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القد�س  ..عا�صمة فل�سطني

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني العدد الرابع واخلم�سون � 13صفر  1442املوافق � 30أيلول  2020م

امللك ي�ؤكد على على موقف الأردن الثابت جتاه الق�ضية الفل�سطينية
وكاالت :

ا�ستقبل جاللة امللك عبداهلل الثاين ،يوم
اخلمي�س  ، 9/24وزي��ري خارجية م�صر �سامح
�شكري وفرن�سا جان �إيف لودريان ،واملمثل اخلا�ص
ل�لاحت��اد الأوروب����ي لعملية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط �سوزانا تري�ستال.
و�أك���د جاللة امل��ل��ك ،خ�لال اللقاء� ،أهمية
موا�صلة التن�سيق �إزاء خمتلف الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك وعلى ر�أ�سها م�ساعي حتقيق
ال�سالم يف ال�شرق الأو���س��ط ،و���ض��رورة تكثيف
اجلهود للتو�صل �إىل حلول �سيا�سية للأزمات التي
ت�شهدها املنطقة.
وجدد جاللته الت�أكيد على موقف الأردن
الثابت جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،و�ضرورة �إنهاء
ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي على �أ�سا�س حل
الدولتني ،مبا ي�ضمن قيام الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة ،ذات ال�سيادة والقابلة للحياة ،على

امل�شاركة يف االنتخابات
النيابية واجب وطني
املهند�س رفيق خرفان
مدير عام دائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية

خطوط الرابع من حزيران عام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،تعي�ش ب�أمن و�سالم �إىل جانب
�إ���س��رائ��ي��ل ،الف��ت � ًا ج�لال��ت��ه �إىل �أه��م��ي��ة ال���دور
الأوروبي بهذا اخل�صو�ص.
وت�أتي زيارة وزيري خارجية م�صر وفرن�سا

وامل��م��ث��ل اخل��ا���ص ل�لاحت��اد الأوروب������ي لعملية
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط� ،إىل اململكة يف �إطار
موا�صلة التن�سيق والت�شاور فيما يتعلق بالق�ضية
الفل�سطينية ،والعمل من �أجل ا�ستئناف املفاو�ضات
بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،لإنهاء ال�صراع.

ال���������������������رزاز ي�����ت�����ر�أ������������س اج������ت������م������اع������ا ل������ل������ف������ري������ق االق������ت�������������ص������ادي
عمان (-برتا)-

ناق�ش الفريق االقت�صادي خالل االجتماع
الذي عقده� ،أالثالثاء 9/29 ،برئا�سة رئي�س
ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز� ،أب��رز التحديات
ال��ت��ي ت��واج��ه القطاعات االقت�صادية واث��ر
جائحة كورونا على هذه القطاعات.
وا�ستمع الفريق االقت�صادي اىل ايجاز
قدمه رئي�س هيئة اال�ستثمار الدكتور خالد
الوزين حول خطط وبرامج الهيئة ال�ستقطاب
امل��زي��د م��ن اال�ستثمارات ال��ت��ي حت��رك عجلة
االقت�صاد وتوفر فر�ص العمل للأردنيني ،الفتا
اىل وجود م�صفوفة م�شاريع وفر�ص ا�ستثمارية
�سيتم الرتويج لها داخليا وخارجيا.
واك��د الفريق االقت�صادي �أهمية ايجاد
الآل���ي���ات ال�ل�ازم���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي��ات
وال�صعوبات التي تواجه بع�ض اال�ستثمارات
وال��ع��م��ل على اي��ج��اد ح��ل��ول مب��ا ي�ساعد على
ا�ستمرارها واالنتهاء منها.

وا�شار رئي�س هيئة اال�ستثمار بهذا ال�صدد،
اىل �أن الهيئة اوج���دت مديرية متخ�ص�صة

ملتابعة �ش�ؤون اال�ستثمار والعمل على حل اية
م�شكالت تواجه امل�ستثمرين.

ال�������ص���ف���دي  :ال�����س��ل�ام ب������دون ح����ل ال��ق�����ض��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة

وكاالت :

كلمة العدد

�أك��د وزي��ر اخلارجية و���ش ��ؤون املغرتبني امي��ن ال�صفدي يف امل�ؤمتر
ال�صحفي امل�شرتك الذي عقد يوم اخلمي�س 9/24،عقب الإجتماع العربي
االوروبي الذي ا�ست�ضافته اململكة  ،و�ضم وزير اخلارجية امل�صري �سامح
�شكري ووزي��ر اخلارجية الفرن�سي جان �إيف لودريان ووزي��ر اخلارجية
الأملاين هايكو ما�س وح�ضرته مبعوثة الإحتاد الأوروبي لعملية ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط �سوزانا تري�ستال ،ان حل الدولتني على �أ�سا�س القانون
الدويل واملرجعيات املعتمدة هو ال�سبيل لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل،

و�أنه بالن�سبة لنا يف اململكة ،الق�ضية الفل�سطينية ،هي جوهر ال�صراع ،وحلها
هو مفتاح احلل وال�شرط لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل ،م�شددا على انه
ال ميكن لل�سالم ال�شامل والعادل �أن يقفز فوق الق�ضية الفل�سطينية ،وان
ال ودائم ًا وعاد ً
ال �سالم �شام ً
ال �إال بحل ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي
على �أ�سا�س حل الدولتني الذي يج�سد الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات
ال�سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام  1967وعا�صمتها القد�س
املحتلة ،هذا هو احلل ال��ذي نريد ،هذا هو احلل ال��ذي �سيحقق ال�سالم
احلقيقي،م�ؤكدا على ان املفاو�ضات يجب ان تنطلق على �أ�سا�س املرجعيات
املعتمدة واهمها القانون الدويل  ،االتفاقيات ال�سابقة و معادلة الأر�ض
مقابل ال�سالم.
كما اعرب ال�صفدي عن قلق اجلميع حيال الإن�سداد ال�سيا�سي يف
املفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�سرائيلية ،و قال :كلنا ندرك �أنه ال بد من
حتقيق تقدم نحو ال�سالم ال�شامل والعادل الذي ي�شكل خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا
لنا جميع ًا ،و�ضرورة لأمن املنطقة وللأمن الدويل ب�شكل عام �أي�ض ًا ،وا�ضاف
ان هذا االجتماع جاء يف حلظة فارقة يف املنطقة ،وهو يعك�س حر�صنا
جميع ًا على ان نعمل بكل ما ن�ستطيع من �أجل �إيجاد �آفاق حقيقية لتحقيق
ال�سالم ال�شامل والعادل على �أ�سا�س حل الدولتني وعلى �أ�سا�س القانون
الدويل واملرجعيات املعتمدة ،مبا فيها مبادرة ال�سالم العربية.

ي� ��� �س�ي�ر الأردن ب� �خ� �ط ��ى ح �ث �ي �ث��ة
ومدرو�سة نحو حتقيق ر�ؤى جاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني ،وطموحات
�أبناء �شعبه الأردين يف عملية الإ�صالح
ال �� �ش��ام �ل��ة ،مب ��ا مي �ك��ن م ��ن ت �ع��زي��ز ام�ن��ه
وا� �س �ت �ق��راره وازده � � ��اره ،وجت��ذي��ر النهج
الدميقراطي م��ن خ�لال تكري�س دعائم
الدولة املدنية احلديثة :دولة امل�ؤ�س�سات
وال � �ق ��ان ��ون ،وال� �ت ��ي ت �� �ض��رب ب �ج��ذوره��ا
اىل ال �ب��داي��ات االوىل ل�ل��دول��ة الأردن �ي��ة
احل��دي�ث��ة ،وال �ت��ي �أر� �س��ى ق��واع��ده��ا وعلى
�أ��س����س ع���ص��ري��ة امل�ل��ك امل��ؤ��س����س ع�ب��د اهلل
الأول ط�ي��ب اهلل ث ��راه ،وت �ع��ززت يف عهد
امل �غ �ف��ور ل �ه �م��ا ،ج�لال��ة امل �ل��ك ط�ل�ال بن
عبداهلل وجاللة امللك احل�سني بن طالل
طيب اهلل ثراهما.
يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ت ��أت��ي االن�ت�خ��اب��ات
النيابية امل�ق��رر اج��را�ؤه��ا يف العا�شر من
�شهر ت�شرين ال�ث��اين ال�ق��ادم ،لتعرب او ًال
عن ثقة الأردن قيادة و�شعباً بالقدرة على
اجتياز امل�صاعب والعقبات ،و�إجرائها يف
هذا الوقت الع�صيب الذي تعي�شه املنطقة
بوجه خا�ص ،والعامل بوجه عام ،وقدرته
على حتويل التحديات اىل فر�ص ميكن
اال� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا وال �ب �ن��اء عليها مل��ا فيه
خري االمة والوطن ،وهي ثقة نابعة من
حكمة وحنكة قيادته الها�شمية ،والتفاف
الأردن�ي�ين حول رايتها ،والتي مكنت من
الإب �ح��ار ب�ه��ذا احل�م��ى ال�ع��رب��ي الها�شمي
الأردين ب ��أم ��ن وام� � ��ان ،ك �م��ا ان اج ��راء
االن �ت �خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا وح ��ل جمل�س
ال� �ن ��واب ب��ان �ت �ه��اء ع �م��ره ال��د� �س �ت��وري هو
احرتام لن�صو�ص الد�ستور دون ا�ستثناءات
مما يعزز احلياة الدميوقراطية يف االردن
�إن االن �ت �خ��اب��ات ال �ق��ادم��ة ه��ي لبنة
مهمة من لبنات الإ�صالح ال�شامل الذي
ن�سعى ال�ي��ه ج�م�ي�ع�اً ،ب��ل رك �ي��زة �أ�سا�سية
يحر�ص جاللة امللك على �أو�سع م�شاركة
�شعبية فيها ،كمقدمة �ضرورية للم�شاركة
يف � �ص �ن��ع ال � �ق� ��رار ،م ��ا ي �� �ض��ع امل��واط �ن�ين
ام��ام واجباتهم جت��اه وطنهم وقيادتهم،
بامل�شاركة فيها ،بتطلع لتحقيق االزده��ار
والتقدم لوطننا ،جت�سيدا لقول جاللة
امللك ب ��أن «الإ� �ص�لاح احلقيقي ي�ب��د�أ من
امل ��واط ��ن ن�ف���س��ه ،حل�ظ��ة ات �خ ��اذه ال �ق��رار
بامل�شاركة يف االنتخابات ،واختيار املر�شح
ال�ك�ف��ؤ ليمثله يف ال�ب�رمل ��ان ،ف�لا ميكننا
انتقاد م�ستوى احلياة ال�سيا�سية والعزوف
عن امل�شاركة يف هذه االنتخابات».

