
Проглашено ванредно стање у Либану; САД: Нема назнака да је експлозија последица напада; Макрон иде у посету; Нови биланс - 135 мртвих и десетине несталих; Почела истрага
среда, 05 август 2020 23:15

Либанска влада прогласила је двонедељно ванредно стање, којим се војсци дају пуна
овлашћења, после огромне експлозије која је тешко оштетила главни град Бејрут.

  

  

Влада је такође најавила да ће један број званичника у луци, где се екпслозија догодила,
ставити у кућни притвор док траје истрага о томе како је 2.750 тона амонијум нитрата
годинама било складиштено.

  

Претпоставља се да је немар разлог због којег се догодила експлозија у којој је погинуло
више од 100 људи.

  

Хитна медицинска помоћ и опрема за пољске болнице послати су у Либан и свет је
понудио и другу помоћ и одао пошту жртвама велике експлозије која је у уторак
разорила велики део Бејрута. Више од 100 људи је погинуло у великој експлозији у
главној луци те земље која је ионако суочена с кризом.
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Хитна медицинска помоћ стигла је из Кувајта у либански главни град у среду ујутру,
пошто је Либански Црвени крст саопштио да је око 4.000 људи повредјено експлозијом.

  

  

Премијер Либана Хасан Диаб позвао је "пријатељске земље" да подрже његову државу
која настоји да се избори са најгором економском кризом за више деценија и пандемијом
корона вируса у исто време.

  

Земље Залива су медју првима одговориле и Катар је најавио да ће послати пољске
болнице имајући у виду да је либански здравствени систем преоптерећен.

  

Председник Ирана Хасан Рухани послао је поруку либанском колеги да је Техеран
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"спреман да понуди медицинску помоћ да помогне у лечењу повређених".

  

Јордански краљ Абдулах Други такодје је обећао да ће послати пољску болницу,
специјалисте и медицинско особље.

  

Холандија је најавила да 67 људи, укључујући лекаре, полицајце и ватрогасце путује у
Бејрут.

  

Блиски савезници и традиционални непријатељи упутили су саучешћа - Иран и
Саудијска Арабија, земље које се дуго медјусобно боре за утицај у Либану.
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Генерални секретар УН Антонио Гутереш изразио је најдубље сучешће после
ужасавајћих експлозија у Бејруту којима су повредјени и неки припадници мировних
снага УН.

  

Председник САД Доналд Трамп још синоћ је рекао да оно што се догодило "изгледа као
ужасан напад" и да су му амерички генерали рекли да су две јаке експлозије изазване
"неком врстом бомбе" али није понудио доказе заа то, пренео је Франс прес.

  

Катарски емир, шеик Тамим бин Хамад ал Тани, пожелео је брз опоравак повредјенима,
а потпредседник Уједијених Арапских Емирата и владар Дубаија шеик Мухамед бин
Рашид ал Мактум је на Твитеру објавио саучешће "вољеном народу Либана", док је
Египат изразио дубоку жалост због разарања и шеф Арапске лиге Ахмед Абул Гејт
упутио саучешће, нагласивши важност налажења истине о експлозији.

  Нови биланс: 135 мртвих и десетине несталих у експлозији у Либану  

Најмање 135 људи је изгубило живот у разорној експлозији у луци у Бејруту и десетине
су нестале нови је биланс који је данас објавио министар здравља Хамад Хасан.

  

У огромној експлозији која се догодила у уторак, повредјене су 4.000 људи.

  

"Има сигурно још (жртава) под рушевинама и добијамо десетине пријава несталих",
рекао је министар новинарима.

  

Две велике експлозије јуче су сравниле са земљом већи део луке Бејрута и оштетиле
многе зграде у либанском главном граду избијајући прозоре и врата.

