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القد�س .. عا�سمة فل�سطني
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كلمة العدد

�مل�صاركة يف �النتخابات

 �لنيابية و�جب وطني

املهند�س رفيق خرفان 

مدير عام دائرة

 ال�س�ؤون الفل�سطينية 

ح��ث��ي��ث��ة  ب���خ���ط���ى  �الأردن  ي�������ص���ر 

ومدرو�صة نحو حتقيق روؤى جاللة �مللك 

وطموحات  �حل�صني،  �بن  �لثاين  عبد�هلل 

�الإ�صالح  عملية  يف  �الأردين   �صعبه  �أبناء 

�ل�����ص��ام��ل��ة، مب���ا مي��ك��ن م���ن ت��ع��زي��ز �م��ن��ه 

�لنهج  و����ص��ت��ق��ر�ره و�زده�������اره، وجت���ذي���ر 

دعائم  تكري�ص  خ��الل  م��ن  �لدميقر�طي 

�ملوؤ�ص�صات  دولة  �حلديثة:  �ملدنية  �لدولة 

و�ل����ق����ان����ون، و�ل����ت����ي ت�������ص���رب ب���ج���ذوره���ا 

�الأردن���ي���ة  ل��ل��دول��ة  �الوىل  �ل��ب��د�ي��ات  �ىل 

�حل��دي��ث��ة، و�ل��ت��ي �أر���ص��ى ق��و�ع��ده��ا وعلى 

�أ���ص�����ص ع�����ص��ري��ة �مل��ل��ك �مل��وؤ���ص�����ص ع��ب��د �هلل 

وت��ع��ززت يف عهد  ث����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب  �الأول 

�مل��غ��ف��ور ل��ه��م��ا، ج��الل��ة �مل��ل��ك ط����الل بن 

عبد�هلل وجاللة �مللك �حل�صني بن طالل 

طيب �هلل ثر�هما.  

يف ه���ذ� �ل�����ص��ي��اق ت���اأت���ي �الن��ت��خ��اب��ات 

من  �لعا�صر  يف  �ج��ر�وؤه��ا  �مل��ق��رر  �لنيابية 

�واًل  لتعرب  �ل��ق��ادم،  �ل��ث��اين  ت�صرين  �صهر 

عن ثقة �الأردن قيادة و�صعباً بالقدرة على 

يف  و�إجر�ئها  و�لعقبات،  �مل�صاعب  �جتياز 

هذ� �لوقت �لع�صيب �لذي تعي�صه �ملنطقة 

بوجه خا�ص، و�لعامل بوجه عام، وقدرته 

ميكن  فر�ص  �ىل  �لتحديات  حتويل  على 

مل��ا فيه  و�ل��ب��ن��اء عليها  م��ن��ه��ا  �ال���ص��ت��ف��ادة 

نابعة من  خر �المة و�لوطن، وهي ثقة 

حكمة وحنكة قيادته �لها�صمية، و�لتفاف 

و�لتي مكنت من  ر�يتها،  �الأردن��ي��ني حول 

�ل��ع��رب��ي �لها�صمي  ب��ه��ذ� �حل��م��ى  �الإب��ح��ار 

�ج����ر�ء  �ن  ك��م��ا  و�م�������ان،  ب���اأم���ن  �الأردين 

م��وع��ده��ا وح����ل جمل�ص  �الن��ت��خ��اب��ات يف 

�ل���ن���و�ب ب��ان��ت��ه��اء ع��م��ره �ل��د���ص��ت��وري هو 

�حرت�م لن�صو�ص �لد�صتور دون ��صتثناء�ت 

مما يعزز �حلياة �لدميوقر�طية يف �الردن

لبنة  ه��ي  �ل��ق��ادم��ة  �الن��ت��خ��اب��ات  �إن 

�لذي  �ل�صامل  �الإ�صالح  لبنات  مهمة من 

�أ�صا�صية  رك��ي��زة  ب��ل  ج��م��ي��ع��اً،  �ل��ي��ه  ن�صعى 

�أو�صع م�صاركة  �مللك على  يحر�ص جاللة 

�صعبية فيها، كمقدمة �صرورية للم�صاركة 

يف ���ص��ن��ع �ل����ق����ر�ر، م���ا ي�����ص��ع �مل��و�ط��ن��ني 

وقيادتهم،  وطنهم  جت��اه  و�جباتهم  �م��ام 

�الزده��ار  لتحقيق  بتطلع  فيها،  بامل�صاركة 

جاللة  لقول  جت�صيد�  لوطننا،  و�لتقدم 

ي��ب��د�أ من  »�الإ���ص��الح �حلقيقي  ب��اأن  �مللك 

�مل���و�ط���ن ن��ف�����ص��ه، حل��ظ��ة �ت���خ���اذه �ل��ق��ر�ر 

�ملر�صح  و�ختيار  �النتخابات،  يف  بامل�صاركة 

ميكننا  ف��ال  �ل���ربمل���ان،  يف  ليمثله  �ل��ك��ف��وؤ 

�نتقاد م�صتوى �حلياة �ل�صيا�صية و�لعزوف 

عن �مل�صاركة يف هذه �النتخابات«.

امللك ي�ؤكد على على م�قف الأردن الثابت جتاه الق�سية الفل�سطينية

 وكالت :

امل�ؤمتر  يف  ال�سفدي  امي��ن  املغرتبني  و���س���ؤون  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د   

ال�سحفي امل�سرتك الذي عقد ي�م اخلمي�س،9/24 عقب الإجتماع العربي 

�سامح  امل�سري  اخلارجية  وزير  و�سم   ، اململكة  ا�ست�سافته  الذي  الوروبي  

اخلارجية  ووزي��ر  ل�دريان  اإيف  جان  الفرن�سي  اخلارجية  ووزي��ر  �سكري 

ال�سالم  لعملية  الأوروبي  الإحتاد  مبع�ثة  وح�سرته  ما�س  هايك�  الأملاين 

اأ�سا�س القان�ن  يف ال�سرق الأو�سط �س�زانا تري�ستال، ان حل الدولتني على 

الدويل واملرجعيات املعتمدة ه� ال�سبيل لتحقيق ال�سالم العادل وال�سامل، 

واأنه بالن�سبة لنا يف اململكة، الق�سية الفل�سطينية، هي ج�هر ال�سراع، وحلها 

هو مفتاح احلل وال�شرط لتحقيق ال�شالم العادل وال�شامل،  م�شددا على انه 

وان  الفل�سطينية،  الق�سية  ف�ق  يقفز  اأن  والعادل  ال�سامل  لل�سالم  ميكن  ل 

الإ�سرائيلي   - الفل�سطيني  ال�سراع  اإل بحل  �ساماًل ودائمًا وعادًل  ل �سالم 

امل�ستقلة ذات  الفل�سطينية  الدولة  الذي يج�سد  الدولتني  اأ�سا�س حل  على 

القد�س  وعا�سمتها   1967 عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  ال�شيادة 

ال�شالم  �شيحقق  ال��ذي  احلل  هو  هذا  نريد،  ال��ذي  احلل  هو  هذا  املحتلة، 

احلقيقي،موؤكدا على ان املفاو�شات يجب ان تنطلق على اأ�شا�س املرجعيات 

ال�سابقة و معادلة الأر�س  ، التفاقيات  القان�ن الدويل  املعتمدة  واهمها 

مقابل ال�سالم.

يف  ال�سيا�سي  الإن�سداد  حيال  اجلميع   قلق  عن  ال�سفدي   اعرب  كما 

من  بد  ل  اأنه  ندرك  :كلنا  قال  و  الإ�سرائيلية،   - الفل�سطينية  املفاو�سات 

حتقيق تقدم نح� ال�سالم ال�سامل والعادل الذي ي�سكل خيارًا ا�سرتاتيجيًا 

لنا جميعًا، و�سرورة لأمن املنطقة ولالأمن الدويل ب�سكل عام اأي�سًا، وا�ساف  

حر�شنا  يعك�س  وهو  املنطقة،  يف  فارقة  حلظة  يف  جاء  االجتماع  هذا  ان 

جميعًا على ان نعمل بكل ما ن�ستطيع من اأجل اإيجاد اآفاق حقيقية لتحقيق 

القان�ن  اأ�سا�س  وعلى  الدولتني  حل  اأ�سا�س  على  والعادل  ال�سامل  ال�سالم 

الدويل واملرجعيات املعتمدة، مبا فيها مبادرة ال�سالم العربية.

 وكالت :

ي�م  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ا�ستقبل   

�سامح  م�سر  خارجية  وزي��ري   ،  9/24 اخلمي�س 

�سكري وفرن�سا جان اإيف ل�دريان، واملمثل اخلا�س 

ال�سرق  يف  ال�سالم  لعملية  الأوروب����ي  ل��الحت��اد 

الأو�سط �س�زانا تري�ستال.

اأهمية  اللقاء،  خ��الل  امل��ل��ك،  جاللة  واأك���د 

ذات  الق�شايا  خمتلف  اإزاء  التن�شيق  موا�شلة 

حتقيق  م�ساعي  راأ�سها  وعلى  امل�سرتك  الهتمام 

تكثيف  و���س��رورة  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  ال�سالم 

اجله�د للت��سل اإىل حل�ل �سيا�سية لالأزمات التي 

ت�سهدها املنطقة.

الأردن  م�قف  على  التاأكيد  جاللته  وجدد 

الثابت جتاه الق�شية الفل�شطينية، و�شرورة اإنهاء 

حل  اأ�سا�س  على  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع 

الفل�سطينية  الدولة  قيام  ي�سمن  مبا  الدولتني، 

على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة، 

خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعا�سمتها 

اإىل جانب  و�سالم  باأمن  تعي�س  ال�سرقية،  القد�س 

اإ���س��رائ��ي��ل، لف��ت��ًا ج��الل��ت��ه اإىل اأه��م��ي��ة ال���دور 

الأوروبي بهذا اخل�س��س.