خ����������������������������رف����������������������������ان ي����������ل����������ت����������ق����������ي
م�����������دي�����������ر ع��������م��������ل��������ي��������ات ال���������وك���������ال���������ة
ال�شروق-

ع��ق��د م��دي��ر ع���ام دائ���رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،املهند�س
رف���ي���ق خ����رف����ان ،ل���ق���اء ي��وم
ال��ث�لاث��اء امل��واف��ق  ،9/15مع
مدير عمليات وك��ال��ة الغوث
ملنطقة عمليات االردن ،حممد
ادار ،جرى خالله بحث جملة
من الق�ضايا التي تتعلق ب�سري
ع��م��ل ال���وك���ال���ة يف االردن،
ويف مقدمتها ت�صاعد الو�ضع
الوبائي لفريو�س كوفيد ــ ،19
حيث �أ�شاد �آدار بالإجراءات
االح�ت�رازي���ة ال��ت��ي اتخذتها
احلكومة ملواجهة هذا التطور،
مب���ا ف��ي��ه��ا ق���راره���ا ب����أغ�ل�اق
امل���دار����س ،م�����ش�يرا جلملة من
االج��راءات االحرتازية التي
اتخذتها الوكالة بهذا ال�صدد،
كخف�ض عدد العاملني باملكاتب
مبا ن�سبته  ،%50مع احتمالية
تنزيل ه��ذا الرقم اىل ،%30
وو����ض���ع ت��رت��ي��ب��ات خ��ا���ص��ة
ل��ل��ح��االت اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة من
احلوامل واملر�ضعات واملر�ضى،
وات���ب���اع ال��ن��ظ��ام ال��ه��ج�ين يف
التعليم ،وتكثيف عقد جل�سات
التوعية بالربوتوكول ال�صحي
وتوزيع املعقمات على �صفوف
الطلبة.

ك��م��ا ن��اق�����ش ال��ل��ق��اء �سبل
توفري حياة كرمية لالجئني
الفل�سطينيني ال��ذي��ن وف��دوا
اىل اململكة من �سوريا ،واملقدر
عددهم بنحو � 17ألف �شخ�ص،
ح��ي��ث ���س��ت��ق��دم ال��وك��ال��ة لهم
م�ساعدة نقدية ال�شهر القادم،
و�أن تبحث ال��وك��ال��ة زي���ادة
خم�ص�صاتهم على موازنتها

للعام القادم .2021
وعر�ض اللقاء للمدى الذي
و���ص��ل��ت ال��ي��ه خ��ط��ة ال��وك��ال��ة
لتوزيع م�ساعدة نقدية اىل
اال���س��ر امل��ح��ت��اج��ة م��ن اب��ن��اء
قطاع غزة يف اململكة ،واملتوقع
ان تتم اال�سبوع ال��ق��ادم ،مبا
ي�����س��اع��ده��م ع��ل��ى م��واج��ه��ة
ال��ن��ت��ائ��ج االق��ت�����ص��ادي��ة التي

تركها عليهم وباء كورونا.
و�أ���ش��اد املهند�س خرفان
باخلدمات التي قدمها ال�سيد
ادار خ��ل�ال ع��م��ل��ه ك��م��دي��ر
لعمليات الوكالة يف اململكة،
م�شريا لتعامله الناجح مع جملة
م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واجهت
الوكالة ،مبا فيه التعامل مع
وباء كوفيد  ،19وحل م�شكالت

العاملني بالوكالة.
ك���م���ا ورح������ب امل��ه��ن��د���س
خ����رف����ان ب��ال�����س��ي��دة م���ارث���ا
رودري��ج��ي��ز ،وال��ت��ي �ستبا�شر
عملها كمدير جديد لعمليات
الوكالة يف االردن خلفا لل�سيد
ادار ال�شهر ال��ق��ادم ،م�شيدا
بخرباتها العملية يف التعامل
مع ق�ضايا اللجوء.

خ� � � � � � � � � ��رف� � � � � � � � � ��ان ي� � � � � �ت� � � � � �ر�أ� � � � � � � � � � � ��س اج � � � � �ت � � � � �م� � � � ��اع� � � � ��ا
مل� � � � � �م� � � � � �ث� � � � � �ل � � � � ��ي ال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دول امل� � � � ��� � � � �ض� � � � �ي� � � � �ف � � � ��ة
ال�شروق-

يف اجناح عمل اللجنة وحتقيق اهدافها املر�سومة لها.

تر�أ�س مدير عام دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية،
املهند�س رفيق خرفان يوم االربعاء املوافق ،9/16
اجتماعا ملمثلي الدول امل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني،
بح�ضور رئي�سة اللجنة الفرعية لالونروا ،القن�صل
ال�سويدى العام لدى دولة فل�سطني ،ال�سيدة جي�سيكا
اول��و���س��ون ،ج��رى خالله مناق�شة اجندة االجتماع
القادم للجنة الفرعية للوكالة واملقرر عقده يومي
21و.9/22
و�أ�شاد خرفان يف االجتماع الذي مت عرب تقنية
ال��زووم ،بال�شراكة التاريخية واال�سرتاتيجية بني
ال�سويد واالردن ،حل�شد املوارد املالية لدعم الوكالة،
ماليا و�سيا�سيا ،منوها باجلهود التي بذلتها ال�سيدة
اولو�سون يف اجن��اح عمل اللجنة الفرعية وحتقيق

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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وناق�ش االجتماع �سبل و�آليات تطوير عمل اللجنة
الفرعية للوكالة مبا ي�ساعدها على حتقيق اهدافها
املتعلقة بدعم الوكالة ومتكينها من حماية وتقدمي
�أف�ضل اخلدمات ملنتفعيها من الالجئني الفل�سطينني.
ويف م��داخ�لات��ه��م خ�ل�ال االج��ت��م��اع ع�بر ممثلو
ال��دول امل�ضيفة عن قلقهم من ا�ستمرار العجز املايل
للوكالة ،م�ؤكدين على �ضرورة توفري موازنة م�ستدامة
وقابلة للتنب�ؤ لها ،ومبا يكفي لتقدمي احلماية وتوفري
�أهدافها خالل فرتة تر�ؤ�سها لها.
من جهتها ا�شادت ال�سيدة اولو�سون باجلهد االردين

العدد الرابع واخلم�سون � 13صفر  1442املوافق � 30أيلول  2020م

اخلدمات ال�ضرورية واال�سا�سية ملنتفعيها من الالجئني
الفل�سطينيني.

