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كلمة العدد

االأمن وال�شالم  يقت�شي اإنهاء 

االحتالل االإ�شرائيلي

املهند�س رفيق خرفان 

مدير عام دائرة

 ال�س�ؤون الفل�سطينية 

ال�شيا�شية  واحل���ل���ول   ال���ط���روح���ات  م��ع��ظ��م  ب����اءت 

عدم  ب�شبب  بالف�شل،  اال�شرائيلي  الفل�شطيني  لل�شراع 

ب��اإن��ه��اء احتاللها  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإل���زام  ال���دويل  ق���درة املجتمع 

1967، وذه��ب��ت  ع����ام  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ل���الرا����ش���ي 

طروحات اخرى للتحايل وااللتفاف على هذه  القرارات 

لتقدم ت�شورات مبتورة، ال تعالج امل�شكلة االأ�شا�شية يف هذا 

ال��دويل منذ  املجتمع  اهتمام  ا�شتحوذ على  الذي  ال�شراع 

ب�شكل  وت��وؤث��ر  م�شتمرة  تفاعالته  والزال���ت  طويلة  ف��رة 

ك��ب��ر ع��ل��ى االأم����ن وال�����ش��ل��م ال����دويل واالق��ل��ي��م��ي، جوهر 

ال�شراع واأ�شا�ص امل�شكلة هو ا�شتمرار االحتالل اال�شرائيلي 

اأو طرح  واأي حل   ،1967 عام  منذ  الفل�شطينية  لالرا�شي 

يحاول القفز على هذا االأمر م�شره الف�شل، وباالإ�شافة 

وجتاهل  اال�شرائيلي  االح��ت��الل  ا�شتمرار  ف���اإن  ذل��ك  اإىل 

تطلعات ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير م�شره على تراب 

وطنه �شيوؤدي بكل تاأكيد اىل مزيد من العنف واحلروب 

وال�شراعات الدامية على جانبي اطراف ال�شراع .

يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق ج���اءت اخل��ط��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن عنها 

خميبة  ال��ق��رن«،  ب�«�شفقة  وامل�شماة  االم��ري��ك��ي  الرئي�ص 

اإيجاد  اأجل  ولل�شاعني من  املنطقة ودولها،  �شعوب  الآم��ال 

ا�شتنادا  االإ�شرائيلي،  الفل�شطيني  لل�شراع  �شلمية  ت�شوية 

اإىل مبادىء العدل واالإن�شاف، وقررات االمم املتحدة ذات 

ال�شلة، ون�شف لكل ما مت التو�شل اإليه من اتفاقيات، مبا 

الدولة  واإق��ام��ة  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  اإن��ه��اء  اىل  ُيف�شي 

ال�شلوك  يف  خطر  تراجع  هي  بل  امل�شتقلة،  الفل�شطينية 

ال�شامية  للمبادىء  �شافر  وانتهاك  الدولية   والعالقات 

ال��ت��ي ق��ام��ت ع��ل��ي��ه��ا االمم امل���ت���ح���دة، وم��ن��ظ��وم��ة االأم����ن 

وال�شلم  االأم��ن  املتمثلة باحلفاظ على  ال��دويل،  اجلماعي 

النزاعات  ال�����ش��راع وال��ت��وت��ر وح��ل  ب���وؤر  ال��ع��امل��ي، وجتفيف 

الدولية بالو�شائل ال�شلمية، وكر�شت اأي�شا ال�شعور بالغنب 

واالإحباط من عدالة املجتمع الدويل ب�شبب ف�شل عملية 

والتطرف  العنف  من  ملزيد  الباب  �شتفتح  التي  ال�شالم، 

وت�شنع دوام���ة  م��ن ح���روب و���ش��راع��ات دام��ي��ة، فال�شالم 

واالأم��ن واال�شتقرار لن يتحقق يف منطقتنا، دون حتقيق 

واال���ش��ت��ق��الل،  احل��ري��ة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  تطلعات 

وهذا يقت�شي اإنهاء االحتالل االإ�شرائيلي لكافة االأرا�شي 

العربية املحتلة عام 1967، الذي هو جوهر ال�شراع، ولي�ص 

تكري�ص و�شرعنة االحتالل وه�شم حقوق  �شعوب املنطقة.

 واإال فاإننا �شنعاين كما قال جاللة امللك يف خطابه 

اأمام الربملان االأوروبي، من نتائج ف�شل جهود ال�شالم وحل 

ال�شلمية، مبا  بالو�شائل  اال�شرائيلي  الفل�شطيني  ال�شراع 

يف�شي اإىل اإقامة الدولة الفل�شطينية على خطوط الرابع 

قال  حيث  ال��ق��د���ص،  وعا�شمتها   1967 ع��ام  ح��زي��ران  م��ن 

جاللته :«  اإن اأكرث من �شبعني عاًما من ال�شراع قد اأودت 

باآمال حتقيق العدالة. واليوم، ي�شعى منا�شرو حل الدولة 

املنطقة  ت�����ش��وره على  ف��ر���ص ح��ل ال ميكن  اإىل  ال��واح��دة 

والعامل: دولة واحدة مبنية على اأ�ش�ص غر عادلة، ت�شع 

الثانية،  الدرجة  من  مواطنني  مرتبة  يف  الفل�شطينيني 

االنق�شامات  دولة واحدة، تدير ظهرها ملنطقتها، وتدمي 

بني ال�شعوب واالأديان يف جميع اأنحاء العامل«.

اإن ال�شالم العادل وال�شامل الذي تقبل به ال�شعوب، 

هو الذي يعيد احلقوق اىل اأ�شحابها ، وي�شع حد ونهاية 

لها  تعر�ص  التي  املظامل  ويعالج  االإ�شرائيلي،  لالحتالل 

ال�شراع،  م��ن  املا�شية  العقود  ع��رب  الفل�شطيني  ال�شعب 

لن  لل�شراع  اأخ��رى  �شندخل يف مرحلة  فاإننا  ذل��ك  وغ��ر 

جت��ر اإال م��زي��دا م��ن ف��ق��دان االأم����ل وال��ي��اأ���ص واالح��ب��اط، 

ومزيدا من العنف واالأمل واملعاناة .

امللك: الأردن م�ستمر بحماية املقد�سات يف القد�س

عمان -)برتا(-

عقدها  التي  جل�سته  يف  ال�����زراء  جمل�س  ق��ّرر   

الدكت�ر  ال�����زراء  رئي�س  برئا�سة   ،2/18 ال��ث��اث��اء 

يف  للتعاون  تفاهم  مذّكرة  على  امل�افقة  ال��رّزاز  عمر 

املعل�مات والت�سالت والربيد، بني  جمال تكن�ل�جيا 

الت�سالت  ووزارة  والّريادة  الرقمي  القت�ساد  وزارة 

وتكن�ل�جيا املعل�مات يف دولة فل�سطني.

الأخ�ّية  العاقات  من  انطاقًا  املذّكرة  وتاأتي 

الت�سالت  دور  باأهمّية  واإميانًا  البلدين،  بني  القائمة 

والذي  وتطبيقاتها،  واإدارتها  املعل�مات  وتكن�ل�جيا 

ي�سهد منّ�ًا مت�سارعًا، واأثرها يف بناء القت�ساد الرقمي 

اإىل  املذكرة  وتهدف  املقّدمة.  اخلدمات  ج���دة  ورف��ع 

يف  اجلانبني  بني  واخل��ربات  واملعارف  املعل�مات  تبادل 

جمال تكن�ل�جيا املعل�مات والتعاون وتبادل اخلربات 

التدريب  جم��ال  يف  والتعاون  القطاع،  بهذا  املتعّلقة 

امل�اطنني  و�سكاوى  وال��ري��ادة  وال��درا���س��ات  والبح�ث 

ومتلقي اخلدمة. ويف الإطار ذاته، قّرر جمل�س ال�زراء 

امل�افقة على بروت�ك�ل التعاون ال�سّحي بني احلك�مة 

الربت�ك�ل  ويهدف  فل�سطني.  دولة  وحك�مة  الأردنية 

اإىل تعزيز وتط�ير التعاون الثنائي يف املجال ال�سّحي 

بني البلدين، وحتفيز القطاع ال�سّحي بينهما، خ�س��سًا 

يف جمال ال�سياحة العاجّية. ومب�جب التفاق، تق�م 

وزارة ال�سّحة بالتعاون مع وزارة ال�سحة الفل�سطينّية 

جمالت  يف  الفل�سطينّية  ال�سحّية  ال��ك���ادر  بتدريب 

البيئة،  �سّحة  جمالت  يف  خ�س��سًا  الأولّية،  الرعاية 

املت�طنة،  والأم��را���س  وال�بائّيات  ال��غ��ذاء،  و�سامة 

وطب املجتمع، وطب الأ�سرة، والأمرا�س ال�سارية وغري 

�سي للرعاية الأولّية ال�سارية، والتمري�س التخ�سّ

 وكالت :

ال�سفدي، خال م�ؤمتر �سحفي مع  اأمين   قال وزير اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني 

مع وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف  يف مبنى وزارة اخلارجية الرو�سية، ان 

تكاتف  اإىل  داعيا  الفل�سطينية«،  الق�سية  حلل  و�ساما  عادل  �ساما  يريد  »الأردن 

اإج��راءات  ام��ن  وح��ذر  الفل�سطينية،  الق�سية  بحل  للتقدم  ال��دويل  املجتمع  جه�د 

اإ�سرائيلية اأحادية تفر�س حقائق جديدة على الأر�س«.

ال�سراع  حلل  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�سات  اإط��اق  ���س��رورة  اإىل  ال�سفدي  ودع��ا 

من  »الذي  امل�ست�طنات  وبناء  الأردن  غ�ر  �سم  من  حمذرا  الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 

�ساأنه اأن يق��س فر�س اإيجاد حل للق�سية الفل�سطينية«. وبني اأن »لرو�سيا دورا مهما 

واأ�سا�سيا يف جه�د الأردن يف حتقيق ال�ستقرار يف املنطقة ».

من  للمزيد  ثابتة  بخط�ات  ي�سريان  ورو�سيا  »الأردن  اأن  ال�سفدي  واأ���س��اف 

»اللجنة  اأن  م�سيفا  والثقافية«،  وال�سياحة  وال�ستثمارية  القت�سادية  ال�سراكة 

الأردنية الرو�سية اجتمعت، واتفقت على خارطة طريق، وناأمل اأن يتم دعم البحث 

يف ترجمتها كخط�ات عملية تنعك�س على العاقة املتط�رة بني البلدين«.

حل  بكيفية  الأردن  مع  متطابق  »م�قفنا  �سحفي،  امل�ؤمتر  خال  قال  لف��روف، 

اأحادية  اإج��راءات  »اأي  باده  رف�س  م�ؤكدا  لفروف،  بح�سب  الفل�سطينية«،  الق�سية 

اجلانب فيما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية«، واأكد لفروف رعاية جالة امللك عبداهلل 

الآن  تاأخذ  الفل�سطينية  »الق�سية  اأن  م�سيفا  املحتلة،  القد�س  يف  للمقد�سات  الثاين 

�سدارة امل�سهد الدويل«.

برتا-

 اك���د  ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ل��دى 

الأربعاء 2/26،  ي�م  ا�ستقباله  يف ق�سر احل�سينية 

امل�ساركني يف »لقاء عمان الأخ�ي العائلي للبطاركة 

وال�حدة«،  احل�ار  اأجل  من  وممثليهم  الأرث�ذك�س 

التاريخية  م�س�ؤوليته  حتمل  يف  م�ستمر  الأردن  اأن 

يف  وامل�سيحية  الإ���س��ام��ي��ة  املقد�سات  حماية  يف 

الها�سمية  ال��ساية  منطلق  من  ال�سريف،  القد�س 

على هذه املقد�سات، واحلفاظ على ال��سع التاريخي 

والقان�ين القائم يف املدينة، و �سدد جالة امللك على 

اأن امل�سيحيني جزء ل يتجزاأ من تاريخ املنطقة، ولهم 

دور مهم يف حا�سرها وم�ستقبلها.

من جهتهم، �سدد البطاركة الأرث�ذك�س، خال 

على  امللك  جالة  ب��ساية  مت�سكهم  على  اللقاء، 

ال��ساية  اأهمية  وعلى  امل�سيحية،  املقد�سة  الأماكن 

التاريخي  ال��سع  على  احلفاظ  اأجل  من  الها�سمية 

القائم يف مدينة القد�س.

كريي��س  كريي��س  البطريرك  غبطة  واأو�سح 

املقد�سة  املدينة  بطريرك  ال��ث��ال��ث،  ثي�فيل��س 

جمل�س  ورئي�س  وفل�سطني،  الأردن  اأع��م��ال  و�سائر 

اللقاء،  خال  والأردن،  القد�س  يف  الكنائ�س  روؤ�ساء 

اأن و�ساية جالة امللك على كني�سة القيامة والقرب 

امتدادا  تعترب  الأرث�ذك�سية،  والكنائ�س  املقد�س 

للعهدة العمرية، التي حملها جميع خلفاء امل�سلمني، 

ال�ج�د  وحفظ�ا  القيامة  كني�سة  حم�ا  ال��ذي��ن 

امل�سيحي والتعاي�س الإ�سامي امل�سيحي وروح ال�سام 

يف مدينة القد�س منذ 1٤٠٠ عام.

جم��ل�����س ال�����������زراء ي�����اف����ق ع���ل���ى ات���ف���اق���ي ت����ع����اون م����ع دول������ة ف��ل�����س��ط��ني

ال�سفدي يحذر من اإجراءات اإ�سرائيلية اأحادية تفر�س حقائق جديدة على الأر�س



ن�شرة دورية متخ�ش�شة ت�شدر عن جلان اخلدمات 

واال�شت�شارية يف خميمات الالجئني الفل�شطينيني

العدد اخلم�شون 5 رجب 1441 املوافق  29 �شباط 2020 م2

خ�����رف�����ان ي���ل���ت���ق���ي ����س���ك���رت���ري 

ل��اأون��روا ال�ست�سارية  اللجنة 

ال�سروق- 

املهند�س  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائ��رة  ع��ام  مدير  التقى 

اللجنة  ب�سكرتري   1/3٠ امل�افق  اخلمي�س  مبكتبه  خرفان  رفيق 

ح�سني  اآ�سف   « الون��روا   « الدولية  الغ�ث  ل�كالة  ال�ست�سارية 

نافياتي .

