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زلزال تركيا وسوريا 20232023

األمانة  ي  ومنتس�ب ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  مجلس  األمانة يتقدم  ي  ومنتس�ب ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  مجلس  يتقدم 
ب  ي سوريا عىل إثر الزلزال الذي �ن

ب العامة بخالص العزاء لألشقاء �ن ي سوريا عىل إثر الزلزال الذي �ن
العامة بخالص العزاء لألشقاء �ن

. ي
ن الما�ن .المنطقة صباح يوم االثن�ي ي
ن الما�ن المنطقة صباح يوم االثن�ي

إنا هلل وإنا إليه راجعون.إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الشفاء  لهم  ن  متمني�ي الجرىح  لكل  مواساتنا  عن  التعب�ي  نود  الشفاء كما  لهم  ن  متمني�ي الجرىح  لكل  مواساتنا  عن  التعب�ي  نود  كما 
رت بيوتهم وأعمالهم. رت بيوتهم وأعمالهم.العاجل؛ وتضامننا مع كل الذين ت�ن العاجل؛ وتضامننا مع كل الذين ت�ن

حفظ هللا الشعب السوري ن كل مكروه.حفظ هللا الشعب السوري ن كل مكروه.

شكيب أبوزيدشكيب أبوزيد
ن العام ن العاماألم�ي األم�ي

ن ي للتأم�ي نلالتحاد العام العر�ب ي للتأم�ي لالتحاد العام العر�ب
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On Monday, On Monday, 
February 6, 2023February 6, 2023 

A powerful earthquake 
registered by the USGS 
as M7.8 hit the highly 

populated Turkey – Syria border region at 01:17 
UTC (04:17 local time).

• This is the strongest earthquake to hit Turkey since 1939 
and the second-strongest since the Northern Anatolia M7.8-
8.0 earthquake in 1668

• The United States Geological Survey (USGS) has estimated 
that the economic loss can reach $100 billion USD.

• The death toll in Syria has risen to 2,662, according to 
reports from AFP. Syria’s government has received help 
from a host of Arab countries including Egypt and Iraq, 
as well as from its key ally Russia, which has sent rescue 
teams and deployed forces already in Syria to join relief 
work, including in Aleppo.

As of February 10, this is the 6th deadliest earthquake 
in the world since 2002. On February 13, it became 

the 5th deadliest.

The United States Geological Survey (USGS) has 
estimated that the economic loss can reach $100 

billion USD. 

شكيب أبوزيد لـ”القاهرة اإلخبارية”: خسائر تركيا بسبب الزلزال تحتاج تعويضات 
ة كب�ي

إن   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب لالتحاد  العام  ن  األم�ي زيد،  أبو  شكيب  قال 
ستحتاج  وهي  المدمر،  الزلزال  نتيجة  تركيا  ي 

�ن ية  ب�ش خسائر  هناك 
أن  موضحا  اإلعمار،  إعادة  مبالغ  بخالف  ة  تأمينية كب�ي لتعويضات 
لكن  عليهم،  المؤمن  األشخاص  لتعويض  مضطرة  ن  التأم�ي كات  �ش

الدولة. المؤمن عليهم وهنا يظهر دور  ي األشخاص غ�ي 
األزمة �ن

، خالل ترصيحاته عىل  ن للتأم�ي ي  العر�ب لالتحاد  العام  ن  األم�ي وأضاف 
اإلعادة،  كات  ب�ش مغطاة  ن  التأم�ي كات  �ش أن  اإلخبارية،  القاهرة  قناة 
تأمينية عالمية، وبالتالي  ن لديه تغطية  التأم�ي كي إلعادة 

ال�ت والمجمع 
. كي

كية وصندوق الكوارث ال�ت كات ال�ت ال يوجد قلق عىل ال�ش
هي  اآلن  األزمة  أن  إل   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب لالتحاد  العام  ن  األم�ي ولفت 
الخسائر المادية بالمقابل مع التغطيات الموجودة، إذ إن الصندوق 
أن  حال  ي 

�ن دوالر  مليار   2.5 بـ  تقدر  استيعابية  قدرة  لديه  كي 
ال�ت

لديها  تركيا  أن  موضحا  تقريًبا،  دوالر  مليار   4.4 بـ  تقدر  الخسائر 
ما   ،1999 عام  إسطنبول  زلزال  منذ  الطبيعية  للكوارث  صندوق 
المغرب  عدا  العربية  الدول  ي 

