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الثالثاء 10 ربيع الثاني، 1440 هـ ق 27 آذر 1397 هـ ش،  18 كانون األول 2018م العدد )10021( السنة التاسعة والثالثون

قال االمام الصادق )عليه السالم(:
إن هلل حرما وهو مكة، وإن للرسول )صلى اهلل عليه وآله( حرمًا وهو المدينة، 

وإن ألمير المؤمنين )عليه السالم( حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرمًا وهو بلدة قم.. 
وستدفن فيها أمرأة من أوالدي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و دقيقة واحدة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 13 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 38 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و 8 دقائق

ماكرون يعقد اجتماعا اليوم باإلليزيه 
حول أزمة »السترات الصفراء«

باريــس – وكاالت: يعقــد رئيــس فرنســا 
اجتماعــا  الثالثــاء  اليــوم  ماكــرون«  »إيمانويــل 
فــي قصــر اإلليزيــه مــع وزرائــه واألطــراف الفاعلــة 
الوطنــي  »النقــاش  حــول  وذلــك  االقتصاديــة 
الكبيــر« الــذي أعلــن عنــه كجــزء مــن اإلجــراءات 
التــي اتخــذت لحــل أزمــة »الســترات الصفــراء«.

ــو  ــان نقــل رادي ــه -فــي بي ــال قصــر اإلليزي وق
ــه  ــه- إن ــا 1«  امــس االثنيــن مقتطفــات من »أوروب
رحلتــه  فرنســا  رئيــس  ألغــى  لذلــك،  نتيجــة 
المزمعــة إلــى »بياريتــز« بجنــوب غربــي فرنســا 
حيــث ســتعقد القمــة المقبلــة لمجموعــة الســبع 
ــل. ــى 26 أغســطس المقب ــن 24 إل ــرة م ــي الفت ف

وأوضــح البيــان أن هــذا االجتمــاع ســينعقد فــي 
ــزال  ــي ال ت ــات الت ــة الترتيب ــه يجــب معرف ــن أن حي
الكبيــر«  الوطنــي  »النقــاش  لعقــد  واضحــة  غيــر 
خــالل أســبوع حيــث يعتمــد هــذا النقــاش الوطنــي 
ــع مــارس المقبــل علــى  والــذي يســتمر حتــى مطل
عناويــن  أربعــة  يتنــاول  كمــا  البلديــات،  رؤســاء 
كبــرى هــي المرحلــة االنتقاليــة البيئيــة والضرائــب 
وتنظيــم الدولــة والديمقراطيــة والمواطنــة، علمــا 
ــف الهجــرة. ــر يشــمل أيضــا مل ــوان األخي ــأن العن ب

الفروف: أعدكم أن روسيا لن تحارب أوكرانيا
موســكو 0 وكاالت: وعــد 
الروســي،  الخارجيــة  وزيــر 
بعــدم  الفــروف،  ســيرغي 
تــورط روســيا بحــرب مــع 
ــن  ــال م ــي أي ح ــا ف أوكراني
ــة  ــي مقابل ــال ف األحــوال. وق
مباشــرة:  بثــت  إذاعيــة 
نحــارب  لــن  »نحــن 
بذلــك«. أعدكــم  أوكرانيــا، 

وقــال الوزيــر الروســي 
فــي مقابلــة أجرتهــا معــه 
»كومسولولســكايا  إذاعــة 

ــة  ــام باســتفزاز فــي نهاي ــر للقي برافــدا«، امــس االثنيــن، إن الرئيــس األوكرانــي بيتــرو بوروشــينكو، يحضّ
ــد الحــدود الروســية. شــهر ديســمبر الجــاري عن

ــة  ــاس )لوغانســك ودونيتســك( المعلن ــات دونب ــراف باســتقالل جمهوري ــى أن االعت ــروف إل وأشــار الف
ــار عصبــي وضعــف«. ــا ســيكون »تجســيدا النهي ذاتي

وأضــاف الفــروف: »إذا أردنــا الحفــاظ علــى أوكرانيــا كدولــة محايــدة، يجــب أن نضمــن وضعــا مريحــا لــكل 
مــن يعيــش علــى أراضيهــا«.