  Званичници САД кажу да нема назнака да је експлозија у Бејруту последица
напада   

Два званичника САД су рекла да нема назнака да је велика експлозија, која се догодила
у уторак увече у Бејруту, била резултат напада било које земље или њених савезника.
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  Један анонимни званичник Стејт департмента високог ранга и члан обавештајнезаједнице САД изјавили су за АП да се у овом тренутку чини да је експлозију изазвалонеправилно складиштење експлозива.  Званичник Стејт департмента је такође рекао да они "немају појма" на шта је алудираопредседник САД Доналд Трамп када је, током брифинга за штампу у Белој кући ууторак, рекао да експлозија "изгледа као ужасан напад".  Трамп је касније изјавио да су његови "велики генерали" рекли да осећају као да је тобио напад.  Питања постављана Пентагону о Трамповој изјави о нападу упућена су Белој кући.  Најмање 113 људи је изгубило живот у разорној експлозији у луци у Бејруту и десетинесу нестале, а повређено је више од 4.000 људи.   Проглашено ванредно стање у Либану, свет шаље помоћ, Макрон иде у посету  Сиријски председник Башар Асад је такође упутио либанском колеги изразе саучешћа.  Председник Русије Владимир Путин рекао је да његова земља дели жалост либанскогнарода.  Британски премијер Борис Џонсон је видео-снимке и фотогафије из Бејрута назваопотресним, а председник Француске Емануел Макрон је на Твитеру објавио поруку наарапском језику да је "Француска на страни Либана. Увек".  Његов кабинет је накнадно јавио да ће Макрон сутра посетити Либан, бивши францускипротекторат.  Аустралија је најавила да ће дати 1,4 милиона америчких долара за хуманитарнуподршку Бејруту, а аустралијска министарка спољних послова Мариза Пејн је најавилада ће се новац уложити у Светски програм хране и Црвени крст како би се обезбедилахрана, медицинска помоћ и основна добра становништву, пренео је АП.  

