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القد�س .. عا�سمة فل�سطني

مدير عام ال�س�ؤون الفل�سطينية

وم�ظف� الدائرة

 وجلان خدمات املخيمات

وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يتقدم�ن من 

ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني

وويل عهده �سمو االمري احل�سني بن عبداهلل

بالتهنئة والتربيك مبنا�سبة

راأ�س ال�سنة الهجرية

اعاده اهلل على االمتني العربية واال�سالمية باخلري والربكة

كلمة العدد

�الجناز�ت �ل�سنوية لد�ئرة 

�ل�سوؤون �لفل�سطينيةعام 2019

املهند�س رفيق خرفان 

مدير عام دائرة

 ال�سوؤون الفل�سطينية 

د�أب�����ت د�ئ�����رة �ل�������س���وؤون �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ، 

�نطالقاً من �هد�فها �ال�سرت�تيجية ور�سالتها 

بتقدمي �ف�سل �خلدمات �لتي تلبي �حتياجات 

جمتمع �لالجئني �لفل�سطينيني يف �ملخيمات ، 

على ��سد�ر كتاب �سنوي يت�سمن ما حتقق من 

يتو�ئم مع خطتها  ،مبا  �لعام  �جن��از�ت خالل 

�ال�سرت�تيجية ومر�حل تنفيذها .

ويف ه����ذ� �الط�����ار ف��ق��د ت�����س��م��ن �ل��ك��ت��اب 

�الجن���از�ت  م��ن  �لعديد   ،  2019 لعام  �ل�سنوي 

يف  �ملنفذة  �مل�ساريع  �سعيد  على  ���س��و�ء  �ملهمة  

ق��در�ت موظفي   رفع  �سعيد  وعلى   ، �ملخيمات 

�ل��د�ئ��رة و�ع�����س��اء جل��ان �خل��دم��ات و�لهيئات 

نوعية  حت�����س��ني  م���ن  لتمكينها  �ال���س��ت�����س��اري��ة 

. حيث  �ملخيمات  ودمي��وم��ة �خل��دم��ات الب��ن��اء 

�لعديد  تنفيذ  على  باال�سر�ف  �ل��د�ئ��رة  قامت 

م���ن �مل�����س��اري��ع �خل��دم��ي��ة و�ب����رزه����ا م�����س��اري��ع 

�ملبادر�ت �مللكية  �ملتمثلة يف �ملن�ساآت �الجتماعية 

�مل��خ��ي��م��ات  وك��ذل��ك م�ساريع  و�ل��ري��ا���س��ي��ة يف 

�ملخيمات  يف  �ل��ف��ق��رة  �ال���س��ر  م�ساكن  ت��اأه��ي��ل 

،وم�����س��اري��ع جل���ان خ��دم��ات �مل��خ��ي��م��ات الد�م���ة 

�لبنية �لتحتية �نطالقاً من هذه �لروؤية.

 حيث عملت �لد�ئرة ��ستناد�ً �ىل  خطتها 

�ال�سرت�تيجية   �ملت�سمنة  تقدمي خدمات ذ�ت 

يف  خا�سة  �لالجئني  ملجتمع  ودميومة  نوعية 

�ملخيمات وفق تخطيط �أمثل ال�ستثمار �ملو�رد 

�ملتاحة من خالل بناء �سر�كات فاعلة حملية و 

دولية ،  بتنفيذ بر�مج خدمية متنوعة، ركزت 

على تلبية �حتياجات �أبناء �ملخيمات يف جمال 

�لتحتية  و�لبنى  �لفيزيائية،  �لتحتية  �لُبنى 

مع  متويلية  �آف���اق  فتح  وك��ذل��ك  �الجتماعية 

حت�سني  ي�سمن  مبا  �ملانحة،  �لدولية  �جلهات 

�ملعي�سية و�حلياة �لكرمية لهم. وقد  �الأح��و�ل 

�سامية  ملكية  مبكارم  �الإجن���از�ت  ه��ذه  تعززت 

ع���دي���دة وم�����س��ت��م��رة ،غ���ط���ت م��ن��اح��ي �حل��ي��اة 

�جتماعية،  مر�فق  تعليم،�سحة،  من  �ملختلفة 

ودع����م م��ب��ا���س��ر ل��الأ���س��ر �ل���ف���ق���رة، و�ل���ت���ي قد 

�ساهمت ب�سكل فاعل يف  �ال�ستجابة لكثر من 

�الحتياجات �الأ�سا�سية. 

ت���ط���ور�ت �لق�سية  مل��ت��اب��ع��ة  ����س��اف��ة  ه���ذ� 

ذ�ت  و�لدر��سات  �لتقارير  و�عد�د  �لفل�سطينية 

، وك��ذل��ك   �ال���س��ر�ف و�مل��ت��اب��ع��ة لعمل  �ل�سلة 

�ل��دول��ي��ة �الون������رو� يف �الردن  �ل���غ���وث  وك���ال���ة 

وب�����س��ك��ل خ��ا���ص د�خ����ل �مل��خ��ي��م��ات ه���ذ� ����س��اف��ة 

�لدولية  �لغوث  وكالة  �لت�ساركية مع  للعالقة 

�لفل�سطينيني  �لالجئني  خلدمة  �الون���رو�(   (

ب�سكل عام و�ملخيمات ب�سكل خا�ص 

ه��ذه �الجن����از�ت م��ا ك��ان لها �ن تتحقق 

البناء  �ل�سامية  �مللكية  و�مل��ب��ادر�ت  �ملكارم  ل��وال 

للجان  �ل�سنوي  �حلكومي  و�لدعم   ، �ملخيمات 

خ���دم���ات �مل��خ��ي��م��ات و�ل���ت���ع���اون �مل�����س��ت��م��ر مع  

�جلهات �لدولية �ملانحة ، ��سافة �ىل �خلدمات 

و�مل�ساريع �ملنفذة من قبل �لعديد من �لوز�ر�ت 

و�ملوؤ�س�سات �لر�سمية �الردنية .

اأردن������ي������ة م�������س���ري���ة ع����راق����ي����ة يف ع��م��ان ق���م���ة ث���الث���ي���ة 

وكاالت  -

  ،8/18، الثالثاء  ال�سفدي يوم  اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  اأكد وزير اخلارجية   

اأن اإعالن اإ�سرائيل وقف ال�سم والتزام حل الدولتني الذي ي�سمن جت�سيد الدولة 

الفل�صطينية امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س املحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

نحو  والتقدم  ال�صراع  حلل  �صيا�صي  اأفق  لإيجاد  الأ�صا�س  املتطلب  ي�صكل   1٩٦٧

التنفيذية  اللجنة  �صر  اأمني  مع  مباحثات  خالل  و�صدد   ، وال�صامل  العادل  ال�صالم 

ملنظمة التحرير الفل�صطينية الدكتور �صائب عريقات  يف اريحا على اأن الحتالل 

قرارات  اأ�صا�س  على  الدولتني  حل  وفق  الحتالل  زوال  واأن  ال�صراع  اأ�صا�س  هو 

ال�صبيل  هو  العربية  ال�صالم  ومبادرة  املوقعة  والتفاقات  الدولية  ال�صرعية 

الوحيد حلل ال�صراع وحتقيق ال�صالم العادل ، ودعا اجلانبني اىل  �صرورة تكاتف 

اجلهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية واإطالق مفاو�صات للتو�صل اإىل حل 

الدولتني وفق القانون الدويل، وحذرا من اأن بديل ذلك هو تعميق ال�صراع ون�صف 

كل فر�س حتقيق ال�صالم العادل الذي ي�صكل �صرورة اإقليمية ودولية.

الثابتة  اململكة  ملواقف  و�صعبًا  قيادة  فل�صطني  دولة  تثمني  عريقات  واأك��د 

ال�صعب  دع��م  يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ي��ق��وده  ال��ذي  الرئي�س  ودوره���ا 

امل�صتقلة  والدولة  احلرية  يف  حقه  وخ�صو�صًا  امل�صروعة  وحقوقه  الفل�صطيني 

ذات ال�صيادة والقابلة للحياة، كما اأكد اأهمية الو�صاية الها�صمية على املقد�صات 

هويتها  على  واحلفاظ  املقد�صات  حماية  يف  القد�س  يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية 

العربية الإ�صالمية وامل�صيحية والو�صع التاريخي والقانوين القائم.

الفل�صطينية  بالق�صية  املرتبطة  التطورات  وعريقات  ال�صفدي  وا�صتعر�س 

الت�صاور والتن�صيق تنفيذًا لتوجيهات جاللة امللك واأخيه فخامة  ا�صتمرار  واأكدا 

الرئي�س حممود عبا�س.

عقد جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�صي�صي ورئي�س 

العراقية  امل�صرية  الأردنية  الثالثية  القمة  الكاظمي،  م�صطفى  العراقي  ال��وزراء 

الثالثة يف عمان يوم الثالثاء 8/25 ، وركزت القمة، التي ح�صرها �صمو الأمري احل�صني 

بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، على تو�صيع التعاون القت�صادي والتجاري وال�صتثماري 

بني البلدان الثالثة، مبا يحقق م�صاحلهم امل�صرتكة، ويخدم الق�صايا العربية.

عبدالفتاح  امل�صري  بالرئي�س  القمة،  اأعمال  افتتاح  يف  امللك،  جاللة  ورح��ب 

، وقال  الثاين الأردن  الكاظمي يف بلدهم  العراقي م�صطفى  الوزراء  ال�صي�صي، ورئي�س 

جاللته اإن »اجتماعنا اليوم مهم جدًا، يف ظل هذه الظروف ال�صتثنائية، التي ت�صهدها 

بع�س  من  والتدخل  منطقتنا  يف  املت�صارعة  »الأح��داث  اأن  م�صيفًا  والعامل«،  املنطقة 

الأطراف اخلارجية، ت�صتدعي التن�صيق الوثيق والعمل امل�صرتك«.

واأكد جاللة امللك اأن الق�صية الفل�صطينية »ما زالت الق�صية املركزية يف املنطقة، 

ونحن با�صتمرار مع حل الدولتني الذي ينهي الحتالل الإ�صرائيلي وُي�وؤّدي اإىل قيام 

الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة على خطوط الرابع من حزيراْن عام 1٩٦٧«.

كما اكد البيان اخلتامي للقمة على مركزية الق�صية الفل�صطينية، و�صددوا على 

احلقوق  جميع  يلبي  الذي  وال�صامل  العادل  ال�صالم  لتحقيق  اجلهود  تفعيل  �صرورة 

امل�صروعة لل�صعب الفل�صطيني ال�صقيق، وخ�صو�صا حقه يف الدولة امل�صتقلة ذات ال�صيادة 

القانون  وفق  ال�صريف،  القد�س  وعا�صمتها  الوطني  ترابه  كامل  على  للحياة  والقابلة 

الدويل وقرارات ال�صرعية الدولية ذات ال�صلة ومبادرة ال�صالم العربية ، وحل ال�صراع 

جميع  يلبي  ومبا  العربية،  ال�صالم  ومبادرة  الدولية  ال�صرعية  ق��رارات  اأ�صا�س  على 

العادل  ال�صالم  لتحقيق  الوحيد  ال�صبيل  هو  الفل�صطيني  لل�صعب  امل�صروعة  احلقوق 

اأرا�س  اأي  �صم  اإ�صرائيل  وقف  �صرورة  على  و�صددوا  املنطقة،  يف  والدائم   وال�صامل 

وت�صتهدف  العادل،  ال�صالم  حتقيق  فر�س  تقو�س  التي  الإجراءات  وجميع  فل�صطينية 

تغيري الو�صع التاريخي والقانوين القائم يف القد�س ومقد�صاتها الإ�صالمية وامل�صيحية. 

