
18
الثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣

كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

«كأنه يوم القيامة».. سلسلة زالزل تضرب تركيا وارتداداتها تصل «غرينالند»
عواصــم ـ وكاالت: «كأنــه 
يــوم القيامــة»، هكــذا وصف 
أحــد الناجــني املنتشــلني من 
حتــت االنقــاض فــي حلــب، 
الذي  الزلزالــي الطويل  اليوم 
شــهدته املنطقــة برمتهــا إثر 
الهزات االرضيــة املدمرة التي 
متركــزت في منطقــة كهرمان 
مرعــش التركية، وشــعر بها 
معظم ســكان الشرق األوسط 
واليونان وقبرص، بل امتدت 
ارتداداتها إلى جزيرة غرينالند. 
فقد أفاق ســكان جنوب تركيا 
وشمال سورية على انهيارات 
ابنية مدمرة واصوات استغاثة 
وجثث ومصابني حتت االنقاض، 
حيث اعلنت السلطات الصحية 
التركية ارتفاع عدد الضحايا إلى 
أكثر مــن ١٥٤٠ قتيل وما يزيد 
على ٩ آالف مصاب، فيما جتاوز 
عــدد الضحايا اكثــر من ١٠٠٠

وفاة وأضعافهــا من اجلرحى 
فــي عموم ســورية. وتوقعت 
منظمة الصحــة العاملية قفزة 
كبيرة فــي أعداد القتلى، وقال 
مسؤولون إن الزلزال الذي بلغت 
قوته ٧٫٨ درجات وضرب جنوب 
تركيــا فجر أمس هو األســوأ 
الذي تشــهده البالد على مدى 
هذا القرن. وأعقب هذا الزلزال 
هزة أرضية كبيرة أخرى بلغت 
قوتها ٧٫٧ درجات، فيما جتاوز 
عدد الهزات االرتدادية الـ ٢٢٠، 
بحســب مركز رصــد الزالزل 

األوروبي - املتوسطي.
وقــال ريــك برينــان مدير 
مكتب املنظمة اإلقليمي للطوارئ 
بشرق املتوسط لـ «رويترز»: 
«أعتقد أنه ميكننا توقع زيادة 
أعــداد القتلــى بشــكل كبير.. 
انهــارت العديد مــن البنايات 
وســيزداد ذلك بشكل ملحوظ 

في محيط مركز الزلزال».
وذكــر أن منظمــة الصحة 
العاملية ستزيد من عدد موظفيها 
في مدينة غازي عنتاب بجنوب 

الهزتــان الكبريــان. وقالت ان 
الهــزات االرتدادية ستســتمر 
لتصــل قوتهــا إلــى ٦٫٥ ـ ٦٫٧

درجات، ودعت املواطنني للبقاء 
بعيدين عــن االبنية والتجمع 
في االماكن اخلاصة او املناطق 
املفتوحة، ما يشير الى احتمال 
تدمير املزيد مــن االبنية التي 
تضررت نتيجة الهزات السابقة، 

الهــزات  تتوقــف  ولــم 
االرتدادية التي اجبرت سكان 
١٠ واليات تركية ومعظم سكان 
شمال ســورية على البقاء في 
الشــوارع واألماكــن املفتوحة 
ودور العبادة خوفا من الهزات 
الرئيس  االرتدادية. ووصــف 
التركي رجب طيــب أردوغان 
الزالزل بأنها أكبر كارثة تشهدها 

انفجار وحريق هائل  حصول 
فــي منطقــة كهرمــان مرعش 
حيث تبني انه نتيجة النفجار 
انبوب غاز، كمــا اندلع حريق 
فــي مينــاء اســكندرون جراء 
الــزالزال، ورصــدت عدســات 
الكاميــرا وقوع هزة اثناء عقد 
وزير النقــل والبنية التحتية 
عادل كارا مؤمترا صحافيا مما 

لكنها طمأنت من عدم امكانية 
حدوث سونامي بحري في املدن 
املطلــة على البحر املتوســط، 
فيما واصلت فــرق االنقاذ في 
جميع املناطق بحثها عن ناجني 
او جثــث لضحايــا في ظروف 
مناخية شديدة الصعوبة نتيجة 
األمطار والثلوج التي تعصف 

باملنطقة منذ ايام. 

البــالد منذ عام ١٩٣٩. وأعلنت 
تركيا حالة الطوارئ من الدرجة 
الرابعــة والتــي تشــمل طلب 
املساعدة الدولية، فيما توقفت 
حركــة الطيران في احملافظات 
اجلنوبية. وقالت وزارة الدفاع 
انها اقامت جسرا جويا مباشر 
إليصــال االغاثــات واالمدادات 
الى املناطق املتضررة. وسجل 

دفعه واحلاضرين الى االحتماء 
بالطاوالت قبل مغادرة املكان.

