
Бејрут: Хиљаде људи на протесту због смртоносне експлозије под слоганом “На вешала с њима”; Група демонстраната силом упала у Министарство спољних послова; Погинуо један полицајац, а више од 230 људи је повређено
субота, 08 август 2020 18:47

У главном граду Либана настављени су антивладини протести. Дошло је до сукоба
полиције и демонстраната. Један полицајац је погинуо а више од 230 људи је повређено.
Демонстранти су заузели Министарство спољних послова, али је оно ослобођено након
што је војска послала појачање.

  

  

Око 5.000 људи окупило се на Тргу мученика испред зграде Парламента и седишта
Владе Либана на антивладиним демонстрацијама под слоганом “На вешала с њима”.

  

  

21:45 - Либанска војска ослободила зграду Министарства спољних послова

  

Либанска војска је успела да ослободи зграду Министарства спољних послова од
демонстраната.
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Након што је војска довела појачање број демонстраната се смањио.

  

21:33 - У центру Бејрута се настављају сукоби

  

У центру Бејрута настављају се сукоби између демонстраната и снагама безбедности
иако је број оних који протестују мањи а број припадника либанске војске све већи.

  

Војска је затражила од демонстраната да напусте зграду Министарства спољних
послова.

  

Један део њих је поступио у складу с тим док други настављају да гађају каменицама
снаге безбедности.
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  21:11 - Војска шаље појачања, преузима контролу у граду  Либанска војска упутила је појачања у град и полако преузима контролу.  Додатне снаге послате су и у центар града и у предграђа.  20:49 - Пожар у згради Удружења банака, војска испред Министарства енергетике  Зграду Удружења либанских банака, коју демонстранти покушавају да заузму, захватиоје пожар.  Истовремено, медији јављају да је либанска војска испред Министарства енергетике.  20:41 - Немири у Бејруту - Повређено 230 особа  Демонстранти на протесту у Бејруту захтевају да влада Либана поднесе оставку збогексплозије која је разорила град.  Полиција је употребила сузавац како би спречила демонстранте да уђу у зградупарламента.   Демонстранти бацају каменице и покушавају да пробију ограду испред Парламента.  На једном од бејрутских тргова демонстранти су направили импровизована вешала накоја каче картонске фигуре политичара. Видео је објављен на друштвеним мрежама.  Према подацима Црвеног крста у демонстрацијама је до сада повређено 230 људи.  Они захтевају оставку владе на челу с премијером Хасаном Диабом и одржавањепревремених парламентарних избора.  Експлозија у Бејруту је повод због ког протестују окупљени у главном граду Либана.  Камера Спутњика вас води уживо на лице места.  
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  20:39 - Стигла и војска  Демонстранти који који су данас наставили протесте у Бејруту успели су да се пробију улибанско Министарство спољних послова. Либанска телевизија јавља да је на лицеместа стигла и војска.  Демонстранти су носили су плакате на којима је писало: „Бејрут је демилитаризованиград“ и „Престоница револуције“. Они су спалили слику председника земље МишелаАуна.  Зграда Министарства је претрпела велика оштећења у експлозији која је почеткомнедеље одјекнула у главном граду Либана.  Либанска ТВ јавља да је у зграду Министарства ушла и либанска војска.  Подсетимо, у Бејруту се 4. августа десила јака експлозија, страдао је велики број људикао и сам град.   20:39 - Либански премијер: Превременим изборима до изласка из кризе, експлозијапоследица корупције  Премијер Либана Хасан Диаб изјавио је да излаз из актуелне кризе у земљи могућ самоуз одржавање превремених избора.  „Излазак из системске кризе могућ је само уз одржавање превремених парламентарнихизбора“, поручио је премијер у обраћању грађанима, које преноси телевизија „Мајаден“.  Он је додао да ситуација захтева ванредна решења и обећао да ће на нареднојседници кабинета, у уторак, изнети предлог о одржавању избора.  Према његовом мишљењу, влада може да остане на власти два месеца како биприпремила „национално решење“.  Одржавање превремених парламентарних избора, уз оставку владе, главни је захтевдемонстраната који већ данима протестују у Бејруту. Они су се данас сукобили сполицијом и том приликом повређено је 170 људи.  Диаб је рекао да је стравична експлозија која је 4. августа погодила главни градпоследица корупције у Либану.  „Експлозија, која је потресла луку, последица је корупције“, навео је он.  20:35 - Демонстранти у Бејруту покушавају да заузму Министарства економије иенергетике   Демонстранти, који протестују на улицама Бејрута, покушавају да уђу у либанскоМинистарство економије и Министарство енергетике, након што су су раније данас већзаузели Министарство спољних послова, јављају локални медији.  Након што су упали у зграду Министарства спољних послова, која је претрпела великаоштећења током експлозије прошлог уторка, на лице места дошла је и војска. Заузели суи Министарство екологије.  Према извештајима медија, демонстранти покушавају да заузму и зграду Удружењабанака Либана.   Демонстранти су и испред зграде парламента.  Демонстранти ушли у Министарство спољних послова, праве "штаб револуције"  Група либанских демонстраната, укључујући пензионисане војне официре, упала је узграду Министарства спољних послова у главном граду Бејруту, у оквиру протеста којису избили после велике експлозије у уторак.  

