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شبكة دولية» وراء التفجيرات

سريالنكا :ارتفاع حصيلة الهجمات إلى  290قتي ًال وفرض حظر جتول ليلي
ق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م ح��ك��وم��ة
سريالنكا راجيثا سيناراتني ،إن
التفجيرات التي وقعت ف��ي البالد
في عيد القيامة األح��د ،مت تنفيذها
مبساعدة شبكة دولية.
وأض������اف «ال ن��ع��ت��ق��د أن ه��ذه
ال��ه��ج��م��ات ن��ف��ذت��ه��ا م��ج��م��وع��ة من
األش��خ��اص امل��وج��ودي��ن ف��ي البالد.
هناك شبكة دولية لم يكن من املمكن
دون مساعدتها أن تنجح مثل هذه
الهجمات».
وك����ان����ت أع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة
السريالنكية ،ف��رض منع التجول
مجددا أم��س وال��ي��وم ،غ��داة سلسلة
تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق
وأسفرت عن مقتل  290شخصا على
األقل في اجلزيرة الواقعة في جنوب
آس��ي��ا .وارت��ف��ع��ت حصيلة ضحايا
التفجيرات ال��ت��ي ض��رب��ت كنائس
وفنادق فخمة في سريالنكا في أحد
الفصح إل��ى  290قتيال على األق��ل
و 500جريحا ،في أسوأ أعمال عنف
تشهدها اجلزيرة الواقعة في جنوب
آسيا منذ انتهاء احلرب األهلية قبل
عقد.
وفي أجواء التوتر املستمر ،أعادت
السلطات ف��رض منع التجول ليل
اإلثنني الثالثاء غداة استهداف ثمانية
هجمات منسقة على ما يبدو كنائس
خ�لال االح��ت��ف��االت بالعيد وفنادق
اشتهرت باستضافتها شخصيات
عاملية.
وقال مكتب اإلعالم في احلكومة إن
منع التجول سيدخل حيز التنفيذ من
الساعة  20,00االثنني إلى الساعة
 04,00الثالثاء ( 14,30ت غ إلى
 22,30ت غ االثنني).
وأع��ل��ن ع��ن ه��ذه احلصيلة التي
ارتفعت ليل األح��د اإلث��ن�ين ،ناطق

ب��اس��م ال��ش��رط��ة ص��ب��اح اإلث��ن�ين.
وق��ال طالبا ع��دم كشف هويته إنّ
«احلصيلة بلغت حوالى  290قتيال
و 500جريح».
ول��م تعلن أي جهة مسؤوليتها
عن التفجيرات .لكن الشرطة قالت
اإلث��ن�ين إن��ه��ا أوق��ف��ت  24شخصا.
وخوفا من ح��دوث أي توتر اتني أو
ديني لم تكشف السلطات تفاصيل
عن املوقوفني ،لكنها أوضحت أنهم
ينتمون إلى مجموعة متطرفة واحدة.
وي��ت��س��اءل س��ري�لان��ك��ي��ون كيف
حدثت الهجمات بعدما تبني أن قائد
الشرطة أطلق حتذيرا في هذا الشأن.
ت��ك��ش��ف وث��ائ��ق اط��ل��ع��ت عليها
فرانس برس أن قائد شرطة سريالنكا
ب��وج��وث ج��اي��اس��ون��دارا أص��در قبل
عشرة أيام مذكرة إلى قادة الشرطة،
حت��ذر م��ن أن انتحاريني يخططون
الستهداف «كنائس كبيرة».
وكتب في مذكرته التحذيرية أن
«وكالة استخبارات أجنبية أبلغتنا أن
+جماعة التوحيد الوطنية +تخطط
لشن هجمات انتحارية تستهدف
كنائس بارزة ومفوضية الهند العليا
في كولومبو».
وك��ان��ت ال��س��ل��ط��ات ات��ه��م��ت ه��ذه
امل��ج��م��وع��ة امل��س��ل��م��ة امل��ت��ط��رف��ة في
سريالنكا ال��ع��ام امل��اض��ي بتخريب
متاثيل بوذية.
وأكد رئيس ال��وزراء السريالنكي
رانيل ويكرمييسينغي أن «املعلومات
كانت متوفرة» حول هجمات محتملة
ويجري حتقيق ملعرفة سبب «عدم
اتخاذ اإلجراءات املناسبة».
وأعلن مكتب الرئيس السريالنكي
مايثريباال سيريسينا ال���ذي كان
خارج البالد عند وقوع الهجمات ،إنه
عاد اإلثنني ويترأس اجتماعا ملجلس

