
النزاع  اأط���راف  عن  ���ص��ادرة  معلومات  وتت�صارب 
ني�صان  اإبريل/  منذ  ال�رشقية  الغوطة  يف  امل�صتمر 
املن�رشم بني "هيئة حترير ال�صام" )"جبهة الن�رشة" 
جهة  من  الإ�صالمية"  ال�صام  اأحرار  و"حركة  �صابقا( 

و"فيلق الرحمن" و"جي�ش الإ�صالم" من جهة اأخرى.
واأفاد "جي�ش الإ�صالم" ،الثالثاء، اأن م�صلحيه �صيطروا 
على  عالوة  الأ�صعري،  م��زارع  من  وا�صعة  كتل  على 
م�صجد ومدر�صة يف املنطقة، ويالحقون فلول جبهة 
�رش  من  واأهلها  ال�رشقية  الغوطة  "لتخلي�ش  الن�رشة 
"فيلق  اأعلن  ذلك،  غ�صون  يف  وخبثه".  التنظيم  هذا 
الرحمن" عن �صنه هجوما على مواقع ل�"هيئة حترير 
معها  املتحالفة  ال�صام"  "اأحرار  وحركة  ال�صام" 
ن�صطاء  واأك��د  ومديرا،  وعربني  كفربطنا  بلدات  يف 
�صوريون اأن ا�صتباكات عنيفة تدور يف حماور داخل 
مديرا، اإذ حتاول "اأحرار ال�صام" اإحراز تقدم وتطالب 

اأ�صلحتهم. "الفيلق" بت�صليم املن�صقني واإعادة 
قولها  حملية  م�صادر  عن  "الوطن"  �صحيفة  ونقلت 
اإن جولة جديدة من القتتال يف الغوطة بداأت مطلع 
من  عن�رشا   250 نحو  بان�صقاق  اجل��اري  الأ�صبوع 
"اأحرار ال�صام" وان�صمامهم اإىل "فيلق الرحمن"، مما 
"الفيلق"  "الن�رشة" اإىل �صن هجوم على مقرات  دفع 
م�صلحي  اأن  الن�صطاء  وذكر  كفربطنا.  من  لإخراجه 
على  النار  جانبهم  من  ال�صام" اأطلقوا  حترير  "هيئة 
مئات املواطنني الذين خرجوا اإىل �صوارع يف حميط 
يف  "الهيئة"  تواجد  على  احتجاجا  عربني  مدينة 

املنطقة، دون ورود اأنباء عن خ�صائر ب�رشية.
"احلليفني"  بني  اخلالفات  تزال  ل  نف�صه،  الوقت  يف 
"جي�ش  ت�رشيحات  الرحمن"  "فيلق  كّذب  اإذ  قائمة 
متهما  بينهما،  تن�صيق  وج���ود  ب�صاأن  الإ�صالم" 
لبدء  "الهيئة"  مع  مواجهاته  با�صتغالل  "اجلي�ش" 

التقدم يف منطقة الأ�صعري، خالفا لوعوده ال�صابقة.
من جانبه، ا�صتفاد اجلي�ش ال�صوري من الو�صع الذي 
ي�صود املنطقة ملتابعة تقدمه اإىل مواقع ل�"الن�رشة" 
بحي جوبر ومنطقة عني ترما غري امل�صمولني باتفاق 
�صاروخي  متهيد  بعد  �صيطرته،  ا�صتعاد  اإذ  الهدنة، 
وجوي مكثف، على القطاع الأو�صط والأبنية املرتفعة 

يف عني ترما وعدة كتل موازية لطريق زملكا-جوبر، 
املنا�رش  دوار  الكتل على حمور  اإىل عدد من  اإ�صافة 
�صحيفة  ذكرته  ح�صبما  جوبر،  حي  عمق  يف  وجحا 
البالد،  من  اأخرى  مناطق  بخ�صو�ش  اأما  "الوطن". 
يف  املحلي"  "املجل�ش  عن  معار�صة  مواقع  فنقلت 
اأم باطنة �رشق مدينة القنيطرة جنوب �صوريا،  قرية 

تثبيت  بعد  قراها،  اإىل  عادت  نازحة  عائلة   83 اأن 
اتفاق وقف الت�صعيد يف املنطقة.

اأبو عالء قوله:  كما نقلت عن رئي�ش املجل�ش املدعو 
"اإن قرابة 50 عائلة عادت اإىل قرية اخلالدية، و40 
اإىل قرية ممتنة، فيما عادت ثالث عائالت فقط اإىل اأم 

باطنة، وذلك خالل �صهر". 