وهويتها  املقد�صات  هذه  حماية  يف  التاريخية  الها�صمية  الو�صاية  دور  اأهمية  واأكدوا 

العربية واالإ�سالمية.

واأكد القادة اأهمية تكثيف اجلهود للتو�صل اإىل حلول �صيا�صية لأزمات املنطقة، 

ال�صلة  ذات  الأمن  جمل�س  لقرارات  وفقًا  واليمن،  وليبيا  �صوريا  يف  الأزمات  وخ�صو�صا 

�صعوبها،  ومقدرات  وا�صتقاللها  الدول  هذه  وحدة  يحفظ  ومبا  املعتمدة،  واملرجعيات 

ت�صتهدف  التي  اخلارجية  التدخالت  دون  ويحول  العربي،  القومي  الأم��ن  ويحفظ 

زعزعة الأمن القومي العربي

ال�صفدي من اريحا: الحتالل اأ�صا�س ال�صراع وزواله هو ال�صبيل الوحيد

وكالت :

وما  الوبائي  الو�صع  م�صتجدات  ان  ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اكد 

املنطقة والعامل من موجة ثانية لفريو�س كورونا تتطلب منا جميعا  ت�صهده دول 

املزيد من احلر�س والتدقيق واللتزام باجراءات الوقاية، مهيبا باملواطنني اخذ 

م�صيفا  املحك،  على  الآن  ا�صرهم  و�صحة  �صحتهم  لن  اجلدية  مبنتهى  المر  هذا 

الرائع الذي و�صلنا له ول نريد  امل�صتوى  اإىل  ال�صابق هو الذي او�صلنا  »التزامكم 

الرجوع عنه اأو ندخل اإىل موجة ثانية«.

كما اكد  عزم احلكومة على �صبط الجراءات يف املراكز احلدودية حلماية 

اإىل  لفتا  املجتمع،  اإىل  وانتقالها  ال��ع��دوى  انت�صار  ومنع  فيها  العاملني  �صبابنا 

العمل  وت�صريع  اخلدمات  جتويد  ل�صمان  العمري  حدود  ملركز  ام�س  يوم  زيارته 

بتجهيز البنية التحتية ، ولفت رئي�س الوزراء اإىل ان احلكومة تعمل وبتوجيهات 

وا�صحة من جاللة امللك على تعزيز اخلدمات ال�صحية العامة و�صمان جودتها يف 

امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية يف جميع مناطق اململكة.

واكد ان عودة الطلبة اإىل املدار�س �صتكون كما هو مقرر لها يف الول من ايلول 

اإىل  املهنية«، لفتا  بال�صالمة وال�صحة  املتعلقة  �صيتغري هو الجراءات  »ولكن ما 

ان وزارة الرتبية والتعليم اجنزت كتيب الجراءات املتعلقة بال�صالمة، و�صيجري 

ايلول(   ( املقبل  ال�صهر  و20   1٩ يف  الإج��راءات  هذه  على  املعلمني  جميع  تدريب 

ا�صتعدادا لفتح املدار�س بالكامل.

الرزاز : م�صتجدات الو�صع الوبائي تتطلب املزيد من احلر�س واللتزام باجراءات الوقاية
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ت��ه��ن��ئ��ة ب�����رق�����ي�����ات  ي����ت����ل����ق����ي����ان  ال����ع����ه����د  وويل  امل�����ل�����ك 

ب��������ح��������ل��������ول ال������������ع������������ام ال���������ه���������ج���������ري اجل��������دي��������د

ب���ي���ت���ا  م������ق������رة  اإىل  اأُردين  �����ص����ه����ي����د  رف�����������ات  ن�����ق�����ل 

ا�����ص���������ص����ه����اده م�������ن  ع�������ام�������ًا   53 ب�����ع�����د  ن�����اب�����ل�����������س   يف 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  تلقى 

العام  حلول  مبنا�صبة  تهنئة  برقيات 

الهجري اجلديد، من قادة دول عربية 

�سقيقة، وعدد من كبار امل�سوؤولني فيها.

اأ�سمى  عن  الربقيات  مر�سلو  وعرب   

املنا�صبة  بهذه  والتريك  التهنئة  اآيات 

املباركة، �صائلني املوىل العلي القدير اأن 

الأردين  وال�صعب  جاللته  على  يعيدها 

باخلري  واالإ�سالمية  العربية  واالأمتني 

واليمن والربكات.

تهنئة  برقيات  جاللته  تلقى  كما   

من كبار امل�صوؤولني املدنيني والع�صكريني، 

وممثلي الفعاليات الر�صمية وال�صعبية.

بن  احل�صني  الأم���ري  �صمو  وتلقى   

برقيات  العهد،  ويل  ال��ث��اين،  عبداهلل 

تهنئة مماثلة بهذه املنا�صبة املباركة.

عظمة  الرقيات  مر�صلو  وا�صتذكر   

اأجل  من  هاجر  التي  اخلالدة  الر�صالة 

عليه  اهلل  �سلى  حممد،  �سيدنا  مبادئها 

و�صلم، ر�صالة الإ�صالم ال�صمحة الداعية 

للمحبة والأخوة والوئام وال�صالم.

النبوية  الهجرة  ذكرى  اأن  واأكدوا   

يف  عظيمة  بانطالقة  اآذن��ت  ال�صريفة 

احل�صارة  لبناء  ومهدت  الأم��ة،  تاريخ 

على  قامت  التي  العريقة  الإ�صالمية 

قواعد احلق والعدل واحلرية وامل�صاواة، 

لفتني اإىل ت�صحيات اآل ها�صم الأطهار 

ال�صمحة  الإ�صالم  ر�صالة  حملوا  الذين 

وقدموا الغايل والنفي�س خلدمة الدين 

حتقيقًا  احل��ق،  كلمة  واإع��الء  احلنيف 

خلري االأمة و�سالحها.  

 واأع�����رب م��ر���س��ل��و ال��ربق��ي��ات عن 

فخرهم واعتزازهم بجهود جاللة امللك 

يف  االإ�سالم  معاين  جت�سيد  يف  املو�سولة 

اأبناء  بني  والت�صامن  والتعاون  التكافل 

الوطن والأمة، واإجالء ال�صورة النقية 

العتدال  على  القائم  الإ�صالمي  للدين 

والو�صطية والت�صامح، والدفاع عن قيمه 

النبيلة يف املحافل الدولية.

نابل�س- »القد�س« دوت كوم-

جرت يف بلدة بيتا، جنوبّي 

 8/2٧ اخلمي�س  ي��وم  نابل�س، 

�سهيد  رف����ات  ن��ق��ل  م��را���س��م   ،

اإىل  ال��ه��وي��ة  جم��ه��ول  اأردين 

عامًا   53 بعد  البلدة،  مقربة 

ر�صمي  بح�صور  ا�صت�صهاده،  من 

فل�صطيني واأردين.

يعود  ال��رف��ات  اأن  ويعتقد 

جلندي اأردين ا�ست�سهد على يد 

الإ�صرائيلي  الحتالل  جي�س 

ومت   ،1٩٦٧ ع��ام  ح��رب  اإب���ان 

�صجرة  اأ���ص��ف��ل  حينها  دف��ن��ه 

مب��ن��ط��ق��ة زع�����رتة ال��واق��ع��ة 

جنوبّي غربّي بيتا.

نقل  مب���را����ص���م  و�����ص����ارك 

لدى  الأُردين  ال�صفري  اجلثمان 

ون���دي،  اأب���و  حم��م��د  فل�سطني 

امل�صلحة  ال���ق���وات  م��ن  ووف����د 

نابل�س  وحم��اف��ظ  الأردن���ي���ة، 

اللواء اإبراهيم رم�صان، ورئي�س 

بلدية بيتا فوؤاد معايل، وممثلو 

واملوؤ�س�سات. والف�سائل  القوى 

من  ال���رف���ات  ا���ص��ت��خ��راج  ومت 

القر القدمي ونقله اإىل مقرة 

هناك،  ال��رى  وم��وارات��ه  بيتا 

مبرا�صم ع�صكرية.

وق������ال حم���ف���ظ ن��اب��ل�����س  

ه��ذا  اإن  رم�����ص��ان   اب��راه��ي��م 

الدم  وح��دة  عن  يعرب  احل��دث 

واإن  والأُردين،  الفل�صطيني 

ال�صهيد هو امتداد لقافلة  هذا 

والعرب  الأُردن��ي��ني  ال�صهداء 

فل�صطني  اأر�����س  رووا  ال��ذي��ن 

مب��واق��ف  م�صيدا   ، ب��دم��ائ��ه��م 

و�صعبًا  وحكومًة  ملكًا  الأُردن 

الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  جت���اه 

وق�صيته ومقد�صاته.

وياأتي نقل الرفات تتويجًا 

بيتا  ب��ل��دي��ة  ب��ذل��ت��ه��ا  جل��ه��ود 

رفات  وحفظ  لتكرمي  موؤخرًا 

بدء  م��ع  التدمري  م��ن  ال�سهيد 

اأرا�����سٍ  بتجريف  الح��ت��الل 

خمطط  لتنفيذ  املنطقة  يف 

ال�صتيطاين  اللتفايف  ال�صارع 

�صبع  اأرا����ص���ي  ي��خ��رتق  ال����ذي 

نابل�س.  جنوبّي  وبلدات  قرى 

وزي���ن���ت  االإع�����الم االأردن���ي���ة 

الطرق  جنبات  والفل�صطينية 

ح�سور  و�سط  بيتا  بلدة  داخل 

تقديره  عن  عر  كبري  �صعبي 

على  العربي  اجلي�س  لبطولت 

اأر�س فل�صطني املحتلة.
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ال�صروق- 

ب���ح���ث م���دي���ر ع�����ام دائ�����رة 

املهند�س  الفل�سطينية،  ال�سوؤون 

وكالة  ا�ستعدادات  خرفان  رفيق 

لبدء   « » الون��روا  الدولية  الغوث 

مدير  مع  اجلديد  الدرا�صي  العام 

 / الدولية  الغوث  وكالة  عمليات 

الردن، حممد ادار، مبكتبه الأحد 

. 2020/٧/2٦

ب�سدد  الوكالة  ان  ادار  واأك��د 

تفعيل  لآليات  �صيناريوهات  عدة 

خالل  للوكالة  التعليمية  العملية 

العام الدرا�صي القادم، اآخذة بعني 

وباء  مكافحة  اج��راءات  العتبار 

�سالمة  على  حر�سا   ،1٩  �� كوفيد 

التعليمية،وثمن  والكوادر  الطلبة 

الذي  الدعم  ال�صياق  هذه  يف  ادار 

تقدمه احلكومة الردنية للعملية 

التعليمة للوكالة يف االردن، م�سريا 

والتعليم  الرتبية  وزارة  لتزويد 

للوكالة بالكتب املدر�صية جمانا. 

وا�صتعر�س اللقاء اأي�صا جملة 

بعمل  تتعلق  ال��ت��ي  الق�صايا  م��ن 

الوكالة، مبا فيه العمل الذي تقوم 

دائ��رة  م��ع  بالتن�سيق  حاليا،  ب��ه 

والهادف  الفل�صطينية،  ال�صوؤون 

ينظم  ج���دي���د  ن���ظ���ام  لإ�����ص����دار 

املجتمعية  امل��راك��ز  عمل  ومينهج 

ال���ت���ي ت�����ص��رف ع��ل��ي��ه��ا ال��وك��ال��ة 

الفل�سطينيني يف  خلدمة الالجئني 

املجتمعي  التاأهيل  )مراكز  اململكة 

ومراكز  االعاقة  ب��ذوي  اخلا�سة 

الرامج الن�صائية(، وكذلك خطط 

نقدية  م�ساعدات  لتوزيع  الوكالة 

غزة  قطاع  ابناء  مل�صلحة  عاجلة 

مواجهة  على  مل�صاعدتهم  باململكة 

العباء القت�صادية التي خلفتها 

عليهم جائحة كوفيد �� 1٩.    

