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ق���م���ة ث�ل�اث���ي���ة �أردن������ي������ة م�������ص���ري���ة ع����راق����ي����ة يف ع��م��ان
عقد جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي ورئي�س
ال��وزراء العراقي م�صطفى الكاظمي ،القمة الثالثية الأردنية امل�صرية العراقية
الثالثة يف عمان يوم الثالثاء  ، 8/25وركزت القمة ،التي ح�ضرها �سمو الأمري احل�سني
بن عبداهلل الثاين ،ويل العهد ،على تو�سيع التعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري
بني البلدان الثالثة ،مبا يحقق م�صاحلهم امل�شرتكة ،ويخدم الق�ضايا العربية.
ورح��ب جاللة امللك ،يف افتتاح �أعمال القمة ،بالرئي�س امل�صري عبدالفتاح
ال�سي�سي ،ورئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي يف بلدهم الثاين الأردن  ،وقال
جاللته �إن «اجتماعنا اليوم مهم جد ًا ،يف ظل هذه الظروف اال�ستثنائية ،التي ت�شهدها
املنطقة والعامل» ،م�ضيف ًا �أن «الأح��داث املت�سارعة يف منطقتنا والتدخل من بع�ض
الأطراف اخلارجية ،ت�ستدعي التن�سيق الوثيق والعمل امل�شرتك».
و�أكد جاللة امللك �أن الق�ضية الفل�سطينية «ما زالت الق�ضية املركزية يف املنطقة،
ونحن با�ستمرار مع حل الدولتني الذي ينهي االحتالل الإ�سرائيلي و ُيـ�ؤدّي �إىل قيام
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على خطوط الرابع من حزيرانْ عام .»1967
كما اكد البيان اخلتامي للقمة على مركزية الق�ضية الفل�سطينية ،و�شددوا على
�ضرورة تفعيل اجلهود لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل الذي يلبي جميع احلقوق
امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،وخ�صو�صا حقه يف الدولة امل�ستقلة ذات ال�سيادة
والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني وعا�صمتها القد�س ال�شريف ،وفق القانون
الدويل وقرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�صلة ومبادرة ال�سالم العربية  ،وحل ال�صراع
على �أ�سا�س ق��رارات ال�شرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية ،ومبا يلبي جميع
احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني هو ال�سبيل الوحيد لتحقيق ال�سالم العادل
وال�شامل والدائم يف املنطقة ،و�شددوا على �ضرورة وقف �إ�سرائيل �ضم �أي �أرا�ض

فل�سطينية وجميع الإجراءات التي تقو�ض فر�ص حتقيق ال�سالم العادل ،وت�ستهدف
تغيري الو�ضع التاريخي والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ساتها الإ�سالمية وامل�سيحية.
و�أكدوا �أهمية دور الو�صاية الها�شمية التاريخية يف حماية هذه املقد�سات وهويتها
العربية والإ�سالمية.
و�أكد القادة �أهمية تكثيف اجلهود للتو�صل �إىل حلول �سيا�سية لأزمات املنطقة،
وخ�صو�صا الأزمات يف �سوريا وليبيا واليمن ،وفق ًا لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة
واملرجعيات املعتمدة ،ومبا يحفظ وحدة هذه الدول وا�ستقاللها ومقدرات �شعوبها،
ويحفظ الأم��ن القومي العربي ،ويحول دون التدخالت اخلارجية التي ت�ستهدف
زعزعة الأمن القومي العربي

اكد رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز ان م�ستجدات الو�ضع الوبائي وما
ت�شهده دول املنطقة والعامل من موجة ثانية لفريو�س كورونا تتطلب منا جميعا
املزيد من احلر�ص والتدقيق وااللتزام باجراءات الوقاية ،مهيبا باملواطنني اخذ
هذا االمر مبنتهى اجلدية الن �صحتهم و�صحة ا�سرهم الآن على املحك ،م�ضيفا
«التزامكم ال�سابق هو الذي او�صلنا �إىل امل�ستوى الرائع الذي و�صلنا له وال نريد
الرجوع عنه �أو ندخل �إىل موجة ثانية».
كما اكد عزم احلكومة على �ضبط االجراءات يف املراكز احلدودية حلماية
�شبابنا العاملني فيها ومنع انت�شار ال��ع��دوى وانتقالها �إىل املجتمع ،الفتا �إىل
زيارته يوم ام�س ملركز حدود العمري ل�ضمان جتويد اخلدمات وت�سريع العمل
بتجهيز البنية التحتية  ،ولفت رئي�س الوزراء �إىل ان احلكومة تعمل وبتوجيهات
وا�ضحة من جاللة امللك على تعزيز اخلدمات ال�صحية العامة و�ضمان جودتها يف
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف جميع مناطق اململكة.
واكد ان عودة الطلبة �إىل املدار�س �ستكون كما هو مقرر لها يف االول من ايلول
«ولكن ما �سيتغري هو االجراءات املتعلقة بال�سالمة وال�صحة املهنية» ،الفتا �إىل
ان وزارة الرتبية والتعليم اجنزت كتيب االجراءات املتعلقة بال�سالمة ،و�سيجري

تدريب جميع املعلمني على هذه الإج��راءات يف  19و 20ال�شهر املقبل ( ايلول)
ا�ستعدادا لفتح املدار�س بالكامل.

�أكد وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي يوم الثالثاء ،8/18،
�أن �إعالن �إ�سرائيل وقف ال�ضم والتزام حل الدولتني الذي ي�ضمن جت�سيد الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س املحتلة على خطوط الرابع من حزيران
 ١٩٦٧ي�شكل املتطلب الأ�سا�س لإيجاد �أفق �سيا�سي حلل ال�صراع والتقدم نحو

ال�سالم العادل وال�شامل  ،و�شدد خالل مباحثات مع �أمني �سر اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية الدكتور �صائب عريقات يف اريحا على �أن االحتالل
هو �أ�سا�س ال�صراع و�أن زوال االحتالل وفق حل الدولتني على �أ�سا�س قرارات
ال�شرعية الدولية واالتفاقات املوقعة ومبادرة ال�سالم العربية هو ال�سبيل
الوحيد حلل ال�صراع وحتقيق ال�سالم العادل  ،ودعا اجلانبني اىل �ضرورة تكاتف
اجلهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية و�إطالق مفاو�ضات للتو�صل �إىل حل
الدولتني وفق القانون الدويل ،وحذرا من �أن بديل ذلك هو تعميق ال�صراع ون�سف
كل فر�ص حتقيق ال�سالم العادل الذي ي�شكل �ضرورة �إقليمية ودولية.
و�أك��د عريقات تثمني دولة فل�سطني قيادة و�شعب ًا ملواقف اململكة الثابتة
ودوره���ا الرئي�س ال��ذي ي��ق��وده جاللة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف دع��م ال�شعب
الفل�سطيني وحقوقه امل�شروعة وخ�صو�ص ًا حقه يف احلرية والدولة امل�ستقلة
ذات ال�سيادة والقابلة للحياة ،كما �أكد �أهمية الو�صاية الها�شمية على املقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س يف حماية املقد�سات واحلفاظ على هويتها
العربية الإ�سالمية وامل�سيحية والو�ضع التاريخي والقانوين القائم.
وا�ستعر�ض ال�صفدي وعريقات التطورات املرتبطة بالق�ضية الفل�سطينية
و�أكدا ا�ستمرار الت�شاور والتن�سيق تنفيذ ًا لتوجيهات جاللة امللك و�أخيه فخامة
الرئي�س حممود عبا�س.

االجنازات ال�سنوية لدائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينيةعام 2019
املهند�س رفيق خرفان
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الرزاز  :م�ستجدات الو�ضع الوبائي تتطلب املزيد من احلر�ص وااللتزام باجراءات الوقاية
وكاالت :

ال�صفدي من اريحا :االحتالل �أ�سا�س ال�صراع وزواله هو ال�سبيل الوحيد

وكاالت -

كلمة العدد

د�أب � ��ت دائ � ��رة ال �� �ش ��ؤون ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،
انطالقاً من اهدافها اال�سرتاتيجية ور�سالتها
بتقدمي اف�ضل اخلدمات التي تلبي احتياجات
جمتمع الالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات ،
على ا�صدار كتاب �سنوي يت�ضمن ما حتقق من
اجن��ازات خالل العام ،مبا يتوائم مع خطتها
اال�سرتاتيجية ومراحل تنفيذها .
ويف ه ��ذا االط � ��ار ف �ق��د ت���ض�م��ن ال�ك�ت��اب
ال�سنوي لعام  ، 2019العديد م��ن االجن��ازات
املهمة ��س��واء على �صعيد امل�شاريع املنفذة يف
املخيمات  ،وعلى �صعيد رفع ق��درات موظفي
ال��دائ��رة واع���ض��اء جل��ان اخل��دم��ات والهيئات
اال��س�ت���ش��اري��ة لتمكينها م��ن حت���س�ين نوعية
ودمي��وم��ة اخل��دم��ات الب�ن��اء املخيمات  .حيث
قامت ال��دائ��رة باال�شراف على تنفيذ العديد
م ��ن امل �� �ش��اري��ع اخل��دم �ي��ة واب ��رزه ��ا م���ش��اري��ع
املبادرات امللكية املتمثلة يف املن�ش�آت االجتماعية
وال��ري��ا��ض�ي��ة يف امل�خ�ي�م��ات وك��ذل��ك م�شاريع
ت��أه�ي��ل م�ساكن اال��س��ر ال�ف�ق�يرة يف املخيمات
،وم �� �ش��اري��ع جل ��ان خ��دم��ات امل�خ�ي�م��ات الدام ��ة
البنية التحتية انطالقاً من هذه الر�ؤية.
حيث عملت الدائرة ا�ستناداً اىل خطتها
اال�سرتاتيجية املت�ضمنة تقدمي خدمات ذات
نوعية ودميومة ملجتمع الالجئني خا�صة يف
املخيمات وفق تخطيط �أمثل ال�ستثمار املوارد
املتاحة من خالل بناء �شراكات فاعلة حملية و
دولية  ،بتنفيذ برامج خدمية متنوعة ،ركزت
على تلبية احتياجات �أبناء املخيمات يف جمال
البُنى التحتية الفيزيائية ،والبنى التحتية
االجتماعية وك��ذل��ك فتح �آف ��اق متويلية مع
اجلهات الدولية املانحة ،مبا ي�ضمن حت�سني
الأح��وال املعي�شية واحلياة الكرمية لهم .وقد
تعززت ه��ذه الإجن��ازات مبكارم ملكية �سامية
ع ��دي ��دة وم �� �س �ت �م��رة ،غ �ط��ت م �ن��اح��ي احل �ي��اة
املختلفة من تعليم�،صحة ،مرافق اجتماعية،
ودع� ��م م�ب��ا��ش��ر ل�ل�أ� �س��ر ال �ف �ق�ي�رة ،وال �ت��ي قد
�ساهمت ب�شكل فاعل يف اال�ستجابة لكثري من
االحتياجات الأ�سا�سية.
ه��ذا ا��ض��اف��ة مل�ت��اب�ع��ة ت �ط��ورات الق�ضية
الفل�سطينية واعداد التقارير والدرا�سات ذات
ال�صلة  ،وك��ذل��ك اال� �ش��راف وامل�ت��اب�ع��ة لعمل
وك��ال��ة ال �غ��وث ال��دول �ي��ة االون� � ��روا يف االردن
وب���ش�ك��ل خ��ا���ص داخ ��ل امل�خ�ي�م��ات ه��ذا ا��ض��اف��ة
للعالقة الت�شاركية مع وكالة الغوث الدولية
( االون��روا) خلدمة الالجئني الفل�سطينيني
ب�شكل عام واملخيمات ب�شكل خا�ص
ه��ذه االجن ��ازات م��ا ك��ان لها ان تتحقق
ل��وال املكارم وامل�ب��ادرات امللكية ال�سامية البناء
املخيمات  ،والدعم احلكومي ال�سنوي للجان
خ ��دم ��ات امل �خ �ي �م��ات وال� �ت� �ع ��اون امل���س�ت�م��ر مع
اجلهات الدولية املانحة  ،ا�ضافة اىل اخلدمات
وامل�شاريع املنفذة من قبل العديد من الوزارات
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية االردنية .

