• امل �ل ��ك وويل ال �ع �ه��د ي �ت �ل �ق �ي��ان ب ��رق �ي ��ات ت�ه�ن�ئ��ة
ب� ��ذك� ��رى امل� ��ول� ��د ال� �ن� �ب� ��وي ال� ��� �ش ��ري ��ف � ��ص3
• ل �ق ��اء اف�ت�را� �ض ��ي ب�ي�ن ال� ��� �ش� ��ؤون ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
ور�ؤ�� � � �س � � ��اء جل� � ��ان خ � ��دم � ��ات امل � �خ � �ي � �م� ��ات �� ��ص3
• ال� � � ��� � � �ش� � � ��ؤون ال � �ف � �ل � �� � �س � �ط � �ي � �ن � �ي� ��ة ت� �ث� �م ��ن
ال � � ��دع � � ��م اال� � � �س � � �ب� � ��اين ل� � �ل � ��أون� � � � ��روا � � ��ص4

القد�س  ..عا�صمة فل�سطني
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امل���ل���ك��� :س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وح��م��اي��ة امل���واط���ن �أول���وي���ة ق�صوى
�أ ّكد جاللة امللك عبداهلل الثاين �أن �سيادة
القانون وحماية املواطن �أولوية ق�صوى ،م�شدد ًا
جاللته على عدم قبول الوا�سطة من �أي كان،
وقال «هذا بالن�سبة يل خط �أحمر».
و�شدد جاللة امللك ،خ�لال لقائه بح�ضور
�سمو الأم�ي�ر احل�سني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل
العهد ،يوم االثنني  ،10/26مع حمافظني ،على
�ضرورة العمل بروح الفريق وموا�صلة التن�سيق
والتعاون بني جميع م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،ل�ضمان
تطبيق القانون ،خ�صو�ص ًا يف التعامل مع املطلوبني
ممن يعتدون على املواطنني ويعبثون ب�أمن الوطن،
م�ؤكد ًا جاللته يف هذا ال�سياق دعمه للمحافظني.
كما �أك��د جاللته ،خ�لال اللقاء ال��ذي عقد
عرب تقنية االت�صال املرئي� ،أهمية دور احلكام
الإداري�ين يف هذه الظروف اال�ستثنائية ،وقال
«التوا�صل بني امل�س�ؤول واملواطن �أهم �شيء ،و�أطلب
�أن ت�شدوا حيلكم يف التوا�صل مع املواطنني»،

كلمة العدد

يف ذكرى
املولد النبوي
املهند�س رفيق خرفان
مدير عام دائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية

والوقوف على ق�ضاياهم.
وفيما يتعلق باالنتخابات النيابية� ،أكد
جاللته �أهمية اتخاذ الإج���راءات التي ت�ضمن

�إج��راء االنتخابات ب�شفافية ،وتوفري التدابري
الوقائية حلماية �صحة املواطنني ،وقال «�صحة
املواطن �أولوية بالن�سبة يل».

رئي�س الوزراء :هذه حكومة مهام ولن ترتدد باتخاذ القرارات املدرو�سة واملبنية على �أ�س�س علمية
عمان ـ(برتا)-

�أك��د رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة� ،أن احلكومة لن ترتدد
ويف �إطار �سيا�سة املكا�شفة وامل�صارحة بتزويد و�سائل الإعالم والر�أي العام
باملعلومة الدقيقة وال�صادقة واملكتملة.
كما �أكد رئي�س ال��وزراء خالل م�شاركته يف جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقده وزيرا الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،وال�صحة ،يف رئا�سة الوزراء،يوم
الأربعاء � ،10/15أن هذه احلكومة هي حكومة مهام ولن ترتدد يف اتخاذ
القرارات املدرو�سة واملبنية على �أ�س�س علمية حتى و�إن كانت هذه القرارات
�صعبة وم�ؤملة.
و�أكد الدكتور اخل�صاونة «�أننا �أمام حالة وبائية �شكلت حتدي ًا للعامل
ب�أ�سره حيث جتتهد حكومات ال��ع��امل ودول���ه املختلفة لتطوير وجتويد
ومواءمة التعامل مع هذا التحدي الوبائي ومتغرياته ،و�سنعمل بنف�س هذه
املنهجية لأن طبيعة الوباء تفر�ض علينا ذلك وقد جنتهد فن�صيب يف �أحيان
كثرية وقد نخطئ يف �أحيان �أخ��رى ولكن ديدننا خدمة الوطن واملواطن
وتلبية طموحات جاللة امللك وتطلعاته و�أمله العايل واع��ت��زازه الكبري
باملواطن الأردين باعتباره ال�شريك الأ�سا�سي حتى يف التعاطي مع الوباء
والذي �سيمكننا من التغلب عليه من خالل االلتزام بتعليمات ال�سالمة العامة
والوقاية».
و�أ�شار �إىل �أن جمل�س ال��وزراء قرر ت�شكيل جلنة لتقوم ببحث الإطار
امل�ؤ�س�سي والت�شريعي لإن�شاء املركز الوطني ملكافحة الأوبئة و�ستقدم اللجنة

مطالعاتها لي�صبح هذا املركز حقيقة واقعة ويبد�أ بالعمل خالل فرتة �أق�صاها
�شهر �إىل �شهر ون�صف.
واختتم رئي�س الوزراء حديثه خالل امل�ؤمتر ال�صحفي بالقول «�شرفت
بحمل �أمانة هذه امل�س�ؤولية التي �أوكلها يل جاللة امللك ،ون�س�أل اهلل �أن �أكون
وزمالئي وزميالتي �أع�ضاء جمل�س الوزراء �أه ًال لهذه امل�س�ؤولية ،و�أن ن�ستطيع
�أن نقدم �شيئ ًا مع مواطننا الأردين والقطاع اخلا�ص والإعالم «.

�أكد نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
موقف اململكة الراف�ض ال�ستمرار ن�شر الر�سوم امل�سيئة للر�سول حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم و�إدانته �إ�ساءة و�إي��ذاء م�شاعر ما يقارب ملياري م�سلم يف
العامل.
و�أبلغ ال�صفدي ال�سفرية الفرن�سية يف عمان فريونيك فوالند ا�ستياء
الأردن ال�شديد على ن�شر هذه الر�سوم ،و�أن الإ�ساءة للرموز واملقد�سات الدينية

يغذي ثقافة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب التي تدينها اململكة بكل
�أ�شكالها مهما كانت �أهدافها ومنطلقاتها .و�أكد ال�صفدي لل�سفرية الفرن�سية
�أنه ال ميكن القبول بالإ�ساءة للر�سول حممد عليه ال�صالة وال�سالم وللأنبياء
جميعا عليهم ال�سالم حتت عنوان حرية التعبري .و�أ�شار �إىل قرار املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان يف حكم لها يف العام  2018ب�أن الإ�ساءة للر�سول
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ال تندرج �ضمن حرية التعبري.
ريا لثقافة ال�سالم واح�ترام الآخر
و�شدد على �أن االردن �سيبقى ن�ص ً
ومقد�ساته ورم��وزه ومعتقداته يف مواجهة كل ق��وى التطرف والكراهية
والإره��اب ودحرها .و�أبلغ ال�صفدي ال�سفرية الفرن�سية �ضرورة الإ�سراع يف
التحقيق بق�ضية االعتداء العن�صري على املواطنني الأردنيني هبة �أبو عيد
وحممد �أبو عيد وتقدمي املعتدين عليهما للعدالة ب�أ�سرع وقت .و�شدد على
�ضرورة تكاتف اجلهود ملحاربة ثقافة الكراهية والتمييز ،الفتا �إىل �أن
اململكة م�ستمرة يف �سيا�ساتها التي تعزز ثقافة احرتام الآخر ويف مبادراتها
امل�ستهدفة تعزيز احلوار والتعاون مثل مبادرة «كلمة �سواء» ومبادرة «�أ�سبوع
الوئام العاملي بني الأديان».و�أكد ال�صفدي �أن الدين الإ�سالمي احلنيف هو دين
حمبة و�سالم يحرتم الآخر وي�ؤكد �صون حرية االعتقاد والعبادة واحرتام
الأنبياء واملعتقدات الدينية ويدين كل �أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها
البع�ض يف تناق�ض كامل مع ر�سالة الإ�سالم العظيم.

وزير اخلارجية لل�سفرية الفرن�سية :الأردن يرف�ض ا�ستمرار ن�شر ال�صور امل�سيئة للر�سول