  Један Аустралијанац је погинуо, а Амбасада Аустралије је оштећена у експлозији.  Европска унија ангажовала је систем за цивилну заштиту да скупи опрему и људство дапомогне Бејруту.  План је да се пошаље хитно више од 100 ватрогасаца са возилима и псима трагачима иопремом да се надју људи затрпани у рушевинама широм града.  Чешка, Фрацуска, Немачка, Грчка, Пољска и Холандија за сада у томе учествују иочекује се да им се придруже остали.  ЕУ ће помоћи либанским властима и да утрвде обим штете.  Немачка је спремна да пошаље 47 експерата за спасавање.  И зграда амбасаде те земље је оштећена у експлозији. Ирак ће послати шест камионахитне медицинске помоћи и медицински тим.  Градоначелник Бејрута: За обнову ће бити потребне милијарде долара  Само неколико тренутака пре друге експлозије у Бејруту, радници у лучком складиштису без панике посматрали пожар и чекали ватрогасце.  "Не знам шта се догодило, пецао сам, чуо сам да је дошло до пожара, кренуо сам кући ичуо неку експлозију, а онда се то догодило, рањен сам и не знам ништа више", рекао јеједан од повређених.  Сведок експлозије био је и продуцент Мирко Бојовић, који живи у Бејруту.  "Ми смо јуче око 6 поподне били у кући, прва експлозија је затресла целу зграду, и ја самса супругом стао на вратима од собе, да се заштитимо...Убрзо након тога је била другаексплозија, која је била девастирајућа, никада слично у животу нисам доживео", причаон.  Либански медији објавили да је узрок експлозије вештачко ђубриво заплењено са рускогброда пре шест година. Опасни терет био је у складишту годинама без икаквог надзора.  Први човек службе безбедности Либана генерал Абас Ибрахим демантовао је верзију одетонацији пиротехнике.  "Председник инсистира на истрази и откривању одговорних. Неприхватљиво је да сеексплозивни товар процењен на 2.750 тона, шест година налази у складишту, безикаквог надзора", рекао је он.  Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да су му генерали америчке војскепренели да је експлозију у Бејруту изазвала "нека врста бомбе".  "Срео сам се са неким од наших великих генерала и чини се да они мисле да то није биодогађај изазван некаквом фабричком експлозијом. Чини се да они мисле да је у питањубио напад. Била је то нека врста бомбе", навео је Трамп.  У економски девастираном Либану, који потресају вишемесечни протести грађана икорупцијски скандали и који је примио стотине хиљада избеглица из Сирије, штета којасе процењује на више милијарди долара могла би да изазове дугогодишњу катастрофу.  "Штета је заиста велика. Тешко је сада проценити, али сигурно се ради о милијардамадолара. Само у луци је штета милијарду. Као после великог земљотерса, за обнову ћебити потребне милијарде долара, јер је већина компанија уништена, али нећемо даочајавамо", каже градоначелник Бејрута Джамал Итани.  Из света стиже помоћ и обећања за помоћ - Израел је отворио своје болнице зарањенике за које у Либану нема места. Русија је послала пет авиона са хитном помоћу.Из Француске је, поред хуманитарне пошиљке, стигла и најава посете председникаМакрона. Помоћ из Турске и ЕУ већ је на путу. А у овом часу у Либану је дефицитарноготово све: храна, лекови, нафта и струја.    Велика Британија најавила помоћ Бејруту од пет милиона фунти  ЛОНДОН - Велика Британија најавила је да ће помоћи Бејруту са пет милиона фунти ида ће обезбедити медицинску и помоћ у потрази за преживелима, изјавио је данасбритански министар иностраних послова Доминик Раб након разговора са либанскимпремијером.  "Стаћемо уз народ Либана у тренутку када је то потребно и обезбедижемо хитан пакетпомоћи од пет милиона фунти, као и стручну медицинску помоћ", рекао је Раб, преносиРојтерс.     Почела истрага о узроцима експлозије у Бејруту  Истражитељи су почели да претражују рушевине луке у Бејруту не би ли открили узроквелике експлозије која је потресла у уторак главни град Либана, а Влада је наредила далучки званичници буду у кућном притвору док се спекулише да је немарност крива заразарање.  
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  Тражи се одговор на питање како је 2.750 тона амонијум нитрата, изузетно експлозивнехемикалије која се користи за ђубриво, складиштено у луци шест година.  У разорној експлозији погинуло је 135 људи, а рањено око 5.000, саопштио је вечерасминистар здравља Либана Хамад Хасан.  Болнице су пренатрпане, а једна оштећена у експлозији морала је да евакуише пацијентена оближње поље.  Зграде у граду су оштећене и гувернер Бејрута је рекао данас да стотине хиљада можданеће моћи да се врате у своје домове два или три месеца.  Спекулације о немару подстакло је званично писмо које се појавило на Интернету, а укоме се види да је одељење царине годинама упозоравало да велике залихе амонијумнитрата у хангару у луци представљају опасност и тражило од судских званичника да седонесе пресуда о уклањању.  Тако велики товар ускладиштен је у луци откако је конфискован с једног брода који је,како се верује, детониран је пошто је пожар избио у билзини.  Државни тужилац Гасаб Оуеидат наредио је безбедносним агенцијама да одмах почнуистрагу свих писама које се тичу материјала  ускладиштеног у луци, као и људизадужених за одржавање складиштење и заштиту хангара. су остали без куће и обећанаје компензације за жртве.  Русија авионима шаље помоћ за Бејрут  МОСКВА - Два авиона која су преносила руску помоћ за грађане Бејрута који је погођенвеликом есплозијом долетела су данас у либанску престоницу, саопштено је из рускогМинистарства за ванредне ситуације.  Други авион Иљушин ИЛ-76 долетео је у Бејрут око 22 часа по московском времену,речено је из руског Министарства агенцији Тас с.  (Бета, АФП)      
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