�ن موجود  وغ�ي  به  يحتذى   
ً

مثال يعد 
المصدر: اليوم السابعوالجزائر.
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https://www.youtube.com/watch?v=BbLtO1jRNK8
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Verisk (AIR) pegs Turkey quake economic loss at $20bn+, insured 
at $1bn+

These estimates are based on the damage caused by 
both of the M7+ earthquakes that occurred on February 
6th, and Verisk says that the initial shock is the driver 
of most of the insured losses.
“These devasting earthquakes caused not only 
extensive physical damage, but also a tragic loss of life 
in Turkey and Syria,” explained Bill Churney, president 
of extreme event solutions, Verisk.
Continuing, “The sizable difference between insured 
and economic losses—the protection gap—represents 
the cost of catastrophes to society, much of which is 
ultimately borne by governments. Increasing insurance 
penetration can ease much of the burden. There are 
solutions available that can enhance global resilience 
efforts including, emergency management, hazard 
mitigation, public disaster financing, risk pooling, 
and other government-led risk- and loss-mitigation 
initiatives.”
Verisk said that its modeled insured loss estimates only 
include, losses caused by the damage from ground 
shaking induced insured physical damage to onshore 
property (residential, commercial/industrial, mutual), 
to both structures and their contents, as well as insured 
losses under loss of use coverages, such as business 
interruption.
Fitch Ratings said recently that insurance industry 

losses from the earthquake that struck Turkey and 
Syria are anticipated to fall around the US $1 billion 
mark, with reinsurance capital set to bear the majority. 
So Verisk’s estimate is closely aligned to this.
The death toll from the earthquakes has now surpassed 
35,000, with some expecting potentially tens of 
thousands more to be added to the tragic total.

Verisk Extreme Event Solutions, formerly AIR Worldwide, has estimated that economic losses from the devastating 
earthquakes that struck Turkey will reach above US $20 billion, while the insurance and reinsurance industry faces 
a bill of above US $1 billion.

 Source: Artemis

Turkiye: Compulsory earthquake insurance coverage rate in 10 
affected provinces is 49%
While 54.7% of the 20m residences throughout Turkey 
have compulsory earthquake insurance policies issued 
by the Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP), the 
coverage rate is 49% on average in the 10 provinces at 

the epicentre of the devastating 6 February earthquakes.
The table below summarises the compulsory earthquake 
insurance coverage in the 10 worst-hit provinces:

Province Number of housing units 
(‘000)

Number of quake insurance 
policies

Quake insurance coverage 
rate %

Kahramanmaras 210 113,011 54
Hatay 315 126,413 40
Osmaniye 101 42,839 42
Gaziantep 339 218,678 65
Kilis 25 14,929 60
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Sanliurfa 198 104,824 53
Diyarbakir 231 77,935 34
Malatya 188 97,959 52
Adana 479 219,889 46
Adiyaman 89 39,941 45
Total 2,175 1,056,418 49

TCIP, established in 2000 to provide compulsory 
earthquake insurance to housing units, was formed in 
the wake of the catastrophic magnitude-7.6 earthquake 
that struck Kocaeli Province. The maximum coverage 
is TRY640,000 per residence. Property owners whose 
properties exceed this amount in value and who wish 

to be fully covered have to turn to commercial insurers 
for the additional insurance.
There are plans for the TCIP’s scope to be expanded 
in March 2023 to also cover other Nat CAT risks such 
as landslides, storms, tornadoes, hail, forest fires, and 
floods.  Source: Middle East Insurance Review

Reinsurers expected to absorb majority of Turkey quakes losses: 
Fitch
According to Fitch Ratings, reinsurers are expected to absorb the majority of the recent Turkey / Syria earthquake 
losses, although the amount will be insignificant given how low insurance penetration is in the regions.
On February 6, 2023, two powerful earthquakes of 
more than 7.5 magnitude struck near the south-eastern 
Turkish cities of Gaziantep and Kahramanmaras, the 
country’s sixth and 18th largest cities.
The quakes have destroyed thousands of buildings and 
have left hundreds of thousands of people homeless.
According to the latest report of the Turkish Disaster 
and Emergency Management Presidency (AFAD) 
released on February 8, more than 9,000 people died 
and no fewer than 50,000 others were injured across 
the provinces of Kahramanmaras, Gaziantep, Sanliurfa, 
Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis 
and Malatya in Turkey.
Fitch notes that the economic losses are hard to estimate 
as the situation is evolving, but they appear likely to 
exceed $2 billion and could potentially reach up to $4 
billion or more.
However, the rating agency suggests that insured losses 
will be much lower, perhaps around the $1 billion 
range, due to low insurance coverage in the affected 