التركية  وأعلنت السلطات 
إغــالق مطــار أضنــة بجنوب 
البــالد أمام الرحــالت اجلوية 
حتى إشــعار آخر، وعملت كل 
املطارات التركية األخرى على 
نقل املساعدات للمناطق املنكوبة 
بالزلــزال. وشــارك اكثر من ٣
آالف جندي في عمليات االنقاذ.
التربيــة  وأعلنــت وزارة 
التركيــة تعطيل املــدارس في 
عموم تركيا حتى يوم اإلثنني 
أعلنــت وزارة  القــادم، فيمــا 
التعليم التركي العالي تعليق 
الدراســة في جامعات واليات 
كهرمان مرعش وأضنة ومالطيا 
وأدميان وهاتاي وشانلي أورفا 
وديــار بكــر وغــازي عنتــاب 
وكيليس وعثمانية وذلك حتى 
اشعار آخر، كما تقرر الغاء كل 
األنشــطة الرياضية في تركيا 

حتى اشعار آخر.
وقالت إدارة اقليم كردستان 
العــراق إنــه علــق صادراتــه 
النفطيــة عبر تركيــا كإجراء 

احترازي بعد الزلزالني.
وأعلــن املعهد اجليولوجي 
الدمناركي، ان سكان غرينالند 
شــعروا بالهزات الناجمة عن 
زلزال تركيا، ما يشير الى شدته.
باســم  متحــدث  وقــال 
املفوضية األوروبية للصحافيني 
إنه مت نشــر أكثــر من ١٠ فرق 
للبحث واإلنقاذ من دول االحتاد 

األوروبي في أعقاب الزلزال.
وأفادت املفوضية األوروبية 
في بيان «مت بسرعة نشر عشرة 
فرق للبحث واإلنقاذ باملدن من 
بلغاريــا وكرواتيا والتشــيك 
وفرنسا واليونان واملجر ومالطا 
وهولندا وپولندا ورومانيا لدعم 

املسؤولني على األرض».
كما عرضت إيطاليا وإسبانيا 
وسلوڤاكيا على تركيا إرسال 

فرق إنقاذ.

دمار هائل وآالف الضحايا وحرائق في أعنف هزة أرضية خالل القرن.. وعدد الهزات االرتدادية يتجاوز الـ ٢٢٠

جانب من عمليات اإلنقاذ في ديار بكر  (رويترز)

تركيا قرب مركز الزلزال وتبحث 
خيارات إرســال فــرق طوارئ 
طبيــة إلــى املنطقــة، وقال إن 
الزلــزال األول تعرقل  توابــع 

جهود اإلنقاذ.
الكــوارث  ادارة  وحــذرت 
والطــوارئ التركية (افاد) من 
«نشاط زلزالي خطير في منطقة 
كهرمان مرعش»، حيث وقعت 

دول العالم تعزي وتعرض املساعدات لدعم سورية وتركيا
عواصم - وكاالت: أعربت 
دول عربية وأجنبية عن خالص 
تعازيهــا في ضحايــا الزلزال 
املدمر الذي ضرب جنوب تركيا، 
بالقرب من احلدود السورية، 
والذي أسفر عن مصرع املئات 
في كل من سورية وتركيا، إلى 
جانب إصابة اآلالف مؤكدة انها 
على استعداد لتقدمي املساعدات 

الالزمة للبلدين.
ففي االمارات، أكد صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس االمارات، وقوف 
وتضامن بالده قيادة وشعبا 
مع سورية جراء الزلزال املدمر.
وشدد الرئيس اإلماراتي- 
خالل اتصال هاتفي بالرئيس 
الســوري بشــار األســد على 
أن بــالده على أمت االســتعداد 
ملساعدة الشعب السوري على 
جتاوز آثار هذه الكارثة، معربا 
عن خالص تعازيه لســقوط 
مئات الضحايا واملصابني، وفقا 
لوكالة األنباء السورية، أمس.
العمليات  وأعلنت «قيادة 
الدفاع  املشــتركة» في وزارة 
اإلماراتية بدء عملية «الفارس 
الشهمـ  ٢» لدعم سورية وتركيا 
مبشــاركة القــوات املســلحة 
ووزارة  الداخليــة  ووزارة 

والطواقم واملعدات الطبية.
كما أكــد الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســي تضامن 
بــالده الكامــل مع الشــعبني 
الســوري والتركي واستعداد 
مصــر لتقدمي املســاعدة لهما 
ملواجهــة آثار الزلــزال. وعبر 
السيسي عن خالص التعازي 
وألســر  البلديــن  لشــعبي 

الضحايا.
وفي السياق، بعث العاهل 

ببرقيتي تعزية ومواساة إلى 
الرئيسني السوري والتركي، 
معربــا عــن خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته للرئيسني 
وشعبيهما وأســر الضحايا، 
داعيــا اهللا تعالــى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته، وأن 
ميــن بالشــفاء العاجــل على 
بــدوره،  املصابــني. وأعــرب 
العاهل األردني امللك عبداهللا 
الثاني بن احلسني عن تعازيه 
بضحايا الزلزال، موجها بتقدمي 
املســاعدات ألســر الضحايــا 
البلديــن،  وللمصابــني فــي 
خالل برقيتي تعزية وجههما 
للرئيسني السوري والتركي.

