
Два земљотреса јачине 7,9 и 7,6 степени Рихтера у Турској и Сирији, више од 3.500 мртвих и најмање 15.000 повређених, велики број људи заробљен у рушевинама
уторак, 07 фебруар 2023 00:20

Снажан земљотрес погодио је рано јутрос југоисточну Турску, у близини сиријске
границе и према званичним изворима, усмртио скоро 3.500 људи у Сирији и Турској,
док су многи заробљени у рушевинама. Око 13.20 по локалном времену осетио се
нови јак земљотрес у турској провинцији Кахраманмараш. Страхује се да ће број
страдалих и даље расти. Хиљаде је повређених, срушен велики број објеката,
оштећени културно-историјски локалитети... Председник Турске Реџеп Тајип
Ердоган прогласио је седмодневну жалост. У Турску су отпутовали припадници
Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.

  

  

Амерички институт за сеизмологију саопштио је да се потрес јачине 7,8 степени
Рихтерове скале догодио у 4.17 по локалном времену, на дубини од 17,9км, у близини
града Газијантеп. Потом је око 13.24 сати по локалном времену забележен нови јак
потрес јачине 7,6 степени.
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Број настрадалих у разорним потресима у Турској и Сирији премашио је 3.400, јавља
ЦНН. Према подацима из Турске, у тој земљи страдало је најмање 2.316 особа. У
суседној Сирији су погинуле најмање 1.293 особе, према владиним и спасилачким
групама које преноси АФП. У областима које контролише влада, сиријско министарство
здравља каже да су до сада страдале 656 особе. У деловима земље под контролом
побуњеника убијено је најмање 480 људи, саопштила је спасилачка група „Белих
шлемова“, а преноси АФП.

  

Турска има најмање 13.293 повређена, а Сирија 2.469 повређених у разорном
земљотресу, додао је ЦНН.

  

Српски држављанин који се затекао у Турској за Н1 је испричао како је све изгледало:

  

Многе зграде су срушене и спасилачки тимови су послати у потрагу за преживелима.
Епицентар земљотреса био је у округу Пазарчик, у провинцији Кахраманмараш на
југоистоку Турске, на око 60 километара ваздушне линије од границе са Сиријом.

  

06. феб - 23:17

  

СЗО: Број мртвих у Турској и Сирији могао би да се повећа осмоструко

  

Број мртвих од катастрофалних земљотреса у Турској и Сирији који су, према
последњим подацима, убили више од 3.500 људи, могао би да се увећа осмоструко,
упозорила је Светска здравствена организација, преноси ББЦ.

  

06. феб - 21:43

  

Амбасадор Марковић: Сви телефони амбасаде отворени, нико се није јавио за
помоћ
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Амбасадор Србије у Анкари Зоран Марковић каже за Н1 да се током дана, од како се
јутрос десио први разорни земљотрес, са епицентром на југоистоку Турске, нико није
јавио Амбасади Србије у Анкари да потражи помоћ или да пита за неког свог рођака или
ближњег. Наводи да ни вечерас нема промена у статусу држављана Србије у Турској,
односно нема ни повређених ни погинулих.

  

06. феб - 21:38

  

Тим за спасавање отишао у Турску, аплаузима испраћен с београдског аеродрома

  