regions.
The majority of insured losses will be covered by 
reinsurance, but the amount ceded is likely to be 
insignificant in the context of the global reinsurance 
market, with no implications for reinsurers’ ratings. 
Insurance coverage is likely to be low in most of the 
affected parts of Turkey and Syria.
The Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) was 
created after the Izmit earthquake of 1999 to cover 
earthquake damage to residential buildings in urban 
areas. However, it does not cover human losses, liability 
claims or indirect losses, such as business interruption.
Additionally, earthquake insurance cover is technically 
mandatory in Turkey, however very often it is not 
enforced in practice. As a result of this, many residential 
properties are not insured, particularly in many of 
the affected areas, where low household incomes are 
constrained to affordability.
The TCIP is heavily reinsured. Fitch added that it 
estimates that the reinsurance tower provides protection 
of just over $2 billion, following the 1/1 reinsurance 
renewals, with an attachment point of around $300 

https://www.reinsurancene.ws/turkey-earthquakes-could-result-in-1bn-loss/
https://www.reinsurancene.ws/turkey-earthquakes-could-result-in-1bn-loss/
https://www.reinsurancene.ws/turkey-earthquakes-could-result-in-1bn-loss/
https://www.reinsurancene.ws/turkey-earthquakes-could-result-in-1bn-loss/
https://www.reinsurancene.ws/high-portion-of-turkeys-earthquake-losses-to-be-covered-by-insurance/
https://www.reinsurancene.ws/high-portion-of-turkeys-earthquake-losses-to-be-covered-by-insurance/
https://www.reinsurancene.ws/high-portion-of-turkeys-earthquake-losses-to-be-covered-by-insurance/
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million.
Moreover, both local and international commercial 
insurers that provide property and business interruption 
policies to industrial clients in the region will face 
claims as factories and infrastructure, including airports 
and ports, have been severely damaged. Fitch added 
that it assumes that these covers are also likely to be 
heavily reinsured.

Fitch concludes by stating that it does not expect 
catastrophe bonds to be significantly affected as the 
earthquake risk they cover in the region is mostly 
limited to the Istanbul area.
AM Best recently released a report that highlighted 
how the impact of the two quakes adds to what is 
already a challenging operating environment for re/
insurers within the country.

 Source: Reinsurance News

Global Reinsurers to Bear Bulk of Losses From Turkey-Syria 
Earthquake: Fitch
Most insurance payouts due to the earthquake that hit Turkey and Syria ultimately will be borne by global reinsurers, 
according to Fitch Ratings.
“The vast majority of insured losses will be covered 
by reinsurance, but the amount ceded is likely to be 
insignificant in the context of the global reinsurance 
market, with no implications for reinsurers’ ratings,” 
Fitch said in a market commentary.
Fitch explained that economic losses (which include 
insured and uninsured losses) are hard to estimate as 
the situation is evolving, but early estimates indicate 
they are likely to exceed US$2 billion and could reach 
US$4 billion or more. Insured losses, on the other hand, 
will be much lower, perhaps around US$1 billion, due 
to low insurance coverage in the affected regions, Fitch 
added.
The earthquake and a series of aftershocks struck 
southern and central Turkey and western Syria on 
Feb. 6. With a maximum magnitude of at least 7.8, the 
earthquake was the most severe earthquake in the region 

since 1999. (Editor’s note: News reports revealed, on 
Thursday, Feb. 9, that more than 20,000 people have 
died as a result of the earthquake and hundreds of 
thousands of people have been left homeless).
Fitch noted that insurance coverage is likely to be 
low in the affected parts of Turkey and Syria. While 
the Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) was 
created in 2000 after the Izmit earthquake of 1999 to 
cover earthquake damage to residential buildings in 
urban areas, it does not cover human losses, liability 
claims or indirect losses, such as business interruption, 
Fitch explained.
In addition, Fitch said, earthquake insurance cover is 
technically mandatory in Turkey but is very often not 
enforced. “As a result, many residential properties are 
not insured, particularly in many of the affected areas, 
where low household incomes constrain affordability,” 

https://www.reinsurancene.ws/impact-of-turkey-quakes-adds-to-challenging-environment-for-re-insurers-am-best/
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the commentary added.
The TCIP is heavily reinsured. Fitch estimated that 
the reinsurance tower provides protection of just over 
US$2 billion, following the January 2023 reinsurance 
renewals, with an attachment point of around US$300 
million.
Similarly, insurance coverage in the affected parts of 
Syria is likely to be low, particularly given the economic 
effects of the country’s civil war, Fitch said.