بعد جلسة محادثات تناولت تطورات األوضاع في سوريا والمنطقة..

الرئيسان االسد والبشير: ضرورة الوقوف في وجه المخططات التي تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها
*الجيش السوري يتصدى لمحاوالت تسلل واعتداء مجموعات 

إرهابية على نقاطه العسكرية بريف حماة
*الخارجية الروسية: نأمل أن تسهم زيارة البشير إلى دمشق 

في عودة سوريا إلى الجامعة العربية

دمشــق – وكاالت: وصــل الرئيــس عمــر حســن 
البشــير رئيــس جمهوريــة الســودان بعــد ظهــر امــس 
ــث  ــارة عمــل حي ــي زي ــي ف ــى مطــار دمشــق الدول إل
كان فــي اســتقباله الرئيــس الســوري بشــار األســد.
بعــد ذلــك توجــه الرئيســان األســد والبشــير 
إلــى قصــر الشــعب حيــث عقــدا جلســة محادثــات 
تناولــت العالقــات الثنائيــة وتطــورات األوضــاع فــي 

ــة. ســورية والمنطق
خــالل  والبشــير  األســد  الرئيســان  وأكــد 
ــا  ــر به ــي تم ــات الت ــات أن الظــروف واألزم المحادث
العديــد مــن الــدول العربيــة تســتلزم إيجــاد مقاربات 
جديــدة للعمــل العربــي تقــوم علــى احتــرام ســيادة 

الــدول وعــدم التدخــل فــي 
وهــذا  الداخليــة  شــؤونها 
بتحســين  كفيــل  بــدوره 
العالقــات العربيــة العربيــة 
مصلحــة  يخــدم  بمــا 

العربــي. الشــعب 
الرئيســان  وأشــار 
األســد والبشــير إلــى أن 
مــا يحصــل فــي المنطقــة 
الــدول  فــي  وخاصــة 
ضــرورة  يؤكــد  العربيــة 
الطاقــات  كل  اســتثمار 
العربيــة  القضايــا  خدمــة  أجــل  مــن  والجهــود 
والوقــوف فــي وجــه مــا يتــم رســمه مــن مخططــات 
وشــعوبها. المنطقــة  دول  مصالــح  مــع  تتعــارض 
وأوضــح الرئيــس البشــير أن ســوريا هــي دولــة 
مواجهــة وإضعافهــا هــو إضعــاف للقضايــا العربيــة ومــا 
حــدث فيهــا خــالل الســنوات الماضيــة ال يمكــن 
الحــرب  مــن  وبالرغــم  الواقــع  هــذا  عــن  فصلــه 
العربيــة معربــا  بقيــت متمســكة بثوابــت األمــة 
عــن أملــه بــأن تســتعيد ســوريا عافيتهــا ودورهــا 
فــي المنطقــة فــي أســرع وقــت ممكــن وأن يتمكــن 
ــدا  ــده بنفســه بعي ــر مســتقبل بل شــعبها مــن تقري

عــن أي تدخــالت خارجيــة، وأكــد وقــوف بــالده إلــى 
جانــب ســوريا وأمنهــا وأنهــا علــى اســتعداد لتقديــم 

مــا يمكنهــا لدعــم وحــدة أراضــي ســوريا.
وأكــد الرئيــس األســد مــن جانبــه أن ســوريا وعلــى 
الرغــم مــن كل مــا حصــل خالل ســنوات الحــرب بقيت 
مؤمنــة بالعروبــة ومتمســكة بهــا موضحــا فــي الوقــت 
ذاتــه أن تعويــل بعــض الــدول العربيــة علــى الغــرب 
لــن يأتــي بــأي منفعــة لشــعوبهم لذلــك فاألفضــل هــو 

التمســك بالعروبــة وبقضايــا األمــة العربيــة.
وشــكر الرئيــس األســد للرئيــس البشــير زيارتــه 
وأكــد أنهــا ستشــكل دفعــة قويــة لعــودة العالقــات بيــن 

البلديــن كمــا كانــت قبــل الحــرب علــى ســوريا.
مــن جانــب اخــر ردت وحــدات مــن الجيــش 
العربــي الســوري بضربــات مركــزة علــى محــاوالت 
علــى  واالعتــداء  التســلل  إرهابيــة  مجموعــات 
ــن  ــدد م ــط ع ــي محي ــزة ف ــكرية متمرك ــاط عس نق
ــة  ــمالي لحماي ــاة الش ــف حم ــدات بري ــرى والبل الق