ارتفاع حصيلة هجوم سريالنكا والتحقيقات مستمرة

ال� �ش ��رط ��ة اع �ت �ق �ل ��ت  24رج� �ل � ًا ل �ت ��ورط �ه ��م ب �ت �ف �ج �ي ��رات أح � ��د ال �ف �ص��ح
األم��ن .وف��ي وق��ت مبكر من اإلثنني،
رفع منع التجول ال��ذي فرض األحد
بعد االع��ت��داءات .وحت��دث صحافيو
وك��ال��ة ف��ران��س ب���رس ع��ن حركة
عادية للمارة والعربات في شوارع
نيغومبو .لكن ما زال هناك وجود
أمني كبير في املدينة التي استهدف
أحد التفجيرات املدمرة كنيسة سان
سيباستيان فيها.
لكن البالد ،تبقى في حالة تأهب
بعد تفكيك قنبلة في مطار كولومبو
مساء األح��د ،بينما يستمر االنتشار

األمني الكثيف فيها .ودانت منظمتان
للمسلمني ف��ي ب��ي��ان�ين الهجمات،
إح��داه��م��ا «ج��م��ع��ي��ة ع��ل��م��اء عموم
س��ي�لان» مجلس العلماء املسلمني
ال��ذي دعا إلى «ف��رض أقصى عقوبة
ع��ل��ى ك��ل ش��خ��ص م��ت��ورط ف��ي ه��ذه
االعتداءات اجلبانة» .وأضاف «باسم
املسلمني السريالنكيني نعبر عن
تعازينا للمسيحيني ومند يد الصداقة
لهم تضامنا معهم».
وأعن علماء الدين أنهم سيلتقون
اسقف كولومبو الكاردينال مالكولم

راجن���ي���ث .أم���ا «م��ج��ل��س ال��ش��ورى
ال��وط��ن��ي» ال���ذي ي��ض��م  18منظمة
للمسلمني ،فقد عبر عن تعازيه وقال
إن��ه على احلكومة «أال ت��أل��و جهدا
العتقال املذنبني أي��ا كانوا وإل��ى أي
مجموعة من السكان ينتمون».
وص�����ف وزي�������ر اإلص��ل�اح����ات
االقتصادية السريالنكي هارشا دي
سيلفا الوضع في كنيسة القديس
أنطونيوس بأنه «مشاهد رهيبة».
وق���ال «رأي����ت أش�ل�اء ج��ث��ث ف��ي كل
مكان» .وقال مسؤولون إن الشرطة

وزير أميركي سابق :ترامب فاسد أخالقي ًا

الدميقراطيون يواجهون معضلة عزل الرئيس
انقسم الدميوقراطيون األميركيون
حول املخاطر السياسية إلج��راءات عزل
للرئيس دون��ال��د ت��رام��ب بتهمة عرقلة
عمل القضاء ،اجلنحة التي يؤكدون أن
تقرير املدعي اخلاص روبرت مولر أثبت
حدوثها.
لكن م��ع اق��ت��راب م��وع��د االنتخابات
الرئاسية في  2020التي يأملون الفوز
فيها ،يشدد اجلمهوريون لرص الصفوف،
على أن مولر لم يوص مبالحقات جزائية
ض��د ت��رام��ب وي��ح��اول��ون ط��ي صفحة
التحقيق الروسي.
وق������ال آدم ش���ي���ف رئ���ي���س جل��ن��ة
االستخبارات في مجلس ال��ن��واب الذي
يسيطر الدميوقراطيون عليها منذ يناير
إنه «قرار صعب جدا».
من جهته ،صرح جيري نادلر رئيس
اللجنة القضائية التي قد تكلف إطالق
اإلج����راءات لشبكة «ان ب��ي س��ي» األح��د
«قد نذهب إلى هذا احلد وقد ال نذهب».
وأضاف «يجب تقييم كل األدلة أوال».
ووفق الدستور ،تبدأ إج��راءات العزل
ف��ي مجلس ال���ن���واب .فيمكن للنواب
التصويت على اتهام الرئيس ،ثم يعود
إلى مجلس الشيوخ محاكمته لتبرئته أو
إقالته .لكن األغلبية في مجلس الشيوخ
جمهورية .واعترف آدم شيف بأنه «من
املؤكد أن إجراءات إقالة ستفشل إذا واصل
احل��زب اجلمهوري تغليب احل��زب على
البالد ودع��م الرئيس أي��ا ك��ان تقصيره
األخالقي وعدم نزاهته».
ويتساءل العديد من الدميوقراطيني
ع��ن ج���دوى إغ����راق ال��ب�لاد ف��ي معركة
خاسرة مسبقا ،قبل أقل من سنتني على
االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وحتى ال��ي��وم ،تبدو إليزابيث وارن
ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ وامل��رش��ح��ة
لالنتخابات التمهيدية لالقتراع الرئاسي،
الشخصية الدميوقراطية الرئيسية التي
دعت إلى إطالق هذه اإلج��راءات .وواحد