من جهته اأكد املهند�س خرفان 

التي  البنية  ا�صتكمال  ���ص��رورة 

الن�صائية  الرامج  مركز  بها  يقوم 

على  م�����ص��ددًا  ال��وح��دات،  مبخيم 

باأ�صراف  ذل��ك  يكون  اأن  ���ص��رورة 

قبل  م��ن  كاملني  وهند�صي  م��ايل 

دائرة  ال�ستعداد  م�سريا  الوكالة، 

ال�سوؤون الفل�سطينية للم�ساركة يف 

ذلك. 

خرفان يبحث مع ادار ا�صتعدادات الوكالة لبدء العام الدرا�صي اجلديد

ال���غ���وث وك����ال����ة  ت���ه���م  ق�������ص���اي���ا  ي�����ص��ت��ع��ر���ص��ان  وادار  خ����رف����ان 

ال��وك��ال��ة   خ��دم��ات  يف  تقلي�صات  اأي  ت��رف�����س  امل�����ص��ي��ف��ة  ال����دول 
 ال�صروق-

 تراأ�س املدير العام لدائرة 

املهند�س  الفل�سطينية،  ال�سوؤون 

 ،٧/2٧ االثنني،  خرفان،  رفيق 

ح�صره  تن�صيقيًا  اج��ت��م��اع��ا 

امل�صيفة  ال����دول  ع��ن  مم��ث��ل��ون 

الفل�سطينيني وجامعة  لالجئني 

اأحدث  لبحث  العربية،  ال��دول 

باخلدمات  اخلا�صة  امل�صتجدات 

لالجئني  الونروا  تقدمها  التي 

م��ن��اط��ق  يف  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 

عملياتها اخلم�س.  

ه���ذا  يف  احل�������ص���ور  اأك������د 

عر  مت  وال������ذي  الج���ت���م���اع، 

كونفرن�س،  الفيديو  خا�سية 

ع��ل��ى ال��رف�����س امل��ط��ل��ق ل��ل��دول 

امل�����ص��ي��ف��ة لأي�����ة ت��ق��ل��ي�����ص��ات 

ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  يف اخل���دم���ات 

الالجئني  ملنتفعيها من  االونروا 

اأن  و����ص���رورة  الفل�صطينيني، 

من  وت�صاعف  الوكالة  حت�صد 

ج��ه��وده��ا حل��ث امل��ان��ح��ني على 

ال���وف���اء ب��ت��ع��ه��دات��ه��م امل��ال��ي��ة 

عن  والبحث  وزيادتها،  للوكالة 

مانحني جدد.

الجتماع  وا�صتعر�س  كما 

كوفيد  وب��اء  انت�صار  ت��ط��ورات 

ال��الج��ئ��ني  خم��ي��م��ات  يف   1٩  ����

الرا����ص���ي  يف  الفل�صطينيني 

حيث  لبنان،  ويف  الفل�سطينية 

يجري هنا ت�صجيل زيادة لفتة 

مثمنني  امل�����س��اب��ني،  اع����داد  يف 

اجل��ه��د ال����ذي ت��ب��ذل��ه ك���وادر 

ملواجهة هذه اجلائحة  الوكالة 

رغ���م الم��ك��ان��ي��ات امل���ح���دودة، 

الوكالة  ادارة  تتوجه  واأهمية 

اىل املانحني حلثهم على الوفاء 

الطوارى  نداء  جتاه  بتعهداتهم 

ملواجهة  اطلقته  ك��ان��ت  ال���ذي 

هذا الفريو�س، واملقدر بنحو ٩3 

ن�سبة  واأن  �سيما  دوالر،  مليون 

و�صلت  املبلغ  هذا  من  حم��دودة 

ملوازنة الوكالة.   

ال�صروق-

 عقد املدير العام لدائرة ال�سوؤون الفل�سطينية، 

املوافق18 /8،  الثالثاء  املهند�س رفيق خرفان، يوم 

حممد  الردن،   / الوكالة  عمليات  مبدير  اجتماعا 

املت�سلة  الق�سايا  م��ن  جملة  خ��الل��ه  ناق�سا  ادار، 

الوكالة  اإج����راءات  مقدمتها  ويف  ال��وك��ال��ة،  بعمل 

وا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا ل��ب��دء ال��ع��ام ال��درا���ص��ي اجل��دي��د، 

و�صيناريوهات التعامل مع فريو�س كورونا، حيث اأكد 

وزارة  واإج��راءات  تعليمات  �صتتبع  الوكالة  ان  ادار 

الرتبية والتعليم بهذا اخل�صو�س، م�صريًا اىل ان لدى 

التعليم  تطبيق  مت  ما  اإذا  اخلا�صة  خطتها  الوكالة 

عن بعد.

كما وبحث الجتماع م�صتجدات تنظيم وتفعيل 

عمل املركز املجتمعية )مراكز تاأهيل ذوي العاقة 

تعظيم  يف  ي�صب  مبا  الن�صائية(،  الرامج  ومراكز 

الفل�سطينيني،  ال��الج��ئ��ني  م��ن  ملنتفعيها  خدمتها 

النظام  اجناز  يف  الت�صريع  على  التفاق  جرى  حيث 

الداخلي اجلديد لهذه املراكز.

بامل�صاعدة  تتعلق  ق�صايا  الجتماع  وا�صتعر�س 

لأبناء  تقدميها  الوكالة  تنوي  التي  العاجلة  املالية 

اآليات  وت�صهيل  اململكة،  يف  القاطنني  غ��زة  قطاع 

التقدم لها.

�لعدد �لثالث و�خلم�سون 12 حمرم 1442 �ملو�فق  31 �آب 2020 م
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خ��������رف��������ان ي����ل����ت����ق����ي جل����������ان خ��������دم��������ات امل����خ����ي����م����ات
ال�صروق-

 عقد املهند�س رفيق خرفان مدير 

الفل�سطينية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  ع���ام 

املخيمات  خدمات  جلان  مع  اجتماعا 

من  وه��و   2020/8/10 االثنني  ي��وم 

الجتماعات الدورية التي تهدف اىل   

االمور  عن  واحلديث  املثمر  التوا�سل 

القرارات  واخذ  اللجان  بعمل  املتعلقة 

اخلا�صة بت�صيري العمال.

وتطرق  باحل�صور  خرفان  ورح��ب 

ب��احل��دي��ث اىل م��وا���ص��ي��ع ع���دة ك��ان 

اخلا�صة  امل�صتجدات  اخ��ر  اهمها  من 

الزمات  مع  التعامل  واآلية  بالأونروا 

كورونا  ازمة  من  امل�ستفادة  والدرو�س 

ال�صتعانة  مت  ومن  اللجان  دور  مثمنا 

بهم من متطوعني اثناء فرتة جائحة 

الو�صول  من  مكن  ال��ذي  الم��ر  كورونا 

اىل اأك����ر ع���دد م��ن ال���ص��ر ل��ت��اأم��ني 

اجلائحة  ف���رتة  اث��ن��اء  ح��اج��ي��ات��ه��م 

وال�صحة  ال�صالمة  ام��ور  اىل  ا�صافة 

العامة يف املخيمات

وا�صتعر�س روؤ�صاء اللجان حول ما 

جناح  اىل  ادت  اعمال  من  اجن��ازه  مت 

التوا�صل  نتيجة  الزم��ة  مع  التعامل 

امل�ستمر من قبل الدائرة مع امليدان .

ح��ط��ني خم����ي����م  اىل  زي����������ارة  يف  خ�����رف�����ان 
ال�صروق- 

ق���ام امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة 

املهند�س  الفل�سطينية  ال�سوؤون 

خميم  اىل  بزيارة  خرفان  رفيق 

ح��ط��ني ي����وم ال�����س��ب��ت امل��واف��ق 

على  بجولة  خاللها  قام   8/2٩

املحجور  ال�صكنية  ال���وح���دات 

بفريو�س  اإ�سابات  ب�سبب  عليها 

كورونا واطلع خالل هذه الزيارة 

على اأو�صاع �صكان هذه البنايات.

جلنة  رئ��ي�����س  اىل  واأوع�����ز 

اللجنة  واأع�صاء  املخيم  خدمات 

هذه  قاطني  ت��زوي��د  ب�����ص��رورة 

م�صتلزماتهم  بكافة  البنايات 

خ��ا���س��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

ال�����س��ف��اء  متمنيا  االأ���س��ا���س��ي��ة 

ال��ع��اج��ل ل��ل��م�����س��اب��ني وم���وؤك���دا 

بتعليمات  التقيد  ���ص��رورة  على 

انحاء  كافة  يف  العامة  ال�صالمة 

املخيم.

خميمي  يف  الفل�صطينية  ال�صوؤون  ع��ام  ملدير  تفقدية  جولة 

البقعة والوحدات بعد ت�صجيل ا�صابات بفريو�س كورونا فيهما

ج�������ول�������ة ت�����ف�����ق�����دي�����ة مل�������دي�������ر ع����������ام ال�������������ص������وؤون

�������ص������وف خم��������ي��������م  يف  ال������ف������ل�������������ص������ط������ي������ن������ي������ة 
ال�صروق-

املهند�س  قام   

رف����ي����ق خ���رف���ان 

م�������دي�������ر ع������ام 

دائ����رة ال�����س��وؤون 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ال����ي����وم ب���زي���ارة 

ملخيمي  تفقدية 

واحلدات  البقعة 

ل�����الط�����الع ع��ل��ى 

الو���������ص��������اع يف 

امل����خ����ي����م ب��ع��د 

ح��الت  ت�صجيل 

يف  وواح��دة  البقعة  خميم  يف  بناية   14 وعزل  املخيمني  يف  كورونا  بفريو�س  ا�صابة 

الوحدات.

ه  ه  قاطني  بجانب  الوقوف  على  املعزولة  للمباين  زيارته  خالل  خرفان  واأك��د 

البنايات وانه �صيتم تزويدهم بكل ما يلزمهم متمنيا ال�صفاء العاجل للم�صابني ، وقد 

كان لهذه الزيارة التي رافقه فيها روؤ�صاء جلان خدمات املخيمني الثر الكبري يف رفع 

معنويات العائالت التي �صجلت لديهم ا�صابات بالفريو�س .

ال�صروق- 

املهند�س  ق��ام 

رف����ي����ق خ���رف���ان 

م�������دي�������ر ع������ام 

دائ����رة ال�����س��وؤون 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

اىل  ب�������زي�������ارة 

يوم  �صوف  خميم 

املوافق  اخلمي�س 

 2 0 2 0 /8 /2 ٧

ل�����الط�����الع ع��ل��ى 

الأو�صاع يف املخيم 

على  والطمئنان 

الأهايل فيه خا�صة مع انت�صار الإ�صابات بفريو�س كورونا .

