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وكالة الطاقة

عربيات
دوليات

يوكيا يطالب بتفتيش املواقع املرتبطة بـ«الكبر» السوري
ركز اجتماع وكالة الطاقة
سوريا وإيران وكوريا
أمس على ّ
الشمالية ،ووجه انتقادات
للبلدان الثالثة ،بدعوى عدم
«تعاونها» مع املفتشني

بأنه يحوي منشأة نووية .وتابع يوكيا
«طلبت أيضًا من سوريا التعاون في ما
يتعلق بعمليات التحقق التي تجريها
ال��وك��ال��ة ع�م��وم��ًا» .وأض��اف ب��أن سوريا
ل��م ت �ت �ع��اون م��ع ال��وك��ال��ة م�ن��ذ حزيران
 2008في ما يتعلق بدير الزور ومواقع
أخرى.
وق � ��ال ي��وك �ي��ا ،ف ��ي ك �ل �م �ت��ه أم � ��ام حكام
ال� ��وك� ��ال� ��ة ال � � �ـ « ،35ن� �ت� �ي� �ج ��ة ل� ��ذل� ��ك لم
تتمكن ال��وك��ال��ة م��ن إح ��راز ت�ق��دم ،نحو
ح ��ل ال �ق �ض��اي��ا امل �ع �ل �ق��ة ال �خ��اص��ة بتلك
املواقع».
وف� ��ي امل �ق��اب��ل ،ق� ��ال ي��وك �ي��ا ،ف ��ي تقرير
ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،إن س��وري��ا ال تسمح
ملفتشي الوكالة بزيارة عدد من املواقع
امل�ش�ت�ب��ه ب �ه��ا ،وإن �ه��ا ق��دم��ت معلومات
شحيحة أو غير متسقة ع��ن األنشطة
النووية.
وت ��ري ��د ال ��وك ��ال ��ة إع� � ��ادة ف �ح��ص موقع
دي��ر ال��زور ،لتأخذ ّ
عينات مباشرة من
األن �ق ��اض ال �ت��ي أزي �ل ��ت ،ع�ق��ب الضربة
الجوية التي قامت بها إسرائيل للموقع
في عام  .2007كما تسعى للوصول إلى
موقعني سوريني آخرين.
وك��ان��ت دم �ش��ق ق��د واف �ق��ت ع�ل��ى زيارة
مفتشي وكالة الطاقة عام  ،2008لكنها
ل ��م ت �ق �ب��ل ب �ع��ودت �ه��م ف ��ي م ��ا ب �ع��د .فقد
أعلنت دمشق الحقًا أن الوكالة الدولية
ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة ال ت�ح�ت��اج إل��ى العودة

أول� ��ى م�ج�ل��س ح �ك��ام ال��وك��ال��ة الدولية
ل �ل �ط��اق��ة ال� ��ذري� ��ة ،خ�ل��ال اج �ت �م��اع��ه في
فيينا أم ��س ،اه�ت�م��ام��ًا خ��اص��ًا ب�ك��ل من
س ��وري ��ا وإي� � � ��ران وك� ��وري� ��ا الشمالية،
ون ��اق ��ش ال �ع��دي��د م ��ن امل� �ل� �ف ��ات ،أهمها
تقارير ال��وك��ال��ة ح��ول النشاط النووي
في البلدان الثالثة.
ً
وان � �ت � �ق� ��دت ال� ��وك� ��ال� ��ة ك �ل��ا م� ��ن سوريا
وإيران لـ«عدم تعاونهما» مع املفتشني
ال ��دول� �ي�ي�ن ،ف �ي �م��ا أع ��رب ��ت ع ��ن «قلقها
ال �ك �ب �ي��ر» ،ح �ي��ال ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي تفيد
ع ��ن ب� �ن ��اء م �ح �ط��ة ج ��دي ��دة لتخصيب
اليورانيوم في كوريا الشمالية.
وك �ش��ف امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل��وك��ال��ة ،يوكيا
أم � ��ان � ��و ،أن � ��ه ّ
وج � � ��ه رس� ��ال� ��ة ال � ��ى وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري ،ول �ي��د امل�ع�ل��م ،في
 18ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي «ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا من
الحكومة (السورية) ،أن تضمن للوكالة
إمكان الوصول بسرعة الى املعلومات
وامل��واق��ع» املرتبطة بموقع «الكبر» في
دير الزور شمال سوريا ،والذي يشتبه

