اعالن

تعلن دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية عن انتقالها
من املبنى القدمي الكائن يف ال�شمي�ساين �شارع �أبو
حامد الغزايل اىل املبنى اجلديد والكائن يف �ضاحية
الر�شيد �شارع القعقاع بن العمري بقرب �سوبرماركت
ماي ماركت مع �إبقاء ارقام هواتفها كما هي.

القد�س  ..عا�صمة فل�سطني
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امللك يوجه ر�سالة �إىل رئي�س جلنة احلقوق غري القابلة للت�صرف لل�شعب الفل�سطيني
�أك��د جاللة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين �أن
ا�ستمرار غياب �أف��ق احلل العادل والدائم
وال�شامل للق�ضية الفل�سطينية ،ق�ضية
ال�شرق الأو�سط الأ�سا�سية ،ال ي�شكل و�صفة
لزعزعة �أمن املنطقة وا�ستقرارها فح�سب،
بل �أمن وا�ستقرار العامل ب�أ�سره ،جاء ذلك
يف ر�سالة وجهها جاللة امللك �إىل رئي�س
جلنة احلقوق غري القابلة للت�صرف لل�شعب
الفل�سطيني� ،شيخ نيانغ ،مبنا�سبة اليوم
العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،الذي
ي�صادف يف التا�سع والع�شرين من ت�شرين
الثاين من كل عام.
ودع��ا جاللة امللك �إىل تكثيف اجلهود
لإن��ه��اء ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي،
وف��ق��ا حل��ل ال��دول��ت�ين ال���ذي يحقق ال�سالم
العادل وال�شامل ،ويف�ضي �إىل قيام الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة والقابلة
للحياة على خطوط ال��راب��ع م��ن حزيران
عام  ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية،

وهو احلل الذي ن�ص عليه القانون الدويل
وقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
وق���ال ج�لال��ة امل��ل��ك يف ال��ر���س��ال��ة «�إن

ال��ت��زام��ن��ا ال��را���س��خ ب��ح��م��اي��ة امل��ق��د���س��ات
الإ�سالمية وامل�سيحية بالقد�س ال�شريف
ب�صفتي �صاحب الو�صاية الها�شمية ،واجب
وم�س�ؤولية تاريخية نعتز بها ،و�سنوا�صل
ح��م��ل��ه��ا ل��ت��ك��ون ال��ق��د���س رم����زا ل��ل�����س�لام،
و���ش��دد جاللته على �أن ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني �ستبقى �إح���دى �أه��م ق�ضايا
الو�ضع النهائي التي يجب �أن حت��ل وفقا
ل��ق��رارات ال�شرعية ال��دول��ي��ة وخ�صو�صا
القرار  194ومبادرة ال�سالم العربية ومبا
ي�ضمن حق العودة والتعوي�ض ،م�ؤكدا اهمية
توفري الدعم لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني «الأونروا»،
لتمكينها من القيام بخدماتها الإن�سانية
وواجبها وفقا لتكليفها الأممي ل�ضمان حياة
كرمية لالجئني وبث روح الأمل فيهم.

الرزاز يرعى حفل توزيع اجلوائز على الفائزين بجائزة املوظف املثايل لعام 2018
عمان (-برتا)-
رعى رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر الرزاز
يوم الأربعاء  12/18حفل توزيع اجلوائز على
الفائزين بجائزة املوظف املثايل يف اخلدمة
املدنية بدورتها احلادية ع�شرة لعام .2018
وت��ه��دف اجل��ائ��زة �إىل حتفيز املوظفني
ذوي الأداء املتميز وت�سريع فر�ص تقدمهم
�إىل املواقع القيادية وت�شجيعهم على املبادرة
واالبداع وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتعزيز
التناف�سية بني املوظفني للو�صول �إىل التميز يف
االداء امل�ؤ�س�سي.
واكد رئي�س الوزراء يف كلمة القاها خالل
احلفل الذي ح�ضره عدد من الوزراء وامل�س�ؤولني
ان احلكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جاللة
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين امل�ستمرة ل�لارت��ق��اء
مب�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ولفت �إىل املحاور التي تعمل احلكومة على
تنفيذها و�صوال لدولة الإن�سان والتي تركز
يف حمور دولة القانون على االرتقاء بالأداء

واي�صال احلقوق لأ�صحابها ،ويف دولة االنتاج
على ت�سهيل الإج�����راءات وحتفيز القطاع
اخل��ا���ص لتوفري ف��ر���ص ال��ع��م��ل ،ا���ض��اف��ة �إىل
�ضمان تعزيز كرامة الإن�سان وحقه يف التعليم
وال�صحة واخل��دم��ات االجتماعية كحقوق
تكفلها الدولة يف اطار حمور دولة التكافل.

وهن�أ رئي�س ال��وزراء الفائزين باجلائزة
على متيزهم يف جمال اخلدمة العامة ،الفتا
�إىل ان احلكومة �ستعمل اعتبارا م��ن العام
املقبل على تعزيز بيئة العمل املحفزة للتميز
واالبداع

ال�������ص���ف���دي ي������ؤك�����د ������ض�����رورة ت����وف��ي�ر ال�����دع�����م امل��������ايل ل��ل���أون�����روا
برتا -
�أَك��د وزي��ر اخلارجية و���ش��ؤون املغرتبني
�أمي��ن ال�صفدي �أن ع��بء اللجوء م�س�ؤولية
م�شرتكة للمجتمع الدويل ال يجوز �أن تتحملها
الدول امل�ست�ضيفة وحدها و�شدد على �ضرورة
العمل اجلماعي لتلبية احتياجات الالجئني
وتوفري العي�ش الكرمي لهم ،وا�ضاف يف كلمة
يف افتتاح جل�سة عقدت يف املنتدى العاملي
لالجئني يف جنيف حت��ت ع��ن��وان ترتيبات
تقا�سم االعباء وامل�س�ؤوليات «�إن حل �أزمات
الالجئني يكمن يف �إنهاء الأزم��ات واحل��روب
التي �شردتهم وبالتايل حتقيق ظروف العودة
الطوعية الآمنة لالجئني».
وع��ل��ى ه��ام�����ش امل���ن���ت���دى ،ب��ح��ث وزي���ر

اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمي��ن ال�صفدي
ي��وم الأرب��ع��اء  ،12/18م��ع املفو�ض العام

بالوكالة ل��وك��ال��ة الأمم امل��ت��ح��دة لإغ��اث��ة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا)
كري�ستيان �ساوندرز يف اجتماع ت�شاوري �أكد
ال�شراكة الرا�سخة بني اململكة والوكالة يف
جهود ح�شد الدعم لها ،كما بحثا خطوات
ب��ل��ورة برنامج عمل م�شرتك للتوا�صل مع
املانحني الدوليني ل�ضمان توفري التمويل
الالزم ملوازنة الوكالة للعام املقبل لتمكينها
من اال�ستمرار بتقدمي خدماتها احليوية
لالجئني الفل�سطينيني و�أكد وزير اخلارجية
على �ضرورة توفري الدعم الالزم ل�سد العجز
احلايل� ،آمال ان يتم ت�سديد التمويل املتبقي
م��ن ال��دع��م ال���ذي ج��رى االل��ت��زام ب��ه حتى
تتمكن الوكالة من توفري خدماتها.

كلمة العدد

متديد والية االونروا جزء
من امل�س�ؤولية الدولية
املهند�س رفيق خرفان
مدير عام دائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية
� �ص��وت��ت اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة لل��أمم
امل �ت �ح��دة ي ��وم ال �ث��ال��ث ع���ش��ر م��ن ك��ان��ون
الأول  2019ع�ل��ى مت��دي��د م �ه��ام والي��ة
وك��ال��ة الأمم امل�ت�ح��دة لإغ��اث��ة وت�شغيل
الج� �ئ ��ي ف�ل���س�ط�ين يف ال �� �ش��رق الأدن � ��ى
(الأون� � � � ��روا) ح �ت��ى ع� ��ام  .2023وي ��أت��ي
ال �ت �� �ص��وي��ت ال �� �س��اح��ق ل �� �ص��ال��ح مت��دي��د
ال��والي��ة ب�ع��د ق��راب��ة �شهر م��ن ت�صويت
مماثل يف اللجنة اخلا�صة بال�سيا�سات
و�إن �ه��اء اال��س�ت�ع�م��ار (ال�ل�ج�ن��ة ال��راب�ع��ة)
للجمعية العامة للأمم املتحدة.
ويف ه��ذا ال�سياق نعيد التذكري �أن
االردن بقياد جاللة امللك عبد الثاين ،
ي�شدد دوماً على �ضرورة موا�صلة وكالة
ال� �غ ��وث ال��دول �ي��ة ( االون� � � ��روا) ال �ق�ي��ام
مب�س�ؤلياتها والتزاماتها جتاه الالجئني
الفل�سطينيني يف م�ن��اط��ق ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ،
وفق قرار ان�شائها ال�صادر عن اجلمعية
العامة لالمم املتحدة رقم ( )302لعام
 ، 1949واه �م�ي��ة ت��وف�ير ال��دع��م ال�ل�ازم
للوكالة كي تقوم بواجباتها باعتبارها
ج��زء م��ن ال �ت��زام املجتمع ال ��دويل جتاه
ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني
ان ه� � � ��ذا ال� � �ق � ��رار ه � ��و اع �ت ��راف
دويل اخ ��ر ب �ع��دال��ة ق���ض�ي��ة ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني وح�ق��وق�ه��م ،وه��و اي�ضا
ت � ��أك � �ي� ��داً ل �ل �م��وق��ف ال� � ��دويل ال��وا� �ض��ح
مل���ص�ل�ح��ة ا� �س �ت �م��رار �أون � � ��روا يف ال �ق �ي��ام
بواجبها �إزاء الالجئني الفل�سطينيني،
حيث ك��ان للدبلوما�سية االردين التي
قادها وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
امي��ن ال�صفدي بتوجيهات م��ن جاللة
امللك عبد اهلل الثاين لتمديد مهام والية
الغوث الدولية االون��روا  ،االث��ر الكبري
يف ه��ذا االنت�صار ال�سيا�سي  ،ال��ذي جاء
اثر جهود دبلوما�سية اردنية فل�سطينية
وعربية  ،وهو ق��رار ي�شكل انت�صارا لنا
جميعا �ضد املخططات الرامية لإنهاء
دور ال��وك��ال��ة وامل ����س ب�ح�ق��وق الالجئني
الفل�سطينيني وطم�س ق�ضيتهم.
اننا يف االردن اذ ن�ؤكد م��رة اخرى
ع �ل��ى دع �م �ن��ا ال �ك��ام��ل ل��وك��ال��ة ال �غ��وث
ال��دول�ي��ة االون� ��روا واهمية ا�ستمرارها
يف ت � � �ق� � ��دمي خ � ��دم � ��ات� � �ه � ��ا ل�ل�اج� �ئ�ي�ن
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ب��اع �ت �ب��اره ج� ��زء مهم
م��ن امل �� �س ��ؤول �ي��ة ال��دول �ي��ة جت ��اه ق�ضية
الالجئني الفل�سطينيني ونعيد التذكري
ب� ��أن االردن م�ل�ت��زم ب�ح�ق��وق ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني ب��ال �ع��ودة وال�ت�ع��وي����ض ،
و�ضرورة ا�ستمرار االونروا القيام بعملها
اىل ح�ي�ن ح��ل ه ��ذه ال�ق���ض�ي��ة وتطبيق
احل��ل وف��ق ق��رارات االمم املتحدة وعلى
ر�أ�سها قرار اجلمعية العامة رقم .194