وقام خرفان خالل الزيارة بجولة يف املخيم اطلع فيها على اإجراءات ال�صالمة 

واملخازن  التنموي  املبنى  وه��و  امللكية  املكرمة  م�صروع  اىل  ب��زي��ارة  وق��ام  العامة 

ال�صتثمارية ورافقه يف الزيارة رئي�س جلنة خدمات املخيم عبد املح�صن بنات ومدير 

مديرية امل�صاريع يف الدائرة املهند�س احمد العمري  ومدير مكتب الدائرة ملحافظة 

جر�س حممد �سديفات .
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ج��ل�����ص��ة ع�����ص��ف ذه���ن���ي ل�����ص��رك��اء ان���دي���ة الب�������داع يف ال�������ص���وؤون ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة

ان�������ت�������ه�������اء ا������ص�����ت�����ق�����ب�����ال ط������ل������ب������ات م������ك������رم������ة اب��������ن��������اء امل����خ����ي����م����ات

ال�صروق-

 ع��ق��دت دائ����رة ال�����س��وؤون 

ع�سف  جل�سة  الفل�سطينية 

البداع  اأندية  ل�صركاء  ذهني 

ي��وم االأرب��ع��اء امل��واف��ق 8/1٩ 

وزارات  عن  مندوبني  بح�صور 

يف  مهتمة  متميزة  وموؤ�س�سات 

ال�صباب  قطاع  وتنمية  تطوير 

وح�������س���ور ع����دد م���ن م����دراء 

وروؤ����س���اء اق�����س��ام يف ال��دائ��رة 

وجل�����ان خ���دم���ات امل��خ��ي��م��ات 

و�صباب اأندية الأبداع. 

اجلل�صة  من  الهدف  وك��ان 

مل�ستقبل  بتو�سيات  اخل���روج 

ال���ق���درات  ب���ن���اء  اأف�������س���ل يف 

وال���ت���دري���ب وال���و����ص���ول اىل 

خم��ي��م��ات م��ب��دع��ة و���س��ع��ي��دة 

م�صرتكة  وبجهود  اآمنة  وبيئة 

يف ظل الأزمة التي يعاين منها 

العامل ، ونتج عن اجلل�صة عدد 

من املخرجات والتو�صيات التي 

�صوف يتم الإعالن عنها لحقا 

الواقع  اأر���س  على  وترجمتها 

بعد توقيع عدد من التفاقيات 

التدريب  برامج  �صتري  التي 

والت�صغيل يف املخيمات. 

تقدم  اجلل�صة  نهاية  ويف 

م��دي��ر ال�����س��وؤون االإداري�����ة يف 

من  خ�ساونة  �سامر  ال��دائ��رة 

والتقدير  بال�صكر  احل�����ص��ور 

اللقاءات  هذه  ان  على  موؤكدا 

�صتكون دورية.  

وح�������س���ر اجل���ل�������س���ة م��ن 

ال�صركاء  مندوبني عن )وزارة 

ابو  ط��الل  موؤ�ص�صة  ال�صباب، 

العهد،  ويل  موؤ�ص�صة  غ��زال��ة، 

وزارة العمل ، وزارة الثقافة(.

م�����دي�����ر ع��������ام ال�������������س������وؤون ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة ي�����وع�����ز ب����ت����اأم����ني

امل����خ����ي����م����ات يف  امل�������ع�������زول�������ة  ال������ب������ن������اي������ات  اح������ت������ي������اج������ات 
ال�صروق- 

مدير  خرفان  رفيق  املهند�س  ق��ام 

الفل�سطينية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  ع���ام 

ب��ت��وج��ي��ه جل����ان خ���دم���ات خم��ي��م��ات 

الوحدات والبقعة وحطني لتاأمني �صكان 

البنايات املعزولة بجميع احتياجاتهم 

وخ�سار  متوينية  م��واد  من  اال�سا�سية 

وتعقيم  ر���س  اىل  بالإ�صافة  وادوي���ة 

االحياء املوجودة بها.

ازدي��اد  �صوء  يف  انه  خرفان  وق��ال 

ح���االت االإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

لبد  املخيمات  هذه  يف  حالت  ووجود 

ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ات��ف م��ن اجلميع  م��ن 

الوبائي  التق�صي  جل��ان  عمل  لت�صهيل 

ال�سيطرة على االإ�سابات بالفريو�س  يف 

العزل  خالل  من  وذل��ك  انت�صاره  ومنع 

ال��ت��ام يف م��واق��ع الإ���ص��اب��ات وت��اأم��ني 

املعزولة  الأم��اك��ن  قاطني  احتياجات 

ال�صالمة  ل�صمان  احتياجاتهم  بكافة 

للجميع.

واأ�صار خرفان اىل ان عدد البنايات 

املخيمات  يف  الن  حتى  عزلها  مت  التي 

وبناية  البقعة  خميم  يف  بناية   14

ال��وح��دات  واح���دة يف ك��ل م��ن خميمي 

مع  التوا�سل  مت  ان��ه  م�سيفا  وحطني 

لتزويد  الها�سمية  اخل��ريي��ة  الهيئة 

قاطني البنايات املعزولة بطرود خري.

والتقدير  ال�صكر  خ��رف��ان  ووج��ه 

اخل��ريي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ام  اأم�����ني  اىل 

التعاون  على  املفلح  امي��ن  الها�صمية 

قاطني  مل�صاعدة  الهيئة  ابدته  ال��ذي 

البنايات املعزولة وتاأمني احتياجاتهم 

ال�سرورية.

ال�صروق : 

الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  انتهت 

من  ال���ص��ت��ف��ادة  طلبات  ا�صتقبال  يف 

اخلا�صة  ال�صامية  امللكية  امل��ك��رم��ة 

باأبناء املخيمات للطلبة الذين اجتازوا 

تنطبق  وممن  العامة  الثانوية  امتحان 

عليهم �صروط التقدم للمكرمة والبالغ 

عددها 350 مقعدا.

مدير  خرفان  رفيق  املهند�س  وقال 

عام دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية انه مت 

ت�صكيل جلنة رئي�صية وجلان فرعية يف 

جلان اخلدمات باملخيمات للت�صهيل على 

املواطنني وا�صتقبال الطلبات ملن تنطبق 

ال�صكن  �صرط  وخا�صة  ال�صروط  عليهم 

يف املخيم وامتام املرحلة العدادية يف 

مدار�س وكالة الغوث، م�سيفا انه �سيتم 

يف  الدائرة  مكاتب  من  الطلبات  ار�صال 

املخيمات اىل املركز الكرتونيا للت�صهيل 

على املواطنني و�صمان �صرعة الإجناز.

املكرمة  ه��ذه  ان  خ��رف��ان  وا���ص��اف 

واحل�����ص��ني  ال��ب��ق��ع��ة  خم��ي��م��ات  ت�صمل 

والطالبية  ح�سن  واالم��ري  وال��وح��دات 

ومادبا وحطني بالإ�صافة اىل خميمات 

وارب��د  املفتي  عزمي  وال�صهيد  جر�س 

والزرقاء وال�صخنة و�صوف.

وبني خرفان ان هذه اللجان بداأت 

با�صتقبال الطلبات يوم الثالثاء املوافق 

دوام  ن��ه��اي��ة  ول��غ��اي��ة   2020/8/18

 2020/8/25 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 

تن�صيق  جل��ن��ة  ط��ل��ب��ات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

القبول املوحد وبلغ عدد الطلبات التي 

مت تقدميها ٧28 طلبا .

ال��ل��ج��ن��ة  ان  خ���رف���ان  وا�����ص����اف 

قامت  الطلبات  ل�صتقبال  املخ�ص�صة 

على  ال�صروط  انطباق  م��ن  بالتحقق 

حتويل  ومت  املكرمة  لهذه  املتقدمني 

يف  الرئي�صية  اللجنة  اىل  الطلبات 

دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية لعتمادها 

م��ن ه��ذه  ك��ل خم��ي��م  واخ��ت��ي��ار ح�صة 

املقاعد.

وي��ذك��ر ان ه��ذه امل��ك��رم��ة واح��دة 

التي  العديدة  امللك  جاللة  مكارم  من 

والتي  املخيمات  ابناء  على  بها  ينعم 

ظروفهم  حت�صني  من  كبري  ب�صكل  ت�صهم 

املعي�سية.

�لعدد �لثالث و�خلم�سون 12 حمرم 1442 �ملو�فق  31 �آب 2020 م
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���������ص��������دور ك�������ت�������اب الجن���������������������ازات ال���������ص����ن����وي

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال���������س����وؤون  ل�����دائ�����رة   201٩ ع������ام 

»الأون����������روا« خ����دم����ات  ت��خ��ف��ي�����س  ي���رف�������س  الأردن 

 ا���ص��اف��ة اىل م��ه��ام وواج��ب��ات دائ���رة ال�����ص��وؤون 

املوكولة  املهام  لتنفيذ  وا�صرتاتيجيتها   ، الفل�صطينية 

اليها .

واخل��دم��ات  امل�����ص��اري��ع  اه��م  ال��ك��ت��اب  وا�صتعر�س 

وعلى   ، ال��ع��ام  خ��الل  املخيمات  اب��ن��اء  اىل  املقدمة 

التي   ، املخيمات  يف  امللكية  وامل�صاريع  املبادرات  راأ�صها 

والبنية  وال�صحية  التعليمية  القطاعات  �صملت كافة 

والندية  الفقرية  ال�صر  م�صاكن  وتاأهيل   ، التحتية 

لطالب  امللكية  امل��ك��رم��ة  اىل   ،ا���ص��اف��ة  ال�صبابية 

وطالبة  طالبا   )350  ( منها  ي�صتفيد  التي  اجلامعات 

التاأهيل  مراكز  مل�صاريع  امللكية  واملبادرات   ، عام  كل 

املجتمعي ، ا�صافة اىل م�صاريع املبادرات امللكية لن�صاء 

العديد من املراكز التنموية التي تخدم جمتمع ابناء 

منازل  لتاأهيل  امللكية  امل��ب��ادرات  وكذلك  املخيمات  

ال�صر الفقرية وامل�صاعدات العينية  لبناء املخيمات .

تاأهيل    ،201٩ العام  خالل  الدائرة  اجنزت  كما 

)50(  وحدة �صكنية يف كافة املخيمات ، ا�صافة اىل 

خدمات  جلان  تنفذها  التي  التحتية  البنى  م�صايع 

و�صبكات  ال�����ص��وارع  �صيانة  ت�صمل  ال��ت��ي  املخيمات 

ا�صافة   ، املخيمات  كافة  يف  والمطار   املياه  ت�صريف 

اىل اخلدمات التي تقدمها الدائرة  من خالل مكاتبها 

للخدمات  ال�صغال  اذونات  ت�صمل  والتي  املخيمات  يف 

، بال�صافة اىل متابعة  ، وتراخي�س املحالت  العامة 

،وامل�صاريع  املخيمات  الغوث الونروا يف  اعمال وكالة 

م�صروع  مثل  املانحة  الدولية  اجل��ه��ات  م��ن  املمولة 

بالتعاون  جر�س  خميم  يف  التحتية  البنية  حت�صني  

مع االونروا وبنك التنمية االملاين KFW ، وم�صروع 

يف  �صكنية  وحدة   )100( لتاأهيل  اليطالية  الوكالة 

خميم حطني ، ا�صافة ملا تقوم به الدائرة من ت�صهيل 

لعمال وكالة الغوث الدولية الونروا.

ا�صافة اىل متابعة تطورات الق�صية الفل�صطينية 

وا�صدر العديد من التقارير والدا�صات حول النتهكات 

ال�صرائيلية يف الرا�صي الفل�صطينية املحتلة وب�صكل 

خا�س يف مدينة القد�س ، وامل�صاركة يف املوؤمترات التي 

تعقدها جامعة الدول العربية ذات ال�صلة بالق�صية 

الفل�سطينية .