وفرن�سا  م�سر  خارجية  وزيري  زيارة  وتاأتي 

لعملية  الأوروب������ي  ل��الحت��اد  اخل��ا���س  وامل��م��ث��ل 

اإطار  يف  اململكة  اإىل  الأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�سالم 

بالق�سية  يتعلق  فيما  والت�ساور  التن�سيق  م�ا�سلة 

الفل�سطينية، والعمل من اأجل ا�ستئناف املفاو�سات 

بني الفل�شطينيني واالإ�شرائيليني، الإنهاء ال�شراع.

ال�������س���ف���دي : ل�����س����الم ب������دون ح����ل ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة

عمان -)برتا(- 

ناق�س الفريق القت�سادي خالل الجتماع 

رئي�س  برئا�سة   9/29 اأالثالثاء،  عقده،  الذي 

التحديات  اأب��رز  ال��رزاز،  عمر  الدكتور  ال��وزراء 

واث��ر  القت�سادية  القطاعات  ت���اج��ه  ال��ت��ي 

جائحة ك�رونا على هذه القطاعات.

ايجاز  اىل  القت�سادي  الفريق  وا�ستمع 

خالد  الدكت�ر  ال�ستثمار  هيئة  رئي�س  قدمه 

ل�ستقطاب  الهيئة  وبرامج  خطط  ح�ل  ال�زين 

عجلة  حت��رك  ال��ت��ي  ال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د 

لفتا  لالأردنيني،  العمل  فر�س  وت�فر  القت�ساد 

اىل وج�د م�سف�فة م�ساريع وفر�س ا�ستثمارية 

�سيتم الرتويج لها داخليا وخارجيا.

ايجاد  اأهمية  القت�سادي  الفريق  واك��د 

الآل���ي���ات ال���الزم���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي��ات 

ال�ستثمارات  بع�س  ت�اجه  التي  وال�سع�بات 

على  ي�ساعد  مب��ا  ح��ل���ل  اي��ج��اد  على  وال��ع��م��ل 

ا�شتمرارها واالنتهاء منها.

وا�سار رئي�س هيئة ال�ستثمار بهذا ال�سدد، 

متخ�س�سة  مديرية  اوج���دت  الهيئة  اأن  اىل 

اية  حل  على  والعمل  ال�ستثمار  �س�ؤون  ملتابعة 

م�سكالت ت�اجه امل�ستثمرين.

ال���������������������رزاز ي�����������رتاأ������������س اج������ت������م������اع������ا ل������ل������ف������ري������ق الق������ت�������������س������ادي
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خ����������������������������رف����������������������������ان ي����������ل����������ت����������ق����������ي

م�����������دي�����������ر ع��������م��������ل��������ي��������ات ال����������ك���������ال���������ة
 ال�سروق-

 ع��ق��د م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

الفل�سطينية، املهند�س   ال�س�ؤون 

رف���ي���ق خ����رف����ان، ل���ق���اء ي��وم 

مع   ،9/15 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء 

الغ�ث  وك��ال��ة  عمليات  مدير 

ملنطقة عمليات الردن، حممد 

ادار، جرى خالله بحث جملة 

ب�سري  تتعلق  التي  الق�سايا  من 

الردن،  يف  ال����ك���ال���ة  ع��م��ل 

ال��سع  ت�ساعد  مقدمتها  ويف 

 ،19  �� ك�فيد  لفريو�س  ال�بائي 

باالإجراءات  اآدار  اأ�شاد  حيث 

اتخذتها  ال��ت��ي  الح���رتازي���ة 

احلكومة ملواجهة هذا التطور، 

مب���ا ف��ي��ه��ا ق���راره���ا ب���اأغ���الق 

من  جلملة  م�����س��ريا  امل���دار����س، 

التي  االحرتازية  االج��راءات 

اتخذتها ال�كالة بهذا ال�سدد، 

كخف�س عدد العاملني باملكاتب 

ن�سبته 50%، مع احتمالية  مبا 

 ،%30 اىل  الرقم  ه��ذا  تنزيل 

وو����س���ع ت��رت��ي��ب��ات خ��ا���س��ة 

ل��ل��ح��الت ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة من 

واملر�شى،  واملر�شعات  احلوامل 

وات���ب���اع ال��ن��ظ��ام ال��ه��ج��ني يف 

التعليم، وتكثيف عقد جل�سات 

الت�عية بالربوت�ك�ل ال�سحي 

�سف�ف  على  املعقمات  وت�زيع 

الطلبة.   

�شبل  ال��ل��ق��اء  ن��اق�����س  ك��م��ا 

لالجئني  كرمية  حياة  ت�فري 

وف��دوا  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني 

واملقدر  �س�ريا،  من  اململكة  اىل 

عددهم بنح� 17 األف �سخ�س، 

ح��ي��ث ���س��ت��ق��دم ال���ك��ال��ة لهم 

ال�سهر القادم،  م�ساعدة نقدية 

زي���ادة  ال���ك��ال��ة  تبحث  واأن 

م�ازنتها  على  خم�س�ساتهم 

للعام القادم 2021.

وعر�س اللقاء للمدى الذي 

و���س��ل��ت ال��ي��ه خ��ط��ة ال���ك��ال��ة 

اىل  نقدية  م�ساعدة  لت�زيع 

اال���ش��ر امل��ح��ت��اج��ة م��ن اب��ن��اء 

قطاع غزة يف اململكة، واملت�قع 

مبا  ال��ق��ادم،  ال�سب�ع  تتم  ان 

ي�����س��اع��ده��م ع��ل��ى م���اج��ه��ة 

التي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 

تركها عليهم وباء كورونا.  

خرفان  املهند�س  واأ���س��اد 

ال�سيد  قدمها  التي  باخلدمات 

ك��م��دي��ر  ع��م��ل��ه  خ����الل  ادار 

اململكة،  يف  ال�كالة  لعمليات 

م�سريا لتعامله الناجح مع جملة 

ال��ت��ي واجهت  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 

مع  التعامل  فيه  مبا  ال�كالة، 

وباء كوفيد 19، وحل م�سكالت 

العاملني بال�كالة.

ك���م���ا ورح������ب امل��ه��ن��د���س 

خ����رف����ان ب��ال�����س��ي��دة م���ارث���ا 

�ستبا�سر  وال��ت��ي  رودري��ج��ي��ز، 

لعمليات  جديد  كمدير  عملها 

ال�كالة يف الردن خلفا لل�سيد 

م�سيدا  ال��ق��ادم،  ال�سهر  ادار 

التعامل  يف  العملية  بخرباتها 

مع ق�شايا اللجوء.     

خ��������������������رف��������������������ان ي�����������������������رتاأ������������������������س اج����������ت����������م����������اع����������ا

مل�����������م�����������ث�����������ل�����������ي ال�������������������������������������������دول امل�������������������س���������ي���������ف���������ة 
ال�سروق-

الفل�سطينية،  ال�س�ؤون  دائ��رة  عام  مدير  تراأ�س   

 ،9/16 املوافق  االربعاء  يوم  خرفان  رفيق  املهند�س 

اجتماعا ملمثلي الدول امل�سيفة لالجئني الفل�سطينيني، 

القن�سل  لالونروا،  الفرعية  اللجنة  رئي�سة  بح�س�ر 

جي�سيكا  ال�سيدة  فل�سطني،  دولة  لدى  العام  ال�س�يدى 

الجتماع  اجندة  مناق�سة  خالله  ج��رى  اول������س���ن، 

ي�مي  عقده  واملقرر  لل�كالة  الفرعية  للجنة  القادم 

21و9/22.

تقنية  عرب  مت  الذي  الجتماع  يف  خرفان  واأ�ساد 

بني  وال�سرتاتيجية  التاريخية  بال�سراكة  ال��زووم، 

الوكالة،  املالية لدعم  املوارد  ال�شويد واالردن، حل�شد 

ال�سيدة  بذلتها  التي  باجله�د  من�ها  و�سيا�سيا،  ماليا 

وحتقيق  الفرعية  اللجنة  عمل  اجن��اح  يف  اولو�شون 

اأهدافها خالل فرتة تروؤ�سها لها.

من جهتها ا�سادت ال�سيدة اول��س�ن باجلهد الردين 

يف اجناح عمل اللجنة وحتقيق اهدافها املر�شومة لها. 

وناق�س الجتماع �سبل واآليات تط�ير عمل اللجنة 

اهدافها  حتقيق  على  ي�ساعدها  مبا  لل�كالة  الفرعية 

وتقدمي  حماية  من  ومتكينها  ال�كالة  بدعم  املتعلقة 

اأف�سل اخلدمات ملنتفعيها من الالجئني الفل�سطينني. 

ممثل�  ع��رب  الج��ت��م��اع  خ���الل  م��داخ��الت��ه��م  ويف 

املايل  العجز  ا�ستمرار  من  قلقهم  عن  امل�سيفة  ال��دول 

لل�كالة، م�ؤكدين على �سرورة ت�فري م�ازنة م�ستدامة 

وقابلة للتنبوؤ لها، ومبا يكفي لتقدمي احلماية وتوفري 

اخلدمات ال�سرورية وال�سا�سية ملنتفعيها من الالجئني 

الفل�سطينيني. 
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اأق������ام م���دي���ر ع����ام دائ����رة 

املهند�س  الفل�سطينية،  ال�س�ؤون 

تكرمييا   ح��ف��ال  خ��رف��ان،  رف��ي��ق 

ملنطقة  الون���روا  عمليات  ملدير 

مبنا�سبة  ادار،  حممد  الردن، 

انتهاء خدماته مع الوكالة  .