االردن ي�شارك يف م�ؤمتر امل�شرفني على �ش�ؤون الفل�سطينيني بالقاهرة

ال�شروق-
�أك����د م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال�����ش ��ؤون
الفل�سطينية املهند�س رفيق خرفان التزام
االردن مبوا�صلة خطواته ال�سيا�س ّية
والدبلوما�س ّية والقانون ّية ،وتعزيز جهود
ال�سيا�سة اخلارج ّية التي يقودها جاللة
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ل��دع��م الق�ض ّية
الفل�سطين ّية ورف���ع ال��ظ��ل��م ،و�إح��ق��اق
الفل�سطيني ال�شقيق.
العدالة لل�شعب
ّ
وق���ال خ�لال اف��ت��ت��اح اع��م��ال م�ؤمتر
امل�������ش���رف�ي�ن ع���ل���ى �����ش�����ؤون ال�لاج��ئ�ين
الفل�سطينيني يف القاهرة يوم االحداملوافق
� 2019/12/1إن االردن يوا�صل بقيادة
جاللة امللك عبداهلل الثاين الت�أكيد على
ثوابته الوطنية والقومية جتاه فل�سطني
�شعب ًا وار�ض ًا ومقد�سات باعتبارها ق�ضية

االردن الأوىل ويجدد دعمه وم�ساندته
للأ�شقاء الفل�سطينيني يف ن�ضالهم العادل
وامل�شروع لنيل حقوقهم الوطنية.
و�أ����ض���اف ان االردن ي��ج��دد ت�أكيد
ال��و���ص��اي��ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ،واجبا
وم�����س��ؤول��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة يعتز ويت�شرف
االردن بحملها ،وي��وا���ص��ل التن�سيق مع
اال�شقاء الفل�سطينيني للقيام بالواجبات
الدينية والتاريخية يف حماية ورعاية
و�إع��م��ار املقد�سات ،والعمل على تثبيت
�صمود املقد�سيني ،والت�صدي لأي حماولة
مت�س هوية املدينة املقد�سة.
و�أ�شار �إىل موقف االردن الداعم لعمل
وكالة الغوث الدولية (االون��روا) والتي
ت�شكل حافظة مهمة حلقوق الالجئني

الفل�سطينيني ،واهمية الدور الذي تقوم
به االونروا نيابة عن املجتمع الدويل.
ولفت �إىل �أن االردن يرف�ض �أي توجه
لتقلي�ص دعم االونروا ،وعدم قبوله لأي

حديث عن �إلغاء �أو تخفي�ض خدماتها
�أو ن��ق��ل م��ه��ام��ه��ا جل��ه��ة �أخ�����رى ،وي��دع��و
ال��دول املانحة ملوا�صلة دعمها والإيفاء
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه امل��ن��ظ��م��ة االمم��ي��ة
لت�ستطيع القيام بواجباتها واال�ستمرار
ب��ع��م��ل��ه��ا وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا ل�لاج��ئ�ين
الفل�سطينيني ،مب��ا مت��ث��ل��ه م��ن ال��ت��زام
للمجتمع ال��دويل جتاه ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني.
ويعقد امل�ؤمتر يف مقر الأمانة العامة
جلامعة ال��دول العربية ،مب�شاركة وفود
م��ن م�صر وفل�سطني والأردن ولبنان
واملنظمة العربية للرتبية والثقافة
وال��ع��ل��وم ومنظمة ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي،
واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة.

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

خ�������رف�������ان :ال���ق�������ض���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 �أع���������م���������ال امل����ل����ك

ق��ال مدير ع��ام دائ���رة ال�����ش��ؤون الفل�سطينية
املهند�س رفيق خرفان� ،إن اجلهود االردنية ،التي
ق��اده��ا جاللة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ،بالتن�سيق
والتعاون مع عدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة،
حفزت املجتمع الدويل للتح�شيد وراء هدف مواجهة
العجز املايل لالونروا ،وكانت النتيجة باهرة حيث
انخف�ض العجز من نحو  446مليون دوالر بداية
العام  2018اىل �صفر دوالر نهايته ،ليكون العام
االول لها الذي تخرج منه بدون عجز مايل ،م�ؤكدا
ان الق�ضية الفل�سطينية كانت وما زال��ت حا�ضرة
وحتتل مكانتها التي ت�ستحق على ج��دول اعمال
جاللة امللك.
وا�ضاف خرفان يف حوار مو�سع مع «الد�ستور»� ،إن
الوكالة متكنت من خف�ض عجزها املايل من نحو 220

مليون دوالر مطلع العام  2019اىل نحو  89مليونا
حتى نهاية ت�شرين الثاين املا�ضيُ ،ي�ضاف اليها نحو
 78مليون دوالر قيمة تعهدات قطعها بع�ض املانحني
ومل يفوا بها بعد ،ليكون العجز االجمايل بنحو 167

مليون دوالر ،وهو املبلغ الالزم لتلبية احلد الأدنى
من خدمات الوكالة حتى نهاية العام احلايل.
وب�ين ان امل�ؤ�شرات بالن�سبة مل�ستقبل الوكالة
مطمئنة ،يتقدمها متكنها من اخل��روج من �أخطر
ازمة مالية واجهتها يف تاريخها عام  ،2018بعجز
�صفر دوالر ،واج��ازة اللجنة الرابعة م�شروع قرار
جتديد تفوي�ضها ب�أغلبية �ساحقة (� 171صوتا مع،
وا�سرائيل والواليات املتحدة فقط �ضد).
وتناولت املقابلة عددا من الق�ضايا التي تخ�ص
ق�ضية ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني ووك��ال��ة الغوث
الدولية « االون���روا « واجل��ه��ود الأردن��ي��ة يف دعم
الق�ضية الفل�سطينية  ،واخل��دم��ات التي تقدمها
احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة ل�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني يف
املخيمات .

وزارة اخل��ارج�ي��ة :مت��دي��د تفوي�ض �أون���روا ي��دع��م ح��ق الالجئني يف العي�ش بكرامة
عمان14كانون االول(برتا)-
قال الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني ال�سفري �ضيف اهلل
الفايز � ّإن قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة اجلمعة ،متديد تفوي�ض وكالة غوث
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (�أونروا) حتى عام  2023يعد دعما حلق الالجئني
العي�ش بكرامة.
وب�ين يف ت�صريح �صحفي �أن الت�صويت ب�أغلبية �ساحقة لتجديد الوالية ل
(�أون��روا) هو �إعادة لت�أكيد املوقف الدويل الوا�ضح وال�صريح على �أهمية ا�ستمرار
الوكالة يف القيام بواجبها جتاه ماليني الالجئني الفل�سطينيني يف املجاالت التعليمية
وال�صحية والإغاثية ودعم حقهم العي�ش بكرامة والتي ت�شكل ق�ضيتهم احدى �أهم
وكانت 169دولة وافقت على قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن التمديد
ق�ضايا الو�ضع النهائي التي يجب �أن حتل وفق ال�شرعية الدولية خ�صو�صا قرار
االمم املتحدة رقم 194ومبادرة ال�سالم العربية ومبا ي�ضمن حق الالجئني يف العودة ل (�أونروا) مقابل رف�ض الواليات املتحدة و�إ�سرائيل وامتناع  9دول عن الت�صويت.
وبني ال�سفري الفايز �أن الدبلوما�سية الأردنية تعمل با�ستمرار على دعم الأونروا.
والتعوي�ض.
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وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارجية الياباين يف زي��ارة اىل خميم الوحدات
ال�شروق-
قام وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية الياباين كو�شوكي
�سوزوكي وال�سفري الياباين يف
الأردن هيدينو يانغي ووف��دا
م��راف��ق��ا ب���زي���ارة اىل خميم
الوحدات حيث اطلع الوفد على
من�ش�آت وكالة الغوث الدولية «
االون��روا « يف املخيم وا�ستمعوا
اىل ���ش��رح م��ن م��دي��ر املنطقة
املهند�س م�ؤيد احمد والدكتور
���ش��ت��ي��وي وم�����س ��ؤول��ة التعليم
الدكتورة عروبة املو�سى .
ثم قاموا بجولة يف �شوارع
املخيم حيث قام رئي�س جلنة

خ����دم����ات خم���ي���م ال����وح����دات
ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ك��وز بتقدمي
�شرحا مف�صال عن املخيم وما
ت��ق��دم��ه احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة
واالونروا اىل جمتمع الالجئني
الفل�سطينيني.
ويف ن��ه��اي��ة اجل��ول��ة ق��دم
ال��ك��وز با�سمه وب��ا���س��م �أه��ايل
امل��خ��ي��م ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة نيابة
ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��هُ ال��ي��اب��ان من
دع����م ل��ل���أون�����روا وال��ق�����ض��ي��ة
الفل�سطينية.

الأمم امل��ت��ح��دة مت����دد ت��ف��وي�����ض الأون��������روا ح��ت��ى ع����ام 2023

وكاالت -
م��دّ دت اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة ،اجلمعة
 13دي�سمرب (ك��ان��ون الأول) ،تفوي�ض وك��ال��ة غوث
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني «�أون���روا» حتى 30
يونيو (حزيران)  ،2023يف ظلّ حملة ت�شكيك تواجهها
ال��وك��ال��ة ح��ول عملها منذ عامني م��ن قبل ال��والي��ات
املتحدة و�إ�سرائيل.
ووافقت  169دولة على قرار ب�ش�أن التمديد مقابل
رف�ض الواليات املتحدة و�إ�سرائيل وامتناع ت�سع دول عن
الت�صويت .وينتهي تفوي�ض الوكالة ملدة ثالث �سنوات يف
يونيو .2020

ّ
«يح�ض جميع املانحني
والقرار الذي �صدر اجلمعة
ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة تكثيف ج��ه��وده��م لتلبية احل��اج��ات
ّ
املتوقعة للوكالة» ،و�سط تدهور الأو�ضاع االجتماعية
واالق��ت�����ص��ادي��ة يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا يف الأرا���ض��ي
الفل�سطينية.
ي�أتي التمديد للوكالة و�سط �صعوبات يف امليزانية
منذ �أوقفت الواليات املتحدة ،عام  ،2018م�ساعداتها
املالية ال�سنوية البالغة  300مليون دوالر ،وعندما
ا�ضطر مديرها لال�ستقالة مطلع نوفمرب (ت�شرين
ّ
الثاين) بعد اتهامه ب�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ،وت� ّأ�س�ست
«�أون���روا» ع��ام  ،1949وتتولىّ �إدارة امل��دار���س وتقدّ م

م�ساعدات حيوية ملاليني الالجئني الفل�سطينيني يف
الأردن ولبنان و�سوريا والأرا�ضي الفل�سطينية .ويعمل
لدى الوكالة � 30ألف موظّ ف ،معظمهم من الفل�سطينيني.