مع تجدد الحرب بين المسلحين.. الجيش السوري يوسع سيطرته على الغوطة الشرقية
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أفغانستان.. اإلفراج عن 235 رهينة لدى "طالبان"

مقتل أربعة عسكريين في تفجير انتحاري بباكستان

 

روحاني يخصص مناصب حكومية لثالث نساء
طهران - وكالت: اأفادت RT الرو�صية يف طهران بتكري�ش الرئي�ش الإيراين ح�صن 
روح��اين، ثالثة منا�صب حكومية للن�صاء، هي نواب رئي�ش احلكومة ل�صوؤون املراأة، 
واملواطن��ة، والقان��ون. وكلفت مبوج��ب مر�صوم روحاين كل م��ن مع�صومة ابتكار، 
ب�صغل من�ص��ب نائب الرئي�ش ل�صوؤون املراأة، و�صهيندخ��ت مولوردي ب�صغل من�صب 
نائ��ب الرئي�ش ل�ص��وؤون حقوق املواطن��ة، فيما كان من�صب نائ��ب الرئي�ش لل�صوؤون 
القانوني��ة م��ن ن�صيب لعيا جني��دي. مع�صومة ابتكار، �صغلت قب��ل تكليفها اجلديد 
من�ص��ب نائب الرئي�ش ل�صوؤون البيئة يف احلكوم��ة ال�صابقة، فيما عملت �صهيندخت 

مولوردي نائبا للرئي�ش ل�صوؤون املراأة يف احلكومة ال�صابقة.
جت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن �صغ��ل املنا�ص��ب الن�صوي��ة الثالث��ة ه��ذه، ل يتطل��ب موافقة 
الربمل��ان الإيراين. وعلى �صعي��د ت�صكيل احلكومة الإيرانية، �صب��ق لروحاين و�صمى 
ملجل���ش ال�صورى الإ�صالمي ي��وم اأم�ش، املر�صحني للحقائ��ب الوزارية يف احلكومة 
الثاني��ة ع���رشة للب��الد، مقرتح��ا احتفاظ ج��واد ظري��ف مبن�صب وزي��ر اخلارجية 

وتعيني وزير دفاع جديد.

كابول - وكالت: اأفرجت حركة "طالبان" ليلة الثالثاء، عن 235 مدنيا على الأقل 
م��ن �صكان بلدة مريزا اأولنغ يف ولية �رشبل �صم��ال البالد، احتجزهم م�صلحون بعد 

�صيطرتهم على املنطقة قبل اأيام
واأعل��ن مكت��ب حمافظ الإقليم يف بيان ل��ه اأن م�صلحي "طالب��ان" و"داع�ش" اأطلقوا 
�رشاح هوؤلء تنفيذا لالتفاق الذي مت التو�صل اإليه بني املتطرفني وال�صيوخ القبليني 
جراء مفاو�صات ا�صتغرقت 4 اأيام. وذكر البيان اأن الرهائن نقلوا ب�صالمة اإىل مركز 
الولي��ة مدينة �رشبل ومت تزويدهم بالنقود والطعام، م�صيف��ا اأن القيادة الأفغانية 
حت�صد قوات خا�صة يف الولية متهيدا ل�صتعادة املنطقة التي ا�صتوىل عليه قبل اأيام 
م�صلحو "طالبان" و"داع�ش" جراء هجوم من�صق، ح�صب ن�ش البيان. واأكدت م�صادر 
حملي��ة اأن ما بني 30 و50 مدنيا لقوا م�رشعه��م اأثناء اقتحام امل�صلحني للمنطقة، 

واأجربت نحو 400 عائلة على مغادرة منازلها بحثا عن ماأوى اآمن.

ا�ص��الم اب��اد - وكالت: ق��ال اجلي���ش الباك�صت��اين اإن مهاجما انتحاريا قت��ل اأربعة 
ع�صكريني يف املنطقة ال�صمالية الغربية على احلدود مع اأفغان�صتان ليلة الأربعاء.

