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 Reports  زارشھاگ

  
   نصرتینسترن: فرستنده

  ٢٠٢٠ اگست ٠۵
 

 یزخم ٢٢٠٠ کشته و ٧٠ً انفجار بيروت فعال
ھای   نفر مجروح شده و برای مداوا به بيمارستان»ھا ده«خبرگزاری رسمی لبنان نيز گزارش داد که بر اثر انفجار 

  .اند بيروت منتقل شده

 الميادين لبنان به نقل از خبرنگار اعزامی خود گزارش داد که محل انفجار مخزن بنزين بوده و به داليل نامعلومی ۀشبک

  .منفجر شده است

 شدت انفجار باعث شده بخشی از انبار و لبنان نيز از قول خبرنگار خود در اطراف بندر نوشت که» وی تی ام «ۀشبک

  .سيلوی گندم در بندر بيروت که به محل حادثه نزديک بوده؛ فرو بريزد

ھای بيروت برای پذيرش مصدومان اين انفجار  ، وزير بھداشت لبنان گفت که دستور داده ھمه بيمارستان»حمد حسن«

  .ًخود را آماده کرده و اقدامات الزم را سريعا اتخاذ کنند

 الميادين تعداد اين ۀشبک. شود ھای خبری ھر لحظه بر تعداد مصدومان انفجار مھيب بيروت افزوده می بر اساس گزارش

  .نفر اعالم کرد» صدھا«مصدومان را 

 قطر به نقل از منابع امنيتی لبنان نوشت که انفجار بندر بيروت ناشی از منفجر شدن ھمزمان مقاير زيادی ۀ الجزيرۀشبک

  . شاھدان عينی، ابتداء انفجار کوچک و سپس انفجار شديد رخ داده استۀزا مانند ترقه بوده و به گفت آتشاز مواد 

صليب . اند ھای لبنان گزارش دادند که تعداد زيادی از نيروھای ارتش و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شده رسانه

ھا صدھا نفر ھستند که برخی  گسيل داشته و گفته است زخمی آمبوالنس به بندر بيروت وترمسرخ لبنان نيز شمار زيادی 

  .اند ھا منتقل شده ی که جراحت عميقی داشتند، به بيمارستانئھا ی مداوا شده و آنئسرپا

 الميادين گزارش داد که آتش ھمچنان در محل ۀشبک. شود ھای وارد شده به بندر بيروت گسترده گزارش می خسارت

  .انفجار مشتعل است

لحريری، که الجزيره مدعی شده بود، انفجار در نزديکی منزل او رخ داده، دقايقی پيش برای بازديد و بررسی، به سعد ا

  .دھد يک کشتی که در نزديکی محل حادثه بوده، در حال سوختن است تصاوير نشان می. محل انفجار رفته است

مبنی را ھا  سو با اسرائيلی ھای لبنانی ھم ای برخی رسانههللا ادع لبنان به نقل از منابع نزديک به حزب» وی تی او «ۀشبک

  . رد کرد ، رژيم اسرائيل به انبار تسليحات بودهۀکه علت انفجار حمل بر اين

  . اين انفجار استۀھای رژيم اسرائيل در بار ھای لبنان بدان اشاره دارند، سکوت مرموز رسانه آنچه رسانه
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شنبه بيروت  ستانی و امنيتی گزارش داد که حداقل ده نفر بر اثر انفجار سهخبرگزاری رويترز به نقل از منابع بيمار

 امروز او انفجار. توصيف کرد» شده ويران« شھر بيروت را ًاستاندار بيروت نيز رسما» مارون عبود«. اند کشته شده

  .ی ھيروشيما و ناکازاکی تشبيه کرده استئ بيروت را انفجارھای ھسته

  

  راتصال برق علت احتمالی انفجا

ھا به کانتينر   العالم نيز به نقل از منابع لبنانی گزارش داد که علت انفجار اتصال برق بوده و آتش از کانتينر ترقهۀشبک

  .مواد نيترات سرايت کرده است

 به دليل ً انفجار احتماالھا گفت که علت  امنيت عمومی لبنان در پاسخ به رسانهۀ، مدير کل ادار»عباس ابراھيم«سرلشکر 

  .مواد با قدرت انفجار باال بوده باشد که پيشتر مصادره شده بود

گويد مواد مورد نظر سرلشکر ابراھيم، ماه ھا پيش از يک کشتی کشف و ضبط شده  می» ال بی سی« تلويزيونی ۀشبک

  .و قرار بود نابود شود

 رایب گزارش آن را به صورت علنی اند و به محض پايان تحقيقات،او گفت که تا زمان پايان يافتن تحقيقات بايد منتظر م

  .م منتشر خواھد کردعمو

ھای انفجار بيروت   شده دبير کل حزب الکتائب اللبنانيه جزو زخمی» نزار نجاريان«ھای لبنان،  بر اساس گزارش رسانه