وعبر امللك عبداهللا الثاني 
فــي البرقيتــني عــن خالص 
التعازي واملواساة للرئيسني 
وألســر الضحايــا، ومتنياته 

للمصابني بالشفاء العاجل.
وفي الرياض، أعربت اململكة 
العربية السعودية عن تضامنها 
ومواساتها وتعازيها لألشقاء 
في سورية وتركيا ومتنياتها 
العاجل  للمصابــني بالشــفاء 
الســعودية. وذكــرت وزارة 
اخلارجية السعودية - في بيان 
أنهــا تتابع عن كثب مجريات 
األحداث املؤســفة في كل من 

على تضامن منظمة التعاون 
اإلسالمي مع أســر الضحايا، 
داعيــا اهللا العلــي القدير أن 
يتغمد بواسع رحمته من لقي 
حتفــه منهــم، وأن مين على 

اجلرحى بعاجل الشفاء.
الرئيس األميركي  وأعرب 
جو بايدن عن «حزنه الكبير» 
واعدا بتقدمي املساعدة وكتب في 
تغريدة «طلبت من أجهزتي أن 
تواصل متابعة الوضع عن كثب 
بالتنسيق مع تركيا وتقدمي كل 
املساعدة الضرورية أيا كانت».
من جهتــه، أعلن الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني إرسال 
مسعفني الى تركيا وسورية، 
بحسب ما أفاد «الكرملني» بعد 
محادثات مع رئيسي البلدين.
وقالت الرئاســة الروسية 
بعد اتصــال بوتــني بنظيره 
الســوري بشار األسد «توجه 
مســعفون مــن وزارة حاالت 
الطوارئ الروسية الى سورية». 
وأكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، بحسب «الكرملني»، 
أنه سيأمر «الهيئات املعنية في 
بالده بقبول مساعدة املسعفني 

الروس».
من ناحيته، أعلن الرئيس 
الفرنســي إميانويــل ماكرون 

البحريني امللك حمد بن عيسى 
ببرقيتي تعزية إلى الرئيسني 
السوري بشار األسد والتركي 
رجــب طيــب أردوغــان، في 
ضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء 
العاجــل للمصابــني، مؤكــدا 
تضامن بالده حكومة وشعبا 
مع سورية وتركيا في جتاوز 

هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعــث ســلطان عمان 
الســلطان هيثــم بــن طــارق 

تركيا وسورية، إثر الزلزال.
وفي السياق، أعربت وزارة 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
األردنيــة عــن أحــر التعازي 
وصادق املواســاة لســورية، 
وتركيــا، بضحايــا الزلــزال. 
الــوزارة -في بيان-  وأكدت 
تضامــن األردن وتعاطفه مع 
الشــعبني الســوري والتركي 
الشقيقني بهذا املصاب األليم، 
معربــة عــن تعازيهــا ألســر 
الضحايا والتمنيات بالشفاء 

العاجل للمصابني.
وفي بغداد.. قدم الرئيس 
العراقي عبد اللطيف رشــيد، 
التعــازي في ضحايا الزلزال، 
وقال في تغريدة «نتابع بحزن 
بالغ نبأ سقوط ضحايا جراء 
الزلزال، وأقــدم أحر التعازي 
لعائالتهــم ومشــاعرنا مــع 
الشعبني الصديقني بهذا احلادث 
املفجــع، الرحمــة للضحايــا 
والصبــر والســلوان لذويهم 
ومحبيهــم والشــفاء العاجل 
للمصابــني». وأعــرب األمــني 
العام ملنظمة التعاون اإلسالمي 
حسني إبراهيم طه، عن صادق 
تعازيه ومواساته للضحايا، 
وأكد في بيــان أوردته وكالة 
األنباء الســعودية (واس) - 

أن فرنســا «مســتعدة لتقدمي 
مســاعدات طارئــة للشــعب 
التركــي والســوري»، علــى 
خلفيــة الزلزال وقال ماكرون 
في تغريدة «نرى صورا مروعة 
تأتينــا بعد زلــزال بقوة غير 
مسبوقة». وقالت بريطانيا إنها 
سترسل متخصصني في البحث 
واإلنقاذ وفرق طوارئ طبية إلى 
تركيا، وقالت وزارة اخلارجية 
البريطانية إن لندن ارسلت ٧٦