يحتفل امل�سلمون يف الثاين ع�شر من ربيع الأول
من كل ع��ام هجري بذكرى املولد النبوي ال�شريف,
بكل ما متثله هذه الذكرى من معان يف تاريخ االمتني
ال�ع��رب�ي��ة واال��س�لام�ي��ة ب��ل وال �ع��امل اج �م��ع ,وت�ستحق
ذكرى املولد النبوي ال�شريف التوقف عندها ،والت�أمل
بها لأخ��ذ م��ا بها م��ن درو���س وع�بر يف ظ��ل م��ا مت��ر به
الأم� ��ة م��ن ظ� ��روف ،ح�ي��ث �أن ه ��ذا احل ��دث العظيم
يذكرنا ب�أخالق �سيد املر�سلني و�سمو ر�سالته و�أخالق
�صحابته ،وطريقة بناء الدولة املن�سجمة مع تعاليم
ال��دي��ن الإ� �س�لام��ي احل�ن�ي��ف ،دون ت�ط��رف �أو غ�ل��و �أو
�إرهاب �أو ترويع.
يف ذكرى مولد النبي العربي الها�شمي الأمي,
يجدر بنا ان نقر�أ ملياً ونت�أمل يف م�سرية وتاريخ وم�سار
امل�شوار العظيم الذي ب��د�أه �سيدنا حممد �صلوات اهلل
و�سالمه عليه منذ ان نزل عليه الوحي حتى التاريخ
الذي اختاره املوىل اىل جواره ،بعد �أن اكمل لنا ديننا
ور�ضي لنا اال�سالم دينا ,كيف نه�ض بامل�س�ؤولية التي
اوكلها اليه رب النا�س فيما احجمت اجلبال عن قبولها
وكيف ا�ستطاع بحنكته وحكمته وب�صواب ر�أيه وقدرته
ع�ل��ى االق �ن��اع وك���س��ب ال�ق�ل��وب ح�ت��ى ق �ل��وب امل�ن��اوئ�ين
واملعادين لدعوته ،وكيف �أقبل النا�س على دي��ن اهلل
اف��واج��اً بعد ان ر�أوا ب�أعينهم و��ش��اه��دوا باملح�سو�س
كيف يت�صرف النبي وكيف يتعامل مع النا�س بتوا�ضع
وبحكم بالعدل وي�ستمع وي�ح��اول بالتي ه��ي اح�سن،
بعيداً عن الغلو او اال�ستعالء او التجهم ً
وقبوال ب�آراء
مغايرة ال �سبيل �سوى احل��وار اىل تغيريها واكت�ساب
ا�صحابها اىل جانبه ،وكيف �أ�صبح ه�ؤالء بعد اقتناعهم
دون اك ��راه ال���س��واع��د وال���س�ي��وف وال�ع�ق��ول اىل جانب
ر�سول اهلل يف ن�شر الدعوة وانت�شار اال�سالم  ،واملراكمة
على بناء ال�صرح احل�ضاري واالخ�لاق��ي والعمراين
والذي اقامه اال�سالم بانت�شاره ،ودخول الأمم واالقوام
وال�شعوب فيه دون ان يكون لعربي على اعجمي ف�ضل
�سوى بالتقوى ،وما يُقدمه من خري للنا�س وي�سهم يف
اقامة العدل على االر�ض التي اراد اهلل �سبحانه وتعاىل
لبني �آدم ان يعمروها ويعبدوا اهلل فيها ويرفعوا راية
اال�سالم عالياً.
ون�ستذكر يف ه��ذه املنا�سبة اجلليلة بكل فخر
واع�ت��زاز الت�ضحيات العظام التي بذلها الها�شميون
يف �سبيل احل�ف��اظ ع�ل��ى وح��دة الأم ��ة و�إع�ل�اء �ش�أنها
ون�شر ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة ،ر�سالة املحبة وال�سالم
والوئام وامل�ساواة ،م�شددين على ال��دور ال��ذي ينه�ض
به جاللة امللك عبداهلل الثاين ،يف الدفاع عن الدين
الإ� �س�ل�ام��ي احل �ن �ي��ف ،وب �ي��ان ��س�م��اح�ت��ه ،يف امل�ح��اف��ل
الدولية كافة.
ون���س�ت��ذك��ر اي���ض��ا م��واق��ف وج �ه��ود ج�لال�ت��ه ،
يف ال��دف��اع ع��ن الق�ضية الفل�سطينية �شعب�أ وار� �ض��اً
ومقد�سات  ،وجهود جاللته املتوا�صلة لرفع املظامل
التي تعر�ض لها ال�شعب الفل�سطيني ع�بر العقود ،
وحقه يف تقرير م�صريه على ار�ضه ووطنه عرب اقامة
ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س،
واالعرتاف بحقوق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة
والتعوي�ض كما اقرتها االعراف االن�سانية والقوانني
الدولية .

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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امل�����ل�����ك وويل ال����ع����ه����د ي���ت���ل���ق���ي���ان ب���رق���ي���ات
ت��ه��ن��ئ��ة ب����ذك����رى امل����ول����د ال���ن���ب���وي ال�����ش��ري��ف
تلقى جاللة امللك عبداهلل الثاين
برقيات تهنئة مبنا�سبة ذك��رى املولد
النبوي ال�شريف ،التي �صادفت يوم
اخلمي�س امل��واف��ق  ، ،10/29من قادة
دول �شقيقة  ،و�أعرب مر�سلو الربقيات
عن متنياتهم ب��أن يعيد اهلل� ،سبحانه
وت��ع��اىل ،ه��ذه ال��ذك��رى ال��ع��ط��رة على
ج�لال��ت��ه ب��اخل�ير وال��ي��م��ن وال�برك��ات،
وع��ل��ى ال�����ش��ع��ب الأردين والأم���ت�ي�ن
العربية والإ�سالمية باملزيد من التقدم
واالزدهار.
كما تلقى جاللته ،بهذه املنا�سبة،
ب��رق��ي��ات تهنئة م��ن ك��ب��ار امل�����س��ؤول�ين
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.
و�أك��د مر�سلو الربقيات �أن ميالد
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،كان �إيذان ًا

م��ن اهلل ع��ز وج��ل ب���والدة �أم��ة ن�شرت
ن��ور العلم واحل�����ض��ارة ،وقيم الرحمة
والعدل ،فكانت والدته �صلى اهلل عليه
و�سلم نور ًا اهتدى به العرب وامل�سلمون،
فانتقلوا �إىل م�صاف ح�ضارة عاملية
فاقت ح�ضارات العامل ،وو�ضعت الأ�س�س
واملبادئ العامة للح�ضارة الإن�سانية.
و�أ�شاروا �إىل �أن ذكرى املولد النبوي

ال�شريف هي دعوة �إىل ا�ستح�ضار القيم
واملبادئ ال�سامية التي جاء بها الر�سول
الكرمي ،والتي حتث على نهج الو�سطية
واالع��ت��دال ،لكي ت�شكل ح�صن ًا منيع ًا
�ضد دعوات التطرف من �أجل عامل �أكرث
�أمن ًا و�سالم ًا لل�شعوب.
ك��م��ا �أك�����دوا �أن م��ول��د ال��ر���س��ول
حم��م��د� ،صلى اهلل عليه و���س��ل��م ،ك��ان

�أعظم منعطف �شهدته الإن�سانية يف
خروجها من غياهب اجلهل والتخلف
والظلم والظالم ،وولوجها ع�صور النور
وال��ه��داي��ة ،كما �أ�س�س �سيد الب�شرية
عليه ال�صالة وال�سالم جمتمع الأم��ة
الواحدة القائمة على �أ�س�س ال�شورى
وال�سالم والإخ��اء والتكافل والت�سامح
والعي�ش امل�شرتك والرحمة والو�سطية
والعدل و�إن�صاف املظلوم.
وا�ستذكر مر�سلو الربقيات بكل
فخر واعتزاز الت�ضحيات العظام التي
بذلها الها�شميون يف �سبيل احلفاظ
على وحدة الأمة و�إع�لاء �ش�أنها ون�شر
ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة ،ر�سالة املحبة
وال�سالم والوئام وامل�ساواة ،م�شددين
على الدور الذي ينه�ض به جاللة امللك
عبداهلل الثاين ،يف الدفاع عن الدين
الإ�سالمي احلنيف ،وبيان �سماحته ،يف
املحافل الدولية كافة.

ل�� � �ق� � ��اء اف� �ت ��را�� � � �ض � � ��ي ب � �ي ��ن ال � � � �� � � � �ش � � � ��ؤون ال� �ف� �ل� ��� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة
ور�ؤ�� � � � � � � � � �س�� � � � � � � � ��اء جل � � � � � � � ��ان خ � � � � � ��دم � � � � � ��ات امل� � � �خ� � � �ي� � � �م � � ��ات
ال�شروق :

ع��ق��دت دائ����رة ال�����ش ��ؤون
الفل�سطينية ي���وم اخلمي�س
املوافق  2020/10/1اجتماعا
اف�ترا���ض��ي��ا ب��رئ��ا���س��ة م��دي��ر
ع��ام ال��دائ��رة املهند�س رفيق
خرفان وبح�ضور مدير خدمات
امل��خ��ي��م��ات ل��ل��ج��ان خ��دم��ات
املخيمات  ،وتناول االجتماع
ع��ددا م��ن الق�ضايا وال��ت��ي من
�أه��م��ه��ا وب����اء ك���ورون���ا وال��ي��ة
التعامل معه من خالل التوعية
وات��ب��اع �إج�����راءات ال�سالمة
العامة.
ووجه خرفان اللجان اىل
اتباع كافة �إج��راءات ال�صحة
ال��ع��ام��ة يف م��ق��رات��ه��ا م ��ؤك��دا
����ض���رورة ن�����ش��ر ال��ت��وع��ي��ة بني
جمتمع الالجئني� ،إ�ضافة اىل
الت�أكيد على االلتزام بخطة
الدائرة املتمثلة بخلية ازمة
ال��دائ��رة و���ض��رورة التحديث

على املعلومات الواردة فيها
وح�����ث جل����ان اخل���دم���ات
على اال�ستعداد لف�صل ال�شتاء
والت�أكد من جاهزية اجلريالت
 ،كما تطرق للعزل و احلظر

على خميم البقعة و توا�صله
مع الأج��ه��زة املعنية للو�صول
اىل �أبناء املخيم اىل بر الأمان
خ�صو�صا ان مدة احلظر �أ�سبوع
كامل.

وا����س���ت���م���ع خ����رف����ان اىل
مالحظات ر�ؤ�ساء اللجان الذين
اث��ن��وا ع��ل��ى ح��ر���ص ال��دائ��رة
باالجتماع بهم حتى يف �أ�صعب
ال��ظ��روف وبا�ستخدام تقنية

االجتماعات االفرتا�ضية عن
بعد و ان الدائرة تواكب هذه
التكنولوجيا يف خ��ط��وة هي
الأوىل من نوعها على م�ستوى
العمل.
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ال�������ش����ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت��ث��م��ن ال���دع���م اال����س���ب���اين ل�ل��أون���روا
ثمن مدير العام لدائرة
ال�������ش����ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،
املهند�س رفيق خرفان ،الدعم
ال�سيا�سي وامل���ايل املتوا�صل
الذي تقدمه ا�سبانيا لوكالة
الغوث الدولية «االونروا».
و�أك������د خ����رف����ان ،خ�لال
الزيارة التي قامت بها وزيرة
اخلارجية الإ�سبانية� ،أرانت�شا
غ��ون��زال��ي�����س الي���ا ،ل��ع��دد من
م��راف��ق ال��وك��ال��ة يف منطقة
�شمال عمان التابعة للوكالة،
�أن زيارة الوزيرة اليا تعك�س
مدى االهتمام والدعم الذي
تبديه احلكومة اال�سبانية
ب��ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني،
ح��ت��ى ال��ت��و���ص��ل حل���ل دائ���م
لق�ضيتهم..
وعرب خرفان عن تطلعه
ل����زي����ادة ا���س��ب��ان��ي��ا دع��م��ه��ا
امل��ايل للوكالة ،وح��ث ال��دول
االخرى على ذلك ،مل�ساعدتها
ع��ل��ى جت���اوز ع��ج��زه��ا امل���ايل،
ومب����ا مي��ك��ن��ه��ا م���ن م��وا���ص��ل��ة
تقدمي حمايتها وخدماتها
اال�سا�سية وال�ضرورية ملاليني
م��ن منتفعيها م��ن الالجئني