المدنييــن مــن اعتداءاتهــا المتكــررة.
بــأن وحــدة  وأفــاد مراســل ســانا فــي حمــاة 
المناســبة  باألســلحة  تعاملــت  الجيــش  مــن 
“الحــزب  تنظيــم  مــن  إرهابيــة  مجموعــة  مــع 
التركســتاني” انطلقــت مــن محيــط قريــة خربــة 
الناقــوس أقصــى شــمال ســهل الغــاب متســللة 
باتجــاه نقطــة عســكرية فــي المنطقــة لالعتــداء 
عليهــا وردتهــا علــى أعقابهــا ودمــرت لإلرهابييــن 
نقطــة محصنــة فــي محيــط القريــة وأوقعــت عــددا 
المصابيــن  مــن  عــرف  ومصابيــن  قتلــى  منهــم 
المتزعــم الميدانــي عبــد الســتار محمــد القويســم.
مــن جهتهــا عبــرت وزارة الخارجيــة الروســية عــن 
أملهــا بــأن تســاعد زيــارة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير 
ــي  ــره الســوري بشــار األســد ف ــه نظي ــى دمشــق، ولقائ إل

ــة. ــدول العربي ــة ال ــى جامع عــودة ســوريا الشــاملة إل
الخارجيــة  عــن  صــدر  بيــان  فــي  وجــاء 
نرحــب  جانبنــا  »مــن  االثنيــن:  الروســية،امس  
بــأول زيــارة لرئيــس دولــة عربيــة إلــى ســوريا منــذ 
الــدول  جامعــة  فــي  الســورية  العضويــة  تجميــد 
العربيــة فــي نوفمبــر عــام 2011 ونعبــر عــن أملنــا بــأن 
تســاعد نتائجهــا فــي االســتئناف الكامــل للعالقــات 

بيــن الــدول العربيــة وســوريا.

سيئول: تحققنا من تعطيل بعض نقاط الحراسة الكورية 
الشمالية وعدم استخدامها عسكريا

ســيئول – وكاالت: أكــد الجيــش الكــوري الجنوبــي امــس  االثنيــن، هــدم وتعطيــل بعــض نقــاط 
الحراســة الكوريــة الشــمالية مــن خــالل التحقــق ميدانيــا األســبوع الماضــي والتحليــل الالحــق

ــة  ــة الجنوبي ــاب الكوري ــاء يونه ــة أنب ــت وكال ونقل
األركان  بهيئــة  العمليــات  مديــر  أوك«  »ســو  عــن 
أن  أكدتــا  والهيئــة  الدفــاع  »وزارة  قولــه  المشــتركة 
التــي تخضــع  الشــمالية  الكوريــة  الحراســة  نقــاط 
التفــاق الســحب، ال يمكنهــا القيــام بــأي مهــام مراقبــة، 

وقــد حققنــا هــدف تعطيلهــا«.
وقــال ســو » فــي الختــام أكــد الجانبــان، مــن 
ــالص  ــذا بإخ ــا نف ــع، أنهم ــي الموق ــق ف ــالل التحق خ
اتفاقيــة ســحب نقــاط الحراســة علــى أســاس اتفــاق 
19 ســبتمبر العســكري«، وأضــاف » مــع الحفــاظ علــى 

ــة«. ــرة الكوري ــي شــبه الجزي ــة الســالم ف ــإن جيشــنا ســوف يدعــم عملي ــوي، ف ــي الق الوضــع األمن
وأعلنــت هيئــة األركان المشــتركة بكوريــا الجنوبيــة عــن نتائــج أعمالهــا فــى يــوم 12 ديســمبر للتحقــق 
مــن هــدم 10 نقــاط حراســة كوريــة شــمالية فــي المنطقــة المنزوعــة الســالح.. وقــام الجيــش الشــمالي أيضــا 

بأعمــال التحقــق فــي نفــس اليــوم.

أردوغان: ترامب رد بـ »إيجابية« على عمليتنا شرق 
الفرات وستبدأ في أي لحظة!