ً
إلى دير الزور ،ألن لديها ،بالفعل ،دليال
ع �ل��ى أن ��ه م��وق��ع ع �س �ك��ري غ �ي��ر نووي.
كما قالت إن جزيئات اليورانيوم التي
عثر عليها في املوقع مصدرها أسلحة
إسرائيلية ،أو أنها أسقطت جوًا ،وهو
ما نفاه الغرب.
وفي ما يتعلق بإيرانّ ،
رحب املدير العام
لوكالة الطاقة باستئناف املفاوضات
ب �ي�ن ط � �ه� ��ران وال � � � ��دول ال� �س ��ت الكبرى
(م�ج�م��وع��ة  ،)1+5امل �ق��رر ف��ي السادس
وال�س��اب��ع م��ن ك��ان��ون األول ف��ي جنيف،
بعد انقطاع دام أكثر من سنة.
وف ��ي امل �ق��اب��ل ،اش�ت�ك��ى ي��وك�ي��ا م��ن عدم
تعاون إيران مع مفتشي وكالة الطاقة.
وقال «تحتاج الوكالة الى تعاون إيران
في توضيح القضايا العالقة ،التي تزيد
بواعث القلق بشأن األبعاد العسكرية
املحتملة لبرنامجها ال�ن��ووي ،بما في
ذلك تسهيل الوصول الى جميع املواقع
وامل�ع��دات واألش�خ��اص وال��وث��ائ��ق التي
تطلبها الوكالة».
وف� ��ي ت �ق��ري��ره األول ب �ش ��أن إي� � ��ران في
ش�ب��اط امل��اض��ي ،ق��ال يوكيا إن الوكالة
تخشى من أن تكون طهران تسعى إلى
تطوير صاروخ يحمل رأسًا نووية.
وف��ي أح��دث تقرير ل��ه ع��ن إي��ران يبحث
ف��ي اجتماع مغلق ملجلس املحافظني،
أك��د يوكيا أن طهران ال تبدي التعاون
ال �ل��ازم ح �ت��ى ي�ت�س�ن��ى ل��وك��ال��ة الطاقة

التأكد من أن جميع أنشطتها النووية
سلمية.
وف��ي ال�س�ي��اق ،ق��ال مبعوث أمل��ان�ي��ا لدى
الوكالة ،لوديغر لوديكينغ ،إن محادثات
جنيف التي تريد القوى الغربية أن تركز
خاللها على برنامج إيران النووي ،توفر
«ف��رص��ة مل�ف��اوض��ات ج ��ادة وجوهرية»،
وقد تشمل أيضًا موضوعات أخرى ذات
اه�ت�م��ام م�ش�ت��رك .وأض ��اف «ه��ذه فرصة
يجب أال ّ
تفوتها إيران».
وق ��ال لوديكينغ إن رف��ض ط �ه��ران الرد
ع� �ل ��ى ال � �ت � �س� ��اؤالت ب � �ش ��أن برنامجها
ال�ن��ووي ،وتنفيذ مطالب مجلس األمن
الدولي والوكالة التابعة لألمم املتحدة
«تعزز الشكوك املستمرة بشأن البرنامج
النووي اإليراني».
وف� ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت �ط ��ورات البرنامج
ال �ن��ووي ال �ك��وري ال�ش�م��ال��ي ،ق��ال يوكيا
«تبلغت بقلق كبير ال�ت�ق��اري��ر األخيرة
بشأن موقع جديد لتخصيب اليورانيوم،
وبناء مفاعل جديد يعمل باملاء الخفيفة
في كوريا الشمالية» .وأضاف «لألسف
الشديد ،فإن وكالة الطاقة لم ترسل أي
مفتش الى كوريا الشمالية منذ نيسان
م��ن ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،ول ��م ت�س�م��ح كوريا
ال�ش�م��ال�ي��ة ل�ل��وك��ال��ة بتطبيق الضوابط
األم �ن �ي��ة (ال� �ن ��ووي ��ة) ه �ن��اك م �ن��ذ كانون
األول .»2002
(أ ف ب ،رويترز)
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عموديًا
 -1فيلسوف صيني أسس مذهبًا أدبيًا يدعو الى حياة عائلية وإجتماعية مثالية – -2
يسبق أحيانًا األغنية – إسم إشارة للمكان القريب –  -3من ّ
مطيبات األكل ُيعرف بالفلفل
– أوالد األسود –  -4خصب – مدينة أميركية عاصمة أوريغون – خشن وغلظ الصوت – -5
إسم كانون الثاني في بعض البلدان العربية – مدينة قديمة في روسيا –  -6عائلة ممثل
وسينمائي أميركي راحل – ضد ّ
خصص –  -7إسم خمسة من امللوك األشوريني – جواب
ُ
القبول –  -8ضرب من األحذية ذو ساق طويلة وأصل الكلمة فرنسية – بقل زراعي يعرف
ّ
الهنديات –  -10كتاب
سلجم – أبو ّ األب أو األم –  -9املخلص – ثوب ترتديه
أيضًا بإسم ْ
ّ
الحب وأسبابه ومظاهره
مشهور إلبن حزم هو أدق ما كتب العرب في دراسة