الفل�سطينيني ،م�����ش��دد على
الدور الهام جدا الذي تلعبه
االون����روا يف ام��ن وا�ستقرار
املنطقة ،منوها ب�إن ا�ستمرار
عملها ه��و ا�ستثمار يف ام��ن
وا�ستقرار املنطقة.
من جهتها �أك��دت الوزير
الي��ا على موا�صلة ا�سبانيا
دعمها امل��ايل للوكالة ،رغم
التبعات االقت�صادية التي
خلفتها جائحة كورونا ،م�شرية
اىل تطلعها ل��زي��ادت��ه ه��ذا
الدعم خالل العام القادم.
املفو�ض ال��ع��ام للوكالة،
فيليبو الزاريني ،قدم عر�ضا
�أج��م��ل فيه التحديات التي
تواجهها الوكالة ،وبخا�صة
امل���ال���ي���ة ،وال���ت���ي ف��اق��م��ت��ه��ا
وتفاقمها االزمات ال�سيا�سية
واالم���ن���ي���ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
وال�صحية املتعلقة بكوفيد
ـ��ـ  ،19ال��ت��ي تواجهها عديد
م��ن ال���دول امل�ضيفة ،م�شيدا
ب��ال��دع��م ال���ذي ت��ق��دم��ه ويف
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت اململكة
االردنية الها�شمية للوكالة

احل�������وار اال����س�ت�رات���ی���ج���ي ال���������وزاري ال���ث���ال���ث ح�����ول الأون��������روا

االونروا :

ت��ر�أ���س نائب رئی�س ال���وزراء
وزیر اخلارجیة و�ش�ؤون املغرتبنی
�أمی��ن ال�صفدي ووزی��رة خارجیة
مملكة ال�����س��وی��د ي���وم ، 10/15
احل���وار اال���س�ترات��ی��ج��ي ال���وزاري
الثالث حول وكالة الأمم املتحدة
لإغ����اث����ة وت�����ش��غ��ی��ل ال�لاج��ئ�ین
الفل�سطینینی يف ال�شرق الأدن��ى
(الأون���������روا) ،ال����ذي ا���س��ت��ه��دف
مناق�شة اجلهود امل�شرتكة دعم ًا
للوكالة.
و����ش���ارك يف احل������وار ال���ذي
ا�ست�ضافته اململكتان ع�بر �آلیة
االت�صال املرئي وزراء خارجیة
الكویت والرنویج وم�صر واملمثل
الأع����ل����ى ل��ل�����ش���ؤون اخل��ارج��ی��ة
وال�����س��ی��ا���س��ة الأم��ن��ی��ة ل�ل�إحت��اد
الأوروب��ي /نائب رئی�س املفو�ضیة
الأوروب��ی��ة ووزی��ر ���ش��ؤون ال�شرق
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الأو�سط و�شمال �إفریقیا للمملكة
املتحدة ووزی���ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
اخل��ارج��ی��ة للیابان وم��دی��ر عام
وزارة خارجیة �أملانیا و�أم�ین عام
وزارة خ��ارج��ی��ة فرن�سا وامل��دی��ر
العام بالوكالة ل�سیا�سة اجل��وار
يف االحت��اد الأوروب���ي ،كما ح�ضر
االجتماع املفو�ض العام للأونروا
فیلیب الزاریني.
و�شد ّد امل�شاركون على �أهمیة
ال��وك��ال��ة رك��ن� ًا �أ���س��ا���س يف تقدمی
الإغ���اث���ة الإن�����س��ان��ی��ة لالجئنی
الفل�سطینینی ،وجهود حتقیق �أمن
و�إ�ستقرار وتنمیة املنطقة .و�أكدوا
على ���ض��رورة ا�ستمرار الأون���روا
اال�ضطالع بوالیتها الأممیة �إىل
حنی التو�صل �إىل حل عادل ودائم
لق�ضیة الالجئنی الفل�سطینینی
وف� ًق��ا للقانون ال���دويل وق���رارات
الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،مبا يف

ذل��ك ق��رار اجلمعیة العامة رقم
 ،194ويف �سیاق حل �شامل لل�صراع
الفل�سطیني الإ���س��رائ��ی��ل��ي على
�أ�سا�س حل الدولتنی.
وا���س��ت��ع��ر���ض امل��ف��و���ض ال��ع��ام
ل�ل�أون��روا الزاری��ن��ي خ�لال احل��وار
التحدیات العدیدة التي تواجه
ال���وك���ال���ة يف ظ���ل ح���ال���ة ع��دم
اال�ستقرار ال�سیا�سي واالقت�صادي
ال��ت��ي ت���واج���ه امل��ن��ط��ق��ة ،وال��ت��ي
فاقمتها جائحة فریو�س كورونا،
م�شری ًا �إىل الو�ضع امل��ايل اخلطری
للوكالة واحل��اج��ة �إىل حتقیق
متویل م�ستدام للعامنی القادمنی.
و�أك���د امل�����ش��ارك��ون �أه��م��ی��ة �ضمان
دعم مايل ُم�ستدام ی�ستهدف ت�أمنی
احتیاجا ت الوكالة ل�سنوات عدة
م��ن ق��اع��دة مانحنی �أك�ثر تنوع ًا
وتو�سع ًا.
و�أكد املجتمعون �أهمیة برامج
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الأون�������روا يف ت��وف�یر اخل��دم��ات
الأ�سا�سیة واحلیویة لأكرث من 5.6
ملیون الج��ئ فل�سطیني یعی�شون
يف مناطق عملیاتها اخلم�س ،مبا
یت�سق ووالیتها الأممیة.
وجدد ممثلو الدول امل�شاركة
دعمهم الكامل لوالیة الأون���روا
ال��ت��ي ُج���ددت ب�أغلبیة �ساحقة
خ�لال �أع��م��ال اجلمعیة العامة
ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة يف ك��ان��ون الأول
ُ ،2019م�����ش��ددی��ن ع��ل��ى �أهمیة
ترجمة ذاك ال��دع��م ال�سیا�سي
�إىل دع��م م��ايل متكین ًا للوكالة
موا�صلة تقدمی خدماتها احلیویة
لالجئنی الفل�سطینینی بفاعلیة
ودومن��ا انقطاع .ودع��ا امل�شاركون
املانحنی تقدمی ك��ل �إ�سناد مايل
متاح ل�سد فجوة التمویل للفرتة
املتبقیة من العام  2020من �أجل
�ضمان متكنی الأونروا من احلفاظ

على خدماتها احلیویة التعلیمیة
وال�صحیة والإغاثیة والتنمویة
لالجئنی وحمایتهم وفق ًا لوالیة
الوكالة .واتفق امل�شاركون على
بذل اجلهود امل�شرتكة ل�سد الفجوة
التمویلیة من خالل التوا�صل مع
مانحنی �آخرین.
ودعا امل�شاركون �إىل ا�ستمرار
دعم ا�ستجابة الوكالة جلائحة
ف�ی�رو����س ك����ورون����ا ،مب���ا يف ذل��ك
�ضمان مت��وی��ل ن����داءات الوكالة
العاجلة بالكامل .كما �أعربوا عن
تقدیرهم للجهود التي تبذلها
ط���واق���م ال���وك���ال���ة يف ال��ظ��روف
ال�صعبة ،مبا فیها تلكم التي جنمت
عن اجلائحة.
ه��ذا وات��ف��ق امل�����ش��ارك��ون على
عقد م�ؤمتر دويل للمانحنی بدایة
العام  2021من �أجل دعم �ضمان
ا�ستمرار الدعم املايل للوكالة.

الأون����������روا ت���ق���وم ب��ت��ح��دي��ث ن���ظ���ام ال��ت�����ص��ن��ي��ف
ال�������دويل ل��ل��أم����را�����ض يف م���راك���زه���ا ال�����ص��ح��ي��ة
�أعلنت دائ���رة ال�صحة يف
وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدن���ى (الأون���روا)
عن دمج �أحدث مراجعة لنظام
ت�صنيف الأمرا�ض (الت�صنيف
ال����دويل ل�ل�أم��را���ض وامل�شاكل
ال�صحية ذات ال�صلة) يف نظامها
ال�صحي االل��ك�تروين وترقيته
م���ن الإ�����ص����دار ال��ع��ا���ش��ر �إىل
الإ���ص��دار احل��ادي ع�شر .ويعد
ه��ذا الت�صنيف املعيار ال��دويل
للت�سجيل والإب�ل�اغ والتحليل
والتف�سري واملقارنة املنتظمني
لبيانات الوفيات واملرا�ضة .ويف
الوقت احل��ايل ،ف��إن الت�صنيف
ال����دويل ل�ل�أم��را���ض يف عهدة
منظمة ال�صحة العاملية التي
تهدف �إىل ا�ستبدال الت�صنيف
ال������دويل ل�ل��أم���را����ض احل���ايل
ب��ـ��الإ���ص��دار احل����ادي ع�شر يف

الأول من كانون الثاين 2022
من قبل جميع البلدان� .سيكون
ن��ظ��ام الت�صنيف املح�سن هذا
متاحا لأك�ثر من ثالثة ماليني
الجئ من فل�سطني تتم خدمتهم
يف عيادات الأونروا ال�صحية يف
كافة �أقاليم عمليات الوكالة
اخلم�سة كل عام.
وقال مدير دائ��رة ال�صحة
ب���الأون���روا ال��دك��ت��ور �أك��ي��ه�يرو
�سيتا« :نحتفل بهذا الإجن��از
مع �شركاءنا يف منظمة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة��� .س��ن��ق��وم مب�����ش��ارك��ة
خ�برات��ن��ا يف ه��ذه ال��رح��ل��ة من
�أج���ل ب��ن��اء ال��ب��ن��ي��ة التحتية
للرعاية ال�صحية يف الوكالة.
لقد كانت الأون���روا �سباقة يف
اخ��ت��ي��ار ال��ت��ح��دي��ث ل�ل�إ���ص��دار
احل��������ادي ع�������ش���ر م����ن ن��ظ��ام
الت�صنيف ،ومتقدمة عن تاريخ
التنفيذ امل�ستهدف بحلول كانون

