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 الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح
رام اهللا- وفا- نعى الرئيس محمود عباس، الليلة الماضية، نائب 
األمين العام الســابق للجبهة الشعبية، عضو اللجنة التنفيذية 
السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الوطني الكبير 

عبد الرحيم ملوح.
وأشــاد الرئيس بمناقب الفقيد الذي أمضى حياته مدافعا عن 

قضية وطنه وشعبه، في ساحات العمل والنضال الوطني.
وتقدم الرئيس من أســرة الفقيد بالتعازي والمواســاة، سائال 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع 
الرفيق األعلى، وان يلهم أهله وذويه وجماهير شــعبنا الصبر 

وحسن االحتساب.
ولــد ملوح في قرية أبو كشــك المهجرة قضاء مدينة يافا، في 
الثالث والعشــرين من آب/ أغســطس عام 1945، وهو متزوج 
ولــه ثالثة أوالد وبنت، درس المرحلة األساســية في مدرســة 
الجفتلك في األغوار، ونال درجة البكالوريوس في التاريخ من 

جامعة بيروت العربية.

 دعا األشقاء العرب إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السالم العربية31  وفاة و2110 إصابات بـ"كورونا".. والساللة الجديدة تنتشر بشكل أكبر بين األطفال

اشتية يشيد بالموقف التونسي
 الرافض للتطبيع مع إسرائيل 

رئيــس  أشــاد  الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
الــوزراء محمــد اشــتية بالموقف التونســي 
الرافــض للتطبيع مع إســرائيل، الذي عبرت 
عنه الخارجية التونســية فــي بيان لها أمس 
األول، واعتبــرت فيــه "التطبيع مع إســرائيل 
فــي غير محلّــه ألن الوضــع الطبيعي هو أن 
يسترد الشــعب الفلســطيني حقوقه كاملة 

غير منقوصة".
وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الثابت للشقيقة 
تونس من دعم الحقوق الوطنية المشروعة 
للشعب الفلســطيني والذي عبر عنه رئيس 
الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة، 
مؤكــدا أن حقوق الشــعب الفلســطيني غير 
قابلة للتصرف وال للســقوط بالتقادم، وفي 

ه فــي تقرير مصيــره وإقامة  مقدمتهــا حقّ
دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، الليلة الماضية: 
"إن الحكومة وهي تعبر عن تقديرها للموقف 
التونسي ولجميع المواقف الرافضة للتطبيع 
مــع إســرائيل، والداعمــة للحقــوق الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تدعو 
األشــقاء العرب إلى تأكيد التمســك بقرارات 
الشــرعية الدولية، وبمبادرة السالم العربية 
التــي ترفــض التطبيع مع إســرائيل قبل أن 
ينال الشعب الفلسطيني حريته بإقامة دولته 
المســتقلة على خطوط الرابــع من حزيران 
عام 1967 وعاصمتها القدس مع ضمان حق 
العودة لالجئين وفق القرار الدولي رقم 194".

 تسمية قاعة االجتماعات في مقر 
الرئاسة باسم الراحل صائب عريقات

رام اهللا- وفــا- بنــاء علــى قــرار الرئيس محمــود عباس، 
أعلن أمس األربعاء، عن تســمية قاعة االجتماعات في مقر 
الرئاســة باسم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، الراحل صائب عريقات.
يذكــر أنــه صادف أمــس األول مــرور 40 يومــا على رحيل 

المناضل الوطني الدكتور عريقات.

 الرئيس يعزي بوفاة السفير األسبق عوني بطاش
رام اهللا- وفــا- عــزى الرئيس محمود عباس، مســاء أمس 

األربعاء، عائلة السفير األسبق عوني بطاش.
وأعرب الرئيس خالل اتصاله مع زوجة الفقيد، ونجله محمد، 
عن تعازيه الحارة، سائال اهللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الصبر وحسن 
العزاء. وكان بطاش ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في 

الكويت حتى عام 1990، وتولى هناك 

 داهم منزل ذوي الشهيد محمود كميل في قباطية 

االحتالل يصيب شابا بالرصاص ويعتقله قرب 
بني نعيم والمستوطنون يواصلون العربدة

محافظات- الحياة الجديدة- وفا- أصيب شاب 
برصاص جيــش االحتالل اإلســرائيلي، فجر 
أمــس األربعاء، فــي منطقــة الجالجل قرب 
بلدة بني نعيم شرق الخليل. وأفادت مصادر 
لـ "وفا"، بأن قوات االحتالل أطلقت النار باتجاه 

مركبة فلســطينية في منطقــة الجالجل، ما 
أدى إلــى إصابة شــاب كان يســتقلها بجروح 
متوســطة، قبــل أن يتم اعتقاله واالســتيالء 

عليها.

