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У близини луке у Бејруту, најнасељенијем делу града, одјекнула је снажна
експлозија. Убрзо затим се зачула и друга јака експлозија. "Најмање 73 особе су
погинуле и више од 3.700 је повређено у двема јаким експлозијама у луци у центру
Бејрута", саопштиле су власти Либана.

  

  

Први човек службе безбедности Либана генерал Абас Ибрахим на месту експлозије
демантовао је верзију о детонацији пиротехнике и изјавио ја се ради о другим
експлозивним средствима која су била складиштена дуго времена.

  

"То што се десило није екплозија пиротехнике, већ неких других експлозивних средстава
која су складиштена дужи временски период", рекао је први човек службе безбедности.

  

Према подацима Националне новинске агенције Либана, епицентар снажне експлозије
било је складиште пиротехничких средстава. Агенцији Ројтерс два извора су рекла да се
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у магацинима налазио експлозив, а директор царине каже да је у луци биле
усладиштене велике количине нитратних хемикалија, једне од главних компоненти
експлозива.

  

  

Експлозија је изазвала рушење балкона на зградама, разбијање прозора у кућама и
другу материјални штету, уз огроман облак прашине и дима налик атомској печурци.

  

Болнице у граду су попуњене, а повређене и даље довозе, преноси Франс прес. 

  

Експлозија је сравнила са земљом већи део луке и оштетила бројне зграде у главном
граду Либана. Над градом се надвио велики облак дима, наводи Асошиејтед прес.

  

У експлозији је оштећено и неколико бејрутских болница. Болница Роум је позвала
грађане да јој доставе генераторе како би имала струју док евакуише пацијенте због
тешког оштећења зграде.
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  23:59 - Премијер и председник Либана потврдили узрок експлозије  Премијер Либана Хасан Дијаб потврдио је да је узрок страшне експлозије која седогодила у Бејруту неодговарајуће чување 2.750 тона калијум-нитрата (шалитре).  Он је најавио да ће формирати комисију која би у року од 48 сати требало да истражишта се догодило и ко је одговоран за експлозију која је однела више десетина живота и укојој су повређене на хиљаде људи.  Либански председник Мишел Аун изјавио је вечерас да је недопустиво да 2.750 тонаамонијака, за који се претпоставља да је узрок страховите експлозије у Бејруту, буде ускладишту шест година без икаквих безбедносних мера.  Аун је на Твитеру затражио да одговорни за овај пропуст буду „'најстроже кажњени“.  23:04 - Повређене супруга и ћерка либанског премијера  Супруга и ћерка либанског премијера Хасана Диаба повређене су данас у страховитојексплозији која је потресла подручје код луке у Бејруту, јавили су арапски медији.  Арапска телевизијска станица „Ал Арабија“ наводи да је повређено и неколикосаветника премијера Диаба.  Од експлозије је оштећена и званична резиденција председника Либана, палата „Бабда“.  22:57 - Врховни савет одбране позвао владу да прогласи ванредно стање у Бејруту Врховни савет одбране такође је позвао владу земље да прогласи ванредно стање уБејруту.  22:49 - Ангела Меркел понудила помоћ Либану  Немачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је да ће Немачка понудити помоћ Либанонуу вези са експлозијом у Бејруту, саопштила је прес-служба владе.    Kanzlerin #Merkel  zu Explosionen in #Beirut : Die Bundesregierung ist erschüttert über dieBerichte und Bilder. Unsere Gedanken sind bei denen, die Angehörige verloren haben. DenVerletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Wir werden dem Libanon unsereUnterstützung anbieten.  — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) August 4, 2020    „Канцеларка Меркел о експлозијама у Бејруту. Влада је потресена саопштењима иснимцима. У мислима смо са онима који су изгубили своје најрођеније. Повређенимажелимо брз опоравак. Понудићемо Либану нашу подршку“, наводи се у саопштењу.    The photographer who trying to document this video he died #BeirutBlast #Beirut pic.twitter.com/UX6CIi583r  — Majd khalaf (@majdkhalaf1993) August 4, 2020    22:47 - Либанска телевизија „ЛБЦ интернешенал“ објавила у луци експлодирало2.700 тона калијум нитрата (шалитре).  „За време заваривања отвора кроз које би криминалци могли да изврше крађу, дошло једо детонације терета ускладиштеног у луци са 2.700 тона калијум нитрата – шалитре“,пренела је телевизија прелиминарне налазе полиције.  22:38 - Израел: Делимо бол либанског народа, време је да се сукоб превазиђе  Говорећи о екплозији која се догодила у Бејруту, израелски председник Рувен Ривлинизјавио је да Израел дели бол либанског народа и да пружа Либану руку помоћи.Такође, израелска војска је саопштила да је време да се сукоб са том земљом превазиђе.  22:36 - Ердоган: Турска спремна да помогне Либану  Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган је у телефонском разговору са либанскимколегом Мишелом Ауном, изразио спремност да пружи хуманитарну помоћ, укључујући иу здравственом сектору, након експлозије у Бејруту, саопштила је администрацијатурског лидера.  

