
المعارضة السودانية توقف العصيان 
وتسمي رئيس الحكومة

الخرطــوم – وكاالت : أكــد مصــدر فــي قــوى 
الحريــة والتغييــر رفــع العصيــان المدنــي اعتبــارا 
مــن الثالثــة والنصــف بعــد ظهــر امــس ، مشــيرا 
إلــى أن الخطــوة جــاءت اســتجابة لطلــب الوســاطة 

اإلثيوبيــة.
ــة  ــاطة اإلثيوبي ــدر لـــ«RT«: »الوس ــال المص وق
لشــروط  العســكري  المجلــس  اســتجابة  أكــدت 
قــوى الحريــة والتغييــر الســتئناف التفــاوض الــذي 

ــم يكــن مباشــرا«. ــه ل ــال إن ق
وأوضــح المصــدر أن »الوســاطة ذكــرت أن الســلطات فــي الخرطــوم ســتعمل علــى إطــاق قيادييــن فــي 

قــوى التغييــر وهمــا محمــد عصمــت وعــادل المفتــي اليــوم«.
وفيمــا يتعلــق بترتيبــات »قــوى الحريــة والتغييــر« بشــأن الحكومــة، قــال المصــدر إن »الحريــة« اتفقــت 
ــه للخرطــوم  ــدى زيارت ــوزراء ل ــوزراء وســتدفع اســمه لرئاســة ال ــى تســمية عبــد اهلل حمــدوك رئيســا لل عل
األســبوع المقبــل ليســلمه للمجلــس العســكري ليعمــل علــى تشــكيل الحكومــة، ونفــى تمامــا توافــق القــوى 
علــى تســمية أعضــاء المجلــس الســيادي الثمانيــة وفقــا للمقتــرح اإلثيوبــي الــذي اقتــرح مجلســا ســياديا 

بأغلبيــة مدنيــة ورئاســة دوريــة«. 
وأضــاف المصــدر: »اتفقنــا علــى أن يدفــع كل مكــون مــن مكونــات قــوى الحريــة، باســم لمجلــس 

الســيادة مــن مناطــق الســودان المختلفــة لنؤكــد بذلــك علــى جاهزيتنــا الســتام الســلطة«. البقية على الصفحة7

العدد )10150( السنة التاسعة والثاثون االربعاء 8 شوال، 1440 هـ ق  22 خرداد 1398 هـ ش،  12حزيران 2019م

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
كــم مــن عالــٍم قــد أهلكتــه الدنيــا .. وكــم مِــن 

واثــٍق بالدنيــا قــد فجعتــه 
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 4 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 41 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و دقيقتان

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 48 دقيقة

العربــي  الجيــش  وحــدات  إحــدى  تصــدت 
لهجــوم  حمــص  ريــف  فــي  العاملــة  الســوري 
إرهابــي شــنته فلــول إرهابيــي “داعــش” علــى 

تدمــر. شــرق  عســكريتين  نقطتيــن 
وأفــاد مراســل ســانا بــأن وحــدة مــن الجيــش 
فلــول  مــن  إرهابيــة  مــع مجموعــات  اشــتبكت 
نقطتيــن  الماضيــة  الليلــة  هاجمــت  “داعــش” 
للجيــش غــرب المحطــة الثالثــة بريــف تدمــر 

وكبدوهــا خســائر باألفــراد والعتــاد.
وتنتشــر فــي بعــض مناطــق الباديــة الســورية 
فلــول مــن إرهابيــي “داعــش” تحــاول االعتــداء 
علــى التجمعــات الســكنية والنقــاط العســكرية 
حيــث تقــوم وحــدات الجيــش بماحقتهــا لتأميــن 

الباديــة.

الشــمالي ردت وحــدات  وفــي ريــف حمــاة 
ــة  ــات اإلرهابي ــات المجموع ــى هجم الجيــش عل
وخروقاتهــا  النصــرة  جبهــة  لتنظيــم  التابعــة 

التصعيــد. خفــض  منطقــة  التفاقــات 

من خالل عمليات مركزة على خطوط إمدادهم وتحركاتهم..

