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كلمة العدد

متديد ولية الونروا جزء 

من امل�سوؤولية الدولية 

املهند�س رفيق خرفان 

مدير عام دائرة

 ال�س�ؤون الفل�سطينية 

���س��وت��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���الأمم 

امل��ت��ح��دة ي���وم ال��ث��ال��ث ع�����س��ر م���ن ك��ان��ون 

ولي���ة  م��ه��ام  مت��دي��د  ع��ل��ى   2019 الأول 

وت�سغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ال��ة 

لج���ئ���ي ف��ل�����س��ط��ني يف ال�������س���رق الأدن������ى 

وي���اأت���ي   .2023 ع����ام  ح��ت��ى  )الأون����������روا( 

ال��ت�����س��وي��ت ال�����س��اح��ق ل�����س��ال��ح مت��دي��د 

م��ن ت�سويت  �سهر  ق��راب��ة  ب��ع��د  ال��ولي��ة 

بال�سيا�سات  اخلا�سة  اللجنة  يف  مماثل 

واإن���ه���اء ال���س��ت��ع��م��ار )ال��ل��ج��ن��ة ال��راب��ع��ة( 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة.

اأن  التذكري  نعيد  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

 ، الثاين  عبد  امللك  بقياد جاللة  الردن 

ي�سدد دوماً على �سرورة موا�سلة وكالة 

ال���غ���وث ال���دول���ي���ة ) الون��������روا( ال��ق��ي��ام 

مب�سوؤلياتها والتزاماتها جتاه الالجئني 

 ، ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  م��ن��اط��ق  يف  الفل�سطينيني 

وفق قرار ان�سائها ال�سادر عن اجلمعية 

لعام   )302( رقم  املتحدة  لالمم  العامة 

ال���الزم  ال��دع��م  ت��وف��ري  ، واه��م��ي��ة   1949

باعتبارها  بواجباتها  تقوم  كي  للوكالة 

ال���دويل جتاه  ال��ت��زام املجتمع  ج��زء م��ن 

ق�سية الالجئني الفل�سطينيني 

اع�������راف  ال������ق������رار ه�����و  ان ه��������ذا  

ال��الج��ئ��ني  ب��ع��دال��ة ق�����س��ي��ة  دويل اخ����ر 

اي�سا  وه���و  وح��ق��وق��ه��م،  الفل�سطينيني 

ت����اأك����ي����داً  ل��ل��م��وق��ف ال�������دويل ال���وا����س���ح 

مل�����س��ل��ح��ة ا����س���ت���م���رار اأون��������روا يف ال��ق��ي��ام 

الفل�سطينيني،  الالجئني  اإزاء  بواجبها 

التي  الردين  للدبلوما�سية  ك��ان  حيث 

قادها وزير اخلارجية و�سوؤون املغربني 

جاللة  م��ن  بتوجيهات  ال�سفدي  امي��ن 

امللك عبد اهلل الثاين لتمديد مهام ولية 

الكبري  ، الث��ر  الغوث الدولية الون��روا 

ال��ذي جاء   ، ال�سيا�سي  النت�سار  ه��ذا  يف 

اثر جهود دبلوما�سية اردنية فل�سطينية 

لنا  انت�سارا   ي�سكل  ق��رار  ، وهو  وعربية 

لإنهاء  الرامية  املخططات  �سد  جميعا 

الالجئني  ب��ح��ق��وق  وامل�����س  ال��وك��ال��ة  دور 

الفل�سطينيني وطم�س ق�سيتهم.

اخرى  م��رة  نوؤكد  اذ  الردن  اننا يف 

ع���ل���ى دع���م���ن���ا ال���ك���ام���ل ل���وك���ال���ة ال���غ���وث 

ا�ستمرارها  واهمية  الون����روا   ال��دول��ي��ة 

ل����الج����ئ����ني  خ�����دم�����ات�����ه�����ا  ت������ق������دمي  يف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ب���اع���ت���ب���اره ج����زء مهم 

م���ن امل�����س��وؤول��ي��ة ال��دول��ي��ة جت���اه ق�سية 

الالجئني الفل�سطينيني  ونعيد التذكري 

ال��الج��ئ��ني  ب��ح��ق��وق  م��ل��ت��زم  ب����اأن الردن 

 ، وال��ت��ع��وي�����س  ب��ال��ع��ودة  الفل�سطينيني 

و�سرورة ا�ستمرار الونروا القيام بعملها 

وتطبيق  ال��ق�����س��ي��ة  ه���ذه  ح���ل  ح���ني  اىل 

احل��ل وف��ق ق��رارات المم املتحدة وعلى 

راأ�سها قرار اجلمعية العامة رقم 194.

القد�س .. عا�سمة فل�سطني

امللك ي�جه ر�سالة اإىل رئي�س جلنة احلق�ق غري القابلة للت�سرف لل�سعب الفل�سطيني

عمان -)برتا(-

الرزاز  عمر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�س  رعى   

ي�م الأربعاء 12/18 حفل ت�زيع اجل�ائز على 

اخلدمة  يف  املثايل  امل�ظف  بجائزة  الفائزين 

املدنية بدورتها احلادية ع�سرة لعام 2018.

امل�ظفني  حتفيز  اإىل  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف 

تقدمهم  فر�س  وت�سريع  املتميز  الأداء  ذوي 

املبادرة  على  وت�سجيعهم  القيادية  امل�اقع  اإىل 

وتعزيز  ومعارفهم  مهاراتهم  وتط�ير  والبداع 

التناف�سية بني امل�ظفني لل��س�ل اإىل التميز يف 

الداء امل�ؤ�س�سي.

واكد رئي�س ال�زراء يف كلمة القاها خالل 

احلفل الذي ح�سره عدد من ال�زراء وامل�س�ؤولني 

جاللة  ت�جيهات  بتنفيذ  ملتزمة  احلك�مة  ان 

ل��الرت��ق��اء  امل�ستمرة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

مب�ست�ى اخلدمات املقدمة للم�اطنني.

ولفت اإىل املحاور التي تعمل احلك�مة على 

تركز  والتي  الإن�سان  لدولة  و�س�ل  تنفيذها 

بالأداء  الرتقاء  على  القان�ن  دولة  حم�ر  يف 

النتاج  دولة  ويف  لأ�سحابها،  احلق�ق  واي�سال 

القطاع  وحتفيز  الإج�����راءات  ت�سهيل  على 

اإىل  ا���س��اف��ة  ال��ع��م��ل،  ف��ر���س  لت�فري  اخل��ا���س 

�سمان تعزيز كرامة الإن�سان وحقه يف التعليم 

كحق�ق  الجتماعية  واخل��دم��ات  وال�سحة 

تكفلها الدولة يف اطار حم�ر دولة التكافل.

باجلائزة  الفائزين  ال���زراء  رئي�س  وهناأ 

لفتا  العامة،  اخلدمة  جمال  يف  متيزهم  على 

العام  م��ن  اعتبارا  �ستعمل  احلك�مة  ان  اإىل 

للتميز  املحفزة  العمل  بيئة  تعزيز  على  املقبل 

والبداع

برتا - 

املغرتبني  و���س���ؤون  اخلارجية  وزي��ر  اأَك��د 

م�س�ؤولية  اللج�ء  ع��بء  اأن  ال�سفدي  اأمي��ن 

م�سرتكة للمجتمع الدويل ل يج�ز اأن تتحملها 

الدول امل�ست�سيفة وحدها و�سدد على �سرورة 

الالجئني  احتياجات  لتلبية  اجلماعي  العمل 

كلمة  يف  وا�ساف  لهم،  الكرمي  العي�س  وت�فري 

العاملي  املنتدى  يف  عقدت  جل�سة  افتتاح  يف 

ترتيبات  ع��ن���ان  حت��ت  جنيف  يف  لالجئني 

اأزمات  حل  »اإن  وامل�س�ؤوليات  العباء  تقا�سم 

واحل��روب  الأزم��ات  اإنهاء  يف  يكمن  الالجئني 

التي �سردتهم وبالتايل حتقيق ظروف الع�دة 

الط�عية الآمنة لالجئني.«  

وع��ل��ى ه��ام�����س امل���ن���ت���دى، ب��ح��ث وزي���ر 

ال�سفدي  اأمي��ن  املغرتبني  و�س�ؤون  اخلارجية 

العام  املف��س  م��ع   ،12/18 الأرب��ع��اء  ي���م 

لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���ك��ال��ة  بال�كالة 

)الأونروا(  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 

اأكد  ت�ساوري  اجتماع  يف  �ساوندرز  كري�ستيان 

يف  وال�كالة  اململكة  بني  الرا�سخة  ال�سراكة 

خط�ات  بحثا  كما  لها،  الدعم  ح�سد  جه�د 

مع  للت�ا�سل  م�سرتك  عمل  برنامج  ب��ل���رة 

التم�يل  ت�فري  ل�سمان  الدوليني  املانحني 

لتمكينها  املقبل  للعام  ال�كالة  مل�ازنة  الالزم 

احلي�ية  خدماتها  بتقدمي  ال�ستمرار  من 

اخلارجية  وزير  واأكد  الفل�سطينيني  لالجئني 

على �سرورة ت�فري الدعم الالزم ل�سد العجز 

املتبقي  التم�يل  اآمال ان يتم ت�سديد  احلايل، 

م��ن ال��دع��م ال���ذي ج��رى الل��ت��زام ب��ه حتى 

تتمكن ال�كالة من ت�فري خدماتها.

اأن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اأك��د 

والدائم  العادل  احلل  اأف��ق  غياب  ا�ستمرار 

ق�سية  الفل�سطينية،  للق�سية  وال�سامل 

ي�سكل و�سفة  الأ�سا�سية، ل  الأو�سط  ال�سرق 

فح�سب،  وا�ستقرارها  املنطقة  اأمن  لزعزعة 

ذلك  جاء  باأ�سره،  العامل  وا�ستقرار  اأمن  بل 

رئي�س  اإىل  امللك  جاللة  وجهها  ر�سالة  يف 

لل�سعب  للت�سرف  القابلة  غري  احلق�ق  جلنة 

الي�م  مبنا�سبة  نيانغ،  �سيخ  الفل�سطيني، 

العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني، الذي 

ت�سرين  من  والع�سرين  التا�سع  يف  ي�سادف 

الثاين من كل عام.  

اجله�د  تكثيف  اإىل  امللك  جاللة  ودع��ا 

الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  لإن��ه��اء 

ال�سالم  يحقق  ال���ذي  ال��دول��ت��ني  حل��ل  وف��ق��ا 

الدولة  قيام  اإىل  ويف�سي  وال�سامل،  العادل 

الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة والقابلة 

حزيران  م��ن  ال��راب��ع  خطوط  على  للحياة 

ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها   ،1967 عام 

الدويل  القان�ن  عليه  ن�س  الذي  احلل  وه� 

وقرارات الأمم املتحدة ذات ال�سلة.

»اإن  ال��ر���س��ال��ة  امل��ل��ك يف  وق���ال ج��الل��ة 

ال��ت��زام��ن��ا ال��را���س��خ ب��ح��م��اي��ة امل��ق��د���س��ات 

ال�سريف  بالقد�س  وامل�سيحية  الإ�سالمية 

واجب  الها�سمية،  ال��ساية  �ساحب  ب�سفتي 

و�سن�ا�سل  بها،  نعتز  تاريخية  وم�س�ؤولية 

ح��م��ل��ه��ا ل��ت��ك���ن ال��ق��د���س رم����زا ل��ل�����س��الم، 

الالجئني  ق�سية  اأن  على   جاللته  و���س��دد 

ق�سايا  اأه��م  اإح���دى  �ستبقى  الفل�سطينيني 

وفقا  حت��ل  اأن  يجب  التي  النهائي  ال��سع 

وخ�س��سا  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  ل��ق��رارات 

ومبا  العربية  ال�سالم  ومبادرة   194 القرار 

ي�سمن حق الع�دة والتع�ي�س، م�ؤكدا اهمية  

املتحدة لإغاثة  ل�كالة الأمم  الدعم  ت�فري 

»الأونروا«،  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 

الإن�سانية  بخدماتها  القيام  من  لتمكينها 

وواجبها وفقا لتكليفها الأممي ل�سمان حياة 

كرمية لالجئني وبث روح الأمل فيهم.