  „Наш председник је одржао телефонски разговор са председником Либана МишеломАуном и пожелео милост Алаха онима који су погинули у експлозији која се данасдогодила у Бејруту, као и излечење рањених. Према његовим речима, Турска је уз народЛибана. Председник је истакао да је Турска спремна за свеобухватну хуманитарнуподршку, а посебно у области здравства“, наводи се у саопштењу Ердогановеадминистрације.  22:21 - Министар здравља Либана саопштио је да су, према последњим информацијама,у експлозији у Бејруту погинуле 63 особе, а повређено више од три хиљаде.  21:48 - Премијер: Експлозија у Бејруту - катастрофа за Либан, одговорни ће „скупоплатити“  Либански премијер Хасан Диаб обратио се либанској јавности после снажне експлозијекоја је потресла Бејрут рекавши да је то права катастрофа.  21:43 - Либан замолио СЗО и Катар да укажу помоћ жртвама експлозије  Министар здравља Либана Хамад Хасан замолио је Светску здравствену организацију иКатар да укажу лекарску помоћ настрадалима у експлозији.  „Комуницирали смо са Светском здравственом организацијом о слању авиона самедицинском помоћи, као и Катар за рад пољских болница“, рекао је Хасан.  21:37 - Захарова: Од призора у Бејруту клоне душа  Од призора после експлозије у луци у Бејруту клоне душа, написала је на Фејсбукупортпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова.  21:36 - Либанска министарка информација за Спутњик: Штета од експлозије велика,десетине погинулих  Министарка информисања Либана Манал Абдел Самад изјавила је за Спутњик да јештета од експлозије веома велика, стотине људи је повређено, а десетине погинуло.  21:32 - Сеизмолози експлозију у Бејруту упоредили са земљотресом јачине 4,5   Јорданска сеизмолошка опсерваторија утврдила је да је снажна експлозија у Бејрутуеквивалентна земљотресу магнитуде 4,5, изјавио је директор ове организације Махмудел Карјути.  „Енергија која је ослобођена у експлозији била је изузетно снажна“, констатовао је ЕлКарјути.  21:05 - Израел понудио хуманитарну и медицинску помоћ Либану  Министар одбране Израела Бени Ганц изјавио да је Израел понудио хуманитарну имедицинску помоћ Либану након снажне експлозије у Бејруту.  21:03 - Министар здравља Либана Хасан Хамад изјавио је да је у експлозијипогинуло 30 особа, а да је више од три хиљаде повређено.  Он је истакао да су капацитети болница у Бејруту попуњени.  „Повређени би требало да се хоспитализују ван Бејрута“, додао је Хамад.  
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  20:49 - Црвени крст: У експлозији повређено више од 2.200 људи  20:46 - Путин изјавио саучешће председнику Либана  Председник Русије Владимир Путин упутио је телеграм саучешћа либанскомпредседнику Мишелу Ауну након снажне експлозије у Бејруту у којој је, према тренутниминформацијама, 70 људи погинуло а на стотине повређено.  20:45 - Израел није умешан у инцидент у главном граду Либана, где се раније данасдогодила снажна експлозија, јавила је телевизија Кнесета позивајући се на владинизвор.  „Израел није повезан са догађајем који се десио у Либану“, саопштила је телевизија.  20:37 - Министар: За сада непознат основни узрок експлозије  Основни узрок експлозије у луци у Бејруту за сада није познат и треба сачекатирезултате истраге, изјавио је за либанску телевизију министар унутрашњих пословаМухамед Фахми.  „Треба сачекати резултате истраге. Прве информације указивале су на постојањеогромне количине експлозивних средстава велике снаге. Ипак, основни узрок за саданије познат“, нагласио је он.  Претходно је шеф безбедносних служби оповргао верзију по којој се запалио магацин сапиротехничким средствима.  Према његовом мишљењу, реч је о другим експлозивним средствима чуваним дужевреме.  20:24 - Гувернер Бејрута: Експлозија личила на Хирошиму и Нагасаки  Гувернер Бејрута Марван Абуд изјавио је да је снажна експлозија која је потреслаглавни град Либана личила на нуклеарни удар на Хирошиму и Нагасаки.  20:23 - Америка прати ситуацију у Бејруту  Америчка администрација саопштила је да помно прати ситуацију у либанском Бејруту,где се догодила снажна експлозија, изјавила је портпаролка Беле куће Кејли Макинани.  20:20 - У експлозији оштећена зграда амбасаде Русије у Либану  У експлозији у Бејруту оштећена зграда амбасаде Русије, једна запослена повређена  Фасада зграде амбасаде је оштећена у експлозији, али нико од запослених у амбасадиније озбиљније повређен, саопштила је амбасада Русије у Либану за Спутњик.  20:19 - Министар здравља: Међу погинулима је и лидер либанске партије Катаиб  Међу погинулима је и лидер либанске партије Катаиб, то је саопштио министар здрављате земље Либана  Потресне сцене из разрушеног Бејрута после експлозије  Вишеструке експлозије одјекнуле су у престоници Либана, Бејруту. Стравични снимциразрушеног дела града круже друштвеним мрежама, а слике повређених становникаобилазе свет.На улицама су напуштени оштећени аутомлобили, повређени људи леже натлу, а у зградама километрима далеко од места експлозије у луци срушили су се балконии подадали плафони, а прозори су полупани.  
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    Horrific scenes after #beirutexplosion pic.twitter.com/m7tSZS2e5g  — SRIkanthCHAllangi™ (@TrulySrikanths) August 4, 2020    