التي  باجله�د  خرفان  واأ�ساد 

بذلها اأدار خالل عمله ل�ستدامة 

وقت  يف  ال���ك��ال��ة،  خ��دم��ات  �سري 

ك��ان��ت ت��ت��ع��ر���س ف��ي��ه ال���ك��ال��ة 

ال�سعبة،  التحديات  من  جلملة 

مبا فيه ا�سراب العاملني بال�كالة 

وال��ع��ج��ز ال��ه��ائ��ل يف م���ازن��ت��ه��ا، 

واندالع ازمة وباء كوفيد �� 19.

مل�سه  ما  ادار  ثمن  جهته  من 

خالل خدمته يف منطقة عمليات 

االردن من روح ال�شراكة والتعاون 

وال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني ال����ك���ال���ة من 

بدائرة  ممثلة  واحلكومة  جهة 

جهة  من  الفل�سطينية  ال�س�ؤون 

ايجابا  ذل��ك  وانعكا�س  اخ���رى، 

تقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ع��ل��ى 

الالجئني  من  ملنتفعيها  ال�كالة 

الفل�سطينيني.

تكرمييا  درعا  خرفان  و�سلم 

يف  ال��ت���ف��ي��ق  ل��ه  متمنيا  لدار، 

املرحلة القادمة.

ال�سيدة  الح��ت��ف��ال  ح�سر 

مرثا رودريغز، التي �ستحل مكان 

ال�كالة  عمليات  ادارة  يف  ادار 

عدد  جانب  اىل  الردن،  ملنطقة 

ملنطقة  ال�كالة  م�ظفي  كبار  من 

ال�س�ؤون  ودائ��رة  الردن  عمليات 

الفل�سطينية.      

الردن يف  الون�����روا  عمليات  م��دي��ر  ت��ك��رم  الفل�سطينية  ال�����س���ؤون 

خ���رف���ان ي��ت��ف��ق��د ا����س���ر م�����س��اب��ي ك����رون���ا يف خم��ي��م ال����ح���دات
ال�سروق- 

 ق��ام��ت جل��ن��ة خ��دم��ات 

خم��ي��م ال�����ح����دات خ��الل 

ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا ال��ث��ان��ي��ة 

وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع دائ����رة 

ال�������س����ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

واحلاكم  االأمنية  واالأجهزة 

منازل  حجر  على  الإداري 

ك�رونا  فايرو�س  ب  امل�سابني 

داخل خميم ال�حدات.

ع���ام  م���دي���ر  ق������ام   و   

الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة 

املهند�س رفيق خرفان بزيارة 

لبع�س منازل امل�سابني داخل 

خم��ي��م ال����ح���دات و اوع��ز 

خدمات  جلنة  رئي�س  اإىل 

عبدالفتاح  الوحدات  خميم 

جانب  اإىل  بال�ق�ف  الك�ز 

اأ����س���ر امل�����س��اب��ني وت���اأم���ني 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن م����اد 

طرود  ت�زيع  مت  و  مت�ينيه 

اخلريية  الهيئة  م��ن  اخل��ري 

امل�سابني  مل��ن��ازل  الها�سمية 

داخل املخيم.

وق��ام��ت جل��ن��ة خ��دم��ات 

خم��ي��م ال����ح���دات ب��ت��اأم��ني 

اأف����راد ج��ه��از الأم����ن ال��ع��ام 

منازل  حجر  على  العاملني 

غذائية  ب�جبات  امل�سابني 

ف���رتة احلجر  ي��وم��ي��ا ط���ول 

ال�سحي.

�لعدد �لر�بع و�خلم�صون 13 �صفر 1442 �ملو�فق  30 �أيلول 2020 م

خ���������������رف���������������ان ي�������������������������س������������ارك ب��������اج��������ت��������م��������اع��������ات

ال���������ل���������ج���������ن���������ة ال����������ف����������رع����������ي����������ة ل�����������������الأون�����������������روا
ال�سروق-

 ث��م��ن م���دي���ر ع����ام دائ������رة ال�������س����ؤون 

خالل  خرفان،  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية، 

الغ�ث  ل�كالة  الفرعية  اللجنة  اجتماع 

الزووم،  تقنية  عرب  انعقدت  والتي  الدولية، 

ال�كالة ملنتفعيها من  التي تقدمها  باخلدمات 

باإجراءاتها  منوها  الفل�شطينيني،  الالجئني 

فيه  مبا  ك�رونا،  جائحة  تبعات  مع  للتكيف 

التعليم، م�سددا على اهمية اأن تعمل ال�كالة 

بالتن�سيق والدعم من �سركائها، على معاجلة 

من  النمط  ه��ذا  تعرت�س  تقنية  فج�ات  اأي 

التعليم.

التط�رات  من  جملة  الجتماع،  وناق�س 

اخلا�سة بال�كالة، مبا فيه م�ستجدات و�سعها 

املايل، حيث تعاين من عجز يقدر بنح� 338 

تتعلق  دولر  ملي�ن   200 بينها  دولر،  ملي�ن 

اغاثة  تعليم،  )���س��ح��ة،  ال��ربام��ج  مب���ازن��ة 

اجتماعية(.
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ال���ط��ن��ي  ال���ف���ري���ق  م���درب���ي  ت���دري���ب  دورة  يف  ت�������س���ارك  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�������س����ؤون 
ال�سروق-

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

الدورة التدريبية التي عقدتها رئا�شة الوزراء 

وال�شيا�شات  املوؤ�ش�شي  االأداء  تطوير  اإدارة   /

ويهدف    .  2020  /8  /26  -22 من  الفرتة  يف 

هذا الربنامج اىل بناء القدرات يف جمال ربط 

معهد  مع  بالتعاون  واملوؤ�ش�شي  الفردي  االأداء 

للتنمية  الأمركية  وال�كالة  العامة  الإدارة 

 USAID الدولية

  وكانت م�ساركة الدائرة من خالل رئي�س 

وياأتي  داود  علياء  املوؤ�ش�شي  التطوير  ق�شم 

رئا�شة  تعمل  م�شروع  من  كجزء  التدريب  هذا 

الوزراء بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية على 

منظ�مة  اإعداد  على  العمل  خالل  من  تنفيذه 

تهدف لربط االأداء الفريق واملوؤ�ش�شي. 

م�ؤخرا  ال�طني  الفريق  ت�سكيل  مت  وقد 

الرئا�شة  يف  املوؤ�ش�شي  االأداء  تطوير  اإدارة  من 

الإر���س��ادي  الدليل  وتطبيق  تنفيذ  لغايات 

يف  التنظيمية  ال���ح��دات  اأه����داف  لتحديد 

االإدارة  اأع��دت��ه  وال���ذي  احلكومية  ال��دوائ��ر 

وزارة  من  املخت�سني  من  بالتعاون مع جمم�عة 

املالية  ووزارة  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة 

ودي�ان اخلدمة املدنية 

وحتر�س الدائرة دائما على بناء قدرات 

يف  م�ساركتهم  خالل  من  وحتفيزهم  م�ظفيها 

الربامج التدريبية التي تهدف تط�ير وحت�سني 

جت��ارب  م��ن  واالإ���ش��ت��ف��ادة  امل��وؤ���ش�����ش��ي  االأداء 

حت�سني  يف  ي�ساهم  مم��ا  الأخ����رى  امل�ؤ�س�سات 

اخلدمات املقدمة ملتلقي اخلدمة. 

ع��ل��م��ا ب����اأن ق�����س��م ال��ت��ط���ي��ر امل���ؤ���س�����س��ي 

الإر�سادي  الدليل  عن  تعريفية  ور�سة  �سيعقد 

خالل  وذل��ك  ال��دائ��رة  يف  املعنية  للمديريات 

�سهر �سبتمر 2020. 

�لعدد �لر�بع و�خلم�صون 13 �صفر 1442 �ملو�فق  30 �أيلول 2020 م

دولر م�����ل�����ي������ن   94،6 ب����ق����ي����م����ة  م�����ن�����ا������س�����دة  ت����ط����ل����ق  الأون����������������������روا 

م�������ن اأج�����������ل ال�������س������ت������م������رار ب����ال�����س����ت����ج����اب����ة جل�����ائ�����ح�����ة ك�������ف������ي������د-19
لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ال��ة  اطلقت 

ال�سرق  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 

الأدنى )الأونروا( منا�سدة للح�س�ل على 94،6 

ك�فيد-19.  جائحة  اأج��ل  م��ن  دولر  ملي�ن 

وت��ط��ل��ب ال���ك��ال��ة ه���ذا ال��ت��م���ي��ل م��ن اأج��ل 

التخفيف من االآثار االأ�شد �شوءا للجائحة على 

اأكرث من 5،6 ملي�ن لجئ من فل�سطني م�سجل�ن 

لديها يف ال�سرق الأو�سط ولفرتة تنتهي بنهاية 

خا�س  تركيز  اإي��الء  مع   ،2020 الأول  كان�ن 

على ال�سحة واملع�نة النقدية والتعليم.

وم��ن��ذ مت�����ز، داأب�����ت ح����الت الإ���س��اب��ة 

مقلق  ب�سكل  الزيادة  على  ك�فيد-19  بفريو�س 

يف ال�سفة الغربية ولبنان و�س�رية، مع ت�سجيل 

املزيد من احلاالت موؤخرا يف االأردن وت�شجيل 

اأول حالت النتقال املحلي للفريو�س يف غزة يف 

اأواخر �سهر اآب. اإن هذه املنا�سدة �سرورية من 

اأجل ال�شيطرة على انت�شار الوباء يف خميمات 

يف  امل�ساعدة  اأجل  من  واأي�سا  فل�سطني  لجئي 

منع حدوث تف�سي كبري. وقد �سمحت املنا�سدة 

اخلدمات  تقدمي  با�ستمرار  لل�كالة  ال�سابقة 

على  ع��الوة  اال�شت�شفاء،  وخ��دم��ات  ال�شحية 

تبني تدابري �شاعدت ب�شكل كبري على احتواء 

امل��ن��زيل  الت��سيل  م��ث��ل  ال��ف��ريو���س،  ان��ت�����س��ار 

الفرز  واأنظمة  بعد  عن  والتطبيب  ل��الأدوي��ة 

الطبي.

