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كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

٢٣ مليون منكوب .. وتركيا تعلن ١٠ واليات «مناطق كوارث»

عواصــم - وكاالت: قالت 
منظمة الصحة العاملية إن عدد 
املتضرريــن بالزلــزال املدمر 
الــذي ضرب تركيــا وامتدت 
تداعياته الكارثية الى سورية 
قد يصل إلــى ٢٣ مليونا، في 
وقت اعلنت أنقرة اســتمرار 
حالــة الطوارئ فــي املناطق 

املنكوبة ملدة ثالثة اشهر. 
ومنــذ اللحظــات األولــى 
للزلزال الذي بلغت شدته ٧٫٨

في كهرمان مرعش فجر اإلثنني 
والهزات االرتدادية، لم يتوقف 
عداد اإلصابــات عن االرتفاع 
حيث جتاوز الـــ ٤٥٠٠ قتيال 
ونحو ٢٠ الف جريح على األقل 

«رمبا قتلت آالف األطفال».
وأكد إلدر أن هذا الزلزال هو 
أقوى زلزال يضرب املنطقة منذ 
ما يقرب مــن ١٠٠ عام، وجاء 
في أسوأ وقت ممكن للضعفاء.
وتابع أن عشرات املدارس 
واملستشفيات واملرافق الطبية 
والتعليمية األخرى تضررت 
أو دمرت بســبب الزالزل مما 
أثر بشكل كبير على األطفال، 
مشددا على أن تركيز املنظمة 
املباشــر ينصــب حاليا على 
ضمان وصول األطفال واألسر 
املتضررة ملياه الشرب املأمونة 
وخدمــات الصــرف الصحي 
للوقاية من املرض في األيام 

عملهــم ويزيــد مــن معاناة 
الناجــني الذين يعانون البرد 
في العراء وحتت اخليام التي 
نصبت حــول مواقد النيران 
التــي اقيمــت فــي املناطــق 

املنكوبة او في سياراتهم.
وسوى الزلزال آالف املباني 
واملــدارس  واملستشــفيات 
باألرض. وقدرت إدارة الكوارث 
والطوارئ التركية (آفاد) أن 
الزلزال تسبب في تدمير ٥٧٧٥

مبنى. 
وأعلــن الرئيــس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان فــي 
خطــاب ألقــاه أمــس اعتبار 
األقاليــم العشــرة املتضررة 

األولى لألزمة، وأيضا حتديد 
األطفال املنفصلني عن ذويهم 
وغير املصحوبني والعمل على 

لم شملهم مع عائالتهم.
وبعد يوم من وقوع الكارثة 
واصل عمال اإلنقاذ ســاعات 
الليل بالنهار أمال في العثور 
على ناجني، فيما انتظر الناس 
بجوار أكوام األنقاض في لهفة 
أمال في العثور على أصدقائهم 
وأقاربهم أحياء. وكابد عمال 
اإلنقاذ النتشــال احملاصرين 
حتت أنقاض مبان منهارة في 
«ســباق مع الزمن» متحدين 
ظروف الطقس القاسية، حيث 
يعرقل سوء األحوال اجلوية 

أردوغان يعلن تخصيص ٥ مليارات دوالر مساعدات مالية وفتح الفنادق إليواء املتضررين.. ومخاوف من وفاة آالف األطفال 

(أ.ف.پ) البحث عن ناجني حتت األنقاض استمر لليوم الثاني في كهرمان مرعش مركز الزلزال املدمر  

في تركيا وأكثر من ١٧٠٠ قتيل 
في ســورية مــع مخاوف من 
ارتفاع كبير في هذه االعداد مع 
مضي الوقت وتضاؤل فرص 

العثور على ناجني.
وقالــت منظمــة الصحــة 
العامليــة إنها تتوقع األســوأ 
وتخشى أن تكون «احلصيلة 
أعلى بثماني مرات من األرقام 

األولى» املنشورة.
إلــدر  وأعلــن جيمــس 
املتحدث باسم صندوق األمم 
املتحدة للطفولة (يونيسف)، 
أن الزلزال والهزات االرتدادية 
التــي أعقبتــه ودمرت آالف 
املباني في تركيا وســورية 