  .است و به کما رفته است» بسيار وخيم«شود حال او  بوده و گفته می

گويد، صدھا زخمی ھمچنان  ادين لبنان که در حال پخش زنده از محل حادثه است، به نقل از خبرنگار خود می الميۀشبک

ھای اطفاء حريق را برای خاموش کردن آتش  ارتش لبنان ھم کشتی. بر روی زمين ھستند و نياز سريع به کمک دارند

  .در بيروت به محل حادثه ارسال کرده استنمشتعل در ب

  

  س در قبرصدای انفجار

 قبرس آن را ۀ مھيب بوده است که ساکنان جزيریقدر  خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شد انفجار در بندر بيروت به

  .اند شنيده

  .اند ھا نفر در انفجار بندر بيروت کشته شده گزارش داد مه ده» دفاع مدنی« الميادين به نقل از يک نيروی کادر ۀشبک

 سعد وترمگويد، بيم از انفجار يکی کشتی ديگر در بندر بيروت باعث شده است که به  ی الجديد لبنان مۀخبرنگار شبک

  . ورود به محل حادثه داده نشودۀالحريری اجاز

  

  نعزای عمومی در لبنا

عزای ) چھارشنبه(وزير لبنان، اعالم کرد که به دليل انفجار و خسارت و تلفات زياد آن فردا  حسان دياب، نخست

 اضطراری در لسۀجميشل عون، رئيس جمھور لبنان نيز شورای عالی دفاع اين کشور را به يک . بودعمومی خواھد 

  .کاخ بعبدا فرا خوانده است

  

  رواکنش کاخ سفيد به انفجا

. کند ای اعالم کرد که انفجار مھيب در بندر بيروت را به دقت رصد می مريکا نيز در بيانيهاکاخ رياست جمھوری 

  .شور نيز از اتباع خود خواست از محل حادثه دور شوند اين کۀوزارت خارج
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  تکار ما نيس: اسرائيل

انفجار در بندر بيروت ھيچ «ھای رژيم اسرائيل به نقل از يک منبع سياسی در فلسطين اشغالی گزارش دادند که  رسانه

  .»گونه ارتباطی به اسرائيل ندارد

 اين سازمان خواست ھرچه سريعتر در ھای نيروھا و کادرۀرئيس سازمان صليب سرخ لبنان در پيام توييتری از ھم

  .مراکز خدمت خود حاضر شوند

ھا در سطح شھر بيروت کاھش محسوسی داشته و تا کار وترمعث شده است، حرکت و مرور باتعداد زياد مجروحان 

ود داده و گفته ھای بيروت فراخوان اھدای خ بيمارستان. امدادرسانی و نقل و انتقال مجروحان با سرعت انجام شود

  .توانند به مراکز دريافت خود مراجعه کنند کسانی که می

ھای گذشته   مصادره شده طی سالۀوزير کشور لبنان نيز علت مھيب بودن انفجار بندر بيروت را وجود مواد منفجر

  .ی از شھر بيروت استئھا دانست و گفت که انفجار اين مواد، علت ويرانی بندر و بخش

ی از اين ئھا  برق بيروت باعث تخريب بخشۀ لبنان و ادارۀبيروت به ادارات دولتی از جمله وزارت خارجنزديکی بندر 

 برق بيروت ۀتخريب ادار. ً برق بيروت در اين حادثه شديدا زخمی شده استۀشود رئيس ادار گفته می. ادارات شده است

  .ار امداد و نجات سخت شودی از بيروت قطع شده و به تبع آن، کئھا باعث شده است، برق بخش

  

   تن مواد منفجره٥٠انفجار 

  . تن مواد نيترات در بندر بيروت منفجر شده است۵٠يد کرد که ئ کمرگ لبنان نيز تأۀ، مدير کل ادار»بدری ضاھر«

  

  ه کشت٧٠بيش از 

مروز در بيروت  نفر بر اثر انفجارھای ا٧٠کم   لبنان در تازه ترين آمار خود اعالم کرد که دستالل احمرحسازمان 

  .اند کشته شده

وزيری لبنان نيز آسيب جزئی وارد کرده و حسان دياب با حضور در دفتر خود  شدت انفجار به ساختمان و مقر نخست

  .ھا قرار گرفت از نزديک در جريان خسارت

  

  تھای بيروت رو به اتمام اس ظرفيت بيمارستان

ھای شھر بيروت برای پذيرش مجروحان انفجار  ظرفيت بيمارستان جديد اعالم کرد که ۀوزارت بھداشت لبنان در بياني

  . بيروت خود را برای پذيرش مجروحان آماده کنندۀھای حوم پر شده و بيمارستان

  . مصدوم را پذيرش کرده است۴٠٠به عنوان مثال اعالم کرده است که اين بيمارستان » رزق«رئيس بيمارستان 

  

  ی زخم٢٢٠٠

  . نفر افزايش داد و اعالم کرد که اين آمار در حال افزايش است٢٢٠٠ را به بيش از ھا  لبنان تعداد زخمیالل احمرح

  