لزاري��ن��ي  فيليب  ق��ال  اخل�س��س  وب��ه��ذا 

�ست�ا�سل  »ال�كالة  باأن  لالأونروا  العام  املف��س 

جلائحة  نتيجة  ال�سارمة   التدابري  ات��خ��اذ 

اأقل  على  الأول  كان�ن  نهاية  حتى  ك�فيد-19 

اجلديدة  العاجلة  املنا�سدة  هذه  اإن  تقدير. 

ال�سحية  خدماتنا  ا�ستدامة  على  �ستعمل 

فاإننا  ذل��ك،  ومب����ازاة  والطارئة.  والرتب�ية 

الإغاثية  تداخالتنا  �س�ية  رفع  على  �سنعمل 

املتزايدين  للفقر والياأ�س  اأجل ال�ستجابة  من 

يف اأو�شاط الجئي فل�شطني«.

لزاريني،  فيليب  لالأونروا،  العام  املف��س 

العامليني  �سركائنا  اأدع�  “اإنني   : قائال  اأ�ساف 

لجئي  م��ن  امل��الي��ني  م�ساعدة  م�ا�سلة  اإىل 

االأوق��ات  هذه  يف  باأمان.  البقاء  على  فل�شطني 

بخدمات  التنب�ؤ  اإمكانية  ت�ساعد  امل�سطربة، 

ال�سحة  ال��ت��ح��دي��د  وج���ه  وع��ل��ى  ال���ك��ال��ة، 

باحلياة  االإح�شا�س  والتعليم، يف احلفاظ على 

لجئي  جمتمعات  يف  وال�ستقرار  الطبيعية 

فل�سطني«.

  الونروا :

جدد الحتاد الأوروبي التزامه بدعم العمل الذي 

لجئي  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  به  تق�م 

فل�سطني يف ال�سرق الأدنى )الأونروا(، بتقدمي م�ساهمة 

بقيمة 12.6 ملي�ن ي�رو لدعم لجئي فل�سطني القادمني 

من �شوريا يف االأردن. وهذا الدعم هو جزء من م�شاهمة 

ال�كالة  عمليات  لدعم  ي�رو  ملي�ن   43.2 بقيمة  اأكرب 

الطارئة التي تهدف اإىل »تعزيز �سم�د لجئي فل�سطني 

يف الأردن ولبنان«، يف الفرتة من 2020 اإىل 2021، حيث 

تت�سمن اأي�سًا م�ساعدة لجئي فل�سطني على التكييف مع 

الآثار ال�سلبية الناجمة عن جائجة فايرو�س ك�رونا.

الأولية  املخ�س�سات  اىل  الأوروب��ي  الحتاد  اأ�ساف 

لعام 2020-2021 مبلغًا   اإ�سافيًا بقيمة 7،2 ملي�ن ي�رو 

ا�ستجابة لتف�سي فايرو�س ك�رونا.  �سيمكن هذا التم�يل 

لال�ستجابة  الإقليمي  الئتماين  ال�سندوق  من  اجلديد 

من  )م��دد(  الأوروب��ي  لالحتاد  التابع  ال�س�رية  لالزمة 

حلوايل  اخلدمات  تقدمي  يف  الوكالة  ا�شتمرارية  �شمان 

حيث  الأردن.  يف  �س�ريا  من  فل�سطيني  لجئ   17،500

غري  منتظمة  نقدية  م�ساعدة  اخل��دم��ات  ه��ذه  ت�سمل 

من  الأ�سا�سية  احتياجاتها  لتغطية  لالأ�سر  م�سروطة 

امل�اد الغذائية وغري الغذائية، ف�ساًل عن الدعم النقدي 

الطارئ امل�شروط لالجئي فل�شطني من �شوريا يف الظروف 

و�سعهم  م��ع  التعامل  م��ن  ميكنهم  مم��ا  املت�قعة،  غ��ري 

التم�يل  وبف�سل  اآمنة.   بطريقة  ال�سعب  القت�سادي 

ك�سريك  دوره  الأوروب�����ي  الحت���اد  ي���ا���س��ل  اجل��دي��د، 

الذي  احليوي  العمل  على  موؤكدًا  لالأونروا،  ا�شرتاتيجي 

الأ�سا�سية  الحتياجات  تلبية  يف  ال�كالة  به  تق�م 

لالجئي فل�سطني يف املنطقة.

ماريا  الأردن  الأوروب��ي يف  �سفرية الحت��اد  اأك��دت   

املقدمة  الإ�سافية  امل�ساعدة  هذه  اأن  هادجيثي�دو�سي� 

لالحتاد  التابع  الإقليمي  الئ��ت��م��اين  ال�سندوق  م��ن 

االأوروبي جاءت يف الوقت املنا�شب لدعم جهود االأونروا 

�س�ريا  من  القادمني  فل�سطني  لجئي  اأزم��ات  م�ساندة  يف 

وعلى  ك�ڤيد-19.  جائحة  تاأثري  اأعقاب  يف  الأردن،  يف 

وخدمات  العي�س  �سبل  دعم  خالل  من  اخل�س��س  وجه 

فيه  االأع�شاء  والدول  االأوروبي  االحتاد  واإن  احلماية. 

هي  والتي  الون��روا،  يف  وامل�ساهمني  الداعمني  اأكرب  هم 

الالجئني  ملاليني  احليوية  للخدمات  االأ�شا�شي  امل��زود 

الفل�سطينيني يف املنطقة«.

الحت��اد الأوروب���ي 

ي�ساهم مببلغ 12،6 

لدعم  ي���رو  ملي�ن 

فل�سطني  لج���ئ���ي 

ال�����ق�����ادم�����ني م��ن 

الأردن يف  ���س���ري��ا 
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الطالبية مبخيم  اخلري  طرود  ت�زع  اخلارجية  الدوريات 

ن�����������������س��������اط��������ات

جل�����ن�����ة خ�����دم�����ات

خم������������������ي������������������م

ح�����������������ط�����������������ني

ال�سروق-

تفقدية  بزيارة  املا�شي  �شلطان  الر�شيفة  لواء  مت�شرف  قام   

اىل خميم حطني لالطالع على الأو�ساع ال�سائدة يف املخيم يف ظل 

انت�سار الإ�سابات بفريو�س ك�رونا.

املخيم  �س�ارع  يف  انارة  ملبات  تركيب  اعمال  اللجنة  نفذت  كما 

تعقيم  بحمالت  قيامها  اىل  بالإ�سافة   9/26 امل�افق  ال�سبت  ي�م 

مت�ا�سلة داخل املخيم.

للب�سريات  ال�سامي  مركز  م��ع  بالتعاون  اللجنة  قامت  كما 

با�شتقبال حاالت ل�شحب ماء من العيون ملن هم فوق اخلم�شني عاما 

ي�م اخلمي�س امل�افق 9/10.

ال�سروق - 

اإدارة  اأط���ل���ق���ت 

اخلارجية  ال��دوري��ات 

م��دار���س  م��ع  بالتعاون 

ل�ؤل�ؤة طارق وال�سرايعة 

ل������الأدوي������ة، م���ب���ادرة 

»جم��ت��م��ع م��ت��ك��اف��ل«، 

ل��ت���زي��ع ط����رود اخل��ري 

على الأ�سر العفيفة، يف 

بلواء  الطالبية  خميم 

نائب  وق���ال  اجل��ي��زة. 

الدوريات  ادارة  مدير 

علي  العقيد  اخلارجية 

اإن  ب��ي��ان،  يف  ال��ق�����س��اة 

تنفذها  التي  امل��ب��ادرة 

تاأكيدا  تاأتي  الإدارة 

االإن�شانية  املبادئ  على 

وامل��دون��ة الأخ��الق��ي��ة 

مديرية  تنتهجها  التي 

اأرادها  كما  العام  الأمن 

�سيد البالد، م�سريًا اإىل 

�شت�شتمر  احل��م��ل��ة  اأن 

لت�سمل عددا من الأ�سر 

خمتلف  يف  ال��ع��ف��ي��ف��ة 

واأ�سار  اململكة.  مناطق 

اإىل  الق�ساة،  العقيد 

العالقة  اأهمية ت�طيد 

كافة  م��ع  الت�ساركية 

م���ؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع 

يف  ت�سهم  التي  امل��دين، 

وتلم�س  اخل����ري  ع��م��ل 

امل�اطنني،  احتياجات 

التي  احلملة  اأن  مبينا 

مع  بالتن�شيق  ج���اءت 

ج��م��ع��ي��ة ال��ط��ال��ب��ي��ة 

ا�ستهدفت  اخل���ريي���ة، 

ع�سرات الأ�سر العفيفة 

�سمن  اخ��ت��ي��اره��ا  مت 

درا�سة اأعدت م�سبقًا.
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ن���������س����اط����ات جل��ن��ة 

خ����������������دم����������������ات

خم������������������ي������������������م 

ال����������������زرق����������������اء

ال�سروق- 

ممثلة  اللجنة  مقر  اىل  بزيارة  املجتمعي  التاأهيل  مركز  قام 

خميم  خدمات  جلنة  وتكرمي  حمدان  بالل  ال�سيد  املركز  برئي�س 

ه�شام  حممد  اال�شتاذ  باالإنابة  اللجنة  رئي�س  بوجود  ال��زرق��اء 

مع  التعاون  خ��الل   من  اللجنة  جله�د  تقديرًا  وذل��ك  الب�ريني  

خالل  من  املجتمع  التاأهيل  ملركز  والتربع  املحلي  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

يقارب   ما  املخيم  ابناء  من  العالجية  اجلل�شات  تكاليف  تغطية 

مت  اللقاء  نهاية  ويف  واالع��اق��ات  الهمم  الأ�شحاب  جل�شة   )170(

تقدمي درع �سكر وتقدير  للجنة.

