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ÁFRICA/QUÊNIA – Termina o ataque ao shopping de Nairóbi. O Cardeal
Njue visita os feridos
Nairóbi (Agência Fides) - “A vida é sagrada e ninguém tem o direito de roubá-la. Devemos respeitar a sacralidade
da vida, a qualquer religião pertença”, afirmou o Cardeal John Njue, Arcebispo de Nairóbi, visitando as pessoas
feridas no ataque ao shopping Westgate, internadas em dois hospitais da capital queniana.
Também o Conselho Supremo dos Muçulmanos do Quênia (SUPKEM) condenou o grave ato de terrorismo,
segundo informa a Agência CISA de Nairóbi. “Condenamos nos termos mais fortes o ataque contra quenianos
pacíficos e hóspedes internacionais que vivem e trabalham no Quênia”, disse Adan Wachu, Secretário Geral do
SUPKEM. “Desaprovamos o assassinato indiscriminado de homens, mulheres e crianças inocentes. É contrário a
todos os ensinamentos e preceitos islâmicos”.
Depois de 4 dias, terminou o sequestro de reféns por parte do grupo Shabaab somali ao shopping; as forças
especiais quenianas conseguiram retomar o controle da estrutura. O balanço ainda provisório do ataque é de 67
mortos, dos quais 61 civis, mas vários cadáveres ainda se encontram no edifício, parcialmente destruído, enquanto
equipes realizam uma inspeção em busca de eventuais explosivos deixados pelos Shabaab.
Segundo o cotidiano “The Nation” de Nairóbi, as operações de libertação dos reféns foram particularmente
complicadas porque os terroristas tomaram o controle do sistema de videocâmaras dentro do shopping, através do
qual podiam controlar a presença de forças especiais. Somente depois que os serviços de segurança conseguiram
penetrar com meios informáticos no sistema de câmeras, o comando do exército pôde entrar no edifício, tendo que
enfrentar um franco-atirador que colocado no terceiro andar, o manteve parado por horas. Graças a uma manobra
estratégica, o homem, que ao que parece era o chefe dos terroristas, foi atingido por um atirador do exército,
permitindo aos militares ocupar o edifício. (L.M.) (Agência Fides 25/9/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