الثاين  .2022لقد �أمكن حتقيق
هذا التحديث من قبل موظفي
ال�صحة يف الأون��روا بالتن�سيق
ال��وث��ي��ق م��ع منظمة ال�صحة
العاملية».
�إن هذا االبتكار يلي �سل�سلة
وا�سعة م��ن تطوير اخل��دم��ات،
ت�شمل نهج فريق �صحة العائلة

يف الأون����������روا ال������ذي ي��ج��م��ع
الأ����س���رة حت���ت رع���اي���ة ف��ري��ق
ط��ب��ي واح����د ،ون��ظ��ام ال�صحة
الإل��ك�ترون��ي��ة ال��ذي ه��و عبارة
عن �أداة غري ورقية لل�سجالت،
وتطبيق �صحة الأم والطفل
على الهواتف النقالة وال��ذي
ت�ستخدمه الأم��ه��ات الالجئات

م���ن ف��ل�����س��ط�ين ق��ب��ل ال�����والدة
وب��ع��ده��ا .وح��ت��ى الآن� ،أك��م��ل
جميع �أطباء الأون���روا تقريبا
دورة ال�شهادات الإلكرتونية ذات
ال�صلة بالإ�صدار احلادي ع�شر
من الت�صنيف الدويل للأمرا�ض
يف الوقت املنا�سب ليتم �إطالقه
يف � 12أيلول .2020

الأون���������روا ت��ط��ل��ق ت��ط��ب��ي��ق «���ص��ح��ت��ك» ع��ل��ى ال���ه���ات���ف امل��ت��ن��ق��ل
االونروا :

�أع���ل���ن���ت وك���ال���ة الأمم
امل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة وت�شغيل
ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني يف
ال�شرق الأدنى (الأونروا) عن
�إط�لاق �أداة جديدة مبتكرة
تتمثل يف تطبيق على الهاتف
املتنقل ت��دع��ى (�صحتك مع
الأون���روا) .وبواجهة تطبيق
م�ستخدم باللغة العربية،
�أ�صبح التطبيق الآن متاحا
للتحميل واال�ستخدام من قبل
الجئي فل�سطني وعموم الذين
ي�ستخدمون �أج��ه��زة هواتف
ذكية.
وكانت دائ��رة ال�صحة يف
الأون������روا ق��د ق��ام��ت يف ع��ام
 2017بتطوير كتيب توعوي
حول الأمرا�ض غري ال�سارية
ليتم ا�ستخدامه من قبل الذين
ي��ع��ان��ون م��ن تلك الأم��را���ض.
وي�ستند التطبيق اجل��دي��د
على ال��درو���س امل�ستفادة من
الدليل وبالتعاون مع دائ��رة

�إدارة وتكنولوجيا املعلومات
يف الأون���روا وبدعم م��ايل من
احلكومة اليابانية وم�ؤ�س�سة
ال�سكري العاملية يف الدامنارك،
ف ��إن م��ا مت �إط�لاق��ه ال��ي��وم هو
ن�سخة الكرتونية م��ن كتيب

الأمرا�ض غري ال�سارية.
وقال مدير دائرة ال�صحة
يف الأون���روا الدكتور �أكيهريو
�سيتا« :نحتفل بهذا الإجن��از
م��ع �شركائنا اخل��ارج��ي�ين يف
احلكومة اليابانية وم�ؤ�س�سة

ال�سكري العاملية ،ومع �شركائنا
الداخليني من خمتلف دوائر
الأونروا وبراجمها على م�ستوى
الرئا�سة العامة والأقاليم� .إن
ه��ذا التطبيق الهاتفي فريد
للغاية يف حمتواه الذي يدعم

مر�ضى الأمرا�ض غري ال�سارية
يف ج��ه��وده��م لل�سيطرة على
حالتهم ،ويدعم امل�ستخدمني
م���ن غ�ي�ر م��ر���ض��ى الأم���را����ض
ال�����س��اري��ة ال��ذي��ن مب��ق��دوره��م
مراقبة و�ضعهم ال�صحي ملنع
تطور �أي من الأمرا�ض ال�سارية
يف امل�ستقبل .وعالوة على ذلك،
ف��إن��ه م�صمم لال�ستخدام من
قبل �أي م�ستخدم يف العامل
يتحدث اللغة العربية».
وهذا التطبيق مدعوم من
قبل موقع الكرتوين خم�ص�ص،
وه��و ي�سمح ملر�ضى الأم��را���ض
غ�ير ال�سارية امل�سجلني لدى
م���راك���ز الأون�������روا ال�صحية
ب��ال��و���ص��ول �إىل �سجالتهم
االلكرتونية ال�صحية مبا�شرة
م����ن خ��ل��ال ن���ظ���ام ال�����ص��ح��ة
االلكرتونية يف الأون��روا .كما
�أن م���واد التوعية ال�صحية
يف التطبيق م��ت��اح��ة لعموم
املتحدثني باللغة العربية يف
�أنحاء العامل.
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وزي�����رة خ��ارج��ي��ة ا���س��ب��ان��ي��ا ت����زور الأردن وجت���دد
ال�����دع�����م ل���ل����أون�������روا خ���ل��ال ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا
وزي������رة اخل���ارج���ي���ة واالحت�����اد
الأوروبي والتعاون الإ�سباين � ،سعادة
ال�سيدة �أران�����ش��ا غونزالي�س اليا�س
(مي��ي��ن)  ،ت��ت��ح��دث �إىل ط��ال��ب��ت�ين
�صغريتني خالل زيارتها ملدر�سة النزهة
االبتدائية للبنات التابعة للأونروا
�شمال عمان يف  1ت�شرين الأول .2020
@  2020الأونروا
وكاالت :

ق��ام��ت وزي����رة ال�����ش ��ؤون
اخلارجية واالحتاد الأوروبي
والتعاون الإ�سباين ،ال�سيدة
�أران�������ش���ا غ��ون��زال��ي�����س الي���ا،
ب��زي��ارة تاريخية �إىل مركز
���ص��ح��ي وم��در���س��ة تديرهما
وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الجئي فل�سطني يف
ال�شرق الأدنى (الأون��روا) يف
منطقة النزهة �شمال عمان،
الأردن .وتلقت �سعادة اليا
�إي���ج���از ًا ح���ول و���ض��ع الجئي
فل�سطني يف الأردن وط��رق
ا���س��ت��ج��اب��ة االون������روا خ�لال
جائحة كوفيد – .19
راف����ق ال�����س��ي��دة �أران�����ش��ا
���س��ف�يرة دول�����ة ا���س��ب��ان��ي��ا يف
الأردن م��دي��ر ع���ام دائ���رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية املهند�س
رف���ي���ق خ���رف���ان وال�����س��ي��دة
�أران��ث��اث��و بانيون داب��ال��و���س،
وال�����س��ي��د جم���دي �إ���س��ت��ي��ب��ان
مارتينيز ���س��ول��ي��م��ان ،مدير
الوكالة الإ�سبانية للتعاون
الإمن��ائ��ي ال���دويل ،واملفو�ض
العام للأونروا ال�سيد فيليب
الزاري��ن��ي ،وم��دي��رة عمليات
الأون���روا يف الأردن ال�سيدة
مارتا لورنزو.
و�أط���ل���ع امل��ف��و���ض ال��ع��ام
وزي��ر اخلارجية على برامج
الوكالة ال�صحية والتعليمية
واخلدمات املقدمة لالجئني.
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وب��ي�ن ل��ه��ا ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي
حولت بها الأون��روا عملياتها
لتكون قادرة على اال�ستجابة
حلالة الطوارئ التي فر�ضتها
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م��ع �ضمان
م���وا����ص���ل���ة ت���ق���دمي ج��م��ي��ع
خدماتها وحماية موظفيها
وامل�ستفيدين.
قالت وزي���رة اخلارجية
«ل��ط��امل��ا ك����ان دع����م الج��ئ��ي
فل�سطني والأون����روا �أول��وي��ة
ب��ال��ن�����س��ب��ة لإ���س��ب��ان��ي��ا»� .إن
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت ��أث�يره��ا
على املجتمعات الأكرث �ضعف ًا
هي م�س�ألة تتطلب مزيد َا من

الت�ضامن ب���د ً
ال م��ن ال�سماح
بنمو ال��ت��ف��اوت��ات .وتلتزم
�إ�سبانيا بدعم العمل متعدد
الأط�������راف وال�����ذي ي�ضمن
و�صول الجئي فل�سطني �إىل
اخلدمات «.
ي���وف���ر م���رك���ز ال��ن��زه��ة
ال�����ص��ح��ي ال��ت��اب��ع ل�ل��أون���روا
ال��رع��اي��ة ال�صحية الأول��ي��ة
لأكرث من � 53000شخ�ص كما
وي��وف��ر ع����دد ًا م��ن اخل��دم��ات
ال�صحية كرعاية �صحة الأم
وال��ط��ف��ل ،وع�ل�اج الأم��را���ض
املزمنة ،ف� ً
ضال عن الرعاية
ال�صحية النف�سية .ب�سبب
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�أزم��ة فايرو�س كورونا ،قامت
دائ���رة ال�صحة يف الأون���روا
باتباع طرق جديدة لتقدمي
اخلدمات ال�صحية من خالل
ت��و���ص��ي��ل �أدوي�����ة الأم���را����ض
املزمنة ملنازل الالجئني خالل
فرتة الإغالق الكامل ،وتفعيل
اخلطوط ال�ساخنة للرد على
ا���س��ت��ف�����س��ارات امل�ستفيدين،
و�إن�������ش���اء غ����رف ف����رز ل��ع��زل
امل�ستفيدين ممن يعانون من
�أع��را���ض ل��ف��اي��رو���س ك��ورون��ا
وهذا بهدف حماية الالجئني
الآخرين من خطر الإ�صابة.
�أي�ض ًا ،ا�ستخدمت الوكالة

