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تعزية
نابل�ش / ر�م �هلل – ز�هر �لهموز وعائلته ي�صاطرون �أ�صدقاءهم �آل يعي�ش 

�لكر�م �لأحز�ن بوفاة �لأخ و�صديق �لعائلة �لعزيز فقيدهم �ملرحوم
�حلاج عادل رفعت �صالح يعي�ش

)�أبو رفعت(
ويتقدم��ون م��ن �أبن��اء �لفقيد �لإخ��وة و�لأ�صدقاء رفعت وك��رمي وكامل 
وكرميات��ه م��ي ومن��ال ون��د�ء وو�لدته��م و�أ�صق��اء �لفقيد �ل�ص��ادة �صالح 
وع��ديل وب�صام وع��ز�م و�صقيقات �لفقيد وعم��وم �آل يعي�ش �لكر�م باأحر 
�لتع��ازي و�ملو��صاة بهذ� �لفقد�ن �لأليم.  �صائلني �ملوىل �أن يتغمد �لفقيد 
برحمت��ه وي�صكنه ف�صيح جناته، و�أن يله��م ذويه وحمبيه �ل�صرب وح�صن 

�لعز�ء.

خطاب مطالبة بشأن تفعيل قرار مجلس األمن 2250
الخاص بالشباب، السلم واألمن

الشباب هم المحرك الرئيس في الحياة السياسية واالجتماعية, 

وعليهم تلقى مسؤولية التغيير اإليجابي, وإذ يؤكد قرار مجلس 

األمن 2250 على أهمية حماية الش���باب من الصراعات المسلحة 

وضرورة خلق بيئة صحية للش���باب ودعم دورهم في بناء السلم 

على المستويين المحلي والدولي.

وإذ نهيب في جمعية منتدى التواصل بصانع القرار الفلسطيني 

ممثل بسيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلس���طينية بضرورة توجيه دوائر االختصاص التخاذ 

إجراءات عملي���ة لتفعيل قرار مجلس األم���ن رقم 2250 الخاص 

بالش���باب خصوصا وأن دولة فلس���طين من الدول الموقعة على 

القرار.

الجائحة: وفاة 19 مواطنًا، ورصد 1595 إصابة 
وزيرة الصحة تحذر: الوضع الوبائي خطير جدًا

رام الل���ه – "األيام": أودى الوباء بحياة 19 مواطنًا متأثرين بإصابتهم 
بفيروس كورونا المستجد، وواصلت اإلصابات اليومية تسجيل أرقام 
مرتفع���ة عقب رصد 1595 إصابة جديدة، أم���س، بينها 310 إصابات 
في محافظة الخليل، لترتفع اإلصابات النشطة مجددًا وتبلغ %22.6، 
على الرغم من تس���جيل 1429 حالة تعاٍف جديدة، في الوقت الذي لم 
ت���رد فيه معطيات حول اإلصابات الجديدة في قطاع غزة بعد توقف 
المختبر المركزي عن إجراء الفحوص جراء ممارس���ات االحتالل، تزامن 

22 إصابة جديدة بـ"كورونا" 
في صفوف جالياتنا بأميركا

رام الل���ه - "األيام": قالت وزارة الخارجي���ة والمغتربين، إنه لم يتم 
تس���جيل وفي���ات جديدة للي���وم الثاني على التوال���ي في صفوف 

الجاليات الفلسطينية حول العالم.
وأضافت الخارجية في تقريره���ا، امس، إن فريق العمل المختص 

ذل���ك مع وص���ف وزارة الصحة الوضع الوبائي الحالي في فلس���طين 
بالخطير ج���دًا في ظل ارتفاع نس���بة إيجابية الفح���وص من مجمل 
العينات، ونسب إشغال األسرة في المراكز المخصصة لعالج "كورونا" 
والمشافي، وعدد المرضى الذين يحتاجون أجهزة تنفس اصطناعي.

فق���د قالت وزارة الصحة في تقريره���ا اليومي: إن حاالت الوفاة الجديدة 
س���جلت لخمس حاالت في محافظ���ة جنين، وثالث ح���االت في محافظة 
نابل���س، وحالة في محافظة طولكرم، وحالة ف���ي محافظة قلقيلية، وحالة 
ف���ي محافظة الخليل، وحالة في محافظ���ة طوباس، وحالة في محافظة رام 
الله والبيرة، وس���ت حاالت في قطاع غزة، لتبل���غ حصيلة وفيات الوباء في 
فلسطين 961 حالة، وتستقر نسبة الوفيات من مجمل اإلصابات عند %0.8.
وأش���ارت الوزارة إلى أنها سجلت 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
توزعت بواقع 310 إصابات في محافظة الخليل، و263 في محافظة نابلس، 
و141 في محافظة بيت لحم، و46 في محافظة قلقيلية، و202 في محافظة 
رام الله والبيرة، و127 في محافظة جنين، و39 في محافظة سلفيت، و90 
في محافظة طولكرم، و26 ف���ي محافظة طوباس، و14 في محافظة أريحا 

واألغوار، و93 في ضواحي القدس، و244 في مدينة القدس المحتلة.

