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أنباء سورية

«فتيات الشمس» في «الزعتري» ملواجهة 
الزواج املبكر بني الالجئات السوريات

مخيم الزعتري - أ.ف.پ: حتاول ليلى، 
الالجئة الســورية في مخيم الزعتري في 
األردن، التركيز على دراستها، وحتلم بأن 
تصبح ســيدة أعمال بعدما رفضت العام 
املاضي تزويجها من ابن عمها وهي في سن 
١٤ عامــا. وتقول الطفلــة البالغة اليوم ١٥

عاما بصوت خافت بينما جتلس في مركز 
داخل املخيم يساعد الفتيات على الصمود 
في وجه التحديات وأبرزها الزواج املبكر، 
«رفضت أن أتزوج وأن أحتمل مســؤولية 
تفوق طاقتي، أنا مــا زلت طفلة وأريد أن 

أعيش حياة طبيعية».
يطلق على املركز اســم «فتيات قائدات 
نحو التغيير»، وهو معروف أيضا باســم 
«فتيات الشمس»، وقد افتتح العام احلالي 
بدعم من صندوق األمم املتحدة للســكان. 
وحتلم ليلى، وهو اسم مستعار، التي جلست 
في املكان وسط ١٣ فتاة أخرى، وقد ارتدت 
ســرواال أسود وقميصا وحجابا، أن تكمل 

دراستها وتصبح سيدة أعمال.

وتقول الفتاة التي تعيش في املخيم منذ 
كانت في السادســة مع والديها وأخويها، 
«أريد أن أحقق حلمي، وأن أكمل دراســتي 
وأصبح سيدة أعمال. أما الزواج، فسأفكر 

فيه بعد سن الـ٢٤».
على جدران املركز املؤلف من فناء كبير 
وأربــع غرف، عبارات مثــل «نعم حلقوق 
الفتيات»، و«من حقي أن أعبر عن نفسي»، 
و«من حقي أن أحدد اختياراتي»، و«نحن 

نستحق األفضل».
وينظم املركــز دروس توعية للفتيات 
بني ســن ١٥ و١٩ عاما حــول الزواج املبكر 
والثقافــة اإلجنابية وكيفيــة التعامل مع 
مرحلــة البلــوغ، كما تعطــى حصص في 
الرسم والتلوين والرقص للبنات بني سن 

١٠ و١٤ عاما.
ويأوي مخيم الزعتري الذي افتتح عام 
٢٠١٢، نحو ٨٠ ألف الجئ سوري ٨٠٪ منهم 
قادمون من محافظة درعا. ونصف سكانه 

من األطفال.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني
يبحثان العالقات الثنائية واملستجدات الدولية

عواصم - «واس»: استقبل 
صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولي العهد 
رئيــس مجلس الــوزراء، في 
الرياض، امس رئيس الوزراء 
الباكســتاني محمــد شــهباز 
شــريف. وقالت وكالة األنباء 
السعودية الرسمية «واس» في 
بيان أنه جرى خالل االستقبال، 
استعراض العالقات التاريخية 
بني البلدين، وأوجه التعاون 
الثنائــي وســبل تطويره في 
مختلف املجــاالت، باإلضافة 
إلى بحث تطــورات األوضاع 

اإلقليمية والدولية.
من جهة اخرى، وزع فريق 
مركز امللــك ســلمان لإلغاثة 
واألعمــال اإلنســانية، ٥٥٠
حقيبــة إيوائية للمتضررين 
مــن الفيضانــات فــي منطقة 
جامشــورو بإقليم السند في 
باكستان، استفاد منها ٣٫٨٥٠

فردا.

مركز امللك سلمان لإلغاثة يوزع ٥٥٠ حقيبة إيوائية ملتضرري الفيضانات بإقليم السند

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أمس (واس)

لندن تنفي ضلوعها بـ «أكبر هجوم» مسّيرات على القرم 
وموسكو تعّلق مشاركتها باتفاق تصدير احلبوب

عواصم - وكاالت: نددت 
لندن مبزاعم موســكو التي 
اتهمتهــا باملشــاركة بأكبــر 
هجوم أوكرانــي بالطائرات 
«املسيرة»، وكذلك بالضلوع 
في االنفجارات التي وقعت في 
خطي أنابيب نورد ســترمي 

لنقل الغاز الى أوروبا.
الدفــاع  وغــردت وزارة 
البريطانية قائلة: «لتحويل 
االنتباه عن إدارتها الكارثية 
للغزو غير القانوني ألوكرانيا، 
جلأت وزارة الدفاع الروسية 
الى نشر ادعاءات خاطئة على 