خ��دم��ة ال��ت��ط��ب��ي��ب ع���ن بعد
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة
ال�صحية عالية اجل��ودة ويف
ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب م��ع جتنب
ال���زي���ارات غ�ير ال�����ض��روري��ة
للمراكز ال�صحية ،وبالتايل
امل�������س���اه���م���ة يف احل������د م��ن
ال��ت��ج��م��ع��ات واالزدح�������ام يف
مرافق الرعاية ال�صحية.
خالل زيارتها ملدر�سة �إناث
النزهة االبتدائية التابعة
للوكالة؛ تلقت ال�سيدة اليا
�إيجاز ًا حول برنامج االونروا
التعليمي ،وتعرفت �أكرث على
الإج������راءات املتبعة داخ��ل
املدار�س ،واطلعت على النظام
الذي يتم اتباعه فيما يتعلق
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د لطلبة
الأون�������روا ،ال �سيما يف ظل
الزيادة ال�سريعة يف حاالت
الإ���ص��اب��ة بفايرو�س كورونا
وزيادة ن�سبة االنت�شار ما �أدى
اىل �إغ�لاق ع��دد من مدار�س
االونروا يف اململكة.
ق����ال ال�����س��ي��د الزاري���ن���ي
«�إنني �أحيي �إ�سبانيا لكونها
وداعما ثابتًا للأونروا
مانحا
ً
ً
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي�ين ال��وط��ن��ي
واالق��ل��ي��م��ي»�« .إن مثل هذا
االلتزام القوي الطويل الأمد
مينح الأم��ل لالجئي فل�سطني
يف خ�ضم التغريات الإقليمية
والعاملية».

م�شغل غ�صون يف مركز املجتمع املحلي للمر�أة يف خميم الطالبية

حت��ف فنية واك�����س�����س��وارات خ�شبية تعك�س
اب�����داع ���س��ي��دات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي يف املخيم
ال�شروق -

ت�أ�س�س مركز املجتمع املحلي
ل��ل��م��ر�أة يف خميم الطالبية عام
 1992ويعمل حتت مظلة وكالة
الغوث الدولية « االونروا « ب�إدارة
جلنة حملية من �سيدات املجتمع
املحلي على �أ�سا�س تطوعي.
ويعمل املركز وفق ر�ؤيا مفادها
ن��ح��و ام�����ر�أة مم��ك��ن��ة اق��ت�����ص��ادي��ا
واجتماعيا وقانونيا وع�ضوا فاعال
قادرة على امل�شاركة والتغيري �ضمن
�إطار املجتمع املحلي.
 ,وقالت مديرة مركز املجتمع
املحلي وفية �أبو لوز يف حديث مع
جريدة ال�شروق ان ر�سالة املركز

هي ال�سعي لبناء وتطوير قدرات
املر�أة وزيادة وعيها الذاتي لتعزيز
انخراطها يف �سوق العمل وامل�شاركة
االجتماعية الفاعلة م��ن خالل
دورات متعددة ومتنوعة.
ومن �ضمن الأن�شطة وامل�شاريع
للمركز م�شغل غ�صون للأ�شغال
اخل�شبية حيث يتم فيه تدريب
����س���ي���دات ع��ل��ى ح���رف���ة ي��دوي��ة
مب��ع��دات و�أدوات وم���واد تدريب
حديثة ومتطورة من اجل االبداع
الفني و�إنتاج حتف واك�س�سوارات
خ�شبية من خ�شب الزيتون بدعم
من اجلمعية التايوانية للأطفال
واال�سر من اجل املر�أة .

�صدور العدد اخلام�س من املجلة
االلكرتونية لأندية االبداع واالبتكار

�أ�صدرت دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية العدد اخلام�س من جملتها الإلكرتونية
لأندية الإبداع واالبتكار
تهدف املجلة اىل �إبراز �أهم الن�شاطات التي قامت بها الأندية خالل الفرتة
من �شهر �أيار حتى �أيلول 2020
كما تت�ضمن املجلة ع��ددا من املقاالت بقلم عدد من داعمي الإب��داع يف
الدائرة وال�شركاء واملجتمع املحلي
ومت تخ�صي�ص زاوية «جتربتي» بقلم �أبناء املخيمات لعر�ض جتربتهم مع
�أندية الإبداع
املجلة توزع �إلكرتونيا لل�شركاء واملعنيني وكافة �شرائح املجتمع .
http://www.dpa.gov.jo/page.php?173-173

�إجراءات للوقاي ة من فريو�س كورونا
امل�ستجد ()19 - COVID
• غ�سل اليدين باملاء وال�صابون بانتظام ملدة  20ثانية.
• جتنب امل�صافحة باليد والتقبيل يف اللقاءات.
• تغطية الفم والأنف عند ال�سعال والعط�س.
• التخل�ص من املناديل امل�ستخدمة بطريقة �آمنة.
• جتنّب االت�صال املبا�شر مع �أي حالة م�شتبهة �أو م�ؤكدة.
• جتنب مالم�سة العينني والأنف والفم باليد بعد مالم�ستها للأ�سطح.
• تناول الأغذية ال�صحية والغنية بفيتامني �سي لتقوية جهاز املناعة.
• جتنب ا�ستخدام الفنجان �أو الكوب �أو الوعاء نف�سه لأكرث من �شخ�ص.
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ال�����������ش������ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت�������ص���در ت���ق���ري���ره���ا
ال�����ش��ه��ري ح����ول ت���ط���ورات ال��ق�����ض��ي��ة الفل�سطينية
�أ�صدرت دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية
تقريرها ال�شهري ل�شهر �أيلول ،2020
عن �أبرز تطورات الق�ضية الفل�سطينية،
م ��ؤك��دة وق��وف جاللة امللك عبد اهلل
الثاين والأردن بكل طاقاته و�إمكاناته
�إىل جانب الأ�شقاء الفل�سطينيني لنيل
حقوقهم امل�شروعة والعادلة.
و�أ�شار التقرير الذي �أ�صدرته الدائرة
�إىل ت�أكيد جاللة امللك عبد اهلل الثاين،
خالل افتتاح �أعمال الدورة  75للجمعية
ال��ع��ام��ة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة� ،أن الطريق
الوحيد لل�سالم العادل والدائم يجب �أن
يف�ضي �إىل حل الدولتني وقيام الدولة

ووف��ق التقرير ،ت�سببت ممار�سات االحتالل
الإ�سرائيلي العدوانية با�ست�شهاد فل�سطينيني اثنني
يف ال�ضفة الغربية� ،أحدهما الأ�سري داود طلعت
اخلطيب 45 ،ع��ام� ًا م��ن �سكان مدينة بيت حلم،
نتيجة �إ�صابته بجلطة قلبية يف �سجن (عوفر)
ج��راء الإهمال الطبي ،حيث تعر�ض عام 2017
جللطة �أثناء تواجده يف �سجن (رميون) ،وثانيهما
طبيب الأ�سنان ن�ضال حممد �أك��رم جبارين54 ،
عام ًا من �سكان مدينة جنني ،نتيجة �إ�صابته ب�سكتة
قلبية ،جراء انفجار قنبلة �صوت بالقرب منه ،فيما
بلغ عدد املواطنني الذين �أ�صيبوا بجراح خالل هذا
ال�شهر ،على يد قوات االحتالل وم�ستوطنيه 56
مواطنا ،جميعهم يف ال�ضفة الغربية ،من بينهم6 :
�أطفال ومواطنة و � 3صحفيني .وبح�سب التقرير،
اعتقلت ق��وات االحتالل خالل هذه الفرتة 356
فل�سطينيا ،بينهم  332يف ال�ضفة الغربية ،و  24يف
غزة كما فر�ضت حماكم االحتالل احلب�س املنزيل
على  7فل�سطينيني من القد�س لفرتات خمتلفة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إب��ع��اد  21مقد�سيا ع��ن امل�سجد
الأق�صى� ،أو عن �أماكن �سكنهم يف القد�س لفرتات
خمتلفة.
ووا���ص��ل��ت ق���وات االح���ت�ل�ال ،وف���ق التقرير،
اقتحامها لتجمعات �سكنية فل�سطينية ناهزت عن
 316حالة اقتحام توزعت كالتايل 43 :يف القد�س،
 45يف رام اهلل 26 ،يف جنني 14 ،يف طوبا�س20 ،
يف طولكرم 9 ،يف قلقيلية 27 ،يف نابل�س 17 ،يف
�سلفيت 9 ،يف �أريحا 31 ،يف بيت حلم 60 ،يف اخلليل،
 2يف �شمال غ��زة 4 ،يف غ��زة 4 ،يف الو�سطى 3 ،يف
خانيون�س 2 ،يف رفح ،فيما مت احتجاز  36فل�سطينيا
�أثناء مداهمة املنازل الفل�سطينية� ،أو على حواجز
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الفل�سطينية امل�ستقلة وفقا للقانون
الدويل وقرارات الأمم املتحدة .و�أو�ضح
التقرير حر�ص جاللته يف احلفاظ على
القد�س ال�شريف واملقد�سات الإ�سالمية
وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س وح��م��اي��ت��ه��ا
كمدينة جامعة ورم��ز لل�سالم جلميع
الب�شرية .وا�ستعر�ض التقرير موا�صلة
االحتالل الإ�سرائيلي خالل �شهر �أيلول
 ،2020انتهاكاته املعهودة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ب�سكانها ومقد�ساتها
وممتلكاتها يف حت��دٍ جلميع املواثيق
واملعاهدات والقرارات الدولية.

