ئۆچا عێراق/هەواڵی تازە ژمارە ٣
بوومەلەرزە لە باکوری ڕۆژهەاڵتی عێراق
١٤ی تشرینی دووەمی  – ٢٠١٧کاتژمێر ١٨:٠٠

تێڕوانینێك بۆ بارودۆخەکە:
لە ڕۆژی ١٢ی تشرینی دووەمی  ٢٠١٧لە کاتژمێر  ٢١:١٨بە کاتی ناوخۆیی ( ١٨:١٨بە کاتی نێودەوڵەتی) باکوری ڕۆژهەاڵتی عێراق دووچاری
بوومەلەرزەیەك بوویەوە بە گوڕی  ٧.٣بە پلەی ڕێختەر ،بە گوێرەی دراسەکردنی جیۆلۆجی ووالیەتە یەکگرتووەکان .ناوەندی بوومەلەرزەکە
دەکەوێتە دووری  ٣٢کیلۆمەتر لە شاری هەڵەبجە .بە گوێرەی سیستەمی ئاگادارکردنەوەی کارەساتی جیهانی وهەماهەنگی ،نزیکەی ١.٨٤٠.٠٠٠
کەس لە ناو مەودای  ١٠٠کیلۆمەتر لە ناوەندی بوومەلەرزەکە ژیان دەگوزەرێنن لە هەردوو وواڵتی عێراق وئێران.
زیانی مرۆیی:
بە گوێرەی ڕاپۆرتی حکومەتی هەرێمی کوردستان نۆ کەس گیانیان لەدەستداوە وزیاتر لە  ٥٥٠کەسیش برینداربوون لە ناو عێراق لە دەرەنجامی ئەم
بوومەلەرزەیە .ناوچەکانی دەربەندیخان بە خراپترین شێوە زیانیان پێگەیشتووە ،لەگەڵ زۆربەی حاڵەتەکانی برینداربوون لە ناو قەزاکانی دەربەندیخان
وهەڵەبجە وگەرمیان تۆمارکراون .زۆربەی خانووەکان لەو ناوچانەی دەربەندیخان ،مەیدان وقورەتوو وبەمۆ زیانیان پێگەیشتووە ،وهەندێکیشیان
ڕووخاون.
بە گوێرەی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ،نەخۆشخانەی سەرەکی لە ناو دەربەندیخان داخراوە بەهۆی زیانی بەرفراوان ،بەاڵم سەنتەری
تەندروستی گشتی لە ناو شارۆچکەکە بە کاری خۆی هەڵساوە .ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕەشماڵێك ودەرمانی دابین کردووە بۆ هاوکاری کردنی
ئیش وکارەکانی ئەم سەنتەری تەندروستی گشتیە .هەموو حاڵەتە مەترسیدارەکان ڕەوانەکراون بۆ نەخۆشخانەی سلێمانی ،کە کاری ئاسایی خۆی
دەکات .نەخۆشخانەی دایکان لە هەڵەبجە داخراوە بۆ چەند کاتژمێرێکی کەم دوابەدوای بوومەلەرزەکە بەهۆی ئەو زیانەی کە پێ ی گەیشتووە بەاڵم
دووبارە دەرگای کراوەتەوە ،ونەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە تەنها بەشێکی زیانی پێگەیشتووە وبەردەوامە لە چارەسەرکردنی حاڵەتەکان.
ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕەشماڵێكی دابین کردووە بۆ فراوانکردنی توانای نەخۆشخانەکە .ئەو نەخۆشخانە  ٤٠قەرەوێڵەییەی قەزاکە لە شەهید
توفیق بەشێکی زیانی پێگەیشتووە ،ونەخۆشخانەی شەهید حەمید بە سووکی زیانی پێگەیشتووە ،لەگەڵ هەردوو نەخۆشخانەکان کە هێشتا کاری خۆیان
دەکەن.
بە گوێرەی ڕاپۆرتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،زیان پێگەیشتنی ژێرخان لە دەربەندیخان خراپترینە .لەو شوێنە ڕووچوونی زەوی تونێلی
دەربەندیخانی گرتووە وئیش وکار بۆ پاککردنەوە وکردنەوەی ڕێگاکە بەردەوامە .ئاو وتۆڕی کارەبای دەربەندیخان ئەوانیش زیانیان پێگەیشتووە
وپێویستیان بە چاککردنەوەی بەرچاو هەیە .ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاو لە ناو هەڵەبجە بەشێکی زیانی پێگەیشتووە وبەرهەمهێنانی ئاوی خاوێن
تەنها  ٥٠لەسەدای توانای هەیە .نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی وکاروباری مرۆیی بەدواداچوون دەکات لەگەڵ ڕێکخراوی
پەرەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ئەوەی ئەگەر بتواندرێت چاککردنەوەکان خێرابکرێن .چوار قوتابخانە لە ناوچەی دەربەندیخان ناتواندرێت
بەکاربهێندرێن لە کاتی ئێستادا بەهۆی زیان پێگەیشتن بە باڵەخانەکە وسێ قوتابخانە لە هەڵەبجە ڕاپۆرتکراون کە بە سەختی زیانیان پێگەیشتووە.
