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الجولة الثانية من املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية :وضوح وتباين
عجلة املفاوضات «االستشكافية» تواصل دورانها ،مع عقد
االجتماع الثاني بني مفاوضني فلسطينيني وإسرائيليني في
ّ
عمان ،التي قالت إن االجتماع اتسم «بالوضوح»
اجتمع كبير املفاوضني الفلسطينيني
ص ��ائ ��ب ع ��ري �ق ��ات ،وامل �ب �ع ��وث ال �خ��اص
ل��رئ�ي��س ال � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي بنيامني
نتنياهو ،امل�ح��ام��ي يتسحاق مولخو،
ف ��ي ع � ّ�م ��ان ،أم � ��س ،ل �ل �م� ّ�رة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي
غضون أي��ام في إط��ار املبادرة األردنية
لتحريك عجلة التسوية.
وف� ��ي أع� �ق ��اب االج� �ت� �م ��اع ،ق� ��ال ال �ن��اط��ق
الرسمي باسم ال��وزارة ،السفير محمد
ال �ك ��اي ��د ،إن ال �ل �ق��اء «ات� �س ��م ب��ال��وض��وح
وال �ص ��راح ��ة ،رغ ��م ال �ت �ب��اي��ن ال �ق��ائ��م» ما
ب�ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن «وزي� ��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة (األردن � � � � ��ي) ن ��اص ��ر ج ��ودة
ح� �ض ��ر ج ��ان� �ب ��ًا م� ��ن ه� � ��ذا االج � �ت � �م� ��اع».
وأض��اف أن «ه��ذه اللقاء ات ستتواصل
وس�ت�س�ت�م��ر ف ��ي ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة ،وك�م��ا
ُّ
ات �ف��ق عليه س��اب�ق��ًا» .وأوض ��ح أن «ل�ق��اء
ال �ي��وم ت�خ�ل�ل��ه ت �ن��اول مل��واق��ف م�ت�ع��ددة
م��ن ع ��دد م��ن ال �ق �ض��اي��ا امل �ه �م��ة ،وات �س��م
بالوضوح والصراحة ،رغم أن التباين
ما بني الطرفني ،كما كان متوقعًا ،كان
قائمًا ف��ي ه��ذه القضايا» .وأك��د الكايد
أن «ال� �ل� �ق ��اء ات وال �ن �ق��اش��ات امل �س �ت �م��رة
ه��ذه ت �ه��دف إل��ى ال��وص��ول إل��ى أرض�ي��ة

نتائج اللوتو اللبناني
16 39 30 29 26 23 6
األرقام الرابحة 6 :ـــ  23ـــ  26ـــ  29ـــ  30ـــ  39الرقم
اإلضافي16 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب امل��رت�ب��ة:
 171.750.173ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة171.750.173 :
ل.ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب امل��رت�ب��ة:
 52.268.490ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة.
ـــ ال�ج��ائ��زة اإلف��رادي��ة لكل شبكة3.266.781 :
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 امل��رت�ب��ة:
 52.268.490ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 797 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 65.582 :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 امل��رت�ب��ة:
 108.944.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 13.618 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولة
للسحب املقبل 1.194.904.514 :ل.ل.
نتائج زيد
ج� ��رى م �س ��اء أم� ��س س �ح��ب زي� ��د ال ��رق ��م 951
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.08798 :
¶ الجائزة االولى 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدة.
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
 25.000.000ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8798 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.798 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.98 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

م �ش �ت��رك��ة وإل � ��ى ت �ق��ري��ب ه� ��ذه امل ��واق ��ف
املتباينة».
وف � ��ي ه � �ج ��وم اس� �ت� �ب ��اق ��ي ع� �ل ��ى ال �ل �ق��اء
الفلسطيني ـــــ اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ق��ال وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ،أف �ي �غ��دور ل �ي �ب��رم��ان خ�لال
مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية
واألم� � ��ن ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ك �ن �ي �س��ت ،إن� ��ه «ل��ن
ي �ك��ون ب ��اإلم �ك ��ان إح� � ��داث ان �ط�ل�اق��ة ف��ي
ع�م�ل�ي��ة ال �س�ل�ام م ��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين في
املستقبل املنظور؛ ألنه ال اهتمام لديهم
(الفلسطينيني) بذلك».
وأض� � ��اف ل �ي �ب��رم��ان أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
واف � �ق� ��وا ع �ل��ى ال �ح �ض ��ور إل� ��ى ل� �ق ��اء م��ع
إس ��رائ� �ي ��ل ف ��ي ع � ّ�م ��ان «ف� �ق ��ط ألن� �ه ��م ل��م
يتمكنوا من رفض دعوة امللك األردني»
ع�ب��د ال �ل��ه ال �ث��ان��ي .وأش ��ار إل��ى أن��ه بعد
ال �ل �ق��اء ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ـــــ الفلسطينية
ُي� �ت ��وق ��ع أن ي� �ق ��ول ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون إن
«امل �ح��ادث��ات ف�ش�ل��ت ب�س�ب��ب إس��رائ �ي��ل»،
وإن الفلسطينيني «سيحاولون العودة
إل� ��ى ن �ش��اط م �ك �ث��ف ف ��ي األم � ��م امل �ت �ح��دة
للحصول على اعتراف دولي».
ت��زام �ن��ًا م��ع ال �ل �ق��اء ،أص� ��درت ال�ف�ص��ائ��ل
ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م��واق��ف م �ت �ش� ّ�ددة أك ��دت