وبحث الطرفان عددا من امل�ا�سيع املتعلقة بال�كالة اأبرزها 

املرحلة  خال  حاليا  الأردن  ترتاأ�سها  التي  اللجنة  عمل  �سري 

املقبلة مبا يف ذلك تعزيز دورها يف ت�سهيل ودعم عمل ال�كالة 

مل�سلحة منتفعيها من الاجئني الفل�سطينيني.

كما مت خال اللقاء مناق�سة جدول اعمال الجتماع القادم 

وكذلك  القادم  حزيران  يف  عقده  واملقرر  ال�ست�سارية  للجنة 

اجتماعات اللجنة الفرعية لل�كالة التي ت�سبق اجتماع اللجنة 

ال�ست�سارية.

ال�سروق-

 ال��ت��ق��ى امل��ه��ن��د���س رف��ي��ق 

خرفان مدير عام دائرة ال�س�ؤون 

اللجنة  برئي�سة  الفل�سطينية 

الفرعية ل�كالة الغ�ث الدولية 

القد�س  يف  العام  ال�س�يد  قن�سل 

يف  ال���و���س���ن  جي�سيكا  ال�سيدة 

م��ك��ت��ب��ه ي����م الث���ن���ني امل���اف��ق 

.2/2٤

اللقاء  خال  خرفان  واأثنى 

ع��ل��ى اجل���ه����د امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي 

الونروا،  لدعم  ال�س�يد  تبذلها 

وب���خ���ا����س���ة خ�����ال ال��ع��ام��ني 

الخ���ريي���ن، وال��ل��ذي��ن ت��راف��ق��ا 

�سهدتها  مالية  اأزم��ة  اأخطر  مع 

على  وذلك  تاريخها،  يف  املنظمة 

املتحدة  ال�ليات  قطع  خلفية 

م�ساهمتها املالية عنها. 

الرتتيبات  الطرفان  وبحث 

املتعلقة بالجتماع القادم للجنة 

 ،)3/1٠����9( لل�كالة  الفرعية 

ي��ب��ح��ث يف ج��م��ل��ة من  وال�����ذي 

ال�كالة،  بعمل  املتعلقة  الق�سايا 

املالية،  او�ساعها  مقدمتها  ويف 

وانعكا�ساتها على اخلدمات التي 

الاجئني  من  ملنتفعيها  تقدمها 

الفل�سطينيني.

الردنية  امل���اق��ف  ومتيزت 

ال�ثيق  بالتن�سيق  ال�س�يدية   ��

ني�سان  ال�كالة، ففي  جلهة دعم 

وزير  ا�ست�ساف   ،2٠19 املا�سي، 

املغرتبني،  و���س���ؤون  اخل��ارج��ي��ة 

امي�����ن ال�������س���ف���دي، ون��ظ��ريت��ه 

وال�سرتوم،  مارغ�ت  ال�س�يدية، 

يف �ست�كه�مل، ح�ارًا ا�سرتاتيجيًا 

�سدد  الط���راف،  متعدد  وزاري���ًا 

برامج  اأن  على  فيه  امل�سارك�ن 

يف  حا�سمًا  مك�نًا  تعد  الأون���روا 

والأم���ن  وال���س��ت��ق��رار  التنمية 

م�سلحة  يف  ي�����س��ب  الإق��ل��ي��م��ي 

اجل���م���ي���ع، وت����ف���ري احل��م��اي��ة 

والدعم الإمنائي احلي�ي لأكرث 

من 5،٤ ملي�ن لجئ فل�سطيني.

انعقد   ،2٠19 اأي��ل���ل  ويف 

وزي��ري  من  م�سرتكة  وبرئا�سة 

هام�س  وعلى  البلدين،  خارجية 

العامة  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات 

ل���اأمم امل��ت��ح��دة يف ن��ي���ي���رك، 

م�ؤمتر دويل حل�سد الدعم املايل 

ح�سره  ل��ل���ك��ال��ة،  وال�سيا�سي 

لاأمم  العام  لاأمني  بالإ�سافة 

اجلمعية  ورئ��ي�����س  امل���ت���ح���دة، 

وزراء  امل��ت��ح��دة،  ل��اأمم  العامة 

دول���ة   31 ومم��ث��ل��ي  خ��ارج��ي��ة 

ومنظمة.

خ���رف���ان ي��ل��ت��ق��ي رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة ل���ك��ال��ة ال���غ����ث ال��دول��ي��ة

ف���ل�������س���ط���ني ال����ن����ي����اب����ي����ة ت���ل���ت���ق���ي م���دي���ر 

ع������ام دائ��������رة ال���������س�����ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة

ال�سروق-

من  مزيد  اإىل  النيابية  فل�سطني  جلنة  دعت   

التي  ق��راري«،  حقي  »الع�دة..  حملة  مع  التفاعل 

الأمريكية  ال�سام  خطة  �سد  اللجنة  اأطلقتها 

الأمريكي  الرئي�س  تبناها  التي  القرن«،  »�سفقة 

دونالد ترمب.

ي�م  اللجنة  عقدته  ل��ق��اء  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

يحيى  النائب  2/26ب��رئ��ا���س��ة  امل���اف��ق  الأرب��ع��اء 

الفل�سطينية  ال�س�ؤون  ال�سع�د، مع مدير عام دائرة 

حت�سني  جل��ان  وروؤ����س���اء  خ��رف��ان  رف��ي��ق  املهند�س 

اخلدمات يف املخيمات.

ال��اج��ئ��ني  اإن ح���ق ع�����دة  ال�����س��ع���د،  وق����ال 

ف��ردي  اأ���س��ي��ل  »ح��ق  وطنهم  اإىل  الفل�سطينيني 

القان�ن  كفله  للت�سرف،  قابل  وغ��ري  وج��م��اع��ي، 

الدويل و�سائر الأنظمة وامل�اثيق الدولية.«

انتقا�سه حتت  ان هذا احلق ل يج�ز  واأ�ساف، 

الت�طني  م�ساريع  اأن  اإىل  م�سرًيا  ك��ان،  ظ��رف  اأي 

ق��رار،  اأو  م��ب��ادرة  اأو  ح��ل  وك��ل  البديل،  وال���ط��ن 

يعترب  الع�دة،  حلق  الأ�سا�سية  الطبيعة  يناق�س 

»غري �سرعي.«

اللجنة،  اأع�ساء  ال��ن���اب،  ق��ال  جانبهم،  م��ن 

من  �سرد  فل�سطيني  لأي  حق  »ه���  الع�دة  حق  اإن 

م�ؤكدين  منه«،  النتقا�س  لأح��د  يحق  ول  وطنه، 

للت�سفية  و�سفقات  حل�ل  فر�س  حم��اولت  كل  اأن 

مرف��سة.



ال�سروق- 

اأ����س���اد م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

الأردن،  الفل�سطينية يف  ال�س�ؤون 

رفيق خرفان، بالدعم الإماراتي 

الاجئني  وت�سغيل  غ�ث  ل�كالة 

م�سريًا  »الأونروا«،  الفل�سطينيني 

يف  ي�ساهم  ال��دع��م  ه��ذا  اأن  اإىل 

تخطي ال�كالة لأزمتها املالية.

واأ�سار خرفان يف ت�سريحات 

الدعم  اأهمية  اإىل  ل���»ال��ب��ي��ان« 

دول��ة  ب��ه  ت�ساهم  ال���ذي  امل���ايل 

الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 

لدعم م�ازنة »الأونروا« واملقدر 

بح�ايل 5٠ ملي�ن دولر �سن�يًا.

اأن الإم���ارات ك��ان لها  واأك��د 

دور كبري يف حل اأزمة »الأونروا« 

 ،2٠18 ع��ام��ي  خ���ال  امل��ال��ي��ة 

ال���دول  ل���دور  اإ���س��اف��ة   ،2٠19

ح�سد  يف  امل�����س��ي��ف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

الدعم املايل لل�كالة.

تربعت  الإم���ارات  اإن  وق��ال 

مببلغ 5٠ ملي�ن دولر يف 2٠18، 

ومبلغ 5٠ ملي�ن دولر يف 2٠19، 

ح�سد  يف  دوره��ا  اإىل  بالإ�سافة 

لل�كالة  ال��ازم  امل��ايل  التم�يل 

نائب  من�سب  حاليًا  ت�سغل  ك�نها 

ال�ست�سارية  اللجنة  رئ��ي�����س 

لاأونروا و�ستك�ن رئي�س اللجنة 

ي�لي�  م��ن  الأول  م��ن  اب���ت���داًء 

تق�م  الإم���ارات  اأن  كما  القادم، 

لل�كالة  خمتلفة  م�ساريع  بدعم 

ومراكز  مدار�س  باإن�ساء  تتمثل 

هناك  اأن  كما  وغريها،  �سحية 

م�ساعدات عينية تق�م بت�زيعها 

الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  على 

م���ن خ����ال دائ������رة ال�������س����ؤون 

الفل�سطينية ب�سكل دوري.

ا�ستمرار ال�كالة

ت�ؤثر  اأن  خرفان  وا�ستبعد   

الأزم�����ة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى اأو���س��اع 

اإ���س��رارًا  ه��ن��اك  ال��اج��ئ��ني لأن 

وامل�سيفة  امل��ان��ح��ة  ال����دول  م��ن 

»الأون��روا«،  عمل  ا�ستمرار  على 

وقد كان ذلك وا�سحًا يف امل�ؤمتر 

ال�كالة  عقدته  الذي  ال�سحايف 

حيث  ال�سهر،  هذا  من  الثالث  يف 

وك��ان  عملها،  ا���س��ت��م��رار  اأك���دت 

�سفراء  م��ن  كبري  ع��دد  ح�س�ر 

ومم��ث��ل��ي ال������دول الأوروب����ي����ة 

والآ���س��ي���ي��ة وال��ع��رب��ي��ة دل��ي��ًا 

وا���س��ح��ًا ع��ل��ى اإمي��ان��ه��م ب���دور 

الاجئني  خ��دم��ة  يف  ال���ك��ال��ة 

وا�سحة  ور�سالة  الفل�سطينيني 

برف�س اأي م�سا�س بحق�قهم اإىل 

حني اإيجاد حل عادل لق�سيتهم.

اخلارجية  اإن  خرفان  وقال 

اأجل تخطي  الأردنية عملت من 

ال���ك��ال��ة لأزم��ت��ه��ا امل��ال��ي��ة غري 

 2٠18 ع���ام���ي  يف  امل�����س��ب���ق��ة 

ال�ليات  قطع  نتيجة  و2٠19 

ت�سكل  وكانت  تربعاتها  املتحدة 

ثلث امل�ازنة.

دائمًا  تن�سيقًا  هناك  اأن  كما 

ما  ك��ل  يف  امل�سيفة  ال���دول  ب��ني 

يتم  حيث  ب���»الأون��روا«،  يتعلق 

تن�سيقية  اج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د 

دوري  ب�سكل  فل�سطينية  اأردنية 

وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

واأك�������د خ����رف����ان م����اق���ف 

الق�سية  اإزاء  الثابتة  الأردن 

ق�سية  باعتبارها  الفل�سطينية، 

الأردن  وق�سية  الأوىل  العرب 

عادل  حل  اإي��ج��اد  واإن  الأوىل، 

الق�سية  ل��ه��ذه  و���س��ام��ل  ودائ���م 

م����ن خ�����ال اإق����ام����ة ال���دول���ة 

الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها 

لق�سية  ح��ل  واإي��ج��اد  ال��ق��د���س، 

�سي�ؤدي  الفل�سطينيني  الاجئني 

ال�����س��راع  ب�����ؤر  ت��خ��ف��ي�����س  اإىل 

و�سيك�ن  املنطقة،  يف  والت�تر 

مكافحة  يف  الأوىل  اخل��ط���ة 

يجتاح  الذي  والتطرف  الإرهاب 

العامل.

اخلطة  اإن  خ��رف��ان  وق���ال 

ال��ق��رن(  )�سفقة  الأم��ري��ك��ي��ة 

اع����ت����ربت ق�����س��ي��ة ال��اج��ئ��ني 

اإن�ساين  ُبعد  ذات  الفل�سطينيني 

ق�سية  ك�نها  وجتاهلت  فقط، 

���س��ي��ا���س��ي��ة وق���ان����ن���ي���ة وف���ق 

والق�انني  والأع���راف  امل�اثيق 

الع�دة  اأقرت حق  التي  الدولية 

والتع�ي�س لاجئني.

ن�شرة دورية متخ�ش�شة ت�شدر عن جلان اخلدمات 

واال�شت�شارية يف خميمات الالجئني الفل�شطينيني
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رف����ي����ق خ�����رف�����ان ل�������» ال�����ب�����ي�����ان«: الإم��������������ارات ���س��اه��م��ت

»الأون����������������������������������������������روا« اأزم�������������������������������ة  ح����������������ل  يف 

ال�����������������������������س���������������ؤون يف  ال�����������ت�����������م�����������ي�����������ز  جل������������ن������������ة 

الأول اج������ت������م������اع������ه������ا  ت������ع������ق������د  ال�����ف�����ل�����������س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة 

ال�سروق-

ال�����س���ؤون  دائ���رة  يف  التميز  جلنة  ع��ق��دت   

التن�سيقي الأول اخلا�س  الفل�سطينية اجتماعها 

بجائزة امللك عبد اهلل للتميز يف دورتها لاأع�ام 

2٠18- 2٠2٠ ي�م الحد امل�افق 2/2 يف قاعة 

رئي�س  برئا�سة  الدائرة  مبنى  يف  الجتماعات 

اللجنة ومن�سق اجلائزة �سامر خ�ساونة.

ومت خال الجتماع مناق�سة عددا من البن�د 

عر�س  اأبرزها  اللجنة  بعمل  املتعلقة  واملحاور 

متيز  يف  ت�ساهم  التي  الإجن���ازات  له��م  وح�سر 

لاأع�ام 2٠18-  املعززات  الدائرة وت�ثيق  عمل 

م�ستجدات  اخر  مناق�سة  اىل  بالإ�سافة   2٠2٠

معيار  وه��ي  الأرب��ع��ة  اجلائزة  معايري  يف  العمل 

ومعيار  والعمليات  اخل��دم��ات  ومعيار  الف���راد 

امل�ارد وال�سركاء معيار نتائج الفراد.