Специјалистички тимови за спасавање из рушевина МУП-а Србије кренули су ка
угроженим подручјима Турске погођеним земљотресом, којима је потребна помоћ у
спасавању живота и проналажењу преживелих. Они су аплаузима испраћени са
београдског аеродорма.
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  06. феб - 21:38  Најјачи земљотрес у Србији био 1922. године, Ташмајдан је пукао на пола  Метеоролог Иван Ристић изјавио је у емисији Глобал фокус да земљотреси који су седогодили у Турској и Сирији тешко могу да се догоде код нас, пре свега због много јачегтрусног подручја. Он је појаснио да се у Србији дешавају земљотреси јачине до 6 степенипо Рихтеру. "Ми нисмо толико трусно подручје. За задњих 100 година смо имали десетземљотреса преко 5 по Рихтеру, а то није страшно", истакао је Ристић и додао да се коднас земљотреси најчешће дешавају у пролеће и у јесен.  06. феб - 21:20  У земљотресу у Турској нестао бивши играч Челсија и Њукасла  Фудбалски репрезентативац Гане Кристиан Атсу (31) налази се међу несталима наконурушавања стамбене зграде у граду Хатају, после земљотреса у Турској.  06. феб - 21:06  Из рушевина извучено скоро 6.500 људи  Најмање 6.445 људи спасено је испод рушевина после земљотреса у Турској, рекао језваничник Управе за ванредне ситуације (АФАД) Орхан Татар.  Како је рекао, на терену је 9.698 чланова тимова за тражење и спашавање.  С обзиром на зимске услове, екпе на терену раде на томе да омогуће грађанимасклониште и храну.  Татар је рекао да је до сада у регион испоручено 300.000 ћебади, око 22.000 шатора застановање, око 27.000 кревета, шаторски материјал и друге потрепштине.  06. феб - 20:46  Шта може да очекује Србију  "Неколико елемената утиче на то да при истој магнитуди земљотреси имају различитепоследице. Један је градња, други је време кад се догодио и трећи партаметар је дубинана којој се догодио земљотрес", објаснила је сеизмолошкиња Славица Радовановић.  06. феб - 20:46  Најкритичније у северној Сирији  Хосам Елшаркави, регионали директор Међунаронде федерације Црвеног крста иЦрвеног полумесеца за Африку и Блиски исток изјавио је у емисији Глобал фокус да јенајкритичнија ситуација након серије данашњих земљотреса у северном региону Сирије.    "Погођени регион у Сирији је огроман. Ту живи око четири милиона људи. Рано је да седају тачне процене, али уколико узмемо у обзир величину погођених градова и настотине села, барем два милиона људи је погођено овом катастрофом", истакао јеЕлшаркави.  Напомиње да је већина овог становништва и пре земљотреса живела у великомсиромаштву, као и да је ово додатни удар за све њих.  06. феб - 19:53  Пала је ноћ, хладно је. Из Турске се јавља Ерма Џеферовић  Цела Турска уједињена је данас око једног - како да се спасе што већи број људи и какода до што већег броја људи дође помоћ. Пала је ноћ, невреме је и хладно. О томе какваје ситуација у Турској говори новинарка Ерма Џеферовић.  06. феб - 19:52  Мирко Даутовић о акцијама спасавања у пограничном појасу  Како се подручије које је погођено земљотресом налази у граничном подручију измеђуСирије и Турске где делове, са сиријске стране званични Дамаск не контролише, акцијеспасавања и помоћи су сложене. Као и односи Анкаре и Дамаска. О ситуаицји у регионуговорио је политички аналитичар Мирко Даутовић.  06. феб - 19:50  Из рушевина спасена девојчица после 16 сати  Девојчица извучена из рушевина после 16 од земљотреса  Испод рушевина у турском Дијарбакиру спасена је 13-годишња девојчица, јављаАнадолија.  Девојчица Рабија је повређена, а спасена је после 16 сати проведених испод рушевина.Превезена је до болнице.  06. феб - 19:41  У Турској срушено више од 5.600 зграда  У земљотресу у Турској до сада је срушено 5.606 зграда, објавила је турска новинскаагенција Анадолија.  