جل���ن���ة خم���ي���م ����س����ف ت�������س���ارك يف ج��ل�����س��ة ن���ق���ا����س ح����ل 

ت���ق���ي���ي���م اح����ت����ي����اج����ات م����ؤ����س�������س���ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
ال�سروق-

ل��ل��درا���س��ات  الفينيق  م��رك��ز  اق���ام   

نقا�س  جل�سة  واملعل�ماتية  القت�سادية 

م���ؤ���س�����س��ات  اح��ت��ي��اج��ات  تقييم  ح����ل 

عمان  حم��اف��ظ��ت��ي  يف  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 

عرب   9/27 امل�افق  الح��د  ي�م  وجر�س 

املن�سة اللكرتونية زووم.

و����س���ارك���ت جل��ن��ة خ���دم���ات خميم 

برئي�س  ممثلة  اجلل�سة  ه��ذه  يف  �س�ف 

بنات  املح�سن  املخيم عبد  جلنة خدمات 

بالإ�سافة اىل م�ساركة م�ؤ�س�سات املجتمع 

خالل  بنات  املخيم.وحتدث  يف  امل��دين 

بني  الت�سبيك  اأه��م��ي��ة  ح���ل  اجلل�سة 

اىل  لل��س�ل  امل��دين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

والتنمية  املجتمع  اآلية م�سرتكة خلدمة 

م�شاركة  �شرورة  اىل  م�شريا  احلقيقية 

النيابية  النتخابات  يف  امل�ؤ�س�سات  هذه 

على  قادرون  هم  من  لفرز  والالمركزية 

الت�سريع و�سياغة الق�انني.

�سقل  ���س��رورة  على  بنات  اأك��د  كما 

مب��ب��ادرات  للخروج  ال�سباب  �سخ�سية 

تنم�ية جمتمعية وت�فري تكاف�ؤ الفر�س 

متكني  على  والعمل  وامل��راأة  الرجل  بني 

املراأة يف العديد من املجالت.

خدمات  جلنة  ح���ل  بنات  وحت��دث 

املخيم واخلدمات التي تقدمها من �سيانة 

التحتية ب�سكل م�ستمر والت�ا�سل  البنى 

�سبكة  ح���ل  املحافظة  م��دي��ري��ات  م��ع 

ال�شرف ال�شحي و�شبكة الكهرباء وم�شلخ 

البلدية واأ�ساف ان اللجنة بدورها تق�م 

املدنية  امل�ؤ�س�سات  جميع  مع  بالت�ا�سل 

اخلدماتي  ال��دع��م  لتوفري  واحلكومية 

الطرق وعقد  املخيم مثل تعبيد  لأهايل 

اجتماعات دورية تثقيفية وار�سادية.

وح�ل احتياجات م�ؤ�س�سات املجتمع 

بنات اىل �سرورة  اأ�سار  املخيم  املدين يف 

مت���ي��ل ه��ذه امل���ؤ���س�����س��ات وا���س��راك��ه��ا يف 

دورات  وع��ق��د  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ل��ق��اءات 

بالإ�سافة  واخلطط  الأه��داف  ملناق�سة 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  دع��م  اىل 

اأهمية  على  م�ؤكدا  متطلباتهم  وت�فري 

وخلق  امل��دين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  متكني 

اأهدافها  حتقيق  على  ت�ساعدها  ظروف 

وتنفيذ خططها.
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ال�سهري  ت��ق��ري��ره��ا  ت�����س��در  الفل�سطينية  ال�����س���ؤون 

اآب ل�����س��ه��ر  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  الن���ت���ه���اك���ات  ح������ل 

الحتالل  م�ا�سلة  التقرير  ا�ستعر�س    

انتهاكاته  املا�سي،  اآب  �سهر  خالل  الإ�سرائيلي 

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  امل��ع��ه���دة 

ب�سكانها ومقد�ساتها وممتلكاتها يف حتٍد جلميع 

كان  الدولية،  والقرارات  واملعاهدات  امل�اثيق 

اأبرزها: ت�سبب ممار�سات الحتالل الإ�سرائيلي 

ال�سفة  من  فل�سطينيني   3 با�ست�سهاد  العدوانية 

فل�سطينيا،   64 اإ�سابة  اإىل  اإ�سافة  الغربية، 

م�ا�سلة  اإط���ار  يف  غ��زة  ق��ط��اع  م��ن  غالبيتهم 

حيال  ال�ح�سي  نهجه  الإ�سرائيلي  الحتالل 

الحتالل  ق���ات  اعتقلت  كما  الفل�سطينيني. 

382 فل�سطينيا، 381 منهم يف ال�سفة الغربية 

اإىل  املعطيات  واأ�سارت  غ��زة،  قطاع  يف  وواح��د 

 90 ب�اقع  العتقال  عمليات  القد�س  ت�سدر 

املعتادة  الن��ت��ه��اك��ات  م��ن  جملة  م��ع  عملية، 

حلقوقهم.

التقرير  ح�سب  الحتالل  ق���ات  ووا�سلت 

والتي  فل�سطينية  �سكنية  لتجمعات  اقتحامها 

جغرافيا  ت���زع��ت  اق��ت��ح��ام��ا،   319 ن��اه��زت 

كالتايل: 316 يف ال�سفة الغربية، و3 يف قطاع 

ح�سب  القتحامات  ه��ذه  ت�زعت  فيما  غ��زة، 

اهلل،  رام  يف   54 القد�س،  يف   33 املحافظات: 

ط�لكرم،  يف   24 ط�با�س،  يف   10 جنني،  يف   34

16 يف قلقيلية، 38 يف نابل�س، 17 يف �سلفيت، 8 

52 يف اخلليل،1 يف  يف اريحا، 30 يف بيت حلم، 

رافقها  رفح،  يف   1 خاني�ن�س،  يف   1 غزة،  �سمال 

تنكيل بامل�اطنني وانتهاك حرماتهم وتخريب 

حٍد  على  والعامة  اخلا�سة  للممتلكات  متعمد 

�شواء.

 437 الح��ت��الل  اإق��ام��ة  التقرير  واأو���س��ح 

املحتلة،  الأرا�سي  يف  مفاجئًا  ع�سكريا  حاجزًا 

اهلل،  رام  يف   6 القد�س،  يف   11 على:  ت�زعت 

 79 ط�لكرم،  يف   5 ط�با�س،  يف   1 جنني،  يف   8

�سلفيت،  يف   27 نابل�س،  يف   45 قلقيلية،  يف 

يف   78 حل���م،و  ب��ي��ت  يف   159 اأري���ح���ا،  يف   18

امل�اطنني  حركة  خاللها  من  اأعاقت  اخلليل، 

ا�ستمر  الزراعية.كما  واملنتجات  والب�سائع 

الحتالل الإ�سرائيلي ح�سب التقرير مبمار�سة 

الإ�سالمية  املقد�سات  �سد  املمنهجة  انتهاكاته 

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  وامل�سيحية 

ال�سلة، حيث  اآبه بالقرارات الدولية ذات  غري 

من  اعتداء  حالة   22 الغربية  ال�سفة  �سهدت 

املقد�سات  على  وم�ست�طنيه  الحتالل  جي�س 

الأق�سى،  امل�سجد  اقتحام  �سملت  الإ�سالمية، 

على  واالعتداء  فيه،  يهودية  طقو�س  واإقامة 

 2032 املقتحمني  عدد  وو�سل  امل�سجد،  حرا�س 

اإغ��الق  االع���ت���داءات  �شملت  كما  م�شتوطنا، 

م�شجد يف بيت �شاحور، ومنع املواطنني من اأداء 

الحتالل  �سلطات  وا�سلت  كما  فيه.  ال�سالة 

الفل�سطينيني،  �سد  العن�سرية  �سيا�ساتها 

املن�ساآت  من  الكثري  واإخطار  اأرا�سيهم  وم�سادرة 

بالهدم حيث �سهد �سهر اآب هدم 40 بيتًا ومن�ساأة 

حالت  بينها  من  والقد�س،  الغربية  ال�سفة  يف 

هدم ذاتية نفذها الفل�سطيني�ن اأنف�سهم تفاديا 

لدفع غرامات مالية باهظة.

ال�سلطات  اإق�����رار  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 

ال�سرائيلية عددا من امل�سروعات ال�ستيطانية 

وتر�سيخ  ال�ستيطان  تكثيف  اىل  تهدف  التي 

طليعتها  يف  املدن  من  عدد  يف  اليه�دي  ال�ج�د 

مدينة  يف  الحتالل  بلدية  اأق��رت  اإذ  القد�س، 

القد�س خطة لإقامة جممع ت�سغيل ا�ستيطاين 

لقرية  ال�سرقية  اجلهة  يف  دومنًا   90 على  يقع 

م�سادقة  ع��ن  الك�سف  مت  ك��م��ا  العي�س�ية، 

طريق  ل�سق  م�سروعات  على  الحتالل  �سلطات 

ال�سناعية  املنطقة  ب��ني  ي��رب��ط  ا�ستيطاين 

»عطريوت«  ال�سناعية  املنطقة  مع  »بنيامني« 

�سمال مدينة القد�س، مير عرب نفق بط�ل 600 

مرت حتت حاجز قلنديا الع�سكري، وكذلك �سق 

حتى  »اآدم«  م�ست�طنة  من  ميتد  اآخ��ر  طريق 

مدينة  �سرق  �سمال  الع�سكري  »حزما«  حاجز 

مدينة  جن�ب  ال�جلة  التفايف  و�سارع  القد�س، 

»غ��س  ال�ستيطانية  الكتلة  لربط  القد�س 

عت�سي�ن« مع القد�س، بهدف ت��سيع م�ست�طنة 

»هار ح�ماه« ب� 560 وحدة �سكنية ا�ستيطانية 

جديدة.