درا�سات  نتائج  بحث  الجتماع  خال  مت  كما 

ل��اأع���ام  اخل��دم��ة  ومتلقي  ال�ظيفي  ال��ر���س��ى 

عقد  اإمكانية  بحث  اىل  بالإ�سافة  امل��ذك���رة 

ق��درات  لرفع  عمل  وور���س��ات  تدريبية  دورات 

لكافة  املعرفة  ون�سر  التميز  جلنة  فريق  اأع�ساء 

امل�ظفني. 

العدد اخلم�شون 5 رجب 1441 املوافق  29 �شباط 2020 م
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ال�سروق-

ال��غ���ث  وك��ال��ة  عمليات  م��دي��ر  اأط��ل��ق   

اآدار،  الدولية »الأون��روا«، يف الردن، حممد 

احل�س�ل  اأج��ل  من  منا�سدة   ،2/3 الثنني، 

لتم�يل  الأقل  على  دولر  ملي�ن   1٤٠٠ على 

 ،2٠2٠ للعام  لل�كالة  ال�سا�سية  اخلدمات 

مايني   5 م��ن  يقرب  م��ا  منها  ينتفع  وال��ت��ي 

لديها،  م�سجلني  فل�سطيني  لجئ  الف  و3٠٠ 

منطقة  يف  ال��ف  و3٠٠  ملي�نني  نح�  بينهم 

عمليات الأردن.

وعر�س اآدار، يف لقاء م��سع ُعقد يف كلية 

وادي ال�سري التابعة لل�كالة بعمان، بح�س�ر 

عدد كبري من �سفراء وممثلي الدول والهيئات 

ت�اجهها  التي  للتحديات  لل�كالة،  املانحة 

العامني  خ��ال  م��روره��ا  فيه  مب��ا  ال���ك��ال��ة، 

تاريخها،  يف  م��ايل  عجز  باأخطر  املا�سيني 

متكنت  العليا،  قيادتها  يف  ثقة  اأزمة  وكذلك 

البلد  ال�سخي من  من جتاوزها بف�سل الدعم 

وال�سركاء،  املانحني  ودعم  الأردن،  امل�سيف، 

للدعم  العميقني  وامتنانه  تقديره  م�سجا 

الردن��ي��ة  احلك�مة  تقدمه  ال��ذي  الثابت 

لاجئني الفل�سطينيني ولاونروا.

ب�   ُيعرف  بات  ما  بتاثريات  يتعلق  وفيما 

ان  ادار  اأك��د  ال�كالة،  على  القرن«  »�سفقة 

ال�كالة  ت�ستمد  منها  والتي  املتحدة،  المم 

�سرعيتها وتف�ي�سها الذي نال م�ؤخرا تاييد 

ومل  بها  طرفا  لي�ست  ال��دول،  من  كبري  عدد 

بهذا  يحكمنا«  ما  »اأن  م�سيفا  فيها،  ُت�ست�سر 

اخل�س��س »ه� القرارت الدولية والتف�ي�س 

الممي« املمن�ح لل�كالة.    

روز،  �سام  بال�كالة،  التخطيط  مدير 

�ستعمل  التي  الول���ي��ات  من  جلملة  عر�س 

اخلم�س،  عملياته  مناطق  يف  ال�كالة  عليها 

 ،2٠2٠ اجل���اري،  للعام  م�ازنتها  �سياق  يف 

دولر  م��ل��ي���ن   6٠٠ تخ�سي�س  ف��ي��ه  مب���ا 

لكرث  ال�سحية  اخلدمات  وت�فري  للتعليم، 

ال�سحية،  مل��راك��زه��ا  م��راج��ع  م��اي��ني   8 م��ن 

والتخطيط لرفع القرو�س ال�سغرية من نح� 

العام 2٠19 اىل نح�  15 الف عملية خال 

يف  وال�ستثمار   ،2٠2٠ العام  خال  الفا   5٠

والجهزة  والليات  املركبات  من  مقتنياتها 

التقنية، وتلبية نداءات الط�ارىء لارا�سي 

وتخ�سي�س  و�س�ريا،  املحتلة  الفل�سطينية 

مل�اكبة الحتياجات  ملي�ن دولر  نح� 2٠٠ 

قطاع  يف  �سخ�س  ملي�ن  من  لكرث  الغذائية 

هدمت  م��ن  لتع�ي�س  مت�يل  واي��ج��اد  غ��زة، 

منازلهم هناك.

 ،2٠2٠ ال��ع��ام  ويف  ب��اإن��ه  روز  وا���س��اف 

الغربية  ال�سفة  يف  فل�سطني  لجئ�  �سيظل 

ي�اجه�ن  و�س�ريا،  ولبنان  والأردن  وغ��زة 

حتديات هائلة على �سعيد التنمية الب�سرية 

واحلماية، من بينها الحتال القائم لل�سفة 

ال�سرقية،  القد�س  ذل��ك  يف  مب��ا  الغربية، 

�س�ريا،  يف  امل�ستمر  وال��ن��زاع  غ��زة،  وح�سار 

والحتياجات  لبنان،  يف  امل�ستمرة  والأزم��ة 

تزال  ل  جميعها  والتي  الأردن،  يف  املتزايدة 

لجئي  حياة  على  دراماتيكي  ب�سكل  ت�ؤثر 

فل�سطني.

عمليات  مدير  نائب  جريج�ري،  �سايل 

من  جلملة  عر�ست  الردن،  ملنطقة  ال�كالة 

يف  ال�كالة  عمل  ت���اج��ه  التي  التحديات 

منطقة الردن، مبا فيه عمل غالبية مدار�سها 

بنظام الفرتتني، وازدحام ف�س�لها الدرا�سية 

باكرث من ٤٠ طالبا للف�سل ال�احد، والتعامل 

مع نح� 86٠ طنا من النفايات ال�سلبة ي�ميا، 

اخلا�سة  املنح  مل�ساعفة  املانحني  خماطبة 

اقامة  وكذلك  امل�سكات  ه��ذه  على  للتغلب 

احلاجات  وم�اكبة  متجددة،  طاقة  م�ساريع 

امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ط��اب م��ن اب��ن��اء 

الاجئني الفل�سطينيني، حيث يحقق خريج� 

مراكز التدريب املهني التابعة لل�كالة، ن�سب 

ت�سغيل عالية جدا لدى تخرجهم منها، وهي 

البطالة  م�سكلة  معاجلة  يف  املهمة  امل�سالة 

والفقر.                 

امل��ه��ن��د���س  ث���م���ن  ل����ه  م���داخ���ل���ة  ويف 

ال�س�ؤون  دائ���رة  ع��ام  مدير  خ��رف��ان،  رفيق 

ال�كالة  تبذلها  التي  اجله�د  الفل�سطينية، 

الفل�سطينيني،  الاجئني  احتياجات  لتلبية 

بها  اأمل���ت  خ��ط��رية  مالية  ازم���ات  وجت��اوزه��ا 

بالدعم  م�سيدا  املا�سيني،  العامني  خ��ال 

املانحة،  والهيئات  ال��دول  لها  قدمتها  الذي 

املايل  الدعم  بت�فري  الردن  ا�ستمرار  م�ؤكدا 

وال�سيا�سي لل�كالة حتى ال��س�ل حلل عادل 

لق�سية الاجئني الفل�سطينيني.  

كبري  ع��دد  بح�س�ر  متيز  ال��ذي  اللقاء 

املانحة  والهيئات  الدول  وممثلي  �سفراء  من 

الع��ام  و�سائل  من  ع��دد  وكذلك  لل�كالة، 

وا�سحة  ر���س��ال��ة  ك��ان  وال��دول��ي��ة،  املحلية 

ال��دويل  املجتمع  ُي�ليها  ال��ت��ي  بالهمية 

املنطقة،  ل�ستقرار  ه��ام  كعن�سر  لل�كالة 

ملايني  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  خ��ال  م��ن 

الفل�سطينيني،  الاجئني  من  منتفيعها  من 

لغطًا  ت�سهد  التي  الفرتة  هذه  يف  وبخا�سة 

المم��ي��ة،  امل��ن��ظ��م��ة  ه���ذه  م�ستقبل  ح����ل 

المريكية  الدارة  اطاق  ظل  يف  وبخا�سة 

م�ؤخرًا، ما بات يعرف ب� »�سفقة القرن«.        

2٠2٠ ل���ل���ع���ام  اأول������ي�����ات�����ه�����ا  ت���ع���ر����س  ال�����ك����ال����ة 

اج���������������ت���������������م���������������اع ت���������ن�������������������س���������ي���������ق���������ي ل�������������ل�������������دول 

امل���������������س�������ي�������ف�������ة ل���������اج���������ئ���������ني ال�����ف�����ل�����������س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ني

 ال�سروق- 

ال�����س���ؤون  عقد م��دي��ر ع��ام دائ���رة 

خرفان  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية 

اجتماعًا تن�سيقيًا ملمثلي الدول امل�سيفة 

يف  املعتمدين  الفل�سطينيني  لاجئني 

عمان، ي�م الأحد امل�افق  2/2 برئا�سة  

حيث بحث الجتماع جملة من الق�سايا 

ت�اجه  التي  بالتحديات  تتعلق  التي 

وكالة الغ�ث الدولية، و�سبل دعم عملها 

امل�اقف  وتن�سيق  املقبلة،  الفرتة  خال 

ويف  املتعلقة،  امل��س�عات  اإزاء  العربية 

مقدمتها م�ازنتها للعام اجلاري 2٠2٠.

ال��ذي  اللقاء  يف  املجتمع�ن  واأك���د 

العربية  م�سر  جمه�رية  �سفري  ح�سره 

فا�سل،  وج����رج  كامل  �سريف  بعمان، 

اللبنانية  اجلمه�رية  ب�سفارة  امل�ست�سار 

مكتب  مدير  اإ�سماعيل،  واأحمد  بعمان، 

مبنظمة  ال��اج��ئ��ني  ����س����ؤون  دائ�����رة 

على  ب��ع��م��ان،  الفل�سطينية  التحرير 

امل�سيفة  ال��دول  ت�ليها  التي  الأهمية 

اأ�سا�س  على  ال���ك��ال��ة  م���ازن��ة  لبناء 

من  ملنتفعيها  الفعلية  الح��ت��ي��اج��ات 

على  ولي�س  الفل�سطينيني،  الاجئني 

املنح املت�قعة، واأن تاأخذ بعني العتبار 

تزايد  فيها  مب��ا  امل��ت��غ��ريات،  م��ن  جملة 

ا�سعار  وارتفاع  املنتفعني،  ه���ؤلء  عدد 

لهم  تقدمها  ال��ت��ي  وال�سلع  اخل��دم��ات 

ال�كالة.

و����س���ددوا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ب��ادرات 

ال�ساح الداري التي تق�م بها ال�كالة، 

احل�كمة  م��ب��ادئ  لتعزيز  وال��ه��ادف��ة 

يعني  األ  على  عملياتها  يف  وال�سفافية 

التي  للخدمات  تقلي�سًا  وباأي حال  ذلك 

تقدمها ملنتفعيها.

تن�سيق  ���س��ب��ل  ال��ل��ق��اء  ب��ح��ث  ك��م��ا 

م�اقف الدول امل�سيفة خال الجتماع 

لل�كالة،  ال�ست�سارية  للجنة  ال��ق��ادم 

التي تراأ�سها وملدة عام اململكة الأردنية 

املا�سي،  مت���ز  م��ن  اب��ت��داء  الها�سمية 

واملُزمع عقده يف حزيران القادم.
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ال�سروق - 

 مندوبا عن مدير عام دائرة 

املهند�س  الفل�سطينية  ال�س�ؤون 

رفيق خرفان رعى القائم باأعمال 

م��دي��ر م��دي��ري��ة  امل��خ��ي��م��ات يف 

احلفل  علقم  اأ���س��ام��ة  ال��دائ��رة 

ال�����س��ت���ي  للمع�سكر  اخل��ت��ام��ي 

ال��ع��ا���س��ر ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 

ي�م  العقبة  مدينة  يف  اخلا�سة 

اجلمعة امل�افق 2/1٤/2٠2٠ .

كلمة  يف  ع��ل��ق��م  وق����ال       

القاها خال احلفل الذي نظمته 

ملراكز  العليا  التن�سيقية  اللجنة 

ُي�سجل  ما  اإن  املجتمعي  التاأهيل 

للجنة التن�سيقية وكذلك اللجان 

املجتمعي  التاأهيل  ملراكز  املحلية 

ه�  احل���اج���ات  ذوي  ل��رع��اي��ة 

الناجحني  وتنظيمها  مبادرتها 

املا�سية  ال�����س��ن���ات  م��دى  وع��ل��ى 

هذا  �سملت  التي  الفعالية،  لهذه 

العام 12٠ طفا وطفلة من ذوي 

احل���اج���ات اخل��ا���س��ة، ف��اأدخ��ل��ت 

نف��سهم،  اىل  والبهجة  ال�سرور 

جله�دكم  بالمتنان  ن�سعر  وك��م 

الفتية  ه���ؤلء  ن��رى  حينما  ه��ذه 

الفرح  من  احل��ال  هذه  على  وهم 

والبهجة الغامرين.

    واأك����د ع��ل��ق��م ع��ل��ى دع��م 

الفل�سطينية  ال�����س���ؤون  دائ����رة 

التاأهيل  ملراكز  واملت�ا�سل  الق�ي 

ت�جيه  على  واحلر�س  املجتمعي 

ال���دع���م ل��ه��ا، امل��ح��ل��ي وال����دويل 

ع��ل��ى ح��د ����س����اء، م��ع ت��اأك��ي��دن��ا 

ع��ل��ى م�����س���ؤول��ي��ة الون�����روا عن 

هذه  ان  اىل  م�سريا  املراكز،  هذه 

املراكز وحاجاتها كانت وما زالت 

امل��ب��ادرات  اول���ي��ات  راأ����س  على 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة واحل��ك���م��ة 

تلبية  يف  البحث  لدى  الردنية، 

الاجئني  من  الخ�ة  احتياجات 

مبا  امل��م��ل��ك��ة،  يف  الفل�سطينيني 

ف��ي��ه ان�������س���اء م���ب���ان و م��ق��رات 

خلدمة  امل���ا���س��ف��ات  وب��اأف�����س��ل 

من  علينا  ال��ع��زي��زة  الفئة  ه��ذه 

كذلك  وتزويدها  ال�طن،  ابناء 

يف  هادينا  امل�ستلزمات،  باأف�سل 

واه��ت��م��ام جالة  ذل���ك ح��ر���س 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سن 

الفئة  بهذه  اهلل  حفظه  املعظم 

من ابناء ال�طن.