ياأت��ي هذا الهجوم و�صط حملة ع�صكرية تخو�صها اإ�صالم اآباد منذ ال�صهر املا�صي �صد 
مقاتل��ني تابعني لتنظيم "داع���ش" على امتداد اجلزء ال�صمايل من احلدود، معتربة اإن 

املنطقة تتحول �رشيعا اإىل مالذ اآمن للعديد من التنظيمات الإرهابية.
وكان��ت دوري��ة ع�صكرية تقوم بعملية بح��ث يف منطقة دير العلي��ا بالقرب من اإقليم 
مالكان��د، التي كانت جماعة طالبان باك�صت��ان ت�صيطر على اأجزاء وا�صعة منها قبل 

اأن ي�صن اجلي�ش حملة ع�صكرية هناك عام 2009.
وق��ال اجلي���ش يف بي��ان اإن عملية البحث ب��داأت بعد "تلق��ي امل�صوؤول��ني الع�صكريني 
معلوم��ات عن وج��ود اإرهابيني يف املنطقة"، واأن قوات الأم��ن خا�صت ا�صتباكا مع 

م�صلحني قبل اأن يفجر اأحدهم نف�صه، ما اأ�صفر عن مقتل �صابط وثالثة جنود.
وق��ال اجلي�ش اإنه مت الق�صاء على اأح��د امل�صلحني خالل تبادل اإطالق النار، والقب�ش 
على م�صلح اآخر. واأعلنت حركة طالبان باك�صتان م�صوؤوليتها عن الهجوم عرب ر�صالة 

اإىل و�صائل الإعالم.

و�ص��ف م�صوؤول �صوداين �صابق تنظي��م "داع�ش" باأنه �صنيعة اأمريكية 
�ص��د الطائفة ال�صنية، وهو اإحدى اأدواتها للت�صوي�ش، معربا يف الوقت 

ذاته عن �صكوكه يف �صحة م�صاهد الإعدامات املن�صوبة للتنظيم.
ونق��ل موق��ع "�ص��ودان تربيون" عن عل��ي عثمان حممد ط��ه، النائب 
ال�صاب��ق للرئي�ش ال�ص��وداين تاأكيده يف ت�صجيل �صوتي خالل لقاء عقد 
مبن��زل �صباب من جمموعة "ال�صائح��ون الوطنيون"، ومنت�صبي قوات 
"الدف��اع ال�صعب��ي" اأن "داع�ش فزاعة رفع��ت يف العراق با�صم اإقامة 
الدول��ة الإ�صالمي��ة يف الع��راق وال�ص��ام للق�صاء على الإ�ص��الم ال�صني 
هن��اك وقد مت ذلك".  وذك��ر املوقع الإخباري اأن امل�ص��وؤول ال�صوداين 

ال�صاب��ق راأى اأن تنظيم "داع�ش" مبثابة معرك��ة فكرية اأدارها الغرب 
للحيلول��ة دون انت�صار الإ�ص��الم يف معقل داره، م�صيفا "الغرب يوقن 
بخ�صارت��ه للمعرك��ة الفكرية والثقافي��ة فلجاأ للت�صوي���ش على �صورة 
الإ�ص��الم بداع���ش". وا�صتطرد ط��ه يف هذا ال�صياق قائ��ال :"اخلواجات 
يدرك��ون ل��و اأن الأمر ت��رك للمناظرات وحق��وق الإن�ص��ان واحلريات 
واحلجة باحلجة واملجادلت الفكرية، فاإنهم �صيخ�رشون.. اإذن فال بد 
م��ن الت�صوي�ش واإحكام ال�صيطرة وخنق امل�صاألة، وهكذا يفعل الفراعنة 
والطغ��اة عل��ى مراح��ل التاريخ". ونق��ل امل�صدر عن النائ��ب ال�صابق 
للرئي���ش ال�ص��وداين اأن "ال�صب��اب ال�صوداني��ني الذين التحق��وا بتنظيم 
الدول��ة الإ�صالمية وا�صت�صهدوا �صيبعث��ون على نياتهم"، م�صيفا اأي�صا 
عن هوؤلء "لو ربنا نفخ فيهم الروح وعادوا ونظروا لالأمور ملا التحقوا 