“Local and international commercial insurers that 
provide property and business interruption policies 
to industrial clients in the region will face claims as 
factories and infrastructure, including airports and 
ports, have been severely damaged,” Fitch said, noting 
that these covers are also heavily reinsured.
“We do not expect catastrophe bonds to be significantly 
affected as the earthquake risk they cover in the region 
is mostly limited to the Istanbul area.”

 Source: Insurance Journal

Turkiye:Insurers’ body announces measures to ease plight of 
policyholders and agencies in quake region
The Insurance Association of Turkiye (TSB) has proposed several measures to facilitate quake claim payments.
In a statement, TSB says that its board of directors took 
the following decisions regarding the damages caused 
by the earthquakes that occurred in Kahramanmaras 
and surrounding provinces on 6 February.
• The compensation process will be accelerated 

by providing the insured with the necessary 
convenience in the documentation process. There 
will be maximum sensitivity and flexibility applied 
in assisting policyholders.

• All necessary measures will be taken to ensure 
the smooth operation of call centres of insurance 
companies, and the emergency call centre numbers 
will be shared with the TSB so that they can be 
announced to the public.

• Until the earthquake matters are resolved, no 
marketing or advertising sharing will be made to 
the insured in the region struck by the disaster that 

devastated 10 provinces.
• Flexibility will be applied to health insurance 

exemptions in the disaster region. Waiting periods 
will be minimised for the insured.

• The TSB will be in contact with the experts (such 
as loss adjusters) and agencies that insurance 
companies are working with, to ensure smooth and 
timely communications with them.

• Premiums owed by the insured and agents will be 
postponed in a way that will be managed within an 
insurance company’s own dynamics and decision 
mechanisms.

• Advance payments will be made where applicable 
as a deduction from receivables due from agencies 
operating in the affected region.

 Source: Middle East Insurance Review
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ار الزلزال ي االستجابة ال�ن
ي واالجتماعي �ن

ن السوري يؤدي دوره اإلنسا�ن قطاع التأم�ي
اف  اإل�ش هيئة  مقر  ي 

�ن السوري  ن  التأم�ي لقطاع  طارئ  اجتماع  خالل 
06- الموافق  ي 

الما�ن ن  االثن�ي يوم  صباح  سوريا،  ي 
�ن ن  التأم�ي عىل 

رين من  2023-02، تم تنسيق المبادرات لتقديم المساعدة للمترصن
ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش جميع  من  االندفاع  حيث  الزلزال، 
الممكنة  بال�عة  ذلك  لتحقيق  ن  التأم�ي كات  ل�ش السوري  واالتحاد 
مع  بالتنسيق  العمل  أولويات  تحديد  تم  عليه  بناء  والمناسبة.. 
للتنمية...  السورية  واالمانة  اإلغاثة  ولجان  رة  المترصن المحافظات 

فورا.. مساعداتها  بتقديم  القطاع  مكونات  بعض  وبدأت 
 ، الصحي ن  التأم�ي نفقات  إدارة  كات  و�ش ن  التأم�ي كات  �ش تتابع  كما 
 .. ن التأم�ي وط عقود  النظر عن �ش رين، بغض  للمترصن الخدمة  تقديم 

التعويضات. ر وسداد  الرصن معاينة  توجيه فروعهم ب�عة  عدا عن 
عن  السورية  بالحكومة  المالية  وزارة  أعلنت  سابق،  وقت  ي 

و�ن
المادية  ار  األ�ن لحرص  فوري  بشكل  السوري  ن  التأم�ي قطاع  استنفار 
التعويضات  �ف  ي 

�ن بال�عة  كات  ال�ش عىل  والتأكيد  والجسدية 
الالزمة  الصحية  الخدمات  عىل  رين  المترصن حصول  وتسهيل 

القصوى. وبال�عة 
ي سوريا 

ن �ن اف عىل التأم�ي ومن الجدير بالذكر، فقد قامت هيئة اإل�ش
عىل  وذلك  ن  المواطن�ي استفسارات  الستقبال  واتس  رقم  بتخصيص 

رقم /0930113354/.