خ���رف���ان ي��ت��ف��ق��د ا����س���ر م�����ص��اب��ي ك���ورون���ا يف خم��ي��م ال���وح���دات
ال�شروق-
ق��ام��ت جل��ن��ة خ��دم��ات
خم��ي��م ال����وح����دات خ�لال
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ث��ان��ي��ة
وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع دائ����رة
ال�������ش����ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
والأجهزة الأمنية واحلاكم
الإداري على حجر منازل
امل�صابني ب فايرو�س كورونا
داخل خميم الوحدات.
و ق������ام م���دي���ر ع���ام
دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية
املهند�س رفيق خرفان بزيارة
لبع�ض منازل امل�صابني داخل
خم��ي��م ال���وح���دات و اوع��ز
�إىل رئي�س جلنة خدمات

خميم الوحدات عبدالفتاح
الكوز بالوقوف �إىل جانب
�أ����س���ر امل�����ص��اب�ين وت����أم�ي�ن
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن م���واد
متوينيه و مت توزيع طرود
اخل�ير م��ن الهيئة اخلريية
الها�شمية مل��ن��ازل امل�صابني
داخل املخيم.
وق��ام��ت جل��ن��ة خ��دم��ات
خم��ي��م ال���وح���دات ب��ت��أم�ين
�أف����راد ج��ه��از الأم����ن ال��ع��ام
العاملني على حجر منازل
امل�صابني بوجبات غذائية
ي��وم��ي��ا ط���ول ف�ت�رة احلجر
ال�صحي.

خ � � � � � � ��رف � � � � � � ��ان ي � � � � � �� � � � � � �ش� � � � � ��ارك ب� � � ��اج � � � �ت � � � �م� � � ��اع� � � ��ات
ال� � � � �ل� � � � �ج� � � � �ن � � � ��ة ال � � � � �ف� � � � ��رع � � � � �ي� � � � ��ة ل � � � �ل � � � ��أون � � � � � � � ��روا

ال�شروق-
ث��م��ن م���دي���ر ع����ام دائ������رة ال�������ش����ؤون
الفل�سطينية ،املهند�س رفيق خرفان ،خالل
اجتماع اللجنة الفرعية لوكالة الغوث
الدولية ،والتي انعقدت عرب تقنية الزووم،
باخلدمات التي تقدمها الوكالة ملنتفعيها من
الالجئني الفل�سطينيني ،منوها ب�إجراءاتها
للتكيف مع تبعات جائحة كورونا ،مبا فيه
التعليم ،م�شددا على اهمية �أن تعمل الوكالة

بالتن�سيق والدعم من �شركائها ،على معاجلة
�أي فجوات تقنية تعرت�ض ه��ذا النمط من
التعليم.
وناق�ش االجتماع ،جملة من التطورات
اخلا�صة بالوكالة ،مبا فيه م�ستجدات و�ضعها
املايل ،حيث تعاين من عجز يقدر بنحو 338
مليون دوالر ،بينها  200مليون دوالر تتعلق
مب��وازن��ة ال�برام��ج (���ص��ح��ة ،تعليم ،اغاثة
اجتماعية).

ال�����ش ��ؤون الفل�سطينية ت��ك��رم م��دي��ر عمليات االون�����روا يف االردن
�أق������ام م���دي���ر ع����ام دائ����رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،املهند�س
رف��ي��ق خ��رف��ان ،ح��ف�لا تكرمييا
ملدير عمليات االون���روا ملنطقة
االردن ،حممد ادار ،مبنا�سبة
انتهاء خدماته مع الوكالة .
و�أ�شاد خرفان باجلهود التي
بذلها �أدار خالل عمله ال�ستدامة
�سري خ��دم��ات ال��وك��ال��ة ،يف وقت
ك��ان��ت ت��ت��ع��ر���ض ف��ي��ه ال��وك��ال��ة
جلملة من التحديات ال�صعبة،
مبا فيه ا�ضراب العاملني بالوكالة
وال��ع��ج��ز ال��ه��ائ��ل يف م��وازن��ت��ه��ا،
واندالع ازمة وباء كوفيد ــ .19
من جهته ثمن ادار ما مل�سه
خالل خدمته يف منطقة عمليات
االردن من روح ال�شراكة والتعاون
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وال��ت��ن�����س��ي��ق ب�ي�ن ال���وك���ال���ة من
جهة واحلكومة ممثلة بدائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية من جهة
اخ���رى ،وانعكا�س ذل��ك ايجابا
ع��ل��ى اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها
الوكالة ملنتفعيها من الالجئني
الفل�سطينيني.
و�سلم خرفان درعا تكرمييا
الدار ،متمنيا ل��ه ال��ت��وف��ي��ق يف
املرحلة القادمة.
ح�ضر االح��ت��ف��ال ال�سيدة
مرثا رودريغز ،التي �ستحل مكان
ادار يف ادارة عمليات الوكالة
ملنطقة االردن ،اىل جانب عدد
من كبار موظفي الوكالة ملنطقة
عمليات االردن ودائ��رة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية.
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ال� ��� �ش� ��ؤون ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ت�����ش��ارك يف دورة ت ��دري ��ب م ��درب ��ي ال��ف��ري��ق ال��وط �ن��ي
ال�شروق-
�شاركت دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية يف
الدورة التدريبية التي عقدتها رئا�سة الوزراء
� /إدارة تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سات
يف الفرتة من  . 2020 /8 /26 -22ويهدف
هذا الربنامج اىل بناء القدرات يف جمال ربط
الأداء الفردي وامل�ؤ�س�سي بالتعاون مع معهد
الإدارة العامة والوكالة الأمركية للتنمية
الدولية USAID
وكانت م�شاركة الدائرة من خالل رئي�س
ق�سم التطوير امل�ؤ�س�سي علياء داود وي�أتي
هذا التدريب كجزء من م�شروع تعمل رئا�سة
الوزراء بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية على
تنفيذه من خالل العمل على �إعداد منظومة
تهدف لربط الأداء الفريق وامل�ؤ�س�سي.

وقد مت ت�شكيل الفريق الوطني م�ؤخرا
من �إدارة تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي يف الرئا�سة
لغايات تنفيذ وتطبيق الدليل الإر���ش��ادي
لتحديد �أه����داف ال��وح��دات التنظيمية يف
ال��دوائ��ر احلكومية وال���ذي �أع��دت��ه الإدارة
بالتعاون مع جمموعة من املخت�صني من وزارة

ال�صناعة والتجارة والتموين ووزارة املالية
وديوان اخلدمة املدنية
وحتر�ص الدائرة دائما على بناء قدرات
موظفيها وحتفيزهم من خالل م�شاركتهم يف
الربامج التدريبية التي تهدف تطوير وحت�سني
الأداء امل��ؤ���س�����س��ي والإ���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب

امل�ؤ�س�سات الأخ����رى مم��ا ي�ساهم يف حت�سني
اخلدمات املقدمة ملتلقي اخلدمة.
ع��ل��م��ا ب�����أن ق�����س��م ال��ت��ط��وي��ر امل��ؤ���س�����س��ي
�سيعقد ور�شة تعريفية عن الدليل الإر�شادي
للمديريات املعنية يف ال��دائ��رة وذل��ك خالل
�شهر �سبتمر .2020

االحت��اد الأوروب��ي
ي�ساهم مببلغ ١٢،٦
مليون ي��ورو لدعم
الج �ئ��ي فل�سطني
ال� � �ق � ��ادم �ي��ن م��ن
��س��وري��ا يف الأردن
الأون� � � � � � � � � � ��روا ت � �ط � �ل� ��ق م� � �ن � ��ا�� � �ش � ��دة ب � �ق � �ي � �م� ��ة  94,6م� � �ل� � �ي � ��ون دوالر
م � � ��ن �أج � � � � ��ل اال� � � �س � � �ت � � �م� � ��رار ب� ��اال� � �س � �ت � �ج� ��اب� ��ة جل � ��ائ� � �ح � ��ة ك � ��وف� � �ي � ��د19-
 االونروا :
جدد االحتاد الأوروبي التزامه بدعم العمل الذي
تقوم به وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الجئي
فل�سطني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ،بتقدمي م�ساهمة
بقيمة  ١٢.٦مليون يورو لدعم الجئي فل�سطني القادمني
من �سوريا يف الأردن .وهذا الدعم هو جزء من م�ساهمة
�أكرب بقيمة  ٤٣.٢مليون يورو لدعم عمليات الوكالة
الطارئة التي تهدف �إىل «تعزيز �صمود الجئي فل�سطني
يف الأردن ولبنان» ،يف الفرتة من � ٢٠٢٠إىل  ،٢٠٢١حيث
تت�ضمن �أي�ض ًا م�ساعدة الجئي فل�سطني على التكييف مع
الآثار ال�سلبية الناجمة عن جائجة فايرو�س كورونا.
�أ�ضاف االحتاد الأوروب��ي اىل املخ�ص�صات الأولية
لعام  ٢٠٢١-٢٠٢٠مبلغ ًا �إ�ضافي ًا بقيمة  ٧،٢مليون يورو