بداع���ش ولأدركوا اأنها �صنيعة وواحدة من اأدوات الت�صوي�ش". وب�صاأن 
م�صاه��د الإعدام التي نفذها تنظيم "داع�ش" ت�صاءل طه م�صتنكرا:"من 
يوؤك��د اأن الإعدامات بتلك امل�صاهد �صور حقيقي��ة.. مقيدين ولب�صني 
اأحمر ونا�ش �صايلني �صكاك��ني، وذبحوهم بتلك الكيفية.. �صور جتعل 
حت��ى امل�صلم يتخ��ذى وينك�رش وخوف��ت الآخرين وجعلته��م يبتعدوا 
ويرتع��دوا". وراأى امل�صوؤول ال�ص��وداين ال�صابق فيما و�صفه ب�" اختفاء 
داع���ش والآلف من قواته التي قاتلتها الق��وات العراقية والأمريكية 
وق��وات التحالف من دون اأن يكون هناك قتلى اأو اأ�رشى من التنظيم 
املتطرف، اأدلة على �صحة فر�صية اأن تنظيم "داع�ش" جمرد �صنيعة، 
مو�صح��ا "اأين هي قوات داع�ش.. هل ه��م خفافي�ش ظالم.. طاروا يف 

الهواء، اأم تبخروا؟.. ل يوجد داع�ش".

الأ���رشى  �ص��وؤون  هيئ��ة  رئي���ش  قراق��ع  عي�ص��ى  ذّك��ر 
الفل�صطيني��ني، باأن م��ا يزيد على  30 اأ�ص��ريا قابعني يف 
�صج��ون الحتالل، اأ�صبحوا اآباء لأطفال هّربوا نطفهم من 

داخل ال�صجون الإ�رشائيلية.
واعت��رب قراقع "اأن ه��ذا الإب��داع الإن�ص��اين، ر�صالة حياة 
وحري��ة واأم��ل م��ن الأ���رشى يف ال�صج��ون الإ�رشائيلي��ة 

وتاأ�صي�ش مل�صتقبل بال معتقالت وظلم واحتالل".
واأ�ص��اف: "مب��ادرة اإجن��اب الأطف��ال بالنط��ف، اأعط��ت 
تاريخي��ا  حتدي��ا  وكان��ت  للحي��اة،  معن��ى  للت�صحي��ة 

لالحت��الل وقي��وده وممار�صات��ه الالاإن�صاني��ة. الأ���رشى 
التف��اوؤل  فاإنه��م يخلق��ون  يوؤ�ص�ص��ون عائ��الت،  عندم��ا 
باحلرية ويتحل��ون بكل الإرادة والإمي��ان واليقني بك�رش 

القيود وعنجهية ال�صجان".
واأو�صح قراقع "اأن اأبناء نطف الأ�رشى يولدون من داخل 
املوت واحل�صار والظروف ال�صعبة التي يعي�صها الأ�رشى 
يف ال�صجون، ول�صيما بعد العقبات التي و�صعتها حكومة 
الحت��الل والقيود التي فر�صتها عل��ى قبول طلبات عدد 
م��ن الأ���رشى لتنظيم اخللوة ال�رشعية م��ع زوجاتهم رغم 
�صم��اح القان��ون الإ�رشائيل��ي املتمي��ز بالعن�رشية بذلك، 
جت��اه الأ�رشى ال�صيا�صيني خالف��ا لو�صع ال�صجناء اليهود 

واجلنائي��ني". كما هن��اأ قراقع خالل جولة يف حمافظتي 
بي��ت حلم واخلليل عائلة الأ�صري تام��ر وريدات من �صكان 
الظاهري��ة املحك��وم ب���16 عام��ا مبنا�صب��ة ولدة طفلة 
�صماه��ا مي��ال، اأجنبتها زوجته بنطف��ه املهربة من داخل 
ال�صج��ن. وعلى �صعيد اأو�صاع الأ�رشى الفل�صطينيني، ذّكر 
قراق��ع باأن عددهم بل��غ 6500 اأ�صري، م�ص��ريا اإىل ازدياد 
اأعدادهم م��ع حمالت العتقال اجلماعي��ة واليومية التي 
متار�صه��ا اإ�رشائيل، وتدهور اأو�صاعهم امل�صتمر، ول�صيما 
بع��د املداهم��ات الإ�رشائيلي��ة املتك��ررة ل�صج��ون رميون 
والنقب ونفح��ة، وعمليات النقل والرتحي��ل الوا�صعة بني 

ال�صجون التي يتعر�ش لها الأ�رشى.