نطاق واسع».
وأضافت ان «اختالق هذه 
الرواية املختلقة يشــير إلى 
املزيــد من اخلالفــات داخل 
احلكومة الروسية أكثر مما 

يشير إليه عن الغرب».
وكان اجليش الروسي اتهم 
ممثلني لوحدة تابعة للبحرية 
البريطانيــة فــي التخطيط 
واإلمداد وتنفيذ ما وصفته 
بـ «العمل اإلرهابي» في بحر 
البلطيق في ٢٦ سبتمبر وأدى 
لتخريب تشغيل خطي أنابيب 

الغاز نورد سترمي ١ و٢.
اتهــم أوكرانيــا  كذلــك، 
وبريطانيــا بتنفيــذ هجوم 
مبسيرات استهدف أسطول 
البحر األسود في شبه جزيرة 
القرم التي ضمتها موســكو 
عــام ٢٠١٤، مــا تســبب في 
«أضرار طفيفــة» في إحدى 

السفن.
وأعلنت السلطات املوالية 
لروســيا فــي شــبه جزيرة 
القرم أن البحرية الروســية 
أحبطت هجوما مبســيرات 
في ميناء سيفاستوبول، ومت 
إسقاط كل املسيرات. ونقلت 

لفت انتباه املجتمع الدولي، 
وخصوصــا عبــر مجلــس 
األمــن الدولي، الى سلســلة 
الهجمات اإلرهابية التي نفذت 
ضد روسيا في البحر األسود 
وفي بحر البلطيق، ويشمل 

ذلك ضلوع بريطانيا».
والحقــا أعلنــت وزارة 
الروســية تعليــق  الدفــاع 
مشاركتها في صفقة احلبوب 
عبر البحر األسود، الذي مت 
التوصل إليــه بني أوكرانيا 
وروسيا في اسطنبول برعاية 
األمم املتحدة وتركيا، بذريعة 
أن الســفن املستهدفة كانت 
تشــارك في حماية القوافل 
املكلفــة بتصديــر احلبوب 

األوكرانية.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
في بيانهــا: «يعلق اجلانب 
الروسي املشاركة في تنفيذ 
اتفاقيــات تصدير املنتجات 

التكتيكية األميركية احملدثة 
(بــي ٦١) فــي قواعد حللف 
شــمال األطلسي «ناتو» في 
أوروبا من شأنه أن يخفض 
«احلــد األدنــى لالنتشــار 
النووي»، وإن موسكو ستأخذ 
هذه اخلطوة في االعتبار في 

تخطيطها العسكري.
ومتتلــك روســيا نحــو 
ألفي ســالح نووي تكتيكي 
قيد التشغيل، بينما متتلك 
الواليات املتحدة نحو ٢٠٠
من هذه األســلحة، تنشــر 
نصفها في قواعد في إيطاليا 
وأملانيــا وتركيــا وبلجيكا 

وهولندا.
وذكرت صحيفة بوليتيكو 
فــي ٢٦ اجلاري أن الواليات 
املتحدة أعلنت خالل اجتماع 
مغلق حللف شمال األطلسي 
أنها ستســرع نشــر نسخة 
حديثة مــن بي ٦١، وهي بي 
٦١-١٢، وأن األسلحة اجلديدة 
ستصل إلى القواعد األوروبية 
في ديسمبر، مبكرا بعدة أشهر 

عن املوعد املقرر.
وقال نائب وزير اخلارجية 
الروسي ألكسندر غروشكو 
لوكالــة اإلعــالم الروســية: 
«ال ميكننــا جتاهــل خطط 
حتديث األســلحة النووية، 
تلــك القنابل ذات الســقوط 

احلر في أوروبا».
وحتمــل القنبلة بي ٦١-
١٢ التــي يبلــغ طولهــا ٣٫٦
أمتار رأســا نووية أقل قوة 
مقارنة بالعديد من اإلصدارات 
الســابقة، ولكنهــا أكثر دقة 
وميكــن أن تخترق ســطح 
األرض، وفقــا لبحث أجراه 
احتاد العلماء األميركيني نشر 

في عام ٢٠١٤.

الـزراعـيـــة مـــن الـمـوانئ 
األوكرانية».