اطلقت وك��ال��ة الأمم امل��ت��ح��دة لإغ��اث��ة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق
الأدنى (الأونروا) منا�شدة للح�صول على 94,6
مليون دوالر م��ن �أج��ل جائحة كوفيد.19-
وت��ط��ل��ب ال��وك��ال��ة ه���ذا ال��ت��م��وي��ل م��ن �أج��ل
التخفيف من الآثار الأ�شد �سوءا للجائحة على
�أكرث من  5,6مليون الجئ من فل�سطني م�سجلون
لديها يف ال�شرق الأو�سط ولفرتة تنتهي بنهاية
كانون الأول  ،2020مع �إي�لاء تركيز خا�ص
على ال�صحة واملعونة النقدية والتعليم.
وم��ن��ذ مت����وز ،د�أب�����ت ح����االت الإ���ص��اب��ة
بفريو�س كوفيد 19-على الزيادة ب�شكل مقلق
يف ال�ضفة الغربية ولبنان و�سورية ،مع ت�سجيل
املزيد من احلاالت م�ؤخرا يف الأردن وت�سجيل
�أول حاالت االنتقال املحلي للفريو�س يف غزة يف
�أواخر �شهر �آب� .إن هذه املنا�شدة �ضرورية من
�أجل ال�سيطرة على انت�شار الوباء يف خميمات
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ا�ستجابة لتف�شي فايرو�س كورونا� .سيمكن هذا التمويل
اجلديد من ال�صندوق االئتماين الإقليمي لال�ستجابة
لالزمة ال�سورية التابع لالحتاد الأوروب��ي (م��دد) من
�ضمان ا�ستمرارية الوكالة يف تقدمي اخلدمات حلوايل
 ١٧،٥٠٠الجئ فل�سطيني من �سوريا يف الأردن .حيث
ت�شمل ه��ذه اخل��دم��ات م�ساعدة نقدية منتظمة غري
م�شروطة للأ�سر لتغطية احتياجاتها الأ�سا�سية من
املواد الغذائية وغري الغذائية ،ف�ض ًال عن الدعم النقدي
الطارئ امل�شروط لالجئي فل�سطني من �سوريا يف الظروف
غ�ير املتوقعة ،مم��ا ميكنهم م��ن التعامل م��ع و�ضعهم
االقت�صادي ال�صعب بطريقة �آمنة .وبف�ضل التمويل
اجل��دي��د ،ي��وا���ص��ل االحت���اد الأوروب�����ي دوره ك�شريك
ا�سرتاتيجي للأونروا ،م�ؤكد ًا على العمل احليوي الذي

الجئي فل�سطني و�أي�ضا من �أجل امل�ساعدة يف

ان��ت�����ش��ار ال��ف�يرو���س ،م��ث��ل التو�صيل امل��ن��زيل

منع حدوث تف�شي كبري .وقد �سمحت املنا�شدة

ل�ل�أدوي��ة والتطبيب عن بعد و�أنظمة الفرز

ال�سابقة للوكالة با�ستمرار تقدمي اخلدمات

الطبي.

ال�صحية وخ��دم��ات اال�ست�شفاء ،ع�لاوة على

وب��ه��ذا اخل�صو�ص ق��ال فيليب الزاري��ن��ي

تبني تدابري �ساعدت ب�شكل كبري على احتواء

املفو�ض العام للأونروا ب�أن «الوكالة �ستوا�صل
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تقوم به الوكالة يف تلبية االحتياجات الأ�سا�سية
لالجئي فل�سطني يف املنطقة.
�أك��دت �سفرية االحت��اد الأوروب��ي يف الأردن ماريا
هادجيثيودو�سيو �أن هذه امل�ساعدة الإ�ضافية املقدمة
م��ن ال�صندوق االئ��ت��م��اين الإقليمي التابع لالحتاد
الأوروبي جاءت يف الوقت املنا�سب لدعم جهود الأونروا
يف م�ساندة �أزم��ات الجئي فل�سطني القادمني من �سوريا
يف الأردن ،يف �أعقاب ت�أثري جائحة كوڤيد .١9-وعلى
وجه اخل�صو�ص من خالل دعم �سبل العي�ش وخدمات
احلماية .و�إن االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء فيه
هم �أكرب الداعمني وامل�ساهمني يف االون��روا ،والتي هي
امل��زود الأ�سا�سي للخدمات احليوية ملاليني الالجئني
الفل�سطينيني يف املنطقة».

ات��خ��اذ التدابري ال�صارمة نتيجة جلائحة
كوفيد 19-حتى نهاية كانون الأول على �أقل
تقدير� .إن هذه املنا�شدة العاجلة اجلديدة
�ستعمل على ا�ستدامة خدماتنا ال�صحية
والرتبوية والطارئة .ومب���وازاة ذل��ك ،ف�إننا
�سنعمل على رفع �سوية تداخالتنا الإغاثية
من �أجل اال�ستجابة للفقر والي�أ�س املتزايدين
يف �أو�ساط الجئي فل�سطني».
املفو�ض العام للأونروا ،فيليب الزاريني،
�أ�ضاف قائال �“ :إنني �أدعو �شركائنا العامليني
�إىل موا�صلة م�ساعدة امل�لاي�ين م��ن الجئي
فل�سطني على البقاء ب�أمان .يف هذه الأوق��ات
امل�ضطربة ،ت�ساعد �إمكانية التنب�ؤ بخدمات
ال��وك��ال��ة ،وع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ال�صحة
والتعليم ،يف احلفاظ على الإح�سا�س باحلياة
الطبيعية واال�ستقرار يف جمتمعات الجئي
فل�سطني».

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

ال�شروق-
قام مت�صرف لواء الر�صيفة �سلطان املا�ضي بزيارة تفقدية
اىل خميم حطني لالطالع على الأو�ضاع ال�سائدة يف املخيم يف ظل
انت�شار الإ�صابات بفريو�س كورونا.
كما نفذت اللجنة اعمال تركيب ملبات انارة يف �شوارع املخيم
يوم ال�سبت املوافق  9/26بالإ�ضافة اىل قيامها بحمالت تعقيم
متوا�صلة داخل املخيم.
كما قامت اللجنة بالتعاون م��ع مركز ال�سامي للب�صريات
با�ستقبال حاالت ل�سحب ماء من العيون ملن هم فوق اخلم�سني عاما
يوم اخلمي�س املوافق .9/10

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

ال�شروق-
قام مركز الت�أهيل املجتمعي بزيارة اىل مقر اللجنة ممثلة
برئي�س املركز ال�سيد بالل حمدان وتكرمي جلنة خدمات خميم
ال��زرق��اء بوجود رئي�س اللجنة بالإنابة اال�ستاذ حممد ه�شام
البوريني وذل��ك تقدير ًا جلهود اللجنة من خ�لال التعاون مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي والتربع ملركز الت�أهيل املجتمع من خالل
تغطية تكاليف اجلل�سات العالجية من ابناء املخيم ما يقارب
( )170جل�سة لأ�صحاب الهمم واالع��اق��ات ويف نهاية اللقاء مت
تقدمي درع �شكر وتقدير للجنة.

الدوريات اخلارجية توزع طرود اخلري مبخيم الطالبية جل �ن��ة خم �ي��م �� �س ��وف ت �� �ش ��ارك يف ج �ل �� �س��ة ن �ق��ا���ش ح��ول
ت �ق �ي �ي��م اح� �ت� �ي ��اج ��ات م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع امل� ��دين

ال�شروق -
�أط���ل���ق���ت �إدارة
ال��دوري��ات اخلارجية
بالتعاون م��ع م��دار���س
ل�ؤل�ؤة طارق وال�شرايعة
ل���ل���أدوي������ة ،م���ب���ادرة
«جم��ت��م��ع م��ت��ك��اف��ل»،
ل��ت��وزي��ع ط����رود اخل�ير
على الأ�سر العفيفة ،يف
خميم الطالبية بلواء
اجل��ي��زة .وق���ال نائب
مدير ادارة الدوريات
اخلارجية العقيد علي

ال��ق�����ض��اة يف ب��ي��ان� ،إن
امل��ب��ادرة التي تنفذها
الإدارة ت�أتي ت�أكيدا
على املبادئ الإن�سانية
وامل��دون��ة الأخ�لاق��ي��ة
التي تنتهجها مديرية
الأمن العام كما �أرادها
�سيد البالد ،م�شري ًا �إىل
�أن احل��م��ل��ة �ست�ستمر
لت�شمل عددا من الأ�سر
ال��ع��ف��ي��ف��ة يف خمتلف
مناطق اململكة .و�أ�شار
العقيد الق�ضاة� ،إىل

�أهمية توطيد العالقة
الت�شاركية م��ع كافة
م���ؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع
امل��دين ،التي ت�سهم يف
ع��م��ل اخل��ي�ر وتلم�س
احتياجات املواطنني،
مبينا �أن احلملة التي
ج���اءت بالتن�سيق مع
ج��م��ع��ي��ة ال��ط��ال��ب��ي��ة
اخل�ي�ري���ة ،ا�ستهدفت
ع�شرات الأ�سر العفيفة
مت اخ��ت��ي��اره��ا �ضمن
درا�سة �أعدت م�سبق ًا.

