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)ا..ف.پ( .. وسفير ايران لدى االمم املتحدة محمد غازي يتحدث مع نظيره السوري بشار اجلعفري)ا.پ(سفير روسيا باالمم املتحدة ڤيتالي تشوركني يقبل نظيرته االميركية سوزان رايس قبيل جلسة العقوبات امس

إيران رداً على إقرار مجلس األمن لحزمة العقوبات »1929«: لن نوقف التخصيب
األمم املتحدة ـ كونا: بأغلبية 
اثنتي عشرة دولة، وافق مجلس 
األمن الدولي امس على فرض جولة 
رابعة من العقوبات على ايران على 
خلفية برنامجها النووي، وفي حني 
امتنع لبنان عن التصويت وكان 
الوحيد في ذلك صوتت البرازيل 
وتركيا ضد قرار العقوبات 1929 
الذي حذر مجلس األمن فيه من 
»مزيد من التدابير املناسبة« في 
حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية خالل األشهر الثالثة املقبلة 
بأن طهـــران التزال ترفض وقف 
أنشطة تخصيب اليورانيوم في 

انتهاك لقرارات االمم املتحدة.
وقال املجلس انه مبوجب املادة 
41 من الفصل السابع من ميثاق االمم 
املتحدة والتي ال تسمح باستعمال 
العقوبات على  القوة فان جميع 
ايران تلغى مبجرد التأكد استنادا 
الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بأن طهران متتثل بشكل 
كامل اللتزاماتها مبوجب قرارات 
مجلس األمن ذات الصلة ومطالب 

الوكالة التابعة لألمم املتحدة.
وفي رد ســـريع علـــى اقرار 
العقوبات من قبل مجلس االمن 
لـــن توقف  انها  ايـــران  اكـــدت 
التخصيـــب،، وان القرار »اجراء 
خاطئ« وانها تعتبره »ســـيزيد 

من تعقيد املوقف«.
وقرر مجلس األمن تشـــديد 
القائمة حاليا وفرض  العقوبات 
عقوبات جديدة تستهدف مؤسسات 
مالية تابعة للحرس الثوري وكذلك 
الصناعات العسكرية والنووية 

االيرانية.
كما يفرض القرار أيضا نظاما 
للتفتيش على احلموالت يشبه 
التفتيش املفروض حاليا على نظام 

كوريا الشمالية.
كما تضاف قائمة من 40 شركة 
الى قائمة ســـوداء لألمم املتحدة 
تضم شـــركات في أنحاء العالم 
جتمد أصولها بسبب االشتباه في 

احلساســـة املتعلقة باالنتشـــار 
النووي أو تطويـــر نظم اطالق 

أسلحة نووية.
كما دعا الدول الى اتخاذ تدابير 
مناسبة من شأنها أن متنع افتتاح 
فروع جديدة أو شركات تابعة أو 
مكاتب متثيلية للبنوك االيرانية 
علـــى أراضيهـــا اذا كان لديهـــا 
معلومات توفر »أساسا معقوال« 
لالعتقاد بأن هذه األنشطة ميكن 
أن تسهم في أنشطة ايران النووية 
احلساســـة املتعلقة باالنتشـــار 
النووي أو تطويـــر نظم اطالق 

أسلحة نووية.

8 خبراء

وطلـــب املجلس أخيـــرا من 
العام لألمم املتحدة  الســـكرتير 
بان كي مون انشاء جلنة تتكون 
من ثمانية خبـــراء لفترة أولية 
مدتها سنة واحدة جلمع ودراسة 

وحتليل املعلومـــات الواردة من 
الدول واألطراف املعنية األخرى 
فيما يتعلـــق بتنفيذ جميع هذه 
التدابير في حـــاالت معينة مثل 
عدم االمتثـــال وتقدمي توصيات 

الى مجلس االمن.
الى  وأشـــار املجلس أيضـــا 
ضـــرورة »التحلي باليقظة« بني 
التعامالت  الدول األعضاء بشأن 
التي تشمل البنوك االيرانية ومنها 
البنك املركزي االيراني للحيلولة 
دون أن تسهم مثل هذه التعامالت 
في متويل أنشطة ايران النووية 
احلساســـة املتعلقة باالنتشـــار 
النووي أو تطويـــر نظم اطالق 
أســـلحة نووية. وأكـــد املجلس 
اليران أن القـــرار ال يتضمن أي 
شيء يجبر الدول على اتخاذ تدابير 
أو اجراءات تتجاوز نطاقه مبا في 
ذلك اســـتخدام القوة أو التهديد 

باستخدامها.

أو  البضائع والشحنات املتجهة 
ايـــران في املناطق  املنطلقة من 
التابعة لها مبـــا في ذلك املوانئ 
واملطارات اذا تلقت الدولة املعنية 
معلومات توفر »أسسا معقولة« 
لالعتقاد بأن الشحنات أو البضائع 
حتتوي على مواد حتظر قرارات 
مجلـــس األمن توريدها أو بيعها 

أو نقلها أو تصديرها. 