خالل  الفل�صطينية  ال�����ص��وؤون  دائ���رة  وتتطلع 

يخدم  مب��ا  الجن����ازات  م��ن  ملزيد  ال��ق��ادم��ة  املرحلة 

جمتمع الالجئني الفل�صطينيني يف املخيمات ، وتعزيز 

قدراتها لتقدمي اف�صل اخلدمات ل�صكان املخيمات  .

عمان-

 ق��ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة ال�����ص��وؤون 

خرفان،  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية، 

لالجئني  امل�صيفة  وال��دول  “الأردن  اإن 

اجتماعهم  خالل  اأكدوا،  الفل�صطينيني 

وكالة  لتوجه  املطلق  رف�سهم  اأم�����س، 

تخفي�س  “االأونروا”  الدولية  الغوث 

على  و�سددوا   ،%  10 بن�صبة  خدماتها 

اإجراء باجتاه تقلي�س  مناه�صتهم لأي 

املقدمة  االأ�سا�سية  الوكالة  خدمات 

لالجئني.”

واأ�صاف خرفان، يف حديث ل�”الغد” 

ال��دول  وجامعة  امل�صيفة  “الدول  اإن 

املهم  اجتماعها  اتفقت، خالل  العربية 

عرب  االأردن  برئا�سة  اأم�س  عقد  الذي 

تقنية “زووم”، على �صياغة ر�صالة اإىل 

“لالأونروا” للتاأكيد على  املفو�س العام 

الوكالة  تعتزم  التي  التقلي�صات  رف�س 

اإجراءها، كما �صرحت بذلك موؤخرًا.

املجتمعني  “توافق  اإىل  واأ����ص���ار 

يف  الوكالة  مدار�س  فتح  �صرورة  على 

الدرا�صي  العام  لبدء  املقرر  موعدها 

اجلديد وح�صب اأمناط الدوام املعتمدة 

حث  ع��ن  ف�صاًل  امل�صيفة”،  ال���دول  يف 

ال��ت��ح��رك اجل��اد  ال��ع��ام على  امل��ف��و���س 

حل�سد املوارد املالية الالزمة للوكالة.

واأبدت الدول امل�صيفة ا�صتياءها من 

“جتاهل املفو�س العام، منذ ت�صّلم مهامه 
الرئا�صية يف الأول من ني�صان )اإبريل( 

يف  اخلارجية  النافذة  حليوية  املا�صي، 

للوكالة، ل  املنا�صب  املايل  الدعم  تلقي 

�صيما يف ظل عجزها املايل الكبري الذي 

للعام  دوالر  مليون   330 ح��وايل  يبلغ 

احلايل.”

العام  “املفو�س  اإن  خرفان،  وق��ال 

امل�صيفة  ال���دول  ر���ص��ال��ة  وف��ق  م��دع��و، 

“التحرك  ل���  ال��ع��رب��ي��ة،  واجل��ام��ع��ة 

ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول  ن��ح��و  ال��ن�����ص��ط 

ال��ولي��ات  الأوروب��ي��ة وحتى  وال���دول 

املتحدة الأمريكية حل�صد املوارد املالية 

الالزمة للوكالة حتى تتمكن من تاأدية 

لالجئني  خ��دم��ات��ه��ا  وت��ق��دمي  مهامها 

الفل�سطينيني.”

ولفت اإىل انتقاد املجتمعني لتوجه 

امل��ف��و���س ال��ع��ام ال���ذي اأف�����ص��ح عنه يف 

خطاب األقاه يف الأول من متوز )يوليو( 

يف  للعاملني  ر���ص��ال��ت��ه  خ���الل  احل���ايل 

اللجنة  اإىل  “اللجوء  ب�ساأن  الوكالة 

ا�صتمر  ح��ال  يف  للوكالة  ال�صت�صارية 

من  ال��راه��ن  و�صعه  على  امل��ايل  العجز 

اأجل بحث احللول امل�صرتكة للخروج من 

ال�سائقة املالية القامتة حاليا.”

اللجنة  “مهام  اأن  خرفان  واأو�صح 

تقدمي  نطاق  يف  ينح�صر  ال�صت�صارية 

بينما  العام،  للمفو�س  والن�صح  امل�صورة 

كان الأ�صل الرجوع اإىل الأمم املتحدة 

املالية  لالإ�صكالية  احل��ل��ول  لإي��ج��اد 

احلالية.”

ترف�س  امل�صيفة  “الدول  اإن  وقال، 

اإ�صافيا  عبئا  لتحميلها  حم��اول��ة  اأي 

م�صوؤولية  م��ن  يكون  اأن  املفرت�س  م��ن 

“الدول  اأن  اىل  م�����ص��ريا  الوكالة”، 

تردد  ما  جانب  اإىل  تقف  ل  امل�صيفة 

اإدارة  توجه  ح��ول  اأن��ب��اء  م��ن  م��وؤخ��را 

جديد  ط��وارئ  ن��داء  لإط��الق  الوكالة 

مل  بينما  كورونا،  فريو�س  اأزمة  نتيجة 

�صوى  املماثل  الأول  ندائها  م��ن  تتلق 

نحو 55 مليون دوالر من اإجمايل ٩3.4 

مليون دوالر قيمة نداء الطوارئ الذي 

و���ص��رورة  الغاية”،  لنف�س  اأط��ل��ق��ت��ه 

التوجه  قبل  الأول  ال��ن��داء  متابعة 

لإطالق اآخر مماثل.

مندوب  يتحرك  “اأن  اأهمية  واأك��د 

ح�سر  ال�����ذي  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة 

على  العربية  ال��دول  حلث  الجتماع، 

ال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه ال��وك��ال��ة 

الوكالة  موازنة  من   %  ٧.8 ب�  والترع 

من  ي�صل  مل  حيث  عليها،  املن�صو�س 

قيمة الترع حتى الآن �صوى 1 % فقط 

من ميزانية الوكالة.”

ال�صروق- 

الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائ��رة  ا�سدرت 

 ،201٩ ل��ع��ام  ال�صنوي  اجن��ازات��ه��ا  ك��ت��اب 

ن�صوؤ  عن  تاريخي  موجز  الكتاب  وت�صمن 

موجات  الفل�سطينيني،  الالجئني  ق�سية 

عامي  الردن  ا�صتقبلها  ال��ت��ي  ال��ه��ج��رة 

خميمات  وت��ط��ور  ون�صات  1٩48و1٩٦٧، 

الالجئني الفل�صطينيني، ا�صافة اىل اعداد 

الغوث  وك��ال��ة  �صجالت  ح�صب  الالجئني 

الدولية )الونروا( ، وت�صمن الكتاب اي�صا 

الر�صمية  املوؤ�ص�صات  عن  تاريخية  نبذة 

���ص��وؤون  لدارة  ُان�����ص��اأت  ال��ت��ي  الردن���ي���ة 

 1٩50 ع��ام  منذ  الفل�سطينيني  الالجئني 

ولغاية االن .

الق�صية  مكانة  ال��ك��ت��اب  وا�صتعر�س 

بقيادة  االردنية  ال�سيا�سة  يف  الفل�سطينية 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ، 

والهتمام والرعاية الها�صمية التي يوليها 

املكارم  خالل  من  املخيمات  لبناء  جاللته 

كباقي  بها  حتظى  التي  امللكية  واملبادرات 

�صرائح املجتمع الردين .
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م������ع������دات ح����م����اي����ة ط���ب���ي���ة ����ص���ي���ن���ي���ة ل���الج���ئ���ني 

الأون���������روا ع���م���ل���ي���ات  م���ن���اط���ق  يف  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
ال�صروق-

موؤلفا  حيويا  ترعا  ال�صينية  احلكومة  قدمت   

من معدات حماية �صخ�صية ت�صمل كمامات جراحية 

معقمة  جراحية  وقفازات  وقائية  وجه  وكمامات 

ودروع  واقية  واأثواب طبية  للعيون  وواقيات طبية 

خالل  من  فل�صطني  لجئي  مل�صاعدة  وذل��ك  للوجه، 

الالجئني  وت�صغيل  ل��غ��وث  املتحدة  الأمم  وك��ال��ة 

الفل�صطينيني يف ال�صرق الأدنى

من  الأمم��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ال��ت��رع  ه���ذا  و�صيمكن 

فريو�س  من  فل�صطني  لالجئي  اأف�صل  حماية  توفري 

كوفيد-1٩ يف مناطق عمليات »الونروا« يف الأردن 

و�صورية  ولبنان  الغربية  وال�صفة  غ��زة  وق��ط��اع 

املعايري  م��ع  املتوافقة  ال�صالمة  م��ع��دات  خ��الل  م��ن 

فيليب  للوكالة  ال��ع��ام  املفو�س  وق��ال  ال�صناعية 

ال�صني  جمهورية  م��ن  ال��ت��رع  ه��ذا  »اإن  لزاري��ن��ي 

اأ�صا�صية من احلماية لالجئي  ال�صعبية يوفر طبقة 

يف  اجلائحة  هذه  انت�صار  يكافحون  الذين  فل�صطني 

ظل امل�صاعب املتزايدة يف جميع اأنحاء املنطقة

اإ�صارة اإىل دعمهم للوكالة، قال ال�صفري جو  ويف 

لدى  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  مكتب  رئي�س  وي 

الثابت  دعمها  �صتوا�صل  »ال�صني  اأن  فل�صطني  دولة 

عمل  ب��دع��م  و�ستقوم  ال��ع��ادل��ة،  فل�سطني  لق�سية 

لتقدمي  ال��دويل  املجتمع  ال�صني  وتدعو  الأون���روا. 

من  فل�صطني  لالجئي  وامل�صاعدة  الدعم  من  املزيد 

خالل الأونروا

ن�������������������������ص������������اط������������ات جل������������ن������������ة خ������������دم������������ات

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

ن�����������ص�����اط�����ات جل�����ن�����ة خ�������دم�������ات خم�����ي�����م ال�������زرق�������اء

ال�صروق-

 قام مت�صرف 

عبيد  بني  ل��واء 

�سقر  ال��دك��ت��ور 

يرافقه  ال��دروع، 

رئي�س مركز اأمن 

ومدير  احل�سن 

بني  لواء  اأ�صغال 

ع��ب��ي��د ورئ��ي�����س 

احل�سن  ب��ل��دي��ة 

للجنة  ب��زي��ارة 

خميم  خ���دم���ات 

عزمي  ال�صهيد 

جلنتي  اأع�صاء  بح�صور   )2020/8/12( املوافق  الأربعاء  يوم  �صباح  املفتي 

املخيم  ووجهاء  واملراكز  اجلمعيات  وروؤ�صاء  ال�صت�صارية  والهيئة  اخلدمات 

لالطالع على اأحوال املخيم.

 ورحَب رئي�س اللجنة باحل�صور ومَت مناق�صة عدة اأمور وق�صايا تهم املخيم 

املياه وال�صوارع الرئي�صية واإمكانية �صيانتها من قبل بلدية  واأهمها ق�صية �صح 

اإربد والأ�صغال واأي�صا مت مناق�صة م�صكلة الكهرباء 

ال�صروق-

ع�����ق�����دت   

جل��ن��ة خ��دم��ات 

ال��زرق��اء  خميم 

اج��ت��م��اع��ا ي��وم 

املوافق  اخلمي�س 

 2 0 2 0 /8 /1 3

اللجنة  مقر  يف 

موؤ�ص�صة  بح�صور 

لتنمية  ط��م��ي 

املوارد الب�صرية التي �صوف تقوم بتنفيذ ا�صتبيان يف كل املخيمات بال�صراكة مع 

الوكالة الملانية للتعاون الدويل )GIZ( ودائرة ال�سوؤون الفل�سطينية حيث مت 

عقد الجتماع بح�صور امل�صاركني العاملني مع املوؤ�ص�صة ورئي�س واع�صاء اللجنة. 