الرئيس األميركي دونالد ترامب

فقط من املرشحني الدميوقراطيني ال17
اآلخرين دعا إلى ذلك أيضا ،هو جوليان
كاسترو.
وص��رح السناتور ك��وري بوكر مثال،
األح��د أن ل��م ال��وق��ت ل��م يحن وأن��ه يريد
أوال االستماع إلى إفادة روبرت مولر في
الكونغرس .وجتنب آخرون املوضوع.
وت��س��اءل رودي جولياني محامي
ترامب الشخصي ،في تصريحات لشبكة
«فوكس نيوز» بعدما ظهر في ع��دد من
البرامج السياسية األح��د ليتحدث عن
االنتصار في ه��ذه القضية «ه��ل أصبح
مولر إلها؟».
ومثله ،يقوم ترامب بتحليل انتقائي
لتقرير م��ول��ر .فهو يعتبر أن عناصر
االتهام الواضحة التي ذكرها احملققون
خيالية ،لكنه يؤكد م��ن جانب آخ��ر أن
املدعي اخلاص لم يخلص إلى أن جنحة
ارتكبت.
لكن وحدة اجلمهوريني ليست كاملة.
فقد ص��رح امل��رش��ح ال��س��اب��ق للرئاسة
ميت رومني واحد األص��وات اجلمهورية
ال��ن��ادرة التي هاجمت ترامب بعد نشر

إيران وباكستان تتفقان على تأسيس قوة
تدخل سريع مشتركة ملكافحة اإلرهاب
أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني أمس أن اجلمهورية
اإلسالمية وباكستان اتفقتا على تأسيس ق��وة تدخل سريع
مشتركة ملكافحة اإلره��اب .جاء اإلعالن عن تأسيس القوة بعد
لقاء جمع روحاني برئيس وزراء الباكستاني عمران خان الذي
يقوم حاليا بزيارة إلى إيران.

 19قتي ًال و 14مفقود ًا بانهيار
أرضي في كولومبيا
لقي  19شخصا على األق ّل مصرعهم ،واعتُبر  14آخرون في
عداد املفقودين في انزالق تربة فجر األحد ،في منطقة ريفية في
جنوب غرب كولومبيا ،بحسب ما أعلنت السلطات.
وقالت الوكالة الوطنية إلدارة املخاطر إنّ االنهيار األرضي
الذي وقع في قرية روساس في والية كاوكا أدّى لطمر ثمانية
منازل ،مشيرة إلى أنّ فرق اإلنقاذ تبحث عن املفقودين الذين
يرجّ ح أن يكونوا مدفونني حتت األنقاض .من جهته قال املسؤول
في مديرية اإلطفاء خوان كارلوس غانان ،إنّ فرق اإلنقاذ ترجّ ح
أن يكون املفقودون قضوا على األرجح حتت أنقاض منازلهم.