   وت�����س��م��ن احل��ف��ل ف��ق��رات 

فنية من�عة و مت خاله  ت�سليم 

للقائمني  وال�����دروع  ال�����س��ه��ادات 

وامل�سرفني على هذا املع�سكر الذي 

�سارك فيه 12٠ طفل وطفلة من 

ذوي الإعاقة .

ال���������������������س�����������ؤون ال�����ف�����ل�����������س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة ت���������رع���������ى اخ������ت������ت������ام 

م����ع���������س����ك����ر ������س�����ت������ي ل�������������ذوي الإح�������ت�������ي�������اج�������ات اخل�����ا������س�����ة

ال�سروق-

 ، الن�اب  النيابية يف جمل�س  فل�سطني  اأطلقت جلنة   

حقي  »الع�دة..  امللي�نية  احلملة   2/2٠ اخلمي�س،  ي�م 

يحيى  النيابية،  فل�سطني  جلنة  رئي�س  وقال  وق��راري«، 

الت�جهات  »ترجمة  ه�  احلملة  من  الهدف  اإن  ال�سع�د: 

امللكية الراف�سة للت�طني وال�طن البديل«.

اأن  احلملة  لإط���اق  �سحفي  م���ؤمت��ر  خ��ال  و���س��دد 

بتعزيز  الع�دة،  حق  ه�  به  العبث  يتم  قد  ملف  »اأخطر 

بالأر�س«، كما دعا  فل�سطني وتفرده  وج�د الحتال يف 

ال�سع�د الأردنيني جميعًا اإىل الت�قيع على وثيقة ت�سامن 

القن�ات  عرب  املتحدة  لاأمم  واإي�سالها  الفل�سطينيني  مع 

اأ�سبحت  املتحدة  ال���لي��ات  اأن  واأو���س��ح  الدبل�ما�سية، 

القرن خطر كبري  »واإعان �سفقة  �سريكة يف الحتال، 

على الأردن والق�سية الفل�سطينية، واحلملة التي تطلق 

من جمل�س الن�اب تر�سل للعامل ر�سالة باأن الع�دة حقي 

وقراري و�ست�سلم لاأمم املتحدة«.

من جهته، اأعلن رئي�س جمل�س الأعيان، في�سل الفايز، 

ت�سامن الأردن »الأبدي« مع فل�سطني، م�ؤكدًا ان الأردن لن 

الأردن  ت�سدي  على  ال�طنية،و�سدد  الث�ابت  عن  يتخلى 

مقد�ساتها،  رعاية  يف  وامل�سي  بالقد�س  العبث  ملحاولت 

م�سيفًا اأن هذه احلملة هي ر�سالة للعامل باأن حق الع�دة 

وحق تقرير امل�سري ل تراجع عنه.

بدوره، اأكد نقيب املحامني الأردنيني، مازن ار�سيدات، 

بالع�دة  الفل�سطينيني  حق  ت�ؤكد  الدولية  ال�سرعية  اأن 

اأن  اإىل  م�����س��ريًا  اإل���غ���اوؤه،  لأح���د  ميكن  ول  والتع�ي�س 

املخططات  م�اجهة  يف  ال��ره��ان  ه��ي  ال�سعبية  ال��ق���ى 

البديل  ال���ط��ن  ف��ك��رة  اأن  ال�����س��ه��ي���اأم��ري��ك��ي��ة.و���س��دد 

للفل�سطينيني �س�اء يف الأردن اأو خارجه مرف��سة متامًا.

https:// :و ميكن امل�ساركة باحلملة على الرابط

/myreturn.net

اإطاق حملة 

»الع�دة حقي 

وقراري« 

العدد اخلم�شون 5 رجب 1441 املوافق  29 �شباط 2020 م
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ال������ت������ق������ري������ر ال�������������س������ه������ري ل���������دائ���������رة ال�����������������س���������ؤون ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة
اأبرز التقرير ال�سهري ل�سهر 

تاأكيد   ،2٠2٠ ال��ث��اين  ك��ان���ن 

امللك  ج��ال��ة  ب��ق��ي��ادة  الأردن 

 « احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد 

حفظه اهلل ورعاه« على م�اقف 

يف  والرا�سخة،  الثابتة  الأردن 

يف  الفل�سطينيني  الأ�سقاء  دعم 

لنيل  وامل�سروع،  العادل  ن�سالهم 

وتقرير  ال���ط��ن��ي��ة  ح��ق���ق��ه��م 

وطنهم،  ت���راب  على  م�سريهم 

ت�ا�سا  جالته  تاأكيد  وج��اء 

وجه�ده  الثابت  الأردين  للنهج 

املحافل  ك��اف��ة  يف  امل��ت���ا���س��ل��ة 

لدعم الق�سية الفل�سطينية.

الرئي�س  اإع���ان  �س�ء  ويف 

الأم���ري���ك���ي، دون���ال���د ت��رام��ب، 

خ��ط��ة ال�������س���ام الأم��ري��ك��ي��ة 

املعروفة با�سم » �سفقة القرن«، 

اأكد جالته على م�قف الأردن 

كما  للجميع،  واملعروف  ال�ا�سح 

اأكد جالته على م�ا�سلة الردن 

تكري�س كامل الإمكانات حلماية 

الإ�سامية  ومقد�ساتها  القد�س 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة، واحل���ف���اظ على 

والقان�ين  التاريخي  ال��سع 

القائم وحماية ه�يتها العربية 

انطاقا  وامل�سيحية،  الإ�سامية 

على  الها�سمية  ال��ساية  م��ن 

املقد�سات الإ�سامية وامل�سيحية 

فيها.

وم��������ن ج����ه����ت����ه وا�����س����ل 

خال  الإ�سرائيلي  الح��ت��ال 

 ،2٠2٠ ال���ث���اين  ك���ان����ن  ���س��ه��ر 

الأر�سي  يف  املعه�دة  انتهاكاته 

ب�سكانها  املحتلة  الفل�سطينية 

حتٍد  يف  وممتلكاتها  ومقد�ساتها 

وامل��ع��اه��دات  امل���اث��ي��ق  جلميع 

وا�ستمرارا  الدولية،  والقرارات 

ال�ستيطانية  �سيا�ساته  ملمار�سة 

�سد  والعن�سرية  والته�يدية 

الفل�سطينيني، بكافة اأ�سكالها من 

وا�ستيطان  وهدم  واعتقال  قتل 

الك�������رتاث  دون  وت����ه�����ي����د 

ب����ال����ق����رارات والت���ف���اق���ي���ات 

للمطامع  وتنفيذا  ال��دول��ي��ة، 

الحتالية، مبددا بذلك �سائر 

الت��سل  اىل  الرامية  اجله�د 

�سالبا  ل�سعبني،  دولتني  حل  اىل 

حقه  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب 

ذات  م�ستقلة  دول���ة  ق��ي��ام  يف 

من  الرابع  خطوط  على  �سيادة 

حزيران عام 1967، وعا�سمتها 

القد�س ال�سرقية. 

ملخ�سا  اأدن����اه  ن�ستعر�س 

لأبرز هذه النتهاكات: -

م���اط��ن��ني   )5( ا���س��ت�����س��ه��اد   -

غ���زة؛  ق��ط��اع  م���ن  جميعهم 

اث����ن����ان م��ن��ه��م ك����ان�����ا ق��د 

ا����س���ت�������س���ه���دوا م���ت���اأث���ري���ن 

باإ�ساباتهما جراء م�ساركتهما 

كما  ال���ع����دة،  م�����س��ريات  يف 

احل��دود  على   )3( ا�ست�سهد 

حماولتهم  بدع�ى  ال�سرقية 

الت�سلل للداخل املحتل. 

نفذت ق�ات الحتال خال   -

ال�����س��ه��ر م������س���ع ال��ت��ق��ري��ر 

اع��ت��ق��ال،  ح���ال���ة   )٤56(

عن   %1٠ نح�  و�سلت  بزيادة 

كان�ن  �سبقه،  ال��ذي  ال�سهر 

الأول 2٠19، وبطبيعة احلال 

كانت معظم حالت العتقال 

يف حمافظات ال�سفة الغربية 

فيما  ح��ال��ة،   )٤٤7( ب���اق��ع 

�سجلت )9( حالت من قطاع 

وك��ان من بني اجمايل  غ��زة. 

اإىل  طفا   )٤1( املعتقلني: 

جامعيني  طلبة   )3( جانب 

ت�سدرت  وقد  �سيدات.  و)6( 

العتقالت  قائمة  القد�س 

تليها  معتقا،   )1٤9( ب�اقع 

حمافظة اخلليل التي �سجلت 

اأم��ا  اع��ت��ق��ال،  ح��ال��ة   )77(

�سجل  فقد  جنني  حمافظة 

فيها ٤6 حالة اعتقال. 

الإبعاد  ب�سيا�سة  يتعلق  فيما   -

عن القد�س وامل�سجد الأق�سى 

فقد ت�ساعدت ب�سكل كبري مع 

مطلع العام، ليك�ن الحتال 

 )٤7( ب���ح���ق  ن���ف���ذه���ا  ق����د 

 )37( بينها  م��ن  م���اط��ن��ا، 

عن  للمقد�سيني  اإبعاد  حالة 

ف��رتات  يف  الأق�سى  امل�سجد 

اأي�����ام و6  ب���ني ٤  ت���راوح���ت 

حالت  ترافقت  وقد  اأ�سهر، 

م��ع ح��م��ات �ساة  الإب���ع���اد 

امل�سجد  يف  واجلمعة  الفجر 

الأق�������س���ى، ف��ي��م��ا ت���زع��ت 

ح����الت الإب���ع���اد ال��ع�����س��رة 

املدينة  اأحياء  عن  املتبقية 

حنينا  وبيت  العي�س�ية  مثل 

والبلدة القدمية.

وا���س��ل��ت ق�����ات الح��ت��ال   -

�سكنية  لتجمعات  اقتحامها 

ت�سجيل  مت  اإذ  فل�سطينية 

يف  اأغلبها  عملية،   )٤89(

الغربية  ال�سفة  حمافظات 

اقتحام،  عملية  ب�����)٤8٤( 

اخلليل  حمافظتا  كانت  وقد 

ونابل�س اأكرث املحافظات التي 

تعر�ست لاقتحام واملداهمة 

منهما  ك��ل  يف  �سجل  اأن  بعد 

م���داه���م���ة  ح����ال����ة   )71(

حمافظة  تلتهما  واق��ت��ح��ام، 

 )36( ب���  وال��ب��رية  اهلل  رام 

عملية اقتحام.

اأق��ام��ت ق����ات الح��ت��ال ما   -

ح��اج��زا   )317( جم��م���ع��ه 

اأع���اق���ت ح��رك��ة امل���اط��ن��ني 

وال���ب�������س���ائ���ع وامل���ن���ت���ج���ات 

الزراعية يف ال�سفة الغربية.

ا���س��ت��م��رار ق����ات الح��ت��ال   -

مم��ار���س��ة  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

امل��م��ن��ه��ج��ة �سد  ان��ت��ه��اك��ات��ه 

امل���ق���د����س���ات الإ����س���ام���ي���ة 

الأرا����س���ي  يف  وامل�����س��ي��ح��ي��ة 

حيث  املحتلة  الفل�سطينية 

حادثة   )33( ت�سجيل  مت 

م�اقع  خمتلف  على  اعتداء 

العبادة.

كما وا�سلت �سلطات الحتال   -

�سد  العن�سرية  �سيا�ساتها 

وم�����س��ادرة  الفل�سطينيني، 

من  الكثري  واإخطار  اأرا�سيهم 

�سهد  حيث  بالهدم،  املن�ساآت 

هدم   ،2٠2٠ ال��ث��اين  ك��ان���ن 

)23( بيتًا ومن�ساأة.

ال�سرائيلية  ال�سلطات  اإقرار   -

ع���������ددا م������ن امل���������س����اري����ع 

تهدف  ال��ت��ي  ال�ستيطانية 

ال���س��ت��ي��ط��ان  ت��ك��ث��ي��ف  اىل 

اليه�دي  ال���ج���د  وتر�سيخ 

الحتال  �سلطات  اأق��رت  اإذ 

بناء  خمطط  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ا�ستيطانية  وحدة   )1936(

جزء  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  يف 

فل�سطينية  اأر���س  على  منها 

مبلكية خا�سة.

امل��ن��ظ���م��ة  ت�����س��ل��م  ك��م��ا مل   -

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن الع���ت���داء 

املمنهج واملق�س�د  ال�سرائيلي 

املنظ�مة  ي�ستهدف  ال���ذي 

مبان،  من  برمتها  التعليمية 

ط��اب،  تدري�سية،  وك�����ادر 

وحتى املناهج التعليمية، ويف 

 ،2٠2٠ ال��ث��اين  ك��ان���ن  �سهر 

ح����ادث   )5( ر���س��د  مت  اإذ 

اع����ت����داءات ط��ال��ت امل��ج��ال 

التعليمي. 

وع����ل����ى ����س���ع���ي���د ال�������س���اأن   -

التقرير  تناول  الإ�سرائيلي 

الإ�سرائيلية  الفعل  ردود 

عن  الإع��ان  ب�ساأن  املتباينة 

خ��ط��ة ال�����س��ام الأم��ري��ك��ي��ة 

القرن«،  “�سفقة  ب�  املعروفة 

واأب�������رز ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

العام  يف  اإ�سرائيل  �ست�اجهها 

ال��ق���ائ��م  وك���ذل���ك   ،2٠2٠

�ستخ��س  التي  النتخابية 

�سهر  الكني�ست  ان��ت��خ��اب��ات 

اإليه  ت�سري  وم��ا  املقبل  اآذار 

تناولت  التي  ال�ستطاعات 

ت��ق��ري��ر  ج��ان��ب  اإىل  ذل����ك، 

اإ�سرائيل  يتحدث عن انحدار 

ن��ح��� » اخل���ط الأح���م���ر« يف 

م�ؤ�سر الف�ساد. 