اخل� ��� �ص���اون���ة ي��ل��ت��ق��ي وف�� � ��دا م� ��ن دائ � � � ��رة �� � �ش� � ��ؤون ال �ل�اج � �ئ �ي�ن يف ف �ل �� �س �ط�ين

ال�شروق-
التقى مدير عام دائ��رة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية بالوكالة �سامر اخل�صاونة
وف����دا م��ن دائ����رة ����ش����ؤون ال�لاج��ئ�ين
الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية يف
مبنى الدائرة .
ورح����ب اخل�����ص��اون��ة يف ب��داي��ة

حديثه بال�ضيوف وق��دم عر�ضا عن
ال���دائ���رة وم��ه��ام��ه��ا وجل����ان خ��دم��ات
املخيمات وامل�شاريع واخل��دم��ات التي
تقدم لالجئني الفل�سطينيني وطبيعة
ع��م��ل وك���ال���ة ال���غ���وث ال���دول���ي���ة يف
املخيمات .
وح�ضر االجتماع مديري مديريات

ال����دائ����رة وم���دي���ر م��ك��ت��ب ال���دائ���رة
ملحافظة ال��زرق��اء وع��دد م��ن ر�ؤ���س��اء
الأق�سام ،حيث قدم مديرو املديريات
���ش��رح��ا خمت�صرا مل��ه��ام واع��م��ال كل
م��دي��ري��ة ودوره�����ا يف ال���دائ���رة ويف
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ملجتمع الالجئني
الفل�سطينيني.

وحت��دث عن اجلانب الفل�سطيني
مدير عام �ش�ؤون الالجئني يا�سر ابو
ك�شك الذي اعرب عن �سعادته يف هذا
اللقاء م�شريا اىل ان الطرفني يعمال من
اجل هدف واحد وهو خدمة الالجئني
الفل�سطينيني وحت�����س�ين ظ��روف��ه��م
املعي�شية .
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«ال�ش�ؤون الفل�سطينية» :الأردن ي�ؤدي دوره التاريخي يف حماية املقد�سات

ال�شروق-
�أك�����د ت��ق��ري��ر دائ������رة ال�������ش����ؤون
الفل�سطينية ال�شهري� ،أن جاللة امللك
ع��ب��داهلل ال��ث��اين ،ي��ويل �أهمية كربى
لدعم الأ�شقاء الفل�سطينيني يف نيل
حقوقهم العادلة وامل�شروعة يف قيام
دولتهم امل�ستقلة ،على خطوط الرابع
م��ن ح��زي��ران ع��ام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وعلى �أ�سا�س حل
الدولتني.
وق���ال التقرير ال�����ص��ادر ع��ن �شهر
ت�شرين الأول املا�ضي ،ان جاللة امللك
ي�����ش��دد ع��ل��ى رف�����ض ك��ل الإج������راءات
�أحادية اجلانب ،التي من �ش�أنها تقوي�ض
فر�ص ال�سالم ،وي�ؤكد جاللته �أن الأزمة
املحورية يف املنطقة والعامل هي �إنكار
ح��ق قيام ال��دول��ة الفل�سطينية ،و�أن
املنطقة لن تنعم بالأمن واال�ستقرار
ح��ت��ى ينتهي ال�����ص��راع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي عرب حل الدولتني ،الذي
يحقق ال�سالم احلقيقي وينهي ال�صراع
وفقا للقانون ال��دويل وق���رارات الأمم
املتحدة ،م�ضيفا ان الأردن بقيادة جاللة
امللك يوا�صل القيام بدوره التاريخي يف
حماية املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
انطالقا من الو�صاية الها�شمية.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال��ت��ق��ري��ر م��وا���ص��ل��ة
االح���ت�ل�ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي خ�ل�ال �شهر
ت�شرين الأول املا�ضي انتهاكاته املعهودة
يف الأر����ض���ي الفل�سطينية املحتلة
ب�سكانها ومقد�ساتها وممتلكاتها يف حتدٍ
جلميع املواثيق واملعاهدات والقرارات
الدولية.
وعر�ض لأبرز هذه االنتهاكات حيث
ت�سببت ممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي
العدوانية با�ست�شهاد  3فل�سطينيني،
( 2يف قطاع غزة املحتل ،و 1يف ال�ضفة
الغربية املحتلة) ،وجرح  339معظمها
يف قطاع غزة ( 287جريحا) يف �إطار
موا�صلة االحتالل الإ�سرائيلي نهجه
الوح�شي يف قمع امل�����س�يرات بالقرب
من ال�سياج الأمني احل��دودي يف قطاع
غ���زة .ول��ف��ت التقرير �إىل �أن ق��وات
االحتالل اعتقلت خالل الفرتة مو�ضع
التقرير 368 ،فل�سطينياً 356( :من
�أبناء ال�ضفة الغربية و  12من �أبناء
قطاع غزة املحتلني) ،ت�صدرتها القد�س
املحتلة بواقع ( )106عملية اعتقال،
ب��ال�تراف��ق م��ع جملة م��ن االن��ت��ه��اك��ات
املعتادة حلقوقهم.
ووا���ص��ل��ت ق���وات االح��ت�لال وفقا
للتقرير ،اقتحامها لتجمعات �سكنية
فل�سطينية والتي ناهزت  404عمليات
اق��ت��ح��ام ( 397يف ال�ضفة الغربية
و 7يف قطاع غ��زة املحتلني) ،وتوزعت
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االق��ت��ح��ام��ات يف ال�ضفة على النحو
التايل 39 :القد�س 58 ،رام اهلل45 ،
ج��ن�ين 4 ،ط��وب��ا���س 34 ،ط��ول��ك��رم27 ،
قلقيلية 52 ،نابل�س� 17 ،سلفيت6 ،
�أري��ح��ا 39 ،بيت حل��م 76 ،اخلليل5 ،
�شمال غزة 1 ،غزة 1 ،الو�سطى ،مع ما
يرافقها وكالعادة ،من تنكيل للمواطنني
وانتهاك حلرماتهم و تخريب متعمد
للممتلكات اخلا�صة والعامة على حدٍ
���س��واء ،م��ع م��ا يرافقها وك��ال��ع��ادة من
تنكيل للمواطنني وانتهاك حلرماتهم
وتخريب متعمد للممتلكات اخلا�صة
والعامة.
و�أو�ضح التقرير �أن قوات االحتالل
�أقامت  344حاجزا يف خمتلف �أنحاء
ال�ضفة ت��وزع��ت على النحو ال��ت��ايل:
 11القد�س 37 ،رام اهلل 4 ،جنني4 ،
طوبا�س 1 ،طولكرم 52 ،قلقيلية35 ،
نابل�س� 26 ،سلفيت� 40 ،أريحا 88 ،بيت
حل��م 46 ،اخلليل� ،أع��اق��ت م��ن خاللها
حركة املواطنني والب�ضائع واملنتجات
الزراعية.
كما ا�ستمر االحتالل الإ�سرائيلي
بح�سب التقرير ،يف ممار�سة انتهاكاته
املمنهجة �ضد املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف الأرا���ض��ي الفل�سطينية
املحتلة غري �آب��ه ب��ال��ق��رارات الدولية
ذات ال�صلة ،عرب تكثيف االقتحامات
للم�سجد االق�صى املبارك ،حيث �سجل
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�شهر ت�شرين الأول ،رقما قيا�سيا يف
اق��ت��ح��ام��ات امل�سجد االق�����ص��ى ،حيث
اقتحمه نحو  6919ما بني م�ستوطن
وطالب معاهد تلمودية ،ورجال �شرطة
وخم��اب��رات و�أع�ضاء كني�ست ،وخالل
�أي��ام ما ي�سمى «عيد العر�ش» اقتحم
امل�سجد االق�����ص��ى  4325م�ستوطناً،
وبذلك يبلغ عدد املقتحمني للم�سجد
االق�����ص��ى منذ ب��داي��ة ال��ع��ام 31371
م�ستوطنا وع�سكريا.
وبني التقرير �أن �سلطات االحتالل
وا���ص��ل��ت �سيا�ساتها العن�صرية �ضد
الفل�سطينيني ،وم�����ص��ادرة �أرا�ضيهم
و�إخطار الكثري من املن�ش�آت بالهدم حيث
�شهد �شهر ت�شرين الأول هدم  53بيت ًا
ومن�ش�أة يف ال�ضفة الغربية والقد�س،
�شملت ه��دم  22ب��ي��ت�اً ،و  31من�ش�أة،
م��ن بينها ح���االت ه��دم ذات��ي��ة نفذها
الفل�سطينيون �أنف�سهم تفاديا لدفع
غرامات مالية باهظة.
ووف��ق��ا للتقرير �أق���رت ال�سلطات
اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع����ددا م���ن امل�����ش��اري��ع
اال�ستيطانية التي تهدف اىل تكثيف
اال�ستيطان وتر�سيخ الوجود اليهودي،
من �أب��رزه��ا خمطط ا�ستيطاين جديد
يت�ضمن اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى ن��ح��و 700
دومن من �أرا�ضي قرية قريوت ،جنوب
نابل�س ،وذلك من خالل تقلي�ص املنطقة
امل�صنفة (ب) ل�صالح م�ستوطنة «عيليه»

القائمة على ارا�ضي املواطنني جنوب
نابل�س ،كما �سلمت �سلطات االحتالل
اخطارا باال�ستيالء على  409دومنات
من ارا�ضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة
ووقفني والعرقة ووزب��دة ونزلة زيد
وظهر العبد التابعة ملحافظة جنني
ل�صالح ب��ن��اء ج���دار ال�����ض��م والتو�سع
العن�صري ،فيما اخطرت باال�ستيالء
على � 3آالف دومن من ارا�ضي �شرق يطا
جنوب اخلليل.
وا�ستعر�ض التقرير درا�سة �صادرة
عن املعهد الإ�سرائيلي للدميقراطية»
ت���ن���اول���ت «ال���ع�ل�اق���ات امل���ع���ق���دة بني
املواطنني اليهود والعرب يف �إ�سرائيل»
مبا يو�ضح النهج العدواين – العن�صري
ال��ذي متار�سه �إ�سرائيل �ضد العرب يف
كافة امل��ج��االت احلياتية� ،إىل جانب
ورق��ة موقف ���ص��ادرة ع��ن معهد «م��دى
الكرمل» ،ت�سلط ال�ضوء على �أ�سباب
ارت��ف��اع ن�سبة امل�شاركة ل��دى الو�سط
العربي يف ا�سرائيل ،يف االنتخابات
الإ�سرائيلية الأخ�ي�رة يف �شهر �أيلول
امل��ا���ض��ي ،وال��ت��ي �أف�����ض��ت �إىل تعزيز
متثيلهم وزيادة القوة الن�سبية للعرب يف
الكني�ست اال�سرائيلي ،و�أخريا ا�ستعر�ض
التقرير ق��رار �ضم غور االردن وما له
من تداعيات على امل�ستوى الإقليمي
والدويل .

