απάντηση των χαμηλών πτήσεων ρωσικών 
μαχητικών πάνω από αμερικανικό αντιτορ-
πιλικό, αλλά και σε μια προσπάθεια τόνω-
σης του ηθικού των νέων συμμάχων της στην 
Ανατολική Ευρώπη που νοιώθουν να απει-
λούνται από την ανάπτυξη των στρατιωτικών 
δυνατοτήτων της Μόσχας.
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