ال�سروق- 

اأ�سدرت دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية، 

ال�سهري  تقريرها  ح�ل  م�جزا  اخ��ريا، 

مركزية  فيه  اأك��دت  املا�سي،  اآب  ل�سهر 

الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ي��ة  وج���ه��ري��ة 

بقيادة  الثابت  الأردن  مل�قف  تر�سيخا 

حيال  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

وم�ا�سلة  ومقد�ساتها،  و�سعبها  اأر�سها 

لنيل  الفل�سطيني  ال�سعب  لن�سال  دعمهم 

على  امل�ستقلة  دولته  واإق��ام��ة  حق�قه 

ترابه ال�طني.

الأردن  م�ا�سلة  التقرير  اأك��د  كما 

القد�س  حيال  التاريخي  دوره  ت��اأدي��ة 

وامل�سيحية،  الإ���س��الم��ي��ة  ومقد�ساتها 

ان��ط��الق��ا م���ن ال������س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

هوية  على  احل��ف��اظ  على  احلري�شة 

اإىل  لف��ت��ا  واإ���س��الم��ي��ا،  عربيا  امل��دي��ن��ة 

ت�����س��دي��د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ل��ى اح���رتام 

حماولت  اأية  ورف�س  املقد�سة  الأماكن 

لتغيري ال��سع القان�ين للقد�س ال�سرقية 

واله�ية التاريخية للمدينة املقد�سة.
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م������ع اق�����������رتاب ف�����س��ل 

الربد  ن��زالت  تنت�شر  ال�شتاء 

الأمر  امل��سمية،  والإنفل�نزا 

الذي يثري خ�ف كثريين ح�ل 

تف�سي  مع  وخ�س��سًا  العامل 

امل�ستجد،  ك����رون���ا  ف��ريو���س 

تلك  م��ع  اأع��را���س��ه  وت�سابه 

اخلا�سة بهذه الأمرا�س.

اخلدمات  هيئة  واأ�سدرت 

ال�����س��ح��ي��ة ال����ط���ن���ي���ة يف 

بني  للتمييز  دلياًل  بريطانيا 

يعتقد  ال��ث��الث��ة،  الأم��را���س 

�شيكون  اأن��ه  ال�شحة  خ��رباء 

ك�رونا،  حما�سرة  يف  مفيدًا 

وم�ساعدة املر�سى على تقييم 

وال��ل��ج��وء  ال�شحي  و�شعهم 

�سكهم  ح���ال  يف  ال��ع��زل  اإىل 

باإ�سابتهم بك�فيد-19

ك�فيد-19 

تعد احلمى من االأعرا�س 

حيث  لك�رونا،  �سي�عًا  الأكرث 

لدى  احلرارة  درجة  تتخطى 

حاجز  بك�فيد-19  امل�ساب 

ال������37.8 درج����ة، ه���ذا اإىل 

جانب ال�سعال امل�ستمر اجلاف 

ال�شم  عادة، وفقدان حلا�شتي 

والذوق اأو اأحدهما

ك���ذل���ك ي�����س��ع��ر امل�����س��اب 

الأح��ي��ان  بع�س  يف  ب��ك���رون��ا 

والتهاب  والتعب  ب��االإع��ي��اء 

باالإ�شافة  وال�شداع،  احللق 

يف  ب�����س��ي��ق  اإح�����س��ا���س  اإىل 

التنف�س.

�سحيفة  نقلت  وح�سبما 

الربيطانية،  “الغارديان” 
ال�سحية  فاإن هيئة اخلدمات 

ال�طنية اأ�سارت يف دليلها اإىل 

اأن الإ�سهال و�سيالن اأو ان�سداد 

الأع��را���س  م��ن  يعد  الأن����ف، 

النادرة لالإ�سابة بك�رونا

نزلت الربد : 

نزلت  اأعرا�س  اأك��رث  من 

هذا  العط�س،  �سي�عًا  ال��ربد 

ب��اآلم  �سع�ر  اإىل  بالإ�سافة 

ان�سداده  اأو  الأن��ف  و�سيالن 

والتهاب احللق يرتافق ب�شعال 

خفيف

ك��م��ا ي���ع���اين امل�����س��اب���ن 

ب��ن��زلت ال���ربد م��ن الإره���اق 

اأح��ي��ان��ًا، وي��ن��در ر���س��د حمى 

نزلت  ت�سبب  ول  �سداع،  اأو 

ب��اأن  علمًا  الإ���س��ه��ال،  ال���ربد 

ال�سحية  اخل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة 

“الظه�ر  ت���ؤك��د  ال���ط��ن��ي��ة 

نزلت  لأعرا�س  التدريجي” 

الربد

الإنفل�نزا : 

ت����رتاف����ق الإن���ف���ل����ن���زا 

وال�شعال  وال��ت��ع��ب  ب��احل��م��ى 

اجل�����اف واأوج��������اع اجل�����س��د 

كما  ع���ام،  ب�سكل  وال�����س��داع 

ي��ع��اين م��ر���س��ى الإن��ف��ل���ن��زا 

ان�سداد  اأو  �سيالن  من  اأحيانًا 

باحللق،  التهاب  اأو  االأن��ف  يف 

اإ�سهال  ح���دوث  اح��ت��م��ال  م��ع 

عند الأطفال

الإنفل�نزا  ي�ساحب  ول 

اإل  تنف�س،  �سيق  اأو  عط�س 

ال�سحية  اخلدمات  هيئة  اأن 

بداية  اإىل  ت�سري  ال�طنية 

�سريعة لأعرا�س هذا املر�س.

ك��ي��ف مت��ّي��ز ب���ني الإ����س���اب���ة ب��ك���رون��ا 

ون���������زلت ال�������ربد والإن����ف����ل�����ن����زا؟
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تق�م  الط����ار  ه���ذا  ويف 

الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة 

م�ساريع  م��ن  ع��ددا  بتنفيذ 

املبادرات امللكية يف خميمات 

يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

اململكة وتعترب هذه امل�ساريع 

من  لها  ملا  كبرية  اأهمية  ذات 

امل�ست�ى  رف��ع  يف  كبري  �سان 

امل��ع��ي�����س��ي وحت�����س��ني ورف���ع 

يف  التحتية   البنية  ق��درات 

املخيمات .

م�ساريع تاهيل امل�ساكن 

وي��ه��دف امل�����س��روع  اىل 

اإع�������ادة ت���اأه���ي���ل م�����س��اك��ن 

اإع���ادة  وت�شمل  ال��ف��ق��راء، 

ت��اأه��ي��ل ج���زء م��ن ال��وح��دة 

وحمام  غ��رف��ة،  ال�سكنية: 

وم��ط��ب��خ،ب�����م�����س��اح��ة30م2، 

وت���اأم���ني احل���د االأدن�����ى من 

لت�فري  ال��ع��ام��ة؛  ال�����س��الم��ة 

الفقرية  للفئات  اآم��ن  اإي��واء 

ه��ذا  وك�����ان  امل��خ��ي��م��ات  يف 

وزارة  مع  بالتعاون  امل�سروع 

الدويل  والتعاون  التخطيط 

العام  اإىل   2004 العام  من 

الت�سعة  مب��راح��ل��ه   ،2018

اإن�شاء  �شمت  والتي  االأوىل 

�سكنية،  وح���دة   )2181(

اأم���ا امل��رح��ل��ة ال��ع��ا���س��رة من 

اإن�شاء  امل�شروع والتي �شمنت 

كانت  �سكنية  وح��دة   )35(

من امل�ازنة اخلا�سة للدائرة 

التنفيذ،  مرحلة  قيد  وهي 

 )2216( جم��م���ع  مب��ا  اأي 

للمراحل  �سكنية  وح����دة 

الع�سرة.

وح�����ل ت��ف��ا���س��ي��ل ه��ذه 

امل�ساريع يف املرحلة الخرية  

الفقراء  م�شاكن  تاأهيل  مت 

اأبرزها،  تاأهيل  يف املخيمات 

خميم  يف  �سكنية  وحدة   50

األ��ف   225 بكلفة  البقعة 

دي��ن��ار،  و5 وح��دات �سكنية 

)ال����زرق����اء،  خم��ي��م��ات  يف 

احل�شني  ���ش��وف،  ال��وح��دات، 

األ���ف   45 ب��ق��ي��م��ة  وح��ط��ني 

دينار لكل خميم،  و�سيجري 

العمل على ترميم 5 وحدات 

الأم���ري  خم��ي��م  يف  �سكنية 

ح�سن بكلفة 45 األف دينار.

 

م�ساريع م�ؤ�س�سات

 املجتمع املدين 

م�ؤ�س�سات  م�ساريع  وم��ن 

املخيمات  يف  املدين  املجتمع 

مل��ق��رات  م��ب��ن��ى  ت��ن��ف��ي��ذ  مت 

امل��دين  املجتمع  م���ؤ���س�����س��ات 

ويحت�ي  البقعة  خميم  يف 

بكلفة  م��ق��رات  ثماين  على 

�سيتم  كما  دينار  األ��ف   150

خدمات  جلنة  مبنى  حت�يل 

خميم الوحدات احلايل اىل 

املجتمع  مل�ؤ�س�سات  م��ق��رات 

املدين بكرمة ملكية �سامية.