ال�ش�ؤون الفل�سطينية وم�ؤ�س�سة ويل العهد يكرمان امل�شاركني يف برنامج الت�صنيع الرقمي

ال�شروق-
احتفلت دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،يوم الأحد
املوافق  ،2019/12/22يف قاعة جلنة خدمات خميم
حطني بالر�صيفة ،بتكرمي نحو � 100شاب و�شابة،
�شاركوا يف «برنامج الت�صنيع الرقمي» ال��ذي نظمته
الدائرة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ويل العهد� ،ضمن مبادرة
م�صنع الأفكار.
وثمن مدير مديرية ال�ش�ؤون الإدارية يف الدائرة،
���س��ام��ر اخل�����ص��اون��ة ج��ه��ود ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى ن�شاطات
ن��ادي الإب���داع ال��ذي �أت��اح املجال ل�شريحة من �أبناء
الوطن ،لتنمية مهاراتهم وممار�سة هواياتهم و�صقل
�شخ�صياتهم.
و�أ�شار �إىل ان دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية تبنت
العديد من املبادرات التي تهتم بقطاع ال�شباب وتفاعلهم
مع جمتمعهم بكل روح ايجابية وحتفيزهم على �إظهار
قدراتهم الوطنية املت�سلحة بالعلم واملعرفة.
وقال �إن الربنامج يهدف اىل تنمية قدرات ال�شباب
على التعامل مع تقنيات جديدة حول الت�صميم والر�سم
االلكرتوين والتي متكن اال�ستفادة منها يف بناء م�شاريع
�صغرية تفيد البيئة �إىل جانب �إعادة التدوير وغريها
من امل�شاريع ،م�ؤكدا �أن الربنامج �أ�سهم يف تعزيز قدرات
ال�شباب ومتكينهم اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وحت�سني
م�ستوى حياتهم املعي�شية.
بدوره ،ثمن مدير م�صنع الأفكار املهند�س �إ�سماعيل
حقي جهود دائ���رة ال�����ش��ؤون الفل�سطينية و�إ�سهامها
يف �إجن��اح الربنامج التدريبي ،ال��ذي ت�ضمن تعريف
امل�شاركني بالأجهزة والإمكانات املتوفرة والتي اعتربها
بداية للت�صنيع الرقمي التي حتتاج للمتابعة والبناء
عليها للو�صول لنتائج ايجابية يف امل�ستقبل.
و�أك��د املهند�س حقي �أن الكادر الفني والأجهزة

متاحة للم�شاركني من �أجل متابعة ا�ستفادتهم و�إكمال
م�سريتهم يف الريادة والت�صنيع الرقمي.
وق��ال رئي�س جلنة خ��دم��ات خميم حطني �صالح
النحاليني� ،إن امل�شاركني يف الربنامج التدريبي من خالل
نادي الإبداع لأبناء املخيمات وم�صنع الأفكار يثمنون
جهود القائمني على ه��ذا الربنامج ال��ذي يهدف اىل
تطوير مهارات امل�شاركني و�صقل �شخ�صياتهم.
ويف كلمة اخلريجني عرب كل من امل�شاركني ،طيبة
حممد وف��ادي ال�صويف ،عن تقديرهما مل�ؤ�س�سة ويل
العهد ودائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية على �إتاحة الفر�صة

لهم للم�شاركة يف الربنامج التدريبي ،واالط�لاع على
التكنولوجيا احلديثة والأجهزة املتطورة والتي حفزت
على الإب��داع ومواكبة الأفكار وترجمتها على ار�ض
الواقع.
ويف ختام احلفل �سلّم اخل�صاونة الدروع التذكارية
ملدراء مكاتب املخيمات الفل�سطينية يف عمان والزرقاء
وجر�ش والبقعة واربد تقديرا للجهود التي بذلوها،
�إىل جانب توزيع ال�شهادات على اخلريجني.

ال���������������������������س�������������ف������ي������ر االن�������������دون�������������ي���������������������������س�������������ي
ي����������������زور خم�������ي�������م ال�������������ش������ه������ي������د ع��������زم��������ي امل�����ف�����ت�����ي
ال�شروق-
ا�ستقبل رئي�س جلنة خدمات خميم ال�شهيد عزمي
املفتي حممد �شامخ اخل�ضور وم��دي��ر مكتب دائ��رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية ملحافظة اربد حممد ال�شديفات
ومدير تربية ل��واء بني عبيد ال�سفري االندوني�سي
يف اململكة ووف���دا مرافقا ل��ه ي��وم الأرب��ع��اء املوافق
 2019/12/18بح�ضور ع��دد من �أ�ساتذة مدر�سة
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني الثانوية للذكور
والوفد امل�شارك ،وجاءت هذه الزيارة بالتن�سيق مع
الهيئة اخلريية الها�شمية من �أج��ل تزويد املدر�سة
مبخترب احلا�سوب وعدد من الأجهزة واملعدات الالزمة
ورح����ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة واحل�����ض��ور بال�سفري
االندوني�سي وع�بر عن �شكره وامتنانه لهذا التربع
الكرمي من احلكومة االندون�سية من �أج��ل تطوير
خمترب احلا�سوب العائد ملدر�سة امللك عبد اهلل الثاين
ب��ن احل�سني ك��ون املخترب ك��ان يحتوي على �أجهزة
حا�سوب قدمية
كما قدم اخل�ضور نبذ ًة عن ن�ش�أه املخيم واحتياجات

خميم ال�شهيد ع��زم��ي املفتي وع��ن امل��ك��ارم امللكية
ال�سامية التي خ�ص�صها جاللة �سيد البالد ملخيمات
الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن وعن مواقف ال�شعب
االندوني�سي واحلكومة الأندوني�سية الداعمة للق�ضية

الفل�سطينية والتي تتنا�سب مع املوقف الأردين
ويف نهاية اللقاء قام �سعادة ال�سفري بافتتاح مركز
احلا�سوب العائد ملدر�سة امللك عبد اهلل الثاين بن
احل�سني الثانوية للذكور
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حم��������اف��������ظ ج��������ر���������ش ي���������������زور خم������ي������م ������س�����وف
ال�شروق-
ق������ام حم���اف���ظ
ج������ر�������ش ع����اط����ف
العبادي بزيارة اىل
خم��ي��م ���س��وف حيث
جت������ول يف ان���ح���اء
امل��خ��ي��م لالطمئنان
على �سالمة املواطنني
يف امل���خ���ي���م خ�ل�ال
املنخف�ض اجلوي .
والتقى العبادي
ب����رئ����ي���������س جل��ن��ة
خدمات املخيم عبد

املح�سن بنات الذي
�أكد جاهزية اللجنة
ال���س��ت��ق��ب��ال ف�صل
ال�شتاء واال�ستعداد
ل���ل���م���ن���خ���ف�������ض���ات
اجل���وي���ة ح��ي��ث مت
ت���ن���ظ���ي���ف وف���ت���ح
م�����ص��ارف امل���ي���اه يف
امل����خ����ي����م ب���ج���ه���ود
جل����ن����ة خ����دم����ات
امل���خ���ي���م وال��ه��ي��ئ��ة
اال�ست�شارية .

ج �م �ع �ي��ة ع� �ن ��دي ح� �ل ��م ت �� �س �ل��م ب� �ط ��اق ��ات االن� �ت� �ف���اع ل� �ل� �ع ��ام 2020
ال�شروق -
ق��ام��ت جمعية ع��ن��دي ح��ل��م يف
خم��ي��م ال���وح���دات با�ستقبال ع��ددا
من العائالت امل�ستفيدة من اجلمعية
وت�سليمهم ب��ط��اق��ات االن��ت��ف��اع من
اجلمعية للعام  2020بح�ضور رئي�س
جلنة خدمات خميم الوحدات عبد
الفتاح الكوز .
وا�ستمع ال��ك��وز اىل بع�ض ن�ساء
اجل��م��ع��ي��ة ال��ل��وات��ي ع��ر���ض��ن بع�ض

امل�شاكل التي يواجهنها �آملني العمل
على حلها
وبدوره رحب ال�سيد خالد اجلبلي
رئي�س جمعية عندي حلم يف خميم
الوحدات برئي�س جلنة اخلدمات و
بالعائالت امل�ستفيدات من اجلمعية
وا�ستعر�ض ال��دور الكبري ال��ذي تقوم
بة اجلمعية بخدمة املجتمع املحلي
بكافة املجاالت و امل��ب��ادرات القيمة
التي تهدف بالنهو�ض بالعائالت.

ن�� � ��ادي ال� � �ع � ��ون االن� ��� �س ��اين
ي � � � ��وزع م � �ع� ��ون� ��ة ال� ��� �ش� �ت ��اء
ال�شروق -
قام نادي العون الإن�ساين بتوزيع معونة ال�شتاء وكنزة
ال�شتاء يف خميم البقعه لعدد من الأطفال والعائالت املعوزة
يف املخيم وتاتي هذه امل�ساعدات بهدف دعم الفئات املحتاجة
يف املخيم خا�صة الأطفال واالرام��ل مل�ساعدتهم خالل ف�صل
ال�شتاء
ال�شروق  -نظمت اجلمعية الأردن��ي��ة للعون
الطبي للفل�سطينيني يف مركزاها ال�صحية يف كل من
خميم حطني وخميم جر�ش وخميم الطالبية � ،أياما
طبية جمانية مبنا�سبة اليوم الدويل للت�ضامن مع
ال�شعب الفل�سطيني الذي ي�صادف الـ  29من ت�شرين
الثاين من كل عام وبالتزامن مع حملة (م�ستقبلنا
ب�صحة �أطفالنا) ،حيث ك��ان الرتكيز خ�لال هذه
الأي��ام الطبية على عالج الأطفال من الأمرا�ض
املو�سمية وبلغت ن�سبتهم  %80من املر�ضى.

�أيام طبية جمانية
مبنا�سبة اليوم الدويل
للت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني
ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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وا�شتملت الأي���ام الطبية لثالثة �أي��ام على
معاجلة  1200مري�ض من خالل عيادات االخت�صا�ص
املوجودة يف املراكز الثالثة(الطب العام والطوارئ،
الن�سائية ،الأطفال ،العيون ،العظام ،اجللدية� ،أنف
و�أذن وحنجرة ،القلب والباطنية) ،وبجانب فح�ص
الطبيب املخت�ص مت اي�ض ًا �إجراء ال�صور الإ�شعاعية،
والفحو�صات املخربية ،والإجراءات الطبية داخل
العيادات مثل �صور الإيكو ،كما مت توزيع الأدوية
املجانية على جميع املر�ضى الذين راجعوا املركز..

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

ال�شروق-
قام املجل�س املحلي ملركز امن
���س��وف ب��زي��ارة اىل امل��خ��ي��م لعقد
اج��ت��م��اع �أم���ن���ي يف ق��اع��ة جلنة
اخلدمات حتت رعاية رئي�س املركز
حم��م��ود اخل��را���ش��ق��ه ح��ي��ث �أل��ق��ى
رئي�س جلنة خدمات خميم �سوف
عبد املح�سن بنات كلمة ترحيبية
متطرقا اىل العقبات التي تواجه
�أه������ايل امل��خ��ي��م م��ن��ه��ا اك��ت��ظ��اظ
ال�سيارات يف املثلثات الرئي�سية
واع��ت��داء الب�سطات على الطريق
العام واملقاهي غري املرخ�صة مطالبا
بدورية �سري من وقت لآخر.
وحت���دث اخل��را���ش��ق��ة م ��ؤك��دا

على اهمية هذه املطالب و�ضرورة
ت�سيري دورية راجلة ليال ،و�أكد على
تفعيل دور �أع�ضاء املجال�س املحلية
واال�ستعداد التام لف�صل ال�شتاء
���ض��م��ن خ��ط��ة ال����ط����وارىء ووع���د
بتذليل ك��ل امل�شاكل والتحديات
التي تواجه منطقة االخت�صا�ص.
ك��م��ا ق���ام���ت جل����ان ت��ط��وع��ي��ة
م��ن جمعية ع��ن��اق��ي��د امل��ح��ب��ة يف
الفحي�ص بزيارة اىل خميم �سوف
حيث التقوا برئي�س جلنة خدمات
املخيم عبد املح�سن بنات وع��دد
م��ن اع�ضاء اللجنة ورح��ب بنات
ب��ال�����ض��ي��وف م����ؤك���دا اه��م��ي��ة ه��ذه
ال��زي��ارات والتوا�صل االجتماعي

ن�شاطات جلنة خدمات خميم اربد

ال�شروق-
ع��ق��دت جلنة خ��دم��ات خميم ارب���د اجتماعا يف قاعة
اجتماعات اللجنة و مت خالل اللقاء بحث ميثاق التعزية
يف امل�ضافات وال���دواوي���ن  ،ومت حت��دي��د ي��وم 2020/1/17
لالجتماع يف قاعة الريموك ال�ساعة ال�سابعة م�ساء للم�شرفني
على امل�ضافات و م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين لبحث �آلية العمل
لإجناح وثيقة �شرف العزاء �ضمن نقاط الوثيقة مبدئيا والتي
تت�ضمن حتدد ايام العزاء بثالثة ايام  ،وبع�ض الأمور املتعلقة
ب�سلوكيات واجب العزاء.

ب�ين اب��ن��اء ال��وط��ن  ،وق���دم نبذة
ع���ن امل��خ��ي��م م���ن ح��ي��ث امل�����س��اح��ة
وال�سكان واخلدمات التي تقدم فيه
باال�ضافة اىل دور وكالة الغوث وما
تقدمه من خدمات يف جمال التعليم
وال�صحة والنظافة م�ؤكدا �ضرورة
ا�ستمرارية وكالة الغوث الدولية
ودعمها امل�ستمر .
و�أ����ش���اد ب��ن��ات ب��ال��دور الكبري
لدائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ممثلة
مب��دي��ره��ا ال��ع��ام امل��ه��ن��د���س رفيق
خرفان يف خدمة املخيمات وتنفيذ
امل�شاريع الهامة .

ال�شروق-
اق��ام��ت مديرية ثقافة م��ادب��ا وجلنة خدمات
خميم مادبا م�سرحية بعنوان « بائع اخليطان « على
م�سرح القاعة الها�شمية التابع للجنة يوم اخلمي�س
املوافق  2019/11/28حيث �شارك نخبة من املمثلني
االردنيني الذي ادوا امل�سرحية على مدى �ساعة ون�صف
من العر�ض ال�شيق ،وكانت امل�سرحية ذات حمتوى
موجه للأطفال الذين ح�ضروا العر�ض بكثافة حيث
�شاهدها اكرث من  150طفل من ابناء املخيم .
ويف نهاية احلفل عرب احل�ضور والقائمني على
العر�ض عن �شكرهم لرئي�س واع�ضاء اللجنة على
هذه املبادرة اجلميلة التي ر�سمت الفرحة والبهجة
يف نفو�س االطفال وقدمت اللجنة ال�شكر للم�شرف
واملنظم لهذا العر�ض امل�سرحي حممود الر�ضاونة .

ن���ش��اط��ات جل�ن��ة خ��دم��ات خم�ي��م حطني

ال�شروق-
اقامت جلنة خدمات خميم حطني بالتعاون
مع م�ست�شفى اخلن�ساء و مبادرة « ازرع ب�سمة «
يوم طبي جماين مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي
ال�شريف يوم ال�سبت املوافق ٢٠١٩/١١/١٦
يف مقر اللجنة القدمي .وت�ضمن اليوم الطبي
فحو�صات طبية ل��ع��دة تخ�ص�صات وتقدمي
العالج املنا�سب لأهايل املخيم.
وع���ق���دت جل��ن��ة خ���دم���ات خم��ي��م حطني
حم��ا���ض��رة ب��ع��ن��وان “التطرف العنيف» يوم
ال��ث�لاث��اء امل��واف��ق  2019/11/19يف مبنى
املركز التنموي ال�شامل  .وتناولت املحا�ضرة
التي قدمها الدكتور غ�سان منر ورئي�س ق�سم

االمن الوقائي يف الر�صيفة خماطر هذا الفكر
و�ضرورة نبذه ومكافحته ،ودع��ا الأه��ايل اىل
مراقبة �أبنائهم حماية لهم من ه��ذا الفكر
املتطرف.
ونظم حزب الر�سالة �ضمن مهرجان البيعة
وال��والء والوفاء للقائد احتفاال يوم ال�سبت
امل��واف��ق  2019/11/16يف امل��رك��ز التنموي
ال�شامل برعاية االمرية هند بنت عبد الرحمن
من ال�سعودية وحمافظ الزرقاء الدكتور حممد
ال�سمريان وح��ازم ق�شوع الأم�ين العام حلزب
الر�سالة والنائب ق�صي الدمي�سي .
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ن � �� � �ش� ��اط� ��ات جل � �ن� ��ة خ � ��دم � ��ات خم � �ي� ��م ال� ��� �ش� �ه� �ي ��د ع� ��زم� ��ي امل��ف��ت��ي

ال�شروق –
اقامت جلنة خدمات خميم ال�شهيد عزمي
املفتي احتفاال مبنا�سبة ذك��رى املولد النبوي
ال�شريف و يف بداية احلفل رحب رئي�س جلنة
خدمات املخيم حممد �شامخ اخل�ضور باحل�ضور
كلمه له على �أهمية املنا�سبة يف العاملني
و�أكد يف ٍ
العربي والإ�سالمي وقال � ُأنه منعطف تاريخي
مهم يف حياة الب�شرية ُ
حيث �أنقذ الأم��ة من
ظلمات اجلهل �إىل نور الإميان ومن عبادة العباد
�إىل عبادة رب العباد .
و تخلل احلفل كلمات لكل من مدير �أوقاف
�إربد الثانية الدكتور رائد جروان ُ
حيث حتدث
عن عظيم هذه املنا�سبة وهي والدة �سيد اخللق
�سيدنا « حممد عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم «
وا�ستعر�ض مراحل مهمة يف ال�سرية النبوية
العطرة .
كما حتدث ال�شيخ �ضيف اهلل �أبو مطاوع عن

هذه املنا�سبة وملا لها من الأثر الكرمي الطيب يف
نفو�س الأمتني العربية والإ�سالمية .
ويف كلمة لل�شيخ �أ�سعد �أبو الرب  ،حتدث
عن فحوى هذه املنا�سبة الطبية والتي يحتفل
بها العاملني العربي والإ�سالمي وملا لها من تغيري
يف م�سار الب�شرية
ومن �ضمن ن�شاطات نادي الإبداع واالبتكار
التابع ملحافظة �إرب���د �شاركت جمموعة من

�شباب خميم ال�شهيد عزمي املفتي وخميم �إربد
بور�شة حتت عنوان « الت�صنيع الرقمي « والتي
�أقيمت يف م�صنع الأفكار التابع مل�ؤ�س�سة ويل
العهد الواقع يف جممع امللك ح�سني للأعمال
َ
وذلك يوم الثالثاء املوافق (. )2019/12/3
و ت�����ض��م��ن��ت ال���ور����ش���ة ع��ر���ض��ا تقدمييا
وتعريفيا ع��ن م�ؤ�س�سة ويل العهد وم�صنع
الأفكار واخلدمات التي يقدمها امل�صنع لرواده

والن�شاطات والفعاليات التي تتم من خالله
ُ
حيث ق��ام امل���درب � /أح��م��د الفار�س بتعريف
امل�شاركني بالور�شة و�أي�ضا تعريفهم ب��الآالت
وامل���ع���دات يف امل�صنع و���ش��رح ط��ري��ق��ة عملها
و�أي�ضا كان هنالك اجلانب العملي ومت تعريف
امل�شاركني على كيفية الت�صنيع داخ��ل م�صنع
الأف��ك��ار من خ�لال ا�ستخدام �ألآالت واملعدات
املوجودة داخل امل�صنع.
كما قامت جمعية ال�صاحلني لتحفيظ
ال��ق��ر�آن الكرمي  /مركز �إب��ن تيم ال��ق��ر�آين يف
خميم ال�شهيد عزمي املفتي بتخريج ()31
حافظا للقر�آن الكرمي يف مبنى جلنة خدمات
خميم ال�شهيد عزمي املفتي بح�ضور رئي�س جلنة
اخلدمات ال�سيد  /حممد �شامخ اخل�ضور ورئي�س
اجلمعية ال�شيخ � /أمني الطوبا�سي وجمع غفري
من ذوي اخلريجني ُ
حيث جرى ت�سليم ال�شهادات
والدروع واجلوائز النقدية على امل�شاركني.