»ماي« ترفض إجراء استفتاء ثان أو تصويت 
استرشادي بشأن »بريكست«

ــزا مــاي امــس االثنيــن أنهــا  ــة تيري ــوزراء البريطاني لنــدن – وكاالت: ذكــر المتحــدث باســم رئيســة ال
ــة« الزمــة  ــات إضافي ــى »تطمين تســعى للحصــول عل
الــذى  لالتفــاق  البرلمــان  دعــم  علــى  للحصــول 
ــه مــع زعمــاء االتحــاد األوروبــي لمغــادرة  ــت إلي توصل
ــت  ــان أو تصوي ــراء اســتفتاء ث ــل، مســتبعدة إج التكت

استرشــادي بشــأن خيــارات االنســحاب.
المنقســم  البرلمــان  فــي  مأزقــا  مــاي  وتواجــه 
بشــدة بشــأن اتفاقهــا للخــروج واضطــرت لتأجيــل 
التصويــت عليــه األســبوع الماضــى. وزاد ذلــك مــن 
ــارات الخــروج  ــار خي ــان أو اختب ــك إجــراء اســتفتاء ث ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاع اســتراتيجيات مختلف ــا باتب مطالبته

المختلفــة فــي تصويــت برلمانــي.

الهند تغلق الطرق في كشمير 
لوأد االحتجاجات 

نيودلهــي – وكاالت: وضعــت الســلطات الهنديــة 
زعيميــن انفصالييــن فــى إقليــم كشــمير المتنــازع عليه 
قيــد اإلقامــة الجبريــة امــس االثنيــن بينمــا أغلقــت 
الشــرطة الطــرق فــي مســعى لــوأد االحتجاجــات علــى 

مقتــل مدنييــن فــى مطلــع األســبوع.
واشــتدت االضطرابــات فــي األســابيع القليلــة 
المســلمة  األغلبيــة  ذي  اإلقليــم  فــي  الماضيــة 
ــع فــى قلــب عــداء مســتمر منــذ عقــود بيــن  والواق
الســبت  أشــخاص   7 وُقتــل  وباكســتان،  الهنــد 
ــى  ــار عل ــن الن ــوات األم ــا فتحــت ق الماضــي عندم

احتجــاج بشــأن مقتــل ثالثــة مســلحين.
وخطــط االنفصاليــون لتنظيــم مســيرة إلــى 
المدينــة  ســريناجار،  فــي  الجيــش  قيــادة  مقــر 
لكــن  االثنيــن  امــس   كشــمير،  فــى  الرئيســية 
الزعيميــن االنفصالييــن ســيد علــى شــاه جيالنــي 
وميــر واعــظ عمــر فــاروق قــاال إنهمــا وُضعــا قيــد 
اإلقامــة الجبريــة لمنعهمــا مــن قيــادة المســيرة. 
وأكــد مســؤول كبيــر فــى الشــرطة ذلــك اإلجــراء 

الكشــف عــن هويتــه. دون 

التركــي  الرئيــس  وصــف  وكاالت:   – انقــرة 
رجــب طيــب أردوغــان رد فعــل نظيــره األميركــي 
ــة  ــن عملي ــرة لش ــط أنق ــى خط ــب عل ــد ترام دونال
عســكرية ضــد »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة 

شــرق الفــرات، وصفــه بأنــه »إيجابــي«.
وذكــر أردوغــان فــي كلمــة ألقاهــا امــس أنــه أكــد لنظيــره 
ــحاب  ــرورة انس ــا ض ــر بينهم ــال األخي ــي االتص ــي ف األميرك
ــرة  ــا أنق ــي تعتبره ــة، الت ــة الشــعب« الكردي »وحــدات حماي
ــا ردودا  ــع: »تلقين ــرات، وتاب ــرق الف ــن ش ــا، م ــا إرهابي تنظيم

إيجابيــة مــن ترامــب بشــأن إطــالق عمليتنــا العســكرية 
ــا األســبوع الماضــي«. ــا عنه ــي أعلن ــرات الت شــرق الف