وقامت جلنة خدمات خميم الزرقاء بفتح �صارع خدمات بالقرب من مبنى 

منطقة وكالة الغوث الدولية خلدمة وت�صهيل دخول الهايل يف منطقة م�صجد 

املدين  والدفاع  الكهرباء  الطوارئ  �صيارات  دخول  وت�صهيل  الق�صام  الدين  عز 

حيث ثمن ال�صكان فتح هذا ال�صارع ملا له من تخفيف وت�صهيل حركة الدخول 

واخلروج اىل تلك املنطقة 

كما قامت جلنة خدمات خميم الزرقاء برتكيب ملبات انارة و�سيانة لوحدات 

خالل  انارة  وحدة   )150( �صيانة  اىل  بالإ�صافة  املخيم  �صوارع  داخل  النارة 

الفرتة املقبلة.

ل���ل���ف���ت���ي���ات  ب�����رجم�����ة  دورة  ي���خ���ت���ت���م  ل����ل����م����ع����رف����ة«  غ������زال������ه  اأب���������و   «

ج�������ر��������س خم���������ي���������م  اأب����������������ن����������������اء  دع������������������م  ج�������م�������ع�������ي�������ة  يف 

ال�صروق-

عقدها  برجمة  دورة  للمعرفة  غزاله  اأب��و  ط��الل  جمتمع  اختتم   

التعليم  دائرة  و�سركة  �سومان  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  بالتعاون  للفتيات 

لتطوير املهارات، يف حمطة املعرفة املُن�صاأة يف جمعية دعم اأبناء خميم 

غزة يف جر�س ، وتعد » �صركة التعليم » واحدة من ال�صركات التي ت�صعى 

وامل��ه��ارات  الأع��م��ال  وري���ادة  الرجمة  تعزيز  اإىل  براجمها  خ��الل  من 

الإبداعية لدى الأطفال. 

يتعاون  التي  للفتيات  الرجمة  تعليم  مبادرة  �صمن  ال��دورة  وتاأتي 

الرجمة  لتعليم  تنفيذها  يف  التعليم  و�صركة  غ��زال��ه«  اأب��و  »جمتمع 

امل��دار���س  م��ن  للفتيات  الن��دروي��د  تطبيقات  تطوير  يف  املتخ�ص�صة 

احلكومية واملجتمع املحلي واللواتي يرتاوح اأعمارهن بني 14 - 1٦ عاما 

،و�صيتم تنفيذ املبادرة يف جميع حمافظات اململكة حيث تتواجد حمطات 

طالل اأبو غزاله املعرفية، ومت اختيار )خميم غزة( يف حمافظة جر�س 

كنقطة انطالق لهذه املبادرة.
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الفل�سطينية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  ا���س��درت 

حول   2020 مت��وز  ل�صهر  ال�صهري  تقريرها 

تطورات الق�صية الفل�صطينية  واأبرز التقرير 

ابن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  تاأكيد   ،

احل�سني، على موقف االأردن الثابت والرا�سخ 

لل�صعب  ودعمه  الفل�صطينية  الق�صية  حيال 

دولته  واإق��ام��ة  حقوقه  لنيل  الفل�صطيني 

ي�صمن  مب��ا  ال��وط��ن��ي  ت��راب��ه  على  امل�صتقلة 

ذات  امل�صتقلة،  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة 

خطوط  على  للحياة،  وال��ق��اب��ل��ة  ال�����ص��ي��ادة 

وعا�سمتها   ،1٩٦٧ عام  حزيران  من  الرابع 

القد�س ال�صرقية، وتاأكيد جاللته على اأن اأي 

اأرا�س  اأحادي اجلانب ل�صم  اإ�صرائيلي  اإجراء 

�صاأنه  ومن  مرفو�س،  اأمر  الغربية،  ال�صفة  يف 

تقوي�س فر�س حتقيق ال�صالم وال�صتقرار يف 

املنطقة.

الن��ت��ه��اك��ات  ال��ت��ق��ري��ر  ا�صتعر�س  ك��م��ا 

امل��ت��وا���ص��ل��ة يف الرا����ص���ي  ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

ومقد�صاتها  ب�صكانها  املحتلة  الفل�صطينية 

ومم��ت��ل��ك��ات��ه��ا يف حت����ٍد جل��م��ي��ع امل��واث��ي��ق 

وا�صتمرارا  الدولية،  والقرارات  واملعاهدات 

والتهويدية  ال�صتيطانية  �صيا�صاته  ملمار�صة 

والعن�صرية �صد الفل�صطينيني، بكافة اأ�صكالها 

من قتل واعتقال وهدم وا�صتيطان وتهويد دون 

الدولية،  والتفاقيات  بالقرارات  الك��رتاث 

بذلك  مبددا  الحتاللية،  للمطامع  وتنفيذا 

حل  اىل  التو�صل  اىل  الرامية  اجلهود  �صائر 

الفل�صطيني  ال�صعب  �صالبا  ل�صعبني،  دولتني 

�صيادة على  م�صتقلة ذات  حقه يف قيام دولة 

خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام 1٩٦٧، 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية. 

فل�سطينيني،   )3( ا�صت�صهاد  ابرزها  وكان 

الطبي  الإهمال  نتيجة  تويف  اأ�صري  اأحدهم 

االأ�سر،  يف  عاما   )2٦( ق�صائه  عقب  املتعمد 

الذي  جراء  باإ�صابته  متاأثرا  ا�صت�صهد  واآخر 

عام  غزة  قطاع  على  الحتالل  دول��ة  �صنته 

. 2014

ال�صهر،  خالل  الحتالل  قوات  ونفذت   ،

مو�صوع التقرير )410( حادثة اعتقال، كان 

اإطار  ن�صيب القد�س منها )12٦( اعتقال، يف 

املعتقلون  يعي�صها  مهينه  وح�صية  ممار�صات 

ملراكز  و�صول  الأوىل  العتقال  حلظات  منذ 

الإفراج  عقب  ورمبا  الإ�صرائيلية،  التوقيف 

عنهم.

اقتحامها  الح��ت��الل  ق���وات  ووا���ص��ل��ت 

اإىل  و�صلت  فل�صطينية  �صكنية  لتجمعات 

)303( اقتحامًا )2٩٩( منها يف ال�صفة و)4( 

يف قطاع غزة. كما اأقامت ما جمموعه )30٧( 

والب�صائع  املواطنني  حركة  اأعاقت  حاجزا 

واملنتجات الزراعية يف ال�صفة الغربية.

الحتالل  ق��وات  ا�صتمرار  اىل  ا�صافة 

املمنهجة  انتهاكاته  ممار�صة  يف  الإ�صرائيلي 

يف  وامل�صيحية  الإ���ص��الم��ي��ة  املقد�صات  �صد 

مت  حيث  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا����ص���ي 

اعتداء  حادثة   )23( ت�صجيل  مت  ت�صجيل 

على خمتلف مواقع العبادة.

�صيا�صاتها  الح��ت��الل  �صلطات  ووا�صلت 

وم�صادرة  الفل�صطينيني،  �صد  العن�صرية 

بالهدم،  املن�صاآت  من  الكثري  واإخطار  اأرا�صيهم 

بيتًا   )18( ه���دم  مت���وز،  �صهر  �صهد  ح��ي��ث 

من  عددا  الحتالل   �صلطات  ومن�صاأة.واإقرار 

امل�صاريع ال�صتيطانية التي تهدف اىل تكثيف 

يف  اليهودي  ال��وج��ود  وتر�صيخ  ال�صتيطان 

عدد من املدن ويف طليعتها القد�س؛ وموا�صلة 

اع����ت����داءات امل�����ص��ت��وط��ن��ني ���ص��د امل��واط��ن��ني 

ومقد�صاتهم  وممتلكاتهم  الفل�صطينيني 

توفرها  كاملتني  وح��م��اي��ة  دع���م  اإط����ار  يف 

�صهر  �صجل  اإذ  الحتالل؛  موؤ�ص�صات  خمتلف 

و)44(  اعتداء  حادثة   )3٧( مت���وز2020، 

حادثة م�صادرة ممتلكات.

تناول  الإ�صرائيلي  ال�صاأن  �صعيد  وعلى 

ا�صتعر�س  »م���دار«  مركز  اأع���ده  م��ا  التقرير 

الليكود داخ��ل��ي��ا يف  ق��وة ح��زب  ت��اأث��ر  م��دى 

اأعقاب تاأجيل تنفيذ خمطط ال�صم، اإذ ي�صود 

لنتنياهو  حمتملة  خ�صارة  اأي  اأن  العتقاد 

تعوي�صها  يتم  قد  امل�صتوطنني  بني  والليكود 

لدى جمهور من الإجناز ال�صيا�صي الذي حققه 

الم���ارات،  م��ع  الت��ف��اق  خ��الل  م��ن  نتنياهو 

»اإع��ادة  خطة  ب�صاأن  اآخ��ر  تقرير  جانب  اىل 

تهدف  التي   »2040 اإ�صرائيل  دول��ة  توطني 

�صحراء  من  البدو  الفل�صطينيني  ترحيل  اإىل 

النقبواإ�صكان مليون م�صتوطن مكانهم، واإ�صكان 

ن�صف مليون م�صتوطن يف اجلليل.  ا�صتعرا�صا 

ال��وب��اء يف  ي��دور ح��ول ظ��روف ظهور  لبحث 

فر�صة  ال�صيا�صية  لقيادتها  تهيئ  اإ�صرائيل 

هذه  جتيري  ملحاولة  ون��ادرة،  ذهبية  مواتية، 

الأزم��ة  »معاجلة«  يف  وا�صتثمارها  اجلائحة 

مت�صك  التي  اخلانقة  احلزبية،  ال�صيا�صية، 

اإ���ص��رائ��ي��ل م��ن��ذ ف���رتة غ��ري ق�صرية  ب��خ��ن��اق 

عامة  انتخابية  ج��ولت  ثالث  اإىل  وجّرتها 

واح��دة  �صنة  م��ن  اأق���ل  غ�صون  يف  متتالية 

وتزامن ظهور وباء كورونا

ال���ت���ق���ري���ر 

ال�������س���ه���ري 

ل������دائ������رة 

ال���������س����وؤون 

لفل�سطينية  

ح�����������������ول 

ت�����ط�����ورات 

ال���ق�������س���ي���ة 

لفل�سطينية

ال�صروق-

يف  األ��وان«  »حديقة  الطبيعة  حلماية  العربية  افتتحت   

حرم مدر�صة اإناث خميم جر�س الإعدادية الوىل )الأونروا( 

حممد  الأردن  يف  )الأون��روا(  مدير  بح�صور  جر�س،  خميم  يف 

اأذار، وطيف من الداعمني وال�صركاء والإعالميني.

بقعة  من  مربعًا(  م��رتًا   888( ب�  تقّدر  م�صاحة  وحتولت 

تفاعلية  زواي��ا  على  حتتوي  بيئية  واحة  اإىل  ومغلقة  مهملة 

وتعليمية بالإ�صافة ملدرج للطالبات يف املدر�صة الوحيدة لهّن يف 

املخيم، بدعم وتنفيذ م�صرتك من »العربية«   و«�صنابل« لتن�صيق 

ورامي   ،e.construct الأردن   بنك  من  وم�صاهمة  احلدائق، 

الناظر، والدهانات الوطنية، وا�صتعر�س احل�صور خالل مرا�صم 

الفتتاح مرافق احلديقة التي ا�صتغرقت عامني من العمل، من 

اأجل توفري متنف�س للطالبات والكادر التعليمي تعزيزًا لل�صالمة 

النف�صية والعقلية، وخلق جو هادئ جميل من �صاأنه زيادة قدرة 

الطالبات على التفكري والرتكيز، وحت�صني اأدائهم الدرا�صي.