الرزاز يرعى حفل ت�زيع اجل�ائز على الفائزين بجائزة امل�ظف املثايل لعام 2018

ال�������س���ف���دي ي������ؤك�����د ������س�����رورة ت�����ف����ري ال�����دع�����م امل��������ايل ل�����الأون�����روا 

انتقالها  عن  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة  تعلن 

اأب�  �سارع  ال�سمي�ساين  يف  الكائن  القدمي  املبنى  من 

حامد الغزايل اىل املبنى اجلديد والكائن يف �ساحية 

�س�برماركت  بقرب  العمري  بن  القعقاع  �سارع  الر�سيد 

ماي ماركت مع اإبقاء ارقام ه�اتفها كما هي.

اعالن
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ن�سرة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جلان اخلدمات 

وال�ست�سارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

2

ال�سروق-

 اأك����د م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال�����س���ؤون 

الفل�سطينية املهند�س رفيق خرفان التزام 

ال�سيا�سّية  خط�اته  مب�ا�سلة  الردن 

والدبل�ما�سّية والقان�نّية، وتعزيز جه�د 

جاللة  يق�دها  التي  اخلارجّية  ال�سيا�سة 

الق�سّية  ل��دع��م  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

واإح��ق��اق  ال��ظ��ل��م،  ورف���ع  الفل�سطينّية 

العدالة لل�سعب الفل�سطينّي ال�سقيق.

وق���ال خ��الل اف��ت��ت��اح اع��م��ال م�ؤمتر 

امل�������س���رف���ني ع���ل���ى �����س�����ؤون ال��الج��ئ��ني 

الفل�سطينيني يف القاهرة ي�م الحدامل�افق 

بقيادة  ي�ا�سل  الردن  اإن   2019/12/1

جاللة امللك عبداهلل الثاين التاأكيد على 

ث�ابته ال�طنية والق�مية جتاه فل�سطني 

ق�سية  باعتبارها  ومقد�سات  وار�سًا  �سعبًا 

وم�ساندته  دعمه  ويجدد  الأوىل  الردن 

العادل  ن�سالهم  يف  الفل�سطينيني  لالأ�سقاء 

وامل�سروع لنيل حق�قهم ال�طنية.

تاأكيد  ي��ج��دد  الردن  ان  واأ����س���اف 

ال������س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

واجبا  القد�س،  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية 

ويت�سرف  يعتز  ت��اري��خ��ي��ة  وم�����س���ؤول��ي��ة 

مع  التن�سيق  وي���ا���س��ل  بحملها،  الردن 

بال�اجبات  للقيام  الفل�سطينيني  ال�سقاء 

ورعاية  حماية  يف  والتاريخية  الدينية 

تثبيت  على  والعمل  املقد�سات،  واإع��م��ار 

املقد�سيني، والت�سدي لأي حماولة  �سم�د 

مت�س ه�ية املدينة املقد�سة.

واأ�سار اإىل م�قف الردن الداعم لعمل 

والتي  )الون��روا(  الدولية  الغ�ث  وكالة 

الالجئني  حلق�ق  مهمة  حافظة  ت�سكل 

تق�م  الذي  الدور  واهمية  الفل�سطينيني، 

به الونروا نيابة عن املجتمع الدويل.

ولفت اإىل اأن الردن يرف�س اأي ت�جه 

لتقلي�س دعم الونروا، وعدم قب�له لأي 

خدماتها  تخفي�س  اأو  اإلغاء  عن  حديث 

اأخ�����رى، وي��دع���  ن��ق��ل م��ه��ام��ه��ا جل��ه��ة  اأو 

والإيفاء  دعمها  مل�ا�سلة  املانحة  ال��دول 

ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه امل��ن��ظ��م��ة المم��ي��ة 

وال�ستمرار  ب�اجباتها  القيام  لت�ستطيع 

ب��ع��م��ل��ه��ا وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا ل��الج��ئ��ني 

ال��ت��زام  م��ن  مت��ث��ل��ه  مب��ا  الفل�سطينيني، 

الالجئني  ق�سية  جتاه  ال��دويل  للمجتمع 

الفل�سطينيني.

العامة  الأمانة  امل�ؤمتر يف مقر  ويعقد 

وف�د  مب�ساركة  العربية،  ال��دول  جلامعة 

ولبنان  والأردن  وفل�سطني  م�سر  م��ن 

والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة 

الإ���س��الم��ي،  ال��ت��ع��اون  ومنظمة  وال��ع��ل���م 

والعل�م  للرتبية  الإ�سالمية  واملنظمة 

والثقافة.

الردن ي�سارك يف م�ؤمتر امل�سرفني على �س�ؤون الفل�سطينيني بالقاهرة

الفل�سطينية  ال�����س���ؤون  دائ���رة  ع��ام  مدير  ق��ال 

التي  الردنية،  اجله�د  اإن  خرفان،  رفيق  املهند�س 

بالتن�سيق  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ق��اده��ا 

وال�سديقة،  ال�سقيقة  الدول  من  عدد  مع  والتعاون 

حفزت املجتمع الدويل للتح�سيد وراء هدف م�اجهة 

العجز املايل لالونروا، وكانت النتيجة باهرة حيث 

بداية  دولر  ملي�ن   446 نح�  من  العجز  انخف�س 

العام  ليك�ن  نهايته،  دولر  �سفر  اىل   2018 العام 

الول لها الذي تخرج منه بدون عجز مايل، م�ؤكدا 

حا�سرة  زال��ت  وما  كانت  الفل�سطينية  الق�سية  ان 

اعمال  ج��دول  على  ت�ستحق  التي  مكانتها  وحتتل 

جاللة امللك.

وا�ساف خرفان يف ح�ار م��سع مع »الد�ست�ر«، اإن 

ال�كالة متكنت من خف�س عجزها املايل من نح� 220 

ملي�نا   89 نح�  اىل   2019 العام  مطلع  دولر  ملي�ن 

حتى نهاية ت�سرين الثاين املا�سي، ُي�ساف اليها نح� 

78 ملي�ن دولر قيمة تعهدات قطعها بع�س املانحني 

ومل يف�ا بها بعد، ليك�ن العجز الجمايل بنح� 167 

الأدنى  احلد  لتلبية  الالزم  املبلغ  وه�  دولر،  ملي�ن 

من خدمات ال�كالة حتى نهاية العام احلايل.

ال�كالة  مل�ستقبل  بالن�سبة  امل�ؤ�سرات  ان  وب��ني 

اأخطر  من  اخل��روج  من  متكنها  يتقدمها  مطمئنة، 

بعجز   ،2018 عام  تاريخها  يف  واجهتها  مالية  ازمة 

قرار  م�سروع  الرابعة  اللجنة  واج��ازة  دولر،  �سفر 

جتديد تف�ي�سها باأغلبية �ساحقة )171 �س�تا مع، 

وا�سرائيل وال�ليات املتحدة فقط �سد(.

التي تخ�س  الق�سايا  املقابلة عددا من  وتناولت 

الغ�ث  ووك��ال��ة  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  ق�سية 

دعم  يف  الأردن��ي��ة  واجل��ه���د   « الون���روا   « الدولية 

تقدمها  التي  واخل��دم��ات   ، الفل�سطينية  الق�سية 

يف  الفل�سطينيني  ل��الج��ئ��ني  الأردن���ي���ة  احل��ك���م��ة 

املخيمات .

خ�������رف�������ان: ال���ق�������س���ي���ة ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة حت��ت��ل 

م����ك����ان����ت����ه����ا ع�����ل�����ى ج������������دول اأع���������م���������ال امل����ل����ك

ال������د�������س������ت�������ر  ������س�����ح�����ي�����ف�����ة  م���������ع  خ������ا�������س������ة  م������ق������اب������ل������ة  يف 

بكرامة العي�س  يف  الالجئني  ح��ق  ي��دع��م  اأون����روا  تف�ي�س  مت��دي��د  اخل��ارج��ي��ة:  وزارة 

 عمان14كان�ن الول)برتا(- 

قال الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني ال�سفري �سيف اهلل 

الفايز اإّن قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اجلمعة، متديد تف�ي�س وكالة غ�ث 

وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا( حتى عام 2023 يعد دعما حلق الالجئني 

العي�س بكرامة.

ل  ال�لية  لتجديد  �ساحقة  باأغلبية  الت�س�يت  اأن  �سحفي  ت�سريح  يف  وب��ني 

ا�ستمرار  اأهمية  على  وال�سريح  ال�ا�سح  الدويل  امل�قف  لتاأكيد  اإعادة  ه�  )اأون��روا( 

ال�كالة يف القيام ب�اجبها جتاه ماليني الالجئني الفل�سطينيني يف املجالت التعليمية 

وال�سحية والإغاثية ودعم حقهم العي�س بكرامة والتي ت�سكل ق�سيتهم احدى اأهم 

قرار  خ�س��سا  الدولية  ال�سرعية  وفق  حتل  اأن  يجب  التي  النهائي  ال��سع  ق�سايا 

المم املتحدة رقم 194ومبادرة ال�سالم العربية ومبا ي�سمن حق الالجئني يف الع�دة 

والتع�ي�س.

وكانت169 دولة وافقت على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ب�ساأن التمديد 

ل )اأونروا( مقابل رف�س ال�ليات املتحدة واإ�سرائيل وامتناع 9 دول عن الت�س�يت. 

وبني ال�سفري الفايز اأن الدبل�ما�سية الأردنية تعمل با�ستمرار على دعم الأونروا.
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ال�سروق-

ال�س�ؤون  دائ��رة  عام  مدير  التقى   

الفل�سطينية بال�كالة �سامر اخل�ساونة  

وف����دا م��ن دائ����رة ����س����ؤون ال��الج��ئ��ني 

يف  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني 

مبنى الدائرة .

ورح����ب اخل�����س��اون��ة  يف ب��داي��ة 

عن  عر�سا  وق��دم  بال�سي�ف  حديثه 

ال���دائ���رة وم��ه��ام��ه��ا وجل����ان خ��دم��ات 

التي  واخل��دم��ات  وامل�ساريع  املخيمات 

تقدم لالجئني الفل�سطينيني  وطبيعة 

ع��م��ل وك���ال���ة ال���غ����ث ال���دول���ي���ة يف 

املخيمات .

وح�سر الجتماع مديري مديريات 

ال����دائ����رة وم���دي���ر م��ك��ت��ب ال���دائ���رة 

روؤ���س��اء  م��ن  ال��زرق��اء وع��دد  ملحافظة 

املديريات   مديرو  قدم  حيث  الأق�سام، 

كل  واع��م��ال  مل��ه��ام  خمت�سرا  ���س��رح��ا 

ال���دائ���رة ويف  م��دي��ري��ة ودوره�����ا يف 

الالجئني  ملجتمع  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

الفل�سطينيني. 

الفل�سطيني  اجلانب  عن  وحت��دث 

اب�  يا�سر  الالجئني  �س�ؤون  عام  مدير 

ك�سك الذي اعرب عن �سعادته يف هذا 

اللقاء م�سريا اىل ان الطرفني يعمال من 

اجل هدف واحد وه� خدمة الالجئني 

ظ��روف��ه��م  وحت�����س��ني  الفل�سطينيني 

املعي�سية .

ال�سروق-

لل�س�ؤون  الدولة  وزير  قام   

ك��س�كي  الياباين   اخلارجية 

يف  الياباين  وال�سفري  �س�زوكي  

ووف��دا  يانغي  هيدين�  الأردن 

خميم  اىل  ب���زي���ارة  م��راف��ق��ا 

ال�حدات حيث اطلع ال�فد على 

من�ساآت وكالة الغ�ث الدولية » 

وا�ستمع�ا  املخيم  » يف  الون��روا 

املنطقة  م��دي��ر  م��ن  ���س��رح  اىل 

والدكت�ر  احمد  م�ؤيد  املهند�س 

التعليم  وم�����س���ؤول��ة  ���س��ت��ي���ي 

الدكت�رة عروبة امل��سى .