متخصصا في البحث واإلنقاذ 
وأربعــة كالب بحث ومعدات 
إنقــاذ. وقال جيمس كليفرلي 
وزير اخلارجية البريطاني في 
بيان «نقف مستعدين لتقدمي 
مزيد من الدعم حسب اقتضاء 

احلاجة». 
من جانبــه، أعلن مفوض 
إدارة األزمات باالحتاد األوروبي 
جانيز ليناركيتش أن االحتاد 
األوروبي أرسل فرق إنقاذ إلى 

تركيا.
من جهته، قال املستشــار 
األملاني أوالف شولتس إن أملانيا 
سترسل مساعدات للبلدين.. 
وأضــاف «نتابــع بصدمة نبأ 
الزلزال.حيــث يســتمر عــدد 
القتلــى في االرتفاع. نأســف 
ونعرب عن تعازينا لألهالي».

اإلمارات تطلق عملية «الفارس الشهم ـ ٢» .. وبايدن يعد بتقدمي املساعدة

(أ.ف.پ) سوريون يبحثون عن الضحايا والناجني وسط أنقاض املباني املنهارة في إدلب 

اخلارجية والتعــاون الدولي 
و«مؤسســة خليفة بــن زايد 
آل نهيان لألعمال اإلنسانية» 
و«مؤسســة زايد بن سلطان 
آل نهيــان لألعمــال اخليرية 
واإلنســانية» والهالل األحمر 

اإلماراتي.
وقــد أقلعــت أول طائــرة 
مساعدات من العاصمة أبوظبي 
إلى مطار أضنة جنوب تركيا 
البحــث واإلنقاذ  تقــل فــرق 

جانب من عمليات اإلنقاذ والبحث عن ناجني في أضنة  (أ.ف.پ) الدمار بعد الزلزال الثاني في كهرمان مرعش

ملشاهدة الڤيديو
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الثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣

كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

شمال سورية « منطقة منكوبة» ودمشق ُتناشد العالم مّد يد العون
عواصمـ  وكاالت: واصل 
عداد الضحايا في سورية، 
كمــا فــي جارتهــا تركيــا، 
تسجيل الوفيات واجلرحى 
منذ الزلزال املدمر األول الذي 
ضرب منطقة كهرمان مرعش 
جنوب شــرق تركيا بشدة 
٧٫٧ درجات مبقياس ريختر، 
وصوال الــى الزلزال الثاني 
الــذي ضــرب املنطقة ذاتها 
وبالشدة نفسها تقريبا بعد 
ساعات وما بينهما وبعدهما 
هــزات ارتداديــة بدرجــات 

متفاوتة.
وتداولت مواقع اخبارية 
تســجيالت مصورة مرعبة 
االبنيــة  انهيــار  للحظــات 
فــي حلــب وريــف ادلــب، 
وعمليات االنقاذ وانتشــال 
الناجني وجثث الضحايا في 
احملافظات االخرى، واظهرت 
صــور جويــة حيــا مدمرا 
بأكملــه في منطقة ســرمدا 

بريف ادلب.
وانهار مبنى سكني على 
طريق الشاطئ في الالذقية 
نتيجة الهزة الثانية، بعدما 
مت إخالؤه عند الهزة األرضية 
األولى فجرا، حيث اقتصرت 
املاديــات،  األضــرار علــى 
االنبــاء  وكالــة  بحســب 

السورية (سانا).
الدفاع  واعلنت منظمــة 
املدنــي (اخلــوذ البيضاء) 
العاملة في مناطق سيطرة 
املعارضــة، شــمال غــرب 
سورية منطقة منكوبة، مع 
ارتفاع عدد الوفيات الى اكثر 
من ٤٥٠ واضعافهم اجلرحى 
وسط مخاوف من ان تكون 
االعداد اكبر بكثير من ذلك 
لوجود مئات العائالت حتت 
األنقــاض، ونظــرا للتوزع 
اجلغرافي الواســع لألبنية 
املنهارة وآالف املباني التي 
تصدعــت في كامل شــمال 
غرب ســورية، مــع وجود 
نقــص شــديد فــي الكوادر 
الالزمــة لالنقاذ  واملعــدات 

املركــز الســوري للــزالزل 
د.رائد أحمد إنه مت تسجيل 
٢٥ هزة أرضية ارتدادية على 

األقل.
الرئيــس  وقــد تــرأس 
السوري بشار األسد اجتماعا 
طارئا ملجلس الوزراء لبحث 

تداعيات الزلزال.
ومت خالل االجتماع وضع 
خطــة حتــرك طارئــة على 
الوطني تقودها  املســتوى 
غرفة عمليات مركزية تعمل 

هذا، ومت توجيه احملافظني 
حلشــد كل اإلمكانــات لدى 
القطاعــني العــام واخلاص 
وتعبئة جميع اآلليات لتنفيذ 
عمليات اإلنقاذ واملساهمة في 
رفع األنقاض. ومت التوجيه 
أيضا بتأمــني أماكن اإليواء 
والغذاء للمتضررين بشكل 
عاجــل وتأمــني املشــتقات 
النفطيــة لتزويد العمليات 
الفنية الطارئة في احملافظات 

املتضررة.