  Демонстранти су рекли да ће Министарство бити штаб "револуције" и позвали Владу даподнесе оставку. Пензионисни војни официр Сами Рамах прочитао је саопштење настепеницима зграде пошто су десетине демонстраната силом ушле у њу.   "Ова управа мора да сиђе", рекао је он.  Демонстранти су носили заставе са нацртаном стиснутом песницом, као симболомпротеста против Владе широм земље. Скоро 200 демонстраната је ушло у зграду испалило нека документа и фотографије председника Либана.  Остало је нејасно какви су то документи били.   Гнев против Владе порастао је после експлозије у бејрутској луци, у којој је погинулоскоро 160 људи, а повређено 6.000, док се десетине воде као нестале. Причињена штетасе процењује на 10 до 15 милијарди долара, а оштећено је 6.200 зграда и стотинехиљада људи су остале без крова над главом.   "Оставка или вешање", писало је на транспарентима које су носили демонстранти.   Они су на једном плакату исписали имена погинулих преко фотографије огромногоблака у облику печурке на месту експлозије.  "Овде смо за вас", писало је на плакату.   Ројтерс: Погинуо полицајац  Један полицајац је погинуо у сукобима са демонстрантима на протесту у Бјеруту, јавио јеРојтерс.    На демонстрацијама против либанске владајуће елите у главном граду Бејруту,одјекнули су пуцњи, а полиција је агенцији Ројтерс потврдила да су испаљени меци.   Пренос догађаја уживо на локалним телевизијским станицама показао је неколико људикоји су окрвављени гуменим мецима, док је полиција користила сузавац за растеривањедемонстраната покушавајући да се пробије на централни трг. Ројтерс додаје, позивајућисе на локалне медије, да је Црвени крст у Либану објавио да има 110 повређених и да је32 људи удвезено у болницу, преноси Радио слободна Европа.   Полиција је данас сузавцем растеривала демонстранте са којима се сукобила у Бејруту,на самом почетку планираног протеста због смртоносне експлозије ове недеље у којој суразорени велики делови главног града и погинуло више од 150 људи.    
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  Снаге безбедности покушале су да обуздају неке групе демонстраната које сускандирале „Народ жели пад режима“, пре него што је употребила сузавац против њих.    Big crowds don’t look like they’re going anywhere for the time being #Beirut pic.twitter.com/0NCQFMMRwh  — Sharif Kouddous (@sharifkouddous) August 8, 2020    Насиље не јењава на улицама Бејрута. Демонстранти се сукобљавају са полицијом, а насузавац одговарају каменицама.    Демонстрантима није у плану да одустану од борбе против корупције и лошегуправљања политичке елите која је деценијама на власти.  Немири у Либану се не смирују од синоћ, а све више људи учествује у насилнимпротестима против либанских лидера.  Експлозија у бејрутској луци ове седмице била је повод за наставак демонстрација наконготово двомесечне паузе изазване епидемијом коронавируса.   У експлозији је, према најновијим подацима, повређено више од 5.000 људи, више од300.000 људи остало је без домова, а спасиоци из Либана, Француске, Немачке, Русије идругих земаља настављају потрагу за преживелима.  Верује се да је експлозија изазвана пожаром који је захватио залихе 2.750 тона изузетноексплозивног амонијум нитрата, а које су власти оставиле у складишту да стоји годинамаупркос поновљеним упозорењима царинских званичника.  

  Током јучерашње посете председника Француске Емануела Макрона, становнициБејрута су узвикивали “Револуција”, а Макрон је обећао да ће вршити притисак наполитичаре да спроведу реформе.  Од среде је на снази двонедељено ванредно стање у главном граду Либана.  (Нова.рс)  
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