الجيش السوري يقضي على إرهابيين من »النصرة« في حماة ويحبط هجوما إرهابياً شرق تدمر
*موسكو: ضرورة القضاء على التنظيمات اإلرهابية في إدلب

موسكو : ننتظر رد واشنطن على مقترحاتنا بشأن االستقرار 
االستراتيجي والحد من األسلحة النووية

 : وكاالت   – موســكو 
أعلــن الفــروف أن بــاده 
األميركــي  الــرد  تنتظــر 
بشــأن  مقترحاتهــا  علــى 
االســتراتيجي  االســتقرار 
األســلحة  مــن  والحــد 

النوويــة.
تــاس  ونقلــت وكالــة 
ــه امــس  عــن الفــروف قول
قــراءات  منتــدى  خــال 
بريماكــوف الدولــي “مــن 

المهــم للغايــة أن تعمــل روســيا والواليــات المتحــدة ســوية لاســتقرار وتتبنيــا موقفــا مشــتركا علــى أعلــى 
مســتوى بخصــوص عــدم جــواز الحــرب النوويــة وعــدم امكانيــة كســبها مــن أي طــرف”.

واســتذكر الفــروف أن قــادة االتحــاد الســوفييتي والواليــات المتحــدة أدلــوا فــي وقــت واحــد بتصريحــات 
ــة”  ــال “ال نفهــم ســبب اســتحالة إعــادة تأكيــد هــذا الموقــف فــي الظــروف الحالي بهــذا الشــأن مرتيــن وق
مشــيرًا إلــى أن الرئيــس فاديميــر بوتيــن ســبق وتحــدث عــن العواقــب التــي قــد تــؤدي إليهــا الخســارة 

الكاملــة ألي قيــود فــي مجــال األســلحة النوويــة.
ــب  ــة الجان ــية أحادي ــا الجيوسياس ــان المزاي ــاول ضم ــدة “تح ــات المتح ــى أن الوالي ــروف إل ــت الف ولف
والحفــاظ علــى المركــز الواحــد لصنــع القــرار بموافقــة أو دعــم مباشــر مــن حلفائهــا وتواصــل توجيــه ضربــات 
ــًا “إنهــم يســعون  ــة” مضيف ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــي نهاي ــذي تشــكل ف ــي ال ــكل األمــن الدول ــة لهي قوي
إلــى تدميــر أو التحكــم فــي أنظمــة الحــد مــن التســلح لمصالحهــم ضيقــة األفــق وإحــداث الفوضــى وإذكاء 

الصراعــات فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم”.

وأفــاد مراســل ســانا 
العديــد  وإصابــة  بمقتــل 
ــر  ــن وتدمي ــن اإلرهابيي م
وعتادهــم  آلياتهــم 
مركــزة  عمليــات  خــال 
علــى خطــوط إمدادهــم 
وتحركاتهــم فــي محيــط 
قريــة معرشــورين بريــف 

الجنوبــي. إدلــب 
ولفــت المراســل إلــى 
الجيــش  وحــدات  أن 
علــى  وصاروخيــة  مدفعيــة  ضربــات  نفــذت 
تجمعــات إلرهابيــي “جبهــة النصــرة” فــي أطــراف 
قريتــي مــورك وكفرزيتــا بريــف حمــاة الشــمالي.
وبيــن المراســل أن وحــدات الجيــش واصلــت 
ــي  ــط قريت ــي محي ــن ف ــول اإلرهابيي ــة فل ماحق
ــد مــن  ــح والجلمــة وأوقعــت بينهــم العدي ــل مل ت

ــن. ــى والمصابي القتل
التابعــة  اإلرهابيــة  المجموعــات  وتكبــدت 
الماضييــن  اليوميــن  خــال  النصــرة”  “لجبهــة 
ــات  ــراد خــال عملي ــاد واألف خســائر فادحــة بالعت
الجيــش علــى محــور تــل ملــح وكفرهــود بريــف 

الشــمالي. حمــاة 
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  جــدد  بــدوره 
ــى ضــرورة القضــاء  ــد عل ــروف التأكي ســيرغي الف
علــى التنظيمــات اإلرهابيــة فــي محافظــة إدلــب 
ووفــاء النظــام التركــي بالتزاماتــه بموجــب اتفــاق 