واملؤسسات العسكرية تشارك 
في عمليات االنقاذ والبحث عن 
مفقودين واسعاف املصابني.
وأعلنــت وزارة التربية 
السورية تعطيل املدارس في 
جميع احملافظات السورية 
باقي أيام األسبوع اجلاري.
وقال وزير التربية دارم 
طباع انه بعد االطالع على 
املــدارس، واحلالة  أوضاع 
العامــة للمواطنــني، قررت 
الــوزارة إيقاف الــدوام في 

على مدار الساعة باإلضافة 
الى فرق ميدانية على األرض 
واســتنفار جميع الوزارات 
واملؤسسات واجلهات املعنية 
وكل الفرق واإلمكانات لدى 
املدنــي واإلطفــاء  الدفــاع 
والصحة وشركات اإلنشاءات 
العامة وفروعها باحملافظات 
وجميع املؤسسات اخلدمية 
ومديريات اخلدمات العامة 
للقيام بعمليات إنقاذ األرواح 

وإزالة األنقاض. 

واطلقت الوزارات السورية 
تباعا خطط الطوارئ اخلاصة 
بالكارثة، حيث فتحت وزارة 
األوقــاف صــاالت وخدمــات 
املساجد في األماكن املتضررة 
الستقبال املتضررين، وبدأت 
جمع التبرعات في صناديق 
املســاجد لصالح املتضررين 
ضمن حملة التبرعات الوطنية 
التي أطلقتها األمانة السورية 
للتنميــة، كمــا أعلنت وزارة 
الدفاع ان وحدات من اجليش 

األطفــال  ريــاض  جميــع 
العامة واخلاصة  واملدارس 
والشرعية واملهنية لنهاية 

األسبوع اجلاري.
وأشار الوزير طباع إلى 
أنــه مت إبقــاء الــدوام فقط 
لعــدد مــن الــكادر اإلداري 
لتقدمي اخلدمات اإلغاثية إن 
تطلب األمر، وتهيئة املدارس 
املتضررة للعودة للدوام مع 
بداية األسبوع القادم. وأكدت 
وزارة التعليم العالي تأجيل 
االمتحانات التي كانت مقررة 

في االيام الثالثة املاضية.
بدورهــا، ناشــدت وزارة 
اخلارجية واملغتربني السورية 
الــدول األعضاء فــي منظمة 
األمم املتحدة واألمانة العامة 
للمنظمة ووكاالتها وصناديقها 
املختصــة واللجنــة الدولية 
للصليب األحمر وغيرها من 
شــركاء العمل اإلنساني من 
منظمات دولية حكومية وغير 
حكومية، مد يد العون ودعم 
اجلهود التي تبذلها احلكومة 
الســورية في مواجهة كارثة 

الزلزال املدمر.
شــكر  عــن  وأعربــت 
احلكومــة وتقديرها للدول 
واملنظمــات التي عبرت عن 
تضامنها مع سورية وشعبها 
وتعازيهــا بضحايا الزلزال 
املدمــر وأبدت اســتعدادها 
لتقدمي املســاعدة للشــعب 
الســوري في هذه الظروف 

الصعبة.
الســوري  املركز  وذكــر 
للــزالزل، فــي بيــان نقلته 
«سانا»، أن محطات الشبكة 
الســورية للرصد الزلزالي 
ســجلت زلــزاال بقــوة ٧٫٨

درجات على مقياس ريختر 
عند الساعة الواحدة والنصف 
وســط تركيــا، وتأثرت به 
ســورية بعــد ســاعات من 
الزلزال االول، موضحا أنه 
وقع على خط عرض ٣٨٫٠٩
وخط الطــول ٣٧٫٢٠ وعلى 

عمق ١٠ كيلومترات.