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن هەڵسەنگاندنێکی جیا دەکات بۆ جەختکردنەوە لەسەر قوتابخانە لە ڕۆژەکانی داهاتوودا بۆ بڕیاردان
لەوەی ئەگەر هاوکاری پەروەردەی دیاریکراو پێویست بکات.
بەنداوەکانی موسڵ ودووکان ڕاپۆرتکراون کە زیانیان پێنەگیشتووە .هەرچەندە ،بەنداوی دەربەندیخان ،کە پردێکی فرە مەبەستە لەسەر ڕووباری
دیالە ،زیانی پێگەیشتووە بەهۆی ڕووچوونی زەوی کە بەشێکی ڕێرەوی بەردانەوەی ئاوی بەنداوی گرتووە ولەوانەیە زیانی بە پێکهاتەکەی گەیاندبێت.
وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو هەڵسەنگاندنێکی بۆ بەنداوەکە ئەنجام داوە بەاڵم ئەنجامەکان هێشتا نەزاندراون.
بەهاناوەچوونی مرۆیی وهەماهەنگی:
ئۆتۆمبێڵەکانی فریاکەوتن لە هەموو بەشەکانی تەندروستی نێردرابوون بۆ ناوچە زیان پێگەیشتووەکان بۆ گواستنەوەی ئەو کەسانەی کە برینی
مەترسیداریان هەیە ،بە شێوەیەکی سەرەکی بۆ نەخۆشخانەی سلێمانی .هەروەها ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دوو ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتنی ناردووە،
تیمێکی بەهاناوەچوونی بەپەلە وپێداویستیەکانی زەبری دەروونی ونەشتەرگەری بۆ هاوکاری کردنی نەخۆشخانەی سلێمانی .هاوکارێکی مرۆیی،
ڕێکخراوی  Aspenوڕێکخراوی ناحکومی پزیشکی نێودەوڵەتی ئەوانیش تیمە پزیشکیەکانیان ناردووە بۆ سلێمانی بۆ دابین کردنی هاوکاری.
سەرۆکایەتی تورکی بۆ کارەسات وبەڕێوەبردنی تەنگەتاوی بەپەلە تیمێکی پزیشکی ناردووە کە هاوکاری دابین کردووە لە ناو سلێمانی وهەڵەبجە.
مانگی سوری تورکی تیمێکی بەپەلە لە هەولێرەوە ناردووە لە دوای بوومەلەرزەکە بۆ هەڵسەنگاندنی زیان ودابین کردنی هاوکاری پەناگە .تیمێکی
هەڵسەنگاندنی فرە ئاژانسی سەر بە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی وکاروباری مرۆیی لە ناو مەیدان بووە لەو کاتەوەی ڕۆژی
١٣ی تشرینی دووەم بۆ هەڵسەنگاندنی پێویستیە مرۆییەکان لە ناو دەربەندیخان وسلێمانی وهەڵەبجە .بەهۆی ئەو زیانە بەرفراوانەی کە بە موڵکەکان
کەوتووە ،ودوابەدوای داوایەك لەالیەن دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی ،سەرۆکایەتی تورکی بۆ کارەسات وبەڕێوەبردنی تەنگەتاوی  ٦٠ڕەشماڵی لە ناو
شارۆچکەی دەربەندیخان دابین کردووە .بۆ بەیانی سەرۆکایەتی تورکی بۆ کارەسات وبەڕێوەبردنی تەنگەتاوی پالن دادەنێت بۆ دابەشکردنی ٦٠
ڕەشماڵی تر لە ناو دەربەندیخان وبەمۆ ،لە کاتی گەیشتنی ئەم ڕەشمااڵنە لە ڕێگەی فڕۆکە.
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت. بارودۆخەکە سەقامگیربووە وئێستا لە ژێر کۆنتڕۆڵ دایە،بە گوێرەی ڕاپۆرتی حکومەتی هەرێمی کوردستان
 تیمێکی بچووکی هەڵسەنگاندنی.کە هاوکاری دەنێرێت بۆ خێزانە زیان پێگەیشتووەکان وخۆراك وپەناگە وهاوکاری پزیشکیان بۆ دابین دەکات
کارەسات وهەماهەنگی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان کە زۆر تایبەتمەندن لە بەڕێوەبردنی کارەساتی سروشتی بەیانی دەگەنە شوێن بۆ هاوکاری
.کردنی هەوڵەکانی دەسەاڵتداران بۆ بەهاناوەچوون

The next Flash Update on the Mosul humanitarian response will be issued as more information becomes available.
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