وم����ن م�����س��اري��ع م��راك��ز 

م�سروع  الن�سائية  ال��ربام��ج 

ملركز  اأطفال  رو�شة  ان�شاء 

خميم  يف  الن�سائية  الربامج 

البقعة بكلفة 40 األف دينار 

مقر  ان�شاء  اإع��ادة  وم�شروع 

خميم  يف  الن�سائية  الربامج 

�س�ف.

ام���ا م�����س��اري��ع الأن��دي��ة 

امل��خ��ي��م��ات  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 

�سيانة  م�����س��روع  تنفيذ  مت 

الريا�سية يف خميم  ال�سالة 

األ���ف   36 ب��ك��ل��ف��ة  احل�����ش��ني 

دينار و�سيانة نادي الأق�سى 

�س�ف  خم��ي��م  يف  ال��ري��ا���س��ي 

بكلفة 30 األف دينار وان�شاء 

���س��ال��ة ري��ا���س��ي��ة ل��ن��ادي 

ال����ح���دة يف خم��ي��م م��ادب��ا 

وم�سروع �سيانة نادي الع�دة 

يف خميم الزرقاء بكلفة 30 

اىل  بالإ�سافة  دي��ن��ار  األ��ف 

لنادي  ريا�شية  �شالة  ان�شاء 

اجلليل يف خميم اربد بكلفة 

250 األف دينار وبناء قاعة 

لنادي  الأغ��را���س  متعددة 

جر�س  خميم  يف  ها�سم  غزة 

بكلفة 180 األف دينار. 

املبادرات  م�ساريع  وم��ن   

امللكية البارزة م�سروع مركز 

يف  ل��ل��م��راأة  املحلي  املجتمع 

املخيمات  يف  امللكية  امل��ب��ادرات  م�ساريع 
الهتمام  كل  الثاين   عبداهلل  امللك  جاللة  ي�يل 

وتلم�س  الطاهر  البلد  ه��ذا  ابناء  لكافة  والرعاية 

ك��ان  وق���د  ال���س��ا���س��ي��ة،  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 

والرعاية  اله��ت��م��ام  ه��ذا  م��ن  مهم  حيز  للمخيمات 

امللكية ال�سامية،  حيث كان الهتمام والرعاية امللكية 

امللكية  واملكارم  املبادرات  خالل  من  املخيمات  البناء 

نذكر  اململكة،  يف  الالجئني  خميمات  كافة  �سملت  التي 

الر�سمية  اجلامعات  يف  الطلبة  ابنائه  يخ�س  ما  منها 

فقراء  يخ�س  م��ا  ومنها  مقعد   )350( بتخ�سي�س 

املخيمات من خالل ت�زيع طرود اخلري ومنها ما تخ�س 

قطاع ال�شباب باإن�شاء مالعب وغري ذلك ومنها ما يخ�س 

�شاملة  تنموية  مراكز  ان�شاء  خالل  من  املخيم  جمتمع 

واملبا�سر يف  الكبري  الثر  لها  كان  والتي  الكثري  وهناك 

رفع م�شتوى معي�شة ابناء املخيمات

م����ن م�����س��اري��ع 

ت��اأه��ي��ل ال���ح��دات 

ال�سكنية

م�����س��روع ن��ادي 

خميم  يف  الق�سى 

�س�ف

املجتمع  مركز 

امل��ح��ل��ي ل��ل��م��راأة - 

خميم ال�سخنة
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مب�ساحة  ال�سخنة  خم��ي��م 

200م2  ب��ل��غ��ت  اج��م��ال��ي��ه 

 70 ح����ايل  بلغت  وبكلفة 

املركز  ويحت�ي  دينار  األ��ف 

لدرو�س  �سفية  غ��رف  على 

وعددها  للطالب  التق�ية 

ث��الث��ة، ك��م��ا ي��ح��ت���ي 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����اأت����ي اأه���م���ي���ة ه��ذا 

امل��رك��ز يف ك��ون��ه ���ش��رح هام 

م�ساريع  ان��ت��اج  يف  ي�ساهم 

يعمل  حيث  امل���راأة  لتمكني 

�سيدات  تدريب  على  املركز 

املخيم يف جمالت اخلياطة 

لهن  يتيح  مم��ا  وال��ت��ج��م��ي��ل 

م�ست�ى  رف���ع  يف  امل�ساهمة 

وامل�ست�ى  ا�سرهن  معي�سة 

كما  لعائالتهن،  القت�سادي 

يعمل املركز على رفع م�ست�ى 

املخيم حيث  التعليم لطالب 

للطالب  تق�ية  درو�س  يقدم 

وباأ�سعار رمزية جدا. 

 

البنى التحتية 

وم����ن م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ى 

التحتية م�شروع ان�شاء قناة 

لتاأهيل جمرى وادي خميمي 

ال�سهيد عزمي  �س�ف وخميم 

ال�ادي  في�سان  ومنع  املفتي 

املخيم،  اأرا���س��ي  داخ��ل  اىل 

و�شيتم االنتهاء من الدرا�شة 

وط����رح امل�����ش��روع يف ال��ع��ام 

2021

وم�سروعي تاأهيل جمرى 

عزمي  ال�سهيد  خميم  وادي 

املفتي بكلفة 300 األف دينار 

وم�سروع تاأهيل جمرى وادي 

الكلفة  بنف�س  �س�ف  خميم 

يف    تنفيذهما  �سيتم  واللذان 

.2021

باملباين  يتعلق  م��ا  ام���ا 

تعترب  والتي  ال�ستثمارية 

ال��ه��ام��ة التي  امل�����س��اري��ع  م��ن 

مب��ردود  اللجان  على  تع�د 

حت�سني  م���ن  مي��ك��ن��ه��ا  م���ايل 

اخل�����دم�����ات امل����ق����دم����ة يف 

املخيمات كان اأبرزها م�سروع 

 18 من  يتك�ن  ال�ستثماري 

اربد  حمال جتاريا يف خميم 

م�سروع  تنفيذ  �سيتم  كما 

خميم  يف  اخ���ر  ا���س��ت��ث��م��اري 

الطالبية.

احلدائق العامة 

احلدائق  م�شاريع  وع��ن 

ال���ع���ام���ة م�������ش���روع ان�����ش��اء 

خميم  يف  ع��ام��ه  ح��دي��ق��ة 

امل�شروع  طرح  و�شيتم  حطني 

 2020/10 ���س��ه��ر  خ����الل 

دي��ن��ار،  األ����ف   100 بكلفة 

باالإ�شافة اىل م�شروع ان�شاء 

ال���ح��دات  ملخيم  ح��دي��ق��ة 

الدرا�سة  قيد  م�سروع  وه��� 

و�سيتم تنفيذه يف 2021

ك���م���ا ���س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ 

يف  حدائق  ان�شاء  م�شروعي 

)بكلفة  ال���زرق���اء  خميمي 

وجر�س  دي��ن��ار(  األ��ف   150

دينار(  ال��ف   100( بكلفة 

قطع  على  ج���اري  وال��ب��ح��ث 

لتنفيذ  م��ن��ا���س��ب��ه  اأرا����س���ي 

امل�ساريع خالل العام 2021

وذوي  املجتمع  التاأهيل 

الحتياجات اخلا�سة 

وع���ن م�����س��اري��ع م��راك��ز 

ال���ت���اأه���ي���ل امل��ج��ت��م��ع��ي يف 

درا�سة  حاليا  يتم  املخيمات 

ذوي  تاأهيل  مركز  م�سروع 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف 

خم���ي���م احل�������ش���ني )م���رك���ز 

ل��الإع��اق��ة  امل�ستقبل  ن���ادي 

األف   20 بكلفة  احلركية( 

العطاء  طرح  و�شيتم  دينار 

خالل �سهر 2020/10 

ك����م����ا ت����ت����م درا������س�����ة 

ذوي  تاأهيل  مركز  م�سروع 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف 

خميم جر�س بكلفة 90 األف 

العطاء  طرح  و�شيتم  دينار 

خالل �سهر 11/ 2020 

اىل  ب������الإ�������س������اف������ة 

ذوي  تاأهيل  مركز  م�سروع 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف 

بكلفة  ح�سن  الأم��ري  خميم 

12 األف دينار

ذوي  ت���اأه���ي���ل  وم���رك���ز 

الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة 

)جمعية  م��ادب��ا  خم��ي��م  يف 

 150 بكلفة  احل��ي��اة(  نب�س 

األ��ف دي��ن��ار وامل�����س��روع حتت 

وهناك  االإحالة،  اإج��راءات 

خميم  حديقة  �سمن  ملعب 

املركز  م�سروع  �سمن  �س�ف 

خميم  يف  ال�سامل  التنم�ي 

����س����ف وه����� ح��ال��ي��ا حتت 

التنفيذ.

مقربة  ان�����ش��اء  مت  ك��م��ا 

خميم  خل���دم���ة  ا���س��الم��ي��ه 

املحيطة  واملناطق  الطالبية 

بكلفه  اجل���ي���زة  ب��ب��ل��دي��ة 

دينار(  األف   500( اجماليه 

و�سيتم تنفيذ طريق ال�ا�سل 

لها من قبل بلدية اجليزة.