مئات القتلى واجلرحى وانهيارات مباٍن سكنية باجلملة وتعطيل احلياة..  واحلكومة السورية تضع خطة طوارئ

رفع األنقاض والبحث عن ناجني حتت األبنية املدمرة في حماة  (أ.ف.پ)

ورفع االنقــاض، فضال عن 
الظروف اجلوية االستثنائية 
واالمطار والثلوج ودرجات 

احلرارة املنخفضة.
من جهتها، أعلنت وزارة 
الصحة السورية ارتفاع عدد 
ضحايــا الزلزال في مناطق 
ســيطرة احلكومة إلى أكثر 
من ٥٤٠ وفاة و١٢٨٤ إصابة 
اكثرها في محافظات حلب 

وحماة والالذقية.
بــدوره، قال مديــر عام 

بؤس على بؤس.. الزلزال بعد العواصف يفاقم معاناة السوريني
رويتــرز- أ.ف.پ: نحيــب 
املدمــرة  واملبانــي  األطفــال 
واملستشفيات املليئة باجلثث.. 
آالم ناجتــة عن الزلــزال املدمر 
املزدوج مع هزاتهما االرتدادية 
بــدت مألوفــة  أمــس االثنــني 
للعائالت السورية وعمال اإلنقاذ 
الذين أنهكهم القصف والنزوح 

على مدى ١٢ عاما.
ودفــع الزلــزاالن والهــزات 
االرتدادية بالناس إلى الشوارع 
في شــمال غرب البــالد، حيث 
أصابــت الضربــات اجلويــة 
والقصــف الســكان بصدمــات 
بالفعل وأضعفت أساسات العديد 

من املباني.
وفي بلــدة جندريس، التي 
يسيطر عليها مقاتلو املعارضة 
في محافظة حلب، لم يتبق من 
مبنى متعدد الطوابق إال كومة من 
اخلرسانة والقضبان الفوالذية 
واملالبس. وقال شاب نحيف وهو 
مذهــول من وقع الصدمة ويده 
مغطاة بضمادات «هناك ١٢ عائلة 
حتــت (األنقاض) هنــاك... لم 
يخرج أحد. ال أحد... كنا نخرج 

الناس بأنفسنا صباحا».
وهــم  الشــباب  وشــوهد 
يسيرون عبر احلطام ويزيلون 
اخلرسانة بوسائل بدائية بحثا 
عن ناجني. وكانت خزانات املياه 
واأللواح الشمسية املنبعجة قد 
تطايرت فوق األسطح وسقطت 

على األرض الرطبة.
وقــال رائــد الصالــح مدير 
الدفاع املدني «اخلوذ البيضاء»، 
وهي خدمة إنقاذ تأسســت في 
األراضــي اخلاضعة لســيطرة 
املعارضة، لرويترز عبر الهاتف 
«نحن نسابق الزمن إلنقاذ حياة 
الناس حتت األنقاض. حتى وإن 
كانت فرقنا منهكة، فليس لدينا 

وقت للراحة».
وذكــر أن الضربات اجلوية 
علــى مر الســنني تركت هياكل 
املباني هشة وبالتالي «انهارت 
على الفــور» وأدت في النهاية 

إلى سقوط املزيد من القتلى.
تقول األمم املتحدة إن ماليني 
األشــخاص فــي شــمال غــرب 
سورية باتوا معرضني للخطر 
بسبب الصراع الذي تسبب في 
نزوح ٢٫٩ مليون شــخص في 
املنطقة وإقامــة ١٫٨ مليون في 

املخيمات.
لكن طقس الشتاء البارد مع 
استمرار العاصفة القطبية منذ 
ايام، شــكل حتديــا آخر لعمال 
اإلنقاذ الذين قالوا إن العائالت 

صفارات اإلسعاف في كل مكان. 
الناس في الشوارع مصدومة... 
في خوف كتير ولســه بنشعر 

بارتدادات».
وفي مستشــفى الرحمة في 
بلدة دركوش، ال يقوى أســامة 
عبداحلميد على حبس دموعه 
بينمــا تعلــو جــروح جبينه، 
جراء تهــدم املبنى الذي يقطن 
فيه مع عائلته فوق رؤوســهم 

بعد جناتهم بأعجوبة.
ويقول الرجل بينما يرتدي 
عباءة شتوية بنية اللون بتأثر 
شديد لوكالة فرانس برس «كنا 
ننــام بأمــان وإذ شــعرنا بهزة 

أرضية قوية جدا».
ويضيــف «أيقظت زوجتي 
واصطحبنــا أوالدنــا وركضنا 
باجتاه باب املنــزل في الطابق 
الثالث، وما ان فتحنا الباب حتى 
ســقطت البناية كلهــا». خالل 

ساعات الصباح األولى.
وشاهد مراسل فرانس برس 
ســيارات إســعاف تصل تباعا 
وتقل جرحــى بينهم عدد كبير 

من األطفال.
داخل قاعة في املستشــفى، 
متــدد املصابــون علــى أســرة 
متجاورة، بعضهم لفت رؤوسهم 
بضمائد وآخرون عوجلوا بعد 
إصاباتهم بكسور أو رضوض.