ولي العهد أجرى اتصاًال بالرئيس أردوغان: 
متضامنون مع تركيا لتجاوز محنة الزلزال

بتوجيهات من صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، أجرى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اتصاال هاتفيا بالرئيس رجب 
طيب اردوغــان رئيس اجلمهورية التركية 
الصديقة، نقل خالله حتيات صاحب السمو 
األمير وخالص تعازي ومواســاة الكويت 
حكومة وشعبا إليه وشعب اجلمهورية التركية 

الصديق، 
كما أكد سموه للرئيس التركي تضامن 
الكويت مع اجلمهوريــة التركية الصديقة 
لتجاوز احملنة التي تعرضت لها جراء الزلزال 
املدمر الذي خلف آالف الضحايا واملفقودين 
واملصابني ونقل التوجيهات السامية بتوفير 
املســاعدات الفورية للبلد الصديق وإنشاء 
جسر جوي باسم الكويت يضم آليات ومعدات 
وكوادر بشــرية متخصصة وطواقم طبية 
وإغاثية للمشاركة في البحث واإلنقاذ وتقدمي 
كافة املساعدات االزمة للمتضررين من آثار 

الزلزال.

كما أكد ســموه على توجيهات صاحب 
الســمو األمير إلى مجلس الوزراء بإطالق 
وتنظيم حملة تبرعات عاجلة إلغاثة املتضررين 
من الزلزال وتخفيف معاناتهم وذلك مبساهمة 
اجلمعيات واللجان اخليرية وجمعيات النفع 
العام الكويتية ومؤسســات الدولة املدنية، 
متمنيا سموه أن يتجاوز البلد الصديق هذه 
احملنة من خالل قيادتــه احلكيمة، وداعيا 
اهللا تعالى أن يرحم الضحايا ويكتب عمرا 
للمفقودين ومين بعاجل الشفاء على املصابني.

وقد أعرب الرئيس رجب طيب اردوغان 
رئيــس اجلمهورية التركية الصديقة عن 
بالغ شكره لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد على هذه املشاعر األخوية 
الصادقة، مثمنا لســموهما هذه املبادرة 
األخوية الطيبة، ومتمنيا لسموهما موفور 
الكويتي  العافية وللشعب  الصحة ودوام 

الشقيق كل رفعة وازدهار.

ً سموه نقل تعازي صاحب السمو ومواساة الكويت حكومة وشعبا

عالم جيولوجي إيطالي: الزلزال حّرك 
تركيا ٣ أمتار نحو الغرب

األناضول: قال رئيــس املعهد الوطني 
اإليطالي للجيوفيزياء والبراكني البروفيسور 
كارلو دوغليوني، إن الزالزل التي ضربت 
تركيــا تســببت في حترك البــالد ٣ أمتار 

نحو الغرب.
وأوضح دوغليوني للصحافة اإليطالية 
امس، أن الزالزل حدثــت عند نقطة التقاء 
صفائح شرق األناضول مع الصفيحة العربية 

واألفريقية.

وأشار إلى أن التقديرات احلالية تشير 
إلى إزاحة الصفيحة ٣ أمتار لكن املعلومات 
النهائية سيتم احلصول عليها بعد االطالع 

على بيانات القمر االصطناعي.
وذكر أن الــزالزل وقعت في أحد خطي 

الصدع الزلزالي اللذين ميران في تركيا.
وبحسب خبراء، فإن الزلزال الذي وقع في 
تركيا بوالية كهرمان مرعش، كان أقوى بألف 
مرة من زلزال ٢٠١٦ الذي حدث في إيطاليا.