ــد  ــة ق ــوات التركي ــى أن الق وشــدد أردوغــان عل
تشــن هجومــا علــى »الوحــدات الكرديــة« شــرق 
ــى أن تواجــد  ــي أي لحظــة«، مشــيرا إل ــرات »ف الف
المســلحين األكــراد فــي المنطقــة يشــكل »مصــدر 

ــرة. ــبة ألنق ــاج« بالنس إزع
كمــا أعلــن الرئيــس التركــي أنــه إذا لــم تنســحب 
»وحــدات حمايــة الشــعب« مــن شــرق الفــرات بنفســها، 
إننــا  فســتجبرها أنقــرة علــى ذلــك، مضيفــا: »«بمــا 
شــركاء اســتراتيجيون مــع الواليــات المتحــدة فيجــب 

علــى واشــنطن أن تقــوم بمــا يلــزم«.

مؤكدة ان قاعدة  التنف في سوريا حاضنة ومحمية اميركية..

النجباء تحذر من تحرك اميركي لفتح ممرات لإلرهابيين على الحدود مع سوريا
*خبير أمني: تصاعد حدة الدعوات إلخراج القوات االميركية من العراق

*طيران الجيش يدك اوكار داعش داخل 
االراضي السورية

*القضاء يصدر حكمه النهائي ببطالن أوامر العبادي 
بإقالة الفياض من مناصبه الثالثة

ــة  ــد المتحــدث باســم حرك ــداد – وكاالت: اك بغ
النجبــاء هاشــم الموســوي، امــس االثنيــن أن قاعــدة 
ومحميــة  حاضنــة  ســوريا  فــي  االميركيــة   التنــف 
ارهابيــة فيمــا حــذر مــن مخطــط لزعزعــة االســتقرار 

ــك القاعــدة ــر تل ــى الحــدود مــع العــراق عب عل
ــه  ــي تابعت ــح صحف ــي تصري ــوي ف ــال الموس وق
) بغــداد اليــوم (، إن »امريــكا بصــدد زعزعــة االمــن 
واالســتقرار علــى الحــدود  الســورية العراقيــة  وتريــد 
ان تفتــح ممــرات لالرهــاب«،  مبينــا، أن »قاعــدة 
التنــف االمريكيــة فــي  ســوريا هــي حاضنــة ومحميــة 

ــا«. ــق االذى منه ــن ان ينطل ــن الممك ــة وم ارهابي
امريكــي  موظــف  يعــد  »داعــش  أن  واضــاف، 
وواشــنطن تحركــه وفــق سياســاتها واجنداتهــا الخاصــة، 
ادلــب  تحريــر  امــام  الحاجــز  امريــكا  تشــكل   فيمــا 

محميــة  مــن  للخــالص 
ســوريا«  .   فــي  االرهــاب 

إن  قائــال،  واســتطرد 
»بقــاء القــوات االمريكيــة 
يكــون  لــن  ســوريا  فــي 
أن  تعلــم  ألنهــا  دائمــًا 
أصبــح  المقاومــة  محــور 

وتماســكا«  .  قــوة  أكثــر 
الموســوي،  وأكمــل 
»لقــد انتصرنــا علــى دول 
واســتعمارية  اســتكبارية 
داعــش  تمــول  كانــت 

وفكريــا«. واعالميــا  واقتصاديــا  سياســيا 
»مخططــات  بالـــ  وصفهــا  مــا  مــن  وحــذر 

االمريكيــة واالســرائيلية والســعودية الخطيــرة فــي 
النصــرة  وجبهــة  »داعــش  أن  مؤكــدا  المنطقــة«، 
والعصابــات االجراميــة االخــرى هــي ســعودية الفكــر 

والــذراع العســكري لهــا فــي المنطقــة« .
ــة  ــى، أن »محــور المقاوم وشــدد الموســوي عل
اســتطاع ان يحقــق انتصــارا كبيــرا وثمينــا علــى 
المجاهديــن  وبهمــة  تعالــى  اهلل  بفضــل  داعــش 
وبدعــم المرجعيــات الدينيــة وحلفائنــا واصدقائنــا 

بالمنطقــة وفــي مقدمتهــم ايــران وحــزب اهلل«.
وبيــن: »أننــا قاتلنــا بالنيابــة عــن العالــم واليــوم 
ــان محــور  ــرف ب ــي ويع ــم ان يع ــى العال يجــب عل
المقاومــة قاتــل داعــش مــن اجــل الحفــاظ علــى 
امــن هــذه الــدول وشــعوبها ومصالحهــا بالمنطقــة«.