�س�ارع  يف  بج�لة  قام�ا  ثم 

جلنة  رئي�س  قام  حيث  املخيم 

خ����دم����ات خم���ي���م ال�����ح����دات 

بتقدمي  ال��ك���ز  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 

وما  املخيم  عن  مف�سال  �سرحا 

ت��ق��دم��ه احل��ك���م��ة الأردن���ي���ة 

والونروا اىل جمتمع الالجئني 

الفل�سطينيني. 

ق��دم  ن��ه��اي��ة اجل���ل��ة   ويف 

اأه��ايل  وب��ا���س��م  با�سمه  ال��ك���ز 

امل��خ��ي��م ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 

نيابة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ل��ل��ح��ك���م��ة 

ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ُه ال��ي��اب��ان من 

دع����م ل�����الأون�����روا وال��ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية.

ال�حدات خميم  اىل  زي��ارة  يف  الياباين  اخلارجية  ال�س�ؤون  وزي��ر 

2023 ع����ام  ح��ت��ى  الأون��������روا  ت��ف���ي�����س  مت����دد  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وكالت -

اجلمعة  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  م��ّددت   

غ�ث  وك��ال��ة  تف�ي�س  الأول(،  )ك��ان���ن  دي�سمرب   13

 30 حتى  »اأون���روا«  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 

ي�ني� )حزيران( 2023، يف ظّل حملة ت�سكيك ت�اجهها 

ال���لي��ات  قبل  م��ن  عامني  منذ  عملها  ح���ل  ال���ك��ال��ة 

املتحدة واإ�سرائيل.

ووافقت 169 دولة على قرار ب�ساأن التمديد مقابل 

رف�س ال�ليات املتحدة واإ�سرائيل وامتناع ت�سع دول عن 

الت�س�يت. وينتهي تف�ي�س ال�كالة ملدة ثالث �سن�ات يف 

ي�ني� 2020.

املانحني  الذي �سدر اجلمعة »يح�ّس جميع  والقرار 

احل��اج��ات  لتلبية  ج��ه���ده��م  تكثيف  م���ا���س��ل��ة  ع��ل��ى 

الجتماعية  الأو�ساع  تده�ر  و�سط  لل�كالة«،  املت�ّقعة 

الأرا���س��ي  يف  خ�س��سًا  املنطقة،  يف  والق��ت�����س��ادي��ة 

الفل�سطينية.

امليزانية  يف  �سع�بات  و�سط  لل�كالة  التمديد  ياأتي 

م�ساعداتها   ،2018 عام  املتحدة،  ال�ليات  اأوقفت  منذ 

وعندما  دولر،  ملي�ن   300 البالغة  ال�سن�ية  املالية 

)ت�سرين  ن�فمرب  مطلع  لال�ستقالة  مديرها  ا�سطّر 

الثاين( بعد اتهامه باإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة، وتاأ�ّس�ست 

وتقّدم  امل��دار���س  اإدارة  وتت�ىّل   ،1949 ع��ام  »اأون���روا« 

يف  الفل�سطينيني  الالجئني  ملاليني  حي�ية  م�ساعدات 

ويعمل  الفل�سطينية.  والأرا�سي  و�س�ريا  ولبنان  الأردن 

لدى ال�كالة 30 األف م�ّظف، معظمهم من الفل�سطينيني.
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»ال�س�ؤون الفل�سطينية«: الأردن ي�ؤدي دوره التاريخي يف حماية املقد�سات
ال�سروق- 

اأك�����د ت��ق��ري��ر دائ������رة ال�������س����ؤون 

امللك  جاللة  اأن  ال�سهري،  الفل�سطينية 

كربى  اأهمية  ي���يل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

نيل  يف  الفل�سطينيني  الأ�سقاء  لدعم 

قيام  يف  وامل�سروعة  العادلة  حق�قهم 

الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة،  دولتهم 

وعا�سمتها   1967 ع��ام  ح��زي��ران  م��ن 

حل  اأ�سا�س  وعلى  ال�سرقية،  القد�س 

الدولتني.

�سهر  ع��ن  ال�����س��ادر  التقرير  وق���ال 

امللك  جاللة  ان  املا�سي،  الأول  ت�سرين 

ي�����س��دد ع��ل��ى رف�����س ك��ل الإج������راءات 

اأحادية اجلانب، التي من �ساأنها تق�ي�س 

فر�س ال�سالم، وي�ؤكد جاللته اأن الأزمة 

اإنكار  هي  والعامل  املنطقة  يف  املح�رية 

واأن  الفل�سطينية،  ال��دول��ة  قيام  ح��ق 

وال�ستقرار  بالأمن  تنعم  لن  املنطقة 

الفل�سطيني  ال�����س��راع  ينتهي  ح��ت��ى 

الذي  الدولتني،  حل  عرب  الإ�سرائيلي 

ال�سراع  وينهي  احلقيقي  ال�سالم  يحقق 

الأمم  وق���رارات  ال��دويل  للقان�ن  وفقا 

املتحدة، م�سيفا ان الأردن بقيادة جاللة 

امللك ي�ا�سل القيام بدوره التاريخي يف 

حماية املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية 

انطالقا من ال��ساية الها�سمية.

وا���س��ت��ع��ر���س ال��ت��ق��ري��ر م���ا���س��ل��ة 

�سهر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي خ���الل  الح���ت���الل 

ت�سرين الأول املا�سي انتهاكاته املعه�دة 

املحتلة  الفل�سطينية  الأر����س���ي  يف 

ب�سكانها ومقد�ساتها وممتلكاتها يف حتٍد 

والقرارات  واملعاهدات  امل�اثيق  جلميع 

الدولية.

وعر�س لأبرز هذه النتهاكات حيث 

ت�سببت ممار�سات الحتالل الإ�سرائيلي 

فل�سطينيني،   3 با�ست�سهاد  العدوانية 

)2 يف قطاع غزة املحتل، و1 يف ال�سفة 

املحتلة(، وجرح 339 معظمها  الغربية 

اإطار  يف  جريحا(   287( غزة  قطاع  يف 

نهجه  الإ�سرائيلي  الحتالل  م�ا�سلة 

بالقرب  امل�����س��ريات  قمع  يف  ال�ح�سي 

قطاع  يف  احل��دودي  الأمني  ال�سياج  من 

ق���ات  اأن  اإىل  التقرير  ول��ف��ت  غ���زة. 

م��سع  الفرتة  خالل  اعتقلت  الحتالل 

من   356( فل�سطينيًا:   368 التقرير، 

اأبناء  من   12 و  الغربية  ال�سفة  اأبناء 

قطاع غزة املحتلني(، ت�سدرتها القد�س 

اعتقال،  عملية   )106( ب�اقع  املحتلة 

الن��ت��ه��اك��ات  م��ن  جملة  م��ع  ب��ال��رتاف��ق 

املعتادة حلق�قهم.

ق����ات الح��ت��الل وفقا  ووا���س��ل��ت 

�سكنية  لتجمعات  اقتحامها  للتقرير، 

عمليات   404 ناهزت  والتي  فل�سطينية 

الغربية  ال�سفة  يف   397( اق��ت��ح��ام 

وت�زعت  املحتلني(،  غ��زة  قطاع  يف  و7 

النح�  على  ال�سفة  يف  الق��ت��ح��ام��ات 

 45 اهلل،  رام   58 القد�س،   39 التايل: 

ج��ن��ني، 4 ط���ب��ا���س، 34 ط���ل��ك��رم، 27 

 6 �سلفيت،   17 نابل�س،   52 قلقيلية، 

 5 اخلليل،   76 حل��م،  بيت   39 اأري��ح��ا،  

ما  مع  ال��سطى،   1 غزة،   1 غزة،  �سمال 

يرافقها وكالعادة، من تنكيل للم�اطنني 

متعمد  تخريب  و  حلرماتهم  وانتهاك 

حٍد  على  والعامة  اخلا�سة  للممتلكات 

من  وك��ال��ع��ادة  يرافقها  م��ا  م��ع  ���س���اء، 

حلرماتهم  وانتهاك  للم�اطنني  تنكيل 

اخلا�سة  للممتلكات  متعمد  وتخريب 

والعامة.

واأو�سح التقرير اأن ق�ات الحتالل 

اأنحاء  خمتلف  يف  حاجزا   344 اأقامت 

ال��ت��ايل:  النح�  على  ت���زع��ت  ال�سفة 

 4 جنني،   4 اهلل،  رام   37 القد�س،   11

 35 قلقيلية،   52 ط�لكرم،   1 ط�با�س، 

اأريحا، 88 بيت  نابل�س، 26 �سلفيت، 40 

خاللها  م��ن  اأع��اق��ت  اخلليل،   46 حل��م، 

واملنتجات  والب�سائع  امل�اطنني  حركة 

الزراعية.

الإ�سرائيلي  الحتالل  ا�ستمر  كما 

انتهاكاته  ممار�سة  يف  التقرير،  بح�سب 

الإ�سالمية  املقد�سات  �سد  املمنهجة 

الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  وامل�سيحية 

الدولية  ب��ال��ق��رارات  اآب��ه  غري  املحتلة 

القتحامات  تكثيف  عرب  ال�سلة،  ذات 

�سجل  حيث  املبارك،  الق�سى  للم�سجد 

يف  قيا�سيا  رقما  الأول،  ت�سرين  �سهر 

حيث  الق�����س��ى،  امل�سجد  اق��ت��ح��ام��ات 

م�ست�طن  بني  ما   6919 نح�  اقتحمه 

وطالب معاهد تلم�دية، ورجال �سرطة 

وخالل  كني�ست،  واأع�ساء  وخم��اب��رات 

اقتحم  العر�س«  »عيد  ي�سمى  ما  اأي��ام 

م�ست�طنًا،   4325 الق�����س��ى  امل�سجد 

للم�سجد  املقتحمني  عدد  يبلغ  وبذلك 

 31371 ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  الق�����س��ى 

م�ست�طنا وع�سكريا.

�سلطات الحتالل  اأن  التقرير  وبني 

�سد  العن�سرية  �سيا�ساتها  وا���س��ل��ت 

اأرا�سيهم  وم�����س��ادرة  الفل�سطينيني، 

واإخطار الكثري من املن�ساآت بالهدم حيث 

بيتًا   53 هدم  الأول  ت�سرين  �سهر  �سهد 

والقد�س،  الغربية  ال�سفة  يف  ومن�ساأة 

من�ساأة،   31 و  ب��ي��ت��ًا،   22 ه��دم  �سملت 

نفذها  ذات��ي��ة  ه��دم  ح���الت  بينها  م��ن 

لدفع  تفاديا  اأنف�سهم  الفل�سطيني�ن 

غرامات مالية باهظة.

ال�سلطات  اأق���رت  للتقرير  ووف��ق��ا 

ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع����ددا م���ن امل�����س��اري��ع 

تكثيف  اىل  تهدف  التي  ال�ستيطانية 

اليه�دي،  ال�ج�د  وتر�سيخ  ال�ستيطان 

جديد  ا�ستيطاين  خمطط  اأب��رزه��ا  من 

 700 ن��ح���  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��الء  يت�سمن 

جن�ب  قري�ت،  قرية  اأرا�سي  من  دومن 

نابل�س، وذلك من خالل تقلي�س املنطقة 

امل�سنفة )ب( ل�سالح م�ست�طنة »عيليه« 

جن�ب  امل�اطنني  ارا�سي  على  القائمة 

الحتالل  �سلطات  �سلمت  كما  نابل�س، 

دومنات   409 على  بال�ستيالء  اخطارا 

يعبد وبرطعة  بلدات وقرى  ارا�سي  من 

زيد  ونزلة  ووزب��دة  والعرقة  ووقفني 

جنني  ملحافظة  التابعة  العبد  وظهر 

والت��سع  ال�����س��م  ج���دار  ب��ن��اء  ل�سالح 

بال�ستيالء  اخطرت  فيما  العن�سري، 

على 3 اآلف دومن من ارا�سي �سرق يطا 

جن�ب اخلليل.