فــي غضون ذلــك، أعلن 
مفــوض العــدل األوروبــي 
ديدييه رايندرز أمس أنه مت 
جتميد نحو ١٧ مليار يورو 
من أصول أوليغارشيني روس 
وكيانات روسية في االحتاد 
األوروبــي، فــي ســبع دول 
أعضاء، في أعقاب العقوبات 
املفروضة على روســيا ردا 

على احلرب في أوكرانيا.
وقــال فــي مقابلــة مــع 
وسائل إعالم تابعة ملجموعة 
«فونكي» األملانية: «حتى اآلن، 
مت جتميد أصول ٩٠ شخصا، 
تبلغ أكثر من ١٧ مليار يورو 
في ٧ دول أعضاء، بينها ٢٫٢

مليار في أملانيا».
مــن جهــة أخــرى، قالت 
النشــر  إن  أمــس،  روســيا 
السريع لألســلحة النووية 

جتميد أصول روسية بقيمة ١٧ مليار يورو في االحتاد األوروبي

(أ.ف.پ) عناصر من وحدة املدفعية األوكرانية يطلقون القذائف باجتاه خيرسون 

وكالة «تاس» الروسية عن 
ميخائيل رازفوغايف حاكم 
مدينة سيفاستوبول املوالي 
لروســيا، قوله: «وقع أكبر 
هجــوم بطائــرات مســيرة 
ومركبات ســطحية موجهة 
عــن بعــد على ميــاه خليج 
سيفاســتوبول في تاريخ» 

الصراع.
الدفــاع  وكتبــت وزارة 
الروســية علــى تليغــرام 
«التحضير لهذا العمل اإلرهابي 
وتدريب عسكريني في املركز 
األوكراني الـــ ٧٣ للعمليات 
البحريــة اخلاصــة، نفذهما 
متخصصــون بريطانيــون 
مقرهــم في أوتشــاكوف في 
منطقة ميكواليف األوكرانية».
وقالــت املتحدثة باســم 
وزارة اخلارجية الروســية 
ماريا زاخاروفا على تليغرام 
إن «اجلانب الروسي يعتزم 

البرازيليون يختارون رئيسهم اليوم
غداة تبادل شتائم بني دا سيلفا وبولسونارو

ريو دي جانيرو - وكاالت: اختتمت حملة 
االنتخابات الرئاسية في البرازيل بآخر مناظرة 
تلفزيونية بني املرشــحني الرئيســيني: لوال 
دا ســيلفا وغايير بولسونارو والتي شهدت 
شتائم واتهامات بالكذب، عشية جولة االقتراع 

الثانية احلاسمة اليوم.
وخالل أكثر من ســاعتني على قناة «تي. 
ڤي. غلوبو»، األكثر مشاهدة في البالد، تقاذف 
املرشحان الشتائم واتهامات بالكذب، بدال من 
عرض مشاريعهما امللموسة للسنوات األربع 
املقبلة. وقال الرئيس اليميني احلالي غايير 
بولسونارو البالغ من العمر ٦٧ عاما: «لوال، كف 
عن الكذب، اذهب إلى بيتك!»، فيما لم يسكت 
الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لوال 
دا سيلفا (٧٧ عاما) فرد قائال: «هذا الرجل هو 
أكبر كذاب في تاريخ البرازيل» إنه «مختل». 
وهاجم لوال خصمه بشأن سياسته الدولية، 
وقال «في ظــل حكومتك، أصبحت البرازيل 
منبــوذة. ال أحد يريد أن يســتقبلك وال أحد 
يأتي إلى هنا». ورد بولسونارو ساخرا «يظن 
نفسه أبا الفقراء»، قبل أن يصفه بأنه «لص».

وســجن لوال ١٨ شــهرا بتهمة الفساد في 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ قبل إلغاء احلكم.

وتظهر استطالعات الرأي أفضلية طفيفة 
للوال في جولة اإلعادة، لكن بولسونارو فاجأ 
اجلميع بنتائج أفضل مما توقعت االستطالعات 

في اجلولة األولى.
وتوجت املناظرة االخيرة، حملة انتخابية 
مثيرة للجدل، تخللها نشر سيل من املعلومات 

اخلاطئة على وسائل التواصل االجتماعي.
وبعد انتهاء املناظرة، علق الكاتب السياسي 
أوتافيو غيديــس عبر قنــاة «غلوبونيوز» 
قائال «كان جداال لم يأت بأي شــيء ميكن أن 

يغير املعطيات».
في غضون ذلك، أشاد الرئيس األميركي 
الســابق دونالد ترامب بالرئيس البرازيلي 
غايير بولسونارو ووصفه بأنه زعيم «عظيم»، 
داعيــا البرازيليني إلــى التصويت له للفوز 
بواليــة ثانيــة. وكتب ترامــب على منصته 
االجتماعيــة «تروث سوشــال» امس االول: 
«صوتوا للرئيس بولسونارو - لن يخذلكم 

أبدا!!!».