 الرجوب يطلق مبادرة "أحياء يرزقون"
رام اهللا- الحياة الجديدة- تحت رعاية الرئيس 
محمود عباس، أطلق رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، اللواء جبريل الرجوب، أمس 
األربعاء، مبادرة إحياء يوم الشهيد الفلسطيني 

تحت شعار "أحياء يرزقون".
جاء ذلك خالل اجتماع عقد في أكاديمية جوزيف 
بالتر، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، مستشــار الرئيس لشــؤون المحافظات 
الحاج إسماعيل جبر، وعضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو 
عمرو، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير 
الحكم المحلي مجــدي الصالح، ووكيل وزارة 
األوقاف حســام أبو الرب، إضافة لممثلين عن 

المؤسسات الوطنية الشريكة.

وتنطلــق المبادرة في الســادس مــن كانون 
الثانــي المقبــل وتتواصل حتى نهاية شــهر 
كانــون األول عام 2021، وتشــمل الفعاليات 
جميــع محافظــات الوطــن بما فيهــا القدس 

المحتلة.
وأشــار الرجوب إلى أن هذه المبادرة الوطنية 
تحظى بدعم الرئيس، وتهدف لتخليد شهداء 
قضيتنا منذ عام 1917، بما يساهم في إحياء 
ذاكرتنا الوطنيــة وتخليدها في الوعي، الفتا 
إلى حصر ما يزيد عن 35 ألف شهيد حتى اآلن 
وهو الرقم الذي سيشكل المرحلة األولى من 
المبادرة، الفتا إلى أن العام 2021 سيكون عام 

تخليد شهداء فلسطين. 

 الحكومة تدين إرهاب المستوطنين المنظم 
وتدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
إرهــاب  الحكومــة،  أدانــت 
ضد  المنظم  المســتوطنين 
مختلــف  فــي  المواطنيــن 
المناطــق، الــذي نجــم عنه 
إصابة العديد منهم، وتخريب 
تحطيــم  و  ، تهــم ممتلكا
الســيارات فــي العديــد من 
القرى والبلــدات في الضفة 

الغربية.
كما أدانت مصادقة الحكومة 
قبــل  الليلــة  اإلســرائيلية 
الماضية علــى توفير منحة 
ماليــة تقــدر بـــ40 مليــون 

المستعمرات  لدعم  شــيقل 
في الضفة الغربية.

وحملــت الحكومــة في بيان 
للمتحدث الرســمي إبراهيم 
األربعــاء،  أمــس  ملحــم، 
ئيلية  ســر إل ا مــة  لحكو ا
كامــل المســؤولية عن تلك 
االعتداءات التي تجري بغطاء 
من قوات االحتــالل، محذرة 
من العواقب الوخيمة التي قد 
تترتــب على تكرار مثل تلك 

االعتداءات اإلرهابية.
بكل  االســتيطان  واعتبــرت 
أشكاله غير شــرعي، داعية 

لتوفيــر  الدولــي  المجتمــع 
الحماية لشعبنا الفلسطيني، 
بمســؤولياته  واالضطــالع 
إلدانــة التمدد االســتيطاني 
باعتباره يشكل جريمة حرب، 
االســتيطان  اســتمرار  ألن 
أن  شــأنه  مــن  وشــرعنته 
يقــوض الجهــود المبذولــة 
لتطبيــق قرارات الشــرعية، 
بإقامة الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس، وال سيما 
القرار الدولــي رقم (2334) 
الذي يدين االستيطان ويدعو 

إلى وقفه.

 مكرمة رئاسية لـ "القدس المفتوحة" والجامعة تطلق 
اسم المناضل الكبير باسل عقل على أحد مبانيها

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قدم الرئيس محمود عباس مكرمة 
إلى جامعة القدس المفتوحة، بتبرعه لصالح مباني فرع الجامعة 

في محافظة رام اهللا والبيرة.
وأعلنت الجامعة إطالق اســم المناضل الوطني الكبير باســل 
عقل على أحد مبانيها في محافظة رام اهللا والبيرة، تكريســا 
لوفاء ســيادته لرعيل قيادات الثورة الفلسطينية الذين ضحوا 

في سبيل تحرير فلسطين وإقامة الدولة المستقلة.
وتقدمت إدارة الجامعة 

 أبو ردينة في ذكرى مرور 4 سنوات على قرار 2334: على
 المجتمع الدولي تفعيل القرار القاضي بعدم شرعية المستوطنات

رام اهللا- وفا- أكد الناطق الرسمي باسم 
الرئاســة نبيل أبو ردينة أن اســرائيل، 
تواصل توسعها االســتيطاني المخالف 
لكافة القوانين الدولية، مســتغلة حالة 
الصمت الدولــي، وعدم تنفيذ القرارات 
المتعلقــة بهــذا الشــأن والتــي أقرهــا 