اأعلن��ت احلكوم��ة الفرن�صي��ة اأن بريجي��ت ماك��رون، 
زوج��ة الرئي���ش الفرن�ص��ي اإميانوي��ل ماك��رون، ل��ن 
حت�صل عل��ى لق��ب ال�صي��دة الأوىل وميزانية خا�صة 
به��ا، وذل��ك اإثر جن��اح عري�صة �صد مق��رتح لتعديل 

و�صع زوجة الرئي�ش.
وم��ن املقرر اأن ي�صدر خالل الأي��ام القليلة القادمة 
يف فرن�ص��ا "ميث��اق �صفافي��ة" يو�ص��ح دور زوج��ة 
الرئي���ش، لك��ن م�صاع��دي الرئي���ش اأ���رشوا على اأن 
دوره��ا �صيقت���رش عل��ى اأن�صطة علنية ول��ن يت�صمن 
اأي تاأث��ري �صيا�صي. وعلى الرغم م��ن عدم �صدور اأي 
بي��ان ر�صمي م��ن ق�رش الإليزي��ه بهذا ال�ص��اأن حتى 
الآن، ا�صط��ر م�صوؤول��ون فرن�صي��ون للتعلي��ق بعد اأن 
نال��ت عري�ص��ة �صد من��ح بريجيت ماك��رون و�صعا 
خا�ص��ا وميزاني��ة، تاأيي��د 275 األ��ف �صخ���ش يف 
غ�ص��ون اأ�صبوعني.يذكر اأن اأحد الوع��ود النتخابية 
ملارك��ون كان يتمثل يف "تو�صيح" دور زوجته يف 
حيات��ه ال�صيا�صية، لإنهاء "النف��اق" الذي اأثري حول 
املو�ص��وع. ويف اإح��دى خطوات��ه الأوىل بع��د ت�صلم 
مقالي��د ال�صلطة،  �صكل الرئي�ش فريقا خا�صا بدرا�صة 

تعديل و�صع ال�صيدة الأوىل يف البالد.
لك��ن ا�صتطالع��ات ل��الآراء يف مايو/اأي��ار املا�صي، 
اأظه��رت اأن %68 من الفرن�صيني يعار�صون اأي دور 

�صيا�صي ر�صمي لزوجة الرئي�ش.

ن���رشت �صحيف��ة "الغاردي��ان"، الربع��اء، تقريرا 
وكوري��ا  ام��ريكا  ب��ني  ال���رشاع  ا�صتم��رار  ح��ول 
ال�صمالية. بعد تهديدات "ترامب" لكوريا ال�صمالية 
بالقذائ��ف والغ�ص��ب ال�صدي��د، ق��ام "يون��غ يانغ" 
بتهدي��د ق�صف قاعدة امريكا اجلوية والبحرية يف 

جزيرة "غوام".
ال��ذي  تقريره��ا  يف  ال�صحيف��ة  واف��ادت 
ترجمته"اجلورن��ال" ان،يون��غ يانغ ب��داأ تخطيطه 
احلذر لق�ص��ف "غرام"، الواقعة عل��ى بعد 3.400 
كيلو مرت من كوريا ال�صمالية، وتعترب "غوام" احد 
اف��رع قاعدة ام��ريكا البحري��ة واجلوي��ة. م�صيفة 
ان رئي���ش جزيرة غوام "اَدي كالف��و" قام بتهدئة 
تهدي��دات  اي  وج��ود  بع��دم  واقناعه��م  ال�ص��كان 
قناب��ل نووية. كما قال كالفو "ان غوام هي ار�ش 

امريكية، لي�صت جمرد قاعدة ع�صكرية". 
الع�صكري��ة  الق��وات  ان  اىل  ال�صحيف��ة  وا�ص��ارت 
الكورية تعمل على اختب��ار ال�صرتاتيجية الدقيقة 
لتكوين نار متاأججة، ملتهمة اجلزيرة من اخلارج 
ونح��و القاعدة المريكية با�صتخ��دام احد قذائفها 

النووية. 
م�صيف��ة ال�صحيفة رد رئي���ش كوريا اجلنوبية عند 
�صوؤال��ه ح��ول ه��ذا ال�ص��اأن، حني ق��ال "ه��ذا يدعو 
لزيادة احتياطات كوريا اجلنوبية من اجل تكوين 
دفاع ر�ص��ني �صد خمططات كوريا ال�صمالية التي 

ل ميكن التنباأ بها".

نائب سابق للرئيس السوداني: "داعش" وسيلة تشويش أميركية!

تجريد زوجة ماكرون من كيف أصبح األسرى الفلسطينيون آباء من داخل سجون االحتالل؟
لقب "السيدة األولى"!