06. феб - 19:16  Марковић: Грађани који траже чланове породице да се обрате амбасади у Турској  Амбасадор Србије у Анкари Зоран Марковић каже да грађани Србије који не могу даступе у контакт са члановима своје породице у Турској, могу да се обрате нашојамбасади која ће потражити информације од турских власти.  06. феб - 19:13  Вучић наложио да 27 спасилаца оде вечерас у Турску  Председник Србије Александар Вучић наложио је да 27 припадника специјалистичкејединице Министарства унутрашњих послова буде послато у Турску због земљотреса.    "Два специјалистичка тима са службеним псом обученим за претрагу терена и опремомод 4,5 тона вечерас ће одлетети за Турску", пренео је ТВ Пинк.    Планирано је да авион са припадницима специјалистичке јединице слети у Турску окопоноћи.  06. феб - 19:09  Седмодневна жалост у Турској  Турски председник Реџеп Тајип Ердоган прогласио је седмодневну жалост збогземљотреса.  "Због земљотреса који су се догодили у нашој земљи 6. фебруара 2023. године,проглашена је национална жалост од седам дана. Наша застава ће се вијорити на полакопља до заласка сунца у недељу, 12. фебруара 2023", написао је Ердоган на Твитеру.  хттпс://тwиттер.цом/РТЕрдоган  06. феб - 18:55  Расте број погинулих и повређених у Турској  Турски министар здравља Фахретин Коца рекао је да је број погинулих након разорногземљотреса порастао на 1.651.   Коца је такође рекао да је 11.199 људи повређено у 10 провинција.  06. феб - 18:28  Потпредседник Турске: Скоро 10.000 повређених  Потпредседник Турске Фуат Октај каже да је више од 9.700 људи повређено након дваземљотреса која су погодила југ и југоисток земље. Он није улазио у то колико је жртава,ако их је било, последица другог земљотреса.  Након оба потреса било је 145 накнадних, од којих су три била магнитуде веће од 6,0,додао је.  Око 3.500 зграда је уништено, рекао је Октај, док су спасиоци наставили да претражујурушевине тражећи преживеле.  
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  06. феб - 17:44  Путин шаље спасиоце у Турску и Сирију  Руски председник Владимир Путин рекао је да шаље спасиоце у Турску и у Сирију,саопштио је Кремљ после Путиновог разговора с председницима те две државе.    "Наредних сати спасиоци руског Министарства за ванренде ситуације кренуће заСирију", саопштио је Путинов кабинет после разговора Путина с Башаром ал Асадом, каои да је турски председник Реџеп Тајип Ердоган наложио надлежним телима своје земљеда прихвате помоћ руских спасилаца.    Одвојено је руска војска саопшптила да више од 300 руских војника, стационираних уСирији, са 60 својих возила помаже рашчишћавање рушевина после земљотреса, трагаза жртвама и пружа лекарску помоћ у зонама које су најтеже разорене.  06. феб - 17:36  Трка с временом да се пронађу преживели  Ердоганов саветник Инур Чевик каже да ресурси нису проблем у проналажењупреживелих, већ да је то трка са временом.   "Радите против времена", рекао је он за ББЦ.    "Неповољни су временски услови и људи су под рушевинама, морате их спасити пре негошто се време погорша и хладноћа убије људе, тако да је трка с временом да их извучемо.Имамо радаре, сензоре, али знате да је толико разарање да не можете да стигнетесвуда. Од људи се тражи да ћуте како би могли да се чују људи који зову у помоћ", каже.  17:07  Новинар из Турске: Људи се боје да заспе, снег отежава посао спасиоцима  Новинар Турске радио телевизије Семир Сејфовић рекао је да људи после зељотресастрахују где ће провести ноћ, као и да снег и хладноћа отежавају посао спасиоцима.  