توخي الحذر

كما دعا املجلس الدول الى حث 
رعاياها علـــى توخي احلذر عند 
التعامل مع كيانات تأسست في 
ايران أو خاضعـــة لوالية ايران 
القضائية مبا فيها احلرس الثوري 
أو أي أفراد أو كيانات تعمل نيابة 
عنهـــم اذا كان لديهـــا معلومات 
توفر »أساسا معقوال« لالعتقاد 
بأن مثل هـــذه األعمال ميكن أن 
تسهم في أنشطة ايران النووية 

باستخدام طائرات أو سفن ترفع 
أعالمها أو دبابات ومركبات قتالية 
مدرعة ونظم مدفعية ذات عيار 
كبير وطائرات مقاتلة ومروحيات 
هجومية وسفن حربية وصواريخ 
أو نظم صواريخ أو عتاد له صلة 

مبا يشمل أيضا قطع الغيار.
وقرر املجلس أيضا عدم السماح 
اليران بالقيام بأي نشاط يتعلق 
القادرة  الباليستية  بالصواريخ 
على حمل أسلحة نووية مبا في 
ذلك اطالق صواريخ باســـتخدام 
تكنولوجيا الصواريخ الباليستية 
مشيرا الى أنه يتعني على الدول 
اتخاذ جميع التدابير الالزمة ملنع 
نقل التكنولوجيا واملساعدات التي 
تتعلق بهذه األنشطة الى ايران.

ودعا مجلس األمن أيضا جميع 
الدول الى اجراء عمليات تفتيش 
تتوافق مع سلطاتها وتشريعاتها 
الوطنية والقانون الدولي جلميع 

أنها تدعـــم البرامج الصاروخية 
االيرانية.

وقرر املجلس حظر امتالك ايران 
حصة في أي نشـــاط جتاري في 
دولة أخرى ينطوي على استخراج 
اليورانيوم وانتاج واســـتخدام 
املـــواد والتكنولوجيـــا النووية 
الســـيما تخصيـــب اليورانيوم 
اعادة املعاجلة وجميع  وانشطة 
األنشطة التي تعمل باملاء الثقيل 
التكنولوجيـــا ذات الصلـــة  أو 
القادرة  الباليستية  بالصواريخ 

على حمل أسلحة نووية.

مطالبة دولية

وطالب املجلس في قراره كذلك 
جميع الـــدول مبنع تزويد ايران 
بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيع 
أو نقل سواء منها أو عبر أراضيها 
أو من جانـــب رعاياها أو األفراد 
اخلاضعني لواليتها القضائية أو 

إجماع غير مسبوق للدول دائمة العضوية شهد تخلي موسكو وبكين عن طهران.. وتركيا والبرازيل رفضتا.. ولبنان امتنع عن التصويت

 المؤسسات واألفراد
المستهدفون بالعقوبات

نيويورك � أ.ف.پ: االفراد املس��اهمون في برنامج ايران 
النووي: � جواد رحيقي رئيس منظمة الطاقة الذرية في مركز 

اصفهان للتكنولوجيا النووية.
املؤسسات والهيئات املشاركة في نشاطات نووية وباليستية: � مجمع 
امني الصناعي في مش��هد الذي متلكه او تشرف عليه منظمة 
الصناعات الدفاعية. � مجموعة صناعات االس��لحة )طهران( 
التي تصنع عددا من االس��لحة الصغيرة واخلفيفة وتشرف 
على صيانتها. � مركز أبح��اث تكنولوجيا وعلوم الدفاع في 
طهران. � شركة دوستان الدولية التي توفر عناصر لبرنامج 
ايران للصواريخ الباليستية. � شركة فراساخت للصناعات. � 
مصرف الشرق االول للتصدير الذي مقره ماليزيا، وميلكه او 
يشرف عليه بنك ملي، او يعمل باسم املصرف. � شركة كاوه 
ابزار في طهران. � شركة بابائي للصناعات. � جامعة مالك اشتر 
)طهران(. � فرع التصدير اللوجستي في وزارة الدفاع الذي يبيع 
االسلحة املنتجة في ايران لعمالء في انحاء العالم في انتهاك 
للحظر على االس��لحة. � مصنع ميزان لآلليات في طهران. � 
شركة الصناعات التقنية احلديثة )اراك(. � مركز االبحاث النووية 
للزراعة والطب )خرج(. � ش��ركة بجمان للخدمات الصناعية 
في طهران. � شركة سبالن )طهران( االسم الذي يشكل غطاء 
ملنظمة ش��هيدهمت الصناعية احملظورة للصواريخ. � شركة 
سهند لصناعة االملنيوم، اسم غطاء ملنظمة شهيدهمت. � شركة 
شهيد خرازي للصناعات، التي متلكها او تشرف عليها او تعمل 
باسم مجموعة شهيد بكيري احملظورة الصناعية التي تعمل 
في مجال الصواريخ. � ش��ركة شهيد ستاري الصناعية التي 
متلكها وتسيطر عليها وتعمل باسم مجموعة شهيد بكيري. 
� ش��هيد صياد شيرازي للصناعات متلكها او تشرف عليها 
منظمة الصناعات الدفاعي��ة. � املجموعة اخلاصة للصناعات 
)متلكها او تش��رف عليها منظمة الصناعات الدفاعية(. � تيز 
بارس )غطاء لشهيدهمت(. � يزد للصناعات املعدنية، املتفرعة 

من منظمة الصناعات الدفاعية.
املنظم�ات التي ميلكها او يش�رف عليها احلرس الث�وري االيراني او 
تعم�ل باس�مه:  � معهد فاطر. � قرارغاهي س��ازندگي قائم. � 
قرب كربالء. � قرب نوح. � شركة حرا. � معهد امين سازان 
الهندس��ي االستشاري. � شركة خامت االنبياء للبناء. � مكني. 
� عمران ساحل. � اورينتال اويل كيش. � ره ساحل. � معهد 
رهاب الهندسي. � ساحل لالستشارات الهندسية. � سيبانير.  

� شركة سيباساد الهندسية.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب