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

ال�شروق -
ق��ام وف��د م��ن ���س��ف��ارة �سلطنة
بروناي بزيارة اىل جلنة خدمات
خم��ي��م احل�����س�ين ب��رئ��ا���س��ة �سفري
ال�سلطنة يف ع��م��ان ن���ورادي���ن بن
ح��اج��ي ي��ع��ق��وب لبحث �سبل دع��م

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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�سكان املخيمات وحت�سني ظروفهم
املعي�شية ،وقد قام ال�سفري بالتربع
مبجموعة من املالب�س مت توزيعها
ع��ل��ى اال���س��ر ال��ع��ف��ي��ف��ة يف املخيم
وا�شرف على التوزيع رئي�س الهيئة
اال�ست�شارية ال�سيد معت�صم ابو دقة

وامينة �سر اللجنة ا�سمهان ظاظا .
كما �شارك رئي�س واع�ضاء جلنة
خدمات خميم احل�سني يف فعاليات
(ايام مقد�سية ) والتي نظمتها امانة
عمان الكربى برعاية رئي�س جمل�س
النواب املهند�س عاطف الطراونة ,
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حيث كان من اهداف هذه الفعاليات
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت���اري���خ ال��ق��د���س
وموروثها الثقافية واالجتماعية
والدينية ودور الو�صاية الها�شمية
على املقد�سات اال�سالمية وامل�سيحية
يف املحافظة على القد�س.

كما قامت جلنة خدمات خميم
احل�سني بتوزيع م�شمعات ( مو�سم
�شتاء  )٢٠١٩على اال�سر املحتاجة
وتركيب امل�شمعات لبع�ض منازل
امل�سنني بعد الك�شف احل�سي عليها من
قبل �أع�ضاء اللجنة .

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

ال�شروق -
اط���ل���ق م��ك��ت��ب ال�����ش��رط��ة
املجتمعية ملركز امن الها�شمية
م�سرية ب��ع��ن��وان (ك��ف��ى لنزيف
الطرقات ) حتت رعاية مدير
���ش��رط��ة حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء
العميد ال��دك��ت��ور علي الزعبي
وبح�ضور مت�صرف لواء الها�شمية
الدكتور عا�صم النهار واع�ضاء

ال�ل�ام���رك���زي���ة ورئ��ي�����س جلنة
خدمات خميم ال�سخنه حممود
اخلويل واع�ضاء جلنة اخلدمات
ورئ��ي�����س الهيئة اال�ست�شارية
لطفي تكروري واع�ضاء الهيئة
اال�ست�شارية ورئي�س نادي ال�شعلة
ه��اين البوريني حيث انطلقت
امل�سرية من مركز امن الها�شمية
اىل القرية احل�ضرية.

كما عقدت اللجنة اخلا�صة
لتحديد م�سار البا�صات داخل
م��ن��ط��ق��ة ال�����س��خ��ن��ة ،اج��ت��م��اع��ا
يف مبنى جلنة خ��دم��ات خميم
ال�سخنة برئا�سة مدير الق�ضاء
م�����س��اع��د امل��ت�����ص��رف ال��دك��ت��ور
زي��د الهباهبة وع�ضوية مدير
م��رك��ز �أم����ن ال��ه��ا���ش��م��ي��ة حممد
بيك ال��ه��زامي��ة ورئي�س بلدية
الها�شمية اجلديدة عبد الرحيم
ال��ق�لاب وم��دي��رة مكتب هيئة
النقل ملحافظة الزرقاء املهند�سة
لبنى عبد الهادي ورئي�س جلنة
خدمات خميم ال�سخنة حممود
اخل��ويل ورئي�س �شعبة البحث
اجلنائي حممد بيك القواقزة
و�ضباط ق�سم �سري الزرقاء.
ومت خ���ل��ال االج���ت���م���اع
مناق�شة عدة ق�ضايا مت طرحها

بالإ�ضافة �إىل عمل جولة على
امل�سارات داخل منطقة ال�سخنة،
ومت االتفاق على ان�شاء م�سار
دائ����ري ي��خ��دم ج��م��ي��ع �أح��ي��اء
منطقة ال�سخنة و�سيكون حتت
التجربة مل��دة �شهرين ،و�سيتم
الإع��ل��ان ع���ن امل�����س��ار اجل��دي��د
من قبل هيئة النقل بعد �أخذ
املوافقة الأزمة

كما اق��ام��ت جلنة خدمات
خم��ي��م ال�سخنة ب��ال��ت��ع��اون مع
ب��ل��دي��ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة اجل��دي��دة
حملة نظافة يف خميم ال�سخنة
و�شملت ه��ذه احلملة حديقة
جلنة خ��دم��ات خميم ال�سخنة
وال�����س��اح��ات امل��ج��اورة للمخيم
وخميم ال�سخنة.

م� �ب ��ادرة ت� ��راث يف ن� ��ادي اب � ��داع خم �ي��م ج��ر���ش وفد من ممثلي املخيمات الفل�سطينية يزور خميم الوحدات

ال�شروق-
�أط���ل���ق ن����ادي اب���داع
خم����ي����م ج�����ر������ش ي����وم
اخلمي�س 2019 /12 /12
�أوىل م��ب��ادرات��ه «ت���راث»
وذل��ك مب�شاركة ع��دد من
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
وم��در���س��ة خم��ي��م جر�ش
للبنات وبح�ضور جمموعة
متميزة من �شباب املخيم
و���س��ي��دات م��رك��ز ال�برام��ج
الن�سائية.
,ت��ه��دف امل��ب��ادرة �إىل
ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ت�سويق
ال�����ت����راث وامل���ن���ت���ج���ات
احل����رف����ي����ة وت�����روي�����ج
املنطقة �سياحيا بهدف
حت�����س�ين ال��و���ض��ع ال��ع��ام

للأ�سر املنتجة للمنتجات
الرتاثية واحلرفية.
حيث مت مناق�شة اهم
العوامل والأدوات الالزمة
لإجن��������اح وا����س���ت���دام���ة
ال�شراكات والعمل بروح
�شبابية واح����دة .ودور
ن��ادي الإب����داع يف و�صول
منتجات اهل املخيم �إىل
خ��ارج االردن با�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة.
و�إي��ج��اد ق��اع��دة بيانات
دقيقة عن العمل احلريف
يف املخيم.
و���ش��ارك يف اجلل�سة
احل��واري��ة ال��ت��ي �أدارت��ه��ا
رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ت��ط��وي��ر
امل ��ؤ���س�����س��ي يف ال���دائ���رة

و�صاحبة م��ب��ادرة ت��راث
وفكرة دكان املخيم مدير
م��ك��ت��ب دائ�����رة ال�����ش ��ؤون
الفل�سطينية يف حمافظة
ج���ر����ش ع��م��ر ا���ش��ت��ي��ه ،
ورئ��ي�����س جل��ن��ة خ��دم��ات
جر�ش ،ومعلمة من مدر�سة
خم��ي��م ج��ر���ش ل��ل��ب��ن��ات ،
و�أح��د ال�شباب النا�شطني
يف العمل التطوعي وع�ضو
يف ن�����ادي اب������داع خميم
جر�ش.
و�سيبد�أ نادي االبداع
ال��ع��م��ل ب��ع��ق��د ج��ل�����س��ات
وور���ش��ات عمل تعريفية
ب��امل��ب��ادرة بالتن�سيق مع
م�ؤ�س�سات �شريكة وذلك مع
بداية العام القادم 2020

ال�شروق-
ا�ستقبل �شيوخ ووجهاء خميم الوحدات ،ودائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية  ،يف جلنة
خدمات خميم الوحدات ،وفود وممثلني املخيمات الفل�سطنية يف ال�شتات ،وتناول
اللقاء بحث �سبل التوا�صل والتعاون بني الالجئني الفل�سطينيني يف خميمات ال�شتات ،
وعرب الوفد عن �شكره حل�سن ال�ضيافة واال�ستقبال من قبل جلان املخيمات يف الأردن
وب�شكل خا�ص جلنة خدمات خميم الوحدات ممثلة برئي�سها عبد الفتاح الكوز .

مبادرتان جلمعية عندي حلم يف خميم الوحدات

ان���ت���ه���ت ج��م��ع��ي��ة
عندي حلم من املرحلة
الأوىل م��ن م��ب��ادراة (
خلي غريك  ....يغم�س
بزيتك )
وم���ب���ادرة ( اخلبز
 ...جمان ًا  ....للجميع
) وتت�ضمن هذه املبادرة
اخلريية من قبل اجلمعية توزيع مواد غذائية للمحتاجني والفقراء من العائالت
ومنها زيت الزيتون واخلبز والتمر وامل�صاحف .

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

9

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

احتفال ب��ذك��رى امل��ول��د النبوي ال�شريف يف جلنة خ��دم��ات خميم حطني
ال�شروق-
�أقامت مديرية �أوق��اف لواء الر�صيفة احتفاال
دينيا مبنا�سبة ذك��رى املولد النبوي ال�شريف يوم
االثنني امل��واف��ق  2019/11/18يف قاعة خدمات
خميم حطني  ،بح�ضور مت�صرف ل���واء الر�صيفة
الدكتور �سلطان املا�ضي.
و�أك��د م�ساعد مدير �أوق���اف الر�صيفة ل�ش�ؤون
الوعظ في�صل النعامي ،ان االحتفال احلقيقي بهذه
الذكرى يكون من خالل �إتباع نهج النبي الكرمي ،
حيث بعث اهلل تعاىل ر�سوله بالهدى ودي��ن احلق ،
وعر�ض خالل االحتفال فيلم وثائقي عن م�سابقة
ُ
قارئ الر�صيفة الأول ،التي �أقامتها مديرية �أوقاف

حفل تكرميي
بعنوان «يوم
التطوع
العاملي « يف
خميم اربد

الر�صيفة بالتعاون مع مديرية الرتبية مبنا�سبة
ذكرى املولد النبوي ال�شريف حيث �شارك فيها 37
مدر�سة من مدار�س اللواء و�أكرث من  200طالب  ،كما
قدمت فرقة الر�صيفة للإن�شاد الديني و�صالت يف
مدح الر�سول الكرمي نالت ا�ستح�سان احل�ضور.
ويف ختام االحتفال ،الذي ح�ضره مدير �أوقاف
الر�صيفة ال��دك��ت��ور حممد ف���وزي ورئ��ي�����س بلدية
الر�صيفة �أ�سامة حيمور ومدير �شرطة الر�صيفة
العميد حممد الع�شرينات ورئي�س جلنة خدمات
خميم ح��ط�ين ،ك��رم مت�صرف ال��ل��واء الفائزين يف
م�سابقة ق��ارئ الر�صيفة الأول ودروع��ا تقديرية
للداعمني .