“صندوق النقد” يكشف حجم تأث�ي زلزال تركيا عىل الناتج المحىلي اإلجمالي

ق األوسط وشمال أفريقيا بحاجة لتعزيز المرونة المالية منطقة ال�ش
اليوم  جورجيفا،  كريستالينا   ، الدولي النقد  صندوق  مديرة  قالت 
ق األوسط وشمال إفريقيا  ي بعض دول ال�ش

األحد، إن الدين العام �ن
خالل  من  المرونة  تعزيز  إل  بحاجة  الحكومات  وإن  قلقا  يث�ي 

الصدمات. من  للحماية  مالية  سياسات 
ي 

�ن العربية  للدول  العامة  المالية  منتدى  أمام  جورجيفا  وأضافت 
“تسبب  وتركيا  من سوريا  واسعة  مناطق  دمر  الذي  الزلزال  أن   ، ي د�ب
عىل  جدا  كب�ي  تأث�ي  ي 

�ن أيضا  تسبب  لكنه  لألفراد  هائلة  مأساة  ي 
�ن

.” كي
ال�ت االقتصاد 

مب�ن سكنيا   24921 أن  تركية،  إعالم  وسائل  ذكرت  فيما  ذلك  ي 
يأ�ت

ر بشدة جراء الزلزال. 10 مدن انهار أو ترصن ي 
�ن

من  مزيدا  نطور  أن  علينا  “لذلك  جورجيفا:  كريستالينا  وتابعت 
الصدمات”. ي مواجهة هذه 

المرونة �ن
الدولي  النقد  بصندوق  التنفيذي  المدير  قال  متصل،  سياق  ي 

و�ن
ي الدين، إن من غ�ي المرجح أن يكون تأث�ي الزلزال الذي  محمود مح�ي
كيا بقوة ما  ي عىل نمو الناتج المحىلي اإلجمالي ل�ت

وقع األسبوع الما�ن
.1999 أعقب زلزال 

ن عىل هامش منتدى المالية العامة  ي الدين، للصحافي�ي وأضاف مح�ي
ن العام  ي اليوم األحد، أن استثمارات القطاع�ي ي د�ب

ي الدول العربية �ن
�ن

اإلجمالي  الناتج  لنمو  دفعة  تعطي  قد  اإلعمار  إعادة  ي 
�ن والخاص 

المقبلة. القليلة  األشهر  للكارثة عىل مدى  األولي  التأث�ي  بعد  المحىلي 
النمو  يتباطأ  أن  ي 

الما�ن الشهر  الدولي  النقد  صندوق  وتوقع 

%3.2 هذا  ق األوسط وشمال إفريقيا إل  ي منطقة ال�ش
االقتصادي �ن

.2024 ي 
%3.5 �ن العام، قبل أن يرتفع إل 

وجنوب  شمال سوريا  ي 
�ن ألف شخص   30 عىل  يزيد  ما  مقتل  وتأكد 

وراءها  خلفت  ي 
الما�ن ن  االثن�ي يوم  وقعت  قوية  زالزل  بسبب  تركيا 

المنطقة. أنحاء  ي 
�ن دمارا واسعا 

ي ذلك منازل ومستشفيات، فضال عن 
وتعرضت آالف البنايات بما �ن

ار جسيمة. أخرى أل�ن تحتية  وبنية  أنابيب  طرق وخطوط 

المصدر: صفحة الهيئة على الفيس بوك

المصدر: العربية
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ي كردستان العراق وسوريا وتركيا
الزلزال عّطل نشاطات نفطية �ن

ان والشحن تداعيات اقتصادية لزلزال تركيا.. من ت�ب نفطي إل توقف حركة الط�ي
بت  �ن مدمرة  أرضية  هزة  عىل  ن  اإلثن�ي يوم  فجر  األتراك  استيقظ 
العالمية  الصحة  منظمة  عنها  وقالت  ي سوريا 

�ن ة  كب�ي وأجزاء  بالدهم 
إنها أسوأ زلزال تشهده البالد عىل مدى هذا القرن.

الضحايا  أعداد  تزايد  عن  وسوريا  تركيا  ي 
�ن السلطات  تبلغ  وبينما 

للزلزال  االقتصادية  التداعيات  تتصاعد   ،
ً
تقريبا ن كل ساعة  والمصاب�ي

البلدين. ب  الذي �ن
ان والشحن  وقف إمدادات الطاقة وت�ب نفطي وتعطل حركة الط�ي

للزلزال. المبدئية  التداعيات  من  كانت 
كية الخاصة أن مطار أضنة بجنوب تركيا  ذكرت وكالة دم�ي أورين ال�ت

الجوية ح�ت إشعار آخر. أمام الرحالت  غلق 
ُ
أ

الواقع  إسكندرون  ميناء  إن  كية  ال�ت البحرية  المالحة  هيئة  وقالت 
الزلزال  جراء  ر  ترصن البالد  بجنوب  المتوسط  األبيض  البحر  عىل 
عىل  الهيئة  قالت  ار،  األ�ن لرصد  التفتيش  عمليات  وبعد  القوي. 
وفق  إسكندرون”،  بجانب  ئ  موا�ن ي 