امل� � �ل � ��ك وويل ال � �ع � �ه� ��د ي� �ت� �ل� �ق� �ي ��ان ب � ��رق� � �ي � ��ات ت �ه �ن �ئ��ة
ب � � � �ح � � � �ل� � � ��ول ال � � � � � �ع� � � � � ��ام ال� � � � �ه� � � � �ج � � � ��ري اجل� � � ��دي� � � ��د
تلقى جاللة امللك عبداهلل الثاين
برقيات تهنئة مبنا�سبة حلول العام
الهجري اجلديد ،من قادة دول عربية
�شقيقة ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني فيها.
وعرب مر�سلو الربقيات عن �أ�سمى
�آيات التهنئة والتربيك بهذه املنا�سبة
املباركة� ،سائلني املوىل العلي القدير �أن
يعيدها على جاللته وال�شعب الأردين
والأمتني العربية والإ�سالمية باخلري
واليمن والربكات.
كما تلقى جاللته برقيات تهنئة
من كبار امل�س�ؤولني املدنيني والع�سكريني،
وممثلي الفعاليات الر�سمية وال�شعبية.
وتلقى �سمو الأم�ي�ر احل�سني بن
عبداهلل ال��ث��اين ،ويل العهد ،برقيات
تهنئة مماثلة بهذه املنا�سبة املباركة.
وا�ستذكر مر�سلو الربقيات عظمة

الر�سالة اخلالدة التي هاجر من �أجل
مبادئها �سيدنا حممد� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة الداعية
للمحبة والأخوة والوئام وال�سالم.

و�أكدوا �أن ذكرى الهجرة النبوية
ال�شريفة �آذن��ت بانطالقة عظيمة يف
تاريخ الأم��ة ،ومهدت لبناء احل�ضارة
الإ�سالمية العريقة التي قامت على

قواعد احلق والعدل واحلرية وامل�ساواة،
الفتني �إىل ت�ضحيات �آل ها�شم الأطهار
الذين حملوا ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة
وقدموا الغايل والنفي�س خلدمة الدين
احلنيف و�إع�لاء كلمة احل��ق ،حتقيق ًا
خلري الأمة و�صالحها.
و�أع�����رب م��ر���س��ل��و ال�برق��ي��ات عن
فخرهم واعتزازهم بجهود جاللة امللك
املو�صولة يف جت�سيد معاين الإ�سالم يف
التكافل والتعاون والت�ضامن بني �أبناء
الوطن والأمة ،و�إجالء ال�صورة النقية
للدين الإ�سالمي القائم على االعتدال
والو�سطية والت�سامح ،والدفاع عن قيمه
النبيلة يف املحافل الدولية.

ن�� �ق� ��ل رف� � � � ��ات �� �ش� �ه� �ي���د �أُردين �إىل م� � �ق��ب��رة ب �ي �ت��ا
يف ن � ��اب� � �ل� � �� � ��س ب� � �ع � ��د  53ع � � ��ام� � � � ًا م � � ��ن ا� � �س � �� � �ش � �ه� ��اده

نابل�س« -القد�س» دوت كوم-

جنوبي
جرت يف بلدة بيتا،
ّ
نابل�س ،ي��وم اخلمي�س 8/27
 ،م��را���س��م ن��ق��ل رف����ات �شهيد
�أردين جم��ه��ول ال��ه��وي��ة �إىل
مقربة البلدة ،بعد  53عام ًا
من ا�ست�شهاده ،بح�ضور ر�سمي
فل�سطيني و�أردين.
ويعتقد �أن ال��رف��ات يعود
جلندي �أردين ا�ست�شهد على يد
جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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�إب���ان ح��رب ع��ام  ،1967ومت
دف��ن��ه حينها �أ���س��ف��ل �شجرة
مب��ن��ط��ق��ة زع��ت��رة ال��واق��ع��ة
غربي بيتا.
جنوبي
ّ
ّ
و�����ش����ارك مب���را����س���م نقل
اجلثمان ال�سفري الأُردين لدى
فل�سطني حم��م��د �أب���و ون���دي،
ووف����د م��ن ال���ق���وات امل�سلحة
الأردن���ي���ة ،وحم��اف��ظ نابل�س
اللواء �إبراهيم رم�ضان ،ورئي�س
بلدية بيتا ف�ؤاد معايل ،وممثلو

القوى والف�صائل وامل�ؤ�س�سات.
ومت ا���س��ت��خ��راج ال���رف���ات من
القرب القدمي ونقله �إىل مقربة
بيتا وم��وارات��ه ال�ثرى هناك،
مبرا�سم ع�سكرية.
وق������ال حم���ف���ظ ن��اب��ل�����س
اب��راه��ي��م رم�����ض��ان �إن ه��ذا
احل��دث يعرب عن وح��دة الدم
الفل�سطيني والأُردين ،و�إن
هذا ال�شهيد هو امتداد لقافلة
ال�شهداء الأُردن��ي�ين والعرب
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ال��ذي��ن رووا �أر�����ض فل�سطني
ب��دم��ائ��ه��م  ،م�شيدا مب��واق��ف
ً
وحكومة و�شعب ًا
الأُردن ملك ًا
جت���اه ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني
وق�ضيته ومقد�ساته.
وي�أتي نقل الرفات تتويج ًا
جل��ه��ود ب��ذل��ت��ه��ا ب��ل��دي��ة بيتا
م�ؤخر ًا لتكرمي وحفظ رفات
ال�شهيد م��ن التدمري م��ع بدء
االح��ت�لال بتجريف �أرا�� ٍ���ض
يف املنطقة لتنفيذ خمطط

ال�شارع االلتفايف اال�ستيطاين
ال����ذي ي��خ�ترق �أرا����ض���ي �سبع
جنوبي نابل�س.
قرى وبلدات
ّ
وزي���ن���ت الإع��ل��ام الأردن���ي���ة
والفل�سطينية جنبات الطرق
داخل بلدة بيتا و�سط ح�ضور
�شعبي كبري عرب عن تقديره
لبطوالت اجلي�ش العربي على
�أر�ض فل�سطني املحتلة.

ال� ��دول امل���ض�ي�ف��ة ت��رف����ض �أي تقلي�صات يف خ��دم��ات ال��وك��ال��ة
ال�شروق-
تر�أ�س املدير العام لدائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،املهند�س
رفيق خرفان ،االثنني،7/27 ،
اج��ت��م��اع��ا تن�سيقي ًا ح�ضره
مم��ث��ل��ون ع��ن ال����دول امل�ضيفة
لالجئني الفل�سطينيني وجامعة
ال��دول العربية ،لبحث �أحدث
امل�ستجدات اخلا�صة باخلدمات
التي تقدمها االونروا لالجئني
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف م��ن��اط��ق
عملياتها اخلم�س.
�أك������د احل�������ض���ور يف ه���ذا
االج���ت���م���اع ،وال������ذي مت عرب
خا�صية الفيديو كونفرن�س،
ع��ل��ى ال��رف�����ض امل��ط��ل��ق ل��ل��دول

امل�����ض��ي��ف��ة لأي�����ة ت��ق��ل��ي�����ص��ات
يف اخل���دم���ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا
االونروا ملنتفعيها من الالجئني
الفل�سطينيني ،و����ض���رورة �أن
حت�شد الوكالة وت�ضاعف من
ج��ه��وده��ا حل��ث امل��ان��ح�ين على
ال���وف���اء ب��ت��ع��ه��دات��ه��م امل��ال��ي��ة
للوكالة وزيادتها ،والبحث عن
مانحني جدد.
كما وا�ستعر�ض االجتماع
ت��ط��ورات انت�شار وب��اء كوفيد
ـ��ـ  19يف خم��ي��م��ات ال�لاج��ئ�ين
الفل�سطينيني يف االرا����ض���ي
الفل�سطينية ويف لبنان ،حيث
يجري هنا ت�سجيل زيادة الفتة
يف اع����داد امل�����ص��اب�ين ،مثمنني

اجل��ه��د ال����ذي ت��ب��ذل��ه ك���وادر
الوكالة ملواجهة هذه اجلائحة
رغ���م االم��ك��ان��ي��ات امل���ح���دودة،
و�أهمية تتوجه ادارة الوكالة

اىل املانحني حلثهم على الوفاء
بتعهداتهم جتاه نداء الطوارى
ال���ذي ك��ان��ت اطلقته ملواجهة
هذا الفريو�س ،واملقدر بنحو 93

مليون دوالر� ،سيما و�أن ن�سبة
حم��دودة من هذا املبلغ و�صلت
ملوازنة الوكالة.

خرفان يبحث مع ادار ا�ستعدادات الوكالة لبدء العام الدرا�سي اجلديد

ال�شروق-
ب���ح���ث م���دي���ر ع�����ام دائ�����رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،املهند�س
رفيق خرفان ا�ستعدادات وكالة
الغوث الدولية « االون��روا « لبدء
العام الدرا�سي اجلديد مع مدير
عمليات وكالة الغوث الدولية /
االردن ،حممد ادار ،مبكتبه الأحد
. 2020/7/26
و�أك��د ادار ان الوكالة ب�صدد
عدة �سيناريوهات لآليات تفعيل
العملية التعليمية للوكالة خالل
العام الدرا�سي القادم� ،آخذة بعني
االعتبار اج��راءات مكافحة وباء
كوفيد ــ  ،19حر�صا على �سالمة
الطلبة والكوادر التعليمية،وثمن

ادار يف هذه ال�سياق الدعم الذي
تقدمه احلكومة االردنية للعملية
التعليمة للوكالة يف االردن ،م�شريا
لتزويد وزارة الرتبية والتعليم
للوكالة بالكتب املدر�سية جمانا.
وا�ستعر�ض اللقاء �أي�ضا جملة
م��ن الق�ضايا ال��ت��ي تتعلق بعمل
الوكالة ،مبا فيه العمل الذي تقوم
ب��ه حاليا ،بالتن�سيق م��ع دائ��رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،والهادف
لإ�����ص����دار ن���ظ���ام ج���دي���د ينظم
ومينهج عمل امل��راك��ز املجتمعية
ال���ت���ي ت�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ال��وك��ال��ة
خلدمة الالجئني الفل�سطينيني يف
اململكة (مراكز الت�أهيل املجتمعي
اخلا�صة ب��ذوي االعاقة ومراكز

الربامج الن�سائية) ،وكذلك خطط
الوكالة لتوزيع م�ساعدات نقدية
عاجلة مل�صلحة ابناء قطاع غزة
باململكة مل�ساعدتهم على مواجهة
االعباء االقت�صادية التي خلفتها

عليهم جائحة كوفيد ــ .19
من جهته �أكد املهند�س خرفان
���ض��رورة ا�ستكمال االبنية التي
يقوم بها مركز الربامج الن�سائية
مبخيم ال��وح��دات ،م�����ش��دد ًا على

���ض��رورة �أن يكون ذل��ك ب�أ�شراف
م��ايل وهند�سي كاملني م��ن قبل
الوكالة ،م�شريا ال�ستعداد دائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية للم�شاركة يف
ذلك.

خ� ��رف� ��ان وادار ي �� �س �ت �ع��ر� �ض��ان ق �� �ض��اي��ا ت� �ه ��م وك� ��ال� ��ة ال� �غ ��وث
ال�شروق-
عقد املدير العام لدائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية،
املهند�س رفيق خرفان ،يوم الثالثاء املوافق،8/ 18
اجتماعا مبدير عمليات الوكالة  /االردن ،حممد
ادار ،ناق�شا خ�لال��ه جملة م��ن الق�ضايا املت�صلة
بعمل ال��وك��ال��ة ،ويف مقدمتها �إج����راءات الوكالة
وا���س��ت��ع��دادات��ه��ا ل��ب��دء ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د،
و�سيناريوهات التعامل مع فريو�س كورونا ،حيث �أكد
ادار ان الوكالة �ستتبع تعليمات و�إج��راءات وزارة
الرتبية والتعليم بهذا اخل�صو�ص ،م�شري ًا اىل ان لدى
الوكالة خطتها اخلا�صة �إذا ما مت تطبيق التعليم

عن بعد.
كما وبحث االجتماع م�ستجدات تنظيم وتفعيل
عمل املركز املجتمعية (مراكز ت�أهيل ذوي االعاقة
ومراكز الربامج الن�سائية) ،مبا ي�صب يف تعظيم
خدمتها ملنتفعيها م��ن ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني،
حيث جرى االتفاق على الت�سريع يف اجناز النظام
الداخلي اجلديد لهذه املراكز.
وا�ستعر�ض االجتماع ق�ضايا تتعلق بامل�ساعدة
املالية العاجلة التي تنوي الوكالة تقدميها لأبناء
قطاع غ��زة القاطنني يف اململكة ،وت�سهيل �آليات
التقدم لها.

العدد الثالث واخلم�سون  12حمرم  1442املوافق � 31آب  2020م

3

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
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خ��������رف��������ان ي����ل����ت����ق����ي جل����������ان خ��������دم��������ات امل����خ����ي����م����ات
ال�شروق-
عقد املهند�س رفيق خرفان مدير
ع���ام دائ����رة ال�����ش ��ؤون الفل�سطينية
اجتماعا مع جلان خدمات املخيمات
ي��وم االثنني  ٢٠٢٠/٨/١٠وه��و من
االجتماعات الدورية التي تهدف اىل
التوا�صل املثمر واحلديث عن االمور
املتعلقة بعمل اللجان واخذ القرارات
اخلا�صة بت�سيري االعمال.
ورح��ب خرفان باحل�ضور وتطرق
ب��احل��دي��ث اىل م��وا���ض��ي��ع ع���دة ك��ان
من اهمها اخ��ر امل�ستجدات اخلا�صة
بالأونروا و�آلية التعامل مع االزمات

والدرو�س امل�ستفادة من ازمة كورونا
مثمنا دور اللجان ومن مت اال�ستعانة
بهم من متطوعني اثناء فرتة جائحة
كورونا االم��ر ال��ذي مكن من الو�صول
اىل �أك��ب�ر ع���دد م��ن اال���س��ر ل��ت��أم�ين
ح��اج��ي��ات��ه��م اث��ن��اء ف�ت�رة اجلائحة
ا�ضافة اىل ام��ور ال�سالمة وال�صحة
العامة يف املخيمات
وا�ستعر�ض ر�ؤ�ساء اللجان حول ما
مت اجن��ازه من اعمال ادت اىل جناح
التعامل مع االزم��ة نتيجة التوا�صل
امل�ستمر من قبل الدائرة مع امليدان .

خ�����رف�����ان يف زي����������ارة اىل خم����ي����م ح��ط�ين
ال�شروق-
ق���ام امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية املهند�س
رفيق خرفان بزيارة اىل خميم
ح��ط�ين ي����وم ال�����س��ب��ت امل��واف��ق
 8/29قام خاللها بجولة على
ال���وح���دات ال�سكنية املحجور
عليها ب�سبب �إ�صابات بفريو�س
كورونا واطلع خالل هذه الزيارة
على �أو�ضاع �سكان هذه البنايات.
و�أوع�����ز اىل رئ��ي�����س جلنة

خدمات املخيم و�أع�ضاء اللجنة
ب�����ض��رورة ت��زوي��د قاطني هذه
البنايات بكافة م�ستلزماتهم
خ��ا���ص��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة
الأ���س��ا���س��ي��ة متمنيا ال�����ش��ف��اء
ال��ع��اج��ل ل��ل��م�����ص��اب�ين وم����ؤك���دا
على ���ض��رورة التقيد بتعليمات
ال�سالمة العامة يف كافة انحاء
املخيم.

جولة تفقدية ملدير ع��ام ال�ش�ؤون الفل�سطينية يف خميمي ج� � ��ول� � ��ة ت � �ف � �ق� ��دي� ��ة مل� � ��دي� � ��ر ع� � � � ��ام ال � � �� � � �ش � � ��ؤون
البقعة والوحدات بعد ت�سجيل ا�صابات بفريو�س كورونا فيهما ال� � �ف� � �ل� � ��� � �س� � �ط� � �ي� � �ن� � �ي � ��ة يف خم � � � �ي� � � ��م � � � �س� � ��وف
ال�شروق-
قام املهند�س
رف����ي����ق خ���رف���ان
م�������دي�������ر ع������ام
دائ����رة ال�����ش ��ؤون
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
ال����ي����وم ب���زي���ارة
تفقدية ملخيمي
البقعة واحلدات
ل��ل��اط��ل��اع ع��ل��ى
االو���������ض��������اع يف
امل����خ����ي����م ب��ع��د
ت�سجيل ح��االت
ا�صابة بفريو�س كورونا يف املخيمني وعزل  14بناية يف خميم البقعة وواح��دة يف
الوحدات.
و�أك��د خرفان خالل زيارته للمباين املعزولة على الوقوف بجانب قاطني ه ه
البنايات وانه �سيتم تزويدهم بكل ما يلزمهم متمنيا ال�شفاء العاجل للم�صابني  ،وقد
كان لهذه الزيارة التي رافقه فيها ر�ؤ�ساء جلان خدمات املخيمني االثر الكبري يف رفع
معنويات العائالت التي �سجلت لديهم ا�صابات بالفريو�س .
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ال�شروق-
ق��ام املهند�س
رف����ي����ق خ���رف���ان
م�������دي�������ر ع������ام
دائ����رة ال�����ش ��ؤون
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
ب�������زي�������ارة اىل
خميم �سوف يوم
اخلمي�س املوافق
2 0 2 0 /8 /2 7
ل��ل��اط��ل��اع ع��ل��ى
الأو�ضاع يف املخيم
واالطمئنان على
الأهايل فيه خا�صة مع انت�شار الإ�صابات بفريو�س كورونا .
وقام خرفان خالل الزيارة بجولة يف املخيم اطلع فيها على �إجراءات ال�سالمة
العامة وق��ام ب��زي��ارة اىل م�شروع املكرمة امللكية وه��و املبنى التنموي واملخازن
اال�ستثمارية ورافقه يف الزيارة رئي�س جلنة خدمات املخيم عبد املح�سن بنات ومدير
مديرية امل�شاريع يف الدائرة املهند�س احمد العمري ومدير مكتب الدائرة ملحافظة
جر�ش حممد �شديفات .