شروط اللعبة

 -1هياكل بعلبك –  -2شامبينو – يا –  -3انسان – كانت –  -4مو – داغر – غم –  -5احفوري – بوا – -6
مكسرات –  -7حم – الرشد –  -8اسوان – بو –  -9جاف – فولغا –  -10سياط ّ
املكي
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

 -1هشام الحاج –  -2يانوح – ّ
مساس –  -3أمس – فم – وفي –  -4كبادوكيا –  -5لينارس – نفط –  -6بن
– غيرا – وا –  -7عوكر – َ
ّ
الجلل –  -8بتر – غم –  -9بينغو – شباك –  -10كاتماندو

حل الشبكة 703

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن شروط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

إعداد
نعوم
مسعود

9

1

أفقيا
 -1جسر باللهجة املصرية – من شهور السنة –  -2عاصمة جزر هاواي ومدينة عصرية
ومركز سياحي عاملي –  -3زاد وكثر وارتفع النبت – من الطيور –  -4شبكة فنادق عاملية
شهيرة – نوتة موسيقية –  -5للندبة – مقياس مساحة – صوت السيوف –  -6موضع
هبوط مياه األنهر العظيمة – لحمة مستطيلة في أعلى رأس الديك –  -7نوع من البطيخ
ّ
– تسد القارورة –  -8أعطى من دون مقابل – بركة – متشابهان –  -9نباتات تحمل حبوب
ّ
القمح – جنس شجيرات قليل ال�ش��وك أوراق ��ه صغيرة بيضية الشكل وث�م��اره صغيرة
سوداء تنبت في عدة بلدان من املتوسط –  -10مدينة في مصر من ضواحي القاهرة

أفقيا

أعلن وزير االستخبارات اإليراني،
حيدر مصلحي ،أن إيران اعتقلت
عددًا من األشخاص تقول إنهم
ضالعون في مقتل عالم نووي
اإلثنني املاضي ،ولهم صالت
بأجهزة استخبارات أجنبية.
ونقل التلفزيون اإليراني عن
مصلحي قوله «اعتقل عدد من
أفراد املجموعة التي تقف وراء
الهجمات اإلرهابية األخيرة.
وكان لالستخبارات اإلسرائيلية
(املوساد) واالستخبارات
املركزية األميركية واالستخبارات
البريطانية دور في هذا الحادث،
وباعتقال هؤالء األشخاص
اكتشفنا أدلة جديدة».
وأضاف أن «الذين تعاونوا مع
أجهزة االستخبارات هذه كان
لديهم املزيد من املخططات لكنهم
أوقفوا» .وقتل العالم مجيد
شهرياري في هجوم بقنبلة
استهدف سيارته في طهران يوم
االثنني املاضي.
(رويترز)

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
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إيران :اعتقال منفذي
اغتيال العالم النووي

2

3

4

5

6

75 03 43
7

8

9

10

11

ّ
ً
آنذاكّ .
الشام
بمراسالته مع
إشتهر واليا على
عين
.)1949
بإسمه
(-1862
مصرعيت
ومؤسسفيدولة ُد
)883بريطانيا
لملك
(-835
األعلى
مصر
الممثل
أمير
ّ
األولىمستقلة
أعلن دولة
العالمية
أعوام ثم
الحرب
بخمسة
ذلكخالل
بعدعلي
مصر بن
مكةالىحسين
باإلضافة
شريف
سهل
الطوفان ■
= 11+4+9
البشرية■من
منقذ= أحزان
7+10+5+1
= 2+8+11
الصوت ■
هوائية ■
حسن
سفينة
طائر
= 4+1+7+6+3
= 3+8+2+6
 = 10+9+5أزرق باألجنبية
الفهم

والكوت
أبيالرد
ديريك
حل الشبكة الماضية :بيتر

ج ��رى م �س��اء أم ��س س�ح��ب ال �ل��وت��و اللبناني
ل�لإص��دار ال��رق��م  836وج ��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 1 :ـــ  3ـــ  15ـــ  16ـــ  28ـــ  42الرقم
اإلضافي26 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ امل��رت��ب��ة الثانية (خمسة أرق���ام م��ع الرقم
اإلضافي):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة:
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب املرتبة:
 95.403.690ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة.
ـــ ال�ج��ائ��زة اإلف��رادي��ة لكل شبكة2.725.620 :
ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب املرتبة:
 95.403.690ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 1.816 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.535 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب املرتبة:
 223.688.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 27.961 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولة
للسحب املقبل 3.974.233.195 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 190.511.643 :ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  836وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.85815 :
¶ الجائزة االولى:
ـــــ الرقم الرابح:
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية:
ـــــ عدد األوراق الرابحة:
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5815 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.815 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.15 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