ف �ي �ه��ا ع ��دم ج ��دواه ��ا .ورأت «ح �م��اس»
أن امل� �ف ��اوض ��ات ف ��ي ع � ّ�م ��ان اس �ت �ج��اب��ة
واضحة لالبتزاز والضغط اإلسرائيلي
واألميركي.
وقال املتحدث فوزي برهوم إن «إصرار
ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية ع�ل��ى االس�ت�م��رار
في املفاوضات مع العدو ،رغم التوافق
ال��وط �ن��ي ع �ل��ى رف �ض �ه��ا ،س �ي �ك��ون أك�ب��ر
خ �ط ��ر ع �ل ��ى ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة».
ورأى أن ه��ذه ال�ل�ق��اء ات ه��ي «استجابة

وإسرائيل .وقال عضو اللجنة املركزية
ال�ع��ام��ة للجبهة ،ك��اي��د ال �غ��ول ،م�س��ؤول
ف��رع �ه��ا ف ��ي ق �ط��اع غ� ��زة ،إن «اس �ت �م��رار
ال� �ل� �ق ��اء ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ي�س� ّ�م��م األج� ��واء الفلسطينية ،وج�ه��ود
امل� �ص ��ال� �ح ��ة» ،م �ط��ال �ب��ًا ب ��ال� �ت ��وق ��ف ع��ن
«ل � �ق� ��اء ات ك �ه��ذه ال ط��ائ ��ل م ��ن ورائ� �ه ��ا،
واالهتمام بالوحدة الفلسطينية».
ودع� ��ا إل ��ى «اع �ت �م��اد ع�م�ل�ي��ة س�ي��اس�ي��ة
مغايرة تنطلق من الدعوة إل��ى مؤتمر
دول��ي برعاية األم��م املتحدة هدفه فقط
ب �ح��ث آل� �ي ��ات إن� �ف ��اذ ق � � ��رارات ال �ش��رع �ي��ة
الدولية املتعلقة بحق ال�ع��ودة وتقرير
امل �ص �ي��ر واالن �س �ح��اب اإلس��رائ �ي �ل��ي من
األراض� ��ي الفلسطينية وإق��ام��ة ال��دول��ة
كاملة السيادة عليها».
ّ
ف ��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،أك � ��د م �ص��در م �س��ؤول
ف� � ��ي ح � ��رك � ��ة ال� � �ج� � �ه � ��اد االس� �ل ��ام � � ��ي أن
ال� �س� �ل� �ط ��ات األردن � � �ي� � ��ة رف � �ض� ��ت دخ� ��ول
وف��د الحركة للمشاركة ف��ي اجتماعات
لجنة متابعة تطوير منظمة التحرير
الفلسطينية ال �ت��ي س�ت�ع�ق��د ف��ي ع� ّ�م��ان.
وق��ال إن «الخطوة األردنية غير مبررة
وغير مقبولة في ظل الجهود املبذولة
ل� � �ل � ��وص � ��ول إل� � � ��ى وح� � � � ��دة وم� �ص ��ال� �ح ��ة
فلسطينية» ،مطالبًا السلطات األردنية
ب �ـ «ال �ع��ودة ع��ن ق��راره��ا وال�س�م��اح لوفد
الحركة بالدخول إلى األردن واملشاركة
في تلك االجتماعات».
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