االحتالل لفرتات زمنية خمتلفة ،مع ما يرافقها
من تنكيل للمواطنني وانتهاك حلرماتهم و تخريب
متعمد للممتلكات اخلا�صة والعامة على حدٍ �سواء.
كذلك �أقامت قوات االحتالل  365حاجزا مفاجئا
لتعطيل حركة املواطنني يف عموم ال�ضفة الغربية،
وتوزعت يف املحافظات الفل�سطينية كالتايل 11 :يف
القد�س 19 ،يف رام اهلل 12 ،يف جنني  1 ،يف طوبا�س،
 5يف طولكرم 46 ،يف قلقيلية 30 ،يف نابل�س30 ،
يف �سلفيت 18 ،يف �أري��ح��ا 125 ،يف بيت حل��م68 ،
يف اخلليل� ،أع��اق��ت من خاللها حركة املواطنني
والب�ضائع واملنتجات الزراعية.
وا�ستمر االح��ت�لال الإ�سرائيلي يف ممار�سة
انتهاكاته املمنهجة �ضد املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة غري
�آبه بالقرارات الدولية ذات ال�صلة ،حيث بلغ عدد
مقتحمي امل�سجد الأق�صى �أكرث من  1580م�ستوطنا
تذرعا مبا ي�سمى بـ»الأعياد العربية» ،فيما حررت
ال�شرطة خمالفة مالية ل�شبان مقد�سيني بحجة
«جت��اوز امل�ساحة امل�سموح بها واالبتعاد عن مكان
ال�سكن» ،حيث حددت امل�سافة امل�سموح بها 1000
مرت ،ومت �إ�صدار  32قرار �إبعاد بحق الفل�سطينيني،
منها واحد عن مدينة القد�س ،و�آخر عن القد�س
القدمية ،والبقية عن امل�سجد الأق�صى .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 حيث �شهد �شهر �أيلول هدم 29
مبنى �سكني ًا فل�سطيني ًا  13منها يف القد�س ،كما
هدمت  27من املن�ش�آت الفل�سطينية.
وبح�سب التقرير� ،أقرت ال�سلطات الإ�سرائيلية
ع��ددا من امل�شاريع اال�ستيطانية التي تهدف �إىل
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تكثيف اال�ستيطان وتر�سيخ ال��وج��ود اليهودي
يف ع��دد م��ن امل���دن ويف طليعتها ال��ق��د���س ،ومنها
م�صادقة حكومة االحتالل على �إقامة  980وحدة
ا�ستيطانية جديدة يف م�ستوطنة «افرات» املقامة
على �أرا�ضي املواطنني جنوب بيت حلم ،وم�صادقة
م��ا ت�سمى اللجنة ال��ل��وائ��ي��ة للبناء والإ���س��ك��ان
الإ�سرائيلية على خمطط لتو�سيع م�ستوطنة «هار
جيلو» من خالل بناء  560وحدة �سكنية جديدة،
�إ�ضافة �إىل �إقرار خمطط لتو�سيع ال�شارع االلتفايف
لطريق الوجلة جنوب بيت حلم ،الذي يربط جممع
«غو�ش عت�صيون» اال�ستيطاين بالقد�س املحتلة،
وغريها من املخططات وامل�شاريع .
وعلى �صعيد ال�ش�أن الإ�سرائيلي تناول التقرير
ورق��ة ن�شرها مركز «م��دار» ح��ول امل�شهد احلزبي
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��راه��ن ،واحل����راك ال���ذي ي�شهده
يف الفرتة الأخ�ي�رة ،مبينا ت��أث�يره على م�ستقبل
احلكومة الإ�سرائيلية احلالية ،يف ظل افرتا�ض
ن�شاط حراكي للأحزاب الإ�سرائيلية ،وحماولة
ا�ستغالل الأو���ض��اع احلالية الناجتة عن جائحة
كورونا ،واالحتجاجات االقت�صادية واالجتماعية
لتعزيز قوتها االنتخابية.
كما تناول التقرير ملخ�ص حلقة نقا�ش ُعقدت
يف «معهد �أب��ح��اث الأم���ن القومي» يف جامعة تل
�أبيب ،تناولت توجهني �إزاء احتماالت التقارب بني
القطبني الفل�سطينيني فتح وحما�س �أو ا�ستمرار
االن��ق�����س��ام��ات ،وان��ع��ك��ا���س��ات ذل���ك ع��ل��ى الق�ضية
الفل�سطينية ومكانتها يف ال�ساحة الدولية.

حمافظ جر�ش يلتقي جلنة خدمات خميم �سوف واللجنة اال�ست�شارية

ال�شروق-

عقدت جلنة خدمات خميم �سوف اجتماعا مع حمافظ
جر�ش الدكتور فرا�س �أبو قاعود يوم االحد املوافق 10/11
بهدف االط�لاع على اهم احتياجات املخيم والعقبات التي
تواجهه.
والقى رئي�س جلنة خدمات املخيم عبد املح�سن بنات
كلمة رحب فيها باملحافظ و�شكره على اهتمامه وتوا�صله
الدائم مع اللجنة وا�ستماعه اىل مطالبهم ،وو�ضع بنات

يوم طبي جماين
يف خميم جر�ش

عددا من امل�شاكل التي يعاين منها املخيم ابرزها املقاهي غري
املرخ�صة وكرثتها يف املخيم وما لها من ت�أثريات �سلبية على
رواده��ا بالإ�ضافة اىل م�شكلة م�سلخ البلدية ال��ذي ي�سبب
روائح كريهة وجتمع للكالب ال�ضالة.
كما حتدث بنات عن م�شاكل االنارة يف املخيم وم�شامل
تتعلق ب�صيانة مناهل ال�صرف ال�صحي.
حمافظ جر�ش وعد بدرا�سة امل�شاكل والعقبات التي
يعاين منها �أبناء املخيم والعمل على �إيجاد حلول جذرية لها.

ال�شروق :
اقامت جمعية الفريق الأردين لل�سكري يوما �صحيا جمانيا يف خميم جر�ش �صباح يوم الإثنني املوافق 10/26
بالتعاون مع مركز طالل �أبو غزالة للمعرفة وجمعية دعم �أبناء غزة .
ودعت اجلمعية يف بيان لها ابناء املخيم �إىل االلتزام بال�شروط ال�صحية وال�سالمة العامة والتباعد للوقاية
من فريو�س كورونا.
وقام مركز �أبو غزالة للمعرفة خالل اليوم ال�صحي بتكرمي �أوائل الثانوية العامة من �أبناء خميم جر�ش.

جمعية نور ال�سماء اخلريية تقوم
بتوزيع املالب�س ال�شتوية يف خميم مادبا

ال�شروق-

« يون�سيف « تدعم الزراعة املائية يف خميم جر�ش
ال�����ش��روق -اطلقت منظمة
ال��ي��ون�����س��ي��ف ب���رن���ام���ج زراع����ة
اخل�����������ض�����روات ب���ا����س���ت���خ���دام
تكنولوجيا مبتكرة على ا�سطح
املنازل مل�ساعدة ال�شباب واال�سر
املحتاجة يف خميم جر�ش على
تعلم مهارات جديدة لي�صبحوا
اكرث قدرة على حتقيق االكتفاء
الذاتي.
ودع�����م ه����ذا امل�������ش���روع يف
مرحلته الأولية ع�شرين امرة
و�شابا م��ن خ�لال ان�شاء ع�شرة
�أ�سطح م��ن��ازل جمهزة بالكامل
ب�أنظمة الزراعة املائية بهدف
حتفيز امل�شاركة االقت�صادية
وتعزيز االمن الغذائي وحت�سني ال�شمول املايل مع احلفاظ على تر�شيد ا�ستخدام املياه �أي�ضا.
وقالت ممثلة اليون�سيف يف الأردن تانيا �شابويزات ان��ه من خ�لال توفري فر�ص �سبل
العي�ش امل�ستدامة التي يقودها املجتمع ميكن ملثل هذه امل�شاريع ان تعزز التنمية االجتماعية
واالقت�صادية اىل جانب تعزيز امل�شاركة الإيجابية لل�شباب والعمل املناخي.
و�سيتم يف املراحل القادمة تو�سيع نطاق امل�شروع بزيادة عدد اال�سطح التي ينفذ فيها

قامت جمعية ن��ور ال�سماء اخلريية يف خميم مادبا يف اط��ار ن�شاطاتها
االجتماعية يف خدمة املجتمع املحلي  ،بتوزيع معونة على بع�ض اال�سر العفيفة
ت�شمل مالب�س �شتوية  ،وذلك حتت مدير اوقاف مادبا الدكتور عي�سى البواريد،
وبح�ضور رئي�س ق�سم الزكاة حممد عوين ورئي�س ق�سم الوعظ والإر�شاد عادل
ال�سواعد  ،حيث مت توزيع هذه املعونة على خم�سني عائلة عفيفة من �سكان
خميم مادبا.
و عرب البواريد عن �شكره وتقديره لهذه اجلمعيات التي ت�ساعد يف تنمية
املجتمع املحلى وتقدم امل�ساعدات العينية للأ�سر العفيفة.

م�ساعدات عينية من دولة الكويت لالجئني يف خميم حطني

عقدت جلنة خدمات خميم �سوف اجتماعا يوم الثالثاء املوافق 2020 10/6
بني كوادر وكالة الغوث الدولية ودائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية وجلنة خدمات
املخيم حول تف�شي وباء كورونا يف حمافظة جر�ش ب�شكل عام وخميم �سوف
ب�شكل خا�ص.
ومت خ�لال االجتماع مناق�شة ع��دة �أم��ور ابرزها تفاقم الو�ضع الوبائي
يف املخيم والتوا�صل مع فرق اال�ستق�صاء الوبائي لأخذ عينات ع�شوائية من
املخالطني و�أهايل املخيم خا�صة يف الأ�سواق  ،كما مت و�ضع �إر�شادات وقائية عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي حول الوقاية من الفريو�س  ،كما مت التوا�صل مع
مديرية الزراعة لتعقيم �شوارع خميم �سوف بالتعاون مع جلنة اخلدمات ووكالة
الغوث الدولية بالإ�ضافة اىل التوا�صل مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والر�سمي
واملحال التجارية حول العمل �سويا للوقاية من الوباء بالتوجيهات واالر�شادات
والتباعد وااللتزام بقواعد ال�سالمة العامة

ال�����ش��روق -وزع����ت الهيئة
اخل�يري��ة الإ���س�لام��ي��ة العاملية
الكويتية يوم الأرب��ع��اء املوافق
 10/21ط��������رودا غ���ذائ���ي���ة
ل450ع��ائ��ل��ة فقرية وحمتاجة
يف الأردن �صدقة عن روح املغفور
له ب��إذن اهلل تعاىل �سمو الأمري
ال��راح��ل ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح طيب اهلل ثراه .
وقال �سفري دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاين من موقع ت�سليم الطرود الغذائية
يف خميم (حطني) لالجئني الفل�سطينيني �إن الكويت �ست�سري دوما على نهج العمل الإن�ساين الذي
ثبت قواعده الأمري الراحل و�ستبقى اجلهود الإغاثية واخلريية من ال�سمات الثابتة للكويت
وقيادتها و�أهلها.
و�أ�ضاف الديحاين �أن ما يقوم به الكويتيون واجلمعيات الإغاثية واخلريية الر�سمية وال�شعبية
“واجب وحق” جتاه امل�ستفيدين من الفقراء واملحتاجني والأ�سر املتعففة م�ؤكدا احلر�ص على �أن
تبقى الكويت يف مقدمة الدول الداعمة للأو�ضاع الإن�سانية ل�شعوب العامل �أجمع دون متييز.

