
Разоран земљотрес на граници Ирана и Ирака, најмање 400 особа погинуло, а преко 7.000 повређено 
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Више од 400 људи је погинуло у Ирану и Ираку кад је снажан земљотрес магнитуде 7,3
погодио Ирак, око 64 километара југоисточно од границе са Ираном, јавила је агенција
АП. Најмање 7.370 људи је повређено.

  

  

Иранска полудржавна агенција Тасним јавила је да је број погинулих у јаком земљотресу
који је погодио Иран и Ирак порастао на 445, а број повређених на 7.370.

  

Иранска национална организација за управљање несрећама: Најмање 335 погинулих,
преко 3.000 повређених

  

Техеран -- Најмање 335 особа је погинула, а преко 3.000 повређено у снажном
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земљотресу који је погодио област на иранско-ирачкој граници у иранској провинцији
Керманшах.

  

Према подацима иранске Националне организације за управљање несрећама, у Ирану је
погинуло најмање 328, а више од 2.500 је повређено. Ирански званичници наводе да би
број погинулих могао да буде још већи јер спасилачке екипе још нису стигле у удаљена
подручја.

  

Земљотрес се осетио у неколико иранских провиција, а најтеже је погодио Керманшах,
где је проглашена тродневна жалост. У тој области су погинуле најамање 142 особе, а
највећа болница је веома оштећена тако да повређени не могу у њој да добију лекарску
помоћ.

  

Земљотрес се осетио и у Ираку, где је најмање седам особа погинуло у региону
Курдистана, изјавио је курдски министар здравља. Ирачки здравствени и локални
званичници наводе да је 321 особа повређена у области Курдистана, највише је погођен
град Дарбандикан.

  

Разоран земљотрес на граници Ирана и Ирака, најмање 211 особа погинуло, а 1.700
рањено

  

Најмање 211 особа је погинуло у Ирану и Ираку кад је снажан земљотрес магнитуде 7,3
погодио Ирак, око 64 километара југоисточно од границе са Ираном, објавиле су
агенције.

  

Иранско министарство унутрашњих послова објавило је да је по последњим подацима у
Ирану у потресу на северу земље погинуло 207 особа, а да је најмање 1.700 људи
повређено. У Ираку су засад потврђене четири жртве.
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  Иранска државна телевизија јавила је да је земљотрес јачине потресао југ те земље исевер Ирака, преноси агенција АП.  Потрес, који се догодио на дубини од 33 километара, осетио се широм Ирака, укључујућии главни град Багдад, али и у Ирану, Пакистану, Либану, Кувајту и Турској, јавио је ЦНН.  Ирачке власти издале су упозорење на државној телевизији у којем су позвале грађанеда се удаље од зграда и не користе лифтове. Ирачки медији јављају да су хиљаде људиостале без струје.

  Према подацима хуманитарних ;организација, потребно је збринути више од 70.000 људикојима су куће уништене у земљотресу.  Најмање шесторо људи погинуло је, а на десетине је рањено у земљотресу јачине 7,5степени Рихтерове скале који је вечерас погодио област на граници Ирана и Ирака,саопштио је телевизијски канал „Скај њуз Арабија“.  
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  Земљотрес јачине 7,6 степени Рихтерове скале погодио је вечерас област на границиИрана и Ирака, саопштио је Европски средоземни сеизмолошки центар.  Епицентар земљотреса налази се на 204 километра североисточно од Багдада и 104километра западно од иранског града Керманшах. Подрхтавање тла се догодило надубини од 10 километара.    M7.6 #earthquake  ( strikes 204 km NE of #Baghdad (#زلزال  ( #Iraq ) 15 min ago. Effectsreported by witnesses: pic.twitter.com/tUrMJAxI3f  — EMSC (@LastQuake) November 12, 2017    За сада нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети.  Погледајте још:  -  Снажни земљотреси у Јапану (5,8 степени Рихтерове скале) и Костарики (6,5степени); Три слабија потреса код Ријеке  (Агенције)  
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https://twitter.com/hashtag/earthquake?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Baghdad?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Iraq?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/tUrMJAxI3f
https://twitter.com/LastQuake/status/929779252110807040?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.nspm.rs/hronika/snazni-zemljotresi-u-japanu-58-stepeni-rihterove-skale-i-kostariki-65-stepeni-tri-slabija-potresa-kod-rijeke.html
http://www.nspm.rs/hronika/snazni-zemljotresi-u-japanu-58-stepeni-rihterove-skale-i-kostariki-65-stepeni-tri-slabija-potresa-kod-rijeke.html

