Tentativa de lovitura de stat militara din Turcia a esuat: 265 de morti si 1.440 de raniti la Istanbul si Ankara
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O tentativa de lovitura de stat a avut loc vineri noapte in Turcia, in timp ce presedintele
Recep Erdogan se afla in concediu pe litoralul turcesc. Puciul pare sa fi esuat dupa ce Erdogan
a cerut populatiei sa iasa in strada pentru a-l spriji. Intr-o conferinta de presa, tinuta pe
aeroportul din Istanbul, Erdogan l-a acuzat voalat pe predicatorul turc Fethullah Gulen,
principalul inamic al presedintelui turc, exilat in SUA, ca este in spatele tentativei de lovitura de
stat. Erdogan a catalogat revolta ca un act de tradare si a spus ca responsabilii vor plati scump.
Zeci de oameni si-au pierdut viata in Istanbul si Ankara in timpul tentativei de lovitura de stat.
Mai multi soldati rebeli s-au predat.
-------------------Filmul evenimentelor:
8
.30: Uniunea Europeana face apel la restabilirea rapida a ordinii Constitutionale in Turcia Donald Tusk, presedintele Consiliului European. (AFP)

8.19: SUA, ingrijorata de tentativa de lovitura de stat intr-o tara membra NATO. Barack Obama
si John Kerry au vorbit la telefon si i-au oferit sprijinul lui Erdogan. (Reuters)

8.14: Angela Merkel: Germania sustine Guvernul ales al Turciei. (Reuters)

7.52: Ministrul justitiei anunta ca 754 de soldati rebeli au fost capturati

7.50: Partidele de opozitie au respins si ele puciul si au anuntat sustinerea pentru actuala
arhitectura de securitate din statul turc (Hurriyet)

7.44: Site-ul fortelor armate turce pare controlat de pucisti. Pe site e anuntata continuarea
ostilitatilor cu fidelii lui Erdogan
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7.38: Circa 50 de soldati rebeli s-au predau politiei fidele lui Erdogan in Istanbul, pe unul dintre
podurile pe care le blocasera. Ei au abandonat tancurile cu care blocasera podul si s-au predat
cu mainile sus, dupa cum arata imaginile CNN Turk. Un reporter Reuters a relatat ca alte zeci
de soldati rebeli incercuiti in Piata Taksim s-au predat fortelor loiale presedintelui.

7.28: Umit Dündar (sef al Armatei 1) fost numit sef al Statului Major al Armatei, anunta
premierul turc, citat de presa turca. Nu se stie ce se intampla cu predecesorul sau, despre care
existau informatii ca ar fi fost tinut ostatic de rebeli

7.23: Bilantul a ajuns la 60 de morti (The Telegraph)

07.10: Ministrul justitiei de la Ankara sustine ca 336 au fost retinuti, in urma tentativei de lovitura
de stat, anunta CNN Turk, citat de Reuters. Precizam faptul ca majoritatea institutiilor de presa
din Turcia sunt controlate de Erdogan.

06.40: Imagini difuzate de televiziunea turca arata zeci de soldati implicati in tentativa de
lovitura de stat predandu-se, la Istanbul, autoritatilor loiale guvernului. (Reuters)

06.08: Stramtoarea Bosfor a fost inchisa pentru petroliere, din motive de siguranta si securitate,
a anuntat compania de shipping GAC, citata de Reuters.

06.00: NATO nu intentioneaza deocamdata sa convoace vreo reuniune extraordinara (surse)
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05.42: Un inalt oficial turc a declarat ca 13 soldati, care au incercat sa intre in palatul
prezidential in timpul tentativei de lovitura de stat, au fost arestati. (Reuters)

05.34: Procuratura spune ca 42 de oamenii au fost omorati in capitala Turciei in timpul tentativei
de lovitura de stat, anunta agentia de stat Anadolu, preluata de Reuters.

05.26: Premierul Yildirim spune ca peste 120 de persoane au fost arestate, precizand ca
&quot;Situatia se imbunatateste de la un minut la altul&quot;. (SkyNews)

05.23: Soldatii - de partea regimul Erdogan - au preluat controlul asupra principalului aeroport
din Istanbul, la scurt timp dupa ce presedintele Erdogan a aterizat acolo si a condamnat ceea
ce el a numit o tentativa de lovitura de stat data de o factiune a armatei. Agentia nationala de
presa Anadolu afirma ca activitatile pe aeroport au revenit la normal, iar zborurile se vor relua
de la ora 6:00 (Reuters)

05.16: NATO nu intentioneaza deocamdata sa convoace vreo reuniune a Consiliului Atlanticului
de Nord pentru a examina situatia creata in urma loviturii de stat din Turcia, au transmis
agentiei EFE surse din cadrul Aliantei, conform Agerpres.

05.11: Premierul turc a declarat la televiziunea NTV ca a ordonat &quot;anihilarea&quot;
avioanelor militare folosite de pucisti. Yildirim sustine ca avioanele au decolat de la o baza
aeriana din Eskisehir, aflata in sedul Ankarei. (The telegraph)

05.06: Presedintele parlamentului turc Ismail Kahraman sustine ca o bomba a lovit un colt al
cladirii de relatii publice, situata in interiorul cladirii parlamentului, ranind cativa politisti. El spune
ca politistii nu au fost raniti grav si ca sunt in siguranta la adapostul parlamentar.
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