طائرتان عسكريتان تقلعان إلى تركيا 
في أولى طالئع اجلسر اجلوي اإلغاثي لضحايا الزلزال

أعلنت رئاســة األركان العامة للجيش الكويتي أن طائرتني تابعتني 
للقــوة اجلوية الكويتية أقلعتا متوجهتني إلــى تركيا في أولى طالئع 
اجلسر اجلوي الذي خصص لنقل االحتياجات واملساعدات الطبية الطارئة 
واملواد اإلغاثية لضحايا الزلزال، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 

األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف األحمد.
وقالت «رئاســة األركان» في بيان صحافي إن إنشــاء جســر جوي 
إلرسال املساعدات والطواقم الطبية والفنية للمتضررين بسبب الزلزال 
املدمــر الذي وقع في جنــوب اجلمهورية التركية الصديقة -وتشــكل 
هاتان الطائرتان أولى طالئعه- يأتي جتسيدا لروح األخوة والتعاون 

املشترك بني البلدين الصديقني.
وأوضحت أن هذه الرحالت تأتي بالتعاون والتنســيق بني اجليش 
الكويتــي ووزارتــي اخلارجية والصحة وقوة اإلطفــاء العام وجمعية 
الهالل األحمر، مشــيرة إلــى أن الطائرتني حتمالن علــى متنهما فريقا 
متخصصا من قوة اإلطفاء العام بكامل جتهيزاته، كما مت شحن ٨ أطنان 

من االحتياجات الطارئة واملواد اإلغاثية موزعة على الطائرتني.
يذكر أنه كان في وداع رحالت اإلغاثة املغادرة كل من السفيرة التركية 
لدى الكويت طوبى نور سومنز ورئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد 

املكراد وعدد من كبار ضباط القادة بالقوة اجلوية.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو األمير

رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد وسفيرة جمهورية تركيا لدى البالد طوبى نور سومنزجانب من آليات قوة اإلطفاء العام املشاركة في اإلغاثة

مصدر خاص لـ «األنباء»: «الشؤون» وافقت 
على أكثر من ٣٠ طلبًا جلمع التبرعات

بشرى شعبان

أكد مصدر خاص في وزارة الشؤون االجتماعية لـ «األنباء» أن الوزارة 
وتنفيــذا لقرار مجلس الوزراء وافقت علــى كل الطلبات التي تقدمت بها 
اجلمعيات اخليرية للقيام بحمالت جمع التبرعات إلغاثة متضرري الزلزال 
في تركيا وســورية، حيث جتاوز عددها ٣٠ جمعية. وأشار إلى أن الوزارة 
وافقت على كل الطلبات التي تقدمت بها جهات العمل اخليري عبر األونالين 
وفقا لضوابط وشروط تنظيم العمل اخليري. وقال إن الوزارة وتنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء في توجيه الوزارة لتنظيم حملة التبرعات متنح املوافقة لكل 
من يتقدم جلمع التبرعات، سواء من جمعيات خيرية أو جلان العمل اخليري 

وجمعيات النفع ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص.

منطقة كــوارث وفرض حالة 
الطوارئ في املنطقة ملدة ثالثة 
أشهر. وقال إن احلكومة تعتزم 
فتح فنادق في مدينة أنطاليا 
السياحية الواقعة إلى الغرب 
إليواء املتضررين من الزلزالني 

مؤقتا.
وأضاف أنه ســيتم اتخاذ 
سلسلة من اإلجراءات الطارئة 
إلغراق املناطق املتضررة بعمال 
اإلغاثــة واملســاعدات املالية. 
وتابع «ســننتهي سريعا من 
العمليتني الرئاسية والبرملانية 
املتعلقتــني بهذا القــرار الذي 
سيغطي ١٠ محافظات تضررت 
من الزلزال، على أن يطبق ملدة 

ثالثة أشهر».
وأشار الرئيس التركي إلى 
أن حكومته سترسل أكثر من 
٥٠ ألف عامل إغاثة إلى املنطقة 
وتخصــص ١٠٠ مليــار ليرة 
تركيــة (٥،٣ مليارات دوالر) 

كمساعدة مالية.
وتقول السلطات التركية 
إن نحو ١٣٫٥ مليون شــخص 
تضرروا في منطقة مساحتها 
نحو ٤٥٠ كيلومترا من أضنة 
فــي الغرب إلــى ديار بكر في 
الشرق وفي ٣٠٠ كيلومتر من 
مالطية في الشمال إلى خطاي 

في اجلنوب. 
وقــال مدير عــام منظمة 

الصحــة العامليــة تيــدروس 
أدهانوم جيبريســوس «إنه 
ســباق مع الزمــن اآلن... كل 
دقيقة، كل ساعة متر، تتالشى 

فرص العثور على ناجني».
واشــتعلت النيــران فــي 
املئــات من حاويات الشــحن 
التركي  مبينــاء إســكندرون 
أمس، مطلقة أعمدة من الدخان 
األســود الكثيف في السماء، 
مــا أدى إلى تعليق العمليات 
وأجبر شــركات شــحن على 
حتويل السفن ملوانئ أخرى.
وبعــد الســيطرة علــى 
احلريق للمرة األولى جتددت 

النيران في امليناء.