�ن مستمرة  “العمليات  إن  توي�ت 
وأعمدة  ان  لن�ي  

ً
صورا ذلك،  بعد  ذاتها  الوكالة  ت  ون�ش ز.  روي�ت وكالة 

الميناء. فوق  تتصاعد  دخان 
الزلزال،  بعد  ار  أل�ن تعرضت  المحلية  الغاز  شبكة  أجزاء  بعض 
بيان  ي 

�ن أوضحت  )بوتاس(.  كية  ال�ت الحكومية  الغاز  كة  �ش بحسب 
الغاز.  لنقل  عنتاب”  مرعش-غازي  “كهرمان  خط  ارطالت  األ�ن أن 
وهاتاي،  عنتاب،  غازي  مقاطعات  إل  الغاز  إمدادات  وتوقفت 
 ، ي

وجولبا�ش  ، ي وبيس�ن  ، ونارلي وبازارجيك،  مرعش،  وكهرمان 
للغاز  “كيليس”  خط  تأثر  كما   . وريحانىلي وإصالحية،   ، ي ونوردا�ب

مستمر. اإلمداد  لكن  الطبيعي 
المستشفيات  مثل  الحيوية  للمنشآت  الغاز  توريد  أن  أكدت  كة  ال�ش
الغاز  إمداد  كات  �ش خالل  من  سيتواصل  المنطقة  ي 

�ن واألفران 
المسال. الطبيعي 

ي 
�ن كي 

ال�ت النفط  ميناء  ي 
�ن العمليات  إن  للشحن  تريبيكا  وكالة  وقالت 

 ، ن اإلثن�ي صباح  من  مبكر  وقت  ي 
�ن الزلزال  وقوع  بعد  توقفت  جيهان 

لتشغيل  بوتاس  كة  األمر. �ش بشأن   سيعقد 
ً
 طارئا

ً
اجتماعا أن  مضيفة 

األنابيب  بخطوط  ار  أ�ن ُتلحق  لم  أنه  إل  أشارت  األنابيب  خطوط 
بالميناء. الرئيسية 

كي إن الزلزال لم يسفر 
ي قطاع الطاقة ال�ت

وعقب ذلك، قال مسؤول �ن
ينقل  الذي  “كركوك-جيهان”  أنابيب  خط  ي 

�ن ار  أ�ن حدوث  عن 
“باكو-تفليس-جيهان”،  أنابيب  وخط  تركيا  إل  العراق  من  النفط 

. ن الخط�ي ي 
�ن النفط مستمرة  تدفقات  أن  مضيفا 

أذربيجان”  ي  .�ب ي �ب كة”  �ش باسم  متحدثة  قالت  متصل،  صعيد  وعىل 
وجرى  كي 

ال�ت جيهان  ميناء  ي 
�ن  ” “صغ�ي نفطي  ت�ب  رصد  تم  إنه 

ز. إيقافه بعد ذلك، وفق روي�ت
اإلنشاء،  قيد  كية  ال�ت النووية  قويو”  “آق  محطة  من  المخاوف كانت 
الروسية  كة  ال�ش من  مسؤولة  وفق  الزلزال،  جراء  ر  تترصن لم  أنها  إال 

المحطة. تشيد  ي  ال�ت
البورصة  مؤ�ش  تراجع  إذ   

ً
ا يكن كب�ي لم  بالزلزال  كية  ال�ت األسهم  ر 

ُّ
تأث

بورصة  قامت  أن  بعد  اليوم،   1.5% تتجاوز  لم  بنسبة  الرئيسي 
 8 أسهم  عىل  التداول  بإيقاف  استباقية  إجراءات  باتخاذ  إسطنبول 

الزلزال. ات  تأث�ي بيانات بشأن  كات ح�ت تصدر  �ش
مستوى  إل  وصلت  إذ  اليوم،  حااًل  أفضل  كية  ال�ت ة  الل�ي تكن  لم 
تعامالت  18.85خالل  عند  الدوالر  أمام  جديد  قيا�ي  منخفض 

. ن اإلثن�ي
إن  النفط  وزارة  عن  نقاًل  الرسمية  األنباء  وكالة  قالت  سوريا،  ي 

و�ن
48 ساعة  لمدة  النفطية  بانياس  ي مصفاة 

�ن العمل  أوقفت  السلطات 
البالد. ب  الزلزال الذي �ن ار لحقت بها جراء  لمعالجة أ�ن