سوتشــي.
وأوضــح الفــروف خــال مؤتمــر صحفــي 
ــي  ــد ف ــر ديفي ــادا بيت ــة غرين ــر خارجي ــع وزي م
اإلرهابيــة  التنظيمــات  أن  امــس   موســكو 
وفــي مقدمتهــا “جبهــة النصــرة” تســيطر علــى 
ــتفزازاتها  ــل اس ــب وتواص ــاحة إدل ــم مس معظ
الجيــش  ومواقــع  المدنييــن  واســتهداف 
ال  أنــه  مبينــا  حميميــم  وقاعــدة  الســوري 

يمكــن الســكوت عــن ذلــك.
وشــدد الفــروف علــى ضــرورة تطبيــق اتفــاق 
سوتشــي حــول إدلــب والقضــاء علــى التنظيمــات 
بتنفيــذ  التركــي  النظــام  مطالبــا  اإلرهابيــة 

التزاماتــه بموجــب االتفــاق.

بيونغ يانغ: على واشنطن تغيير 
سياستها العدائية تجاهنا

بيونــغ يانــغ – وكاالت : أكــدت كوريــا الشــمالية 
سياســتها  تغييــر  المتحــدة  الواليــات  علــى  أن 
المبرمــة  االتفاقــات  فــأن  وإال  تجاههــا  العدائيــة 
ــي جمعــت الرئيســين األمريكــي  خــال القمــة الت
دونالــد ترامــب والكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون 
فــي ســنغافورة قبــل عــام ســتصبح “حبــرا علــى 

ورق”.
الكوريــة  المركزيــة  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
ــة  ــر لهــا إن السياســة األمريكي الشــمالية فــي تقري
ــا  ــع كوري ــدا م ــن تنجــح أب ــة ل المتغطرســة والفردي
بهــا  وتتمســك  الســيادة  تقــدر  التــي  الشــمالية 
الفتــة إلــى أن بيانــا مشــتركا مــن أربــع نقــاط وقعــه 
ترامــب وكيــم فــي ال12 مــن حزيــران مــن العــام 
عاقــة  إقامــة  صــوب  بالعمــل  ويتعهــد  الماضــي 
جديــدة معــرض لخطــر أن يصبــح حبــرا علــى ورق 

المتحــدة تتجاهــل تنفيــذه. الواليــات  ألن 
وأضافــت الوكالــة أن الوقــت حــان اآلن لكــي 
تتخلــى الواليــات المتحــدة عــن سياســتها العدائيــة 

تجــاه بيونــغ يانــغ.
الشــهر  أكــدت  الشــمالية  كوريــا  وكانــت 
موقفــا  اتخــذت  المتحــدة  الواليــات  أن  الماضــي 
النوويــة  المحادثــات  إزاء  صــادق  وغيــر  تعســفيا 
معهــا محــذرة فــي الوقــت ذاتــه مــن أنهــا ســترفض 
اســتئناف تلــك المحادثــات فــي حــال لــم تتبــن 

الخصــوص. بهــذا  جديــدا  نهجــا  واشــنطن 

بكين تحذر واشنطن من تصعيد التوتر التجاري
 : وكاالت   – بكيــن 
حــذرت بكيــن واشــنطن 
حــادة  تصريحــات  بعــد 
األمريكــي  للرئيــس 
مــن  ترامــب  دونالــد 
التوتــرات  تصعيــد 
إنهــا  وقالــت  التجاريــة، 
أصــرت  إذا  بقــوة  ســترد 
واشــنطن علــى التأجيــج.
إنــه  تــرام،  وقــال 
دفعــة  لفــرض  مســتعد 

جديــدة مــن الرســوم العقابيــة علــى الــواردات الصينيــة إذا لــم تحــرز المحادثــات مــع الرئيــس الصينــي شــي 
تقــدم. أي  أوســاكا  فــي  بينــغ  جيــن 

وكــرر ترامــب أنــه مســتعد للقــاء الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ فــي قمــة مجموعــة العشــرين فــي 
اليابــان نهايــة يونيــو الجــاري، لكــن الصيــن لــم تؤكــد.

