
Турска и Сирија: Нови биланс - више од 19.300 људи је страдало, а десетине хиљада је повређено у катастрофалним земљотресима који су две земље у понедељак
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Више од 19.300 људи је страдало, а десетине хиљада повређено у катастрофалним
земљотресима магнитуде 7,9 
и 7,6  
степени Рихтера, који 
су погоди
ли Турску и Сирију у понедељак, последњи су подаци које су изнели званичници
тих земаља. Међу жртвама и дечак српског порекла, јавили су медији. 
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  Спасилачки тимови у потрази су за преживелима на хиљадама рушевина зграда, упркоследеном времену и после 125 накнадних потреса у региону.  Турски председник Реџеп Тајип Ердоган признао је да је било пропуста у реговањудржаве на почетку трагедије, али је оценио да је ситуација сада под контролом.  У међувремену, санкције Запада компликују напоре да се достави помоћ Сирији.  
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  Нови биланс страдалих у разорном земљотресу који је погодио Турску и Сирију сада јенајмање 19.300, саопштили су званичници.  У Турској, број мртвих порастао је на 16.170, рекао је турски председник Реџеп ТајипЕрдоган током посете погођеним подручјима у јужном граду Газијантепу.  Број страдалих у Сирији остаје најмање 3.162, укључујући 1.900 у подручјима насеверозападу које држе побуњеници, објавили су „Бели шлемови“. Укупно 1.262 смртнаслучаја забележена су у деловима земље под контролом сиријског режима, пренели судржавни медији.  Агенције за помоћ су упозориле да ће бројке страдалих само расти, поготово у Сирији,где спасилачки тимови трагају за преживелима у хиљадама срушених зграда упркосвеома хладном времену и уз велики ризик од накнадних потреса.  16:22  Ердоган: Обновићемо уништене куће за годину дана  Турски председник Реџеп Тајип Ердоган поновио је обећање да ће преживелима уземљотресу у року од годину дана бити обновљене уништене куће.  Ердоган, кога у мају чекају неизвесни председнички избори, данас је обишао регионепогођене земљотресом и у граду Газијантеп рекао да нове зграде неће имати више одтри, четири спрата.  
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  Турски председник, који је на удару све оштријих критика да власт није адекватнореаговала на природну катастрофу, навео је да је влада радила на постављањупривремених контејнера за становање и склоништа за оне који су остали без крова надглавом.  Такође је казао да ће ванредно стање које је прогласио раније ове недеље, у 10провинција погођених земљотресом, бити одобрено у парламенту касније данас. Владаје саопштила да ће ванредно стање да олакша управљање катастрофама у тимобластима.  За Ердогана, кога чека тешка борба на председничким изборима у мају, природнакатастрофа дошла је у осетљивом тренутку, када се Турска суочава са падом економскеактивности и високом инфлацијом.  15:40  Турски градови пре и после земљотреса  Америчка компанија "Маxар Тецхнологиес" објавила је сателитске снимке турскихградова пре и после, на којима се виде размере штете настале након разорнихземљотреса који су у понедељак погодили то подручје.  
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  15:39  Још српских спасилаца одлази у Турску  У Турску ће данас стићи још 18 припадника Сектора Министарства унутрашњих пословаза ванредне ситуације, и они ће се придружити спасиоцима већ послатим из Србијепосле земљотреса који је у понедељак погодио ту земљу.  Спасилачки тим од укупно 45 припадника са опремом за спасавање из рушевина иватрогасним возилима, ангажован је на санирању последица и спасавању преживелих уокругу Одабаши.  15:39  Под рушевинама има још преживеле деце  Припадници ватрогасне бригаде из Анкаре 81 сат после земљотреса  извукли су изрушевина једногодишњу бебу и мајкуу граду Караманмарашу. У Адијаману спасена је шестомесечна беба која је билазатрпана 82 сата.  
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  15:38  Искривљена пруга показује силину земљотреса  Поред мноштва апокалиптичних призора из градова на југу Турске,  снимци пруге уграду Караманмарашуу којем је био епицентар земљотреса, сликовито приказују јачину земљотреса који јепогодио десет турских градова.  

  14:58  У потресу у Турској страдао новинар Анадолије и његова жена и петомесечна беба  У разорном земљотресу који је погодио југ Турске  страдао је новинар Анадолије БуракМили , његова супруга и њиховапетомесечна беба.  Бурак Мили (31), његова супруга Ајсен Мили (30) и ћерка по имену Ејлул Лина остали суиспод рушевина зграде у дистрикту Искендерун у Хатају.  14:53  Прва помоћ стигла у Сирију, Турудић страхује да ће „остати сама себи препуштена“  Новинар Времена Момир Турудић је коментаришући ситуацију у Сирији наконземљотреса, а којој не стиже помоћ, за разлику од Турске, каже да страхује да ће таземља бити препуштена сам себи.  Иначе, први конвој хуманитарне помоћи УН од шест камиона ушао је на северозападСирије из Турске, јавља ЦНН.  13:27  Мајка и син спасени из рушевина 81 сат након земљотреса  Мајка и њено дете спасени су из рушевина зграде у Антакји у Хатају, 81 сат након што суразорни земљотреси у понедељак погодили јужне провинције у Турске.  Спасилачки тимови из турске Јалове током акције спасавања чули су гласове исподрушевина те су након огромних напора успели да извуку на површину мајку Рахсу Алумари њеног сина Мустафу.  Мајка и син који су задобили повреде у земљотресу превезени су у болницу.  11:42  Троје деце из исте породице спасено из рушевина 80 сати након земљотреса  Троје деце из исте породице спасено је испод рушевина зграде у турском Хатају, чак 80сати након земљотреса.  