املساعدات الدولية تتوالى على املناطق املتضررة
باريس ـ أ.ف.پ: بدأ وصول املســاعدات الدولية 
بعــد الزلزال الذي ضرب تركيا وســورية املجاورة، 
إلى تركيا امس مع أولى فرق اإلنقاذ واملعدات واملواد 

الغذائية.
وأعلنت قطر إنشاء «مستشفى ميداني» وإرسال 

«فرق بحث وإنقاذ» إلى تركيا.
وأرسلت اإلمارات طائرات نقلت «مساعدات طارئة» 
إلى ســورية وتركيا، واعلنت تخصيص مساعدات 
انسانية بقيمة ١٠٠ مليون دوالر مناصفة بني البلدين.

وقال باالز أوغفاري، أحد املتحدثني باسم املفوضية 
األوروبية لشؤون املساعدات اإلنسانية، للصحافيني 
امس إنه من خالل آليــة احلماية املدنية األوروبية، 

قــام االحتــاد األوروبي «بتعبئة أكثــر من ٣٠ فريق 
بحث وإنقاذ وفرق طبية، بشكل جماعي من ٢١ دولة 

أوروبية».
وفيما يتعلق بســورية، أشــار أوغفاري إلى «ان 
االحتاد األوروبي بالطبع هو املانح اإلنساني الرئيسي 
فيها» واملنظمات الشريكة له «تسهم أيضا في جهود 
اإلنقاذ»، وأكد «بالطبع، نحن على اســتعداد لتقدمي 
املزيد من املســاعدات وســنواصل العمل على مدار 

الساعة في األسابيع واأليام القادمة».
وقدمت كذلك مساعدات كل من اليونان والسويد 
اللتني تربطهما عالقات متوترة مع أنقرة، إذ أعلنت 
السويد ـ التي ترأس االحتاد األوروبي منذ ديسمبر 

ـ التبرع بنحو ٦٥٠ ألف دوالر لتركيا وسورية عبر 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الهالل األحمر.

وأعلنت أملانيا بدورها امس أن فريق بحث وإنقاذ 
مــن الوكالة الفيدرالية األملانية لإلغاثة الفنية غادر 

إلى أضنة ويضم ٥٠ رجل إنقاذ ومعدات.
وفي فرنســا، من املقرر أن يتوجه ١٣٩ من عمال 
اإلنقــاذ التابعني لألمن املدني إلى تركيا، وخصوصا 

إلى محافظة كهرمان مرعش حيث مركز الزلزال.
وتنوي إيطاليا واملجر وپولندا واسبانيا إرسال 
فرق إنقاذ، وأعلنت األخيرة ارسال «أفراد ومسيرات» 
متوجهــة إلى ملطيــة التركية حيث مركز تنســيق 

املساعدات الدولية.

حلب املنكوبة تدفن موتاها 
وتصلي للعالقني حتت األنقاض

حلــب - أ.ف.پ: فــي مدينة حلب 
املنكوبة في شمال سورية، يدفن سكان 
موتاهم ويتســمر آخــرون أمام أبنية 
انهــارت كليا أو جزئيا أمال في خروج 
أقاربهم العالقني حتت األنقاض وانتهاء 

كابوس لم يستفيقوا منه بعد.
منــذ حصــول الزلــزال، تنتظر أم 
ابراهيم (٥٦ عاما) أن تسمع خبرا عن 
أبنائها السبعة. جتلس في سيارة قرب 
املبنــى الذي كانوا يقطنون فيه كي ال 
تبتعــد عنهم، وتقــول لوكالة فرانس 
برس «أنتظر منذ الساعة الرابعة والثلث 
صباحــا، منذ أن انتهت الهزة» صباح 