االحتالل يشّن حملة هدم وتجريف واسعة
إصابة العشرات خالل اقتحام مخيم عقبة جبر

محافظات – "األيام": أصيب عش���رات المواطني���ن، أمس، بحاالت 
اختن���اق متفاوتة خ���الل مواجهات أعقبت اقتح���ام قوة من جيش 
االحتالل مخيم عقبة جبر، في س���ياق حملة هدم وتجريف واس���عة 
شنتها في محافظات عدة أقدمت خاللها على هدم خمسة مساكن 
وخيمة س���كنية ومنش���أتين زراعيتي���ن وردم بئر تاركة عش���رات 
المواطنين دون مأوى، تزامن ذلك مع تجريفها أرضًا زراعية وسالسل 

حجرية بحجة زراعتها دون ترخيص!
فقد أصيب عش���رات المواطنين بح���االت اختناق خالل مواجهات 

اندلعت في مخيم عقبة جبر، جنوب غربي أريحا.
وأفادت مصادر محلية ب���أن قوات االحتالل اقتحمت المخيم فجرًا، 

وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت 
والغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت خالل تصدي المواطنين 
للقوة المقتحمة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ما 

أسفر عن إصابة العشرات بحاالت االختناق، عولجت ميدانيا.
ولفت���ت إلى أن قوات االحتالل دهمت ع���ددًا من المنازل واعتقلت 

ثالثة مواطنين خالل عملية االقتحام.
وعلى صعيد عملي���ات الهدم والتجريف، هدمت قوات االحتالل 4 
مساكن، وشردت 44 مواطنًا من س���اكنيها، في تجمع شالل العوجا 

شمال مدينة أريحا.

األردن: 46 وفاة و3062 إصابة جديدة بـ"كورونا"  
عمان - وكاالت: أعلنت وزارة الصحة األردنية، امس، عن تسجيل 46 

حالة وفاة و3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجّد.
وبذل���ك يرتف���ع إجمالي ع���دد ح���االت اإلصابة ف���ي المملكة إلى 
)247,131( حالة، فيما يبلغ عدد الحاالت النشطة حاليًا )46,911( حالة.
وس���جلت )46( حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى )3162( 

وفاة.
دِخل���ت للعالج في المستش���فيات 

ُ
وبلغ ع���دد الح���االت التي أ

المعتمدة )194( حالة، فيما غادرت )167( حالة المستشفيات بعد 
شفائها.

ى العالج في المستشفيات 
ّ
ويبلغ إجمالي عدد الحاالت التي تتلق

حاليًا )1406( حاالت، ونسبة اإلشغال بالعناية الحثيثة )%45(.
كم����ا بلغ ع����دد ح����االت الش����فاء، امس، ف����ي الع����زل المنزلي 
والمستش����فيات )5025( حال����ة، ليصل إجمالي حاالت الش����فاء 

)197,058( حالة.

في ختام زيارة سفرائه وممثليه إلى القطاع

االتحاد األوروبي: غزة جزء ال يتجزأ من فلسطين 
ولسكانها الحق في الحصول على حياة كريمة 

كتب حامد جاد:

تعهد ممث���ل االتحاد األوروبي لدى الس���لطة 
س���فين كون ف���ون بورغس���دورف بالعمل على 
تمكي���ن الس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية من 
الحصول عل���ى لقاح ضد في���روس كورونا وذلك 
بالرغ���م من صعوب���ة األمر، الفتًا ال���ى أن االتحاد 
األوروب���ي يعمل بالتع���اون مع منظم���ة الصحة 

العالمية والعديد من المنظمات الدولية من أجل 
تحقيق هذا األمر.