  Акције потраге и спасавања се настављају у земљотресом погођеним регијама.  Припадници спасилачке екипе данас су чули гласове током акције спасавања.  Након огромних напора, успели су из рушевина да извуку 16-годишњег Абдулкадира,12-годишњу Гајсу и петогодишњу Гајду Ал Хусеин.  Медицински тимови су им одмах указали помоћ и потом пребацили у болницу.  10:17  Сирија у сликама  Велики број становника у околини Алепа остао је без крова над главом, те се на разненачине сналазе како би изашли на крај с врло ниским температурама. Фоторепортери суснимили Сиријце који ноћ проводе у аутомобилима, приколицама камиона, па чак и наулици уз наложену ватру.  
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Ту је и тим од 150 спасилаца из Мексика  Након земљотреса који су погодили десет турских провинција у понедељак, тим запотрагу и спасавање од 150 људи из Мексика стигао је у Турску да учествује у акцијамаспасавања.  Тим спасилаца који је стигао са потребном опремом и псима трагачима за акцијеспасавања, укључио се у акцију спасавања у граду Адијаману.  Спасиоци уз помоћ паса трагача покушавају доћи до људи који су остали заглављенииспод рушевина.  Спасилачки тим из Мексика остаће у Турској до краја потраге и спашавања.  08:43  Дечак српског порекла међу жртвама  Међу жртвама разорног земљотреса у Турској је и дечак српског порекла, речено јеТањугу из извора турских власти.  Наводи се да је дечаков отац српски држављанин, а мајка турска држављанка.  08:32  Сеизмолог: Енглеска би била расечена на два дела  Бирмингем, Манчестер, Шефилд и Бристол били би разорени ако би потреси који супогодили Турску потресли британска острва, тврди Стефен Хикс, сеизмолог саУниверзитета колеџ Лондон (УЦЛ), преноси Анадолија.  “Да бисмо вам дали представу о великим размерима потреса у Турској, ако бисмопреклопили СхакеМап УСГС-а на британска острва, расед би пукао од ушћа Северн доушћа Хамбера. Већи део Енглеске би доживео потресе најмање магнитуде седамстепени", написао је Хикс на Твитеру.  08:04  Испод рушевина у Газијантепу 76 сати након земљотреса спасене три особе  Након што су јужне покрајине Турске понедељак погодили разорни земљотреси, исподрушевина у Газијантепу, 76 сати након земљотреса спасене су три особе, јављаАнадолија.  Акције потраге и спасавања се настављају у земљотресом погођеним регијама, а уГазијантепу су испод рушевина извучени отац и синови Митхат, Ерсин и Мустафа Табур.  Они су уз аплаузе испраћени у болницу.  Тела више од 300 Сиријаца су пренета преко границе, рекао је портпарол граничногпрелаза Баб ал Хава у среду.  Жртве су пребачене у Сирију како би могле да буду сахрањене у сопственој земљи,казао је портпарол Мазен Алуш, а преноси ЦНН.  "Од понедељка до данас, тела само пристижу", додао је.  Број погинулих у земљотресима у Турској и Сирији непрестано расте и тренутноизноси више од 16.000  Број погинулих у катастрофалним земљотресима у Турској и Сирији непрестано расте итренутно износи више од 16.000, док више од 110.000 спасилаца учествује у трагању запреживелима и рашчишћавању рушевина у Турској са више од 5.500 возила.  

  Руски спасиоци извукли су 15 тела док су рашчишћавали рушевине у турским регионимапогођеним земљотресима, а 12 тела су пронашли у Сирији, док су две особе спасене,једна у Турској и једна у Сирији, саопштила је данас руска служба за ванреднеситуације.  Служба је навела за ТАСС да се спасилачке операције настављају и да су у Турској већочистили 95 квадратних метара рушевина, у којима је пронађено 15 тела, а да је једнојособи указана лекарска помоћ. Из рушевина у сиријском граду Џаблех извучено је 12тела, а једна особа је спасена.  Авион руског министарства за ванредне ситуације е-200 у Адани у Турској гаси пожар.Спасиоци су извукли данас још преживелих испод рушевина срушених зграда, али надесу почеле да бледе да це се наци много људи живих више од три дана наконкатастрофалног земљотреса и низа накнадних потреса који су погодили Турску иСирију, у којима је погинуло више од 16.000, објавио је AP.  Екипе хитне помоћи које су радиле током ноћи у граду Антакији успеле су да извукудевојку Хазал Гунер из рушевина зграде, а два сата касније спасле су и њеног оцаСонера Гунера, јавила је новинска агенција ИХА.  У Дијарбакиру, источно од Антакије, спасиоци су у раним јутарњим сатима ослободилиповређену жену из срушене зграде, али су тројицу људи поред ње пронашли мртве урушевинама, јавила је новинска агенција ДХА.  Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган требало би данас да отпутује у провинцијеГазијантеп, Османије и Килис које су погођене земљотресом. Поред 12.873 погинулих уТурској, државна агенција за управљање катастрофама саопштила је да је више од60.000 повређено, док је у Сирији пријављено 3.162 мртвих и више од 5.000 повређених.  (Н1-Си-Ен-Ен, РТВ)  
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