�سادرة  درا�سة  التقرير  وا�ستعر�س 

للدميقراطية«  الإ�سرائيلي  املعهد  عن 

ت���ن���اول���ت »ال���ع���الق���ات امل���ع���ق���دة بني 

اإ�سرائيل«  يف  والعرب  اليه�د  امل�اطنني 

– العن�سري  مبا ي��سح النهج العدواين 

يف  العرب  �سد  اإ�سرائيل  متار�سه  ال��ذي 

جانب  اإىل  احلياتية،  امل��ج��الت  كافة 

»م��دى  معهد  ع��ن  ���س��ادرة  م�قف  ورق��ة 

اأ�سباب  على  ال�س�ء  ت�سلط  الكرمل«، 

ال��سط  ل��دى  امل�ساركة  ن�سبة  ارت��ف��اع 

النتخابات  يف  ا�سرائيل،  يف  العربي 

اأيل�ل  �سهر  يف  الأخ���رية  الإ�سرائيلية 

تعزيز  اإىل  اأف�����س��ت  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي، 

متثيلهم وزيادة الق�ة الن�سبية للعرب يف 

الكني�ست ال�سرائيلي، واأخريا ا�ستعر�س 

له  وما  الردن  غ�ر  �سم  ق��رار  التقرير 

الإقليمي  امل�ست�ى  على  تداعيات  من 

والدويل .
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ال���������������������������س�������������ف�������������ري الن�������������دون�������������ي���������������������������س�������������ي 

ي����������������زور خم�������ي�������م ال�������������س������ه������ي������د ع��������زم��������ي امل�����ف�����ت�����ي

  ال�سروق- 

ا�ستقبل رئي�س جلنة خدمات خميم ال�سهيد عزمي 

دائ��رة  مكتب  وم��دي��ر  اخل�س�ر  �سامخ  حممد  املفتي 

ال�س�ؤون الفل�سطينية ملحافظة اربد حممد ال�سديفات 

الندوني�سي   ال�سفري  عبيد  بني  ل���اء  تربية  ومدير 

امل�افق  الأرب��ع��اء  ي���م  ل��ه  مرافقا  ووف���دا  اململكة  يف 

مدر�سة  اأ�ساتذة   من  ع��دد   بح�س�ر   2019/12/18

للذك�ر  الثان�ية  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

مع  بالتن�سيق  الزيارة  هذه  وجاءت  امل�سارك،  وال�فد 

املدر�سة  تزويد  اأج��ل  من  الها�سمية  اخلريية  الهيئة 

مبخترب احلا�س�ب وعدد من الأجهزة واملعدات الالزمة 

بال�سفري  واحل�����س���ر  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ورح����ب 

التربع   لهذا  وامتنانه  �سكره  عن  وع��رب  الندوني�سي 

تط�ير  اأج��ل  من  الندون�سية   احلك�مة  من  الكرمي 

خمترب احلا�س�ب العائد ملدر�سة امللك عبد اهلل الثاين 

اأجهزة  على  يحت�ي  ك��ان  املخترب  ك���ن  احل�سني  ب��ن 

حا�س�ب قدمية 

كما قدم اخل�س�ر نبذًة عن ن�ساأه املخيم واحتياجات 

امللكية  امل��ك��ارم  وع��ن  املفتي  ع��زم��ي  ال�سهيد  خميم 

ملخيمات  البالد  �سيد  جاللة  خ�س�سها  التي  ال�سامية 

الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن وعن م�اقف ال�سعب 

الندوني�سي واحلك�مة الأندوني�سية الداعمة للق�سية 

الفل�سطينية والتي تتنا�سب مع امل�قف الأردين  

ويف نهاية اللقاء قام �سعادة ال�سفري بافتتاح مركز 

بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ملدر�سة  العائد  احلا�س�ب 

احل�سني الثان�ية للذك�ر

العدد الثامن والربعون 5 جمادي الأوىل 1441 املوافق  31 دي�سمرب 2019 م

ال�سروق- 

الأحد  ي�م  الفل�سطينية،  ال�س�ؤون  دائ��رة  احتفلت 

خميم  خدمات  جلنة  قاعة  يف   ،2019/12/22 امل�افق 

و�سابة،  �ساب   100 نح�  بتكرمي  بالر�سيفة،  حطني 

نظمته  ال��ذي  الرقمي«  الت�سنيع  »برنامج  يف  �سارك�ا 

مبادرة  العهد، �سمن  م�ؤ�س�سة ويل  بالتعاون مع  الدائرة 

م�سنع الأفكار.

الدائرة،  الإدارية يف  ال�س�ؤون  وثمن مدير مديرية 

ن�ساطات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ج��ه���د  اخل�����س��اون��ة  ���س��ام��ر 

اأبناء  من  ل�سريحة  املجال  اأت��اح  ال��ذي  الإب���داع  ن��ادي 

و�سقل  ه�اياتهم  وممار�سة  مهاراتهم  لتنمية  ال�طن، 

�سخ�سياتهم.

تبنت  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائ��رة  ان  اإىل  واأ�سار 

العديد من املبادرات التي تهتم بقطاع ال�سباب وتفاعلهم 

اإظهار  مع جمتمعهم بكل روح ايجابية وحتفيزهم على 

قدراتهم ال�طنية املت�سلحة بالعلم واملعرفة.

وقال اإن الربنامج يهدف اىل تنمية قدرات ال�سباب 

على التعامل مع تقنيات جديدة ح�ل الت�سميم والر�سم 

اللكرتوين والتي متكن ال�ستفادة منها يف بناء م�ساريع 

التدوير وغريها  اإعادة  اإىل جانب  البيئة  �سغرية تفيد 

من امل�ساريع، م�ؤكدا اأن الربنامج اأ�سهم يف تعزيز قدرات 

وحت�سني  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  ومتكينهم  ال�سباب 

م�ست�ى حياتهم املعي�سية.

بدوره، ثمن مدير م�سنع الأفكار املهند�س اإ�سماعيل 

واإ�سهامها  الفل�سطينية  ال�����س���ؤون  دائ���رة  جه�د  حقي 

تعريف  ت�سمن  ال��ذي  التدريبي،  الربنامج  اإجن��اح  يف 

امل�ساركني بالأجهزة والإمكانات املت�فرة والتي اعتربها 

والبناء  للمتابعة  حتتاج  التي  الرقمي  للت�سنيع  بداية 

عليها لل��س�ل لنتائج ايجابية يف امل�ستقبل.

والأجهزة  الفني  الكادر  اأن  حقي  املهند�س  واأك��د 

واإكمال  ا�ستفادتهم  متابعة  اأجل  من  للم�ساركني  متاحة 

م�سريتهم يف الريادة والت�سنيع الرقمي.

�سالح  حطني  خميم  خ��دم��ات  جلنة  رئي�س  وق��ال 

النحاليني، اإن امل�ساركني يف الربنامج التدريبي من خالل 

يثمن�ن  الأفكار  وم�سنع  املخيمات  لأبناء  الإبداع  نادي 

اىل  يهدف  ال��ذي  الربنامج  ه��ذا  على  القائمني  جه�د 

تط�ير مهارات امل�ساركني و�سقل �سخ�سياتهم.

طيبة  امل�ساركني،  من  كل  عرب  اخلريجني  كلمة  ويف 

ويل  مل�ؤ�س�سة  تقديرهما  عن  ال�س�يف،  وف��ادي  حممد 

العهد ودائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية على اإتاحة الفر�سة 

على  والط��الع  التدريبي،  الربنامج  يف  للم�ساركة  لهم 

التكن�ل�جيا احلديثة والأجهزة املتط�رة والتي حفزت 

ار�س  على  وترجمتها  الأفكار  وم�اكبة  الإب��داع  على 

ال�اقع.

ويف ختام احلفل �سّلم اخل�ساونة الدروع التذكارية 

ملدراء مكاتب املخيمات الفل�سطينية يف عمان والزرقاء 

بذل�ها،  التي  للجه�د  تقديرا  واربد  والبقعة  وجر�س 

اإىل جانب ت�زيع ال�سهادات على اخلريجني.

ال�س�ؤون الفل�سطينية وم�ؤ�س�سة ويل العهد يكرمان امل�ساركني يف برنامج الت�سنيع الرقمي
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حم��������اف��������ظ ج��������ر���������س ي���������������زور خم������ي������م ������س������ف
ال�سروق-

حم���اف���ظ  ق������ام   

ج������ر�������س ع����اط����ف 

اىل  بزيارة  العبادي 

حيث  ���س���ف  خم��ي��م 

ان���ح���اء  يف  جت�������ل 

لالطمئنان  امل��خ��ي��م 

على �سالمة امل�اطنني 

خ���الل  امل���خ���ي���م  يف 

املنخف�س اجل�ي .

العبادي  والتقى 

ب����رئ����ي���������س جل��ن��ة 

عبد  املخيم  خدمات 

الذي  بنات  املح�سن 

اأكد جاهزية اللجنة 

ف�سل  ل���س��ت��ق��ب��ال 

وال�ستعداد  ال�ستاء 

ل���ل���م���ن���خ���ف�������س���ات 

اجل����ي���ة ح��ي��ث مت 

ت���ن���ظ���ي���ف وف���ت���ح 

م�����س��ارف امل���ي���اه يف 

امل����خ����ي����م ب���ج���ه����د 

جل����ن����ة خ����دم����ات 

امل���خ���ي���م وال��ه��ي��ئ��ة 

ال�ست�سارية .

ل���ل���ع���ام 2020 ب���ط���اق���ات الن����ت����ف����اع  ت�����س��ل��م  ج��م��ع��ي��ة ع���ن���دي ح���ل���م 
ال�سروق -

يف  ح��ل��م  ع��ن��دي  جمعية  ق��ام��ت   

ع��ددا  با�ستقبال  ال����ح���دات  خم��ي��م 

اجلمعية  من  امل�ستفيدة  العائالت  من 

من  الن��ت��ف��اع  ب��ط��اق��ات  وت�سليمهم 

رئي�س  بح�س�ر   2020 للعام  اجلمعية 

عبد  ال�حدات  خميم  خدمات  جلنة 

الفتاح الك�ز .

ن�ساء  بع�س  اىل  ال��ك���ز  وا�ستمع 

ال��ل���ات��ي  ع��ر���س��ن بع�س  اجل��م��ع��ي��ة 

العمل  اآملني  ي�اجهنها  التي  امل�ساكل 

على حلها  

وبدوره رحب ال�سيد خالد اجلبلي 

خميم  يف  حلم  عندي  جمعية  رئي�س 

و   اخلدمات  جلنة  برئي�س  ال�حدات 

اجلمعية  من  امل�ستفيدات  بالعائالت 

تق�م  ال��ذي  الكبري  ال��دور  وا�ستعر�س 

املحلي  املجتمع  بخدمة  اجلمعية  بة 

القيمة  امل��ب��ادرات  و  املجالت  بكافة 

التي تهدف بالنه��س بالعائالت. 

للع�ن  الأردن��ي��ة  اجلمعية  نظمت   - ال�سروق 

الطبي للفل�سطينيني يف مركزاها ال�سحية يف كل من 

خميم حطني وخميم جر�س وخميم الطالبية ، اأياما 

مع  للت�سامن  الدويل  الي�م  مبنا�سبة  جمانية  طبية 

ال�سعب الفل�سطيني الذي ي�سادف ال� 29 من ت�سرين 

)م�ستقبلنا  حملة  مع  وبالتزامن  عام  كل  من  الثاين 

هذه  خ��الل  الرتكيز  ك��ان  حيث  اأطفالنا(،  ب�سحة 

الأمرا�س  من  الأطفال  عالج  على  الطبية  الأي��ام 

امل��سمية وبلغت ن�سبتهم 80% من املر�سى.