16:51  У земљотресу оштећена и Цитадела у Алепу и друге знаменитости у Сирији  Тврђаву у Алепу и више других археолошких знаменитости у Сирији је оштетиоземљотрес који је поред те земље погодио и Турску, а у којем је више од 2.300 људипогинуло, саопштила је Генерална дирекција за антиквитете и музеје.   Дирекција је навела да су делови унутар тврђаве пали, а делови одбрамбених зидова насеверистоку напрсли и нагнули се.  Наводи се такође да су велики делови џамије унутар тврђаве срушени, као и улаз уодбрамбену кулу.  У старом граду Алепу на северозападу Сирије више стамбених зграда који се налазепоред тих историјскх зидина су се срушиле или су напрсле.  16:28  Земљотрес који је погодио Турску и Сирију осетио се и на Гренланду  Земљотрес који је данас погодио Турску и Сирију осетио се и на Гренланду, саопштилесу институције Данске и Гренланда.  16:01  Нетањаху најавио помоћ Сирији и Турској  Премијер Израела Бењамин Нетањаху саопштио је да је "одобрио" слање помоћи Сирији,погођеној смртоносним земљотресом, пошто је молба из Дамаска примљена, како јенаведено, кроз "дипломатске" канале, а Израел и Сирија немају званичне односе.    "Израел је примио молбу из дипломатског извора за хуманитарну помоћ Сирији и ја самје одобрио", рекао је Нетањаху посланицима из своје конзервативне партије Ликуд инајавио да ће помоћ ускоро бити послата, пренео је Франс прес.    Израелски медији на хебрејском језику јављају да је молба стигла преко Русије.    Војска Израела и безбедносни званичници разматрају како да се та помоћ обезбеди,наводе извори на које се позива "Тајмс оф израел". Јавни сервис Кан је јавио је даИзраел планира да пошаље шаторе, лекове и ћебад.    Један неимановани високи политички званичник је рекао да ће Израел примитиповредјене Сиријце на лечење ако се то буде тражило. Израел сматра Сиријунепријатељем, али је током грађанског рата у тој земљи организовао великухуманитарну помоћ сиријским цивилима.    Нетањаху је после земљотреса упутио саучешће грађанима Турске и рекао да је "назахтев турске владе" наложио да се, поред осталог, пошаљу медицинске екипе и екипеза спасавање.    "Тако ми делујемо широм света и такође у близини", наведено је у Нетањхуовомсаопштењу.  15:52  Мештани градова које је погодио земљотрес: Мислили смо да је апокалипса  Становници турских градова, погођених данашњим земљотресима, описали су шок истрах од два тако велика потреса која су се десила један за другим.  15:46  Нови подаци: У Сирији 810 погинулих  Број погинулих поново је порастао на 1.498, саопштила је агенција за управљањеванредним ситуацијама.  Укупан број погинулих у првом земљотресу у Турској и Сирији сада износи више од 2.300након што је потврђено да је у Сирији погинуло 810 људи, преноси агенција АФП.  15:40  У Турској повређена још једна држављанка Хрватске  Две хрватске држављанке су повређене у земљотресу који је јутрос погодио Турску ионе су ван животне опасности, рекао је хрватски министар спољних и европских пословаГордан Грлић Радман.  Прве информације су говориле да је у земљотресу повређена једна држављанкаХрватске, али је Грлић Радман данас новинарима у Загребу рекао да су, премапоследњим информацијама, повређене две жене. Оне су ван животне опасности, доао јеминистар.  Он је најавио да Хрватска данас шаље у Турску тим за спашавање од 40 особа и десетпаса трагача. Амбасадор Хрватске у Турској Хрвоје Цвитановић рекао је хрватскимновинарима да је једна хрватска држављанка, која иначе живи у Истанбулу, повређена уграду Адјаману, где је извучена испод рушевина, а друга у у Малатаји.  15:35  Нови биланс: Више од 1120 страдалих у Турској, у Сирији 783 особе  Број погинулих у првом земљотресу у Турској порастао је на 1.121, саопштила је агенцијаза ванредне ситуације Турске.  