التقرير «أشعر باحلزن ملدى خيانة أفراد
في أعلى منصب في البالد األمانة وعدم
نزاهتهم مبا في ذلك الرئيس».
ويشير روم��ن��ي بذلك إل��ى أن محيط
الرئيس وخصوصا أحد أبنائه ،وافق على
لقاء روس قالوا أنهم ميتلكون معلومات
مربكة لهيالري كلينتون.
وق��ال رودي جولياني لشبكة «سي
ان ان» األح��د «ال خطأ في أخذ معلومات
من ال��روس .ذلك يعتمد على مصدرها».
وأضاف «هذه ليست جنحة».
وعندما سأله الصحافي عما إذا كان
ذلك أخالقيا ،قال احملامي ورئيس بلدية
نيويورك السابق إن «املدعني ال يكترثون
باجلانب األخالقي».
وع��ب��رت مستشارة الرئيس كيليان
كونواي عن البرغماتية نفسها .وقالت
ل��ش��ب��ك��ة «اي����ه ب���ي س���ي» إن «ال��ن��اس
س��ي��ت��ذك��رون ه��ذا األس��ب��وع كما ل��و أنه
أسبوع أعيد انتخابه فيه».
م��ن جهة أخ���رى ،ش��ن وزي��ر أميركي
سابق هجوما الذعا على الرئيس دونالد
ت��رام��ب واص��ف��ا إي��اه بأنه فاسد وحقير

أخالقيّا ،متوقعا أن تطيح به حقارته
وليس تقرير مولر.
واعتبر روب��رت ريتش وزي��ر العمل
السابق ،أن ترامب يتصرف مثل قاطع
طريق وأن الكذب متأصل فيه وطريقة
تعامله مع مساعديه تثبت أنه رجل مفلس
أخالقيّا.
وفي مقال نشرته صحيفة ”غارديان“
البريطانية األحد بعنوان ”حقارة ترامب
وليس تقرير مولر ستطيح به“ ،أشار
ريتش إل��ى أن��ه لم تعرف بعد تفاصيل
القصة الكاملة لتعامل ترامب مع الروس
وال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي ،لكنه أض���اف أن
الشيء املؤكد هو أنه ”كذب على مساعديه
وشركائه وه��دد رج��ال األع��م��ال وخ��ان
زوجته مع نساء آخريات ودفع لبعضهن
لشراء سكوتهن وزاد ثروته بشكل كبير
خالل فترة حكمه“.
وفي إش��ارة إلى عضو مجلس النواب
األميركي املسلمة إلهان عمر لفت الكاتب
إلى أن ترامب نشر دعاية مغرضة ضدها
بشكل متعمد ،رابطا إياها بهجمات الـ11
من سبتمبر فقط ألنها مسلمة تدافع عن
حقوق املسلمني األميركيني.
وتساءل الكاتب “كم ناخب أميركي
س��ي��ص��وت ل��ت��رام��ب ع���ام  2020بعد
معرفتهم اآلن بحقارته وفساد أخالقه وأن
دونالد ترامب هو التجسيد احلي للخطايا
السبع املميتة وه��ي :الكبرياء واجلشع
والشهوة والشراهة والغضب واحلسد
وال���ك���س���ل(…) وأن����ه أي��ض��ا ال��ص��ورة
املعاكسة للفضائل السبع التي أعلنها
البابا جريجوري عام  590وهي :العفة
واالعتدال واإلحسان واالجتهاد والصبر
واللطف والتواضع“.
وختم قائال “النقاشات القانونية حول
عرقلة العدالة جيدة لكن ينبغي السماح
ألي ناخب في ع��ام  2020بتجاهل هذه
احلقيقة وهي أن دونالد ترامب هو إنسان
حقير أخالقيّا“.

ألقت القبض على  24شخصا على
األقل لصلتهم بسلسلة من التفجيرات
التي وقعت في سريالنكا وأسفرت
ع��ن مقتل  290شخصا على األق��ل،
وذل����ك ف���ي ال���وق���ت ال����ذي أك���د فيه
احملققون أن انتحاريني نفذوا ستة
من الهجمات.
وقال احمللل احلكومي ان ويلياجنا
للصحفيني إن انتحاريني قاموا بتنفيذ
ثالثة هجمات على الكنائس وثالثة
أخرى استهدفت فنادق في العاصمة.
وحتقق إدارة احملللني احلكوميني

التابعة ل���وزارة ال��دف��اع ف��ي م��ا إذا
ك��ان انتحاريان قاما بتنفيذ إحدى
الهجمات التي استهدفت فندقا ،مما
يعني أن سبعة انتحاريني نفذوا
الهجمات.
وقال املتحدث باسم الشرطة روان
جوناسيكارا إن إدارة التحقيقات
اجل��ن��ائ��ي��ة ت��ق��وم ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق مع
األش��خ��اص ال��ذي��ن مت إل��ق��اء القبض
ع��ل��ي��ه��م ،وجميعهم م��واط��ن�ين من
سريالنكا.
وقال متحدث باسم القوات اجلوية
إنه مت العثور على عبوة ناسفة داخل
أنبوب بالستيكي بالقرب من املطار
ومت نزع فتيلها في وقت متأخر من
ليل األحد.