ال�شروق-
اق���ام م��رك��ز الفينيق ل��ل��درا���س��ات
االقت�صادية واملعلوماتية جل�سة نقا�ش
ح���ول تقييم اح��ت��ي��اج��ات م��ؤ���س�����س��ات
امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف حم��اف��ظ��ت��ي عمان
وجر�ش يوم االح��د املوافق  9/27عرب
املن�صة االلكرتونية زووم.
و����ش���ارك���ت جل��ن��ة خ���دم���ات خميم
�سوف يف ه��ذه اجلل�سة ممثلة برئي�س
جلنة خدمات املخيم عبد املح�سن بنات
بالإ�ضافة اىل م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين يف املخيم.وحتدث بنات خالل
اجلل�سة ح��ول �أه��م��ي��ة الت�شبيك بني
م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين للو�صول اىل
�آلية م�شرتكة خلدمة املجتمع والتنمية
احلقيقية م�شريا اىل �ضرورة م�شاركة
هذه امل�ؤ�س�سات يف االنتخابات النيابية
والالمركزية لفرز من هم قادرون على
الت�شريع و�صياغة القوانني.
كما �أك��د بنات على ���ض��رورة �صقل
�شخ�صية ال�شباب للخروج مب��ب��ادرات
تنموية جمتمعية وتوفري تكاف�ؤ الفر�ص

بني الرجل وامل��ر�أة والعمل على متكني
املر�أة يف العديد من املجاالت.
وحت��دث بنات ح��ول جلنة خدمات
املخيم واخلدمات التي تقدمها من �صيانة
البنى التحتية ب�شكل م�ستمر والتوا�صل
م��ع م��دي��ري��ات املحافظة ح��ول �شبكة
ال�صرف ال�صحي و�شبكة الكهرباء وم�سلخ
البلدية و�أ�ضاف ان اللجنة بدورها تقوم
بالتوا�صل مع جميع امل�ؤ�س�سات املدنية
واحلكومية لتوفري ال��دع��م اخلدماتي
لأهايل املخيم مثل تعبيد الطرق وعقد
اجتماعات دورية تثقيفية وار�شادية.
وحول احتياجات م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف املخيم �أ�شار بنات اىل �ضرورة
مت��وي��ل ه��ذه امل��ؤ���س�����س��ات وا���ش��راك��ه��ا يف
ال��ل��ق��اءات احل��ك��وم��ي��ة وع��ق��د دورات
ملناق�شة الأه��داف واخلطط بالإ�ضافة
اىل دع��م ذوي االحتياجات اخلا�صة
وتوفري متطلباتهم م�ؤكدا على �أهمية
متكني م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين وخلق
ظروف ت�ساعدها على حتقيق �أهدافها
وتنفيذ خططها.
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ال�����ش���ؤون الفل�سطينية ت�����ص��در ت��ق��ري��ره��ا ال�شهري
ح�����ول االن���ت���ه���اك���ات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ل�����ش��ه��ر �آب
ال�شروق-
�أ�صدرت دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية،
اخ�يرا ،موجزا حول تقريرها ال�شهري
ل�شهر �آب املا�ضي� ،أك��دت فيه مركزية
وج��وه��ري��ة ال��ق�����ض��ي��ة الفل�سطينية،
تر�سيخا ملوقف الأردن الثابت بقيادة
ج�لال��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين حيال
�أر�ضها و�شعبها ومقد�ساتها ،وموا�صلة
دعمهم لن�ضال ال�شعب الفل�سطيني لنيل
حقوقه و�إق��ام��ة دولته امل�ستقلة على
ترابه الوطني.

ا�ستعر�ض التقرير موا�صلة االحتالل
الإ�سرائيلي خالل �شهر �آب املا�ضي ،انتهاكاته
امل��ع��ه��ودة يف الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة
ب�سكانها ومقد�ساتها وممتلكاتها يف حتدٍ جلميع
املواثيق واملعاهدات والقرارات الدولية ،كان
�أبرزها :ت�سبب ممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي
العدوانية با�ست�شهاد  3فل�سطينيني من ال�ضفة
الغربية� ،إ�ضافة �إىل �إ�صابة  64فل�سطينيا،
غالبيتهم م��ن ق��ط��اع غ��زة يف �إط���ار موا�صلة
االحتالل الإ�سرائيلي نهجه الوح�شي حيال
الفل�سطينيني .كما اعتقلت ق��وات االحتالل
 382فل�سطينيا 381 ،منهم يف ال�ضفة الغربية
وواح��د يف قطاع غ��زة ،و�أ�شارت املعطيات �إىل
ت�صدر القد�س عمليات االعتقال بواقع 90
عملية ،م��ع جملة م��ن االن��ت��ه��اك��ات املعتادة
حلقوقهم.
ووا�صلت ق��وات االحتالل ح�سب التقرير
اقتحامها لتجمعات �سكنية فل�سطينية والتي
ن��اه��زت  319اق��ت��ح��ام��ا ،ت��وزع��ت جغرافيا
كالتايل 316 :يف ال�ضفة الغربية ،و 3يف قطاع
غ��زة ،فيما توزعت ه��ذه االقتحامات ح�سب
املحافظات 33 :يف القد�س 54 ،يف رام اهلل،
 34يف جنني 10 ،يف طوبا�س 24 ،يف طولكرم،
 16يف قلقيلية 38 ،يف نابل�س 17 ،يف �سلفيت8 ،
يف اريحا 30 ،يف بيت حلم 52 ،يف اخلليل 1،يف
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كما �أك��د التقرير موا�صلة الأردن
ت��أدي��ة دوره التاريخي حيال القد�س
ومقد�ساتها الإ���س�لام��ي��ة وامل�سيحية،
ان��ط�لاق��ا م���ن ال��و���ص��اي��ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة
احلري�صة على احل��ف��اظ على هوية
امل��دي��ن��ة عربيا و�إ���س�لام��ي��ا ،الف��ت��ا �إىل
ت�����ش��دي��د ج�لال��ة امل��ل��ك ع��ل��ى اح�ت�رام
الأماكن املقد�سة ورف�ض �أية حماوالت
لتغيري الو�ضع القانوين للقد�س ال�شرقية
والهوية التاريخية للمدينة املقد�سة.

�شمال غزة 1 ،يف خانيون�س 1 ،يف رفح ،رافقها
تنكيل باملواطنني وانتهاك حرماتهم وتخريب
متعمد للممتلكات اخلا�صة والعامة على حدٍ
�سواء.
و�أو���ض��ح التقرير �إق��ام��ة االح��ت�لال 437
حاجز ًا ع�سكريا مفاجئ ًا يف الأرا�ضي املحتلة،
توزعت على 11 :يف القد�س 6 ،يف رام اهلل،
 8يف جنني 1 ،يف طوبا�س 5 ،يف طولكرم79 ،
يف قلقيلية 45 ،يف نابل�س 27 ،يف �سلفيت،
 18يف �أري���ح���ا 159 ،يف ب��ي��ت حل���م،و  78يف
اخلليل� ،أعاقت من خاللها حركة املواطنني
والب�ضائع واملنتجات الزراعية.كما ا�ستمر
االحتالل الإ�سرائيلي ح�سب التقرير مبمار�سة
انتهاكاته املمنهجة �ضد املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
غري �آبه بالقرارات الدولية ذات ال�صلة ،حيث
�شهدت ال�ضفة الغربية  22حالة اعتداء من
جي�ش االحتالل وم�ستوطنيه على املقد�سات
الإ�سالمية� ،شملت اقتحام امل�سجد الأق�صى،
و�إقامة طقو�س يهودية فيه ،واالعتداء على
حرا�س امل�سجد ،وو�صل عدد املقتحمني 2032
م�ستوطنا ،كما �شملت االع���ت���داءات �إغ�لاق
م�سجد يف بيت �ساحور ،ومنع املواطنني من �أداء
ال�صالة فيه .كما وا�صلت �سلطات االحتالل
�سيا�ساتها العن�صرية �ضد الفل�سطينيني،
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وم�صادرة �أرا�ضيهم و�إخطار الكثري من املن�ش�آت
بالهدم حيث �شهد �شهر �آب هدم  40بيت ًا ومن�ش�أة
يف ال�ضفة الغربية والقد�س ،من بينها حاالت
هدم ذاتية نفذها الفل�سطينيون �أنف�سهم تفاديا
لدفع غرامات مالية باهظة.
و�أ����ش���ار ال��ت��ق��ري��ر �إىل �إق�����رار ال�سلطات
اال�سرائيلية عددا من امل�شروعات اال�ستيطانية
التي تهدف اىل تكثيف اال�ستيطان وتر�سيخ
الوجود اليهودي يف عدد من املدن يف طليعتها
القد�س� ،إذ �أق��رت بلدية االحتالل يف مدينة
القد�س خطة لإقامة جممع ت�شغيل ا�ستيطاين
يقع على  90دومن ًا يف اجلهة ال�شرقية لقرية
العي�سوية ،ك��م��ا مت الك�شف ع��ن م�صادقة
�سلطات االحتالل على م�شروعات ل�شق طريق
ا�ستيطاين ي��رب��ط ب�ين املنطقة ال�صناعية
«بنيامني» مع املنطقة ال�صناعية «عطريوت»
�شمال مدينة القد�س ،مير عرب نفق بطول 600
مرت حتت حاجز قلنديا الع�سكري ،وكذلك �شق
طريق �آخ��ر ميتد من م�ستوطنة «�آدم» حتى
حاجز «حزما» الع�سكري �شمال �شرق مدينة
القد�س ،و�شارع التفايف الوجلة جنوب مدينة
القد�س لربط الكتلة اال�ستيطانية «غو�ش
عت�صيون» مع القد�س ،بهدف تو�سيع م�ستوطنة
«هار حوماه» بـ  560وحدة �سكنية ا�ستيطانية
جديدة.