وفــي غرفــة أخــرى، يعلو 
صــراخ طفلــة صغيــرة بينما 
تتلقى حقنة مصابة بكسر في 
يدها. وبالقرب منها يجلس فتى 

مضمد الرأس.
ويقول طبيب اجلراحة العامة 
في املستشــفى مجيــد إبراهيم 
لفرانس برس «الوضع ســيئ 
للغايــة مــع وجود أشــخاص 
كثيريــن حتت أنقــاض املباني 
الســكنية». ورجحــت «اخلوذ 

البيضاء» ارتفاع عدد الوفيات 
بشــكل كبيــر لوجــود مئــات 

العائالت حتت األنقاض.
وفــي مستشــفى الرحمــة، 
يتلقى محمد بركات (٢٤ عاما) 
وهو أب ألربعــة أطفال العالج 

بعد إصابته بكسر في رجله.
ويقول لفرانس برس بينما 
يتمــدد على الســرير وجروح 
تغطي وجنته وأنفه «ســحبت 
أوالدي وخرجنا من املنزل ألنه 
منزل أرضي وقدمي، وإذ بجدران 
األبنية املجاورة بدأت تســقط 
علينا ونحن نقف في الشارع».
وأصيب بركات بكســر في 
رجله جراء سقوط جدار عليه 

بينما جنا أفراد عائلته.
في مدينة ســرمدا في ريف 
إدلب الشمالي، دمرت كتلة أبنية 
متالصقة وسويت باألرض، بينما 
بقيت ألواح الطاقة الشمســية 
وخزانات املياه صامدة فوقها. 

وتناثرت الفرش واألغطية.
وشاهد مصور فرانس برس 
عمال إنقاذ يحاولون رفع الركام 
ويعملون على استحداث فتحات 
عبر استخدام املعاول واملطارق، 
بحثــا عن ناجــني، بينما تعمل 
آليات وجرافة على رفع األسطح 

واجلدران.
ضرب الزلــزال الذي بلغت 
قوتــه ٧٫٨ درجــات قرب غازي 
عنتاب في جنوب شــرق تركيا 
الســاعة ٠٤٫١٧ االثنــني عنــد 
بالتوقيــت احمللــي (٠١٫١٧ ت 
غ) علــى عمق نحــو ١٧٫٩ كلم، 
وفــق املعهد األميركي للمســح 
اجليولوجي. وشعرت به دولة 
عدة مجاورة، أبرزها ســورية، 

السيما املناطق احلدودية.
عند شعوره بالهزة األرضية، 
حمل أنس حبش (٣٧ عاما) طفله 
وطلــب من زوجتــه احلامل أن 
جتاريــه في الركض الى مدخل 
شــقتهما الواقعــة فــي الطابق 
الثالــث واألخير فــي مبنى في 
مدينــة حلــب (شــمال)، التي 
صدعت ســنوات احلرب مئات 

األبنية فيها.
الــدرج  «نزلنــا  ويقــول 
كاملجانــني بعدمــا غطيت وجه 
طفلي بوشاح حلمايته، وما ان 
وصلنا إلى الشارع حتى رأينا 
عشرات العائالت وهي في حالة 

خوف ورعب».
ويضيف «ثمة من ركع على 
األرض وبــدأ الصالة، وثمة من 
كان يبكــي، كمــا لــو أنــه يوم 

القيامة».

حلظات، وجد عبداحلميد نفسه 
حتــت ركام املبنــى املؤلف من 
أربع طبقات في قريته عزمارين 
احلدوديــة، لكن «اهللا احلامي» 
أنقذ حياته وعائلته بأعجوبة. 
ويضيف بتأثر شديد «سقطت 
اجلدران علينا، لكن ابني متكن 
من اخلــروج وبــدأ الصــراخ، 
جتمع النــاس حينها ملعرفتهم 
أن ثمــة أحيــاء وأخرجونا من 
حتــت األنقــاض». وبينما جنا 
عبداحلميــد مــع عائلتــه، قتل 

جميع جيرانه في املبنى.
إلــى  عبداحلميــد  ونقــل 
مستشــفى الرحمة الذي يبعد 
نحــو تســعة كيلومتــرات من 
قريته، وقد ضــاق بضحايا مت 
نقلهم تباعا مبا فاق قدرة الطاقم 
الطبي على االســتجابة مبجرد 
وصــول أكثر من مائــة جريح 
وجثث ثالثني شخصا إليه خالل 

مدنيون ينقذون طفلة من بني أنقاض أحد األبنية املدمرة في بلدة جندريس بريف إدلب  (أ.ف.پ)

تركت في درجات حرارة شــبه 
متجمدة وأمطار غزيرة.