تركيا ..اعتقال  4عناصر
من «العمال الكردستاني» في العراق
قالت مصادر أمنية إن جهاز االستخبارات
التركي متكن من اعتقال أربعة عناصر تابعني
حل��زب العمال كردستاني في عملية خاصة
مبدينة (سنجار) العراقية.
ونقلت وكالة (أن��اض��ول) التركية لألنباء
عن املصادر القول جهاز االستخبارات سلم
العناصر األرب��ع��ة ال��ذي��ن تلقوا تدريبات
عسكرية بسوريا الى األمن التركي.
وأضافت املصادر ان املعتقلني قاموا بأنشطة

في سوريا وال��ع��راق من بينها شن هجمات
على ال��ق��وات التركية ف��ي منطقتي (غ���ارا)
و(هافتانني) بشمالي العراق .وتشن القوات
االمنية التركية حملة اعتقاالت ضد عناصر
حزب العمال في حني يواصل اجليش التركي
عملياته العسكرية ضد احلزب في مدن شرق
وجنوب شرق البالد الى جانب عمليات قصف
جوي على مواقع احلزب في شمال العراق منذ
يوليو .2015

استطالع :األملان راضون عن حكومتهم..
وقلق من العالقات مع أميركا
اظهرت نتائج أكبر استطالع للرأي في أملانيا
أمس أن غالبية األملان راضون عن اداء حكومة
بالدهم لكنهم قلقني من العالقات مع الواليات
املتحدة التي تعتبر من اهم شركاء أملانيا منذ
تأسيس اجلمهورية في عام .1947
وأشار استطالع (زونتاغ تريند) الذي تشرف
عليه القناة التلفزيونية الثانية (زي دي اف)
ويعد من اب��رز معايير قياس ال��رأي العام في
أملانيا إل��ى إن  61باملئة من االش��خ��اص الذين
شملهم املسح راضون عن اداء احلكومة األملانية
املكونة من االحتاد املسيحي الدميقراطي احملافظ
واحلزب االشتراكي الدميقراطي.
وق��ال االستطالع ال��ذي كشفت القناة شبه
احلكومية عن نتائجه أم��س ان  34باملئة من
األمل��ان يعتبرون ان االئ��ت�لاف احلكومي يقوم
بعمله بشكل سيء في حني حتفظ  5باملئة على
ابداء رأيه.
وعن شعبية االحزاب األملانية قال االستطالع
ان ح��زب املستشارة األمل��ان��ي��ة اجنيال ميركل
املسيحي الدميقراطي يبقى في الصدارة بنسبة
 30باملئة فيما واصل شريكه في االئتالف احلزب
االشتراكي الدميقراطي تراجعه ليحصل على 16
باملئة فقط .كما تراجعت شعبية احلزب املعادي

لإلسالم وسياسة الهجرة (البديل) مقارنة مع
االشهر املاضية ليصل ال��ى  12باملئة فقط في
حني بلغت نسبة تأييد احلزب الليبرالي  8باملئة
واليسار  9باملئة واخلضر  20باملئة.
واش���ار االس��ت��ط�لاع ال��ى ان  56باملئة من
االشخاص املشمولني في االستطالع قلقون جدا
من سياسة الرئيس ال��روس��ي فيما اعتبر 82
باملئة منهم سياسة نظيره االميركي مصدر قلق
اكبر .واض��اف ان  86باملئة منهم ال يعتبرون
الرئيس االميركي شريكا يعتمد عليه بخصوص
االمن والسالم في اوروبا.
وعن خطط الرئيس االميركي بناء جدار على
ح��دود ب�لاده مع املكسيك من اج��ل التصدي ملا
يصفه بالهجرة غير الشرعية قال  89باملئة من
األملان ان بناء اجلدار خطة «سيئة» فيما اعتبر 4
باملئة فقط هذه اخلطط كفيلة بالتصدي للهجرة
من دول اميركا الوسطى واجلنوبية وحتفظ 7
باملئة على رأيهم.
وفي استطالع اخر اشرف عليه معهد اجراء
االستطالعات (يوغوف) بطلب من وكالة االنباء
األملانية (د.ب.ا) فإن غالبية املواطنني األملان
ي��ؤي��دون املطالبات بسحب ال��والي��ات املتحدة
اسلحتها النووية من االراضي األملانية.