ك��ي��ف مت � ّي��ز ب�ي�ن الإ����ص���اب���ة ب��ك��ورون��ا
ون���������زالت ال���ب���رد والإن����ف����ل����ون����زا؟

م������ع اق�����ت�����راب ف�����ص��ل
ال�شتاء تنت�شر ن��زالت الربد
والإنفلونزا املو�سمية ،الأمر
الذي يثري خوف كثريين حول
العامل وخ�صو�ص ًا مع تف�شي
ف�يرو���س ك���ورون���ا امل�ستجد،
وت�شابه �أع��را���ض��ه م��ع تلك
اخلا�صة بهذه الأمرا�ض.
و�أ�صدرت هيئة اخلدمات
ال�����ص��ح��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة يف
بريطانيا دلي ً
ال للتمييز بني
الأم��را���ض ال��ث�لاث��ة ،يعتقد
خ�براء ال�صحة �أن��ه �سيكون
مفيد ًا يف حما�صرة كورونا،
وم�ساعدة املر�ضى على تقييم
و�ضعهم ال�صحي وال��ل��ج��وء
�إىل ال��ع��زل يف ح���ال �شكهم
ب�إ�صابتهم بكوفيد19-
كوفيد19-
تعد احلمى من الأعرا�ض
الأكرث �شيوع ًا لكورونا ،حيث
تتخطى درجة احلرارة لدى
امل�صاب بكوفيد 19-حاجز
ال�����ـ 37.8درج����ة ،ه���ذا �إىل

جانب ال�سعال امل�ستمر اجلاف

نزالت الربد :

التنف�س.
وح�سبما نقلت �صحيفة

من �أك�ثر �أعرا�ض نزالت
ال�برد �شيوع ًا العط�س ،هذا

ك���ذل���ك ي�����ش��ع��ر امل�����ص��اب

ف�إن هيئة اخلدمات ال�صحية

بالإ�ضافة �إىل �شعور ب ��آالم

ب��ك��ورون��ا يف بع�ض الأح��ي��ان

الوطنية �أ�شارت يف دليلها �إىل

و�سيالن الأن��ف �أو ان�سداده

ب��الإع��ي��اء والتعب والتهاب

�أن الإ�سهال و�سيالن �أو ان�سداد

والتهاب احللق يرتافق ب�سعال

احللق وال�صداع ،بالإ�ضافة

الأن����ف ،يعد م��ن الأع��را���ض

خفيف

�إىل �إح�����س��ا���س ب�����ض��ي��ق يف

النادرة للإ�صابة بكورونا

عادة ،وفقدان حلا�ستي ال�شم
والذوق �أو �أحدهما

“الغارديان”

الربيطانية،

ك��م��ا ي���ع���اين امل�����ص��اب��ون

ب��ن��زالت ال�ب�رد م��ن الإره���اق
�أح��ي��ان � ًا ،وي��ن��در ر���ص��د حمى
�أو �صداع ،وال ت�سبب نزالت
ال�ب�رد الإ���س��ه��ال ،علم ًا ب ��أن
ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات ال�صحية
ال��وط��ن��ي��ة ت���ؤك��د “الظهور
التدريجي” لأعرا�ض نزالت
الربد

الإنفلونزا :

ت��ت�راف����ق الإن���ف���ل���ون���زا
ب��احل��م��ى وال��ت��ع��ب وال�سعال
اجل�����اف و�أوج��������اع اجل�����س��د
وال�����ص��داع ب�شكل ع���ام ،كما
ي��ع��اين م��ر���ض��ى الإن��ف��ل��ون��زا
�أحيان ًا من �سيالن �أو ان�سداد
يف الأن��ف �أو التهاب باحللق،
م��ع اح��ت��م��ال ح���دوث �إ�سهال
عند الأطفال
وال ي�صاحب الإنفلونزا
عط�س �أو �ضيق تنف�س� ،إال
�أن هيئة اخلدمات ال�صحية
الوطنية ت�شري �إىل بداية
�سريعة لأعرا�ض هذا املر�ض.
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م�شاريع امل��ب��ادرات امللكية يف املخيمات
يويل جاللة امللك عبداهلل الثاين كل االهتمام
والرعاية لكافة ابناء ه��ذا البلد الطاهر وتلم�س
احتياجاتهم ومتطلباتهم اال���س��ا���س��ي��ة ،وق���د ك��ان
للمخيمات حيز مهم م��ن ه��ذا االه��ت��م��ام والرعاية
امللكية ال�سامية ،حيث كان االهتمام والرعاية امللكية
البناء املخيمات من خالل املبادرات واملكارم امللكية
التي �شملت كافة خميمات الالجئني يف اململكة ،نذكر
منها ما يخ�ص ابنائه الطلبة يف اجلامعات الر�سمية
بتخ�صي�ص ( )350مقعد ومنها م��ا يخ�ص فقراء
املخيمات من خالل توزيع طرود اخلري ومنها ما تخ�ص
قطاع ال�شباب ب�إن�شاء مالعب وغري ذلك ومنها ما يخ�ص
جمتمع املخيم من خالل ان�شاء مراكز تنموية �شاملة
وهناك الكثري والتي كان لها االثر الكبري واملبا�شر يف
رفع م�ستوى معي�شة ابناء املخيمات
ويف ه���ذا االط����ار تقوم
دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية
بتنفيذ ع��ددا م��ن م�شاريع
املبادرات امللكية يف خميمات
الالجئني الفل�سطينيني يف
اململكة وتعترب هذه امل�شاريع
ذات �أهمية كبرية ملا لها من
�شان كبري يف رف��ع امل�ستوى
امل��ع��ي�����ش��ي وحت�����س�ين ورف���ع
ق��درات البنية التحتية يف
املخيمات .

م�شاريع تاهيل امل�ساكن

وي��ه��دف امل�����ش��روع اىل
�إع�������ادة ت����أه���ي���ل م�����س��اك��ن
ال��ف��ق��راء ،وت�شمل �إع���ادة
ت��أه��ي��ل ج���زء م��ن ال��وح��دة
ال�سكنية :غ��رف��ة ،وحمام
وم��ط��ب��خ،ب��ـ��م�����س��اح��ة30م،2

وت����أم�ي�ن احل���د الأدن�����ى من
ال�����س�لام��ة ال��ع��ام��ة؛ لتوفري
�إي��واء �آم��ن للفئات الفقرية
يف امل��خ��ي��م��ات وك�����ان ه��ذا
امل�شروع بالتعاون مع وزارة
التخطيط والتعاون الدويل
من العام � 2004إىل العام
 ،2018مب��راح��ل��ه الت�سعة
الأوىل والتي �ضمت �إن�شاء
( )2181وح���دة �سكنية،
�أم���ا امل��رح��ل��ة ال��ع��ا���ش��رة من
امل�شروع والتي �ضمنت �إن�شاء
( )35وح��دة �سكنية كانت
من املوازنة اخلا�صة للدائرة
وهي قيد مرحلة التنفيذ،
�أي مب��ا جم��م��وع ()2216
وح����دة �سكنية للمراحل
الع�شرة.
وح����ول ت��ف��ا���ص��ي��ل ه��ذه

م����ن م�����ش��اري��ع
ت��أه��ي��ل ال��وح��دات
ال�سكنية

امل�شاريع يف املرحلة االخرية
مت ت�أهيل م�ساكن الفقراء
يف املخيمات �أبرزها ،ت�أهيل
 50وحدة �سكنية يف خميم
البقعة بكلفة � 225أل��ف
دي��ن��ار ،و 5وح��دات �سكنية
يف خم��ي��م��ات (ال����زرق����اء،
ال��وح��دات��� ،س��وف ،احل�سني
وح��ط�ين ب��ق��ي��م��ة � 45أل���ف
دينار لكل خميم ،و�سيجري
العمل على ترميم  5وحدات
�سكنية يف خم��ي��م الأم�ي�ر
ح�سن بكلفة � 45ألف دينار.