المصدر: الشرق
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األمم  مكتب  أفاد  ية،  الب�ش الخسائر  بشأن  حصيلة  أحدث  ي 
و�ن

حالة  ي 
أل�ن من  أك�ث  عن  باإلبالغ  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 

عىل  درجة   7.7 قوته  بلغت  الذي  المدمر  الزلزال  أعقاب  ي 
�ن وفاة 

. ريخ�ت مقياس 
وفقا   ،1939 عام  منذ  تركيا  تسجله  الذي  األقوى  الزلزال  ويعد هذا 

. األممي للمكتب 
ي مستهل اجتماع بقاعة الجمعية العامة لألمم المتحدة، دعا رئيس 

�ن
الوقوف  إل  األعضاء  الدول  ي 

تشابا كورو�ش للجمعية  الحالية  الدورة 
الضحايا. أرواح  دقيقة صمت حدادا عىل 

الخسائر  المتحدة عن عميق حزنه بشأن  العام لألمم  ن  وأعرب األم�ي
الزلزال. ي سببها  ال�ت ي األرواح 

الفادحة �ن
ي 

�ن تركيا وسوريا  ي  مع شع�ب ي 
تعاط�ن بدي 

ُ
“أ  : ي

بيان صح�ن ي 
�ن وأضاف 

وأتم�ن  الضحايا  أل�  التعازي  بأحر  أبعث  المأساوي.  الوقت  هذا 
.” ن للمصاب�ي العاجل  الشفاء 

جهود  بدعم  التام  المتحدة  األمم  ام  ن ال�ت يش  غوت�ي أنطونيو  وأكد 
األرض  عىل  موجودة  المتحدة  األمم  فرق  أن  إل  ا  مش�ي االستجابة، 

المساعدة. وتقديم  االحتياجات  لتقييم 
األ�  آالف  لمساعدة  الدولي  المجتمع  عىل  “نعتمد  وأضاف: 
ي 

�ن بالفعل  منهم  العديد  كان  والذين  الكارثة،  هذه  من  رة  المترصن
يصعب  ي  ال�ت المناطق  ي 

�ن اإلنسانية  للمساعدات  ماسة  حاجة 
إليها”. الوصول 

إن  توي�ت  موقع  عىل  تغريدة  ي 
�ن العالمية  الصحة  منظمة  وقالت 

الوقت  ي 
�ن واإلنقاذ  البحث  عمليات  عىل  تركز  الوطنية  السلطات 

المتعلقة  الرعاية  إل  الحاجة  ي 
�ن زيادة  تتوقع  أنها  إل  ة  مش�ي  ، الحالي

المناطق  ي 
�ن بأكمله  الصحي  النظام  الجر�، ودعم  لعالج  باإلصابات 

ر  ترصن حالة  ي 
�ن الرعاية  خدمات  من  مجموعة  لتقديم  رة  المترصن

الصحية. المرافق 
عنها  ترد  لم  ي  ال�ت المناطق  بشأن  أيضا  القلق  عن  المنظمة  وأعربت 

ار. ة إل أنه يجري حاليا رسم خرائط لأل�ن أنباء، مش�ي
المنظمة  ام  ن ال�ت أوروبا  ي 

�ن العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  وأكد 
االستجابة  وضمان  الفورية  االحتياجات  تحديد  ي 

�ن تركيا  بمساعدة 
هذه  وبعد  أثناء  تركيا  وحكومة  لشعب  الدعم  وبتقديم  ال�يعة، 

الطارئة. الحالة 
الطبية  الطوارئ  فرق  شبكة  بتفعيل  األممية  الصحة  وكالة  وأفادت 
ن  للمصاب�ي األساسية  الصحية  الرعاية  توف�ي  بهدف  للمنظمة  التابعة 

الزلزال. روا من  واألك�ث ضعفا ممن ترصن
ليونيسف ا

عرضة  واأل�  األطفال  آالف  بأن  اليونيسف  منظمة  أفادت  وقد 
ي 

االرتدادية �ن الهزات  ات  المدمرين وع�ش ن  الزلزال�ي أعقاب  ي 
للخطر �ن

وسوريا. تركيا 
كز الجهود حاليا عىل البحث واإلنقاذ، وتقوم اليونيسف  ي تركيا، ت�ت

�ن
بشأن  والطوارئ  الكوارث  إدارة  ورئاسة  الحكومة  مع  بالتنسيق 

األوسع. اإلنسانية  باالستجابة  المرتبطة  الناشئة  االحتياجات 

لدعم  واالستعداد  الزلزال  آثار  بتقييم  اليونيسف  تقوم  سوريا،  ي 
و�ن

كاء. ال�ش مع  بالتنسيق  اإلنسانية  االستجابة 
األوضاع  أك�ث  من  واحدة  يواجهون  سوريا  ي 

