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 سوريا بعد الزالزل المدمرةومساعدة تركيا 

2023مارس/آذار  6

في  يصل إلى مليون دوالر   لماالتمويل المماثل  تقديمستقوم حكومة ألبرتا ب

تركيا وسوريا بعد الزالزل المتعددة   المقدمة لكل منمساعدات اإلنسانية ال

 . تيةالتي تسببت في خسائر فادحة في األرواح وأضرار جسيمة بالبنية التح 

 

 ئلة: قا  حكومة ألبرتاوزراء مجلس  ةرئيسدانييل سميث صرحت 

لقد كانت الزالزل التي ضربت تركيا وسوريا مدمرة لشعوب تلك البلدان وعائالتهم  "

جميع الضحايا والناجين وعائالتهم وأحبائهم. ب  شعرننا  وأصدقائهم في مجتمعات ألبرتا. إن

صليب األحمر ته مؤسسة القدمما  ولهذا السبب تفخر حكومة ألبرتا بتقديم تبرعات مماثلة ل

 د اإلغاثة ".الكندي للمساعدة في دعم جهو

 

 ألف شخص في تركيا وسوريا في أعقاب الزالزل التي وقعت في  50تل أكثر من ق  قد و

شباط مع توقع ارتفاع عدد القتلى. وتقدم حكومة ألبرتا تعازيها لجميع /فبراير 20و  6

 المتضررين. 

 

 قائلة:  وزير التجارة والهجرة والتعددية الثقافية صواني راجان  صرحت 

بينما يحزن الناس  و ف من الناس. تعرضت تركيا وسوريا لعدة زالزل تسببت في مقتل اآلال "

. أيًضا يجدون أنفسهم في مواجهة أزمة إنسانيةفإنهم  على فقدان عائالتهم وأصدقائهم ، ن اآل 

تركيا وسوريا. أشجع جميع سكان   ي تريد حكومة ألبرتا إرسال المساعدة والتضامن مع شعب

ث بأحر ألبرتا على التبرع لجهود الصليب األحمر لمساعدة تركيا وسوريا. كما أود أن أبع 

 التعازي لكل من فقدوا أحباءهم خالل هذه الزالزل المأساوية ".

 

ألبرتا للصليب األحمر   ةكل تبرع يقدمه سكان ألبرتا ومنظمثلة لا قيمة مم حكومة ألبرتا  دفعست

ة التي تشتد الحاجة مليون دوالر. ستوفر األموال المساعدات اإلنساني يصل إلى   ، بماالكندي

 إليها للمتضررين.

 

  ألبرتا واألقاليم الشمالية الغربيةفي نائب رئيس الصليب األحمر الكندي بات كويلي صرح  

 ئاًل:  قا

موضع تقدير كبير وسيقدم دعًما قيًما لعدد ال يحصى من   العظيم"إن كرم سكان ألبرتا 

األشخاص الذين يكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم في أعقاب الزالزل المدمرة في تركيا  

يوية ، بما في ذلك وسوريا. وستستمر التبرعات لمساعدة الناس على تلقي المساعدة الح

المأوى والغذاء والماء واإلمدادات الطبية والدعم العاطفي واإلسعافات األولية وجهود  

 اإلنعاش المستمرة التي تقدمها فرق الصليب األحمر والهالل األحمر المحلية. 
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 .برعينللمتدفع التمويل المماثل لزارة التجارة والهجرة والتعددية الثقافية مع وكالة إدارة الطوارئ في ألبرتا ستعمل و

 

 ئاًل:  قا وزير السالمة العامة وخدمات الطوارئمايك إليس صرح  

، فهذه طريقة ألبرتا للتقدم وتقديم الدعم في أوقات األزمات. االستجابة السريعة لحاالت  الداخل أو في الخارج"سواء كان ذلك في 

 دة المجتمعات على إعادة البناء والتعافي ".الطوارئ ضرورية لدعم الناجين ومساع

 