احلرس الثوري يحّذر: «ال شغب بعد اليوم»  
واألمن يستهدف مستشفى وسكنًا للطالب

عواصــم - وكاالت: حــذر قائــد احلرس 
الثوري اإليراني حســني سالمي املتظاهرين 
من أن امس هو «آخر يوم يخرجون فيه إلى 
الشوارع»، في إشارة إلى تكثيف قوات األمن 
اإلجراءات الصارمة في مواجهة االضطرابات 

التي جتتاح البالد.
وقال سالمي أمس في أحد التعليقات األشد 
لهجة من بدء االحتجاجات العارمة قبل أسابيع 
«ال تخرجوا إلى الشوارع! (السبت) هو آخر 
أيام الشغب». وأضاف: «هذه اخلطة الشريرة، 
هي خطة مدبرة... في البيت األبيض والنظام 

الصهيوني».
وذكرت تقارير رسمية أن املشتبه بتورطه 

في هجوم «شيراز» لقي حتفه.
وقال مكتب محافــظ «فارس» في تقرير 
نقلته وكالة األنباء اإليرانية الرسمية «إيرنا» 
إن اجلاني املشتبه به، الذي مت إطالق الرصاص 
عليه في املوقع، من قبل قوات األمن، قبل أن 
يتم نقله إلى املستشفى، توفي متأثرا بإصابته.

وشــاركت جموع من سكان شيراز امس 
في مراسم تشييع ضحايا الهجوم، ورفعت 
شعارات مناهضة للواليات املتحدة وإسرائيل 
وبريطانيا على خلفية دعمها «أعمال الشغب».

هذا، ولم يتم نشر احلرس الثوري منذ بدء 
االحتجاجات في ١٦ سبتمبر الفائت.

وقالت منظمة «هنكاو» اإليرانية املعنية 
بحقوق اإلنسان إن قوات األمن أطلقت النار 
على طالبات مدرسة للفتيات في مدينة «سقز». 
وفي منشور آخر ذكرت املنظمة أن قوات األمن 
فتحت النار على طالب جامعة العلوم الطبية 
في مدينة ســنندج عاصمة إقليم كردستان 

اإليراني.
وفي هذه األثناء، اســتهدفت قوات األمن 
اإليرانية مستشــفى وســكنا للطالب، وفق 

ما أفادت مجموعة حقوقية امس، تزامنا مع 
دخول احلركة االحتجاجية التي أثارتها وفاة 
الشابة الكردية مهسا أميني، أسبوعها السابع.

وخــالل مراســم أقيمت مبناســبة مرور 
٤٠ يومــا امس على مقتل متظاهر في مدينة 
ديواندره غربي إيران، هتف احملتجون «املوت 
للديكتاتور»، وهو شــعار يستهدف املرشد 

األعلى في البالد علي خامنئي.
وتفيــد مجموعات حقوقية بأن شــرطة 
مكافحة الشــغب قتلت محسن محمدي (٢٨

عاما) بإطالق النار عليه خالل تظاهرات في 
ديواندره في ١٩ سبتمبر املاضي، وتوفي في 
اليوم التالي في مستشــفى كوثر في مدينة 

سنندج.
وأفادت منظمة «هنكاو» بأن قوات األمن 
أطلقت النار باجتاه عشرات األشخاص الذين 
جتمعوا خارج املستشفى نفسه من أجل حماية 
متظاهــر آخر أصيب بجــروح. وأضافت ان 
«هذه القوات أرادت إلقاء القبض على أشكان 
مروتي بينما كان مصابا»، قبل أن تنشر على 
تويتر صــورة قالت إنها له وهو على نقالة 
وبجانبه أحد املســعفني. وبعد وقت قصير، 
ذكرت املنظمــة احلقوقية غير احلكومية أن 
قوات األمن «أطلقت النار على ســكن قريب 

لطالب» جامعة كردستان للعلوم الطبية.
وفي تسجيل مصور حتققت وكالة فرانس 
برس من صحته، شــوهدت قوات األمن لدى 
وصولها على منت عشــر دراجات نارية قبل 

إطالق النار باجتاه مبنى السكن الطالبي.
وفي تســجيل آخر مت التحقق منه أيضا، 
يظهر عناصر األمن وهم يطلقون الغاز املسيل 
في وقت متأخر مساء امس األول داخل مجمع 
ســكني في حي شــيتغار في طهــران، حيث 

نظمت تظاهرة حاشدة في الليلة السابقة.