االثنني.
وتضيــف «منــت داخــل الســيارة 
بانتظار أبنائي، أنتظر أي خبر منهم، 
لم آكل ولم أشــرب. هل من املمكن أن 
أتنــاول الطعام وأبنائــي جياع حتت 

األرض»، قبل أن تنهار باكية.
متســك أم ابراهيم مبسبحة بيدها 
من دون أن تتوقف عن تالوة األدعية، 
جتفف دموعها مبنديل من قماش، تنظر 
إلى املنزل املهدم، وتقول «ال أمتنى ألحد 

أن يعيش ما أعيشه».
ورغم البرد القارس، ينهمك سكان 
وفرق إغاثة وجنود بالبحث عن ناجني 
حتــى انهم يضطــرون أحيانا للنبش 
بأيديهم. فوق أحد األبنية املنهارة في 
حي بستان القصر، يصرخ أحدهم عبر 
فوهة صغيرة ألحد العالقني حتت سقف 
مبنى طالبا منه حتديد وجهة الضوء، 

ليتمكنوا من رصد مكانه.
حلــب احملاذيــة لتركيــا، مــن بني 
احملافظــات الســورية األكثــر تضررا 

جراء الزلزال.
وجــراء املعارك وحمــالت القصف 
خالل أشــد ســنوات النزاع منذ ٢٠١١، 
تضررت أبنية حلب، ثاني كبرى املدن 
الســورية، بشكل كبير، وكانت تنهار 
بني احلني واآلخر فيها مبان متصدعة، 
منها مأهولة بالسكان وأخرى مهجورة.

ثم إذ به الزلزال، الذي ضرب تركيا 
املجاورة بقوة ٧٫٨ درجات، يأتي على 

أكثر من ٥٠ مبنى في املدينة املنكوبة.
وتقف أم محمد عاجزة بالقرب من 
منزل شــقيقتها التــي ال تعرف عنها 
وعن عائلتها شيئا منذ أن انهار جزء 

من املبنى حيث تسكن.
تنقلــت أم محمد بني مستشــفيات 
املدينــة بحثا عن شــقيقتها وأوالدها 

األربعة من دون جدوى.
وتقول، وقد خنقتها الدموع، «أعتقد 
أنهم عالقون عند درج املبنى»، متعلقة 

بأمل أن يكونوا على قيد احلياة.
وتضيف السيدة، التي متضي وقتها 
في السيارة منذ أن هربت من منزلها، 
«الزلزال أصعب من احلرب، ففي احلرب 

تسقط قذيفة وينتهي األمر».
وفي حي بســتان القصر، يستعيد 
زكريا عيسى (١٧ عاما) أصوات جيرانه 
يصرخون طالبني يد العون إلنقاذهم. 

ويقول «ذهبت حياتنا كلها».
يطغى على املدينة صوت اجلرافات 
وصراخ فرق اإلغاثة، فيما أغلقت احملال 
أبوابها. وافترش الســكان الشــوارع 
والباحــات برغــم دراجــات احلــرارة 
املنخفضة، منهم من فقد منزله ومنهم 
من يخشى هزات ارتدادية جديدة تأتي 

على مبان إضافية.
كمــا انهمك ســكان بدفــن موتاهم، 
ومنهــم من لم يتمكــن حتى من اتباع 
طقــوس الدفن املعتادة. وقال ســكان 
إنهم اضطروا لدفن موتاهم مباشــرة 
بعد انتشالهم من حتت األنقاض، كما 
أنه يتم أحيانا دفن األم مع ابنتها واألب 

مع ابنه.
وشاهد مصور لفرانس برس سيارات 
بيك آب وشاحنات لبيع البوظة تنقل 
جثثــا موضوعــة في أكيــاس بيضاء 

بالستيكية إلى املقابر لدفنها.
فــي إحدى مقابــر املدينــة، ينتظر 
مجموعة من الرجال دورهم لدفن أحد 
عشــر فردا ينتمون إلى عائلة واحدة، 
ويطلبون من أحد عمال املقبرة أن يترك 
مجــاال لقبر إضافي لدفن فرد آخر من 

العائلة لم يتم انتشاله بعد.