أدت إلى إجالء أكثر من  1500شخص من منازلهم

كندا 600 ..عسكري ملساعدة متضرري الفيضانات

يشهد شرق كندا وخصوصا كيبيك،
فيضانات دفعت السلطات إلى إجالء
أكثر م��ن  1500شخص م��ن منازلهم
بينما نشر حوالى  600عسكري أرض
لتقدمي املساعدة حلكومتي مقاطعتي
كيبيك ونيو برونسويك.
ومنذ أيام تضرب فيضانات ربيعية
ناجمة عن ذوب��ان الثلوج ،ش��رق كندا
ب��أك��م��ل��ه ،م��ن ن��ه��ر وات����اوي ف��ي ش��رق
مقاطعة أونتاريو إلى نهر سان جان في
نيو برونسويك مرورا بنهر سان لوران
وروافده في جنوب كيبيك.
لكن السلطات التي كانت تخشى
تكرار الفيضانات الكارثية التي حدثت
في  2017في مقاطعة كيبيك ،بدت أقل
قلقا األحد.
وق��ال الناطق باسم ال��دف��اع املدني
إيريك هود لوكالة فرانس برس «نحن
متفائلون ل�لأي��ام املقبلة» .وأض��اف

«ستحدث فيضانات كبيرة لكن بشكل
ع���ام ل��ن ن��ص��ل إل���ى م��س��ت��وى ،2017
باستثناء بعض القطاعات مثل بحيرة
س��ان ب��ي��ار» ،حيث يتوسع نهر سان
لوران بالقرب من مدينة تروا ريفيير.
وأكد املتحدث أن «الفارق الوحيد مع
ما حدث في  2017هو مستوى استعداد
البلديات والسكان».
ومنذ أي��ام ،قام العديد من البلديات
بحشد متطوعني وتوزيع  500ألف من
أكياس الرمل إلقامة س��دود أو حماية
مساكن في املناطق املهددة.
وكانت أكثر املناطق تضررا األحد
وات��اوي بالقرب من العاصمة أوت��اوا
وبوس في جنوب مدينة كيبيك ،حيث
مت إج�لاء  800شخص .وغمرت املياه
أكثر من  1200منزل في كل املقاطعة
األحد.
ويفترض أن ي��ؤدي ارتفاع درجات

فيضانات شديدة تشهدها كندا

احل���رارة ال���ذي ب��دأ احل��د إل��ى تسريع
ذوبان الثلوج في عدد من املناطق.
ودعت حكومتا مقاطعتي كيبيك ونيو

برونسويك اجليش إل��ى مساعدتهما.
وقد نشر نحو مئتي عسكري في كيبيك
مساء السبت  ،و 400آخرون نهار األحد

خصوصا في مناطق غاتينو بالقرب
من العاصمة أوت��اوا والف��ال في شمال
مونتريال وتروا ريفيير بني مونتريال
وكيبيك.
وقد يتم نشر حوالى  120عسكريا
ف��ي مقاطعة نيو برونسويك بشرق
كيبيك .وف��ي الف��ال البلدة الواقعة في
شمل مونتريال ويواجه فيها أكثر من
 900مسكن خطر ارتفاع مستوى املياه
في األي��ام املقبلة ،توجه رئيس وزراء
كيبيك فرنسوا ليغو ألى املوقع ليطلع
على االستعدادات.
وأكد أنه يؤيد اتخاذ إجراءات لتحفيز
سكان املناطق احمليطة بالقطاعات التي
تشهد فيضانات ،ويتلقون تعويضات
لهذا السبب ،إل��ى االنتقال« .يجب أن
نكون واقعيني وإذا كان من الضوري
إجبار الناس على الرحيل فيجب القيام
بذلك».