على  اأي��ام  لثالثة  الطبية  الأي���ام  وا�ستملت    

معاجلة 1200 مري�س من خالل عيادات الخت�سا�س 

امل�ج�دة يف املراكز الثالثة)الطب العام والط�ارئ، 

الن�سائية، الأطفال، العي�ن، العظام، اجللدية، اأنف 

واأذن وحنجرة، القلب والباطنية(، وبجانب فح�س 

الطبيب املخت�س مت اي�سًا اإجراء ال�س�ر الإ�سعاعية، 

والفح��سات املخربية، والإجراءات الطبية داخل 

الأدوية  ت�زيع  مت  كما  الإيك�،  �س�ر  مثل  العيادات 

املجانية على جميع املر�سى الذين راجع�ا املركز..

اأيام طبية جمانية 

مبنا�سبة الي�م الدويل 

للت�سامن مع ال�سعب 

الفل�سطيني
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ال�سروق - 

وكنزة  ال�ستاء  مع�نة  بت�زيع   الإن�ساين  الع�ن  نادي  قام   

املع�زة  البقعه  لعدد من الأطفال والعائالت  ال�ستاء يف خميم 

يف املخيم وتاتي هذه امل�ساعدات بهدف دعم الفئات املحتاجة 

ف�سل  خالل  مل�ساعدتهم  والرام��ل  الأطفال  خا�سة  املخيم  يف 

ال�ستاء 

ن��������ادي ال�����ع������ن الن�������س���اين 

ي����������زع م����ع�����ن����ة ال�������س���ت���اء



ن�سرة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جلان اخلدمات 

وال�ست�سارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

7

ن�������������������س���������اط���������ات جل�����ن�����ة 
خ�������دم�������ات خم�����ي�����م م�����ادب�����ا

ال�سروق-

خدمات  وجلنة  م��ادب��ا  ثقافة  مديرية  اق��ام��ت   

خميم مادبا م�سرحية بعن�ان » بائع اخليطان » على 

اخلمي�س  ي�م  للجنة  التابع  الها�سمية  القاعة  م�سرح 

امل�افق 2019/11/28  حيث �سارك  نخبة من املمثلني 

الردنيني الذي ادوا امل�سرحية على مدى �ساعة ون�سف 

حمت�ى  ذات  امل�سرحية   وكانت  ال�سيق،   العر�س  من 

م�جه  لالأطفال الذين ح�سروا العر�س بكثافة حيث 

�ساهدها اكرث من 150 طفل من ابناء املخيم .

على  والقائمني  احل�س�ر  عرب  احلفل  نهاية  ويف 

على  اللجنة  واع�ساء  لرئي�س  �سكرهم  عن  العر�س 

والبهجة  الفرحة  ر�سمت  التي  اجلميلة  املبادرة  هذه 

للم�سرف  ال�سكر  اللجنة  وقدمت  الطفال  نف��س  يف 

واملنظم لهذا العر�س امل�سرحي حمم�د الر�ساونة .

ن�����������س�����اط�����ات جل�����ن�����ة خ��������دم��������ات خم�����ي�����م �����س�����ف

 ال�سروق-

امن  ملركز  املحلي  املجل�س  قام   

لعقد  امل��خ��ي��م  اىل  ب��زي��ارة  ���س���ف 

جلنة  ق��اع��ة  يف  اأم���ن���ي  اج��ت��م��اع 

اخلدمات حتت رعاية رئي�س املركز 

حم��م���د اخل��را���س��ق��ه ح��ي��ث األ��ق��ى 

�س�ف  خميم  خدمات  جلنة  رئي�س 

ترحيبية  كلمة  بنات  املح�سن  عبد 

ت�اجه  التي  العقبات  اىل  متطرقا 

اأه������ايل امل��خ��ي��م م��ن��ه��ا اك��ت��ظ��اظ 

الرئي�سية  املثلثات  يف  ال�سيارات 

الطريق  على  الب�سطات  واع��ت��داء 

العام واملقاهي غري املرخ�سة مطالبا 

بدورية �سري من وقت لآخر.

 وحت���دث اخل��را���س��ق��ة م���ؤك��دا 

و�سرورة   املطالب  هذه  اهمية  على 

ت�سيري دورية راجلة ليال،  واأكد على 

تفعيل دور اأع�ساء املجال�س املحلية 

ال�ستاء  لف�سل  التام  وال�ستعداد 

���س��م��ن خ��ط��ة ال����ط�����ارىء ووع���د  

والتحديات  امل�ساكل  ك��ل  بتذليل 

التي ت�اجه منطقة الخت�سا�س.

ك��م��ا ق���ام���ت جل����ان ت��ط���ع��ي��ة 

يف  امل��ح��ب��ة  ع��ن��اق��ي��د  جمعية  م��ن 

�س�ف  خميم  اىل  بزيارة  الفحي�س 

التق�ا برئي�س جلنة خدمات  حيث 

وع��دد  بنات  املح�سن  عبد  املخيم 

بنات  ورح��ب  اللجنة  اع�ساء  م��ن 

ب��ال�����س��ي���ف م����ؤك���دا اه��م��ي��ة ه��ذه 

الجتماعي  والت�ا�سل  ال��زي��ارات 

، وق���دم نبذة  ال���ط��ن  اب��ن��اء  ب��ني 

ع���ن امل��خ��ي��م م���ن ح��ي��ث امل�����س��اح��ة 

وال�سكان واخلدمات التي تقدم فيه 

بال�سافة اىل دور وكالة الغ�ث وما 

تقدمه من خدمات يف جمال التعليم 

�سرورة  م�ؤكدا  والنظافة  وال�سحة 

الدولية  الغ�ث  وكالة  ا�ستمرارية 

ودعمها امل�ستمر .

الكبري  ب��ال��دور  ب��ن��ات  واأ����س���اد 

لدائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية ممثلة 

رفيق  امل��ه��ن��د���س  ال��ع��ام  مب��دي��ره��ا 

خرفان يف خدمة املخيمات وتنفيذ 

امل�ساريع الهامة .
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ن�����س��اط��ات جل��ن��ة خ��دم��ات خم��ي��م حطني

ال�سروق-

 اقامت جلنة خدمات خميم حطني بالتعاون 

  « ب�سمة  ازرع   « مبادرة  و  م�ست�سفى اخلن�ساء  مع 

ي�م طبي جماين مبنا�سبة ذكرى امل�لد النب�ي 

 2019/11/16 امل�افق  ال�سبت  ي�م  ال�سريف 

الطبي  الي�م  وت�سمن  القدمي.  اللجنة  مقر  يف 

وتقدمي  تخ�س�سات  ل��ع��دة  طبية  فح��سات 

العالج املنا�سب لأهايل املخيم.

وع���ق���دت جل��ن��ة خ���دم���ات خم��ي��م حطني 

ي�م  العنيف«  “التطرف  ب��ع��ن���ان  حم��ا���س��رة 

مبنى  يف   2019/11/19 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء 

املحا�سرة  وتناولت   . ال�سامل  التنم�ي  املركز 

ق�سم  ورئي�س  منر  غ�سان  الدكت�ر  قدمها  التي 

المن ال�قائي يف الر�سيفة خماطر هذا الفكر 

اىل  الأه��ايل  ودع��ا  ومكافحته،  نبذه  و�سرورة 

الفكر  ه��ذا  من  لهم  حماية  اأبنائهم  مراقبة 

املتطرف. 

 ونظم حزب الر�سالة �سمن مهرجان البيعة 

ال�سبت  ي�م  احتفال  للقائد  وال�فاء  وال���لء 

التنم�ي  امل��رك��ز  يف   2019/11/16 امل���اف��ق 

ال�سامل برعاية المرية هند بنت عبد الرحمن 

من ال�سع�دية وحمافظ الزرقاء الدكت�ر حممد 

حلزب  العام  الأم��ني  ق�س�ع  وح��ازم  ال�سمريان 

الر�سالة والنائب ق�سي الدمي�سي .

اربد خميم  خدمات  جلنة  ن�ساطات 
 

ال�سروق-

قاعة  يف  اجتماعا   ارب���د  خميم  خ��دم��ات  جلنة  ع��ق��دت   

التعزية  ميثاق  بحث  اللقاء   خالل  مت   و  اللجنة  اجتماعات 

 2020/1/17 ي���م  حت��دي��د  ومت   ، وال���دواوي���ن  امل�سافات  يف 

لالجتماع يف قاعة الريم�ك ال�ساعة ال�سابعة م�ساء للم�سرفني 

العمل  اآلية  لبحث  امل��دين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  و  امل�سافات  على 

لإجناح وثيقة �سرف العزاء �سمن نقاط الوثيقة مبدئيا والتي 

تت�سمن  حتدد ايام العزاء بثالثة ايام ، وبع�س الأم�ر املتعلقة 

ب�سل�كيات واجب العزاء.
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ال�سروق – 

اقامت جلنة خدمات خميم ال�سهيد عزمي 

النب�ي  امل�لد  ذك��رى  مبنا�سبة  احتفال  املفتي 

ال�سريف و يف بداية  احلفل رحب رئي�س جلنة 

خدمات املخيم حممد �سامخ اخل�س�ر  باحل�س�ر 

واأكد يف كلمٍه له على اأهمية املنا�سبة يف العاملني 

تاريخي  منعطف  اأنُه  وقال  والإ�سالمي  العربي 

من  الأم��ة  اأنقذ  حيُث  الب�سرية  حياة  يف  مهم 

ظلمات اجلهل اإىل ن�ر الإميان ومن عبادة العباد 

اإىل عبادة رب العباد . 

و تخلل  احلفل  كلمات لكل من  مدير اأوقاف 

اإربد الثانية  الدكت�ر رائد جروان حيُث حتدث 

عن عظيم هذه املنا�سبة وهي ولدة �سيد اخللق 

 « وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل  عليه  حممد   « �سيدنا 

النب�ية  ال�سرية  يف  مهمة  مراحل  وا�ستعر�س 

العطرة .   

كما حتدث ال�سيخ �سيف اهلل اأب� مطاوع عن 

هذه املنا�سبة وملا لها من الأثر الكرمي الطيب يف 

نف��س الأمتني العربية والإ�سالمية . 

ويف كلمة لل�سيخ   اأ�سعد  اأب� الرب ، حتدث 

والتي يحتفل  الطبية  املنا�سبة  عن فح�ى هذه 

بها العاملني العربي والإ�سالمي وملا لها من تغيري 

يف م�سار الب�سرية 

ومن �سمن ن�ساطات نادي الإبداع والبتكار 

من  جمم�عة  �ساركت  اإرب���د   ملحافظة  التابع 

اإربد  �سباب خميم ال�سهيد عزمي املفتي وخميم 

ب�ر�سة حتت عن�ان » الت�سنيع الرقمي » والتي 

ويل  مل�ؤ�س�سة  التابع  الأفكار  م�سنع  يف  اأقيمت 

لالأعمال  ح�سني  امللك  جممع  يف  ال�اقع  العهد 

وذلَك ي�م الثالثاء امل�افق )2019/12/3(  . 

تقدمييا  ع��ر���س��ا  ال����ر����س���ة  ت�����س��م��ن��ت  و 

وم�سنع  العهد  ويل  م�ؤ�س�سة  ع��ن  وتعريفيا 

لرواده  امل�سنع  يقدمها  التي  واخلدمات  الأفكار 

خالله   من  تتم  التي  والفعاليات  والن�ساطات 

بتعريف  الفار�س  اأح��م��د   / امل���درب  ق��ام  حيُث 

ب��الآلت  تعريفهم  واأي�سا  بال�ر�سة  امل�ساركني 

عملها  ط��ري��ق��ة  و���س��رح  امل�سنع  يف  وامل���ع���دات 

تعريف  ومت  العملي  اجلانب  هنالك  كان  واأي�سا 

م�سنع  داخ��ل  الت�سنيع  كيفية  على  امل�ساركني 

واملعدات  األآلت  ا�ستخدام  خ��الل  من  الأف��ك��ار 

امل�ج�دة داخل امل�سنع.