وأك���د بورغس���دورف خ���الل مؤتم���ر صحافي 
عقده، امس، في فندق المش���تل في مدينة غزة 
أهمية االس���تمرار في دعم وكالة الغوث "أونروا" 
لمساعدة قطاع غزة، الفتًا الى أن االتحاد األوروبي 
يعد أحد أكب���ر المانحين ل�"أون���روا"، وهو ملتزم 
تج���اه الالجئي���ن، ليس فقط في قط���اع غزة، بل 

وفد إسرائيلي يزور 
البحرين الختيار موقع 

لمقر السفارة

الق���دس- وكاالت: زار وف���د من 
اإلس���رائيلية  الخارجي���ة  وزارة 
العاصمة البحرينية، الختيار موقع 
إقامة سفارة تل أبيب في المنامة.
وقال���ت صحيف���ة »يديعوت 
أحرونوت«، أم���س، إن ممثلين 
ع���ن الخارجي���ة اإلس���رائيلية 
تفقدوا خالل األس���بوع الجاري 
ع���دة عق���ارات ف���ي المنام���ة 
الختيار أنسبها من أجل إقامة 

السفارة.

الحكومة اإلسرائيلية: "صعوبات قانونية" 
تمنع اإلغالق الليلي للحد من انتشار "كورونا"

أعلن���ت  وكاالت:   - الق���دس 
مس���اء  اإلس���رائيلية،  الحكومة 
أم���س، أنها تبحث ع���ن بدائل 
لق���رار اإلغ���الق الليل���ي ال���ذي 
لش���ؤون  الوزاري  المجلس  أقره 
"كورون���ا" )كابني���ت كورون���ا(، 
يوم اإلثنين، للحد من انتش���ار 

الفي���روس، وذل���ك ف���ي ظ���ل 
"الصعوبات القانونية" القائمة.

يأتي ذل���ك في أعقاب موقف 
نائ���ب المستش���ار القضائ���ي 
للحكوم���ة اإلس���رائيلية ال���ذي 
شدد على أن عدم وجود موقف 
الصحة  وزارة  واضح وصريح من 

يؤكد أن فرض اإلغالق قد يؤدي 
إلى خفض معدالت اإلصابة، لن 
يك���ون من الممك���ن الدفاع عن 
القرار في المحكمة اإلسرائيلية 

العليا.
وأشار نائب المستشار القضائي 
إلى "صعوبات قانونية" لدعم قرار 
الحكومة بفرض حظر للتجول خالل 

فترة اإلغالق الليلي، دون موقف ساعر يعلن االنشقاق عن "الليكود":
األولوية هي استبدال حكم نتنياهو

ت���ل أبيب - »ع���رب 48«: أعلن عضو الكنيس���ت والوزير الس���ابق، 
جدعون ساعر، انشقاقه عن حزب »الليكود« الحاكم، وتأسيس حزب 
جديد يخوض بواس���طته االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة؛ وذلك في 
مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس، معتبرا أن »األولوية القصوى هي 

استبدال حكم نتنياهو«.

إسرائيل تضغط على الكونغرس
لتسهيل التطبيع مع السودان

القدس - وكاالت: شرعت إسرائيل وبتفويض من رئيس الحكومة، 
بنيامي���ن نتنياه���و، بحملة ضغط في الكونغ���رس األميركي بطلب 
من الس���ودان، وذلك للمصادقة على مش���روع قانون يمنح الخرطوم 
حصانة من الدعاوى القضائية المس���تقبلية في الواليات المتحدة 
م���ن قبل ضحايا الهجمات اإلرهابية، وفقا لتقارير صحافية أميركية 

وإسرائيلية.
وأفاد موقع "أكس���يوس"، بأن رئيس مجلس الس���يادة السوداني 
الفري���ق أول عبد الفتاح البرهان، طلب من إس���رائيل خالل زيارة وفد 
إس���رائيلي إلى الس���ودان قبل أس���بوعين أن تعمل مع الكونغرس 

في قضية فساد واستغالل نفوذ

فرنسا: االدعاء يطلب حبس الرئيس 
األسبق ساركوزي أربع سنوات

باري���س - أ ف ب: طلب االدع���اء في محاكمة الرئيس الفرنس���ي 
األس���بق نيكوال ساركوزي في قضية فس���اد واستغالل نفوذ، امس، 

حبس المّدعى عليه أربع سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ.
وس���اركوزي اليميني البالغ 65 عاما، مّتهم بالس���عي لرشوة قاض 
مقابل الحص���ول على معلومات عن تحقيق يط���اول تمويل حملته 

االنتخابية.
وطل���ب االدعاء أيضا حبس المّتهمي���ن اآلخرين في القضية وهما 
القاضي الس���ابق جيلبير أزيبير ومحامي س���اركوزي تييري إرتزوغ، 

خالف جديد بين نتنياهو 
وغانتس بشأن هوية سفير 

إسرائيل في اإلمارات

ت���ل أبي���ب - وكاالت: أفادت 
العبرية،  صحيف���ة "معاري���ف" 
ام���س، ب���أن هوي���ة الس���فير 
اإلم���ارات،  ف���ي  اإلس���رائيلي 
أصبحت نقطة خالف قوية بين 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

ووزير الدفاع بيني غانتس.
هوية  أن  الصحيف���ة،  وذكرت 

سفير إسرائيل لدى دولة

وفاة شاب وإصابة 4 آخرين جراء 
تماس كهربائي في مخيم طولكرم

طولكرم - وفا: توفي ش���اب )21 عامًا(، وأصيب 4 أشخاص جراء 
تماس كهربائي في مخيم طولكرم.