املخيمات  يف  امللكية  امل��ب��ادرات  م�ساريع 

التاأهيل  م��رك��ز 

خميم   - املجتمعي 

جر�س

ت��سعة نادي امل�ستقبل 

لالإعاقة احلركية - خميم احل�شني

امل�����������ق�����������ربة 

خميم   - ال�سالمية 

الطالبية

م�شروع نادي احل�شني الريا�شي
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تعترب مدينة �سفد اإحدى 

التي  التاريخّية  فل�سطني  مدن 

الكنعانيني  يد  على  تاأ�س�ست 

ح�����ش��ب م���ا اأث���ب���ت���ه ع��ل��م��اء 

اجلهة  على  وال�اقعة  الآث��ار، 

املحتلة  فل�سطني  ال�سمالية من 

يف منطقة اجلليل، والتي تبعد 

مدينة  �سمال  134كم  ح�ايل 

بحرية  على  وت�سرف  القد�س، 

طربيا، ومرج بي�سان ال�اقعان 

منها،  ال�سرقي  اجلن�ب  على 

وع���ل���ى ج���ب���ل اجل����رم����ق م��ن 

الغرب، كما تعد من اأكرث مدن 

م�ست�ى  عن  ارتفاعًا  الدولة 

ي�سل  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ر،  ���س��ط��ح 

تقريبًا،  900م  اإىل  ارتفاعها 

املدينة  ه��ذه  م�ساحة  وتبلغ 

ما  ويقطنها  29.248كم²، 

ح�سب  ن�سمة   28.500 يقارب 

اإح�سائّيات 2006م. 

ب�����س��ب��ب م���ق��ع امل��دي��ن��ة 

جميع  حر�ست  ال�سرتاتيجي 

غزواتها  يف  امل�ستعمرة  الدول 

وذلك  عليها،  ال�سيطرة  على 

الطريق  على  وق�عها  نتيجة 

جهة  من  دم�سق  اإىل  ال�ا�سل 

عا�سمة  وك���ن��ه��ا  ال�����س��م��ال، 

الأح��ي��ان،  بع�س  يف  للجليل 

الأه��م��ّي��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ل��ل��م��دي��ن��ة، حيث  ال��ت��ج��ارّي��ة 

اإح�����دى  ال����ق����دمي  يف  ك���ان���ت 

ال�سام  ب��ني  ال��ربي��د  حم��ط��ات 

وم�سر. 

تاريخ املدينة

يف  ���س��ف��د  ذك�����ر  ورد 

ن��ق������س ف��رع���ن��ي��ة ت��ع���د 

قبل  ع�سر  ال��راب��ع  للقرن 

ال�سالم  عليه  امل�سيح  ميالد 

اجلليل،  مدن  من  ك�احدة 

العهد الروماين  وُعرفت يف 

با�سم »�سيفا« ويعني القلعة 

يف  ذكرها  وورد  احل�شينة، 

يف  الإ�سالمية  املخط�طات 

الهجري/ ال��راب��ع  ال��ق��رن 

لفت  امليالدي.وقد  العا�سر 

الإ�سرتاتيجي  �سفد  م�قع 

اأنظار  التجارية  واأهميتها 

ال�شليبية  احل���روب  ق��ادة 

 1140 ع����ام  ف��اح��ت��ل���ه��ا 

للميالد.

ويف عام 1188 للميالد 

ح����رر ال�����ش��ل��ط��ان ���ش��الح 

من  املدينة  الأي�بي  الدين 

وت�سري  ال�سليبيني،  اأي��دي 

اأن  اإىل  التاريخية  امل�سادر 

ال�سالح  امللك  دم�سق  حاكم 

عن  ت��ن��ازل  ق��د  اإ�سماعيل 

املدينة العربية لل�سليبيني 

لتحالفه  وث��م��ن��ا  ه��دي��ة 

م��ع��ه��م ���س��د ال�����س��ل��ط��ان��نينْ 

اأي���ب  ال�سالح  اململ�كينينْ 

داود  وال��ن��ا���س��ر  م�سر  يف 

�سفد  تبق  ،ومل  الأردن  يف 

قب�سة  يف  ط�يال  ذلك  بعد 

حررها  حيث  ال�سليبيني، 

الظاهر  اململ�كي  ال�سلطان 

بيرب�س عام 1266 للميالد، 

ط�ال  املدينة  واحتفظت 

ب��سعها  امل��م��ل���ك��ي  ال��ع��ه��د 

ال�سلطنة  نيابات  كاإحدى 

يف بالد ال�سام، وحمطة من 

املحم�ل  ال��ربي��د  حم��ط��ات 

باحلمام الزاجل بني ال�شام 

وم�سر.

 1517 ع��������ام  ويف 

العثمانية  الدولة  ب�سطت 

بعد  �سفد  على  �سيطرتها 

العثماين  ال�سلطان  انت�سار 

ال�سلطان  على  الأول  �سليم 

الغ�ري  قن�س�ه  اململ�كي 

مرج  م�قعة  يف  اململ�كي 

وخالل   ،1516 ع��ام  داب��ق 

عدد  بلغ  العثماين  العهد 

ق����رى ق�����ش��اء ���ش��ف��د 78 

قرية.

ويف عام 1918 خ�سعت 

حلكم  الفل�شطينية  املدينة 

ويف  الربيطاين،  الحتالل 

ق�شاء  يف  �شكن   1945 عام 

ن�����س��م��ة،   53620 ���س��ف��د 

ق��ري��ة   69 ع��ل��ى  ت����زع����ا 

التي  �سفد  ملدينة  اإ�سافة 

وح��ده��ا  م�ساحتها  بلغت 

حينذاك 3002 دومن.

النتداب  عهد  وخالل 

الربيطاين اأقيم يف املدينة 

الأط��ف��ال  ري��ا���س  ع�سرات 

واملدار�س العربية للتالميذ 

كما  امل��راح��ل،  خمتلف  يف 

الأن��دي��ة  م��ن  ع���ددا  �سمت 

ال��ري��ا���س��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����س��ري��ة 

امل���ن���اه�������س���ة ل���الح���ت���الل 

االإجن����ل����ي����زي وال����وج����ود 

ال�����س��ه��ي���ين وع��م��الئ��ه��م��ا، 

حتى اأتاح ان�شحاب القوات 

ي�م  �سفد  من  الربيطانية 

 1948 اأبريل/ني�سان   16

ال�سيطرة  العرب  لل�سكان 

ع��ل��ى اجل����زء االأك�����رب من 

�شقوط  مدينتهم.وعقب 

الع�سابات  ب��اأي��دي  حيفا 

�سفد  �سهدت  ال�سهي�نية، 

طاحنة  ����س����ارع  م���ع���ارك 

بيت،  اإىل  بيت  من  امتدت 

اأي���دي  يف  �سق�طها  ح��ت��ى 

الإ�سرائيليني الذين اأقام�ا 

على  م�ست�طنة   61 فيها 

اأنقا�س القرى الفل�سطينية 

املدمرة.

املعامل

�سفد  م��دي��ن��ة  ت�����س��م   

عددا من املعامل التاريخية 

الأحمر  كامل�سجد  العريقة 

امل�����س��ي��د م����ن الأح����ج����ار 

امل�شقولة، وجامع  احلمراء 

ال�����س��ي��خ ن��ع��م��ة، وج��ام��ع 

احلمام العنربي، باالإ�شافة 

ف��ريوز  الأم����ري  ج��ام��ع  اإىل 

ومتحف املدينة.

وم����ن م��ع��امل��ه��ا اأي�����س��ا 

�سيدها  ال��ت��ي  �سفد  قلعة 

دورا  ولعبت  ال�سليبي�ن، 

كبريا يف احلروب ال�شليبية 

�سمال  على  اإ�سرافها  بف�سل 

اجلليل وطريق دم�سق.

اقت�ساد مدينة �سفد 

الزراعة:

الأرا������س�����ي  زرع������ت   

والعنب،  الزيت�ن،  باأ�سجار 

وال���ت���ب���غ، واخل�������س���روات، 

واحل������ب������وب، وال���ع���دي���د 

م���ن الأ����س���ج���ار امل��ث��م��رة؛ 

ك���ال���ربت���ق���ال، واخل�������خ، 

وال���ربت���ق���ال، وامل�����س��م�����س، 

والبطيخ. 

ال�سناعة: 

ت��ت��ع��دد ال�����س��ن��اع��ات 

امل��دي��ن��ة،  يف  امل�����ج�����دة 

ال�سناعات  اأه��م��ه��ا:  وم���ن 

ال��غ��ذائ��ّي��ة، وال�����س��ج��ائ��ر، 

وامل��ط��اب��خ، وال���دراج���ات. 

مدينة  تعترب  ال��ت��ج��ارة: 

مهمًا  جتاريًا  مركزًا  �سفد 

ب�سبب امل�قع اجلغرايف لها، 

حيث تعترب مركزًا �سياحيًا، 

فل�سطني،  م�سايف  واأح���د 

غنية  اأنها  اإىل  بالإ�سافة 

ب����امل�����ارد ال�����س��ي��اح��ّي��ة؛ 

ك���امل���ن���اظ���ر ال��ط��ب��ي��ع��ّي��ة 

اجل���م���ي���ل���ة، والأ����س���ج���ار 

ال��ع��ال��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

اإليها  يذهب  التي  الأ�س�اق 

وال�����ش��راء.  للبيع  ال�شكان 

م��ع��امل امل��دي��ن��ة ال���ب���ارزة 

العديد  املدينة  يف  ت�جد 

م��ن امل��ع��امل ال��ب��ارزة مثل: 

اجل�امع، ومن اأهمها: جامع 

وجامع  ب��ي��رب���س،  ال��ظ��اه��ر 

اجل�����ك����ن����داري، وج��ام��ع 

وجامع  الكبري،  الي��سفي 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ي��ع��ق���ب، 

زاوية  مثل:  الزوايا  بع�س 

الأ�سدي، وال�سيخ العثماين، 

وح�سام الدين بن عبد اهلل 

زاوي��ة  واأخ���ريًا  ال�سفدي، 

ال�سيخ �سم�س الدين.

���������������س��������������ف��������������د 

ع����������رو�����������س اجل�����ل�����ي�����ل
فل�سط��ينية م��������دن 