Тиме је укупан број погинулих у земљотресима у Турској и Сирији прешао 1.900. Преманајновијим подацима, у Сирији су погинуле 783 особе.  Очекује се да ће број жртава наставити да расте, јер спасиоци и даље трагају порушевинама.  Још увек није јасно колико је људи страдало од последица другог потреса - ако је у њемуи било жртава, наводи ББЦ.  14:51  Репортер у укључењу уживо помогао мајци са децом у тренутку земљотреса  Репортер турске телевизије А-хабер, Аневс Акалан, извештавао је јутрос из Малатије,града тешко погођеног другим ударом земљотреса у Турској.  У току јављања уживо,дошло је до новог подрхтавања тла. Погледајте како је то изгледало у одвојеној вести.  14:48  Пожари дуж гасовода у Турској  ББЦ јавља да су се појавили видео снимци на којима се види како велики пожариизбијају, односно ватра се диже у небо у јужној Турској, а да људи тврде да језемљотрес изазвао пуцање гасовода.  Турски министар енергетике Фатих Донмез рекао је јутрос да је дошло до озбиљнештете на енергетској инфраструктури земље, укључујући гасоводе у близини епицентра,али није посебно поменуо експлозије, наводи ББЦ.  14:25  АФП: Црни биланс у Сирији порастао на 783, у Турској - више од хиљаду  Број људи у Сирији који је изгинуо после јутрошњег земљотреса порастао је на 783, јавиоје АФП.  Та агенција наводи и да је у последњих сат времена порастао на више од хиљаду,пренео је ББЦ.    Очекује се да обе бројке наставе да расту, пренео је британски јавни сервис.  14:06  Након јутрошњег земљотреса уследило 100 накнадних потреса  Након разорног земљотреса јачине 7,8 јединица који је јутрос погодио делове Турске иСирије, догодило се више од 100 накнадних потреса од којих су три била јача од 6,0јединица по Рихтеровој скали, изјавио је Орхан Татар, генерални директор за смањењеризика од земљотреса у Центру за управљање ванредним ситуацијама (АФАД).  Наводећи да је највећи од накнадних потреса био јачине 6,6 јединица по Рихтеровојскали Татар је рекао да постоји озбиљна активност земљотреса у региону, пренела јеАнадолија.  "Ови накнадни потреси постоје већ дуже време. После овако великог главног удара,после главних потреса до 7,7 – 7,6 степени у региону ће се наставити накнадни потресидо 6,7 – 6,5 степени", рекао је он.  Према његовим речима, процењује се да ће се потреси наставити још најмање годинудана.  "Стога је најважније да молимо грађане да не улазе у оштећене објекте", поручио јеТатар.  Он је истакао да објекти који нису уништени након накнадних потреса јачине 5,0 - 6,0јединица могу бити оштећени у накнадним потресима јачине 5,0 и више јединица.  Турски дистрикт Елбистан у провинцији Кахраманмарас погодио је потом земљотресјаћине 7,5 степени по Рихтеровој скали у 13.24 ћасова по локалном времену, пренео јеРојтерс.  Елбистан се налази око 130 километара северно од Газијантепа, где је био епицентарјутрошњег земљотреса.  Најмање 70 особа је настрадало широм Кахраманмараса након првог земљотреса, а засада нема података о евентуалним жртвама након другог земљотреса.  13:26  Број мртвих у Турској порастао на 1.014, очекује се да расту бројеви и у Сирији  Порастао је број погинулих у разорном земљотресу у Турској, каже шеф Агенције заванредне ситуације Јунус Сезер, преноси Ројтерс.  Према најновијим подацима, погинуло је 1.014 особа, док су 2.824 зграде уништене.  Портпаролка Канцеларије УН за координацију хуманитарним катастрофама саопштио једа је у северозападној Сирији најмање 255 мртвих и да је 811 особа повређена.  Очекује се да број жртава порасте, будући да има много оних који су заробљени исподрушевина, рекла је Мадеви Сун Суон.  13:06  Турска, обустављени летови у подручју земљотреса  Писта на аеродрому Хатај, код градова Антакија и Искендерун, тешко је оштећена наконземљотреса, а летови су одмах обустављени, јавља Хуријет.  