م�شاريع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين

وم��ن م�شاريع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف املخيمات
مت ت��ن��ف��ي��ذ م��ب��ن��ى مل��ق��رات

م�����ش��روع ن��ادي
االق�صى يف خميم
�سوف
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م��ؤ���س�����س��ات املجتمع امل��دين
يف خميم البقعة ويحتوي
على ثماين م��ق��رات بكلفة
� 150أل��ف دينار كما �سيتم
حتويل مبنى جلنة خدمات
خميم الوحدات احلايل اىل
م��ق��رات مل�ؤ�س�سات املجتمع
املدين بكرمة ملكية �سامية.
وم����ن م�����ش��اري��ع م��راك��ز
ال�برام��ج الن�سائية م�شروع
ان�شاء رو�ضة �أطفال ملركز
الربامج الن�سائية يف خميم
البقعة بكلفة � 40ألف دينار
وم�شروع �إع��ادة ان�شاء مقر
الربامج الن�سائية يف خميم
�سوف.
ام���ا م�����ش��اري��ع الأن��دي��ة
ال��ري��ا���ض��ي��ة يف امل��خ��ي��م��ات
مت تنفيذ م�����ش��روع �صيانة

ال�صالة الريا�ضية يف خميم
احل�����س�ين ب��ك��ل��ف��ة � 36أل���ف
دينار و�صيانة نادي الأق�صى
ال��ري��ا���ض��ي يف خم��ي��م �سوف
بكلفة � 30ألف دينار وان�شاء
���ص��ال��ة ري��ا���ض��ي��ة ل��ن��ادي
ال���وح���دة يف خم��ي��م م��ادب��ا
وم�شروع �صيانة نادي العودة
يف خميم الزرقاء بكلفة 30
�أل��ف دي��ن��ار بالإ�ضافة اىل
ان�شاء �صالة ريا�ضية لنادي
اجلليل يف خميم اربد بكلفة
� 250ألف دينار وبناء قاعة
متعددة الأغ��را���ض لنادي
غزة ها�شم يف خميم جر�ش
بكلفة � 180ألف دينار.
وم��ن م�شاريع املبادرات
امللكية البارزة م�شروع مركز
املجتمع املحلي ل��ل��م��ر�أة يف

مركز املجتمع
امل��ح��ل��ي ل��ل��م��ر�أة -
خميم ال�سخنة

م�شاريع امل��ب��ادرات امللكية يف املخيمات
م�شروع نادي احل�سني الريا�ضي
م��رك��ز الت�أهيل
املجتمعي  -خميم
جر�ش

خم��ي��م ال�سخنة مب�ساحة
اج��م��ال��ي��ه ب��ل��غ��ت 200م2
وبكلفة بلغت ح���وايل 70
�أل��ف دينار ويحتوي املركز
على غ��رف �صفية لدرو�س
التقوية للطالب وعددها
ث�لاث��ة ،ك��م��ا ي��ح��ت��وي على
م����رك����ز ت����دري����ب جت��م��ي��ل
ل�����س��ي��دات امل��خ��ي��م وم��رك��ز
لتدريب اخلياطة.
وت�����أت����ي �أه���م���ي���ة ه��ذا
امل��رك��ز يف ك��ون��ه ���ص��رح هام
ي�ساهم يف ان��ت��اج م�شاريع
لتمكني امل���ر�أة حيث يعمل
املركز على تدريب �سيدات
املخيم يف جماالت اخلياطة
وال��ت��ج��م��ي��ل مم��ا يتيح لهن
امل�ساهمة يف رف���ع م�ستوى
معي�شة ا�سرهن وامل�ستوى
االقت�صادي لعائالتهن ،كما
يعمل املركز على رفع م�ستوى
التعليم لطالب املخيم حيث

يقدم درو�س تقوية للطالب
وب�أ�سعار رمزية جدا.

البنى التحتية

وم����ن م�����ش��اري��ع ال��ب��ن��ى
التحتية م�شروع ان�شاء قناة
لت�أهيل جمرى وادي خميمي
�سوف وخميم ال�شهيد عزمي
املفتي ومنع في�ضان الوادي
اىل داخ��ل �أرا���ض��ي املخيم،
و�سيتم االنتهاء من الدرا�سة
وط����رح امل�����ش��روع يف ال��ع��ام
2021
وم�شروعي ت�أهيل جمرى
وادي خميم ال�شهيد عزمي
املفتي بكلفة � 300ألف دينار
وم�شروع ت�أهيل جمرى وادي
خميم �سوف بنف�س الكلفة
واللذان �سيتم تنفيذهما يف
.2021
ام���ا م��ا يتعلق باملباين
اال�ستثمارية والتي تعترب
م��ن امل�����ش��اري��ع ال��ه��ام��ة التي

تعود على اللجان مب��ردود
م���ايل مي��ك��ن��ه��ا م���ن حت�سني
اخل�����دم�����ات امل����ق����دم����ة يف
املخيمات كان �أبرزها م�شروع
اال�ستثماري يتكون من 18
حمال جتاريا يف خميم اربد
كما �سيتم تنفيذ م�شروع
ا���س��ت��ث��م��اري اخ���ر يف خميم
الطالبية.

احلدائق العامة

وع��ن م�شاريع احلدائق
ال���ع���ام���ة م�������ش���روع ان�����ش��اء
ح��دي��ق��ة ع��ام��ه يف خميم
حطني و�سيتم طرح امل�شروع
خ��ل�ال ���ش��ه��ر 2020/10
بكلفة � 100أل����ف دي��ن��ار،
بالإ�ضافة اىل م�شروع ان�شاء
ح��دي��ق��ة ملخيم ال��وح��دات
وه��و م�شروع قيد الدرا�سة
و�سيتم تنفيذه يف 2021
ك���م���ا ���س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ
م�شروعي ان�شاء حدائق يف

خميمي ال���زرق���اء (بكلفة
� 150أل��ف دي��ن��ار) وجر�ش
بكلفة ( 100ال��ف دينار)
وال��ب��ح��ث ج���اري على قطع
�أرا����ض���ي م��ن��ا���س��ب��ه لتنفيذ
امل�شاريع خالل العام 2021
الت�أهيل املجتمع وذوي
االحتياجات اخلا�صة
وع���ن م�����ش��اري��ع م��راك��ز
ال���ت����أه���ي���ل امل��ج��ت��م��ع��ي يف
املخيمات يتم حاليا درا�سة
م�شروع مركز ت�أهيل ذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة يف
خم���ي���م احل�������س�ي�ن (م���رك���ز
ن���ادي امل�ستقبل ل�ل�إع��اق��ة
احلركية) بكلفة � 20ألف
دينار و�سيتم طرح العطاء
خالل �شهر 2020/10
ك����م����ا ت����ت����م درا������س�����ة
م�شروع مركز ت�أهيل ذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة يف
خميم جر�ش بكلفة � 90ألف
دينار و�سيتم طرح العطاء
خالل �شهر 2020 /11

ب������الإ�������ض������اف������ة اىل
م�شروع مركز ت�أهيل ذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة يف
خميم الأم�ير ح�سن بكلفة
� 12ألف دينار
وم���رك���ز ت����أه���ي���ل ذوي
االح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ص��ة
يف خم��ي��م م��ادب��ا (جمعية
نب�ض احل��ي��اة) بكلفة 150
�أل��ف دي��ن��ار وامل�����ش��روع حتت
�إج��راءات الإحالة ،وهناك
ملعب �ضمن حديقة خميم
�سوف �ضمن م�شروع املركز
التنموي ال�شامل يف خميم
����س���وف وه����و ح��ال��ي��ا حتت
التنفيذ.
ك��م��ا مت ان�����ش��اء مقربة
ا���س�لام��ي��ه خل���دم���ة خميم
الطالبية واملناطق املحيطة
ب��ب��ل��دي��ة اجل���ي���زة بكلفه
اجماليه (� 500ألف دينار)
و�سيتم تنفيذ طريق الوا�صل
لها من قبل بلدية اجليزة.