واألســبوع الماضــي حــذر ترامــب مــن أنــه قــد يســتهدف واردات صينيــة بقيمــة 300 مليــار دوالر برســوم 
ــو الماضــي الرســوم علــى واردات صينيــة بـــ200  ــع ماي ــزم األمــر، وذلــك بعدمــا زاد مطل جمركيــة جديــدة إذا ل

ــار دوالر. ملي
ــن  ــد أن اتهمــت إدارة ترامــب الصي ــو، بع ــي ماي ــن بحــدة ف ــن واشــنطن وبكي ــرات بي وتصاعــدت التوت

ــدت ألشــهر. ــة امت ــات تجاري ــد محادث ــي االقتصــاد بع ــة ف ــات هيكلي ــا بتعدي بالتراجــع عــن تعهداته

كارتر لترامب: انفقنا تريليونات على الحروب 
أما الصين فأنفقت على المشاريع

واشــنطن – وكاالت : أعلــن الرئيــس األميركــي األســبق جيمــي كارتــر، أنــه بعــث برســالة إلــى الرئيــس 
دونالــد ترامــب، أطلعــه فيهــا علــى تجربتــه فــي التعامــل مــع الصيــن.

وقــال كارتــر البالــغ 94 عامــا إنــه أبلــغ ترامــب بــأن الواليــات المتحــدة أنفقــت تريليونــات الــدوالرات علــى 
ــة فائقــة  الحــروب فــي الســنوات األخيــرة، بينمــا اســتثمرت الصيــن فــي مشــاريع مثــل الســكك الحديدي

الســرعة التــي تعــود بالنفــع علــى شــعبها.
ــره  ــى خــط خــاص، وأخب ــه عل ــى رســالته مــن خــال االتصــال ب ــى أن »ترامــب رد عل ــر إل ولفــت كارت

ــرة«. ــواح كثي ــي ن ــات المتحــدة ف ــى الوالي ــون عل ــوا يتقدم ــن كان بصراحــة شــديدة أن الصينيي
مــن الجديــر ذكــره، أن العاقــات الدبلوماســية بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة أقيمــت رســميا فــي 

فتــرة واليــة كارتــر الــذي شــغل منصــب الرئاســة األمريكيــة بيــن عامــي 1977 و1981.

لنــدن – وكاالت : ارتفعــت أســعار النفــط 
خــال تعامــات  امــس الثاثــاء، بدعــم مــن 
التوقعــات بــأن تمــدد منظمــة »أوبــك« وحلفاؤهــا 
ــى  ــك+« حت ــار »أوب ــي إط ــاج ف ــات اإلنت تخفيض

ــام الجــاري. ــة الع نهاي
وجــرى تــداول عقــود »برنــت« عنــد 62.71 
دوالر للبرميــل، بارتفــاع نســبته 0.7% عــن ســعر 

ــن الماضــي . إغــاق االثني
فيمــا تــم تــداول عقــود الخــام األمريكــي 
»غــرب تكســاس الوســيط« عنــد 53.85 دوالر 
للبرميــل، بزيــادة نســبتها 1.1% مقارنــة مــع ســعر 

التســوية الســابق.
وتراجعــت أســعار النفــط عــن الــذروة، التــي 
ســجلتها فــي نهايــة أبريــل الماضــي بنســبة %20، 
ــي  ــدأ ف ــك وســط تراجــع اقتصــادي واســع ب وذل

التأثيــر علــى اســتهاك النفــط.
ويقــول المتعاملــون إن العقــود اآلجلــة للخــام 
ــة  ــود األســواق المالي ارتفعــت امــس بفعــل صع
بصفــة عامــة، وبعــد أن خففــت بكيــن قواعــد 

ــل لوقــف تراجــع االقتصــاد. تموي

ارتفاع اسعار النفط مدعومة بتوقعات 
تمديد اتفاق »أوبك«

الشــباب  مــن  عــدد  قــام   : وكاالت   – غــزة 
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة باحــراق صــور حــكام 
لصفقــة  الداعميــن  والبحريــن  واالمــارات  الســعودية 
الصهيونــي. الكيــان  مــع  العاقــات  وتطبيــع  القــرن 
وفــي هــذا التجمــع االحتجاجــي الــذي جــرى فــي 
حــدود قطــاع غــزة مــع الكيــان الصهيونــي وفــي ســياق 
ملــك  صــور  المشــاركون  احــرق  العــودة،  مســيرات 
ــد الســعودي  ــي العه ــن عيســى وول ــن حمــد ب البحري
محمــد بــن ســلمان وولــي عهــد ابوظبــي محمــد بــن 
زايــد واصفيــن اياهــم بـــ »الخونــة« الــى جانــب صــور 