م � ��دي � ��ر ع� � � ��ام ال � � �� � � �ش � � ��ؤون ال� �ف� �ل� ��� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ي � ��وع � ��ز ب� �ت� ��أم�ي�ن
اح � � �ت � � �ي� � ��اج� � ��ات ال � � �ب � � �ن� � ��اي� � ��ات امل� � � �ع � � ��زول � � ��ة يف امل � �خ � �ي � �م� ��ات
ال�شروق-
ق��ام املهند�س رفيق خرفان مدير
ع���ام دائ����رة ال�����ش ��ؤون الفل�سطينية
ب��ت��وج��ي��ه جل����ان خ���دم���ات خم��ي��م��ات
الوحدات والبقعة وحطني لت�أمني �سكان
البنايات املعزولة بجميع احتياجاتهم
اال�سا�سية من م��واد متوينية وخ�ضار
وادوي���ة بالإ�ضافة اىل ر���ش وتعقيم
االحياء املوجودة بها.
وق��ال خرفان انه يف �ضوء ازدي��اد
ح���االت الإ���ص��اب��ة ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا

ووجود حاالت يف هذه املخيمات البد
م��ن ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ات��ف م��ن اجلميع
لت�سهيل عمل جل��ان التق�صي الوبائي
يف ال�سيطرة على الإ�صابات بالفريو�س
ومنع انت�شاره وذل��ك من خالل العزل
ال��ت��ام يف م��واق��ع الإ���ص��اب��ات وت ��أم�ين
احتياجات قاطني الأم��اك��ن املعزولة
بكافة احتياجاتهم ل�ضمان ال�سالمة
للجميع.
و�أ�شار خرفان اىل ان عدد البنايات
التي مت عزلها حتى االن يف املخيمات

 14بناية يف خميم البقعة وبناية
واح���دة يف ك��ل م��ن خميمي ال��وح��دات
وحطني م�ضيفا ان��ه مت التوا�صل مع
الهيئة اخل�يري��ة الها�شمية لتزويد
قاطني البنايات املعزولة بطرود خري.
ووج��ه خ��رف��ان ال�شكر والتقدير
اىل �أم��ي��ن ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة اخل�يري��ة
الها�شمية امي��ن املفلح على التعاون
ال��ذي ابدته الهيئة مل�ساعدة قاطني
البنايات املعزولة وت�أمني احتياجاتهم
ال�ضرورية.

ان � � �ت � � �ه� � ��اء ا�� � �س� � �ت� � �ق� � �ب � ��ال ط� � �ل� � �ب�� ��ات م� � �ك�� ��رم�� ��ة اب � � � �ن� � � ��اء امل � �خ � �ي � �م� ��ات
ال�شروق :
انتهت دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية
يف ا�ستقبال طلبات اال���س��ت��ف��ادة من
امل��ك��رم��ة امللكية ال�سامية اخلا�صة
ب�أبناء املخيمات للطلبة الذين اجتازوا
امتحان الثانوية العامة وممن تنطبق
عليهم �شروط التقدم للمكرمة والبالغ
عددها  350مقعدا.
وقال املهند�س رفيق خرفان مدير
عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية انه مت
ت�شكيل جلنة رئي�سية وجلان فرعية يف
جلان اخلدمات باملخيمات للت�سهيل على
املواطنني وا�ستقبال الطلبات ملن تنطبق
عليهم ال�شروط وخا�صة �شرط ال�سكن
يف املخيم وامتام املرحلة االعدادية يف

مدار�س وكالة الغوث ،م�ضيفا انه �سيتم
ار�سال الطلبات من مكاتب الدائرة يف
املخيمات اىل املركز الكرتونيا للت�سهيل
على املواطنني و�ضمان �سرعة الإجناز.
وا���ض��اف خ��رف��ان ان ه��ذه املكرمة
ت�شمل خم��ي��م��ات ال��ب��ق��ع��ة واحل�����س�ين
وال��وح��دات واالم�ير ح�سن والطالبية
ومادبا وحطني بالإ�ضافة اىل خميمات
جر�ش وال�شهيد عزمي املفتي وارب��د
والزرقاء وال�سخنة و�سوف.
وبني خرفان ان هذه اللجان بد�أت
با�ستقبال الطلبات يوم الثالثاء املوافق
 2020/8/18ول��غ��اي��ة ن��ه��اي��ة دوام
ي��وم الثالثاء امل��واف��ق 2020/8/25
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ط��ل��ب��ات جل��ن��ة تن�سيق

القبول املوحد وبلغ عدد الطلبات التي
مت تقدميها  728طلبا .
وا�����ض����اف خ���رف���ان ان ال��ل��ج��ن��ة
املخ�ص�صة ال�ستقبال الطلبات قامت
بالتحقق م��ن انطباق ال�شروط على
املتقدمني لهذه املكرمة ومت حتويل
الطلبات اىل اللجنة الرئي�سية يف
دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية العتمادها
واخ��ت��ي��ار ح�صة ك��ل خم��ي��م م��ن ه��ذه
املقاعد.
وي��ذك��ر ان ه��ذه امل��ك��رم��ة واح��دة
من مكارم جاللة امللك العديدة التي
ينعم بها على ابناء املخيمات والتي
ت�سهم ب�شكل كبري من حت�سني ظروفهم
املعي�شية.

ج �ل �� �س��ة ع �� �ص��ف ذه� �ن ��ي ل �� �ش��رك��اء ان ��دي ��ة االب � � ��داع يف ال� ��� �ش� ��ؤون ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
ال�شروق-
ع��ق��دت دائ����رة ال�����ش ��ؤون
الفل�سطينية جل�سة ع�صف
ذهني ل�شركاء �أندية االبداع
ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق 8/19
بح�ضور مندوبني عن وزارات
وم�ؤ�س�سات متميزة مهتمة يف
تطوير وتنمية قطاع ال�شباب
وح�������ض���ور ع����دد م���ن م����دراء
ور�ؤ����س���اء اق�����س��ام يف ال��دائ��رة
وجل�����ان خ���دم���ات امل��خ��ي��م��ات
و�شباب �أندية الأبداع.
وك��ان الهدف من اجلل�سة
اخل���روج بتو�صيات مل�ستقبل
�أف�������ض���ل يف ب���ن���اء ال���ق���درات
وال���ت���دري���ب وال���و����ص���ول اىل
خم��ي��م��ات م��ب��دع��ة و���س��ع��ي��دة

وبيئة �آمنة وبجهود م�شرتكة
يف ظل الأزمة التي يعاين منها
العامل  ،ونتج عن اجلل�سة عدد
من املخرجات والتو�صيات التي
�سوف يتم الإعالن عنها الحقا

وترجمتها على �أر���ض الواقع
بعد توقيع عدد من االتفاقيات
التي �سترثي برامج التدريب
والت�شغيل يف املخيمات.
ويف نهاية اجلل�سة تقدم

م��دي��ر ال�����ش ��ؤون الإداري�����ة يف
ال��دائ��رة �سامر خ�صاونة من
احل�����ض��ور بال�شكر والتقدير
م�ؤكدا على ان هذه اللقاءات
�ستكون دورية.

وح�������ض���ر اجل���ل�������س���ة م��ن
ال�شركاء مندوبني عن (وزارة
ال�شباب ،م�ؤ�س�سة ط�لال ابو
غ��زال��ة ،م�ؤ�س�سة ويل العهد،
وزارة العمل  ،وزارة الثقافة).
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���������ص��������دور ك�������ت�������اب االجن���������������������ازات ال���������س����ن����وي
ع������ام  2019ل�����دائ�����رة ال���������ش�����ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
ال�شروق-
ا�صدرت دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية
ك��ت��اب اجن��ازات��ه��ا ال�سنوي ل��ع��ام ،2019
وت�ضمن الكتاب موجز تاريخي عن ن�ش�ؤ
ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،موجات
ال��ه��ج��رة ال��ت��ي ا�ستقبلها االردن عامي
1948و ،1967ون�شات وت��ط��ور خميمات
الالجئني الفل�سطينيني ،ا�ضافة اىل اعداد
الالجئني ح�سب �سجالت وك��ال��ة الغوث
الدولية (االونروا)  ،وت�ضمن الكتاب اي�ضا
نبذة تاريخية عن امل�ؤ�س�سات الر�سمية
االردن���ي���ة ال��ت��ي ُان�����ش���أت الدارة ���ش ��ؤون
ا���ض��اف��ة اىل م��ه��ام وواج��ب��ات دائ���رة ال�����ش��ؤون
الفل�سطينية  ،وا�سرتاتيجيتها لتنفيذ املهام املوكولة
اليها .
وا�ستعر�ض ال��ك��ت��اب اه��م امل�����ش��اري��ع واخل��دم��ات
املقدمة اىل اب��ن��اء املخيمات خ�لال ال��ع��ام  ،وعلى
ر�أ�سها املبادرات وامل�شاريع امللكية يف املخيمات  ،التي
�شملت كافة القطاعات التعليمية وال�صحية والبنية
التحتية  ،وت�أهيل م�ساكن اال�سر الفقرية واالندية
ال�شبابية ،ا���ض��اف��ة اىل امل��ك��رم��ة امللكية لطالب
اجلامعات التي ي�ستفيد منها (  )350طالبا وطالبة
كل عام  ،واملبادرات امللكية مل�شاريع مراكز الت�أهيل
املجتمعي  ،ا�ضافة اىل م�شاريع املبادرات امللكية الن�شاء
العديد من املراكز التنموية التي تخدم جمتمع ابناء
املخيمات وكذلك امل��ب��ادرات امللكية لت�أهيل منازل
اال�سر الفقرية وامل�ساعدات العينية البناء املخيمات .

الالجئني الفل�سطينيني منذ ع��ام 1950
ولغاية االن .
وا�ستعر�ض ال��ك��ت��اب مكانة الق�ضية
الفل�سطينية يف ال�سيا�سة االردنية بقيادة
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ،
واالهتمام والرعاية الها�شمية التي يوليها
جاللته البناء املخيمات من خالل املكارم
واملبادرات امللكية التي حتظى بها كباقي
�شرائح املجتمع االردين .
كما اجنزت الدائرة خالل العام  ،2019ت�أهيل
( )50وحدة �سكنية يف كافة املخيمات  ،ا�ضافة اىل
م�شايع البنى التحتية التي تنفذها جلان خدمات
املخيمات ال��ت��ي ت�شمل �صيانة ال�����ش��وارع و�شبكات
ت�صريف املياه واالمطار يف كافة املخيمات  ،ا�ضافة
اىل اخلدمات التي تقدمها الدائرة من خالل مكاتبها
يف املخيمات والتي ت�شمل اذونات اال�شغال للخدمات
العامة  ،وتراخي�ص املحالت  ،باال�ضافة اىل متابعة
اعمال وكالة الغوث االونروا يف املخيمات ،وامل�شاريع
املمولة م��ن اجل��ه��ات الدولية املانحة مثل م�شروع
حت�سني البنية التحتية يف خميم جر�ش بالتعاون
مع االونروا وبنك التنمية االملاين  ، KFWوم�شروع
الوكالة االيطالية لت�أهيل ( )100وحدة �سكنية يف
خميم حطني  ،ا�ضافة ملا تقوم به الدائرة من ت�سهيل
العمال وكالة الغوث الدولية االونروا.