ــن ،  ــر أمني،امــس  االثني ــد خبي ــه اك مــن جهت
ــراق مشــروع  ــة مــن الع ــوات االمريكي ان اخــراج الق
ــى  ــالد ليــس بحاجــة ال ــه الن الب ــد من ــون ال ب قان
فــي  االجنبيــة  القــوات  ان  ،مبينــا  القــوات  تلــك 
العــراق تضــم قــوات فرنســية وألمانيــة وغيرهــا.

وكشــف الخبيــر ان »هنــاك مســاعي اميركيــة 
لتبريــر  للعــراق  امنيــة  مشــاكل  اختــالق  الــى 
ــن  ــواب المؤيدي ــدد الن ــع ع ــا ولرف ــتمرار وجوده اس
النشــاطات  تجــدد  امكانيــة  عــن  لبقائها،كاشــفا 
االرهابيــة فــي المناطــق المحــررة كــرد فعــل لقانــون 

اخــراج القــوات االجنبيــة مــن العــراق«.

في الوقت الذي تجددت المواجهات فيه مع جيش االحتالل شمال طولكرم..

إصابات برصاص االحتالل الصهيوني في المسير البحري الـ20 الرافض للحصار
*حملة اعتقاالت ومداهمات صهيونية بالضفة المحتلة طالت 18 فلسطينيًا

غــزة – وكاالت: أصيــب 22 فلســطينيا جــراء قمــع 
ــي المســير البحــري  ــالل المشــاركين ف ــوات االحت ق
اإلصابــات  وتوزعــت  االثنيــن،  امــس  مســاء  الـــ20، 
إصابتيــن بالرصــاص الحــي، و7 إصابــات بالرصــاص 
المطاطــي، وثــالث إصابــات بالغــاز الســام، وإصابتيــن 

ــل. ــات القناب ــات بضرب ــراء الشــظايا، و8 إصاب ج
وتوافــد مئــات المواطنيــن بعــد عصــر امــس 
بيــت الهيــا شــمال قطــاع  إلــى شــاطئ بحــر   ،

فــي  للمشــاركة  غــزة، 
ــة بحــق  المســير، للمطالب
الحصــار  وكســر  العــودة 
المفــروض علــى القطــاع 
منــذ أكثــر مــن 11 عامًــا.

الهيئــة  أن  ويذكــر 
لمســيرات  العامــة 
الحصــار  وكســر  العــودة 
االســتمرار  إلــى  دعــت 
المســير  فعاليــات  فــي 
البحــري، ضمــن فعاليــات 
مســيرات العــودة والتــي 
تقــام قــرب »مخيــم زكيــم« شــمال قطــاع غــزة.
مــن   عــدد  أصيــب  اخــر  جانــب  مــن 
الفلســطينيين صبــاح امــس  اإلثنيــن، باألعيــرة 
المطاطيــة، وحــاالت اختنــاق، فــي مواجهــات مــع 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، فــي ضاحيــة شــويكة 

طولكــرم. شــمال 
وقــال مديــر االســعاف فــي الهــالل األحمــر فــي 

طولكــرم رائــد ياســين، إن ســبعة مواطنيــن أصيبــوا، 
أربعــة منهــم بحــاالت اختنــاق عولجــوا ميدانيــا، 
فيمــا جــرى تحويــل ثــالث إصابــات إلــى مستشــفى 
بعيــار  أصيــب  أحدهــم  الحكومــي،  ثابــت  ثابــت 

ــف بالمطــاط وآخــر بالحــروق. معدنــي مغل
وحولــت قــوات االحتــالل ضاحيــة شــويكة إلــى ثكنــة 
عســكرية، واعتلــى الجنــود أســطح المنــازل القريبــة مــن 
منــزل ذوي الشــهيد أشــرف نعالــوة، ونشــرت دورياتهــا 
الراجلــة بيــن األشــجار، ومنعــت المواطنيــن مــن التجــول 

ــة. أو الحرك