ال�سروق- 

الأمم  وك��ال��ة  عمليات  م��دي��ر  ن��ا���س��د 

فل�سطني  لجئي  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة 

الردن  يف  )الأون����روا(  الأدن��ى  ال�سرق  يف 

اأج��ل  م��ن   ،2٠2٠/2/5 اآدار،ي�����م  حممد 

احل�س�ل على 1٤9 ملي�ن دولر على الأقل 

لتم�يل خدمات ال�كالة ال�سا�سية، مبا يف 

ذلك التعليم والرعاية ال�سحية والإغاثة 

واخلدمات الجتماعية واحلماية والبنية 

وبرنامج  وحت�سينها  للمخيمات  التحتية 

جمم�عه  ملا  املقدمة  ال�سغري،  الق��را���س 

يف  م�سجل  فل�سطيني  لج��ئ  ملي�ن   2.3

هذه  من  �سي�ستفيد   .2٠2٠ لعام  الأردن 

لجئي  م��ن   17٠٠٠ ح����ايل  اخل���دم���ات  

فل�سطني القادمني من �س�ريا.

املا�سي،  العام  »يف  اآدار:  ال�سيد  وق��ال 

واجهنا اأخطر نق�س مايل يف تاريخ الونروا 

لل�كالة،  العليا  ال��ق��ي��ادة  يف  ثقة  واأزم���ة 

ال�سعبة  ال�سيا�سية  البيئة  من  الرغم  على 

والقت�سادية  الجتماعية  وال��ظ��روف 

البلد  م��ن  ال�سخي  ال��دع��م  ف��اإن  ال�سعب، 

امل�سيف، الأردن ، ودعم املانحني وال�سركاء 

���س��م��ح ل��ن��ا مب���ا���س��ل��ة ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

الأ�سا�سية لاجئي فل�سطني » م�سيفًا بالق�ل 

وامتناننا  العميق  تقديرنا  اأ�سجل  اأن  »اأود 

احلك�مة  تقدمه  ال���ذي  ال��ث��اب��ت  للدعم 

الردنية لاجئي فل�سطني والونروا«.

يف  الون���روا،   عن  �سادر  بيان  وا�ساف 

الأردن  يف  الأون����روا  قدمت   ،2٠19 ع��ام 

خدمات تعليمية لأكرث من 118٠٠٠ طالب 

لاأونروا  تابعة  مدر�سة   169 يف  يدر�س�ن 

وقدمت  اململكة،  اأنحاء  جميع  يف  م�زعة 

يدر�س�ن  طالًبا   3٠81 من  لكرث  دورة   ٤7

التابعة  املهني  التدريب  مركزي  اأح��د  يف 

ال�سحية  اخل��دم��ات  وق��دم��ت   ، ل��اون��روا 

لأكرث من 1.2 ملي�ن يف 25 عيادة �سحية 

واأربع وحدات طب اأ�سنان متنقلة، ودعمت 

مب�����س��اع��دة  لج����يء   59٠٠٠ ي��ق��رب  م���ا 

نقدية من ال�كالة من خال �سبكة الأمان 

الجتماعي.

ل���ت���غ���ط���ي���ة م�����ل�����ي������ن   1٤9 الون����������������������روا: 

2٠2٠ ع������ام  الأردن  يف  ال�����ك����ال����ة  ع���م���ل���ي���ات 
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ال�������������زرق�������������اء خم���������ي���������م  يف  ح���������ا����������س���������د  م����������ه����������رج����������ان 

دع������م������ا مل��������اق�������ف امل������ل������ك ال������راف�������������س������ة ل���������س����ف����ق����ة ال�����ق�����رن

ال�سروق- 

امللك«  »كلنا  �سباب  جتمع  نظم 

الزرقاء  خميم  يف  حا�سدًا  مهرجانًا 

للم�اقف  وم�ساندًة  ودعمًا  تاأييدًا 

اتخذها  التي  والإ�سامية  العروبية 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين يف 

ومطالبه  ال��ق��رن  ل�سفقة  رف�����س��ه 

امل�ستمرة بحق�ق ال�سعب الفل�سطيني 

فل�سطني  ت��راب  على  دولته  باإقامة 

ي�م ال�سبت امل�افق 2/22.

 وقال املتحدث با�سم جتمع هيئة 

الطرياوي،  عماد  امللك«  كلنا  »�سباب 

الظروف  ظل  يف  ت�سكلت  الهيئة  اإن 

ال���ط��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

القيادة  م�اقف  نحيي  اإننا  الراهنة، 

الها�سمية بالدفاع عن القبلة الأوىل 

الكرمي،  النبي  وم�سرى  للم�سلمني 

م����ؤك���دا ال��ت��ف��اف الأردن���ي���ني ح���ل 

واأي  ال��ت���ط��ني  رف�����س  يف  ق��ي��ادت��ه��م 

ال�سريف.  القد�س  معامل  يف  تغيري 

واأكد رئي�س بلدية الزرقاء املهند�س 

حتظى  امللك  روؤي��ة  ان  امل�مني  عماد 

نتيجة  الدولية  املحافل  باحرتام يف 

ع��ادل  ل�سام  الداعمة  ال�سيا�سات 

امل�سري  تقرير  ح��ق  ي�سمن  و�سامل 

دولته  باإقامة  الفل�سطيني  لل�سعب 

حدود  على  ال�سيادة  وذات  امل�ستقلة 

الرابع من حزيران 1967 وعا�سمتها 

القد�س ال�سريف. 

ول��ف��ت رئ��ي�����س جل��ن��ة خ��دم��ات 

خميم الزرقاء الدكت�ر عبد اللطيف 

ال�سربيني، اىل ان الأ�س�ات الأردنية 

وال���ع���روب���ي���ة ال�����س��ري��ف��ة ت��ت��ع��اىل 

لل�سام،  الأمريكية  للخطة  راف�سة 

لأي  وراف�سة  للم�ؤامرات  اآبهة  غري 

الق�سية  اأن  م�ؤكدين  مذلة،  ت�س�يات 

العرب  ق�سية  �ستبقى  الفل�سطينية 

رئي�س  اأك���د  جهته،  م��ن  امل��رك��زي��ة. 

الدكت�ر  ال��زرق��اء  حمافظة  جمل�س 

اأحمد عليمات ان الها�سميني تعر�س�ا 

مل�ؤامرات ومكائد على مر التاريخ كما 

تعر�ست فل�سطني املحتلة، داعيًا اىل 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  �سم�د  دعم 

م�اجهة الحتال.

ال���ق���ف مع جالة  ان  واأو���س��ح   

ال��ث��اين ع��ق��ائ��دي  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

�ساحب  ب��اع��ت��ب��اره  دي��ن��ي  ���س��رع��ي 

املقد�سات  على  الها�سمية  ال��ساية 

القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سامية 

التاأييد  تلقى  و�ساية  وهي  املحتلة، 

من كل م�سلم وعربي حر، منبها اىل 

اأهمية اليقظة واحلذر من الفنت التي 

تعترب اإحدى اأ�ساليب ال�سهاينة. 

واأك�����د رئ��ي�����س ن����ادي ال���زرق���اء 

اأبناء  اأن  الغ�يري  �سالح  املهند�س 

م�ساعي  يتابع�ن  الزرقاء  حمافظة 

جالة امللك عبد اهلل الثاين الرامية 

ال�سع�بات  رغ��م  ال���ط��ن  ل�ستقرار 

ال�سيا�سية والقت�سادية التي ت�اجه 

�سمرة  اأب���  اأ�سرف  وحت��دث  الأردن. 

ال��ع���دة  ن���ادي  با�سم  كلمته  خ��ال 

الأمريكية  اخلطة  ان  ال��زرق��اء  يف 

تهدف لت�سفية الق�سية الفل�سطينية 

ال�سعب  بحق�ق  الع����رتاف  وع���دم 

الع�دة  حق  وم�سادرة  الفل�سطيني 

اأن  اإىل  م�سريا  الأردن،  غ���ر  و�سم 

تهديدا  باعتبارها  مرف��سة  اخلطة 

والفل�سطينية  الأردن��ي��ة  للم�سالح 

على حد �س�اء. ولفت اىل ان لءات 

الت�طني  ترف�س  التي  الثاثة  امللك 

يف  ت��غ��ي��ري  واأي  ال��ب��دي��ل  وال����ط���ن 

لاأردنيني  ث�ابت  هي  القد�س  معامل 

والفل�سطينيني و�سرفاء العرب الذين 

يدعم�ن اإقامة الدولة الفل�سطينية 

عام  حزيران  من  الرابع  حدود  على 

1967 وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

خم����ي����م ال���������س����ه����ي����د ع�����زم�����ي امل�����ف�����ت�����ي  ي���ح���ت���ف���ل ب����ع����ي����د م�����ي�����اد ال����ق����ائ����د
ال�سروق-

حت���ت رع���اي���ة ال��ن��ائ��ب 

ال���دك���ت����ر ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر 

جلنة  احتفلت  اخل�ساونة 

خدمات خميم ال�سهيد عزمي 

ال�ست�سارية  والهيئة  املفتي 

وبالتعاون مع مبادرة خيوط 

جالة  م��ي��اد  بعيد  الأم���ل 

بن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

امل�افق  ال�سبت  ي�م  احل�سني 

 .2/22

الحتفال  ه��ذا  ون��ظ��م   

ع����دد م���ن ���س��ب��اب امل��خ��ي��م 

“خيوط  مبادرة  باإطاقهم 

دعم  اإىل  تهدف  التي  اأمل” 

م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان ال��دع��م 

حيث  وال��ن��ف�����س��ي  امل��ع��ن���ي 

مع  بالتعاون  احل��ف��ل  اأق��ي��م 

جلنة خدمات خميم ال�سهيد 

ع���زم���ي امل��ف��ت��ي وال��ه��ي��ئ��ة 

كل  وبح�س�ر  ال�ست�سارية 

ورئي�س  الربقاوي  عادل  من 

جلنة خدمات خميم ال�سهيد 

حم���م���د ����س���ام���خ اخل�����س���ر 

اأمن  مركز  رئي�س  وم�ساعد 

ب��ن��ي ع��ب��ي��د ال��ن��ق��ي��ب م��ازن 

�سديفات وعدد من ال�جهاء.

 بدا احلفل بكلمة ممثل 

الرحمن  عبد  امل��ب��ادرة  ع��ن 

رحب  ال��ذي  ال�سقر  ح��ران 

ق�سيدة  القاء  مع  باحل�س�ر 

وطنية عن �سفقة القرن ثم 

املنا�سبة  ح�ل  بكلمة  تبعها 

وه����ي ع��ي��د م��ي��اد ج��ال��ة 

ال��ساية  اأن  م��سحا  امللك 

الإ�سامية  املقد�سات  على 

تع�د للها�سميني عرب التاريخ 

واأنهم اأوىل من يك�ن ال��سي 

جل���ذوره���م ال��را���س��خ��ة يف 

معركة هذه الأر�س.

 وق������ال ن���ح���ن ن��رف�����س 

رف�سها  كما  ال��ق��رن  �سفقة 

كافة الأحرار الها�سمي�ن.

جلنة  رئ��ي�����س  وال���ق���ى 

خ���دم���ات خم��ي��م ال�����س��ه��ي��د 

�سامخ  حممد  املفتي  عزمي 

فيها  حتدث  كلمة   اخل�س�ر 

عن الإجنازات الكبرية التي 

بف�سل  ال�طن  لهذا  حتققت 

الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  ج��ه���د 

�سعبنا  وع��ط��اء  احل��ك��ي��م��ة 

العزيز وجهده املتفاين عرب 

ع��ق���د م��ن ال��زم��ن وحت��دث 

ح�ل املكارم امللكية العديدة 

لأب���ن���اء امل��خ��ي��م��ات وال��ت��ي 

وال�سحة  التعليم  �سملت 

وال���رع���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

واإع���ادة  التحتية  والبنية 

ت��اأه��ي��ل الأ����س���ر ال��ف��ق��رية 

وت����ف���ري ال��ع��ي�����س ال��ك��رمي 

ل���اأ����س���ر امل��ح��ت��اج��ة وع��ن 

م�قف جالة امللك الراف�س 

ل�سفقة القرن.

وق���ال راع���ي احل��ف��ل د. 

يف  اخل�ساونة  النا�سر  عبد 

تتعر�س  املنطقة  اأن  كلمته 

وان  ج��دا  كبريه  لتحديات 

امل����ارد  حم���دود  البلد  ه��ذا 

وان ال�سعب الأردين العظيم 

�سفقة  ي�سمى  مب��ا  يت�سدى 

هناك  لاأ�سف  ولكن  القرن 

العبث  حتاول  ن�ساز  اأ�س�ات 

م�ؤكدا  والقيادة  ال�سعب  بني 

اأن ه��ذه الأر����س ه��ي اأر���س 

م��ب��ارك��ة اأر������س الأن��ب��ي��اء 

واملر�سلني وان اجلميع يلتف 

ح�ل القيادة الها�سمية.

وق��دم��ت جم��م���ع��ة من 

فنية  ف���ق���رات  الأط����ف����ال  

الطفلة  ���س��ع��ري��ة  وف���ق���رة 

الهنا  اب�  بيل�سان  ال�ساعرة 

ح�ل  م�سرحي  عر�س  ومت 

�سفقة القرن .

احل��ف��ل مت  ن��ه��اي��ة   ويف 

ت��ك��رمي امل�����س��ارك��ني وراع���ي 

احلفل.

العدد اخلم�شون 5 رجب 1441 املوافق  29 �شباط 2020 م
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م��ادب��ا  خم��ي��م  يف  جم��ان��ي��ا  ط��ب��ي��ا  ي����م���ا  ت��ق��ي��م   )MAP Jordan( ال��ط��ب��ي  ال���ع����ن 
ال�سروق -

الطبي  ل��ل��ع���ن  الأردن���ي���ة  ن��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة   

للفل�سطينيني بالتعاون مع جمعية ب�سائر الن�ر ي�ما 

طبيا جمانيا يف خميم مادبا ي�م الثنني امل�افق 27 

�سنتك  )اب��داأ  حملتها  مع  وبالتزامن  الثاين  كان�ن 

عبء  امل�اطنني  ع��ن  للتخفيف  وذل��ك  بالعطاء( 

تكاليف العاج.