ا�ضافة اىل متابعة تطورات الق�ضية الفل�سطينية
وا�صدر العديد من التقارير والدا�سات حول االنتهكات
اال�سرائيلية يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وب�شكل
خا�ص يف مدينة القد�س  ،وامل�شاركة يف امل�ؤمترات التي
تعقدها جامعة الدول العربية ذات ال�صلة بالق�ضية
الفل�سطينية .
وتتطلع دائ���رة ال�����ش ��ؤون الفل�سطينية خالل
املرحلة ال��ق��ادم��ة ملزيد م��ن االجن����ازات مب��ا يخدم
جمتمع الالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات  ،وتعزيز
قدراتها لتقدمي اف�ضل اخلدمات ل�سكان املخيمات .

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

عمان-
ق��ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة ال�����ش��ؤون
الفل�سطينية ،املهند�س رفيق خرفان،
�إن “الأردن وال��دول امل�ضيفة لالجئني
الفل�سطينيني �أكدوا ،خالل اجتماعهم
�أم�����س ،رف�ضهم املطلق لتوجه وكالة
الغوث الدولية “الأونروا” تخفي�ض
خدماتها بن�سبة  ،% 10و�شددوا على
مناه�ضتهم لأي �إجراء باجتاه تقلي�ص
خدمات الوكالة الأ�سا�سية املقدمة
لالجئني”.
و�أ�ضاف خرفان ،يف حديث لـ”الغد”
�إن “الدول امل�ضيفة وجامعة ال��دول
العربية اتفقت ،خالل اجتماعها املهم
الذي عقد �أم�س برئا�سة الأردن عرب
تقنية “زووم” ،على �صياغة ر�سالة �إىل
املفو�ض العام “للأونروا” للت�أكيد على
رف�ض التقلي�صات التي تعتزم الوكالة
�إجراءها ،كما �صرحت بذلك م�ؤخراً.
و�أ����ش���ار �إىل “توافق املجتمعني
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على �ضرورة فتح مدار�س الوكالة يف
موعدها املقرر لبدء العام الدرا�سي
اجلديد وح�سب �أمناط الدوام املعتمدة
يف ال���دول امل�ضيفة” ،ف�ض ً
ال ع��ن حث
امل��ف��و���ض ال��ع��ام على ال��ت��ح��رك اجل��اد
حل�شد املوارد املالية الالزمة للوكالة.
و�أبدت الدول امل�ضيفة ا�ستياءها من
“جتاهل املفو�ض العام ،منذ ت�سلّم مهامه
الرئا�سية يف الأول من ني�سان (�إبريل)
املا�ضي ،حليوية النافذة اخلارجية يف
تلقي الدعم املايل املنا�سب للوكالة ،ال
�سيما يف ظل عجزها املايل الكبري الذي
يبلغ ح��وايل  330مليون دوالر للعام
احلايل”.
وق��ال خرفان� ،إن “املفو�ض العام
م��دع��و ،وف��ق ر���س��ال��ة ال���دول امل�ضيفة
واجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ل��ـ “التحرك
ال��ن�����ش��ط ن��ح��و دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي
وال���دول الأوروب��ي��ة وحتى ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية حل�شد املوارد املالية
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الالزمة للوكالة حتى تتمكن من ت�أدية
مهامها وت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا لالجئني
الفل�سطينيني”.
ولفت �إىل انتقاد املجتمعني لتوجه
امل��ف��و���ض ال��ع��ام ال���ذي �أف�����ص��ح عنه يف
خطاب �ألقاه يف الأول من متوز (يوليو)
احل���ايل خ�ل�ال ر���س��ال��ت��ه للعاملني يف
الوكالة ب�ش�أن “اللجوء �إىل اللجنة
اال�ست�شارية للوكالة يف ح��ال ا�ستمر
العجز امل��ايل على و�ضعه ال��راه��ن من
�أجل بحث احللول امل�شرتكة للخروج من
ال�ضائقة املالية القامتة حاليا”.
و�أو�ضح خرفان �أن “مهام اللجنة
اال�ست�شارية ينح�صر يف نطاق تقدمي
امل�شورة والن�صح للمفو�ض العام ،بينما
كان الأ�صل الرجوع �إىل الأمم املتحدة
لإي��ج��اد احل��ل��ول للإ�شكالية املالية
احلالية”.
وقال� ،إن “الدول امل�ضيفة ترف�ض
�أي حم��اول��ة لتحميلها عبئا �إ�ضافيا

م��ن املفرت�ض �أن يكون م��ن م�س�ؤولية
الوكالة” ،م�����ش�يرا اىل �أن “الدول
امل�ضيفة ال تقف �إىل جانب ما تردد
م��ؤخ��را م��ن �أن��ب��اء ح��ول توجه �إدارة
الوكالة لإط�لاق ن��داء ط��وارئ جديد
نتيجة �أزمة فريو�س كورونا ،بينما مل
تتلق م��ن ندائها الأول املماثل �سوى
نحو  55مليون دوالر من �إجمايل 93.4
مليون دوالر قيمة نداء الطوارئ الذي
�أط��ل��ق��ت��ه لنف�س الغاية” ،و���ض��رورة
متابعة ال��ن��داء الأول قبل التوجه
لإطالق �آخر مماثل.
و�أك��د �أهمية “�أن يتحرك مندوب
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ال�����ذي ح�ضر
االجتماع ،حلث ال��دول العربية على
ال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه ال��وك��ال��ة
والتربع بـ  % 7.8من موازنة الوكالة
املن�صو�ص عليها ،حيث مل ي�صل من
قيمة التربع حتى الآن �سوى  % 1فقط
من ميزانية الوكالة”.

م������ع������دات ح����م����اي����ة ط���ب���ي���ة ����ص���ي���ن���ي���ة ل�ل�اج���ئ�ي�ن
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف م���ن���اط���ق ع���م���ل���ي���ات الأون���������روا

ال�شروق-
قدمت احلكومة ال�صينية تربعا حيويا م�ؤلفا
من معدات حماية �شخ�صية ت�شمل كمامات جراحية
وكمامات وجه وقائية وقفازات جراحية معقمة
وواقيات طبية للعيون و�أثواب طبية واقية ودروع
للوجه ،وذل��ك مل�ساعدة الجئي فل�سطني من خالل
وك��ال��ة الأمم املتحدة ل��غ��وث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى
و�سيمكن ه���ذا ال��ت�برع ال��وك��ال��ة الأمم��ي��ة من
توفري حماية �أف�ضل لالجئي فل�سطني من فريو�س
كوفيد 19-يف مناطق عمليات «االونروا» يف الأردن

وق��ط��اع غ��زة وال�ضفة الغربية ولبنان و�سورية
م��ن خ�لال م��ع��دات ال�سالمة املتوافقة م��ع املعايري
ال�صناعية وق��ال املفو�ض ال��ع��ام للوكالة فيليب
الزاري��ن��ي «�إن ه��ذا ال��ت�برع م��ن جمهورية ال�صني
ال�شعبية يوفر طبقة �أ�سا�سية من احلماية لالجئي
فل�سطني الذين يكافحون انت�شار هذه اجلائحة يف
ظل امل�صاعب املتزايدة يف جميع �أنحاء املنطقة
ويف �إ�شارة �إىل دعمهم للوكالة ،قال ال�سفري جو
وي رئي�س مكتب جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى
دولة فل�سطني �أن «ال�صني �ستوا�صل دعمها الثابت
لق�ضية فل�سطني ال��ع��ادل��ة ،و�ستقوم ب��دع��م عمل

الأون���روا .وتدعو ال�صني املجتمع ال��دويل لتقدمي
املزيد من الدعم وامل�ساعدة لالجئي فل�سطني من
خالل الأونروا

« �أب� � � ��و غ � ��زال � ��ه ل� �ل� �م� �ع ��رف ��ة» ي� �خ� �ت� �ت ��م دورة ب� ��رجم� ��ة ل �ل �ف �ت �ي��ات
يف ج� � � �م� � � �ع� � � �ي � � ��ة دع � � � � � � � ��م �أب� � � � � � � �ن � � � � � � ��اء خم� � � � �ي � � � ��م ج � � ��ر� � � ��ش
ال�شروق-
اختتم جمتمع ط�لال �أب��و غزاله للمعرفة دورة برجمة عقدها
للفتيات بالتعاون م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان و�شركة دائرة التعليم
لتطوير املهارات ،يف حمطة املعرفة املُن�ش�أة يف جمعية دعم �أبناء خميم
غزة يف جر�ش  ،وتعد « �شركة التعليم « واحدة من ال�شركات التي ت�سعى
من خ�لال براجمها �إىل تعزيز الربجمة وري���ادة الأع��م��ال وامل��ه��ارات
الإبداعية لدى الأطفال.

وت�أتي ال��دورة �ضمن مبادرة تعليم الربجمة للفتيات التي يتعاون
«جمتمع �أب��و غ��زال��ه» و�شركة التعليم يف تنفيذها لتعليم الربجمة
املتخ�ص�صة يف تطوير تطبيقات االن��دروي��د للفتيات م��ن امل��دار���س
احلكومية واملجتمع املحلي واللواتي يرتاوح �أعمارهن بني  16 - 14عاما
،و�سيتم تنفيذ املبادرة يف جميع حمافظات اململكة حيث تتواجد حمطات
طالل �أبو غزاله املعرفية ،ومت اختيار (خميم غزة) يف حمافظة جر�ش
كنقطة انطالق لهذه املبادرة.