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

م � �ب� ��ادرة �أب ال��ت��ط��ري��ز يف خم���ي���م ال��ب��ق��ع��ة
ال�شروق :
اطلقت ال�سيدة ب�سمة الناظر
م��ن خميم البقعة م��ب��ادرة ( �أ ب
التطريز) التي وفرت �أكرث من 250
فر�صة عمل ل�سيدات وفتيات خميم
ال��ب��ق��ع��ة ‘ وك���ان هدفها ان ت�صل
مبادرتها لأيدي كل طفل فل�سطيني

ب���أي��دي ن�����س��اء «البقعة»
اُن��ت��ج��ت ق��م�����ص��ان للفتيات
ال�صغرية بتطريز يحمل طابع
املدن الفل�سطينية ،وللفتيان
ربطات عنق بقما�ش «حطة»
ال��ر�أ���س املعروفة يف فل�سطني
وكان الرتكيز على �أال تقت�صر
ال ُهوية على �أزياء تُ رتدى ملرة
واح���دة يف ال��ع��ام ،ب��ل تكون
ج����زء م���ن خ���زان���ة م�لاب�����س
ال�صغار.
وتقيم امل��ب��ادرة دورات
جمانية لتدريب ال�صغار على
ا�ستخدام االدوات املوجودة
يف العلبة التي حتمل ا�سم «�أب
التطريز» حيث مي�ضي الطفل
نحو عامل الرتاث الفل�سطيني،

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

10

و�أن تنقل ت��راث بلدها يف التطريز
�إىل الأجيال ال�صغرية.
ف��ك��رت ال��ن��اظ��ر م��ع رفيقاتها يف
و�سيلة يتفاعل معها الأطفال معربة
عن حبها للعمل مع االطفال وتنمية
مواهبهم وتعزيز فكرة املحافظة
على الرتاث لديهم.

ويتفاعل مع رفاقه.
ورغ������م ظ�����روف تف�شي
فريو�س كورونا امل�ستجد التي
قللت عدد الدورات التدريبية
اىل دورتني فقط� ،ضم كل منها
 15طفالً ،اال ان الناظر جل�أت
اىل بديل متثل يف فيديوهات
م�صورة لل�شرح عرب اليوتيوب.
من خالل تعليم الأطفال
التطريز ،ت�ستكمل الناظر
هدف مبادرتها الأم «خيوط»
يف معاونة �سيدات وفتيات �أكرب
خميم لالجئني الفل�سطينيني
يف الأردن ب�ين  ١٠خميمات
�أخ�����رى� ،إذ ت�صنع الن�ساء
املعيالت املنتجات ،ومن بيعها
يكون لهم دخل ودعم معنوي

يف �آن واح���د ،ت��ذك��ر الناظر
م�شروع «ك�شك�شة بالدي» �أول
خ��ط �إن��ت��اج ملالب�س الفتيات
بالتطريز الفل�سطيني ،والذي
ق���ام ع��ل��ى ال��ت��ك��اف��ل «م��ق��اب��ل
�شراء كل طقم يكون يف طقم
لفتاة يف املخيم».
ع���ل���ى م������دار الأع�������وام
�أ�صبحت «خ��ي��وط» متنف�س
للن�ساء وع��م��ل ي�سعدن به
وي��ذك��ره��ن دائ��م��ا بالهوية
الفل�سطينية وكان ملبادرة �أ ب
التطريز اهمية كبرية يف ظل
ظروف ازمة كورونا والظروف
ال�صعبة يف املخيم .
وق���د ا���س��ت��وح��ت الناظر
فكرة املبادرة من خالل جدتها
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الراحلة التي تركت لها قطعا
م��ط��رزة بالنقو�ش اخلا�صة
مبدينة اخلليل الفل�سطينية .
كان فريو�س كورونا عقبة
يف ط��ري��ق امل���ب���ادرة «ب�سبب
توقف املبيعات منذ �شهر اذار
وع���دم ال��ق��درة على ت�سويق
املنتجات يف اي مكان كال�سابق،
فر�أت الناظر �أنه لي�س �أمامهم
����س���وى اخل�������روج مب��ن��ت��ج��ات
تدعم �سيدات املخيم خالل
ه��ذه الفرتة ،فحققت �أدوات
التطريز الهدف ومن ناحية
�أخ��رى كانت فر�صة مل�ساعدة
النا�س يف البيوت وطريقة
للت�سلية واجتماع االه��ل مع
بع�ضهم .

���س��ع��ادة ال�����ص��غ��ار ب��إن��ت��اج
تطريز ب�أيديهم يذيب عن
الناظر ورفيقاتها �أي م�شقة
ك��ان��ت ،فيما تفخر ال�شابة
الفل�سطينية �أن م�شروع «�أب
التطريز» متيز دون ما �سبقه
بكونه منتج حملي بالكامل
��را مل���ا ف��ر���ض��ت��ه �أو����ض���اع
ن���ظ� ً
كورونا.
نحو  ٥م�شاريع �أطلقتها
م���ب���ادرة «خ���ي���وط» ،م���ع كل
منها ت��ط��رق ال��ن��اظ��ر امل��زي��د
من الأب��واب ،وتتمنى �أن يتم
ت�سويق املنتجات يف العديد
م���ن ال�����دول ل��ي��ن��ق��ل ال��ت�راث
الفل�سطيني اىل اكرب م�ساحة
جغرافية .

يف ذك����������رى امل������ول������د ال�����ن�����ب�����وي ال�������ش���ري���ف
يحتفل االردن ,ال��ع��رب وامل�سلمني يف
ال��ث��اين ع�شر م��ن رب��ي��ع الأول م��ن ك��ل عام
ه��ج��ري ب��ذك��رى امل��ول��د النبوي ال�شريف,
بكل م��ا متثله ه��ذه ال��ذك��رى م��ن م��ع��ان يف
ت��اري��خ االم��ت�ين العربية واال���س�لام��ي��ة بل
والعامل اجمع ,وبكل ما مثله الر�سول العربي
الها�شمي يف �شخ�صه الكرمي و�سرية وم�سرية
حياته احلافلة بالتقوى واال�صالح وجمع
�شتات االمة والدعوة اىل الت�أمل والتفكري
يف ���ش��ؤون الدنيا والآخ���رة والتي اكتملت
باختيار املوىل عز وجل ملحمد بن عبداهلل
ر�سو ً
ال ,هادي ًا ومب�شر ًا ونذير ًا لين�شر دعوة
اال�سالم يف ارجاء املعمورة بالهدى واملوعظة
احل�سنة واحل��ق ,و�أن يجادل النا�س بالتي
ه��ي �أح�����س��ن ,ب��ع��ي��د ًا ع��ن غلظة ال��ق��ول �أو
تنفري النا�س من دعوته ا�ستجابة والتزام ًا
و�صدوع ًا مبا اوحى اليه به املوىل عز وجل
ول��و كنت فظ ًا غليظ القلب النف�ضوا من
حولك.
ما احوجنا يف ه��ذه ال��ذك��رى الكرمية
التي جت�سد يف معانيها وي��وم ان ولد هادي
الب�شرية و�شفيع امل��ؤم��ن�ين ي��وم القيامة,
ان نتمثل �سريته العطرة وان ن�سري على
خ��ط��وات��ه وان نلتزم م��ا دع��ان��ا اهلل جلّت
قدرته وعال �ش�أنه وما حثنا ر�سوله الكرمي
عليه ان نتبعها حتى ال ن�ضل �سواء ال�سبيل
وان ال ننحرف عن الطريق القومي وهو اتباع
ما جاء يف كتاب اهلل و�سنّة ر�سوله وان نكون
�أه� ً
لا للدين العظيم ,دي��ن املحبة وال�سالم
واالخاء وامل�ساواة والرحمة الذي جاء اىل
الب�شرية منقذ ًا و�سد ًا منيع ًا يف وجه الكفر
والزندقة واالن��ح��راف وان نعمل لدنيانا
ولآخرتنا حيث ال ينفع مال وال بنون اال من
اتى اهلل بقلب �سليم.
يف ذكرى مولد النبي العربي الها�شمي

الأم���ي ,يجدر بنا ان نقر�أ ملي ًا ونت�أمل يف
م�سرية وتاريخ وم�سار امل�شوار العظيم الذي
بد�أه �سيدنا حممد �صلوات اهلل و�سالمه عليه
منذ ان نزل عليه الوحي حتى التاريخ الذي
اختاره املوىل اىل ج��واره بعد �أن اكمل لنا
ديننا ور�ضي لنا اال�سالم دينا ,كيف نه�ض
بامل�س�ؤولية التي اوكلها اليه رب النا�س فيما
احجمت اجلبال عن قبولها وكيف ا�ستطاع
بحنكته وحكمته وب�صواب ر�أي��ه وقدرته
على االق��ن��اع وك�سب القلوب حتى قلوب
املناوئني واملعادين لدعوته وكيف �أقبل
النا�س على دي��ن اهلل اف��واج� ًا بعد ان ر�أوا
ب�أعينهم و�شاهدوا باملح�سو�س كيف يت�صرف
النبي وكيف يتعامل م��ع النا�س بتوا�ضع
وبحكم بالعدل وي�ستمع ويحاول بالتي هي
اح�سن ،بعيد ًا عن الغلو او اال�ستعالء او
التجهم وقبو ً
ال ب�آراء مغايرة ال �سبيل �سوى
احلوار اىل تغيريها واكت�ساب ا�صحابها اىل