المجتمع الدولي نفسه.
جــاءت تصريحــات أبو ردينة لمناســبة 
مرور 4 سنوات على صدور القرار 2334 
عــن مجلس األمــن الدولي، الــذي أكد 
أن المســتوطنات اإلســرائيلية المقامة 
في األراضي الفلســطينية المحتلة منذ 

عام 1967، بما فيها القدس الشــرقية، 
غيــر شــرعية بموجب القانــون الدولي 
وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل 
الدولتين وســالم عادل ودائم وشــامل، 
الذي كرر مطالبته إسرائيل، بأن توقف 
على الفور وبشكل كامل جميع األنشطة 
االستيطانية في األراضي الفلسطينية 
المحتلــة، بمــا فيها القدس الشــرقية، 
وأن تحترم بشــكل تام جميع التزاماتها 
القانونيــة فــي هــذا المجــال، وأنه لن 
يعتــرف بأي تغييرات على حدود ما قبل 

1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

وشــدد الناطق الرســمي علــى أن هذا 
القــرار شــكل إدانة واضحة إلســرائيل 
على سياساتها االستيطانية االستعمارية 
من قبل المجتمع الدولي جميعه بما فيه 

الواليات المتحدة األميركية.
وأوضح أن الرد اإلســرائيلي على القرار 
كان اإلعــالن عــن مزيد من المشــاريع 
وتركيزها  االســتيطانية،  والمخططات 
في القدس المحتلة، ومزيدا من عمليات 
وتهجيــر  األراضــي  ومصــادرة  الهــدم 

المواطنين 

الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
أعلنــت وزيــرة الصحــة مي 
األربعــاء،  أمــس  الكيلــة، 
و2110  وفــاة،  تســجيل 31 
بفيــروس  جديــدة  إصابــات 
"كورونا"، و1823 حالة تعاف 

خالل الـ24 ساعة الماضية.
التقرير  وأكــدت الكيلة فــي 
الوبائيــة  للحالــة  اليومــي 
للفيروس في فلســطين، أن 
الوفيات الجديدة ســجلت في 
المحافظات على النحو التالي: 
نابلس (1)، قلقيلية (1)، بيت 
لحم (1)، جنين (3)، طولكرم 
(1)، الخليــل (9)، قطــاع غزة 
 ،(3) القــدس  مدينــة   ،(12)
مشــيرة إلــى أنه تــم إجراء 
6367 فحصــا. وقالت وزيرة 
الصحــة فــي حديــث إلذاعة 
صــوت فلســطين، أمس إن 

كافة المواطنين القادمين 

 إلكين انشق عن "الليكود" وانضم لـ "أمل جديد" وبيرتس يتنحى عن رئاسة حزب العمل

استطالع: حظوظ ساعر أفضل 
من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

رام اهللا- الحياة الجديدة- أظهر استطالع للرأي 
أمــس األربعاء، غداة حل الكنيســت والتوجه 
إلى انتخابات رابعة فــي آذار/مارس المقبل، 
أن رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، لن يتمكن من تشــكيل حكومة من 
دون انضمــام حزب "أمل جديد" الذي أسســه 
عضــو الكنيســت الســابق الــذي انشــق عن 
الليكود، جدعون ســاعر، وأعلن أنه سينافس 
على رئاسة الحكومة وأنه لن ينضم لحكومة 

يشكلها نتنياهو.
وبدا أن نتنياهو أطلق حملته االنتخابية، صباح 
أمس، معتبرا أنه "يوجد سياســيون كثيرون، 
لكن أيا منهم لن يتمكن من تشــكيل حكومة 
دون (رئيــس حزب "ييش عتيــد" يائير) لبيد 
وأحزاب اليســار. والطريق الوحيدة لتشــكيل 
حكومــة يمين، من دون أحزاب اليســار، هي 
التصويت لليكود"، حسب ما نشر موقع "عرب 

."48

 أوروبا فكت الطوق الصحي عن بريطانيا وساللة "مقلقة" من جنوب أفريقيا

العثور على أنواع جديدة من "كورونا" و"الصحة 
العالمية" تحذر من ارتفاعات قياسية باإلصابات 

عواصم- وفا- أ.ف.ب- أعلنت منظمة الصحة 
العالمية أن إصابات كورونا األسبوعية سجلت 
أعلى مســتوى منذ بدء الجائحــة، وأن نصف 
اإلصابــات في األميركيتيــن. وتظهر البيانات 
اســتمرار اتجاه تزايد اإلصابات هذا الشهر مع 

بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.
وقالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها 
الوبائي األسبوعي، إن الحاالت الجديدة زادت 
6 % أو 4.6 مليــون في األســبوع المنتهي في 

20 كانون األول/ ديســمبر. وارتفعت الوفيات 
الجديــدة 4 % أو حوالــي 79 ألفــا فــي الفترة 

نفسها.
وقالت جامعة إسبيريتو سانتو في اإلكوادور، 
إن مجموعــة مــن علمائهــا اكتشــفت أنواعا 
جديدة مــن فيروس كورونــا، يمكن أن يؤثر 
أحدها علــى تزايد المرض، لكن ال عالقة لها 
بالســاللة البريطانيــة. وذكــرت الجامعة، أن 

الباحثين قاموا بحفظ 

 بيلوسي: سأجر ترامب من شعره
 إلى خارج البيت األبيض

واشنطن- وفا- رددت رئيسة مجلس النواب األميركي، نانسي 
بيلوســي، أمام العديد من السياســيين في واشنطن العاصمة 
أنهــا تريد التأكد من مغادرة الرئيــس المنتهية واليته، دونالد 
ترامــب، المكتب البيضاوي بطريقة أو بأخــرى، بعد أن واصل 
اإليحــاء بأن خصمه الديمقراطي الرئيس المنتخب، جو بايدن، 

قد فاز بشكل غير عادل.
وأخبرت بيلوســي (ديمقراطية مــن كاليفورونيا) فريقها بأنها 
ال تســتطيع االنتظار حتى تنتهي واليــة ترامب. وأضافت أثناء 
انخراطها في مناقشات قانون اإلغاثة لمواجهة تداعيات كورونا، 

أنها تعد الساعات حتى يرحل.
وأكدت مجلة "بوليتيكو" أن بيلوسي قالت لفريقها إنها تخطط 

لسحب ترامب من شعره ويديه

 البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي برفض مشروع 
القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر االستيطانية

القاهرة- وفا- طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، 
المجتمع الدولي برفض مشــروع القانون العنصري لتســوية 
وتمويل البؤر االســتيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة 
بعــد موافقــة "الكنيســت" االســرائيلي علــى القــراءة األولى 
لمشــروع هذا القانون الذي ينــص على إلزام مختلف الوزارات 
فــي حكومة القوة القائمة باالحتالل (إســرائيل) بتزويد جميع 
البؤر االســتيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى 

التحتية بغرض شرعنتها.
وأكد رئيس البرلمان العربي في خطابات وجهها لألمين العام 
لألمــم المتحدة، ورئيس االتحاد البرلمانــي الدولي، ومفوض 
األمــم المتحدة الســامي لحقوق اإلنســان، ورئيــس البرلمان 
األوروبــي، رفض البرلمان العربي لمشــروع القانون باعتباره 
تحديا صريحا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن قرار مجلس 
األمــن الدولي رقم 2334 لعــام 2016 الذي أكد بطالن وعدم 

شرعية جميع أشكال االستيطان في

 االتحاد األوروبي وإسبانيا يقدمان 19.5 مليون 
يورو للمساهمة في دفع المخصصات االجتماعية

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- قدم االتحاد األوروبي وإسبانيا، 
أمس األربعاء، 19.5 مليون يورو، للمســاهمة في دفع الدفعة 
الســنوية الثالثة للمخصصات االجتماعيــة، من خالل البرنامج 
الوطني للتحويالت النقدية التي يستفيد منها 115,000 أسرة 

محتاجة.
وقال ممثل االتحاد األوروبي ســفين كون فون بورغســدورف: 
"الحقــوق في الضمــان االجتماعي والحد األدنى من مســتوى 
المعيشة منصوص عليها في المعاهدات واالتفاقيات العالمية 
لحقوق اإلنسان، وبالنظر إلى الهامش المالي المحدود للسلطة 

الفلسطينية، والميزانية التي ال يمكن

 "الخارجية األردنية" تدين استمرار 
أعمال الحفريات في مدخل مقبرة 

الشهداء بالقدس المحتلة
وزارة  أدانــت  وفــا-  عمــان- 
الخارجية وشؤون المغتربين 
أعمــال  اســتمرار  األردنيــة 
الحفريات فــي مدخل مقبرة 
الشهداء في القدس الشرقية 

المحتلة.
وأكد الناطق الرســمي باسم 
الفايــز  اهللا  ضيــف  الــوزارة 
رفض المملكــة وإدانتها لما 
تقوم بــه ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي من أعمال حفر 
ودرج  ســور  عنــد  وتجريــف 
المقبــرة، داعيــا إلــى وقفها 

فورا.
الجائحة تعمق البؤس في غزة

 أكرم اللوح

(أ.ف.ب) شجرة الميالد في ساحة كنيسة المهد .         