ال�شروق-
ع��ق��دت جلنة خ��دم��ات خميم ارب���د حفال
تكرمييا بعنوان « يوم التطوع العاملي « برعاية
مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية وناب عنه
القائم ب�أعمال مدير مديرية املخيمات �أ�سامة
علقم ي��وم الثالثاء املوافق  2019/12/10يف
قاعة الريموك /خميم اربد.
وت�ضمن االحتفال تكرمي عدد من الفعاليات
ال�شعبية ال��ت��ي ق��دم��ت خ��دم��ات اجتماعية
وتطوعية يف املجتمع من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين وم�ؤ�س�سة البيل�سان ومت تكرمي حوايل
(� )15شخ�ص من ابناء املخيم .
وحتدث يف االحتفال النائب ال�سابق �سمري
عوي�ص و معاذ العمري وانهى الكلمة مندوب
املدير العام الذي ا�شاد باخلدمات التي قدمها
املكرمني و ما ك��ان لها دور ايجابي يف خدمة
املجتمع .

م� � ��� � �ش � ��ارك � ��ة � � �ش � �ب� ��اب ن� � � � ��ادي اب� � � � � ��داع خم� � �ي � ��م ج � ��ر� � ��ش و� � � �س� � ��وف يف م� ��� �ص� �ن ��ع الأف � � �ك� � ��ار
ال�شروق-
���ش��ارك ع��دد م��ن �أب��ن��اء ن��ادي اب���داع خميمي
جر�ش و�سوف يف ور�شة عمل « الت�صنيع الرقمي»
والتي �أقيمت يف م�صنع الأفكار�/إحدى مبادرات
م�ؤ�س�سة ويل العهد  ،تعرف خاللها امل�شاركون على
�أهم الأدوات واملعدات اخلا�صة بالت�صنيع الرقمي
الثالثي الأب��ع��اد با�ستخدام احلا�سوب وتقنية
القطع بالليزر وغريها
وكيفية عك�س التدريب على امل�شاريع ال�صغرية
يف املخيم
وتعترب ه��ذه املجموعة ال�ساد�سة والأخ�يرة
التي تن�ضم �إىل امل�شاركني وعددهم  ١٠٠م�شارك
وم�شاركة من جميع �أندية الإبداع يف املحافظات ..

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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االنقالب ال�شتوي وف�صل ال�شتاء � -أربعينية وخم�سينية ال�شتاء
يبد�أ االنقالب ال�شتوي لهذا العام يوم
 2019/12/22ويتميز نهار هذا اليوم ب�أنه
�أق�صر نهار ،وليله �أطول ليل يف ن�صف الكرة
ال�شمايل حيث ت�شرق ال�شم�س يف مدينة
عمان ال�ساعة ال�ساد�سة و  33دقيقة من
اجلنوب ال�شرقي ب��زاوي��ة مقدارها (117
) درج��ة و ( ) 32دقيقة ،وتغيب ال�ساعة
م�ساء م��ن اجلنوب
ال��راب��ع��ة و  36دقيقة
ً
الغربي بزاوية مقدارها ( ) 242درج��ة و
( ) 51دقيقة  ،وبذلك يكون ط��ول النهار
� 10ساعات و  3دقائق  ،بينما طول الليل 13
�ساعة و  57دقيقة ،وتكون ال�شم�س عمودية
على مدار اجلدي  23.5درجة جنوب خط
الأ�ستواء.
وبذلك يكون  2019/12/22هو بداية
ف�صل ال�شتاء لهذا العام ،وتبد�أ �أربعينية
ال�شتاء يف الأردن وت�ستمر حتى � 1شباط
 ، 2020وح�سب ال�سجل املناخي الأردين
تعترب ه��ذه الفرتة �أب��رد  40ي��وم� ًا ،وميتاز
الن�شاط احليوي يف هذه الفرتة بالبطء.
وتتميز �أربعينية ال�شتاء يف الأردن
بالربودة حيث يبلغ معدل درج��ة احل��رارة
العظمى يف عمان  12.6درجة مئوية  ،ومعدل
درجة احلرارة ال�صغرى  3,7درجة مئوية.
هذا وت�شكل �أمطار �أربعينية ال�شتاء يف املعدل
ما ن�سبته  %30من معدل �أمطار املو�سم املطري
يف الأردن بينما ت�شكل كميات الأمطار منذ
بداية املو�سم املطري وحتى بداية �أربعينية
ال�شتاء م��ا ن�سبته  %25م��ن م��ع��دل �أم��ط��ار
املو�سم املطري يف الأردن ،مع العلم ب�أن مو�سم
الأمطار يف الأردن يبد�أ عادة يف �شهر ت�شرين
�أول وينتهي يف نهاية �شهر ني�سان.

خ���ال���د ���ش��ح��اده اب��و
ري��ده مواليد ع��ام ١٩٥٥
م وح��ا���ص��ل ع��ل��ى �شهادة

و�آخ��ر خم�سني يوم ًا من ف�صل ال�شتاء
ت�سمى خم�سينية ال�شتاء ،وهي من الت�سمية
 50يوما تق�سم على  4فرتات كل فرتة ت�سمى
�سعد(الذابح ،ابلع �أو بلع ،ال�سعود ،واخلبايا
).
الفرتة الأوىل وهي �سعد الذابح ( من
� ) 2/12 –1/31أي تبد�أ ع��ادة يف نهاية
ك��ان��ون ث��اين وتنتهي يف منت�صف نهار 12
�شباط � ،أي تبلغ  12.5يوم ًا.
الفرتة الثانية هي �سعد بلع ( من 2/12
ولغاية  ) 2/24وه��ي ف�ترة تبد�أ ع��ادة يف
الن�صف الثاين من ي��وم � 12شباط ،ويقال
�أنه مهما �أمطرت يف هذه الفرتة ف�إن الأر�ض
تبتلع املطر ب�سرعة  ،ومدة هذه الفرتة هي
�أي�ض ًا  12.5يوم ًا.

الفرتة الثالثة هي �سعد ال�سعود (من
 2/25ولغاية � 9أو �آذار) وب�سعد ال�سعود
بتدور املية بالعود� ،أي تنتهي فرتة ال�سبات
ال�شتوية للنبات وت�سري امل��ي��اه يف ج��ذوع
و�أغ�صان ال�شجر .وتبد�أهذه الفرتة يف 25
�شباط وتنتهي ظهر يوم � 9آذار� ،أي 12.5
يوم ًا.
ال��ف�ترة الرابعة �سعد اخلبايا (3/9
ولغاية .) 3/21وه��ي ف�ترة تبد�أ من ظهر
� 9آذار وتنتهي يف � 21آذار� ،أي  12.5يوم ًا
تقريب ًا.
وب��ذل��ك تنتهي خم�سينية ال�شتاء،
وينتهي ف�صل ال�شتاء ومدته ت�سعون يوم ًا
تقريب ًا ،وبعدها يحدث الإعتدال الربيعي
ويبد�أ ف�صل الربيع..

ل �غ �ت �ن��ا ال� �ع ��رب� �ي ��ة اجل �م �ي �ل��ة
ال و �سه ً
« �أه ً
ال «
�أه� ً
لا تعني �أن��ك �صادفت �أه�لا و لي�س
غرباء
و �سه ً
ال تعني �أن��ك و �صلت ملكان �سهل
مي�سك ال�سوء فيه  ،لذلك ُيقال َحللت
لن ّ
ال ....و وطِ ئت �سهالً
�أه ً
الأُ�سطورة عند العرب ما َّ
�سطره الأ ّولون
من التاريخ �أي كتبوه ،وجمعها �أ�ساطري،
و�أ�صلها �سطر �أي �صف من الأ�شياء� ،أخذها
الفرجنة من العرب فجعلوها history
تاريخ و  storyق�صة و  storyطابق يف

ب� �ط ��اق ��ة م��وظ �ـ �ـ �ـ��ف
خ� ��ال� ��د �أب � � ��و ري � ��دة

بناء م�صفوف ،و�أقدم ا�ستعمال لها عندهم
من � 600سنة ح�سب معجم الأمريكي ،وقد
ج��اءت لفظة �أ�ساطري يف ال��ق��ر�آن العظيم
عدة مرات منها «�إِذا تُت َلى
ري الأ َّولني « .
عليهِ �آياتُنا قال �أ�ساط ُ
َ
العرب تقول للحبل ال�ضخم ك ْبل �أو
ِك ْبل ،ويقال َك َبل ُْت
ال�شيء �أو َك َّبلتُهُ �إذا
َ
ق ّيد ُتهُ بال َك ْبل ،فهو َمك ٌ
ْبول و ُم َك َّب ٌل ،بنف�س
املعنى.
قال كعب بن زهري يف ق�صيدته امل�شهورة
ِثرها مل ُيفْدَ َم ْكبولُ » �أي مق َّيد.
« ُم َت َّي ٌم �إ َ

و�سعت امل�سافة ب�ين �شيئني قيل
�إذا ّ
«فرجت» بينهما ،كما يف احلديث ال�شريف
ّ
َ
وفر َج بي َن ُهما»،
ى
�سط
و
وال
ب
بال�س
ر
أ�شا
ابةِ
َّ
«و� َ
ُ
َّ
والفُ رجة هي االت�ساع بني �شيئني �أو امل�سافة
بينهما ،ويف ل�سان العرب الفرجة :زوال
الغم وال� َّ�راح��ة من ح��زن �أو مر�ض .لأنها
ات�ساع يف ال�صدر بعد �ضيق ،ومن هذا يقول
«نتفرج» على فيلم �أو م�سرحية،
العامة
ّ
يق�صدون �إزال���ة الغم وتفريج ال��ه��م ،وال
تخت�ص ب��امل�����ش��اه��دة ،فيمكن �أن ت�ستمع
تفرجت..
لربنامج �أو تقر�أ كتا ًبا فتقول ّ
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مرتك ( توجيهي قدمي )
وقد بد�أ العمل يف دائرة
ال�����ش���ؤون الفل�سطينية
 جل��ن��ة خ��دم��ات خميمال�����ش��ه��ي��د ع��زم��ي املفتي
ب��ت��اري��خ 1991/8/19
و�سيحال اىل التقاعد يف
2019/12/31

وك��ان

خالد من م�ؤ�س�سي جلنة
حت�����س�ين خم��ي��م ال�شهيد
وك�����ان ي��ع��م��ل ك���ات���ب يف
الق�سم املايل .
وق���د خ���دم يف �سالح
امل��دف��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي برتبة
وك���ي���ل ب��وظ��ي��ف��ة ك��ات��ب
اداري ويت�صف باالنتظام
يف العمل وال�صدق وخدمة
النا�س بكل امانة .
ه���واي���ات���ه ال��رم��اي��ه
و�سرد الق�ص�ص القدميه .
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ال� � � � �ب � �ت� ��راء ال � �� � �ص � �غ �ي�رة
« ال � � � �ب � � � �ي � � � �� � � � �ض� � � ��اء »

معامل اردنية
ت�شكل بي�ضا (البرتاء ال�صغرية) �أحد �أهم املواقع
ال�سياحية التي ت�ستقطب ال�سياح الأجانب الذين
ي���زورون اململكة لوقوعها �ضمن حممية ال��ب�تراء
الأثرية حيث تزخر بالعديد من املعامل الأثرية
الدالة على احل�ضارات القدمية التي م��رت عليها،
حيث كانت من ال�ضواحي الزراعية املحيطة مبدينة
البرتاء ويدل على ذلك �أنظمة الري ال�ضخمة الغاية
يف الدقة اىل جانب معا�صر اخلمور مما ي�شري اىل ان
البي�ضا كانت منطقة �إنتاج للخمور يف الفرتة النبطية
وقد زادت �أهميتها خالل هذه الفرتة عندما كانت
حمطة لطرق القوافل التجارية املتجهة اىل وادي
عربة وغزة وم�صر غربا واىل دم�شق �شماال.

