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ÁFRICA Governo argelino diz que determinou o ataque após “atitude intransigente” dos sequestradores

Reféns morrem dentro de fábrica
invadida por radicais islâmicos

Arnaud Roine / EFE
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A televisão estatal da Argélia
confirmou na noite de ontem
que quatro reféns – dois britânicos e dois filipinos – foram mortos durante a operação militar que o exército
argelino lançou mais cedo
contra radicais islâmicos que
ocupavam o campo de gás natural de In Amenas, perto da
fronteira da Líbia.
Um porta-voz da “Brigada
Mokhtar Belmokhtar”, que
reivindicou o sequestro, disse
à agência mauritana Nuakchott Information (ANI) que
15 combatentes e 34 reféns estrangeiros morreram.
O chefe do comando, Abu
Al Baraa, está entre os mortos.
Os sete reféns sobreviventes
são três belgas, dois americanos, um japonês e britânico, precisou o porta-voz. Antes do ataque do Exército, 15
reféns estrangeiros e 30 argelinos conseguiram fugir,
informou a imprensa local.
O número preciso e a nacionalidade dos reféns estrangeiros não puderam ser
confirmados, pois alguns países relutam em ceder informações que possam ser úteis
aos sequestradores.
Em meio a relatos de mais
baixas numa das piores crises
internacionais envolvendo reféns nas últimas décadas, líderes ocidentais manifesta-
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No Mali, tropas francesas avançam contra rebeldes que ameaçam tomar o país

Coalizão
regional vai
combater
rebeldes
REUTERS
Bamako e Segou

O primeiro contingente de
uma nova força regional africana formada por soldados
do Togo, Níger e Chade chegou ontem ao Mali para auxiliar as tropas locais e francesas que combatem radicais
islâmicos no norte do país.
A expectativa inicial é de
que a força africana, autorizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), só estaria
operacional em setembro,
mas a intervenção militar
francesa iniciada na semana
passada acelerou as coisas.
Militantes ligados à rede Al
Qaeda controlam grande parte do norte do Mali desde o
ano passado. Para tentar contê-los, a França tem bombardeado posições rebeldes,
além de movimentar 1.400
soldados por terra.

Confrontos

LÍDER DO GRUPO
Os sequestradores que
atacaram a refinaria eram
liderados pelo argelino
Mokhtar Belmokhtar,
veterano militante
islâmico que combateu
no Afeganistão contra os
soviéticos na década de
1980 e que fundou seu
próprio grupo após sair
de uma organização
comandada por outros
líderes da Al Qaeda

ram irritação por não terem
sido consultados sobre a operação militar argelina.
Os governos dos Estados
Unidos, Reino Unido, Noruega, França, Romênia e Áustria
disseram que há cidadãos
seus entre os reféns.

Justificativa

A Argélia informou que seus
soldados se viram obrigados
a agir para tentar libertar o
grupo por causa da atitude
intransigente dos sequestradores.

“Quando o grupo terrorista
insistiu em deixar a instalação, levando consigo os reféns para países vizinhos, foi
emitida a ordem às unidades
especiais para atacarem a posição onde os terroristas estavam entrincheirados”, disse o ministro argelino das Comunicações, Mohamed Said.
O impasse começou na madrugadadequarta-feira,quando militantes da Brigada
Mokhtar Belmokhtar invadiram usina de gás, localizada
dentro do deserto do Saara.

Eles disseram ter capturado 41
estrangeiros, e exigiram o fim
de uma intervenção militar da
França contra rebeldes ligados
à Al Qaeda no vizinho Mali.
O caso gerou temores de
que militantes jihadistas possam lançar mais ataques na
Argélia, um vasto país desértico, com grandes reservas de
gás e petróleo, que só recentemente começou a se recuperar de um prolongado conflito contra rebeldes islâmicos
na década de 1990, que causou
estimadas 20 mil mortes.

Ontem, os franceses enfrentaram alguns insurgentes na
pequena localidade de Diabaly, mas evitaram um ataque
total, já que os combatentes se
refugiaram nas casas de civis,
segundo moradores.
O presidente da França,
François Hollande, disse que
a intervenção militar foi necessária porque os militantes
ameaçam transformar o norte do Mali, uma ex-colônia
francesa, em um “Estado terrorista”, usando a região como base para cometer atentados em outros países.
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