امل�����������ق�����ب�����رة
اال�سالمية  -خميم
الطالبية
تو�سعة نا
للإعاقة احل دي امل�ستقبل
ركية -
خميم احل�سني
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مــــــــدن فل�سطــينية
تعترب مدينة �صفد �إحدى
مدن فل�سطني التاريخ ّية التي
ت�أ�س�ست على يد الكنعانيني
ح�����س��ب م���ا �أث���ب���ت���ه ع��ل��م��اء
الآث��ار ،والواقعة على اجلهة
ال�شمالية من فل�سطني املحتلة
يف منطقة اجلليل ،والتي تبعد
حوايل 134كم �شمال مدينة
القد�س ،وت�شرف على بحرية
طربيا ،ومرج بي�سان الواقعان
على اجلنوب ال�شرقي منها،
وع���ل���ى ج���ب���ل اجل����رم����ق م��ن
الغرب ،كما تعد من �أكرث مدن
الدولة ارتفاع ًا عن م�ستوى
���س��ط��ح ال��ب��ح��ر ،ح��ي��ث ي�صل
ارتفاعها �إىل 900م تقريب ًا،
وتبلغ م�ساحة ه��ذه املدينة
29.248كم ،²ويقطنها ما
يقارب  28.500ن�سمة ح�سب
�إح�صائ ّيات 2006م.
ب�����س��ب��ب م��وق��ع امل��دي��ن��ة
اال�سرتاتيجي حر�صت جميع
الدول امل�ستعمرة يف غزواتها
على ال�سيطرة عليها ،وذلك
نتيجة وقوعها على الطريق
الوا�صل �إىل دم�شق من جهة
ال�����ش��م��ال ،وك��ون��ه��ا عا�صمة
للجليل يف بع�ض الأح��ي��ان،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل الأه��م � ّي��ة
ال��ت��ج��ار ّي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة ،حيث
ك���ان���ت يف ال����ق����دمي �إح�����دى
حم��ط��ات ال�بري��د ب�ين ال�شام
وم�صر.
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تاريخ املدينة

ورد ذك�����ر ���ص��ف��د يف
ن��ق��و���ش ف��رع��ون��ي��ة ت��ع��ود
للقرن ال��راب��ع ع�شر قبل
ميالد امل�سيح عليه ال�سالم
كواحدة من مدن اجلليل،
وعُ رفت يف العهد الروماين
با�سم «�صيفا» ويعني القلعة
احل�صينة ،وورد ذكرها يف
املخطوطات الإ�سالمية يف
ال��ق��رن ال��راب��ع الهجري/
العا�شر امليالدي.وقد لفت
موقع �صفد الإ�سرتاتيجي
و�أهميتها التجارية �أنظار
ق��ادة احل���روب ال�صليبية
ف��اح��ت��ل��وه��ا ع����ام 1140
للميالد.
ويف عام  1188للميالد
ح����رر ال�����س��ل��ط��ان ���ص�لاح
الدين الأيوبي املدينة من
�أي��دي ال�صليبيني ،وت�شري
امل�صادر التاريخية �إىل �أن
حاكم دم�شق امللك ال�صالح
�إ�سماعيل ق��د ت��ن��ازل عن
املدينة العربية لل�صليبيني
ه��دي��ة وث��م��ن��ا لتحالفه
�ان�ْين
م��ع��ه��م ���ض��د ال�����س��ل��ط� نْ
نْ
اململوكيي ال�صالح �أي��وب
يف م�صر وال��ن��ا���ص��ر داود

���������������ص��������������ف��������������د
ع� � � � ��رو�� � � � ��س اجل�� �ل�� �ي� ��ل

يف الأردن ،ومل تبق �صفد
بعد ذلك طويال يف قب�ضة
ال�صليبيني ،حيث حررها
ال�سلطان اململوكي الظاهر
بيرب�س عام  1266للميالد،
واحتفظت املدينة طوال
ال��ع��ه��د امل��م��ل��وك��ي بو�ضعها
ك�إحدى نيابات ال�سلطنة
يف بالد ال�شام ،وحمطة من
حم��ط��ات ال�بري��د املحمول
باحلمام الزاجل بني ال�شام
وم�صر.
ويف ع��������ام 1517
ب�سطت الدولة العثمانية
�سيطرتها على �صفد بعد
انت�صار ال�سلطان العثماين
�سليم الأول على ال�سلطان
اململوكي قن�صوه الغوري
اململوكي يف موقعة مرج
داب��ق ع��ام  ،1516وخالل
العهد العثماين بلغ عدد
ق����رى ق�����ض��اء ���ص��ف��د 78
قرية.
ويف عام  1918خ�ضعت
املدينة الفل�سطينية حلكم
االحتالل الربيطاين ،ويف
عام � 1945سكن يف ق�ضاء
���ص��ف��د  53620ن�����س��م��ة،
ت���وزع���وا ع��ل��ى  69ق��ري��ة

�إ�ضافة ملدينة �صفد التي
بلغت م�ساحتها وح��ده��ا
حينذاك  3002دومن.
وخالل عهد االنتداب
الربيطاين �أقيم يف املدينة
ع�شرات ري��ا���ض الأط��ف��ال
واملدار�س العربية للتالميذ
يف خمتلف امل��راح��ل ،كما
�ضمت ع���ددا م��ن الأن��دي��ة
ال��ري��ا���ض��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����س��ري��ة
امل���ن���اه�������ض���ة ل�ل�اح���ت�ل�ال
الإجن����ل����ي����زي وال����وج����ود
ال�����ص��ه��ي��وين وع��م�لائ��ه��م��ا،
حتى �أتاح ان�سحاب القوات
الربيطانية من �صفد يوم
� 16أبريل/ني�سان 1948
لل�سكان العرب ال�سيطرة
ع��ل��ى اجل����زء الأك��ب��ر من
مدينتهم.وعقب �سقوط
حيفا ب ��أي��دي الع�صابات
ال�صهيونية� ،شهدت �صفد
م���ع���ارك ����ش���وارع طاحنة
امتدت من بيت �إىل بيت،
ح��ت��ى �سقوطها يف �أي���دي
الإ�سرائيليني الذين �أقاموا
فيها  61م�ستوطنة على
�أنقا�ض القرى الفل�سطينية
املدمرة.

املدير العام

املدير امل�س�ؤول

�سكرتري التحرير

املهند�س رفيق خرفان

احمد الروا�شدة

عفاف �سالمة

طبعت على مطابع :املركز احلريف
االردين للطباعة الفنية

املعامل

ت�����ض��م م��دي��ن��ة �صفد
عددا من املعامل التاريخية
العريقة كامل�سجد الأحمر
امل�����ش��ي��د م����ن الأح����ج����ار
احلمراء امل�صقولة ،وجامع
ال�����ش��ي��خ ن��ع��م��ة ،وج��ام��ع
احلمام العنربي ،بالإ�ضافة
�إىل ج��ام��ع الأم��ي�ر ف�يروز
ومتحف املدينة.
وم����ن م��ع��امل��ه��ا �أي�����ض��ا
قلعة �صفد ال��ت��ي �شيدها
ال�صليبيون ،ولعبت دورا
كبريا يف احلروب ال�صليبية
بف�ضل �إ�شرافها على �شمال
اجلليل وطريق دم�شق.

اقت�صاد مدينة �صفد
الزراعة:

زرع������ت الأرا������ض�����ي
ب�أ�شجار الزيتون ،والعنب،
وال���ت���ب���غ ،واخل�������ض���روات،
واحل������ب������وب ،وال���ع���دي���د
م���ن الأ����ش���ج���ار امل��ث��م��رة؛
ك���ال�ب�رت���ق���ال ،واخل������وخ،
وال�ب�رت���ق���ال ،وامل�����ش��م�����ش،
والبطيخ.

ال�صناعة:

ت��ت��ع��دد ال�����ص��ن��اع��ات
امل����وج����ودة يف امل��دي��ن��ة،

وم���ن �أه��م��ه��ا :ال�صناعات
ال��غ��ذائ � ّي��ة ،وال�����س��ج��ائ��ر،
وامل��ط��اب��خ ،وال���دراج���ات.
ال��ت��ج��ارة :تعترب مدينة
�صفد مركز ًا جتاري ًا مهم ًا
ب�سبب املوقع اجلغرايف لها،
حيث تعترب مركز ًا �سياحي ًا،
و�أح���د م�صايف فل�سطني،
بالإ�ضافة �إىل �أنها غنية
ب����امل����وارد ال�����س��ي��اح � ّي��ة؛
ك���امل���ن���اظ���ر ال��ط��ب��ي��ع � ّي��ة
اجل���م���ي���ل���ة ،والأ����ش���ج���ار
ال��ع��ال��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
الأ�سواق التي يذهب �إليها
ال�سكان للبيع وال�����ش��راء.
م��ع��امل امل��دي��ن��ة ال���ب���ارزة
توجد يف املدينة العديد
م��ن امل��ع��امل ال��ب��ارزة مثل:
اجلوامع ،ومن �أهمها :جامع
ال��ظ��اه��ر ب��ي�بر���س ،وجامع
اجل����وك����ن����داري ،وج��ام��ع
اليو�سفي الكبري ،وجامع
ي��ع��ق��وب ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
بع�ض الزوايا مثل :زاوية
الأ�سدي ،وال�شيخ العثماين،
وح�سام الدين بن عبد اهلل
ال�صفدي ،و�أخ�ي�ر ًا زاوي��ة
ال�شيخ �شم�س الدين.
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