وا�ستمل الي�م الطبي على معاجلة 25٠ مري�سا 

من قبل الكادر الطبي لدى اجلمعية )طب الأ�سرة، 

وحنجرة(  واأذن  اأنف  العظام،  العي�ن،  الن�سائية، 

اإجراء  اي�سا  مت  املخت�س  الطبيب  فح�س  وبجانب 

الفح��سات املخربية جمانا، كما مت ت�زيع الأدوية 

املجانية على املر�سى ح�سب احلاجة.

الطبي  ل��ل��ع���ن  الأردن���ي���ة  وت��ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة 

فخريا  ويرتاأ�سها  199٠م  العام  منذ  للفل�سطينيني 

طال”  بن  احل�سن  الأم��ري  امللكي  ال�سم�  “�ساحب 
حيث تعمل اجلمعية على ت�فري الرعاية ال�سحية 

يف  وذلك  الأردن  يف  املخيمات  يف  لاجئني  الأولية 

خميم غزة/ جر�س وخميم حطني وخميم الطالبية 

اخت�سا�س  بعيادات  املجهزة  ال�سحية  مراكزها  يف 

وخمتربات واأق�سام اأ�سعة،

اأيام  عمل   2٠2٠ العام  خال  اجلمعية  وت�سعى 

طبية جمانية اأخرى والرتكيز على تقدمي الت�عية 

ال�سحية ل�سكان هذه املخيمات واملناطق املجاورة.

ال������ح�����دات  ج���م���ع���ي���ة ع����ن����دي ح���ل���م يف خم���ي���م 

حت����ت����ف����ل ب����ع����ي����د م������ي������اد ق������ائ������د ال������ط�����ن
ال�سروق- 

اح��ت��ف��ل��ت ج��م��ع��ي��ة ع��ن��دي 

يف  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرات  حلم 

الثامن  بالعيد  ال���ح��دات  خميم 

ال�طن  ق��ائ��د  مل��ي��اد  واخل��م�����س���ن 

املباركة  العلمية  نه�سته  ورائ���د 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

اب�����ن احل�������س���ني ح���ي���ث اأق��ي��م��ت 

وفنية  ثقافية  ون�ساطات  فعاليات 

الأن�سطة  جلنة  نظمتها  وريا�سية 

كبري  عدد  مب�ساركة  اجلمعية  يف 

من منتفعي اجلمعية واأطفالهم. 

بعزف  الح��ت��ف��ال  وا���س��ت��ه��ل 

ال�سام امللكي وقراءة ما تي�سر من 

ح�سر  حيث  الكرمي  القراآن  �س�ر 

رئي�س جمعية عندي حلم  احلفل 

واأع�����س��اء  اجلبلي  خ��ال��د  ال�سيد 

العزيز  عبد  امل��ح��ام��ي  اجلمعية 

عمر  املحامي  و  يحيى  اب���  �سقر 

متط�عي  م��ن  كبري  وع��دد  �س�يد 

على  احلفل  وا�ستمل  اجلمعية، 

تغنت  وف��ن��ي��ة  ���س��ع��ري��ة  ف��ق��رات 

ال���ط��ن قدمها  وب��ق��ائ��د  ب��ال���ط��ن 

اطفال جمعية عندي حلم.  

حلم  عندي  جمعية  وحتتفل 

بهذه املنا�سبة الغالية على قل�بنا 

جت�سيدا  منتفعيها  م��ع  جميعا 

القائد  ال��ب��اد  �سيد  لت�جيهات 

�سعبه  ابناء  على  احل��اين  والب 

جل  العزيزة  الفئة  ه��ذه  باإياء 

عن  وتعبريا  والهتمام  العناية 

املنا�سبة  بهذه  والبهجة  الفرحة 

ف�سا عن تعزيزا لل�لء والنتماء 

ال�ساحلة  امل���اط��ن��ة  ق��ي��م  وزرع 

اليجابية  امل�ساركات  خ��ال  من 

الفاعلة والن�سطة يف برامج الدمج 

امل��ج��ت��م��ع��ي. وت��خ��ل��ل الح��ت��ف��ال 

والر�سم  والألعاب  الهدايا  ت�زيع 

على وج�ه اطفال اجلمعية

ج��م��ع��ي��ة ال���ب���ل���ق���اء اخل����ريي����ة ت��ن��ف��ذ 

غ�����زه خم�����ي�����م  يف  دف���������ئ  ح����م����ل����ة 

ال�سروق -

 نفذت جمعية البلقاء اخلريية حملة ت�زيع �س�بات 

اإ�سافة لت�زيع مبالغ  وك�ب�نات كاز 2٠ ليرت لكل عائلة 

مالية، مبخيم غزه يف حمافظة جر�س.

النهار اهمية  وبينت رئي�سة اجلمعية ال�سيخة عليا 

هذه احلملة التي �سملت مناطق جي�ب الفقر يف الأردن 

من اأ�سر الأيتام الفقراء من ذوي الدخل املحدود يف ف�سل 

وا�سافت  اجلمعية،  يف  اخلريية  املبادرات  �سمن  ال�ستاء 

النهار ان هذا العمل اخلريي جاء نتيجة تظافر اجله�د 

ال�طنية من ابناء ال�طن والداعمني للعمل اخلريي وهم 

�سركاء حقيقي�ن للجمعية يف اعمالها اخلريية، مثمنة 

�سكرها لأ�سحاب الهمم املتربعني.

لذوي  مفت�ح  ي�م 

الإح���ت���ي���اج���ات 

اخل������ا�������س������ة يف 

خم����ي����م ����س����ف

ال�سروق- 

امل�افق  ال�سبت  ي�م  جر�س  �سباب  مركز  نفذ 

يف  املجتمعي  التاأهيل  مركز  مع  بالتعاون   2/22

مفت�حا  ي�ما  جر�س  حمافظة  غرب  �س�ف  خميم 

واربعني  ثمانية  مب�ساركة  العاقة  ذوي  خلدمة 

من ذوي العاقة وجمع من اولياء الم�ر ومهتمني 

من املجتمع املحلي. 

. واكد مدير املركز حممد اب� ليم�ن » �سرورة 

ما ت�ستحق من  ال�سريحة من الطفال  اياء هذه 

رعاية واهتمام مبا ي�ساعد يف ادماجهم باملجتمع 

املحلي بالبناء على ما لديهم من م�اهب وقدرات، 

لفتا اىل ان املركز �سي�سخر املزيد من الن�ساطات 

خلدمة هذه الفئة الوىل بالرعاية من اأطفالنا.

وا�ستملت فعاليات الي�م العديد من الن�سطة 

الم�ر  لأولياء  ت�عية  وحما�سرات  الرتويحية 

بكيفية تلبية احتياجات الطفال ذوي العاقة، 

من  لعدد  ت�سخي�سية  طبية  فح��سات  جرى  فيما 

الطفال، والعاب ترفيهية وان�سطة لتنمية مهارة 

على  للر�سم  فقرة  كذلك  مت  و  املجتمعي  الدمج 

ال�ج�ه و عدد من امل�سابقات.
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���س���ف خم��ي��م  يف  ح�����اري����ة  ن�����دوة  ال�����س��ب��اب  مت��ك��ني  يف  ودوره  ال��ت��ط���ع��ي  ال��ع��م��ل 

ال�سروق-

الن�سائية  الربامج  مركز  عقد 

حم��اف��ظ��ة  يف  ����س����ف  خم��ي��م  يف  

ج��ر���س ن���دوة ح���اري��ة ب��ع��ن���ان » 

متكني  يف  ودوره  التط�عي  العمل 

واجتماعيًا«  اقت�ساديا  ال�سباب 

العطاء  بجه�د م�سرتكة بني فريق 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��ت��ط���ع��ي وم��ب��ادرة 

واللجان  الردن  ون�سميات  ن�سامى 

ب�سمة  الأم����رية  مل��رك��ز  ال�سبابية 

مب�ساركة   و  ا���س��م��ع��ن��ي  وم���ب���ادرة 

ال�سرعيني  املحامني  جمعية  رئي�س 

 ، الع�س��س  احلليم  عبد  الدكت�ر 

 ، دومي  بني  خري  حممد  والدكت�ر 

مدير تنمية جر�س واملهند�س حازم 

الكايد  رئي�س مبادرة » زكاة العلم 

احلجاوي  راما  والدكت�رة    « ن�سره 

وربى  »ا�سمعني«   مبادرة  رئي�س   ،

ال�سبابية  اللجان  رئي�سة  زيادنة  

وع��م��اد ع��ل��ي��ان ، رئ��ي�����س م��ب��ادرة 

ن�سامى ون�سميات الأردن. 

متكني  اىل  ال���ن���دوة  وت��ه��دف 

يف  الفعالة  امل�ساركة  من  ال�سباب 

يف  امل�ستدامة  املجتمعية  التنمية 

والتعليمية  ال�سحية  امل��ج��الت 

خ��ال  م��ن  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والبيئية 

اإك�سابهم مهارات علمية وعملية يف 

اف�سل  وفق  التط�عي  العمل  جمال 

املعايري.

وق��������ال م����دي����ر ال��ت��ن��م��ي��ة 

الجتماعية يف جر�س حممد خري 

بني دوما » اإن الندوة تناولت  اأهمية 

والعمل  واأهدافه  التط�عي  العمل 

املجتمعية  والتنمية  التط�عي 

العمل  واأ�سكال  واأن���اع  امل�ستدامة 

التط�عي وع�ائق العمل التط�عي 

العمل  يف  ال�����س��ب��اب  دور  وتفعيل 

الأعمال  بني  والتن�سيق  التط�عي 

الجتماعية والتط�عية والع�امل 

التط�عي  العمل  على  امل�سجعة 

وت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وم��ع��اي��ري 

العمل  الب�سرية يف  الك�ادر  اختيار 

التط�عي وع�امل جذب املتط�عني 

وت���دري���ب وت���اأه���ي���ل امل��ت��ط���ع��ني 

ا�سافة  التط�عي  العمل  وم�ستقبل 

الدارة  ع���ن  ع��م��ل  ور����س���ة  اىل 

امليدانية  للم�ست�سفيات  احلديثة 

وال���ي���ه ا���س��ت��ق��ط��اب امل��ت��ط���ع��ني 

الطبي  العمل  جمال  يف  ومتكينهم 

مل�����س��اع��دة ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق��رية قي 

املناطق املنك�بة.

مبادرة  رئي�س  اأكد  جانبه  من 

عماد  الردن  ون�سميات  ن�سامى 

اأ�سبح  التط�عي  العمل  »ان  عليان 

املجتمعات  بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 

بني  الجتماعي  التما�سك  ون�سر 

امل�اطنني لأي جمتمع م�ؤكدا اأهمية 

حياة  يف  ال��ت��ط���ع��ي  ال��ع��م��ل  دور 

وامل�ؤ�س�سات  واملنظمات  الأف����راد 

يف  والت�سامن  التعاون  يف  والهيئات 

جانب  اإىل  املجتمع  ح��اج��ات  �سد 

املجتمعية  ب��اخل��دم��ات  ال��ق��ي��ام 

حركة  يف  ال��ف��ع��ال��ة  وامل�����س��اه��م��ة 

املجتمع اجتماعيا واقت�ساديا.

ال�سروق-

املجتمعية  امل����ب����ادرة  ن��ظ��م��ت   

امل��ت��ك��ام��ل��ة ون����ادي ال�����رواد ال��ث��ق��ايف 

اأيامًا  ك�ري  طبي  فريق  مع  بالتعاون 

-27( الفرتة  خ��ال  جمانية  طبية 

املركز  م��ع  بالتعاون   2٠2٠/1/29

حطني  خميم  يف  للتاأهيل  املجتمعي 

�سمن حمافظة الزرقاء. 

املجاين  الطبي  الي�م  وا�ستمل   

ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات 

الطبية  التخ�س�سات  يف  ال��ط��ب��ي��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��ال��ع��ظ��ام، ال��ب��اط��ن��ي��ة، 

اجلراحة العامة، الأطفال، الن�سائية، 

وال�سنان والعاج الطبيعي بالإ�سافة 

حيث  وال�سكري  ال�سغط  قيا�س  اإىل 

والعاجية  الطبية  اخلدمة  قدمت 

املميزة اىل الأهايل من جميع مناطق 

�سريريا  فح�سهم  مت  حيث  املحافظة، 

م�ؤهلة  ك�رية  وك�ادر  اأطباء  قبل  من 

ومت ت�زيع الأدوية املجانية كل ح�سب 

حاجته ال�سحية وو�سفة الطبيب.

 وبني حممد �سحادة رئي�س نادي 

املجانية  الطبية  الأي���ام  اأن  ال���رواد 

تاأتي يف �سياق امل�س�ؤولية الجتماعية 

لتقدمي  املجتمعية  وللمبادرة  للنادي 

وم�ساعدة  املحلي  للمجتمع  اخلدمة 

العائات الفقرية واملع�زين على تلقي 

اخلدمة الطبية والعاجات املجانية، 

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت����ر حممد 

للمبادرة  ال��ع��ام  الأم����ني  الن��ط��اك��ي 

تاأتي  الفعالية  ه��ذه  اأن  املجتمعية 

�سمن الت�ساركية مع الهيئات الثقافية 

يف  ي�ساعد  مما  الأهلية  وامل�ؤ�س�سات 

الأ�سر  على  املالية  الأعباء  تخفيف 

الي��ام  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا  امل��ع���زة 

مناطق  يف  تكرارها  من  بد  ل  الطبية 

املجتمع  خدمة  يف  لت�ساهم  الر�سيفة 

املحلي وخا�سة الطبية منها.

ال�������زرق�������اء  خم�����ي�����م  يف  اح����ت����ج����اج����ي����ة  وق������ف������ة 

ل����ل����ت����ن����دي����د ب����خ����ط����ة ال�������������س������ام الأم������ريك������ي������ة

ال�سروق -

ي�م  ال��زرق��اء،  خميم  خ��دم��ات  جلنة  نظمت   

احتجاجية  وقفة   2٠2٠/2/12 امل�افق  الأربعاء 

للتنديد بخطة ال�سام الأمريكية، بح�س�ر جمع من 

�سكان املخيم واأهايل حمافظة الزرقاء.