  Извори блиски Хезболаху порекли су гласине да је Израел гађао складиште оружја,пренели су израелски медији.  
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  Пре прве експлозије се зачуо мањи удар, после пет минута су се појавили црни и белидим. Након тога одјекнула је снажна експлозија и почео је да куља црвени дим. Премапрелиминарним подацима, зачула се још једна јака експлозија. Повређених има настотине, а има вероватно и погинулих.  Ситуација у граду је хаотична, а медији из региона спекулишу о броју погинулих - некинаводе на има најмање једна жртва док други тврде је у луци пронађено шест тела.  Представници власти за сада нису објавили информације о евентуаланом броју жртава.    A lot of reports that the explosion just now in #Beirut #Lebanon , was from fireworks depot. Myinitial thoughts, based on nature of explosion, past intelligence and secondary blast, is entirelypossible this was weapons (probably Hezbollah) storage facility. pic.twitter.com/OSuIW3IxkQ    — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) August 4, 2020    У гашењу пожара, поред ватрогасаца, учествују и хеликоптери. На терену је и 30 екипаЦрвеног крста.  Гувернер Бејрута каже да је изгубљена веза са једном ватрогасном екипом која сеупутила на терен.    Footage of Beirut port in the direct aftermath of the explosion #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/pvDrMk8AWI    — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020    Многе зграде су порушене па се страхује да је доста људи затрпано у рушевинама.Тимови Црвеног крста су на терену.    У близини луке у Бејруту одјекнулe су снажне, вишеструке експлозије, судећи премаизвештајима очевидаца. Снимци круже друштвеним мрежама. Кипарске телевизије супренеле да се звук експлозије чуо до главног града Кипра, Никозије. Раздаљина измеђудва града је 250 километра.  

  Прво се зачуо мањи удар, после пет минута су се појавили црни и бели дим. Након тогаодјекнула је снажна експлозија и почео је да куља црвени дим.  
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Либан: Снажне експлозије у близини луке у Бејруту, погинуло је најмање 73, а повређено више од 3.700 људи, многе зграде су порушене; Израел: Делимо бол либанског народа, време је да се сукоб превазиђе
уторак, 04 август 2020 22:08

  Како су саопштили мештани на друштвеним мрежама, у неким кућама од експлозије супопуцали прозори, људи су осетили како се тресе тло, а само неколико секунди каснијезвук јаке експлозије.  

  Телевизија „Мајадин“ саопштила је да се, према прелиминарним информацијама, не радио терористичком нападу.    Just received this video!!! Everyone stay safe. #Beirut pic.twitter.com/2t5a82Ha67    — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020      A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut , confirming it was at theport. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o  — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020       BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH  — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020     Телевизија навела и да је повређено на десетине људи. Возила хитне помоћи одвозељуде у најближе болнице.  (Спутњик, klix.ba, Бета)  
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