لتحفيظ  ال�ساحلني  جمعية  قامت  كما     

يف  ال��ق��راآين  تيم  اإب��ن  مركز   / الكرمي  ال��ق��راآن 

 )31( بتخريج  املفتي  عزمي  ال�سهيد  خميم 

خدمات  جلنة  مبنى  يف  الكرمي  للقراآن  حافظا 

خميم ال�سهيد عزمي املفتي بح�س�ر رئي�س جلنة 

اخلدمات ال�سيد / حممد �سامخ اخل�س�ر ورئي�س 

اأمني الط�با�سي وجمع غفري  اجلمعية ال�سيخ / 

من ذوي اخلريجني حيُث جرى ت�سليم ال�سهادات 

والدروع واجل�ائز النقدية على امل�ساركني.
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ال�سروق -

���س��ف��ارة �سلطنة  م��ن   ق��ام وف��د 

خدمات  جلنة  اىل  بزيارة  بروناي 

�سفري  ب��رئ��ا���س��ة  احل�����س��ني  خم��ي��م 

بن  ن����رادي���ن  ع��م��ان  يف  ال�سلطنة 

دع��م  �سبل  لبحث  ي��ع��ق���ب  ح��اج��ي 

ظروفهم  وحت�سني  املخيمات  �سكان 

بالتربع  ال�سفري  قام  وقد  املعي�سية، 

ت�زيعها  مت  املالب�س  من  مبجم�عة 

املخيم  يف  ال��ع��ف��ي��ف��ة  ال���س��ر  ع��ل��ى 

الهيئة  رئي�س  الت�زيع  على  وا�سرف 

ال�ست�سارية ال�سيد معت�سم اب� دقة 

وامينة �سر اللجنة ا�سمهان ظاظا .

كما �سارك رئي�س واع�ساء جلنة 

فعاليات  يف  احل�سني  خميم  خدمات 

)ايام مقد�سية ( والتي نظمتها امانة 

عمان الكربى برعاية رئي�س جمل�س 

 ، الطراونة  عاطف  املهند�س  الن�اب 

حيث كان من اهداف هذه الفعاليات 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت���اري���خ ال��ق��د���س 

والجتماعية  الثقافية  وم�روثها 

الها�سمية  ال��ساية  ودور  والدينية 

على املقد�سات ال�سالمية وامل�سيحية 

يف املحافظة على القد�س.

كما قامت جلنة خدمات خميم 

م��سم   ( م�سمعات  بت�زيع  احل�سني 

املحتاجة  ال�سر  على   )2019 �ستاء 

منازل  لبع�س  امل�سمعات  وتركيب 

امل�سنني بعد الك�سف احل�سي عليها من 

قبل اأع�ساء اللجنة .



ن�سرة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جلان اخلدمات 

وال�ست�سارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

9 العدد الثامن والربعون 5 جمادي الأوىل 1441 املوافق  31 دي�سمرب 2019 م

ن�������������������س���������اط���������ات جل���������ن���������ة خ��������������دم��������������ات خم���������ي���������م ال�������������س������خ������ن������ة

ال�سروق - 

اط���ل���ق م��ك��ت��ب ال�����س��رط��ة 

الها�سمية  امن  ملركز  املجتمعية 

لنزيف  )ك��ف��ى  ب��ع��ن���ان  م�سرية 

مدير  رعاية  حتت   ) الطرقات 

���س��رط��ة حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء 

الزعبي  علي  ال��دك��ت���ر  العميد 

وبح�س�ر مت�سرف ل�اء الها�سمية 

واع�ساء  النهار  عا�سم  الدكت�ر 

جلنة  ورئ��ي�����س  ال���الم���رك���زي���ة 

حمم�د  ال�سخنه  خميم  خدمات 

اخل�يل واع�ساء جلنة اخلدمات 

ال�ست�سارية  الهيئة  ورئ��ي�����س 

الهيئة  واع�ساء  تكروري  لطفي 

ال�ست�سارية ورئي�س نادي ال�سعلة  

انطلقت  حيث  الب�ريني  ه��اين 

الها�سمية  امن  مركز  من  امل�سرية 

اىل القرية احل�سرية.

اخلا�سة  اللجنة  عقدت  كما 

داخل  البا�سات  م�سار  لتحديد 

م��ن��ط��ق��ة ال�����س��خ��ن��ة، اج��ت��م��اع��ا 

خميم  خ��دم��ات  جلنة  مبنى  يف 

الق�ساء  مدير  برئا�سة  ال�سخنة 

م�����س��اع��د امل��ت�����س��رف ال��دك��ت���ر 

مدير  وع�س�ية  الهباهبة  زي��د 

اأم����ن ال��ه��ا���س��م��ي��ة حممد  م��رك��ز 

بلدية  ورئي�س  ال��ه��زامي��ة  بيك 

الها�سمية اجلديدة عبد الرحيم 

هيئة  مكتب  وم��دي��رة  ال��ق��الب 

النقل ملحافظة الزرقاء املهند�سة 

جلنة  ورئي�س  الهادي  عبد  لبنى 

حمم�د  ال�سخنة  خميم  خدمات 

البحث  �سعبة  ورئي�س  اخل���يل 

الق�اقزة  بيك  حممد  اجلنائي 

و�سباط ق�سم �سري الزرقاء.

الج���ت���م���اع  خ������الل  ومت 

طرحها  مت  ق�سايا  عدة  مناق�سة 

على  ج�لة  عمل  اإىل  بالإ�سافة 

امل�سارات داخل منطقة ال�سخنة، 

م�سار  ان�ساء   على  التفاق  ومت 

دائ����ري ي��خ��دم ج��م��ي��ع اأح��ي��اء 

حتت  و�سيك�ن  ال�سخنة  منطقة 

و�سيتم  �سهرين،  مل��دة  التجربة 

الإع�����الن ع���ن امل�����س��ار اجل��دي��د 

اأخذ  بعد  النقل  هيئة  قبل  من 

امل�افقة الأزمة

خدمات  جلنة  اق��ام��ت  كما 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سخنة  خم��ي��م 

ب��ل��دي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة اجل��دي��دة 

ال�سخنة  خميم  يف  نظافة  حملة 

حديقة  احلملة  ه��ذه  و�سملت 

ال�سخنة  خميم  خ��دم��ات  جلنة 

للمخيم  امل��ج��اورة  وال�����س��اح��ات 

وخميم ال�سخنة.

م���ب���ادرة ت�����راث يف ن�����ادي اب�����داع خم��ي��م ج��ر���س

ال�سروق- 

اأط���ل���ق  ن����ادي اب���داع 

خم����ي����م ج�����ر������س ي�����م  

اخلمي�س 12/ 12/ 2019  

»ت���راث«  م��ب��ادرات��ه  اأوىل 

من  ع��دد  مب�ساركة  وذل��ك 

املدين.  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

جر�س  خم��ي��م  وم��در���س��ة 

للبنات وبح�س�ر جمم�عة 

املخيم  �سباب  من  متميزة 

و���س��ي��دات م��رك��ز ال��ربام��ج 

الن�سائية.

،ت��ه��دف امل��ب��ادرة اإىل 

ت�س�يق  م��ف��ه���م  ت��ع��زي��ز 

ال����������رتاث وامل���ن���ت���ج���ات 

احل����رف����ي����ة وت�����روي�����ج 

بهدف  �سياحيا  املنطقة 

حت�����س��ني ال������س��ع ال��ع��ام 

للمنتجات  املنتجة  لالأ�سر 

الرتاثية واحلرفية.

حيث مت مناق�سة اهم 

الع�امل والأدوات الالزمة 

لإجن��������اح وا����س���ت���دام���ة 

بروح  والعمل  ال�سراكات 

ودور  واح����دة.  �سبابية 

و�س�ل  يف  الإب����داع  ن��ادي 

اإىل  املخيم  اهل  منتجات 

با�ستخدام  الردن  خ��ارج 

احلديثة.  التكن�ل�جيا 

بيانات  ق��اع��دة  واإي��ج��اد 

احلريف  العمل  عن  دقيقة 

يف املخيم.

اجلل�سة  يف  و���س��ارك 

احل���اري��ة ال��ت��ي اأدارت��ه��ا 

رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ت��ط���ي��ر 

ال���دائ���رة  يف  امل���ؤ���س�����س��ي 

ت��راث  م��ب��ادرة  و�ساحبة 

وفكرة دكان املخيم  مدير 

م��ك��ت��ب دائ�����رة ال�����س���ؤون 

حمافظة  يف  الفل�سطينية 

ج���ر����س ع��م��ر ا���س��ت��ي��ه  ، 

ورئ��ي�����س جل��ن��ة خ��دم��ات 

جر�س، ومعلمة من مدر�سة 

خم��ي��م ج��ر���س ل��ل��ب��ن��ات ، 

النا�سطني  ال�سباب  واأح��د 

يف العمل التط�عي وع�س� 

خميم  اب������داع  ن�����ادي  يف 

جر�س.

البداع  نادي  و�سيبداأ 

ال��ع��م��ل ب��ع��ق��د ج��ل�����س��ات 

تعريفية  عمل  وور���س��ات 

مع  بالتن�سيق  ب��امل��ب��ادرة 

م�ؤ�س�سات �سريكة وذلك مع 

بداية العام القادم 2020

ال�حدات خميم  يزور  الفل�سطينية  املخيمات  ممثلي  من  وفد 

ال�حدات خميم  يف  حلم  عندي  جلمعية  مبادرتان 
 

ان���ت���ه���ت  ج��م��ع��ي��ة 

عندي حلم  من املرحلة 

م��ب��ادراة  )  م��ن  الأوىل 

يغم�س   .... غريك  خلي 

بزيتك ( 

اخلبز   ( وم���ب���ادرة 

للجميع   .... جمانًا   ...

املبادرة  هذه  وتت�سمن   )

اخلريية من قبل اجلمعية ت�زيع م�اد غذائية للمحتاجني والفقراء من العائالت 

ومنها زيت الزيت�ن واخلبز والتمر وامل�ساحف .

ال�سروق- 

ا�ستقبل �سي�خ ووجهاء خميم ال�حدات ،ودائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية ، يف جلنة 

،وتناول  ال�ستات  يف  الفل�سطنية  املخيمات  وممثلني  ،وف�د  ال�حدات  خميم  خدمات 

اللقاء بحث �سبل الت�ا�سل والتعاون بني الالجئني الفل�سطينيني يف خميمات ال�ستات ، 

وعرب ال�فد عن �سكره حل�سن ال�سيافة وال�ستقبال من قبل جلان املخيمات يف الأردن 

وب�سكل خا�س جلنة خدمات خميم ال�حدات ممثلة برئي�سها عبد الفتاح الك�ز .
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ال�سروق-

حفال  ارب���د  خميم  خ��دم��ات  جلنة  ع��ق��دت   

تكرمييا  بعن�ان  » ي�م التط�ع العاملي » برعاية 

مدير عام دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية  وناب عنه 

اأ�سامة  املخيمات  مديرية  مدير  باأعمال  القائم 

يف   2019/12/10 امل�افق  الثالثاء  ي���م   علقم 

قاعة الريم�ك/ خميم اربد.   

وت�سمن الحتفال تكرمي عدد من الفعاليات 

اجتماعية  خ��دم��ات  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال�سعبية 

وتط�عية يف املجتمع من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع 

ح�ايل  تكرمي  ومت  البيل�سان  وم�ؤ�س�سة  امل��دين 

)15(  �سخ�س من ابناء املخيم .

وحتدث يف الحتفال  النائب ال�سابق �سمري 

مندوب  الكلمة  وانهى  العمري  معاذ  و  ع�ي�س 

املدير العام الذي ا�ساد باخلدمات  التي قدمها 

خدمة  يف  ايجابي  دور  لها  ك��ان  ما  و  املكرمني 

املجتمع .

حفل تكرميي 

بعن�ان »ي�م 

التط�ع 

العاملي  » يف 

خميم اربد

حطني خميم  خ��دم��ات  جلنة  يف  ال�سريف  النب�ي  امل���ل��د  ب��ذك��رى  احتفال 
ال�سروق- 

احتفال  الر�سيفة  ل�اء  اأوق��اف  مديرية  اأقامت 

ي�م  ال�سريف  النب�ي  امل�لد  ذك��رى  مبنا�سبة  دينيا 

خدمات  قاعة  يف   2019/11/18 امل���اف��ق  الثنني 

الر�سيفة  ل����اء  مت�سرف  بح�س�ر   ، حطني  خميم 

الدكت�ر �سلطان املا�سي.