بيونغ يانغ تهدد بـقصف 
قاعدة أميركا الجوية في 

جزيرة "غوام"

باريس - وكاالت

ترجمة ـ دانيا رافد

القدس-  وكاالت

الخرطوم - وكاالت

السعودية تكشف مالمح العوامية "الجديدة" ومصادر تتحدث عن استكمال "تطهير" المسورة

ال�صعودي��ة،  البلدي��ة والقومي��ة يف  ال�ص��وؤون  اأعلن��ت وزارة 
ع��ن ب��دء تنفيذ املرحل��ة الأوىل م��ن تطوير و�ص��ط العوامية 
بالقطي��ف �رشقي اململكة، وك�صفت ع��ن املالمح امل�صتقبلية 

للمدينة ح�صب روؤيتها.
وتنّفذ امل�رشوع بلدي��ة حمافظة القطيف بغية حتقيق تنمية 
م�صتدام��ة للمنطقة. لك��ن م�صاعي ال�صلط��ات تواجه مواجهة 
من جانب جزء من �صكان املدينة، اإذ �صهدت العوامية خالل 
الأ�صهر املا�صية ا�صتب��اكات وهجمات م�صلحة على عنا�رش 
الأم��ن، فيما حتدث ن�صطاء داخ��ل املدينة عن فر�ش ح�صار 

على املنطقة وعمليات اأمنية قا�صية.
واأو�صح��ت �صحيف��ة "ع��كاظ" اأن بلدي��ة القطي��ف بداأت يف 
و�ص��ع املخططات الهند�صي��ة  الالزمة لإطالق ور�ش  تطوير 
امل�رشوع التنموي ال�صامل، بعد ا�صتكمال هدم املنازل الآيلة 

لل�صقوط وقيام الدولية بتعوي�ش اأ�صحابها.
وتعم��ل البلدي��ة عل��ى و�ص��ع عدد م��ن ال��روؤى واملقرتحات 
للمرحل��ة الأوىل م��ن م���رشوع التطوي��ر، ال��ذي يع��د، ح�صب 
ال�صحيفة، اأهم امل�صاريع التنموية باملحافظة، كونه ي�صتمل 
عل��ى عدد من  اخلدم��ات الأ�صا�صية الت��ي "�صتحقق تطلعات 
اأهايل املنطقة ب�صكل عام والعوامية ب�صكل خا�ش". ويهدف 
امل���رشوع اإىل تلبي��ة احتياج��ات املواطن��ني واحلفاظ على 
الهوي��ة العمراني��ة والرتاثي��ة للمنطق��ة وخا�ص��ة املجال�ش 

وامل�صاجد والعيون املائية والأبراج الرتاثية.
واأو�صح��ت "ع��كاظ" اأن امل���رشوع يركز على اإع��ادة تاأهيل 
الآب��ار القدمية واإبرازها "ب�صكل حديث وجميل يعك�ش هوية 
املنطق��ة"، وذلك بهدف حتوي��ل املنطقة اإىل معلم من معامل 
اململكة ال�صياحي��ة، اإ�صافة اإىل تفعي��ل احلركة القت�صادية 
ع��ن طريق اإن�ص��اء اأ�ص��واق وم�صاريع ا�صتثماري��ة ت�صاهم يف 
حت�ص��ني الو�صع املعي�صي لل�ص��كان، وتوفر فر�ش عمل لأكرب 

عدد ممكن من ال�صباب من اجلن�صني.
وتابع��ت ال�صحيف��ة اأن اأمان��ة املنطق��ة ال�رشقي��ة و�صع��ت 
روؤي��ة عام��ة للم�رشوع تت�صم��ن حتويل و�ص��ط العوامية اإىل 
مواق��ع خدمي��ة وا�صتثماري��ة، حي��ث �صيتم تق��دمي "خدمات 
تنموية ومتعددة الأغرا���ش" ل�صكان العوامية ب�صكل خا�ش 
وحمافظ��ة القطي��ف ب�ص��كل عام وحتق��ق عوائ��د ا�صتثمارية 

ل�صالح املنطقة.

الرياض - وكاالت

ال يزال الو�ضع يف 
غوطة دم�ضق ال�ضرقية 

�ضعبا للغاية بالرغم من 
ا�ضتمرار مفعول �ضريان 

مذكرة تخفيف التوتر 
يف �ضوريا، وذلك ب�ضبب 

جتدد املواجهات الدموية 
بني ف�ضائل م�ضلحة تن�ضط 

يف املنطقة.

دمشق - وكاالت

ً