وذكر الناطق اإلعالمي باس���م الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن 
إطالق أعيرة نارية في الهواء أثناء حفل اس���تقبال أحد األسرى 
المحررين في مخيم طولكرم أدى لس���قوط أحد أس���الك كهرباء 

أكثر من مليون ونصف المليون وفاة و68 مليون إصابة

"كورونا" في العالم: بريطانيا تبدأ حملتها للتلقيح
وترامب يصدر مرسومًا بشأن أولوية اللقاحات 

عواصم - أ ف ب: باش���رت بريطانيا، امس، حملتها للتلقيح ضد 
فيروس كورونا المس���تجّد، في أول خطوة م���ن هذا النوع في بلد 
غربي، بالتزامن مع تأكيد مجلة "ذي النسيت" العلمية نتائج لقاح 
للمرة األولى فيما وقع دونالد ترامب مرسوما يمنح بالده أولوية في 

تسلم اللقاحات قبل تصديرها.
وأصبحت مارغريت كينان البالغة 90 عامًا، أول شخص في العالم 
يتلق���ى اللقاح ال���ذي طّوره تحال���ف فايزر/ بايونتي���ك األميركي 
األلماني، بعد قرابة أس���بوع من إعطاء الضوء األخضر لتوزيعه في 
بريطانيا الدولة األكثر تضررًا جراء الوباء في أوروبا مع قرابة 61500 

وفاة.

وينبغي على أكثرية الس���كان في بريطانيا االنتظار حتى العام 
عطى األولوية لنزالء دور الرعاية والعاملين 

ُ
2021 لتلقي اللقاح إذ ت

فيه���ا، ثم للعاملين في المجال الصح���ي ومن تفوق أعمارهم 80 
عامًا، في البلد البالغ عدد سكانه 66 مليون نسمة.

وكانت بريطانيا أول دولة ترخص اس���تخدام لقاح تحالف فايزر/ 
بايونتيك األلماني األميركي، في خطوة س���ريعة انتقدها بعض 

الخبراء.
وُيتوقع أن تتخذ الوكالة األوروبية للدواء قرارًا بش���أن هذا اللقاح 
بحل���ول نهاي���ة كانون األول، ف���ي وقت قد تبدأ كن���دا اعتبارًا من 

األسبوع المقبل تلقيح سكانها.

على إسرائيل الكف عن بناء المستوطنات

مجلس الوزراء السعودي يؤكد:
القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية

الري���اض - وكاالت: جدد مجلس الوزراء الس���عودي، مس���اء أمس، 
موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، قائال، إنها »قضية عربية 

أساسية ولم تتوان عن الدفاع عنها«.
وكان مجل���س الوزراء عق���د، امس، اجتماعا عب���ر االتصال المرئي، 
برئاسة العاهل الس���عودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

وتناول االجتماع آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وأك���د وزير اإلعالم الس���عودي، ماجد القصب���ي، أن المجلس جدد 
موقف المملك���ة تجاه القضية الفلس���طينية بأنه���ا قضية عربية 

أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبد العزيز.

أريح���ا - جي���ش االحت���الل خالل تفكيك مس���اكن 

وبركس���ات في منطقة "ع���رب الطريف���ات"، أمس. 

)عدسة: وفا(

أريحا - جيش االحتالل خالل تفكيك مساكن وبركسات في منطقة »عرب الطريفات«، أمس.                    )عدسة: وفا(

بايدن يقدم فريقه إلدارة أزمة كورونا
ويحدد أهدافًا للتغلب على الجائحة

واش����نطن - رويترز: قدم الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن 
الفريق المنتظر أن يقود تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، 
وأكد على توزيع اللقاحات على نطاق واسع لتحقيق هدفه بإعطاء 
األميركيين مئة مليون جرعة في المئة يوم األولى له في السلطة.
وأض���اف بايدن، إنه يريد م���ن الكونغرس أن يوف���ر التمويل 

وفد سفراء وممثلي االتحاد األوروبي خالل زيارته إلى قطاع غزة، أمس.              )عدسة: »األيام«(