Покрајине Газијантеп и Кахраманмараш такође су затворене за цивилне летове.  У међувремену, Ројтерс је јавио да је пуштен саобраћај на аеродрому Адана.  12:20  Државни медији у Сирији: Страдала 371 особа  Сиријски државни медији јавили су да је 371 особа страдала у земљотресу. У делуСирије који је под контролом опозиције погинула је 221 особа, док их је 419 повређено.  11:49  Нови снажан земљотрес у централном делу Турске  Након јутрошњег разорног земљотреса, централну Турску је погодио нови земљотресјачине 7,7 јединица Рихтерове скале, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошкицентар.  До земљотреса је дошло на дубини од два километара, на удаљености од 67 километарасевероисточно од Кахранманмараша, наводи ЕМСЦ.  11:31  Ердоган: Више од 900 мртвих, 5.000 повређених  Најмање 912 људи је страдало, а више од 5.000 је повређено у земљотресу, саопштио јеРеџеп Тајип Ердоган.  Реч је о највећој природној катастрофи још од 1939. Урушило се 2.818 зграда, рекао јепредседник Турске.  
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  11:08  И грчки спасиоци стижу у Турску  Грчки премијер Киријакос Мицотакис, после земљотреса рано јутрос у Турској, који сеосетио и у Грчкој, дао је инструкције специјализованим службама да се ангажују ипомогну у спасилачким напорима.  Верује се да је 25 чланова грчке спасилачке јединице ЕМАК већ на путу за јужну Турску,а најављене су и друге врсте помоћи из Грчке, преноси лондонски Гардијан.  У својој данашњој Твитер објави премијер Мицотакис је у име свих Грка изразио искреносаучешће породицама жртава земљотреса у Турској.  11:06  Србија шаље у Турску тимове за спасавање из рушевина  Поводом земљотреса који је захватио Републику Турску, Република Србија упућујепомоћ у виду Специјалистичких тимова за спасавање из рушевина Сектора за ванреднеситуације Министарства унутрашњих послова са 21 припадником и 3 официра за везу,потврђено је Танјугу у МУП-у.  
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  10:45  Зграде се урушиле за свега неколико секунди  На друштвеним мрежама објављени су снимци урушавања зграда, које су нестале засвега неколико секунди.  10:39  Експлозија на гасоводу  Након разорног земљотреса, који је рано јутрос погодио Турску, дошло је до експлозије ипожара на гасоводу у селу Топбогази, у округу Кирикхан.  Према писању Хуријета, због тога је заустављен доток природног гаса у провинцијеГазијантеп, Хатај и Кахраманмараш и округа Пазарчик, Нарли, Бесни, Голбаши, Нурдаги,Ислахије, Реиханли, Кирикхан и Хаса.  Старешина села Топбогази, Билал Алпдоган, приметио је да је експлозија праћеназемљотресом и пожаром избила на две различите тачке, 200 метара испод нивоа села итри километра даље.  10:38  ЕУ шаље спасиоце у Турску  Спасилачке екипе из Холандије и Румуније су на путу ка Турској, коју је јутрос погодиоразорни земљотрес, поручио је европски комесар за кризно управљање Јанез Ленарчич.  Он је рекао да Координациони центар за хитно реаговање Европске уније управљараспоређивањем спасилачких екипа из Европе.  Спасилачки тим шаље и Азербејџан - 370 људи, шаторе и медицинску опрему.  И лидери Србије, САД, Израела, Индије, Пакистана, Украјине изразили су саучешће ипонудили помоћ.  09:53  Сирија: Војска помаже у отклањању последица земљотреса  Председник Сирије Башар ел Асад председавао је хитном седницом владе, сазваномзбог разорног земљотреса који је погодио погранично подручје између Турске и Сирије иу којем је, према најновијим подацима, у Сирији погинуло више од 300 људи.  Министарство одбране објавило је мобилизацију свих својих јединица и ресурса, како биучествовале у потрази за преживелима и указивању помоћи повређенима.  