واضحة لالبتزاز والضغط اإلسرائيلي
واألم � � �ي � ��رك � ��ي ع � �ل� ��ى ح� � �س � ��اب م �ص ��ال ��ح
ش �ع �ب �ن��ا ،وض��رب��ة م��وج �ه��ة إل ��ى ج�ه��ود
املصالحة والتوافق الوطني».
وش � � � ��دد ع � �ل� ��ى أن «امل� � �ط� � �ل � ��وب وق �ف �ه ��ا
(املفاوضات) فورًا واإلس��راع في إنجاز
امل�ص��ال�ح��ة وإي �ج��اد أك �ب��ر ح��ال��ة إس�ن��اد
ل�ل�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ل��ى امل�س�ت��وى
ً
الجماهيري والرسمي ،بدال من تنفيس
التعاطف الكبير الحاصل معها».
أم��ا ح��رك��ة «ال �ج �ه��اد اإلس�ل�ام ��ي» ،ف��رأت
ّ
ّ
أن العودة إلى املفاوضات تنكر واضح
ل�ل�إج� �م ��اع ال ��وط� �ن ��ي وض� ��رب� ��ة ل �ج �ه��ود
ت �ح �ق �ي��ق امل� �ص ��ال� �ح ��ة ووح� � � ��دة امل ��وق ��ف
الفلسطيني.
ورأت ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان أن «ال � � � �ع � � ��ودة إل� ��ى
امل� �ف ��اوض ��ات ع �ب��ر ل � �ق� ��اء ات ع � ّ�م ��ان ه��ي
ت �ف��ري��غ ل�ل�م �ص��ال �ح��ة م ��ن أي م �ض �م��ون،
ّ
�ة ،وت � �ن ��ك � ً�ر واض � ��ح
وخ� � �ط � ��وة ان� � �ف � ��رادي � � ّ
لإلجماع الوطني ُيمثل ضربة لجهود
ت �ح �ق �ي��ق امل� �ص ��ال� �ح ��ة ووح� � � ��دة امل ��وق ��ف
الفلسطيني».
وش � � ��ددت ع �ل��ى أن ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ه��ي
«استمرار للسياسات العقيمة املرتهنة
ل�لاح �ت�لال ول�ل�أج �ن��دة األم �ي��رك �ي��ة ال�ت��ي
ك��ان��ت س� �ن ��وات االن �ق �س��ام امل � � ّ�رة إح ��دى
نتائجها».
ك � ��ذل � ��ك ان � �ت � �ق� ��دت ب� � ��دوره� � ��ا «ال� �ج� �ب� �ه ��ة
الشعبية ل�ت�ح��ري��ر ف�ل�س�ط�ين» اس�ت�م��رار
ال� �ل� �ق ��اء ات ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 0 2 1

أفقيا

 -1رئيس حكومة لبناني راحل – ّ -2
تهيأ للحملة في الحرب – عاصمة جزيرة كورسيكا
في املتوسط –  -3صوت األج��راس – مدينة في تركمانستان هي اليوم ماري إحتلها أبو
مسلم الخراساني في دعوته ّ
للعباسيني –  -4دولة عربية – ضمير منفصل –  -5رئيس
ّ
خفي – أول وتر أو عكسها إثنان باألجنبية – -7
جمهورية لبناني راحل –  -6ورك – أمر
ّ
الشهابيون –  -8ملعان
وردة باألجنبية – العاصمة التاريخية ل��وادي التيم التي حكمها
البرق – صفة الشيء وهيئته من البياض والسواد والحمرة –  -9ظرف بمعنى وسط – إسم
حمله سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا –  -10عائلة مخرج بولندي يعيش في فرنسا
ُيعتبر من أهم املخرجني السينمائيني في القرن العشرين

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
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.

 -1مدينة لبنانية – إح��دى ال�ق��ارات –  -2من أعظم شعراء ال��دول��ة العباسية أث� ّ�ر تراثه اليوناني
ّ
النبي
الفارسي في عبقريته فجاء بشعر غريب األس�ل��وب عن أه��ل زمانه –  -3يأتي بعد – بنت
ال�ك�ب��رى –  -4مدينة على ال�س��اح��ل ال�س��وري –  -5ط�ّي�نّ ال�ح��ائ��ط – م�ك��ان ُي�ع� ّ�د لتمثيل ال��رواي��ات –
الجاهلية
للتعريف –  -6عائلة مستشرق بلجيكي وراهب يسوعي راحل إشتهر بأبحاثه عن عرب
ّ
والعهد األم��وي – للتأوه –  -7حفر األرض وحرثها – تمايل بجسده – بيت –  -8عود تنظف به
األسنان – عالمة زائد باألجنبية أو ِم ْسح وبساط من شعر –  -9إحدى الواليات املتحدة األميركية
–  -10عاصمة جزر فوكلند

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1محمد إسكندر –  -2نجيب حنكش –  -3جلس – سا – أمي –  -4اب – مصراع –  -5يالطا – أكرا – -6
ّ
بز – ّ
يهب – نمل –  -10نيكاراغوا
قبر – ربج – تل –  -7رياضي – كأل –  -8غامس – دنا – -9

عموديًا

 -1منجنيق – غنب –  -2حجل – إبرازي –  -3ميس الريم –  -4دب – بط – آسيا –  -5أحس – أرض – هر
–  -6سنام – بيدبا –  -7ك ك – صاج –  -8نشارك – كانو –  -9مارتل – ما –  -10ربيع األول
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