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

ال�شروق-
قام مت�صرف
ل��واء بني عبيد
ال��دك��ت��ور �صقر
ال��دروع ،يرافقه
رئي�س مركز �أمن
احل�صن ومدير
�أ�شغال لواء بني
ع��ب��ي��د ورئ��ي�����س
ب��ل��دي��ة احل�صن
ب��زي��ارة للجنة
خ���دم���ات خميم
ال�شهيد عزمي
املفتي �صباح يوم الأربعاء املوافق ( )2020/8/12بح�ضور �أع�ضاء جلنتي
اخلدمات والهيئة اال�ست�شارية ور�ؤ�ساء اجلمعيات واملراكز ووجهاء املخيم
لالطالع على �أحوال املخيم.
ورحب رئي�س اللجنة باحل�ضور و َ
مت مناق�شة عدة �أمور وق�ضايا تهم املخيم
َ
و�أهمها ق�ضية �شح املياه وال�شوارع الرئي�سية و�إمكانية �صيانتها من قبل بلدية
�إربد والأ�شغال و�أي�ضا مت مناق�شة م�شكلة الكهرباء

ال�شروق-
ع�����ق�����دت
جل��ن��ة خ��دم��ات
خميم ال��زرق��اء
اج��ت��م��اع��ا ي��وم
اخلمي�س املوافق
2020 /8 /13
يف مقر اللجنة
بح�ضور م�ؤ�س�سة
ط��م��ي لتنمية
املوارد الب�شرية التي �سوف تقوم بتنفيذ ا�ستبيان يف كل املخيمات بال�شراكة مع
الوكالة االملانية للتعاون الدويل ( )GIZودائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية حيث مت
عقد االجتماع بح�ضور امل�شاركني العاملني مع امل�ؤ�س�سة ورئي�س واع�ضاء اللجنة.
وقامت جلنة خدمات خميم الزرقاء بفتح �شارع خدمات بالقرب من مبنى
منطقة وكالة الغوث الدولية خلدمة وت�سهيل دخول االهايل يف منطقة م�سجد
عز الدين الق�سام وت�سهيل دخول �سيارات الطوارئ الكهرباء والدفاع املدين
حيث ثمن ال�سكان فتح هذا ال�شارع ملا له من تخفيف وت�سهيل حركة الدخول
واخلروج اىل تلك املنطقة
كما قامت جلنة خدمات خميم الزرقاء برتكيب ملبات انارة و�صيانة لوحدات
االنارة داخل �شوارع املخيم بالإ�ضافة اىل �صيانة ( )150وحدة انارة خالل
الفرتة املقبلة.
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ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

«حديقة �أل����وان»� ..أول م�ساحة بيئية تعليمية يف خميم جر�ش

ال�شروق-
افتتحت العربية حلماية الطبيعة «حديقة �أل��وان» يف
حرم مدر�سة �إناث خميم جر�ش الإعدادية االوىل (الأونروا)
يف خميم جر�ش ،بح�ضور مدير (الأون��روا) يف الأردن حممد
�أذار ،وطيف من الداعمني وال�شركاء والإعالميني.
وحتولت م�ساحة تقدّ ر بـ ( 888م�تر ًا مربع ًا) من بقعة
مهملة ومغلقة �إىل واحة بيئية حتتوي على زواي��ا تفاعلية
وتعليمية بالإ�ضافة ملدرج للطالبات يف املدر�سة الوحيدة لهنّ يف
املخيم ،بدعم وتنفيذ م�شرتك من «العربية» و»�سنابل» لتن�سيق
احلدائق ،وم�ساهمة من بنك الأردن  ،e.constructورامي
الناظر ،والدهانات الوطنية ،وا�ستعر�ض احل�ضور خالل مرا�سم
االفتتاح مرافق احلديقة التي ا�ستغرقت عامني من العمل ،من
�أجل توفري متنف�س للطالبات والكادر التعليمي تعزيز ًا لل�سالمة
النف�سية والعقلية ،وخلق جو هادئ جميل من �ش�أنه زيادة قدرة
الطالبات على التفكري والرتكيز ،وحت�سني �أدائهم الدرا�سي.
وق��ال��ت م��رمي اجلعجع ،م��دي��رة «ال��ع��رب��ي��ة» �إن الفكرة
ولدت عام  2018من دافع امل�س�ؤولية كمنظمة جمتمع مدين
تعنى بخلق وتعزيز البيئات النظيفة ،م�ضيفة «لذلك �سعينا
�إىل توفري م�ساحة تعليمية تفاعلية بيئية م�ستدامة تخدم

ال���ت���ق���ري���ر
ال�������ش���ه���ري
ل������دائ������رة
ال���������ش�����ؤون
لفل�سطينية
ح�����������������ول
ت�����ط�����ورات
ال���ق�������ض���ي���ة
لفل�سطينية

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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الطالبات يف عدة م�ساقات (العلوم ،الفن ،البيئة ،الزراعة) ،ال
�سيما مع افتقار املدر�سة �إىل امل�ساحات اخل�ضراء.
وبينت اجلعجع �أن احلديقة التي حتتوي على م��د ّرج يف
منت�صفها ت�ساهم كذلك يف حل مع�ضلة االكتظاظ الكبري يف
الغرف ال�صفية للمدر�سة ،حيث ينتظم فيها نحو  ٣٠٠٠طالبة
يتوزعون على فرتتني ،ونحو � ٣صفوف من املدر�سة -تو�صف بـ
“الطيارة» -تفتقد غالب ًا �إىل حجرات �صفية.
وعرب حممد �آدار ،مدير عمليات الأون��روا يف الأردن عن
امتنانه قائ ًال» بالنيابة عن الأونروا� ،أود �أن �أعرب عن تقديري

ا���ص��درت دائ���رة ال�����ش��ؤون الفل�سطينية
تقريرها ال�شهري ل�شهر مت��وز  2020حول
تطورات الق�ضية الفل�سطينية و�أبرز التقرير
 ،ت�أكيد جاللة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ابن
احل�سني ،على موقف الأردن الثابت والرا�سخ
حيال الق�ضية الفل�سطينية ودعمه لل�شعب
الفل�سطيني لنيل حقوقه و�إق��ام��ة دولته
امل�ستقلة على ت��راب��ه ال��وط��ن��ي مب��ا ي�ضمن
�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،ذات
ال�����س��ي��ادة وال��ق��اب��ل��ة للحياة ،على خطوط
الرابع من حزيران عام  ،1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وت�أكيد جاللته على �أن �أي
�إجراء �إ�سرائيلي �أحادي اجلانب ل�ضم �أرا�ض
يف ال�ضفة الغربية� ،أمر مرفو�ض ،ومن �ش�أنه
تقوي�ض فر�ص حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف
املنطقة.
ك��م��ا ا�ستعر�ض ال��ت��ق��ري��ر االن��ت��ه��اك��ات
اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��وا���ص��ل��ة يف االرا����ض���ي
الفل�سطينية املحتلة ب�سكانها ومقد�ساتها
���د جل��م��ي��ع امل��واث��ي��ق
ومم��ت��ل��ك��ات��ه��ا يف حت� ٍ
واملعاهدات والقرارات الدولية ،وا�ستمرارا
ملمار�سة �سيا�ساته اال�ستيطانية والتهويدية
والعن�صرية �ضد الفل�سطينيني ،بكافة �أ�شكالها
من قتل واعتقال وهدم وا�ستيطان وتهويد دون
االك�تراث بالقرارات واالتفاقيات الدولية،
وتنفيذا للمطامع االحتاللية ،مبددا بذلك
�سائر اجلهود الرامية اىل التو�صل اىل حل
دولتني ل�شعبني� ،سالبا ال�شعب الفل�سطيني
حقه يف قيام دولة م�ستقلة ذات �سيادة على
خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام ،1967
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
وكان ابرزها ا�ست�شهاد ( )3فل�سطينيني،
�أحدهم �أ�سري تويف نتيجة الإهمال الطبي
املتعمد عقب ق�ضائه ( )26عاما يف الأ�سر،
و�آخر ا�ست�شهد مت�أثرا ب�إ�صابته جراء الذي
�شنته دول��ة االحتالل على قطاع غزة عام
. 2014
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العميق لهذه املبادرة العظيمة ،التي خلقت م�ساحات طبيعية
لأك�ثر م��ن  3000طالبة ليت�سنى لهم ق�ضاء بع�ض الوقت،
والتعلم بن�شاط وتعزيز �صحتهم العقلية» ،و�أ�ضاف «�ست�ستقبل
طالبتنا يف مدر�سة خميم جر�ش للإناث التابعة للأونروا هذه
ال�سنة الدرا�سية اجلديدة بحما�س مع هذه املنطقة اخل�ضراء
واملدرج اجلديدين.
و بينت م .زينة اجلعجع ،رئي�سة �أع��م��ال الت�صميم يف
«�سنابل» �أن احلديقة �صممت بنمط ت�شاركي بعد عقد �سل�سلة
من النقا�شات مع الطالبات واملعلمات للتعرف على تطلعاتهم
من احلديقة ،وت�شخي�ص �أبرز امل�شكالت يف املدر�سة ،الفتة �إىل
�أن احلدائق هي حق للنا�س ب�صرف النظر عن توفر املوارد �أو
ندرتها.
و�أو���ض��ح��ت �أن ال��ن��ب��ات��ات امل��زروع��ة يف احل��دي��ق��ة جرى
بناء على عوامل ع��دّ ة ،كقدرتها على جلب الظل
اختيارها ً
وحت ّمل اجلفاف ،واعتمادها على �إعادة ا�ستخدام مياه الأ�سطح،
وقلة احتياجها �إىل ال�صيانة ،كما بينت �أن الأ�شجار املزروعة
تعك�س ثقافتنا املحلية ،حيث احتوت احلديقة على �أن��واع
عديدة من النباتات الطبية والأ�شجار مبا يف ذلك املثمرة منها
للتوعية ب�أهمية تعزيز الأمن الغذائي.