الدكت�ر  اللجنة  رئي�س  ال�قفة  وحتدث خال 

حممد  الرئي�س  ونائب  ال�سربيني  اللطيف  عبد 

حممد  املهند�س  ال��ع���دة  ن��ادي  ورئي�س  الب�ريني 

ملر�سى  العي�ن  اآم��ال  جمعية  ورئي�سة  املجدلوي 

مب�اقف  ا���س��ادوا  حيث  غنيم،  كفاية  ال�سرطان 

لأية  الراف�سة  امل�سرفة  الثاين  عبد  امللك  جالة 

ت�س�ية ل تعرتف بحدود الرابع من حزيران 1967 

القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة  لإقامة 

ال�سريف.

اإقامة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق  واأك���دوا 

واملرتابطة  ال�سيادة  وذات  وامل�ستقلة  احلرة  دولته 

الدويل 2٤2،  جغرافيًا وفقا لقراري جمل�س الأمن 

و338 وكذلك قرار اجلمعية العامة لاأمم املتحدة 

الفل�سطينيني  الاجئني  بع�دة  اخلا�س   19٤ رقم 

اىل الأرا�سي التي هجروا و�سردوا منها وتع�ي�سهم.

تناق�س  لل�سام  الأمريكية  اخلطة  اأن  وبين�ا 

قرارات ال�سرعية الدولية، م�سريين اإىل اأن جالة 

لءاته   الزرقاء  من  اأطلق  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

ال�طن  ورف�س  الت�طني  برف�س  املتمثلة  الثاثة 

القد�س  معامل  يف  تغيريات  اأي��ة  ورف�����س  البديل 

ا�ستقرار  اأ�سا�س  اأن  جالته  اعترب  كما  ال�سريف، 

املنطقة ه� ال��س�ل اإىل حل عادل و�سامل للق�سية 

الفل�سطينية.

وا�ستذكر املتحدث�ن ت�سحيات اجلي�س العربي 

املحتلة  فل�سطني  ثرى  روت  التي  الزكية  ودمائهم 

ا�ستمرار  �سرورة  م�ؤكدين  مقد�ساتها،  عن  دفاعًا 

الإ�سامية  املقد�سات  على  الها�سمية  ال��ساية 

وامل�سيحية يف القد�س املحتلة.

امل���ق��ف  ت���ح��ي��د  ����س���رورة  اإىل  واأ�����س����اروا 

اأ�سا�س  على  والفرقة  اخلافات  ونبذ  الفل�سطيني 

ل  �سفقات  لأية  للت�سدي  واحد  فل�سطيني  برنامج 

تلبي حق�ق ال�سعب الفل�سطيني، داعني اإىل ت�حيد 

واأية  الأمريكية  اخلطة  لإف�سال  العربي  امل�قف 

خمططات ل تن�سجم مع املبادرة العربية لل�سام.

وف��������د ط��ب��ي 

ينفذ  ك������ري 

طبية  اأي������ام 

جم���ان���ي���ة يف 

حطني خميم 

العدد اخلم�شون 5 رجب 1441 املوافق  29 �شباط 2020 م
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حم��ا���س��رة ع��ن الم���را����س امل�����س��رتك��ة بني 
جر�س خميم  منطقة  يف  واحلي�ان  الن�سان 

ال�سروق- 

ق�سم  ج��ر���س  حمافظة  زراع���ة  م��دي��ري��ة  نظمت 

الرثوة احلي�انية والر�ساد ي�م الثنني امل�افق 2/2٤ 

للتنمية اخلريية،  بالتعاون مع جمعية قناديل جر�س 

الن�سان  بني  امل�سرتكة  »الم��را���س  بعن�ان  حما�سرة 

واحلي�ان« وذلك يف مقر اجلمعية.

وحتدثت خالها الدكت�رة غدير غ�سان والدكت�ر 

عي�سى ال�سهابات والدكت�ر عبد اهلل العجل�ين عن اهم 

واحلمى  الكلب  داء  مر�س  ومنها  امل�سرتكة  المرا�س 

املالطية وانفل�نزا اخلنازير وانفل�نزا الطي�ر وغريها 

لاإن�سان  انتقاله  وطرق  مر�س  كل  م�سبب  م�ستعر�سني 

التي  العرا�س  واهم  منه  وال�قاية  عاجه  وكيفية 

تظهر على الن�سان واحلي�ان نتيجة الإ�سابة.

التي  البيطرية  للخدمات  الفريق  ت��ط��رق  كما 

المرا�س  �سد  حت�سينات  من  البيطرة  ق�سم  يقدمها 

الفح�س  طريق  عن  المرا�س  م�سببات  عن  والك�سف 

املخربي. 

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

ال�سروق -

 ���س��ارك رئ��ي�����س جل��ن��ة خ��دم��ات 

يف  بنات  املح�سن  عبد  �س�ف  خميم 

مديرية  اق��ام��ت��ه  ال���ذي  الح��ت��ف��ال 

ال�سجرة برعاية  زراعة جر�س بعيد 

اإب��راه��ي��م  املهند�س  ال��زراع��ة  وزي���ر 

اأ�سامة  العميد  بح�س�ر  و  ال�سحاحدة 

البيئة  حماية  �سرطة  مدير  مريان 

فرا�س  العقيد  جر�س  �سرطة  ومدير 

واع��ي��ان  �سابقني  ووزراء  ال��زع��ب��ي 

جر�س  زراعة  مديرية  من  وم�ظفني 

وعدد من املزارعني .

خال  كلمة  ال�سحاحدة  والقى 

احلفل حث فيها على �سرورة احلفاظ 

على الرثوة احلرجية واإقامة معر�س 

ل��غ��اب��ات ج��ر���س وب�����س��م��ة خ�����س��راء 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع خم��ت��ل��ف امل��دي��ري��ات 

خال  ومت  واحلك�مية  التعليمية 

احل��ف��ل زراع���ة ع���ددا م��ن الأ���س��ج��ار 

احلرجية يف م�قع الحتفال.

املجتمع  �سحة  جلنة  نظمت  كما 

بعن�ان  حما�سره  جر�س  يف  املحلي 

ق��اع��ة جلنة  ال�����س��رط��ان يف  م��ر���س 

خدمات خميم �س�ف برعاية حمافظ 

وبح�س�ر  ال��ع��ب��ادي  ع��اط��ف  ج��ر���س 

احلك�مي  ج��ر���س  م�ست�سفى  م��دي��ر 

الدكت�ر �سادق العت�م.

 وق���ال حم��اف��ظ ج��ر���س عاطف 

ال�سحية  اخلدمات  واقع  اإن  العبادي 

مت�فرة يف جر�س من خال امل�ست�سفى 

رئي�س  وق���دم  ال�سحية،  وامل���راك���ز 

جلنة ال�سحة املحلية حممد حناتله 

اللجنة  واجبات  عن  نبذه  الربماوي 

ه�  اللجنة  هذه  واج��ب  من  اإن  وق��ال 

من  للم�اطنني  املحا�سرات  تقدمي 

اأجل حتذيرهم من خط�رة الأمرا�س 

�س�اء املزمنة اأو غريها.

اأب�  اأحمد  اللجنة  مقرر  و�سرح 

ودور  واأع�سائها  اللجنة  مهام  ف���ده 

جلنة  اأن  واأ�ساف  باللجنة  واحد  كل 

هذه  مبثل  تهتم  العاملية  ال�سحة 

امل��ح��ا���س��رات وح���ث احل�����س���ر على 

الأغ��ذي��ة  م��ن  والتقليل  ال��ري��ا���س��ة 

امل�ؤذية وكذلك الأ�سعة.

حممد  الدكت�ر  املحا�سر  وق��ال 

من  ال�����س��رط��ان  م��ر���س  اأن  ال��ع��ت���م 

الأم���را����س اخل��ط��رية وي��ق�����س��م اإىل 

واأ�ساف  واملنت�سر  احلميدي  ق�سمني 

ه�  ال���رج���ال  ع��ن��د  ال�����س��رط��ان  اأن 

الق�ل�ن واملعدة وعند الن�ساء الثدي 

مر�س  من  ال�فاة  حالت  وان  واملعدة 

ال�سرطان تاأتي يف املرتبة الثانية بعد 

مر�س القلب ومن اأعرا�سه واحد مها 

اأن ل ينتج عنه اأي اأمل وكذلك نق�س 

وغريها  والورام  كبري  ب�سكل  ال���زن 

كيفية  العت�م  واأو�سح  الأعرا�س  من 

ال�قاية من هذا املر�س مثل البتعاد 

التي  الأغذية  وبع�س  التدخني  عن 

وال�سرطان  املر�س  هذا  على  ت�ساعد 

ياأتي بال�راثة اأحيانا.

���س��ادق  ل��ل��دك��ت���ر  م��داخ��ل��ه  ويف 

ج��ر���س  م�ست�سفى  م��دي��ر  ال��ع��ت���م 

�سرح  هناك  اإن  فيها  ق��ال  احلك�مي 

�سيد يف عهد جالة املغف�ر له جالة 

احل�سني  م��رك��ز  وه���  احل�سني  امل��ل��ك 

�سفاء  ال�سرح  هذا  و�سجل  لل�سرطان 

واأ�ساف  ال�سرطان  العديد من حالت 

يح�سل  م��ن  يعاج  احل�سني  مركز  اأن 

على الإعفاء جماين لغري القادرين.

العدد اخلم�شون 5 رجب 1441 املوافق  29 �شباط 2020 م

ن�����������س�����اط�����ات جل�����ن�����ة خ�������دم�������ات خم�����ي�����م ال���������س����ه����ي����د ع������زم������ي امل����ف����ت����ي

ال�سروق- 

املفتي  عزمي  ال�سهيد  خميم  خدمات  جلنة  عقدت 

التعرف  بهدف  الدولية  الغ�ث  وكالة  من  وفد  مع  لقاء 

على احتياجات فئة ال�سباب يف املخيمات ي�م اخلمي�س 

امل�افق 2/6  يف القاعة التابعة للجنة و�سم ال�فد  نائب 

الدولية  الغ�ث  وكالة  اإرب��د  منطقة  يف  التعليم  مدير 

ومديرة الربامج يف وكالة الغ�ث ومدير املخيم وباحث 

اجتماعي .

باحل�س�ر  اخل�س�ر  حممد  اللجنة  رئي�س  ورح���َب 

املخيم ومت خال  لزيارتهم  والعرفان  ال�سكر  لهم  وقدَم 

على  الغ�ث  وكالة  خدمات  تقلي�س  م�سكلة  طرح  اللقاء 

الاجئني الفل�سطينيني ودعا املجتمع الدويل اإىل البقاء 

على التزاماته لدعم وكالة الغ�ث 

  ومتح�ر اللقاء ح�ل احتياجات ال�سباب العاطلني 

عن العمل يف املخيم واخلريجني وتطرق احلديث اأي�سًا 

الغ�ث  وك��ال��ة  خ��دم��ات  وتقلي�س  اللج�ء  ق�سية  ع��ن 

قبل  من  احلديث  مَت  واأي�سَا  املخيمات  داخ��ل  الدولية 

اأجل  من  ال�سباب  دعم  كيفية  عن  اللقاء  يف  امل�ساركني 

املجتمع  �سرائح  كافة  تخدم  خمرجات  على  احل�س�ل 

داخل املخيم ومن ثَم اأجتمع ال�فد مع الربملان املدر�سي 

اإىل  واأ�ستمع  الإعدادية  اإناث خميم احل�سن  يف مدر�سة 

الطاب  منها  يعاين  التي  وامل�ساكل  املدار�س  احتياجات 

والطالبات. 

عيد  مبنا�سبة  الها�سمية  اخلريية  الهيئة  وقامت 

مياد جالة امللك بت�سيري قافلة بلى اأهايل خميم ال�سهيد 

عزمي املفتي ي�م الأربعاء امل�افق )2٠2٠/2/5( حيُث 

مَت ت�زيع طرود خري وبطاقات حمروقات بقيمة ع�سروَن 

من  تربع  دينارًا  ثاث�َن  بقيمة  ك�س�ة  وبطاقة  دينارًا 

ال�سفارة القطرية حيُث ا�ستفادت )1٠٠( عائلة مع�زة 

من اأهايل املخيم من هذه الت�زيعات .
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11 العدد اخلم�شون 5 رجب 1441 املوافق  29 �شباط 2020 م

ب���ط���اق���ة م���ظ�����������ف 

ت����ق�����ى ج��������رادات 

تق�ى جرادات مدربة 

يف مركز تدريب وت�سغيل 

ال�كالة  م��ع  ارب��د  خميم 

اليابانية للتعاون الدويل 

على  ح��ا���س��ل��ة  ج��اي��ك��ا 

من  البكال�ري��س  �سهادة 

وك��ان  ال��ريم���ك  جامعة 

التعيني  يف  الن�سيب  يل 

يف  تخرجي  �سنة  بنف�س 

عام 2٠٠7 .

عملنا  طبيعة  اح��ب 

مدربة للم�ساريع ال�سغرية 

تط�عي  جانب  لها  والتي 

للمجتمع  خ��دم��ة  وف��ي��ه 

بكل  النا�س  مع  والتعامل 

�سفافية و�سدق .

ث��اث��ة  اهلل  رزق���ن���ي 

اطفال يف عمر ال�رود

وبهم م�ستقبلي جميل 

دائما.

ن���������������س�������اط�������ات جل�������ن�������ة خ�����������دم�����������ات خم�������ي�������م ارب�����������د
ال�سروق- 

عقدت جلنه خدمات 

اجتماعا  ارب����د  خم��ي��م 

ارب��د  حمافظ  برئا�سة 

حمافظه  �سرطه  ومدير 

ارب����د ورئ��ي�����س ب��ل��دي��ه 

ورئي�س  ارب��د  حمافظه 

غرفه ال�سناعة والنائب 

حم�����م������د ال���ط���ي���ط���ي 

جلنه  رئي�س  وبح�س�ر 

حمم�د  ال�سيد  اخلدمات 

منطقه  ووجهاء  ال�سالح 

الن�سر.

ومت خال الجتماع 

ب���ح���ث ام�������ر ال��ب��اع��ة 

يف  والب�سطات  املتج�لني 

والم���ر  الن�سر  منطقه 

واخر  املنطقة  تهم  التي 

امل�ستجدات ب�سكل عام.