امل�ضافات الدينية

ومن �أهم معامل منطقة البي�ضا
امل�����ض��اف��ات ال��دي��ن��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت
تقام يف ه��ذه املنطقة االحتفاالت
اخل��ا���ص��ة ب��ال�����ش��راب ع��ن��دم��ا ك��ان
ملك الأن��ب��اط ي�شارك �شعبه هذه
االحتفاالت ويقدم ال�شراب لندمائه
كما توجد فيها املغارة امللونة التي
�أب��دع الأن��ب��اط يف ر�سمها ب��الأل��وان
التي متثل �شجرة العنب ،وهذا ي�ؤكد
ال���ر�أي القائل ب��ان منطقة البي�ضا
هي منطقة �إنتاج خمور وتنت�شر يف
�سيق ال��ب��ارد �أنظمة ال��ري النبطي
ب�أبهى �صورها حيث ما زالت القنوات
الطويلة واخل��زان��ات امل��ح��ف��ورة يف
ال�صخر وال�سدود �شواهد على عظمة
ه��ذا النظام يف حني ت�شكل املالمح
الت�ضاري�سية منظرا طبيعيا اخاذا.

حمطة القوافل التجارية

وب��ال��رغ��م م��ن احل��اج��ة املا�سة
الجراء احلفريات االثرية يف هذه
املنطقة للك�شف عن بع�ض معاملها اال
ان��ه يظهر فيها بقايا املحطة التي
تبني حجم ح��رك��ة ال��ق��واف��ل التي
كانت متار�س الن�شاط التجاري يف
عهد الأنباط كما توجد العديد من
النقو�ش النبطية والعربية التي
كان التجار ينحتونها �شاهدا عليهم
وذكرى لهم.
واىل ال�شرق من ه��ذه املحطة
ي�شاهد ال��زائ��ر خ���زان م��اء �ضخم
نحته الأنباط يف ال�صخر كما �شقوا
ل��ه ال��ق��ن��وات يف ال�صخر م��ن القمم
ال�صخرية العالية وقادوا اليه مياه
الأم��ط��ار كما �صمم الأن��ب��اط درجا
ي��ق��ود اىل ق���اع ه���ذا اخل����زان على
طريقة الأنباط يف ت�صميم خزانات
املياه والتي كانت لغايات تنظيفها
قبل بداية املو�سم.
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وت��ع��ت�بر م�����ض��اف��ة ام غ�صة
ال��واق��ع��ة يف اجل��ه��ة اجلنوبية من
حمطة القوافل من اك�بر امل�ضافات
ال��دي��ن��ي��ة امل���ت���واج���دة يف منطقة
ال��ب�تراء يقع يف �ساحتها الأمامية
خزان ماء �ضخم كما يوجد بداخلها
�أفاريز ب��ارزة حلمل �أر�ضية الطابق
الثاين الذي من املرجح انه كان من
اخل�شب كما ي��وج��د على واجهتها
الأمامية نافذتان لإ�ضاءة الطابق
العلوي.

ق�صر ام رتام واحلدائق
الرومانية

ق�صر ام رت���ام ي��ق��ع يف وادي
عربة عند التقاء رمال وادي عربة
ال�صحراوية باملنحدرات ال�صخرية
وقد جرت بع�ض الدرا�سات االثرية
لهذا املوقع ال��ذي يقع بالقرب من
�سيل وادي مو�سى وه��و ع��ب��ارة عن
بناء نبطي �ضخم ما زال��ت جدرانه
ظاهرة اىل االن وا�ستخدم يف بنائه
احل���ج���ارة ال�����ض��خ��م��ة ب��ال��رغ��م من
ندرتها يف هذه املنطقة كما يقع على
طرق التجارة ولذلك فان االعتقاد
ال�سائد انه رمبا كان حمطة جتارية
نبطية وه��ن��اك ن��ظ��ام ال���ري حيث

مت جر املياه بوا�سطة قناة طولها
عدة كليومرتات وتقع بالقرب منها
احلدائق الرومانية وما زالت �سال�سل
احلجارة التي تبني امللكيات الفردية
موجودة اىل االن.

القرى احلجرية

مل ت���ك���ن ال����ف��ت�رة ال��ن��ب��ط��ي��ة
ه��ي ال��ب��داي��ة احلقيقية للن�شاط
الإن�����س��اين يف املنطقة فقد وج��دت
قرية تعود للع�صور احلجرية ت�ضم
العديد من امل�ساكن التي تتكون من
غرف ذات �أ�شكال دائرية ومربعة
وم��ث��ل��ث��ة ب��الإ���ض��اف��ة اىل ال��ع��دي��د
من الأدوات ال�صوانية التي كانت
ت�ستخدم يف تلك الفرتة من اقدم
مواطن اال�ستقرار الب�شري وتعود
اىل ح��وايل ع�شرة �آالف �سنة ق.م
حيث ت�ضم جمموعة من امل�ساكن ولها
�سور وتتكون �أبنيتها من احلجارة
ال�صغرية و�أ�شكال غرفها خمتلفة
منها الدائري واملربع واملثلث وتدل
ك�ث�رة الأدوات احل��ج��ري��ة ال��ت��ي
اكت�شفت يف امل��وق��ع م��ن ج��واري�����ش
ومدقات على ان �سكان هذه املنطقة
كانوا مزارعني.

املدير العام

املدير امل�س�ؤول

�سكرتري التحرير

املهند�س رفيق خرفان

احمد الروا�شدة

عفاف �سالمة

�سيق ام العلدا

ومن ي�صل اىل الغرب من املنطقة
ي�شاهد واديا يت�سع وي�ضيق تتداخل
معه جمموعه من امل�ضائق ال�صخرية
التي تظهر طبيعة جذابة حيث عرف
هذا ال��وادي ب�سيق ام العلدا والذي
ك��ان م�سارا للقوافل التجارية التي
تق�صد وادي عربة ومنها اىل ال�شام �أو
�صحراء النقب وحتى غزة ولكون هذا
الطريق متعرجا ويقود من ارتفاع اىل
انخفا�ض فان املناظر الطبيعية التي
تختلف م��ن نقطة اىل اخ��رى بحد
ذاتها تعترب معلما غاية يف اجلمال
وم���ن ي��ق��ف ع��ل��ى اح���د اط����راف ه��ذا
ال��وادي ي�شاهد تلك الهوة العميقة
التي احدثتها على م��ا يبدو ه��زات
ار�ضية يف غ��اب��ر ال��زم��ان ويعتربها
علماء اجليولوجيا جزءا من حفرة
االن��ه��دام اال�سيوي االفريقي .ومن
يقف على حافة ال�سيق ي�شاهد امامه
جبال ي�شرف على منطقة وادي عربة
عرف بجبل قارون حيث ميكن للناظر
ر�ؤية وادي عربة.
امام هذا التنوع من اثار خلدها
التاريج ومناظر ذات طبيعة جذابة
يف �إطاللتها او تكوينها اجليولوجي

طبعت على مطابع :املركز احلريف
االردين للطباعة الفنية

فان للمنطقة خ�صو�صية جتعلها ذات
جذب �سياحي مميز.
غ�ير ان ه���ذه امل��ن��اظ��ر م��ا زال��ت
بعيدة عن االهتمام وتعاين من نق�ص
يف اخلدمات ال�سياحية املهمة التي
ت�ساعد على النهو�ض باملوقع كمنتج
�سياحي مهم يحقق امل�صلحة الوطنية.
فخلو املنطقة م��ن م��رك��ز زوار
يحتوي على اخل��دم��ات ال�سياحية
التي يحتاجها ال��زائ��ر م��ن خرائط
ط��ب��وغ��راف��ي��ة و�سياحية ون�����ش��رات
�سياحية تبني هذه املعامل املهمة التي
ميكن لل�سائح م�شاهدتها يجعلها خارج
ال�برام��ج ال�سياحية بكافة ا�شكالها
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان ه��ن��اك العديد
م��ن ال�برام��ج ال�سياحية النهارية
التي ميكن �إقامتها كالتجوال فيها
با�ستخدام و�سائل النقل التقليدية
ك��اخل��ي��ول واجل���م���ال ا���ض��اف��ة اىل
�سيارات اجليب يف بع�ض الأماكن كما
ميكن التجوال بني معاملها �سريا على
الأق���دام لتكون منطلقا اىل رحالت
ق�صرية للعديد من املعامل ال�سياحية
والطبيعية القريبة من املنطقة.
اىل ج��ان��ب ذل���ك ف���ان املنطقة
بطبيعتها اخلالبة ميكن فيها اقامة
ف��ع��ال��ي��ات ليلية ك��ح��ف�لات الع�شاء
وال�����س��ه��رات الفنية الفلكلورية من
خالل احياء وتفعيل فكرة املخيمات
ال�سياحية يف هذه املنطقة خ�صو�صا
ان �إم��ك��ان��ي��ة ت��وف��ر عنا�صر البنية
التحتية لي�ست ب�صعوبة مبكان وهذا
�سيزيد م��ن م��دة �إق��ام��ة ال��زائ��ر يف
املنطقة بحيث ي�شاهد كل يوم �شيئا
جديدا مما ي�ساعد يف زي��ادة �إ�شغال
الفنادق كما توفر مثل هذه الربامج
ال��ع��دي��د م��ن ف��ر���ص ال��ع��م��ل لأب��ن��اء
امل��ن��ط��ق��ة ب��الإ���ض��اف��ة اىل تخفيف
العبء عن البرتاء االم خ�صو�صا يف
املوا�سم ال�سياحية الن�شطة.
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