ل�س�ؤون  الر�سيفة  اأوق���اف  مدير  م�ساعد  واأك��د 

بهذه  ان الحتفال احلقيقي  النعامي،  ال�عظ في�سل 

 ، الكرمي  النبي  نهج  اإتباع  خالل  من  يك�ن  الذكرى 

 ، احلق  ودي��ن  بالهدى  ر�س�له  تعاىل  اهلل  بعث  حيث 

م�سابقة  عن  وثائقي  فيلم  الحتفال  خالل  وُعر�س 

اأوقاف  مديرية  اأقامتها  ،التي  الأول  الر�سيفة  قارئ 

مبنا�سبة  الرتبية  مديرية  مع  بالتعاون  الر�سيفة 

 37 فيها  �سارك  حيث  ال�سريف  النب�ي  امل�لد  ذكرى 

مدر�سة من مدار�س الل�اء واأكرث من 200 طالب ، كما 

يف  و�سالت  الديني  لالإن�ساد  الر�سيفة  فرقة  قدمت 

مدح الر�س�ل الكرمي نالت ا�ستح�سان احل�س�ر.

اأوقاف  مدير  ح�سره  ،الذي  الحتفال  ختام  ويف 

بلدية  ورئ��ي�����س  ف����زي  حممد  ال��دك��ت���ر  الر�سيفة 

الر�سيفة  �سرطة  ومدير  حيم�ر  اأ�سامة  الر�سيفة 

خدمات  جلنة  ورئي�س  الع�سرينات  حممد  العميد 

يف  الفائزين  ال��ل���اء  مت�سرف  ك��رم  ح��ط��ني،  خميم 

تقديرية  ودروع��ا  الأول  الر�سيفة  ق��ارئ  م�سابقة 

للداعمني .

م�����������س�����ارك�����ة  ������س�����ب�����اب ن�����������ادي اب�������������داع خم������ي������م  ج������ر�������س و��������س��������ف يف م���������س����ن����ع الأف�������ك�������ار 
ال�سروق- 

���س��ارك ع��دد م��ن اأب��ن��اء ن��ادي اب���داع خميمي 

الرقمي«  الت�سنيع   « عمل  ور�سة  يف  و�س�ف  جر�س 

مبادرات  الأفكار/اإحدى  م�سنع  يف  اأقيمت  والتي 

امل�سارك�ن على  ، تعرف خاللها  العهد  م�ؤ�س�سة ويل 

الرقمي  بالت�سنيع  اأهم الأدوات واملعدات اخلا�سة 

وتقنية  احلا�س�ب  با�ستخدام  الأب��ع��اد  الثالثي 

القطع بالليزر وغريها 

وكيفية عك�س التدريب على امل�ساريع ال�سغرية 

يف املخيم  

والأخ��رية   ال�ساد�سة  املجم�عة  ه��ذه  وتعترب 

م�سارك   100 وعددهم  امل�ساركني  اإىل  تن�سم  التي 

وم�ساركة من جميع اأندية الإبداع يف املحافظات ..
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النقالب ال�ست�ي وف�سل ال�ستاء - اأربعينية وخم�سينية ال�ستاء
ي�م  العام  لهذا  ال�ست�ي  النقالب  يبداأ 

2019/12/22  ويتميز نهار هذا الي�م باأنه 

الكرة  ليل يف ن�سف  اأط�ل  وليله  نهار،  اأق�سر 

مدينة  يف  ال�سم�س  ت�سرق  حيث  ال�سمايل 

من  دقيقة   33 و  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عمان 

 117( مقدارها  ب��زاوي��ة  ال�سرقي  اجلن�ب 

ال�ساعة  وتغيب  دقيقة،   )  32( و  درج��ة   )

اجلن�ب  م��ن  م�ساًء  دقيقة   36 و  ال��راب��ع��ة 

و  درج��ة   )  242( مقدارها  بزاوية  الغربي 

النهار  ط���ل  يك�ن  وبذلك   ، دقيقة   )  51(

10 �ساعات و 3 دقائق ، بينما ط�ل الليل 13 

�ساعة و 57 دقيقة ،وتك�ن ال�سم�س عم�دية 

خط  جن�ب  درجة   23.5 اجلدي  مدار  على 

الأ�ست�اء.

 وبذلك يك�ن 2019/12/22 ه� بداية 

اأربعينية  وتبداأ  العام،  لهذا  ال�ستاء  ف�سل 

�سباط   1 حتى  وت�ستمر  الأردن  يف  ال�ستاء 

الأردين  املناخي  ال�سجل  وح�سب   ،  2020

وميتاز  ي���م��ًا،   40 اأب��رد  الفرتة  ه��ذه  تعترب 

الن�ساط احليوي يف هذه الفرتة بالبطء.

الأردن  يف  ال�ستاء  اأربعينية  وتتميز   

احل��رارة  درج��ة  معدل  يبلغ  حيث  بالربودة 

العظمى يف عمان 12.6 درجة مئ�ية ، ومعدل 

مئ�ية. درجة   3،7 ال�سغرى  احلرارة  درجة 

هذا وت�سكل اأمطار اأربعينية ال�ستاء يف املعدل 

ما ن�سبته 30% من معدل اأمطار امل��سم املطري 

منذ  الأمطار  كميات  ت�سكل  بينما  الأردن  يف 

بداية امل��سم املطري وحتى بداية اأربعينية 

اأم��ط��ار  م��ع��دل  م��ن   %25 ن�سبته  م��ا  ال�ستاء 

امل��سم املطري يف الأردن، مع العلم باأن م��سم 

الأمطار يف الأردن يبداأ عادة يف �سهر ت�سرين 

اأول وينتهي يف نهاية �سهر ني�سان.

ال�ستاء  ف�سل  من  ي�مًا  خم�سني  واآخ��ر   

الت�سمية  من  وهي  ال�ستاء،  خم�سينية  ت�سمى 

50 ي�ما تق�سم على 4 فرتات كل فرتة ت�سمى 

واخلبايا  ال�سع�د،  بلع،  اأو  ابلع  �سعد)الذابح، 

.)

من   ( الذابح  �سعد  وهي  الأوىل  الفرتة   

نهاية  يف  ع��ادة  تبداأ  اأي   )  2/12  –1/31

 12 نهار  منت�سف  يف  وتنتهي  ث��اين   ك��ان���ن 

�سباط ، اأي تبلغ 12.5 ي�مًا.

 الفرتة الثانية هي �سعد بلع ) من 2/12 

يف  ع��ادة  تبداأ  ف��رتة  وه��ي   )  2/24 ولغاية 

،ويقال  �سباط   12 ي���م  من  الثاين  الن�سف 

اأمطرت يف هذه الفرتة فاإن الأر�س  اأنه مهما 

الفرتة هي  ، ومدة هذه  ب�سرعة  املطر  تبتلع 

اأي�سًا 12.5 ي�مًا.

)من  ال�سع�د  �سعد  هي  الثالثة  الفرتة   

ال�سع�د  وب�سعد  اآذار(  اأو   9 ولغاية   2/25

ال�سبات  فرتة  تنتهي  اأي  بالع�د،  املية  بتدور 

ج��ذوع  يف  امل��ي��اه  وت�سري  للنبات  ال�ست�ية 

 25 يف  الفرتة  وتبداأهذه  ال�سجر.   واأغ�سان 

 12.5 اأي  اآذار،   9 يوم  ظهر  وتنتهي  �سباط 

ي�مًا.

 3/9( اخلبايا  �سعد  الرابعة  ال��ف��رتة   

ظهر  من  تبداأ  ف��رتة  (.وه��ي   3/21 ولغاية 

ي�مًا   12.5 اأي  اآذار،   21 يف  وتنتهي  اآذار   9

تقريبًا.

ال�ستاء،  خم�سينية  تنتهي  وب��ذل��ك   

ي�مًا  ت�سع�ن  ومدته  ال�ستاء  ف�سل  وينتهي 

الربيعي  الإعتدال  يحدث  وبعدها  تقريبًا، 

ويبداأ ف�سل الربيع..

» اأهاًل و �سهاًل »

لي�س  و  اأه��ال  �سادفت  اأن��ك  تعني  اأه��اًل 

غرباء 

�سهل  ملكان  �سلت  و  اأن��ك  تعني  �سهاًل  و 

َحللت  ُيقال  لذلك   ، فيه  ال�س�ء  مي�ّسك  لن 

اأهاًل.... و وِطئت �سهاًل

ره الأّول�ن  الأُ�سط�رة عند العرب ما �سَطّ

اأ�ساطري،  وجمعها  كتب�ه،  اأي  التاريخ  من 

اأخذها  الأ�سياء،  اأي �سف من  �سطر  واأ�سلها 

 history فجعل�ها  العرب  من  الفرجنة 

يف  طابق   story و  ق�سة   story و  تاريخ 

لها عندهم  ا�ستعمال  بناء م�سف�ف، واأقدم 

من 600 �سنة ح�سب معجم الأمريكي، وقد 

العظيم  ال��ق��راآن  يف  اأ�ساطري  لفظة  ج��اءت 

عدة مرات منها »اإِذا ُتتَلى

لني » . عليِه اآياُتنا قال اأ�ساطرُي الأَوّ

اأو  َكْبل  ال�سخم  للحبل  تق�ل  العرب 

اإذا  لُتُه  َكَبّ اأو  ال�سيَء  َكَبْلُت  ويقال  ِكْبل، 

بنف�س  ٌل،  وُمَكَبّ َمْكب�ٌل  فه�  بالَكْبل،  قّيدُتُه 

املعنى. 

  قال كعب بن زهري يف ق�سيدته امل�سه�رة 

د. ٌم اإِثَرها مل ُيْفَد َمْكب�ُل« اأي مقَيّ »ُمَتَيّ

قيل  �سيئني  ب��ني  امل�سافة  و�ّسعت  اإذا 

ال�سريف  احلديث  يف  كما  بينهما،  »فّرجت« 

بيَنُهما«،  َج  وفَرّ والُ��سَطى  ابِة  بال�سَبّ »واأ�ساَر 

والُفرجة هي الت�ساع بني �سيئني اأو امل�سافة 

زوال  الفرجة:  العرب  ل�سان  ويف  بينهما، 

لأنها  مر�س.  اأو  ح��زن  من  اح��ة  وال��َرّ الغم 

ات�ساع يف ال�سدر بعد �سيق، ومن هذا يق�ل 

م�سرحية،  اأو  فيلم  على  »نتفّرج«  العامة 

ول  ال��ه��م،  وتفريج  الغم  اإزال���ة  يق�سدون 

ت�ستمع  اأن  فيمكن  ب��امل�����س��اه��دة،  تخت�س 

لربنامج اأو تقراأ كتاًبا فتق�ل تفّرجت.. 

ب���ط���اق���ة م���ظ�����������ف 

خ����ال����د اأب��������� ري�����دة 

خ���ال���د ���س��ح��اده اب��� 

 1955 ع��ام  م�اليد  ري��ده 

�سهادة  ع��ل��ى  وح��ا���س��ل  م 

مرتك ) ت�جيهي قدمي ( 

دائرة  يف  العمل  بداأ  وقد 

الفل�سطينية  ال�����س���ؤون 

خميم  خ��دم��ات  جل��ن��ة   -

املفتي  ع��زم��ي  ال�����س��ه��ي��د 

 1991/8/19 ب��ت��اري��خ 

يف  التقاعد  اىل  و�سيحال 

وك��ان    2019/12/31

جلنة  م�ؤ�س�سي  من  خالد 

ال�سهيد  خم��ي��م  حت�����س��ني 

وك�����ان ي��ع��م��ل ك���ات���ب يف 

الق�سم املايل .