وقال أحمد الشيخ، وهو من 
سكان بلدة حدودية قريبة في 
ريف محافظة إدلب، إن الزلزال 
دمر املبانــي املتواضعــة التي 
أقيمــت في مخيمــات النازحني 
التي تســتضيف سوريني فروا 

من احلرب على مدى سنوات.
وإلى الغرب، كان املستشفى 
الرئيسي في مدينة عفرين، يعج 
باجلرحى على األرض فيما تكافح 
النســاء للوصول إلى أحبائهن 
عبــر الهاتف إذ كانت اخلطوط 

معطلة.
ويضــع املســعفون أكياس 
اجلثــث الســوداء علــى أرض 
ملطخة بالدماء بينما كان األطفال 

الصغار يصرخون.
وقال إبراهيم عبيد، وهو أحد 
ســكان عفرين «بنسمع صوت 

بابا الڤاتيكان «حزين للغاية» 

مصدر سوري ينفي طلب مساعدة 
من إسرائيل في جهود اإلغاثة

أضرار كبيرة تلحق مبواقع 
أثرية سورية جراء الزلزال

عواصــم - وكاالت: قــال بابا الڤاتيكان فرنســيس أمس 
إنه «حزين للغاية» بســبب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا 

وسورية وأودى بحياة املئات من األشخاص في البلدين.
وأفاد وزير خارجية الڤاتيكان الكاردينال بييترو بارولني، 
ثاني أكبر مســؤول فــي الڤاتيكان، أن البابا فرنســيس كان 
حزينا للغاية عند معرفة اخلسائر الفادحة في األرواح التي 
سببها الزلزال، وهو يرسل تعازيه الصادقة ألقارب الضحايا.

وكاالت: نقلت صحيفة الوطن املوالية لدمشق عن مصدر 
رسمي سوري نفيه «بشكل قاطع» ما اعلنه رئيس احلكومة 
االســرائيلية بنيامني نتنياهو من أن دمشق طلبت املساعدة 

من إسرائيل في جهود اإلغاثة عقب الزلزال.
وقال نتنياهو أنه «وافق» على إرسال مساعدة إلى سورية، 
بعد تلقي طلب من احلكومة السورية عبر قنوات «ديبلوماسية»، 

علما بانه ال عالقات رسمية بني البلدين.
وأضاف نتنياهو أمام نواب حزبه «الليكود» إن إسرائيل 
«تلقت طلبا عبر مصدر ديبلوماسي لتقدمي مساعدة إنسانية 
لسورية ووافقت على ذلك». وأضاف أنه سيتم إرسال املساعدة 
قريبا. ورفض مكتبه اإلدالء مبزيد من التفاصيل بشأن «املصدر 
الديبلوماسي». وقال املصدر السوري «إذا كان نتنياهو قد تلقى 
طلبا من هذا القبيــل فهو بالتأكيد من حلفائه وأصدقائه في 
تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» واملنظمات اإلرهابية األخرى.

(أ.ف.پ): طالــت األضرار الناجتة عــن الزلزال العنيف 
الذي ضرب ســورية ومركزه في محافظــة كهرمان مرعش 
التركية، مواقع أثرية عدة أبرزها قلعة حلب، على ما أعلنت 
املديرية العامة لآلثار واملتاحف في سورية. وأفادت املديرية 
العامة لآلثار في بيان سقوط «أجزاء من الطاحونة العثمانية 
داخل قلعة حلب وحدوث تشــقق وتصدع وسقوط ألجزاء 
من األســوار الدفاعية الشمالية الشــرقية». وسقطت كذلك 
«أجــزاء كبيرة من قبة منارة اجلامع األيوبي» الواقع داخل 
القلعة، التي تضررت مداخلها وسقطت أجزاء من حجارتها 

«ومنها مدخل البرج الدفاعي اململوكي».
وفي املدينة القدمية في حلب، حدثت انهيارات وتصدعات 
في مبان سكنية عدة متاخمة لألسوار التاريخية والتي تضرر 
الكثير منها نتيجة احلرب والقصف اجلوي والصاروخي.

ونشــرت املديرية عبر حسابها الرســمي على فيسبوك 
صورا تظهر تضرر قبة منارة اجلامع األيوبي واألضرار التي 
حلقت بواجهة التكية العثمانية، وأضرارا طفيفة ومتوسطة 

مبناطق متفرقة داخل قلعة حلب.
وفي محافظة حماة، كشف املسح األولي الذي أجرته فرق 
اآلثار عن تضرر «بعض املباني داخل قلعة املرقب» األثرية في 
مدينة بانياس، وسقوط أجزاء من حجارة اجلدران وكتلة من 
برج دائري. كذلك، سقطت واجهات تاريخية في مدينة حماة.

وسقط جرف صخري في محيط قلعة قدموس في محافظة 
طرطوس، وانهارت مبان ســكنية في حرم القلعة. والتزال 

فرق اآلثار تقيم األضرار.

ملشاهدة الڤيديو