ــد  ــي دونال ــس االميرك الرئي
وزراء  ورئيــس  ترامــب 
الكيــان الصهيونــي بنياميــن 

نتنياهــو.
الشــباب  واطلــق 
شــعارات  الفلســطيني 
االميركــي  المشــروع  ضــد 
ــة  ــاء القضي ــى انه ــي ال الرام
الفلســطينية والمســمى بـــ 
ومؤتمــر  القــرن«  »صفقــة 

 . يــن لبحر ا
اإلســامية  المقاومــة  حركــة  طالبــت  بدورهــا 
الفلســطينية  الســلطة  الثاثــاء،  )حماس(،امــس  
بوقــف التنســيق األمنــي بشــكل رســمي مــع ســلطات 
اعتــداء  خلفيــة  علــى  وذلــك  اإلســرائيلي،  االحتــال 
محافظــة  فــي  أمنــي  مقــر  علــى  االحتــال  قــوات 

نابلــس.  
وقــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، 
حســام بــدران »نطالــب الســلطة الفلســطينية بوقــف 
التنســيق األمنــي مــع االحتــال بشــكل رســمي، ووقف 

تنفيذا للمادة 1٢٦ من الدستور العراقي النافذ ونبذا للمحاصصة..

  تحرك نيابي عراقي بتعديل الدستور ليتم انتخاب رئيس الوزراء مباشرة من قبل الشعب
*خبير أمني : العراق يستطيع الغاء االتفاقية 

االمنية مع اميركا واخراج قواتها
*ائتالف العبادي : عبد المهدي لن يتمكن 

“ابدا” من اكمال حكومته!
*الدفاع النيابية: العراق بحاجة الى جهد استخباري دولي 

الستئصال الخاليا االرهابية النائمة في البالد
بغــداد – وكاالت : تبنــت كتلــة الســند الوطنــي 
 126 للمــاده  البرلمانيــة تعديــا دســتوريا وتنفيــذا 
مــن الدســتور العراقــي النافــذ ونبــذا للمحاصصــة و 
ــواب  ــر مــن خمــس اعضــاء مجلــس الن ــع اكث تواقي
الموقــر بتعديــل المــادة )76 ( مــن الدســتور بحيــث 
يتــم انتخــاب رئيــس مجلــس الــوزراء مباشــرة مــن 

قبــل الشــعب وينظــم ذلــك بقانــون.
ــد فــي المركــز  ــك بمؤتمــر صحفــي عق جــاء ذل
االعامــي لمجلــس النــواب  امــس الثاثــاء حيــث 
يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء المنتخــب تشــكيل 

تاريــخ  مــن  يومــا  ثاثيــن   )  30( خــال  حكومتــه 
انتخابــه وان يصــدر رئيــس الجمهوريــة مرســوما 
المنتخــب  الــوزراء  رئيــس  بتعييــن  جمهوريــا 
ووزرائــه خــال )15( خمســة عشــر يومــا مــن اعــان 

الحكومــة.
كمــا يعــرض رئيــس الــوزراء المنتخــب المنهــاج 
خــال  النــواب  مجلــس  علــى  لحكومتــه  الــوزاري 
ــوري  ــوم الجمه ــدور المرس ــن ص ــا م ــن يوم )30(ثاثي
لتعيينــه للتصويــت علــى المنهــاج وإقــراره باألغلبيــة .