Како преноси сиријска агенција Сана, у земљотресу је повређен велики број људи иоштећено много зграда.  Највеће последице земљотрес је оставио у провинцијама Алеп, Хама и Латакија иТартус, наводи се у саопштењу сиријске владе.  Спасиоци су саопштили да је у деловима Сирије који су под контролом опозиције,погинуло више десетина људи, а на стотине је повређено.  (Reuters)  09:50  У делу Сирије који контролишу опозиционе снаге 147 мртвих  Најмање 147 особа страдало је у делу Сирије који контролишу опозиционе снаге, јавио јеРојтерс позивајући се на спасиоце.  (Reuters)  08:29  Амбасадор Марковић: Нема информација о повређеним држављанима Србије  За сада нема информација да ли има повређених држављана Србије у земљотресу којије погодио Турску, изјавио је амбасадор Србије у Анкари Зоран Марковић.  Навео је да се држављани Србије нису обраћали нашој амбасади за помоћ.  Марковић је рекао да ће сарадници амбасаде позвати држављане Србије који живе упогођеном подручју да провере како су, али је додао да на том подручју живи мали бројдржављана Србије.  08:07  У Турској најмање 284 жртве  Према последњим информацијама, у Турској су живот изгубиле најмање 284 особе, а2.323 су повређене, саопштио је потпредседник те земље Фуат Октај.  (Reuters)  08:01  Израел спреман да помогне Турској, и САД обећавају помоћ  Израелски министар одбране рекао је да су снаге безбедности те земље спремне дапруже помоћ Турској, као и да спремају хитни програм помоћи.  Амерички председник Џозеф Бајден наложио је УСАИД-у и владиним телима дапроцене који је најбољи начин да се помогне деловима Турске и Сирије који су погођениразорним земљотресом.  (Reuters)  07:25  Број мртвих у Сирији порастао на 230, повређено 600 особа  Здравствени званичници рекли су да је у Сирији најмање 230 људи изгубило живот, авише од 600 је повређенo.  
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  (Reuters)  07:15  У Турској погођено 10 покрајина  Турски министар унутрашњих послова Сулејман Сојлу рекао је да је епицентарземљотреса био у Пазарчику, а да је погођено 10 покрајина: Хатај, Газијантеп, Османије,Адијаман, Малатија, Шанлијурфа, Адана, Дијарбакир, Килис и Кахраманмарас.  "То је био разоран земљотрес. Сви гувернери покрајина су на својим дужностима, као ижандармерија, безбедносне снаге, војска, тимови Агенције за управљање природнимкатастрофама и ванредним ситуацијама, Црвеног крста. Спасилачки тимови из целеземље послати су у погођене регионе. Има информација о великој материјалној штети исрушеним зградама, молим грађане да напусте оштећене куће", рекао је Сојлу.
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  07:01  Више од стотину мртвих у Сирији  Сиријски државни медији јављају да је више од стотину људи страдало, а десетинеповређене у провинцијама Хама, Алепо и Латакија.  Бројне зграде су се урушиле, а спасиоци траже преживеле.  Спасилачке службе и грађани непрекидно трагају за преживелима испод рушевинасрушених зграда у више градова са обе стране границе  Епицентар земљотреса који се осетио чак и у Каиру, имао је епицентар северно одтурског града Газијантеп у подручју на око 90 километара од границе са Сиријом.   Потрес је погодио 10 покрајина, а осетио се и у Анкари и другим турским градовима.  Након тог разорног потреса уследило је осам накнадних.  У граду Дијарбакиру, срушио се тржни центар.  У сиријском граду Алепу, настрадало је више од 40 људи, а је 200 повређено, саопштилесу локалне власти.  Потрес се осетио и у Дамаску као и у Либану.  Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган написао је на Твитеру да су у подручјапогођена земљотресом "одмах послате спасилачке екипе".   (РТС-Н1)  

 9 / 9