 ,ونفذت قوات االحتالل خالل ال�شهر،
مو�ضوع التقرير ( )410حادثة اعتقال ،كان
ن�صيب القد�س منها ( )126اعتقاال ،يف �إطار
ممار�سات وح�شية مهينه يعي�شها املعتقلون
منذ حلظات االعتقال الأوىل و�صوال ملراكز
التوقيف الإ�سرائيلية ،ورمبا عقب الإفراج
عنهم.
ووا���ص��ل��ت ق���وات االح��ت�لال اقتحامها
لتجمعات �سكنية فل�سطينية و�صلت �إىل
( )303اقتحام ًا ( )299منها يف ال�ضفة و()4
يف قطاع غزة .كما �أقامت ما جمموعه ()307
حاجزا �أعاقت حركة املواطنني والب�ضائع
واملنتجات الزراعية يف ال�ضفة الغربية.
ا�ضافة اىل ا�ستمرار ق��وات االحتالل
الإ�سرائيلي يف ممار�سة انتهاكاته املمنهجة
�ضد املقد�سات الإ���س�لام��ي��ة وامل�سيحية يف
الأرا����ض���ي الفل�سطينية املحتلة حيث مت
ت�سجيل مت ت�سجيل ( )23حادثة اعتداء
على خمتلف مواقع العبادة.
ووا�صلت �سلطات االح��ت�لال �سيا�ساتها
العن�صرية �ضد الفل�سطينيني ،وم�صادرة
�أرا�ضيهم و�إخطار الكثري من املن�ش�آت بالهدم،
ح��ي��ث �شهد �شهر مت���وز ،ه���دم ( )18بيت ًا
ومن�ش�أة.و�إقرار �سلطات االحتالل عددا من
امل�شاريع اال�ستيطانية التي تهدف اىل تكثيف
اال�ستيطان وتر�سيخ ال��وج��ود اليهودي يف
عدد من املدن ويف طليعتها القد�س؛ وموا�صلة
اع����ت����داءات امل�����س��ت��وط��ن�ين ���ض��د امل��واط��ن�ين
الفل�سطينيني وممتلكاتهم ومقد�ساتهم
يف �إط����ار دع���م وح��م��اي��ة كاملتني توفرها
خمتلف م�ؤ�س�سات االحتالل؛ �إذ �سجل �شهر
مت���وز )37( ،2020حادثة اعتداء و()44
حادثة م�صادرة ممتلكات.
وعلى �صعيد ال�ش�أن الإ�سرائيلي تناول
التقرير م��ا �أع���ده مركز «م���دار» ا�ستعر�ض
م��دى ت ��أث��ر ق��وة ح��زب الليكود داخ��ل��ي��ا يف
�أعقاب ت�أجيل تنفيذ خمطط ال�ضم� ،إذ ي�سود

االعتقاد �أن �أي خ�سارة حمتملة لنتنياهو
والليكود بني امل�ستوطنني قد يتم تعوي�ضها
لدى جمهور من الإجناز ال�سيا�سي الذي حققه
نتنياهو م��ن خ�لال االت��ف��اق م��ع االم���ارات،
اىل جانب تقرير �آخ��ر ب�ش�أن خطة «�إع��ادة
توطني دول��ة �إ�سرائيل  »2040التي تهدف
�إىل ترحيل الفل�سطينيني البدو من �صحراء
النقبو�إ�سكان مليون م�ستوطن مكانهم ،و�إ�سكان
ن�صف مليون م�ستوطن يف اجلليل .ا�ستعرا�ضا
لبحث ي��دور ح��ول ظ��روف ظهور ال��وب��اء يف
�إ�سرائيل تهيئ لقيادتها ال�سيا�سية فر�صة
مواتية ،ذهبية ون��ادرة ،ملحاولة جتيري هذه
اجلائحة وا�ستثمارها يف «معاجلة» الأزم��ة
ال�سيا�سية ،احلزبية ،اخلانقة التي مت�سك
ب��خ��ن��اق �إ���س��رائ��ي��ل م��ن��ذ ف�ت�رة غ�ير ق�صرية
وج ّرتها �إىل ثالث ج��والت انتخابية عامة
متتالية يف غ�ضون �أق���ل م��ن �سنة واح��دة
وتزامن ظهور وباء كورونا

ف��������ي�������رو�����������������س ك��������������ورون��������������ا
• ما هي مدة ح�ضانة
• م���ا ه���و ف�يرو���س
فريو�س كورونا اجلديد؟
كورونا امل�ستجد؟

يتمثل ف�يرو���س ك��ورون��ا
اجل��دي��د يف �ساللة جديدة
من فريو�س كورونا مل تُك�شف
�إ�صابة الب�شر بها قبل بدء
اجلائحة يف ووهان  ،ال�صني ،
يف دي�سمرب 2019

 14يوما على االقل

الأهمية للعاملني ال�صحيني
والأ�شخا�ص الذين يعتنون
ب�شخ�ص ما (يف املنزل �أو يف
مرفق للرعاية ال�صحية).

ال�����س��ن والأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن
ي��ع��ان��ون م��ن ام��را���ض طبية
مزمنة مثل الربو وال�سكري
و�أمرا�ض القلب �أكرث عر�ضة
ل��ل��م�����ض��اع��ف��ات ال��ط��ب��ي��ة يف
ح��ال��ة �إ���ص��اب��ت��ه��م ب��ال��ع��دوى
الفريو�سية.

ت�������ش���م���ل ال���ت���و����ص���ي���ات
��د م��ن
ال���ن���م���وذج���ي���ة ل���ل���ح� ّ
التعر�ض للإ�صابة مبجموعة
من الأم��را���ض ومنع انتقالها
ممار�سات مثل احلفاظ على
ن��ظ��اف��ة ال��ي��دي��ن والنظافة
ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة ومم���ار����س���ات
ال���غ���ذاء امل���أم��ون��ة وت��ف��ادي
االق���ت��راب ،ق���در الإم���ك���ان،
م��ن �أي �شخ�ص تظهر عليه
�أعرا�ض الأمرا�ض التنف�سية،
كال�سعال والعط�س.

خطر الإ���ص��اب��ة بالفريو�س
الذي ي�سبب 19-COVID
من حزمة مت نقلها و�سفرها
وتعر�ضها ل��ظ��روف خمتلفة
ودرج���ة احل���رارة منخف�ضة
� ً
أي�ضا.

ال ي��وج��د ع��ل�اج حم��دد
للمر�ض الذي ي�سببه فريو�س
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د .غ�ير �أن
العديد م��ن �أع��را���ض��ه ميكن
معاجلتها ،وب��ال��ت��ايل يعتمد
العالج على احلالة ال�سريرية
للمري�ض .وقد تكون الرعاية
الداعمة للأ�شخا�ص امل�صابني
بالعدوى ناجعة للغاية

ال��ع��ام��ل��ون ال�����ص��ح��ي��ون بهذا
الفريو�س نظر ًا القرتابهم من
املر�ضى �أكرث من عامة النا�س،
لذلك تو�صي املنظمة ه�ؤالء
العاملني با�ستخدام و�سائل
الوقاية املنا�سبة من العدوى
وتدابري املكافحة الالزمة.

• ما هي طرق انتقال
• ما هي الفرتة التي
العدوى بفريو�س كورونا
يبقى الفريو�س حيا على
امل�ستجد؟
ينتقل املر�ض من �شخ�ص اال�سطح؟

• هل يوجد لقاح �ضد
ب�����ض��ع ���س��اع��ات �أو حتى
لآخ�����ر ع�ب�ر ال�������رذاذ عند
• هل ميكن �أن ُي�صاب خ���روج���ه م���ن ان����ف او فم عدة �أيام .وقد تختلف هذه فريو�س كورونا امل�ستجد؟
ع���ن���دم���ا ي��ظ��ه��ر م��ر���ض
الب�شر بالعدوى بفريو�س امل�����ص��اب حل��ظ��ة ال�����س��ع��ال او الفرتة يف ظل ظروف خمتلفة
ك����ورون����ا م�����س��ت��ج��د من ال��زف�ير .ك��ذل��ك ينتقل عند (مثل ن��وع ال�سطح �أو درجة جديد فال يتوفر له �أي لقاح
ما مل يتم ت�صنيعه �أو ً
ال .وقد
مالم�سة اليد للأنف �أوالفم حرارة �أو رطوبة البيئة)
م�صدر حيواين؟
• هل ا�ستقبال طرد ي�ستغرق الأم��ر عدة �سنوات
خ���ل�������ص���ت ال���ت���ح���ري���ات او العني بعد تلوثها من �أ�سطح
• ه����ل ال���ع���ام���ل���ون
امل��ف��� ّ��ص��ل��ة �إىل �أن ف�يرو���س لوثت ب��ال��رذاذ املتطاير من او ب�ضاعة م��ن ال���دول قبل التو�صل �إىل ت�صنيع لقاح
ال�������ص���ح���ي���ون ع��ر���ض��ة
املوبوءة بالفريو�س امن؟ �ضد الفريو�س.
ك���ورون���ا امل�����س��ب��ب مل��ت�لازم��ة �سعال املر�ضى.
االل���ت���ه���اب ال���رئ���وي احل���اد
• ه��ل ي��وج��د ع�لاج ل�ل��إ����ص���اب���ة ب��ف�يرو���س
�إن احتمال �إ�صابة �شخ�ص
• هل يجب �أن �أرتدي
ال��وخ��ي��م (ال�������س���ار����س) قد
م�����ص��اب ب��ت��ل��وي��ث الب�ضائع ���ض��د ف�ي�رو����س ك���ورون���ا كورونا اجلديد؟
قناعا حلماية نف�سي؟
ً
انتقلت من قطط الزباد �إىل
ال ي��ح��ت��اج الأ���ش��خ��ا���ص التجارية منخف�ض ،كما �أن امل�ستجد؟
ن��ع��م ،مي��ك��ن �أن ُي�����ص��اب
الب�شر يف ال�صني عام ،2002
فيما انتقل ف�يرو���س كورونا
امل�����س��ب��ب مل��ت�لازم��ة ال�����ش��رق
الأو�سط التنف�سية MERS
م���ن الإب�����ل �إىل ال��ب�����ش��ر يف
اململكة العربية ال�سعودية يف
عام  .2012وهناك العديد
م��ن ���س�لاالت ف�يرو���س كورونا
الأخرى املعروفة التي ت�سري
بني احليوانات دون �أن تنتقل
العدوى منها �إىل الب�شر حتى
الآن .وم��ن امل��رج��ح �أن يتم
الك�شف عن �سالالت جديدة
م���ن ال���ف�ي�رو����س م���ع حت��� ّ��س��ن
الرت�صد حول العامل
و�سائل
ّ

• م��ا ه��ي �أع��را���ض
الإ�����ص����اب����ة ب��ف�يرو���س
كورونا؟

تتوقف الأع��را���ض على
ن��وع ال��ف�يرو���س ،لكن �أكرثها
�شيوع ًا م��ا يلي :الأع��را���ض
واحلمى ،وال�سعال،
التنف�سية،
ّ
و���ض��ي��ق ال��ن��ف�����س و���ص��ع��وب��ة
التنف�س .ويف احلاالت الأ�شد
وط�����أة ،ق��د ت�سبب ال��ع��دوى
االلتهاب الرئوي واملتالزمة
التنف�سية احل��ادة الوخيمة
وال��ف�����ش��ل ال���ك���ل���وي وح��ت��ى
الوفاة.