�ن األطفال  يزال  وال 
المتفاقمة،  االقتصادية  األزمة  أدت  فقد  العالم.  ي 

�ن تعقيدا  اإلنسانية 
والدمار   ، الجماعي وح  ن وال�ن المحلية،  العدائية  األعمال  واستمرار 
المساعدة.  إل  السكان  ي  ثل�ث احتياج  إل  التحتية،  بالبنية  لحق  الذي 

تهديدا مميتا آخر لألطفال واأل�  بالمياه  المنقولة  األمراض  وتشكل 
سوريا  أنحاء  جميع  ي 

�ن ب�عة  ا  الكول�ي مرض  تفسش  وقد  رة.  المترصن
للخطر بشكل خاص. األطفال عرضة  وكان 

األونروا
مخيم  أن  )األونروا(  ن  فلسط�ي ي  الج�ئ وتشغيل  إغاثة  وكالة  أعلنت 
من حلب،  بالقرب  ب،  الن�ي ومخيم  السوري،  الساحل  الالذقية، عىل 
البالد. وقد  ي 

�ن ن  ي فلسط�ي 12 مخيما لالج�ئ ن  ب�ي را من  األك�ث ترصن هما 
الالذقية،  ي مخيم 

ن �ن منازل يسكنها الجئون من فلسط�ي ثالثة  انهارت 
25 شخصا. ر  مما أدى إل ترصن

ووفقا  التقييم،  عمليات  بإجراء  الميدان  ي 
�ن األونروا  فرق  وتقوم 

ار  أ�ن مع  الهزات  من  األونروا  مرافق  معظم  نجت  األولية  للنتائج 
للزالزل. مقاوم  بتصميم  بناؤها  تم  إنه  طفيفة، حيث 

االستجابة جهود  تنسق  المتحدة  األمم 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  أعرب  بدوره، 
ي 

ب تركيا وسوريا �ن )أوتشا( عن الصدمة إزاء الزلزال المدمر الذي �ن
بتقييم  تقوم  للمكتب  التابعة  الفرق  أن  إل  ا  مش�ي قارس،  شتاء  ذروة 
والتنسيق،  الكوارث  لتقييم  المتحدة  األمم  فرق  مع  بالتعاون  ر  الرصن

. ا إل أن فرق البحث واإلنقاذ جاهزة للن�ش مش�ي
تمويلية  فجوة  واجهت  اإلنسانية  االستجابة  أن  أوتشا  مكتب  وذكر 
معلنا   ،2022 عام  من  األخ�ي  للربــع  بالنسبة  المائة  ي 

�ن  48 بلغت 
802.1 مليون دوالر. 371.1 مليون دوالر من أصل  حاجته إل 

عىل  الوضع  يراقبون  كاءها  و�ش المتحدة  األمم  إن  المكتب  وقال 
ي خضم العراقيل عىل تدفق المعلومات بسبب االضطرابات 

األرض �ن
الطاقة. االتصاالت وُشح  ي 

المزمنة �ن
ي 

ار �ن تقييم األ�ن الشؤون اإلنسانية إل صعوبة  وأشار مكتب تنسيق 
. الحالي الوقت  ي 

�ن التحتية  البنية 
وتركيا ي سوريا  مع شع�ب تضامنه  يبدي  بيدرسون 

بدوره، أعرب المبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا، غ�ي بيدرسون 
الهائل  والدمار  األرواح  ي 

�ن المأساوية  الخسائر  إزاء  حزنه  عميق  عن 
وكبار  وأطفااًل  ونساًء  رجااًل   - وسوريا  تركيا  ي 

�ن اآلالف  أصاب  الذي 
الشتاء. ي منتصف فصل 

- �ن السن 
رين.  للمترصن الحارة  التعازي  ه  ع�ب بعث  بيانا  بيدرسون  وأصدر 
دعوة  وأكرر  كامل.  بشكل  والدعم  التضامن  ي 

�ن “نشارك  وأضاف: 
رين.  المترصن من  اآلالف  لمساعدة  الدولي  المجتمع  إل  العام  ن  األم�ي
الجميع  وأشجع  الدولية.  المساعدة  إل  ماسة  بحاجة  فالسوريون 

لهم”. الالزم  الدعم  تقديم  عىل 
المصدر: منظمة األمم المتحدة