الفكرة  اإن  »ال��ع��رب��ي��ة«  م��دي��رة  اجلعجع،  م��رمي  وق��ال��ت 

مدين  جمتمع  كمنظمة  امل�صوؤولية  دافع  من   2018 عام  ولدت 

�صعينا  »لذلك  م�صيفة  النظيفة،  البيئات  وتعزيز  بخلق  تعنى 

تخدم  م�صتدامة  بيئية  تفاعلية  تعليمية  م�صاحة  توفري  اإىل 

الطالبات يف عدة م�صاقات )العلوم، الفن، البيئة، الزراعة(، ل 

�صيما مع افتقار املدر�صة اإىل امل�صاحات اخل�صراء.

يف  م��دّرج  على  حتتوي  التي  احلديقة  اأن  اجلعجع  وبينت 

يف  الكبري  الكتظاظ  مع�صلة  حل  يف  كذلك  ت�صاهم  منت�صفها 

الغرف ال�صفية للمدر�صة، حيث ينتظم فيها نحو 3000 طالبة 

3 �صفوف من املدر�صة -تو�صف ب�  يتوزعون على فرتتني، ونحو 

�صفية. حجرات  اإىل  غالبًا  تفتقد  “الطيارة«- 
عن  الأردن  يف  الأون��روا  عمليات  مدير  اآدار،  حممد  وعر 

امتنانه قائاًل« بالنيابة عن الأونروا، اأود اأن اأعرب عن تقديري 

طبيعية  م�صاحات  خلقت  التي  العظيمة،  املبادرة  لهذه  العميق 

الوقت،  بع�س  ق�صاء  لهم  ليت�صنى  طالبة   3000 م��ن  لأك��ر 

والتعلم بن�صاط وتعزيز �صحتهم العقلية«، واأ�صاف »�صت�صتقبل 

طالبتنا يف مدر�صة خميم جر�س لالإناث التابعة لالأونروا هذه 

ال�صنة الدرا�صية اجلديدة بحما�س مع هذه املنطقة اخل�صراء 

واملدرج اجلديدين.

يف  الت�صميم  اأع��م��ال  رئي�صة  اجلعجع،  زينة  م.  بينت  و 

�صل�صلة  اأن احلديقة �صممت بنمط ت�صاركي بعد عقد  »�صنابل« 

تطلعاتهم  على  للتعرف  واملعلمات  الطالبات  مع  النقا�صات  من 

من احلديقة، وت�صخي�س اأبرز امل�صكالت يف املدر�صة، لفتة اإىل 

اأو  املوارد  النظر عن توفر  للنا�س ب�صرف  اأن احلدائق هي حق 

ندرتها.

امل��زروع��ة يف احل��دي��ق��ة جرى  ال��ن��ب��ات��ات  اأن  واأو���ص��ح��ت 

الظل  جلب  على  كقدرتها  ع��ّدة،  عوامل  على  بناًء  اختيارها 

وحتّمل اجلفاف، واعتمادها على اإعادة ا�صتخدام مياه الأ�صطح، 

اأن الأ�صجار املزروعة  وقلة احتياجها اإىل ال�صيانة، كما بينت 

اأن��واع  على  احلديقة  احتوت  حيث  املحلية،  ثقافتنا  تعك�س 

عديدة من النباتات الطبية والأ�صجار مبا يف ذلك املثمرة منها 

للتوعية باأهمية تعزيز الأمن الغذائي.

جر�س خميم  يف  تعليمية  بيئية  م�صاحة  اأول  األ����وان«..  »حديقة 
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ف��ريو���س  ه���و  م���ا   •
كورونا امل�صتجد؟

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  يتمثل 

جديدة  �ساللة  يف  اجل��دي��د 

ُتك�صف  من فريو�س كورونا مل 

بدء  قبل  بها  الب�سر  اإ�سابة 

اجلائحة يف ووهان ، ال�صني ، 

يف دي�سمرب 201٩

• هل ميكن اأن ُي�صاب 
الب�سر بالعدوى بفريو�س 

ك����ورون����ا م�����ص��ت��ج��د من 

م�سدر حيواين؟

خ���ل�������ص���ت ال���ت���ح���ري���ات 

ف��ريو���س  اأن  اإىل  ��ل��ة  امل��ف�����صّ

ك���ورون���ا امل�����س��ب��ب مل��ت��الزم��ة 

االل���ت���ه���اب ال���رئ���وي احل���اد 

ال��وخ��ي��م )ال�������ص���ار����س( قد 

اإىل  الزباد  قطط  من  انتقلت 

 ،2002 عام  ال�سني  يف  الب�سر 

كورونا  ف��ريو���س  انتقل  فيما 

امل�����ص��ب��ب مل��ت��الزم��ة ال�����ص��رق 

  MERS التنف�سية  االأو�سط 

يف  ال��ب�����ص��ر  اإىل  الإب�����ل  م���ن 

اململكة العربية ال�صعودية يف 

العديد  وهناك   .2012 عام 

ف��ريو���س كورونا  ���س��الالت  م��ن 

الأخرى املعروفة التي ت�صري 

بني احليوانات دون اأن تنتقل 

العدوى منها اإىل الب�صر حتى 

يتم  اأن  امل��رج��ح  وم��ن  الآن. 

جديدة  �صاللت  عن  الك�صف 

��ن  م���ن ال���ف���ريو����س م���ع حت�����صّ

د حول العامل و�صائل الرت�صّ

اأع��را���س  ه��ي  • م��ا 
االإ�����س����اب����ة ب��ف��ريو���س 

كورونا؟

على  الأع��را���س  تتوقف 

اأكرها  لكن  ال��ف��ريو���س،  ن��وع 

الأع��را���س  يلي:  م��ا  �صيوعًا 

التنف�صية، واحلّمى، وال�صعال، 

و���ص��ي��ق ال��ن��ف�����س و���ص��ع��وب��ة 

التنف�س. ويف احلاالت االأ�سد 

ال��ع��دوى  ت�صبب  ق��د  وط����اأة، 

واملتالزمة  الرئوي  االلتهاب 

الوخيمة  احل��ادة  التنف�سية 

وال��ف�����ص��ل ال���ك���ل���وي وح��ت��ى 

الوفاة.

• ما هي مدة ح�صانة 
فريو�س كورونا اجلديد؟

14 يوما على االقل

• ما هي طرق انتقال 
كورونا  بفريو�س  العدوى 

امل�صتجد؟

�صخ�س  من  املر�س  ينتقل 

عند  ال�������رذاذ  ع���ر  لآخ�����ر 

فم  او  ان����ف  م���ن  خ���روج���ه 

امل�����ص��اب حل��ظ��ة ال�����ص��ع��ال او 

عند  ينتقل  ك��ذل��ك  ال��زف��ري. 

اأوالفم  لالأنف  اليد  مالم�سة 

او العني بعد تلوثها من اأ�صطح 

من  املتطاير  ب��ال��رذاذ  لوثت 

�صعال املر�صى.

• هل يجب اأن اأرتدي 
قناًعا حلماية نف�صي؟

الأ���ص��خ��ا���س  ي��ح��ت��اج  ل 

اأعرا�س  لديهم  لي�س  الذين 

ت��ن��ف�����ص��ي��ة، م��ث��ل ال�����ص��ع��ال، 

ط��ب��ي.  ق��ن��اع  ارت������داء  اإىل 

ول����ك����ن ت���و����ص���ي م��ن��ظ��م��ة 

با�صتخدام  العاملية  ال�صحة 

الأق����ن����ع����ة ل���الأ����ص���خ���ا����س 

اأع��را���س  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

والأول��ئ��ك   1٩-COVID
ال��ذي��ن ي��رع��ون الأ���ص��خ��ا���س 

ال���ذي���ن ل��دي��ه��م اأع����را�����س، 

يعد  واحل��م��ى.  ال�صعال  مثل 

بالغ  اأمًرا  الأقنعة  ا�صتخدام 

ال�صحيني  للعاملني  الأهمية 

يعتنون  الذين  والأ�صخا�س 

يف  اأو  املنزل  )يف  ما  ب�صخ�س 

مرفق للرعاية ال�صحية(.

التي  الفرتة  • ما هي 
يبقى الفريو�س حيا على 

ال�صطح؟

حتى  اأو  ���س��اع��ات  ب�����س��ع 

هذه  تختلف  وقد  اأيام.  عدة 

الفرتة يف ظل ظروف خمتلفة 

درجة  اأو  ال�صطح  ن��وع  )مثل 

حرارة اأو رطوبة البيئة(

طرد  ا�صتقبال  هل   •
ال���دول  م��ن  ب�صاعة  او 

املوبوءة بالفريو�س امن؟

اإن احتمال اإ�صابة �صخ�س 

الب�سائع  ب��ت��ل��وي��ث  م�����س��اب 

اأن  كما  منخف�س،  التجارية 

بالفريو�س  االإ���س��اب��ة  خطر 

 1٩-COVID ي�سبب  الذي 

و�صفرها  نقلها  مت  حزمة  من 

خمتلفة  ل��ظ��روف  وتعر�صها 

منخف�صة  احل���رارة  ودرج���ة 

ا. اأي�صً

كورونا  فريو�س  • هل 
امل�صتجد ي�صيب ا�صخا�س 

معينني؟

ال����ف����ريو�����س امل�����ص��ت��ج��د 

جميع  من  الأ�صخا�س  ي�صيب 

االأعمار وكلى اجلن�سني.  كبار 

ال�����ص��ن والأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن 

ام��را���س طبية  ي��ع��ان��ون م��ن 

وال�صكري  الربو  مثل  مزمنة 

عر�صة  اأكر  القلب  واأمرا�س 

ل��ل��م�����س��اع��ف��ات ال��ط��ب��ي��ة يف 

ح��ال��ة اإ���س��اب��ت��ه��م ب��ال��ع��دوى 

الفريو�سية.

• هل يوجد لقاح �صد 
فريو�س كورونا امل�صتجد؟

ع���ن���دم���ا ي��ظ��ه��ر م��ر���س 

اأي لقاح  له  جديد فال يتوفر 

ما مل يتم ت�صنيعه اأوًل. وقد 

�صنوات  عدة  الأم��ر  ي�صتغرق 

قبل التو�صل اإىل ت�صنيع لقاح 

�صد الفريو�س.

ع��الج  ي��وج��د  • ه��ل 
���ص��د ف���ريو����س ك���ورون���ا 

امل�صتجد؟

ي��وج��د ع����الج حم��دد  ال 

للمر�س الذي ي�صببه فريو�س 

ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د. غ��ري اأن 

ميكن  اأع��را���ص��ه  م��ن  العديد 

يعتمد  وب��ال��ت��ايل  معاجلتها، 

العالج على احلالة ال�سريرية 

للمري�س. وقد تكون الرعاية 

الداعمة لالأ�صخا�س امل�صابني 

بالعدوى ناجعة للغاية

ميكن  ال�����ذي  م���ا   •
من  للحماية  به  القيام 

الفريو�س؟

ت�������ص���م���ل ال���ت���و����ص���ي���ات 

ال���ن���م���وذج���ي���ة ل���ل���ح���ّد م��ن 

لالإ�صابة مبجموعة  التعر�س 

انتقالها  ومنع  الأم��را���س  من 

على  احلفاظ  مثل  ممار�صات 

والنظافة  ال��ي��دي��ن  ن��ظ��اف��ة 

ال��ت��ن��ف�����ص��ي��ة ومم���ار����ص���ات 

ال���غ���ذاء امل��اأم��ون��ة وت��ف��ادي 

الق������رتاب، ق���در الإم���ك���ان، 

عليه  تظهر  �صخ�س  اأي  م��ن 

اأعرا�س الأمرا�س التنف�صية، 

كال�صعال والعط�س. 