وفاة املشتبه بتورطه في هجوم «شيراز»

(أ.ف.پ) إيرانيون يشيعون جثامني ضحايا هجوم مدينة شيراز 

سورية ُجتيز للقطاع اخلاص إنتاج الكهرباء
عبر «الطاقات التقليدية واملتجددة»

وكاالت: عدلــت ســورية قانون 
الكهرباء مبا يسمح للقطاع اخلاص 
بانتاج الكهرباء عبر الطاقات املتجددة 
كالطاقــة الشمســية والريــاح، مع 
استمرار أزمة نقص التيار وارتفاع 
ساعات التقنني التي كانت تصل إلى 
اربع او خمس ســاعات قطع مقابل 

ساعة أو نصف ساعة وصل.
وقالــت وكالة االنباء الرســمية 
(سانا) ان الرئيس بشار األسد أصدر 
القانــون رقم ٤١ للعــام ٢٠٢٢ أدخل 
مبوجبه تعديالت على قانون الكهرباء 
رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠، بهدف تشــجيع 
ودعم إنتــاج الكهرباء عبر الطاقات 

التقليدية واملتجددة.
ووفقا للتعديالت اجلديدة، يجيز 
القانون للمستثمرين إنشاء محطات 
توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقات 

املتجــددة وبيعهــا للمشــتركني، أو 
تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح 
للمؤسســة العامــة لنقــل وتوزيع 
الكهربــاء وشــركات الكهربــاء فــي 
احملافظات شــراء الكهربــاء املنتجة 
من هذه احملطات بأسعار يتم االتفاق 

عليها مع املستثمر.
القانــون اجلديــد  كمــا يســمح 
أيضا لــوزارة الكهرباء بالترخيص 
للمستثمرين في مشــاريع التوليد 
التقليديــة املســتقلة، دون االلتزام 
بشــراء الكهرباء، وتقوم املؤسســة 
العامة لنقــل وتوزيــع الكهرباء أو 
شــركات كهربــاء احملافظــات بنقل 
الكهرباء إلى مشتركني رئيسيني أو 
مشــتركني على التوتر املتوسط أو 
لغرض التصدير، وذلك بناء على طلب 
املرخص له وضمن اإلمكانيات الفنية 

وبحدود االستطاعة املتاحة لشبكة 
النقل أو التوزيع مبوجب اتفاقية تبرم 
لهذه الغاية مقابل بدالت اســتخدام 

شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
وأجاز القانون للمؤسسة العامة 
لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شــركات 
كهرباء احملافظات إذا توفرت اإلمكانية 
الفنية لديها شراء الكهرباء الفائضة 
عــن حاجــة اســتهالك املصــرح له 
بالتوليد التقليدي شــريطة أن يتم 
ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع 
على التوتر املتوسط وعلى نفقته، 
وبالشروط واألسعار التي حتددها 
الوزارة بناء على اقتراح املؤسســة 

املذكورة.
وتتولــى املؤسســة العامة لنقل 
وتوزيع الكهرباء اإلعالن عن طلبات 
عروض لدعوة املســتثمرين لتنفيذ 

محطات توليد الكهرباء اعتمادا على 
مصــادر الطاقات املتجددة وشــراء 
الكهرباء املنتجة، وباألســعار التي 
يتــم التعاقــد عليها مع املســتثمر، 

بحسب املرسوم.
وللمســتثمر بعد احلصول على 
الترخيص الالزم تنفيذ محطات توليد 
كهرباء اعتمادا على مصادر الطاقات 
املتجــددة، وبيع الكهربــاء املنتجة 
ملشــتركني رئيســيني أو مشــتركني 
على التوتر املتوسط، أو تصديرها 
عبر شــبكة النقل، إضافــة إلى بيع 
املشــتركني على التوتــر املنخفض 

باستخدام شبكات خاصة. 
وتلتــزم املؤسســة العامة لنقل 
وتوزيــع الكهرباء بشــراء الكهرباء 
املنتجة من محطات توليد الطاقات 

املتجددة.