الذين لي�س لديهم �أعرا�ض
ت��ن��ف�����س��ي��ة ،م��ث��ل ال�����س��ع��ال،
�إىل ارت������داء ق��ن��اع ط��ب��ي.
ول����ك����ن ت���و����ص���ي م��ن��ظ��م��ة
ال�صحة العاملية با�ستخدام
الأق����ن����ع����ة ل�ل��أ����ش���خ���ا����ص
ال��ذي��ن يعانون م��ن �أع��را���ض
 19-COVIDولأول��ئ��ك
ال��ذي��ن ي��رع��ون الأ���ش��خ��ا���ص
ال���ذي���ن ل��دي��ه��م �أع����را�����ض،
مثل ال�سعال واحل��م��ى .يعد
أمرا بالغ
ا�ستخدام الأقنعة � ً

• هل فريو�س كورونا
امل�ستجد ي�صيب ا�شخا�ص
معينني؟

• م��ا ه��ي تو�صيات
• م���ا ال�����ذي ميكن منظمة ال�صحة العاملية
ال����ف��ي�رو�����س امل�����س��ت��ج��د
ي�صيب الأ�شخا�ص من جميع القيام به للحماية من للبلدان؟
ت�شجع املنظمة جميع
الأعمار وكلى اجلن�سني .كبار الفريو�س؟
تر�صد
البلدان على تعزيز
ّ
ح���االت ال��ع��دوى التنف�سية
احل����ادة ال��وخ��ي��م��ة وت��وخ��ي
ال���دق���ة يف ا���س��ت��ع��را���ض �أي
�أمن��اط غري اعتيادية لهذه
احل��االت �أو حاالت االلتهاب
ال���رئ���وي ،و�إب��ل��اغ املنظمة
ب�أي حاالت �إ�صابة بفريو�س
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د��� ،س��واء
كانت ه��ذه احل���االت م�ؤكدة
ُ�شجع
�أم م�شتبه ًا بها .كما ت ّ
البلدان على موا�صلة تعزيز
ت�أهبها ل��ل��ط��وارئ ال�صحية
وفق ًا للوائح ال�صحية الدولية
()2005

العدد الثالث واخلم�سون  12حمرم  1442املوافق � 31آب  2020م

9

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

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

تعترب الهجرة النّبو ّية
ح���دث��� ًا م��ه��م � ًا يف ال��تّ��اري��خ
الإ�سالمي ،وله مكانّة ها ّمة
ع��ن��د امل�����س��ل��م�ين ،و���س��م � ّي��ت
ب��ال��ه��ج��رة ل ّأن امل�����س��ل��م�ين
ت��رك��وا ب��ل��ده��م ،وب��ي��وت��ه��م،
و�أموالهم ،وخرجوا ب�أمر من
اهلل ،وجن���اة بدينهم ،وقد
ك��ان منهم م��ن ه��اج��روا �إىل
احلب�شة يف ال�سابق؛ ليلج�ؤوا
�إىل حاكمها العادل من بط�ش
قري�ش و�سادتها.

�سبب الهجرة

الر�سول
�أم��ر اهلل تعاىل ّ
وم�����ن م���ع���ه م����ن امل�����س��ل��م�ين
بالهجرة �إىل املدينة املنّورة،
بعد ما القوه من عذاب وظلم
من كفّار قري�ش ،فخرجوا من
مكّة �أفراداً ،وجماعات.

�أحداث الهجرة ال ّنبو ّية
ّ
ال�شريفة

��ر ال��ر���س��ول عليه
ت����أخ� ّ
وال�سالم عن الهجرة،
ّ
ال�صالة ّ
ح � ّت��ى �أذن اهلل ل��ه ب��ذل��ك،
فخرج �صلى اهلل عليه و�سلم
و�صاحبه �أب��و بكر ال�صديق
يف ال��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي اجتمعت
قري�ش على ن ّية قتله وهو
ن��ائ��م يف ف��را���ش��ه ،فجمعت
ع�شرة رج���ال ،ك� ٌّ�ل منهم من
قبيلة؛ حتّى يتفرق دمه بني
القبائل ،فحا�صروا منزله يف
ولكن اهلل �أخرج نبيه
الليل،
ّ
من بينهم بعد �أن �أغ�شى على
�أب�����ص��اره��م ،وك��ان النّبي قد
�أو���ص��ى لعلي ب��ن �أب���ي طالب
�أن يبيت يف م��ن��ام��ه ليعيد
الأمانات �إىل �أ�صحابها ،فقد
بال�صادق الأمني،
كان يعرف
ّ
وك����ان �أه����ل م � ّك��ة ي��ودع��ون
�أماناتهم ع��ن��ده ،فلما دخل
الرجال عليه وج��دوه عل ّي ًا،
ف��ان��ط��ل��ق��وا يف ال��� ّ��ص��ح��راء
القتفاء �أثره.
ك��ان ال��ر���س��ول �صلى اهلل
عليه و�سلم و�أبو بكر ال�صديق
قد �سلكا طريق ًا غري مبا�شرة،
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ك� ّ�ي ال يتمكّن امل�شركون من
ولكن قري�ش
الإم�ساك بهم،
ّ
�أعلنت جائزة مال ّية �ضخمة
بالنبي و�صاحبه،
ملن يظفر
ّ
ف��ا���س��ت��ط��اع ���ش��خ���� ٌ�ص ي��دع��ى
���س��راق��ة ب��ن م��ال��ك اق��ت��ف��اء
�أث��ره��م��ا ،وع��ن��دم��ا �أراد �أن
ي�شي مبكانهما انغر�ست �أقدام
ف��ر���س��ه يف ال���رم���ل ،فطلب
م��ن النبي �أن يدعو اهلل �أن
يخل�صه ،وملا �آمن وعده النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ب�سواري
ك�سرى ،ودخل الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم و�صاحبه
�إىل غار ثور ،وو�صل امل�شركون
�إليه ولو نظروا حينها ملو�ضع
�أق��دام��ه��م ل��ك��ان��وا ق��د ر�أوا
ال��ر���س��ول و�أب����و ب��ك��ر ،ول��ك� ّ�ن

اهلل حماهم ،ث��م مكثا فيه
ثالثة �أيام ،وبعد ذلك وا�صال
م�سريهم �إىل املدينة ،وقد
ت�سمى يرثب �آنذاك.
كانت ّ
و�صول النّبي �إىل املدينة
املنورة
عندما �أط��لّ النّبي �صلى
اهلل عليه و�سلم و�صاحبه
على املدينة� ،أخ��ذ امل�سلمون
ين�شدون
طلع ال��ب��در علينا ..من
ثنيات الوداع
وج��ب ال�شكر علينا ..ما
دعي هلل داع
ايها املبعوث فينا ..جئت
بالأمر املطاع،
و�أم������ر ال���ر����س���ول �صلى
اهلل عليه و�سلم ببناء �أول

املدير العام

املدير امل�س�ؤول

�سكرتري التحرير

املهند�س رفيق خرفان

احمد الروا�شدة

عفاف �سالمة

م�سجد يف الإ���س�لام ،ويدعى
م�سجد قباء ،كما �أنّ��ه �آخى
ب�ين امل��ه��اج��ري��ن والأن�����ص��ار،
فاملهاجرون خرجوا ب�أنف�سهم
وبدينهم ،وتركوا �أموالهم،
وبيتوهم ،ولي�س لهم الآن
ح��ي��ل��ة ،ف��ق��م ك���ل �أن�����ص��اري
باقت�سام ماله ،و�أمالكه بينه
وب�ين �أخ���وه م��ن املهاجرين،
فكانت ه��ذه الهجرة بداية
ح��ق��ي��ق� ّي��ة الن��ت�����ش��ار ال��دي��ن
الإ�سالمي ،وتقويته ،ويرجع
لها ال��ت��أري��خ الهجري� ،أو ما
ي�سمى بالأ�شهر القمر ّية.
ّ

ق�صة التقومي الهجري

ت��ق��ول ع��دد م��ن امل�صادر
الإ���س�لام��ي��ة �أن���ه يف خالفة

طبعت على مطابع :املركز احلريف
االردين للطباعة الفنية

�سيدنا عمر بن اخلطاب ر�ضى
اهلل عنه حتديدً ا يف ال�سنة
ال�����س��اب��ع��ة ع�����ش��رة للهجرة،
ورد خطاب �إىل �أب��ى مو�سى
الأ�شعري م� ًّ
ؤرخا يف �شعبان،
ف�أر�سل �إىل اخلليفة عمر بن
للخطاب ر�ضى اهلل يقول :يا
�أمري امل�ؤمنني ،ت�أتينا الكتب،
وق��د �أ ِّرخ بها يف �شعبان ،وال
ن���درى �أي �شعبان ه���ذا ،هل
هو يف ال�سنة املا�ضية؟ �أم يف
ال�سنة احلالية؟.
فجمع عمر ر�ضى اهلل عنه
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم
لي�ضعوا ح�ًلااً ل��ه��ذا اللب�س،
وب��د�أت اقرتاحات ال�صحابة
تتواىل ،فمنهم من قال ن�أخذ
بتاريخ مولد الر�سول �صلى
اهلل عليه و�آلة و�سلم ،و�آخر
قال :ن�أخذ بتاريخ وفاته� ،إال
�أنهم �أجمعوا فيما بعد على
�أن �أهم حدث بتاريخ الدولة
الإ�سالمية هو تاريخ الهجرة
النبوية امل�شرفة كونها بداية
�إقامة دولة الإ�سالم.
فا�ست�شار عمر بن اخلطاب
ر�ضى اهلل عنه �سيدنا عثمان
ب��ن ع��ف��ان والإم����ام على بن
�أب��ي طالب ر�ضى اهلل عنهما
يف ه���ذا االق��ت�راح ف ��أق��روه،
ف��أ���ص��ب��ح ه���ذا احل����دث املهم
بداية الت�أريخ للأمة العربية
الإ�سالمية جمعاء ،وكان هذا
يف �سنة 622م �أي بداية �شهر
«حمرم» حيث تبد�أ يف ال�سنة
ال��ث��ان��ي��ة وال��ع�����ش��ري��ن و�ستة
مائة ميالدية ،وبد�أ الت�أريخ
بهجرة ال��ر���س��ول �صلى اهلل
عليه و�أل���ه و�سلم منذ ذلك
التاريخ.
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