ال���ع���ام���ل���ون  ه����ل   •
ال�������ص���ح���ي���ون ع��ر���ص��ة 

ل���الإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س 

كورونا اجلديد؟

ُي�����ص��اب  اأن  مي��ك��ن  ن��ع��م، 

بهذا  ال�����ص��ح��ي��ون  ال��ع��ام��ل��ون 

الفريو�س نظرًا لقرتابهم من 

املر�صى اأكر من عامة النا�س، 

هوؤلء  املنظمة  تو�صي  لذلك 

و�صائل  با�صتخدام  العاملني 

العدوى  من  املنا�سبة  الوقاية 

وتدابري املكافحة الالزمة.

تو�صيات  ه��ي  م��ا   •
العاملية  ال�صحة  منظمة 

للبلدان؟

جميع  املنظمة  ت�صجع 

د  تر�صّ تعزيز  على  البلدان 

التنف�سية  ال��ع��دوى  ح���االت 

احل����ادة ال��وخ��ي��م��ة وت��وخ��ي 

اأي  ا���ص��ت��ع��را���س  يف  ال���دق���ة 

لهذه  اعتيادية  غري  اأمن��اط 

االلتهاب  حاالت  اأو  احل��االت 

املنظمة  واإب�����الغ  ال���رئ���وي، 

بفريو�س  اإ�سابة  حاالت  باأي 

ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د، ���ص��واء 

موؤكدة  احل���الت  ه��ذه  كانت 

ُت�صّجع  كما  بها.  م�صتبهًا  اأم 

تعزيز  موا�صلة  على  البلدان 

ال�صحية  ل��ل��ط��وارئ  تاأهبها 

وفقًا للوائح ال�صحية الدولية 

)2005(

ف����������������ريو�����������������س ك��������������ورون��������������ا

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

و�ال�ست�سارية يف خميمات �لالجئني �لفل�سطينيني
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ن�سرة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جلان �خلدمات 

و�ال�ست�سارية يف خميمات �لالجئني �لفل�سطينيني

املدير العام

عفاف �سالمة�حمد �لرو��سدة�ملهند�ص رفيق خرفان

طبعت على مطابع: �ملركز �حلريف �سكرتري التحريراملدير امل�س�ؤول

�الردين للطباعة �لفنية

هاتف: 65666172 962

فاك�ص: 65668264 962

�ص.ب: 2469 عمان 11181 االردن

www.dpa.gov.jo :ملوقع �اللكرتوين�

E-mail: ashorooq@dpa.gov.jo

الّنبوّية  الهجرة  تعتر   

ال��ّت��اري��خ  م��ه��م��ًا يف  ح���دث���ًا 

هاّمة  مكاّنة  وله  الإ�صالمي، 

ع��ن��د امل�����ص��ل��م��ني، و���ص��م��ّي��ت 

امل�����ص��ل��م��ني  لأّن  ب��ال��ه��ج��رة 

ت��رك��وا ب��ل��ده��م، وب��ي��وت��ه��م، 

من  باأمر  وخرجوا  واأموالهم، 

وقد  بدينهم،  وجن���اة  اهلل، 

اإىل  ه��اج��روا  م��ن  منهم  ك��ان 

ليلجوؤوا  ال�صابق؛  يف  احلب�صة 

اإىل حاكمها العادل من بط�س 

قري�س و�صادتها. 

�صبب الهجرة

الّر�صول  تعاىل  اهلل  اأم��ر 

وم�����ن م���ع���ه م����ن امل�����س��ل��م��ني 

املّنورة،  املدينة  اإىل  بالهجرة 

بعد ما لقوه من عذاب وظلم 

من كّفار قري�س، فخرجوا من 

مّكة اأفرادًا، وجماعات. 

اأحداث الهجرة الّنبوّية 

ال�ّصريفة

عليه  ال��ر���ص��ول  ت���اأخ���ّر 

الة وال�ّصالم عن الهجرة،  ال�صّ

ب��ذل��ك،  ل��ه  اهلل  اأذن  ح��ّت��ى 

و�صلم   عليه  اهلل  �صلى  فخرج 

ال�صديق  بكر  اأب��و  و�صاحبه 

اجتمعت  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ل��ة  يف 

وهو  قتله  نّية  على  قري�س 

فجمعت  ف��را���ص��ه،  يف  ن��ائ��م 

من  منهم  ك��ٌلّ  رج���ال،  ع�صرة 

قبيلة؛ حّتى يتفرق دمه بني 

يف  منزله  فحا�صروا  القبائل، 

نبيه  اأخرج  اهلل  ولكّن  الليل، 

اأغ�صى على  اأن  من بينهم بعد 

قد  الّنبي  وك��ان  اأب�����ص��اره��م، 

طالب  اأب���ي  ب��ن  لعلي  اأو���ص��ى 

ليعيد  م��ن��ام��ه   يف  يبيت  اأن 

فقد  اأ�صحابها،  اإىل  الأمانات 

الأمني،  ادق  بال�صّ يعرف  كان 

وك����ان اأه����ل م��ّك��ة ي��ودع��ون 

دخل  فلما  ع��ن��ده،  اأماناتهم 

علّيًا،  وج��دوه  عليه  الرجال 

��ح��راء  ال�����صّ يف  ف��ان��ط��ل��ق��وا 

القتفاء اأثره. 

اهلل  �صلى  ال��ر���ص��ول  ك��ان 

عليه و�صلم واأبو بكر ال�صديق  

قد �صلكا طريقًا غري مبا�صرة، 

من  امل�صركون  يتمّكن  ل  ك��ّي 

قري�س  ولكّن  بهم،  الإم�صاك 

�صخمة  مالّية  جائزة  اأعلنت 

و�صاحبه،  بالنبّي  يظفر  ملن 

ف��ا���ص��ت��ط��اع ���ص��خ�����سٌ ي��دع��ى 

���س��راق��ة ب��ن م��ال��ك اق��ت��ف��اء 

اأن  اأراد  وع��ن��دم��ا  اأث��ره��م��ا، 

ي�صي مبكانهما انغر�صت اأقدام 

فطلب  ال���رم���ل،  يف  ف��ر���س��ه 

اأن  اهلل  يدعو  اأن  النبي  م��ن 

يخل�صه، وملا اآمن وعده النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم ب�سواري 

�صلى  الر�صول  ودخل  ك�صرى، 

و�ساحبه  و�سلم   عليه  اهلل 

اإىل غار ثور، وو�صل امل�صركون 

اإليه ولو نظروا حينها ملو�صع 

راأوا  ق��د  ل��ك��ان��وا  اأق��دام��ه��م 

ال��ر���ص��ول واأب����و ب��ك��ر، ول��ك��ّن 

فيه  مكثا  ث��م  حماهم،  اهلل 

ثالثة اأيام، وبعد ذلك وا�صال 

وقد  املدينة،  اإىل  م�صريهم 

كانت ت�صّمى يرب اآنذاك. 

املدينة  اإىل  الّنبي  و�صول 

املنورة

�صلى  الّنبي  اأط��ّل  عندما 

و�ساحبه  و�سلم  عليه  اهلل 

امل�سلمون  اأخ��ذ  املدينة،  على 

ين�سدون

من  علينا..  ال��ب��در  طلع   

ثنيات الوداع

ما  علينا..  ال�صكر  وج��ب 

دعي هلل داع

جئت  فينا..  املبعوث  ايها 

بالأمر املطاع، 

�صلى  ال���ر����ص���ول  واأم������ر 

اأول  ببناء  و�صلم  عليه  اهلل 

ويدعى  الإ���ص��الم،  يف  م�صجد 

اآخى  اأّن��ه  كما  قباء،  م�صجد 

ب��ني امل��ه��اج��ري��ن واالأن�����س��ار، 

باأنف�سهم  فاملهاجرون خرجوا 

اأموالهم،  وتركوا  وبدينهم، 

الآن  لهم  ولي�س  وبيتوهم، 

ح��ي��ل��ة، ف��ق��م ك���ل اأن�����س��اري 

بينه  واأمالكه  ماله،  باقت�سام 

املهاجرين،  م��ن  اأخ���وه  وب��ني 

بداية  الهجرة  ه��ذه  فكانت 

ح��ق��ي��ق��ّي��ة لن��ت�����ص��ار ال��دي��ن 

ويرجع  وتقويته،  الإ�صالمي، 

ما  اأو  الهجري،  ال��ت��اأري��خ  لها 

ي�صّمى بالأ�صهر القمرّية. 

 ق�صة التقومي الهجري 

امل�صادر  م��ن  ع��دد  ت��ق��ول 

خالفة  يف  اأن���ه  االإ���س��الم��ي��ة 

�صيدنا عمر بن اخلطاب ر�صى 

ال�صنة  يف  حتديًدا  عنه  اهلل 

للهجرة،  ع�����ص��رة  ال�����ص��اب��ع��ة 

مو�صى  اأب��ى  اإىل  خطاب  ورد 

�صعبان،  يف  ا  موؤرًخّ الأ�صعري 

بن  عمر  اخلليفة  اإىل  فاأر�صل 

للخطاب ر�صى اهلل يقول: يا 

الكتب،  تاأتينا  املوؤمنني،  اأمري 

ول  �صعبان،  يف  بها  خ  اأِرّ وق��د 

هل  ه���ذا،  �صعبان  اأي  ن���درى 

يف  اأم  املا�صية؟  ال�صنة  يف  هو 

ال�سنة احلالية؟.

فجمع عمر ر�صى اهلل عنه 

عليهم  اهلل  ر�صوان  ال�صحابة 

اللب�س،  ل��ه��ذا  ح��اًل  لي�صعوا 

ال�صحابة  اقرتاحات  وب��داأت 

تتواىل، فمنهم من قال ناأخذ 

�صلى  الر�صول  مولد  بتاريخ 

واآخر  و�صلم،  واآلة  عليه  اهلل 

قال: ناأخذ بتاريخ وفاته، اإل 

على  بعد  فيما  اأجمعوا  اأنهم 

الدولة  بتاريخ  حدث  اأهم  اأن 

الهجرة  تاريخ  هو  الإ�صالمية 

النبوية امل�سرفة كونها بداية 

اإقامة دولة االإ�سالم.

فا�ست�سار عمر بن اخلطاب 

ر�صى اهلل عنه �صيدنا عثمان 

بن  واالإم����ام على  ع��ف��ان  ب��ن 

عنهما  اهلل  ر�صى  طالب  اأب��ي 

يف ه���ذا الق����رتاح ف��اأق��روه، 

املهم  ه���ذا احل����دث  ف��اأ���ص��ب��ح 

بداية التاأريخ لالأمة العربية 

الإ�صالمية جمعاء، وكان هذا 

يف �سنة ٦22م اأي بداية �سهر 

»حمرم« حيث تبداأ يف ال�صنة 

و�ستة  وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ان��ي��ة 

التاأريخ  وبداأ  ميالدية،  مائة 

اهلل  �صلى  ال��ر���ص��ول  بهجرة 

ذلك  منذ  و�صلم  واأل���ه  عليه 

التاريخ.

ال�صريفة ال��ن��ب��وي��ة  ال��ه��ج��رة  ذك����رى 