بــدوره بيــن الخبيــر االمنــي صبــاح العكيلــي، 

امــس الثاثــاء، ان العــراق بامكانــه الغــاء االتفاقيــة 
االمنيــة مــع الجانــب االميركــي واخــراج قواتهــا مــن 
اراضيــه، الفتــا الــى ان بنــود االتفاقيــة لــم تحــدد 
المتفقــة  االطــراف  منحــت  لكنهــا  النهائهــا  وقتــًا 
وقــال  االتفاقيــة.  تلــك  مــن  الخــروج  صاحيــة 
ــع  ــراق وق ــي ، ان “ الع ــح صحف ــي تصري ــي ف العكيل
مــن  االميركــي  الجانــب  مــع  االمنيــة  االتفاقيــة 
ــذي  ــر ال ــاب، االم ــة االره ــر ومكافح ــل درء الخط اج
اثنــاء  شــيئًا  تقــدم  ولــم  اميــركا  بــه  تلتــزم  لــم 
دخــول داعــش االرهابــي الــى العــراق”. واضــاف ان 
“االتفاقيــة لــم تحــدد بوقــت معيــن النهائهــا لكنهــا 
منحــت الصاحيــة للعــراق واميــركا بالخــروج منهــا، 
وبالتالــي فــأن بغــداد تســتطيع تقديــم طلــب الــى 
الطــرف االخــر توضــح فيــه خروجهــا مــن االتفاقيــة 
االمنيــة”. واوضــح العكيلــي، ان “ العــراق وفــي حــال 
االمنيــة  االتفاقيــة  انهــاء  االميركيــة  االدارة  رفــض 
وخــروج القــوات االميركيــة مــن العــراق فــأن االخيــر 
بامكانــه اللجــوء الــى االمــم المتحــدة ومجلــس 
الجهتيــن  ان  خاصــة  االتفاقيــة  تلــك  النهــاء  االمــن 
علــى علــم ومعرفــة دقيقــة بتفاصيــل االتفاقيــة وموثقــة 

لديهمــا”.

احتجاجا على دعمهم  »صفقة القرن« وتطبيع عالقاتهم مع الكيان الصهيوني..

الفلسطينيون يحرقون صور حكام السعودية واالمارات والبحرين
*حماس تطالب سلطة عباس بوقف التنسيق االمني مع العدو 

الستباحة جيشه مقراتهم االمنية
*اندالع حرائق جديدة في »غالف غزة« بفعل 

بالونات المقاومة الحارقة
المعتقليــن  وإطــاق ســراح  السياســية،  االعتقــاالت 
السياســيين كافــة مــن ســجونها، كــرد فعــل أولــي 
ومنطقــي علــى اســتباحة جيــش االحتــال لمــدن 

ــة«.   ــلطة األمني ــرات الس ــة ومق الضف
األمنــي هــو  التنســيق  وقــف  أن  بــدران،  وأكــد 
لمواجهــة  وطنــي  ببرنامــج  للبــدء  مقدمــة ضروريــة 

االحتــال.    
وكانــت قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــال حاصــرت 
مقــر جهــاز األمــن الوقائــي فــي محافظــة نابلــس فجــر 
ــات  ــاط ومرتب ــة تجــاه ضب ــار بكثاف امــس، وأطلقــت الن
الجهــاز داخــل المقــر، مــا أســفر عــن إصابــة أحــد أفــراد 

األمــن بجــراح وصفــت بالطفيفــة.
مــن جهــة اخــرى اندلعــت مســاء امــس الثاثــاء، 
ــات المســتوطنات اإلســرائيلية  ــي غاب ــق ف ــدة حرائ ع
وطائــرات  بالونــات  بســبب  غــزة  لقطــاع  المحاذيــة 

ــزة. ــن قطــاع غ ــت م ــة أطلق ورقي
بــأن  العبــري،  اليــف«  »مفــزاك  موقــع  وذكــر 
بالونــات وطائــرات ورقيــة أطلقــت مــن قطــاع غــزة 
وســقطت داخــل غابــات المســتوطنات اإلســرائيلية مــا 

إلــى اشــتعال ثاثــة حرائــق. أدى 
اإلطفــاء  طواقــم  بــأن  العبــري،  الموقــع  وأوضــح 
لاحتــال اإلســرائيلي هرعــت إلــى مــكان انــدالع 
تلتهــم  أن  قبــل  إلخمادهــا  محاولــة  فــي  الحرائــق 

الغابــات. أشــجار  مــن  واســعة  مســاحات 
ــدالع  ــت ان ــال أعلن ــام االحت ــت وســائل إع وكان
أدى  مــا  غــزة«  غابــات »غــاف  فــي  أربعــة حرائــق 
الزراعيــة  األراضــي  إلتــاف مســاحات واســعة مــن 

الغابــات. وأشــجار 