�سالح  يف  خ���دم  وق���د 

برتبة  امل��ل��ك��ي  امل��دف��ع��ي��ة 

وك���ي���ل ب���ظ��ي��ف��ة ك��ات��ب 

اداري ويت�سف بالنتظام 

يف العمل وال�سدق وخدمة 

النا�س بكل امانة .

ه����اي���ات���ه ال��رم��اي��ه 

و�سرد الق�س�س القدميه .

ل��غ��ت��ن��ا ال���ع���رب���ي���ة اجل��م��ي��ل��ة
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ت�سكل بي�سا )البرتاء ال�سغرية( اأحد اأهم امل�اقع 

الذين  الأجانب  ال�سياح  ت�ستقطب  التي  ال�سياحية 

ال��ب��رتاء  حممية  �سمن  ل�ق�عها  اململكة  ي���زورون 

الأثرية  املعامل  من  بالعديد  تزخر  حيث  الأثرية 

عليها،  م��رت  التي  القدمية  احل�سارات  على  الدالة 

حيث كانت من ال�س�احي الزراعية املحيطة مبدينة 

البرتاء ويدل على ذلك اأنظمة الري ال�سخمة الغاية 

يف الدقة اىل جانب معا�سر اخلم�ر مما ي�سري اىل ان 

البي�سا كانت منطقة اإنتاج للخم�ر يف الفرتة النبطية 

كانت  عندما  الفرتة  هذه  خالل  اأهميتها  زادت  وقد 

وادي  اىل  املتجهة  التجارية  الق�افل  لطرق  حمطة 

عربة وغزة وم�سر غربا واىل دم�سق �سمال.

امل�سافات الدينية

البي�سا  منطقة  معامل  اأهم  ومن 

امل�����س��اف��ات ال��دي��ن��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت 

الحتفالت  املنطقة  ه��ذه  يف  تقام 

اخل��ا���س��ة ب��ال�����س��راب ع��ن��دم��ا ك��ان 

هذه  �سعبه  ي�سارك  الأن��ب��اط  ملك 

الحتفالت ويقدم ال�سراب لندمائه 

التي  املل�نة  املغارة  فيها  ت�جد  كما 

ب��الأل��وان  ر�سمها  يف  الأن��ب��اط  اأب��دع 

التي متثل �سجرة العنب، وهذا ي�ؤكد 

البي�سا  منطقة  ب��ان  القائل  ال���راأي 

يف  وتنت�سر  خم�ر  اإنتاج  منطقة  هي 

النبطي  ال��ري  اأنظمة  ال��ب��ارد  �سيق 

باأبهى �س�رها حيث ما زالت القن�ات 

يف  امل��ح��ف���رة  واخل��زان��ات  الط�يلة 

ال�سخر وال�سدود �س�اهد على عظمة 

املالمح  ت�سكل  حني  يف  النظام  ه��ذا 

الت�ساري�سية منظرا طبيعيا اخاذا.

حمطة الق�افل التجارية

املا�سة  احل��اج��ة  م��ن  وب��ال��رغ��م 

هذه  يف  الثرية  احلفريات  لجراء 

املنطقة للك�سف عن بع�س معاملها ال 

التي  املحطة  بقايا  فيها  يظهر  ان��ه 

التي  ال��ق���اف��ل  ح��رك��ة  حجم  تبني 

يف  التجاري  الن�ساط  متار�س  كانت 

العديد من  الأنباط كما توجد  عهد 

التي  والعربية  النبطية  النق��س 

عليهم  �ساهدا  ينحت�نها  التجار  كان 

وذكرى لهم.

املحطة  ه��ذه  من  ال�سرق  واىل 

�سخم  م��اء  خ���زان  ال��زائ��ر  ي�ساهد 

�سقوا  كما  ال�سخر  الأنباط يف  نحته 

القمم  م��ن  ال�سخر  يف  ال��ق��ن���ات  ل��ه 

اليه مياه  العالية وقادوا  ال�سخرية 

درجا  الأن��ب��اط  �سمم  كما  الأم��ط��ار 

ه���ذا اخل����زان على  ق���اع  ي��ق���د اىل 

طريقة الأنباط يف ت�سميم خزانات 

تنظيفها  لغايات  كانت  والتي  املياه 

قبل بداية امل��سم.

غ�سة  ام  م�����س��اف��ة  وت��ع��ت��رب 

من  اجلن�بية  اجل��ه��ة  يف  ال���اق��ع��ة 

امل�سافات  اك��رب  من  الق�افل  حمطة 

منطقة  يف  امل���ت����اج���دة  ال��دي��ن��ي��ة 

الأمامية  �ساحتها  يف  يقع  ال��ب��رتاء 

خزان ماء �سخم كما ي�جد بداخلها 

الطابق  اأر�سية  حلمل  ب��ارزة  اأفاريز 

من  كان  انه  املرجح  من  الذي  الثاين 

واجهتها  على  ي���ج��د  كما  اخل�سب 

الطابق  لإ�ساءة  نافذتان  الأمامية 

العل�ي.

ق�سر ام رتام واحلدائق 

الرومانية

وادي  يف  ي��ق��ع  رت���ام  ام  ق�سر 

عربة عند التقاء رمال وادي عربة 

ال�سخرية  باملنحدرات  ال�سحراوية 

وقد جرت بع�س الدرا�سات الثرية 

من  بالقرب  يقع  ال��ذي  امل�قع  لهذا 

عن  ع��ب��ارة  وه���  م��سى  وادي  �سيل 

جدرانه  زال��ت  ما  �سخم  نبطي  بناء 

ظاهرة اىل الن وا�ستخدم يف بنائه 

احل���ج���ارة ال�����س��خ��م��ة ب��ال��رغ��م من 

ندرتها يف هذه املنطقة كما يقع على 

العتقاد  فان  ولذلك  التجارة  طرق 

ال�سائد انه رمبا كان حمطة جتارية 

حيث  ال���ري  ن��ظ��ام  وه��ن��اك  نبطية 

ط�لها  قناة  ب�ا�سطة  املياه  جر  مت 

منها  بالقرب  وتقع  كلي�مرتات  عدة 

احلدائق الرومانية وما زالت �سال�سل 

احلجارة التي تبني امللكيات الفردية 

م�ج�دة اىل الن.

القرى احلجرية

ال��ن��ب��ط��ي��ة  ال����ف����رتة  ت���ك���ن  مل 

للن�ساط  احلقيقية  ال��ب��داي��ة  ه��ي 

وج��دت  فقد  املنطقة  يف  الإن�����س��اين 

ت�سم  احلجرية  للع�س�ر  تع�د  قرية 

من  تتك�ن  التي  امل�ساكن  من  العديد 

ومربعة  دائرية  اأ�سكال  ذات  غرف 

ال��ع��دي��د  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  وم��ث��ل��ث��ة 

كانت  التي  ال�س�انية  الأدوات  من 

اقدم  من  الفرتة  تلك  يف  ت�ستخدم 

وتع�د  الب�سري  ال�ستقرار  م�اطن 

ق.م  �سنة  اآلف  ع�سرة  ح���ايل  اىل 

حيث ت�سم جمم�عة من امل�ساكن ولها 

احلجارة  من  اأبنيتها  وتتك�ن  �س�ر 

خمتلفة  غرفها  واأ�سكال  ال�سغرية 

وتدل  واملثلث  واملربع  الدائري  منها 

ال��ت��ي  احل��ج��ري��ة  الأدوات  ك���رثة 

ج���اري�����س  م��ن  امل���ق��ع  يف  اكت�سفت 

ومدقات على ان �سكان هذه املنطقة 

كان�ا مزارعني.

�سيق ام العلدا

ومن ي�سل اىل الغرب من املنطقة 

تتداخل  وي�سيق  يت�سع  واديا  ي�ساهد 

ال�سخرية  امل�سائق  من  جمم�عه  معه 

التي تظهر طبيعة جذابة حيث عرف 

والذي  العلدا  ام  ب�سيق  ال���ادي  هذا 

التي  التجارية  للق�افل  م�سارا  ك��ان 

تق�سد وادي عربة ومنها اىل ال�سام اأو 

�سحراء النقب وحتى غزة ولك�ن هذا 

الطريق متعرجا ويق�د من ارتفاع اىل 

التي  الطبيعية  املناظر  فان  انخفا�س 

بحد  اخ��رى  اىل  نقطة  م��ن  تختلف 

اجلمال  يف  غاية  معلما  تعترب  ذاتها 

وم���ن ي��ق��ف ع��ل��ى اح���د اط����راف ه��ذا 

العميقة  اله�ة  تلك  ي�ساهد  ال���ادي 

ه��زات  يبدو  م��ا  على  احدثتها  التي 

ويعتربها  ال��زم��ان  غ��اب��ر  يف  ار�سية 

حفرة  من  جزءا  اجلي�ل�جيا  علماء 

ومن  الفريقي.  ال�سي�ي  الن��ه��دام 

يقف على حافة ال�سيق ي�ساهد امامه 

جبال ي�سرف على منطقة وادي عربة 

عرف بجبل قارون حيث ميكن للناظر 

روؤية وادي عربة.

خلدها  اثار  من  التن�ع  هذا  امام 

جذابة  طبيعة  ذات  ومناظر  التاريج 

اجلي�ل�جي  تك�ينها  او  اإطاللتها  يف 

ذات  جتعلها  خ�س��سية  للمنطقة  فان 

جذب �سياحي مميز.

غ��ري ان ه���ذه امل��ن��اظ��ر م��ا زال��ت 

بعيدة عن الهتمام وتعاين من نق�س 

التي  املهمة  ال�سياحية  اخلدمات  يف 

كمنتج  بامل�قع  النه��س  على  ت�ساعد 

�سياحي مهم يحقق امل�سلحة ال�طنية.

زوار  م��رك��ز  م��ن  املنطقة  فخل� 

ال�سياحية  اخل��دم��ات  على  يحت�ي 

خرائط  م��ن  ال��زائ��ر  يحتاجها  التي 

ون�����س��رات  و�سياحية  ط��ب���غ��راف��ي��ة 

�سياحية تبني هذه املعامل املهمة التي 

ميكن لل�سائح م�ساهدتها يجعلها خارج 

ا�سكالها  بكافة  ال�سياحية  ال��ربام��ج 

العديد  ه��ن��اك  ان  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

النهارية  ال�سياحية  ال��ربام��ج  م��ن 

فيها  كالتج�ال  اإقامتها  ميكن  التي 

التقليدية  النقل  و�سائل  با�ستخدام 

ك��اخل��ي���ل واجل���م���ال ا���س��اف��ة اىل 

كما  الأماكن  بع�س  يف  اجليب  �سيارات 

على  �سريا  معاملها  بني  التج�ال  ميكن 

رحالت  اىل  منطلقا  لتك�ن  الأق���دام 

ال�سياحية  املعامل  من  للعديد  ق�سرية 

والطبيعية القريبة من املنطقة.

املنطقة  ف���ان  ذل���ك  ج��ان��ب  اىل 

اقامة  فيها  ميكن  اخلالبة  بطبيعتها 

الع�ساء  ك��ح��ف��الت  ليلية  ف��ع��ال��ي��ات 

من  الفلكل�رية  الفنية  وال�����س��ه��رات 

املخيمات  فكرة  وتفعيل  احياء  خالل 

خ�س��سا  املنطقة  هذه  يف  ال�سياحية 

البنية  عنا�سر  ت���ف��ر  اإم��ك��ان��ي��ة  ان 

وهذا  مبكان  ب�سع�بة  لي�ست  التحتية 

يف  ال��زائ��ر  اإق��ام��ة  م��دة  م��ن  �سيزيد 

�سيئا  ي�م  كل  ي�ساهد  بحيث  املنطقة 

اإ�سغال  زي��ادة  يف  ي�ساعد  مما  جديدا 

الربامج  هذه  مثل  ت�فر  كما  الفنادق 

ال��ع��دي��د م��ن ف��ر���س ال��ع��م��ل لأب��ن��اء 

تخفيف  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

يف  خ�س��سا  الم  البرتاء  عن  العبء 

امل�ا�سم ال�سياحية الن�سطة.
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