و�سكر رئي�س اللجنة 

رئي�س  وخا�سة  احل�س�ر 

اخلدمات  على  البلدية 

ومت  للمخيم  امل��ق��دم��ة 

يعقد  ان  على  الت��ف��اق 

مكتب  يف  اآخ��ر  اجتماعا 

نهاية  الن�سر  منطقه 

ال�سهر اجلاري. 

جلنة  ن��ظ��م��ت  ك��م��ا 

خ���دم���ات خم��ي��م ارب���د 

الفعاليات  مع  بالتعاون 

املحافظة  يف  ال�سعبية 

م���ه���رج���ان���ا خ��ط��اب��ي��ا 

ي�سمى  ما  �سد  ت�سامنيا 

انطاقا  القرن  ب�سفقة 

من روؤية �ساحب اجلالة 

لهذه  ورف�سه  الها�سمية 

اخلمي�س  ي���م  ال�سفقة 

�سالة  يف   2/2٠ امل�افق 

نادي الريم�ك.

املهرجان  يف  و�سارك 

م�������ن�������دوب م�����ط�����ران 

ال�����روم الأرث����ذوك�������س 

خ���ري�������س���ت���� ف�����رو�����س  

وق��د���س الر���س��م��ن��دي��ت 

فنديكت��س كيال ال�كيل 

�سمال  يف  ال��ب��ط��ري��رك��ي 

ال�سيخ  وف�سيلة  الأردن 

املناعي  احمد  الدكت�ر 

ال�طني  املجل�س  وع�س� 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ���س��م��ري 

املحامني  ونقيب  ع�ي�س 

الأردنيني مازن ار�سيدات 

وع��ب��د ال�������روؤوف ال��ت��ل 

و�ساح الزعبي .

وت�����س��م��ن امل��ه��رج��ان 

لل�ساعر  �سعرية  ق�سائد 

بالإ�سافة  يعق�ب  �سعيد 

اىل فقرات فنية لك�رال 

التابع  الريم�ك  ك�سافة 

بقيادة  اجلليل  ل��ن��ادي 

نبيل  ع����اء  ال��ف��ن��ان��ني 

وعماد احلم�سي.

فيلم  ع���ر����س  ومت 

الثابتة  امل���اق��ف  ي�ثق 

ال�سرية  ويحكي  ل��اأردن 

ال���ب���ط����ل���ي���ة ل��ل�����س��ع��ب 

رئي�س  وقام  الفل�سطيني 

ال�سالح  حمم�د  اللجنة 

امل���ه���رج���ان  ن���ه���اي���ة  يف 

بتكرمي امل�ساركني.

 هي 7 اأيام؛ اأربعة منها اآخر �سهر �سباط 

ب�سدة  تتميز   ، اآذار  �سهر  بداية  يف  وثاثة 

الربد.

ما ق�سة الأيام امل�ستقر�سات؟

وتع�د ق�سة هذه الأيام بح�سب امل�روث 

اأغ��ن��ام،  �ستة  لديها  عج�ز  اإىل  ال�سعبي، 

خال  الأودي��ة  اأحد  يف  بها  ترعى  خرجت 

�سباط ومل تهطل  �سهر  الأواخ��ر من  الأيام 

ودافئًا  �سافيًا  اجل�  وكان  الأمطار  خالها 

وبداأت تردد »فات �سباط اخلباط وما اأخذ 

مني ل نعجة ول رباط، و�سربنا على ظهره 

قطعة  ع��ن  ع��ب��ارة  وامل��خ��ب��اط  باملخباط، 

خ�سبية كان القدماء ي�ستخدم�نها لتنظيف 

ال�س�ف««

�سهر  اأن  امل��ت���ارث��ة،  الق�سة  وت��دع��ي 

�سباط غ�سب من كلماتها واأح�س بالإهانة، 

من  به  وا�ستنجد  اآذار  �سهر  لأخيه  وذه��ب 

ثاثتك  اآذار  يا  اأخ���ي  »ي��ا  فقال  العج�ز 

تقرعي«،  بال�سيل  العج�ز  نخلي  اأربعي  مع 

من  طلب  �سباط  ان  العبارة  ه��ذه  وتف�سري 

منه  اأي��ام   ٤ مع  يجمعها  اأي��ام   3 اآذار  �سهر 

وي���زداد  ب��غ��زارة  الأم��ط��ار  خالها  تهطل 

الأودي��ة  ت�سيل  اأن  اىل  ي���ؤدي  مما  ال��ربد، 

وجترفها العج�ز واأغنامها.

ال����ع����ج����ائ����ز« »اأي����������������ام  اأو  امل���������س����ت����ق����ر�����س����ات  الأي����������������ام 
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امل�قع

يقع ق�ساء بئر ال�سبع جن�ب فل�سطني، 

ويحده من الغرب ق�ساء غزة، ومن ال�سرق 

الأردن وجن�ب البحر امليت ووادي عربة، 

ال�سمال ق�ساء اخلليل، ومن اجلن�ب  ومن 

خليج العقبة و�سبه جزيرة �سيناء.

ال�سكان

ال�سبع  بئر  مدينة  �سكان  ع��دد  بلغ 

ع��ام  ت��ع��داد  بح�سب  ن�سمة  األ���ف   185

من  منهم  ال�ساحقة  الأغلبية   ،2٠٠5

العرب  �سكانها  معظم  تهجري  بعد  اليه�د، 

اإثر حرب 19٤8.

من  هم  الأ�سلي�ن  ال�سبع  بئر  و�سكان 

البدء  يف  هجروا  وقد  البدوية  القبائل 

اأريحا،  مدينة  يف  اللج�ء  خميمات  اإىل 

ثم اإىل الأردن. واأغلبية �سكان بئر ال�سبع 

وي�جد  الأردن،  يف  م�ج�دون  الأ�سليني 

بع�س الاجئني منهم يف مدينة غزة.

القت�ساد

وت��ع��ت��رب امل��دي��ن��ة -ال��ت��ي مت��ت��د على 

مركزا  م��رب��ع��ا-  كيل�مرتا   8٤ م�ساحة 

القد�س  جتار  بني  والت�سالت  للتجارة 

واخل��ل��ي��ل وغ����زة وامل���ج���دل وال��ق��ب��ائ��ل 

البدوية.

وق����د ���س��ك��ل��ت ال����زراع����ة ال��ن�����س��اط 

ا�ستقروا  الذين  البدو  لل�سكان  الأ�سا�سي 

ح�ل املدينة اإىل جانب ممار�ستهم تربية 

والذرة  والقمح  ال�سعري  ويعترب  امل�ا�سي، 

والعد�س والف�ل اأهم املحا�سيل الزراعية 

يف املنطقة.

كانت  الزراعي،  الن�ساط  جانب  واإىل 

يف  التجارية  للق�افل  مركزا  ال�سبع  بئر 

الع�س�ر املختلفة، واأ�سبحت املدينة �س�قا 

ي�ؤمه البدو وجتار احلب�ب وامل�ا�سي.

فقد  امل��دي��ن��ة  يف  ال�����س��ن��اع��ة  اأم�����ا 

الحتال  قبل  الأوىل  حقبتني:  عا�ست 

الإ�سرائيلي ومتيزت بب�ساطة وحمدودية 

غالبيتها  يف  وكانت  امل�ستعملة،  ال��سائل 

تقليدية كطحن احلب�ب ودباغة اجلل�د 

واأعمال احلدادة والن�سيج.

ال��ث��ان��ي��ة بعد  امل��رح��ل��ة  ومت���ي���زت 

باإقامة  للمدينة  الإ�سرائيلي  الحتال 

املخت�سة  ال�سناعية  املراكز  من  الكثري 

املعدنية  وال�سناعات  ال��ب��ن��اء  م����اد  يف 

وال�����س��ن��اع��ات  ال�����س��ح��ي��ة  والأدوات 

الكيمياوية.

التاريخ

الت�سال  منطقة  ال�سبع  بئر  كانت 

م�سر  وّح��دوا  عندما  الهك�س��س  عهد  يف 

املياد،  قبل  ال�سابع  ال��ق��رن  يف  وال�سام 

من  واأخ��رج���ا  الهك�س��س  ه��زم  وعندما 

ال�سبع  بئر  بلدات  بع�س  تعر�ست  م�سر 

للدمار.

كما تعر�ست لغارات اليه�د يف القرن 

من  وكغريها  امل��ي��اد،  قبل  ع�سر  ال��ث��اين 

املناطق الفل�سطينية اإىل الغزو الآ�س�ري 

والبابلي والفار�سي والي�ناين والروماين.

التاريخية ح�ل  الروايات  وتت�سارب 

اأ�سهرها  ويبقى  املدينة،  ت�سمية  اأ���س��ل 

ق�سة النعاج ال�سبع التي اأهداها نبي اهلل 

اإبراهيم عليه ال�سام اإىل اأبي مالك ملك 

باأنه ه�  لكي ت�سهد عليه  فل�سطني، وذلك 

الذي قام بحفر البئر هناك، و�سمي املكان 

ال�قت  ذل��ك  منذ 

بئر ال�سبع.

رواي�����ة  ويف 

اأخ��������رى، ت��ق���ل 

اإن  امل�سادر  بع�س 

الت�سمية  اأ����س���ل 

بئر  م���ن  م���اأخ����ذ 

ك���������ان ي�����رده�����ا 

مفرت�س  ح��ي���ان 

حني  يف  )���س��ب��ع(، 

اأرج���ع���ت رواي����ة 

الت�سمية  ثالثة 

�سبعة  وج���د  اإىل 

اآب�������ار ل���ل���م���اء يف 

ما  يخل�  منطقة 

جاورها من املياه.

وق��������د ك����ان 

التجارية  للطرق 

اأث���������ر ك����ب����ري يف 

ازده������ار ال��ب��اد، 

ل�ق�عها  وذل����ك 

كانت  التي  العربية،  التجارة  طرق  على 

الهندية  املنت�جات  اأن�اع  خمتلف  حتمل 

حمطة  من  ومت��ُرّ  ال�سرقية،  والأفريقية 

بعد  فيما  وتتجه  التجارية،  ال�سبع  بئر 

املت��سط  البحر  �ساحل  اإىل  اأو  م�سر  اإىل 

عند غزة.

ببلدة  الإ�سامي  الفتح  بعد  وعرفت 

حيث  عنه  اهلل  ر�سي  العا�س  بن  عمرو 

الأمطار  قلة  اأن  اإل  له،  ق�سرا  بها  د  �سَيّ

وحت�ل طرق امل�ا�سات اأدى اإىل تاأخرها.

ودخل العثماني�ن املدينة عام 1519، 

لأنهم  فيها  مبا�سر  حكم  لهم  يكن  ومل 

يتجاهل�ن  ك��ان���ا 

ال�����ب�����دو. وب��ع��د 

ح�����دوث احل���رب 

الأه�����ل�����ي�����ة ب��ني 

ب��ع�����س ال��ق��ب��ائ��ل، 

يف  الأت���راك  فكر 

ح���ك���م امل��ن��ط��ق��ة 

ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر، 

ل�ق�عها  وذل����ك 

مع  احل���دود  على 

كانت  حيث  م�سر، 

اأوق����ات  يف  ت��ت��ب��ع 

خمتلفة اإىل غزة 

اأو القد�س.

وق�����د اأع�����اد 

ال���ع���ث���م���ان���ي����ن 

ب����ن����اءه����ا ع����ام 

وجعل�ها   19٠٠

م���رك���زًا ل��ق�����س��اء 

ي��ح��م��ل ا���س��م��ه��ا، 

جمل�سًا  واأ���س�����س���ا 

للجن�د،  وثكنة  للحك�مة  ودارًا  بلديًا 

كما  للمدينة.  تخطيط  ب��سع  وق��ام���ا 

لعبت يف احلرب العاملية الأوىل دورا مهما 

وكانت قاعدة للجي��س العثمانية.

الربيطاني�ن  احتل   1917 عام  ويف 

فل�سطينية  اأول مدينة  ال�سبع فكانت  بئر 

وع��دت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال���ق����ات  حتتلها 

لفل�سطني  اجلن�بية  ال��ب���اب��ة  امل��دي��ن��ة 

كانت  لذلك  مل�سر،  ال�سرقية  وال��ب���اب��ة 

اأثناء  خ�س��سا  اجلي��س  اأن��ظ��ار  حم��ط 

احلروب العربية الإ�سرائيلية.

عام  الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  فخال 

مدينتهم  عن  البدو  ال�سكان  دافع   ،19٤8

ونظرا  الإ�سرائيلية،  ال��ق���ات  وج��ه  يف 

للتباين ال�ا�سح بني اجلانبني على م�ست�ى 

بني  املدينة  �سقطت  الع�سكري،  التجهيز 

اأكت�بر/ت�سرين   21 ي�م  الحتال  اأيدي 

الأول 19٤8.

املعامل

مهما  ح�ساريا  ر�سيدا  املدينة  متتلك 

بالنظر اإىل ما عا�سته من اأحداث وت�ايل 

املعامل  ومن  حكمها،  على  وح�سارات  دول 

املدينة  اأط���ال  قائمة:  ت��زال  ل  التي 

بناه  ال���ذي  الكبري  وامل�سجد  ال��ق��دمي��ة، 

مطلع  مع  ُي�ستخدم  اأن  قبل  العثماني�ن 

لتاأريخ  متحفا  املا�سي  القرن  خم�سينيات 

املدينة، اإ�سافة اإىل »ال�سراي« وه� مبنى 

احلاكم العثماين وحمطة القطار.

اأطال  ي�ن�سك�  منظمة  اأعلنت  وقد 

مدينة بئر ال�سبع القدمية م�قعا للرتاث 

العاملي عام 2٠٠5 وذلك بعد اأن عرث عليها 

يف حفريات اأثرية �سمال �سرق املدينة

ت����������اري����������خ م�������دي�������ن�������ة ب�������ئ�������ر ال���������س����ب����ع
فل�سطني  واأك��رب مدن  اأق��دم 

مدينة  واأول  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

ال��ق���ات  حتتلها  فل�سطينية 

الربيطانية عام 1917. حكمها 

ط�يلة،  ق��رون��ا  ال��ع��ث��م��ان��ي���ن 

احلروب  يف  �سعبا  رقما  وكانت 

وخا�سة  املنطقة  عرفتها  التي 

الإ�سرائيلية  العربية  احلروب 

نظرا مل�قعها الإ�سرتاتيجي.