جانبه وكيف �أ�صبح ه��ؤالء بعد اقتناعهم
دون اك���راه ال�سواعد وال�سيوف والعقول
اىل ج��ان��ب ر���س��ول اهلل يف ن�شر ال��دع��وة
وانت�شار اال�سالم واملراكمة على بناء ال�صرح
احل�ضاري واالخ�لاق��ي وال��ع��م��راين وال��ذي
اق��ام��ه اال���س�لام بانت�شاره ودخ���ول الأمم
واالقوام وال�شعوب فيه دون ان يكون لعربي
على اعجمي ف�ضل �سوى بالتقوى وما ُيقدمه
من خري للنا�س وي�سهم يف اقامة العدل على
االر�ض التي اراد اهلل �سبحانه وتعاىل لبني
�آدم ان يعمروها ويعبدوا اهلل فيها ويرفعوا
راية اال�سالم عالي ًا.
يف ذكرى املولد النبوي ال�شريف يجدر
ب��ال��ع��رب وامل�سلمني ان ال يغفلوا للحظة
واحدة ما ا�ستطاع �سيدنا حممد عليه �سالم
اهلل ور�ضوانه ان يج�سده يف م�سريته التي
تعر�ض فيها للأذى من قبل اعداء اال�سالم
ومل يتعامل معهم نبي اهلل �سوى باملودة

واحلوار ورف�ض العنف او اعمال ال�سيف يف
رقابهم بل دعاهم ب�صالبة ومرونة يف االن
نف�سه اىل احلوار واجلدال بالتي هي اح�سن،
ومل يكن فظ ًا او م�ستعلي ًا معهم بل تعامل
معهم برفق واخ��وة و�أ ّم���ن اتباع الديانات
االخ��رى على اموالهم واعرا�ضهم ما بالك
الذين حاولوا و�أد دعوته عرب ت�سخيفها
واحل� ّ
�ط من �ش�أنها لكنه يف النهاية انت�صر
عليهم بحكمة و�أخذهم اىل جانبه و�ساروا
على ه��دي �سنته بعد رحيله اىل الرفيق
االع��ل��ى ،م�ستلهمني م��ا ج��اء يف كتاب اهلل
ومقتدين بنبيهم ال��ك��رمي ال��ذي م��ا خذل
�أمته ،وال تخلى عن دعوته حتت ال�ضغوط
او حماوالت االيذاء واملطاردة.
كل عام وانتم بخري..

م����و�����س����م ق�����ط�����اف ال������زي������ت������ون يف الأردن وف���ل�������س���ط�ي�ن
ال�شروق :

مع بداية �شهر ت�شرين الأول
(اك��ت��وب��ر) م��ن ك��ل ع���ام ،يت�سارع
امل��زارع��ون وعائالتهم يف الأردن
وفل�سطني �إىل قطف ثمار �شجر
الزيتون ،ا�ستعداد ًا للمو�سم الذي
يحتل �أهمية قومية واقت�صادية
كبرية لدى �سكان الدولتني
ويعد املو�سم منا�سبة يجتمع
ف��ي��ه��ا الأق��������ارب والأ����ص���دق���اء
ليتعاونوا على قطف الزيتون من
دون الإ�ضرار بال�شجر ،ثم جمعه
وتعبئته يف �صناديق �أو �أكيا�س
خا�صة به ،حتى يتم ار�ساله �إىل
املع�صرة لتحويله �إىل زي��ت �أو
زيتون خملل .ويتم جمع الزيتون
م��ن خ�لال ف��ر���ش قطع ك��ب�يرة من
البال�ستيك �أو اخلي�ش �أو القما�ش
حت��ت ال�شجر ،لتغطية امل�ساحة
ال��ك��ام��ل��ة ال���ت���ي ت�����س��ق��ط عليها
احلبوب.
وللح�صول على زي��ت زيتون
ب��ك��ر مم��ت��از ،ي��ح��ر���ص امل��زارع��ون

على �أداء كل اخلطوات ،بدء ًا من
قطف الثمار حتى ع�صرها ،بعناية
�شديدة .وين�صحون ع��ادة بع�صر
الزيتون بعد قطفه مبا�شرة ،لينتج
زيت ًا ذا جودة ممتازة ،ما ي�ستوجب
على املزارع �أخذ موعد يف املع�صرة
قبل مو�سم القطف ،حتى ال ي�ضطر

�إىل الإنتظار �ساعات بني القطف
والع�صر.
ولكل مزارع طريقته اخلا�صة
يف قطف الزيتون وتخزينه .ففي
حني يف�ضل بع�ضهم و�ضع الثمار
يف �أكيا�س ،يعترب �آخ��رون �أن ذلك
تخمر الزيتون �سريع ًا،
ي�ؤدي �إىل ّ

مف�ضلني ب��د ً
ال من ذل��ك و�ضعه يف
علب خ�شب.
وق��ام��ت ب��ع�����ض دول ال��ع��امل
املنتجة للزيتون بتحديد معايري
ل��درج��ة ن�����ض��ج ال��ث��م��ار م��ن �أج��ل
حتويلها �إىل خملل ،ت�شمل لون
الثمار ون�سبة الزيت فيها وظروف

منو املح�صول .ويعرف املخت�صون
�أن م�ستوى الن�ضج املنا�سب لتخليل
الزيتون ،يتطلب �أن تكون الثمرة
�صلبة وال ينف�صل لبها عن النواة،
�أما الثمار النا�ضجة بدرجة �أكرب،
فيكون لبها طري ًا ،ما يعني �أنها غري
�صاحلة لأن ت�صبح خمل ً
ال كونها
تف�سد ب�سرعة �أثناء التخليل.
وي�ترك��ز �إن��ت��اج ال��زي��ت��ون يف
منطقة ح��و���ض البحر الأبي�ض
املتو�سط ،حيث تقع البلدان الـ10
الأك�ثر انتاج ًا للزيتون ،وي�شكل
�إنتاجها جمتمعة  95يف املئة من
الإنتاج العاملي.
يذكر �أن �أقدم �شجرة زيتون
يف العامل توجد يف تالل القد�س
اجلنوبية بفل�سطني ،ويطلق عليها
ال�سكان ا�سم «�شجرة �سيدنا �أحمد
ال���ب���دوي» ،وي��زي��د ع��م��ره��ا على
خم�سة �آالف و 500عام.
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ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

ام الفحم

مــــــــدن فل�سطــينية

معلومات عن مدينة �أم
الفحم:

م��دي��ن��ة �أم ال��ف��ح��م �أو
مدينة �أم النور هي مدينة
فل�سطين ّية تقع يف �شمال
فل�سطني يف منطقة املثلث
ال�شمايلّ  ،وتبعد عن مدينة
القد�س  120كم تقريب ًا �إىل
ال�شمال منها ،كما تبعد عن
مدينة حيفا  45كم تقريب ًا
ال�شرقي
ب��اجت��اه اجل��ن��وب
ّ
م���ن���ه���ا ،وب���ع���د االح���ت�ل�ال
إ�سرائيلي لها عام 1949م
ال
ّ
بقي �أهلها العرب فيها ومل
يهجروها ،وال��ي��وم �أ�صبحت
ث��ال��ث �أك�ب�ر مدينة عربية
يف ال�شمال م��ن حيث عدد
ال�سكان ،وترتفع عن م�ستوى
�سطح البحر م��ا ب�ين -173

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

 520م��ت�راً ،وي�����ش��ك��ل جبل
�إ�سكندر �أعلى نقطة فيها.
يبلغ ع��دد �سكان �أم الفحم
 50300ن�����س��م��ة ح�����س��ب
�إح�����ص��ائ��ي��ات ع����ام 2015
معظمهم من ال�سكان العرب
امل�����س��ل��م�ين ،يبلغ م�ساحتها
� 26أل��ف دومن ،مت ت�أ�سي�س
امل��ج��ل�����س امل��ح��ل��ي ف��ي��ه��ا ع��ام
1960م ث��م حت� ّول��ت بعدها
�إىل ب��ل��دي��ة ع���ام 1984م،
حيث �أُ ّ�س�س فيها �أول جمل�س
بلدي برئا�سة ال�سيد ها�شم
م�صطفى حماميد.

الت�سمية :

�أُطلق على �أم الفحم عدة
�أ�سماء على خمتلف الع�صور،
فقد ُ�س ّميت يف عهد الفرجنة

با�سم ب��ودوران��ة ن�سبة �إىل
و�س ّميت
�أمرية يف ذلك الوقتُ ،
�أي�ض ًا با�سم ال�سلطانة؛ وذلك
ً
ن�سبة
ب��ع��د م��ع��رك��ة ح��ط�ين
مر منه
�إىل وادي عارة الذي ّ
العديد من ال�سالطني وامللوك
�وج��ه��ه��م �إىل ب�لاد
�أث��ن��اء ت� ّ
و�س ّميت با�سمها
ال�شام وم�صرُ ،
ً
ن�سبة �إىل جت��ارة
احل���ايل
الفحم و�إنتاجه الذي ا�شتُهر
به �سكانها على مر الع�صور،
ح��ي��ث ك���ان ال��ف��ح��م م�صدر
الرزق الأول لهم .اجلغرافيا
وامل��ن��اخ تقع �أم الفحم على
دائرة عر�ض � 31.32شماالً،
وع���ل���ى خ���ط ط����ول 35.9
�شرقاً ،وه��ي مدينة جبلية
مت��ت��د ح��ت��ى �أع���ل���ى جبلي
�إ���س��ك��ن��در وال�����س��ت خ��ي��زران،

املدير العام

املدير امل�س�ؤول

�سكرتري التحرير

املهند�س رفيق خرفان

احمد الروا�شدة

عفاف �سالمة

وه���ي �ضمن امل��ن��اخ اجلبلي
لدول حو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط الذي يتم ّيز ب�صيف
حار ولياليه اللطيفة ،و�شتاء
ب����ارد وم���اط���ر ،ت��ن��ت�����ش��ر يف
مدينة �أم الفحم الكثري من
الينابيع وعيون املياه� ،أهمها
عني النبي ،وع�ين ال�شعرة،
وعني البري ،وعني �أم خالد،
وعني الزيتونة ،وعني داوود
وعني �إبراهيم.

ال�سكان :

ي��ع��ي�����ش يف �أم ال��ف��ح��م
العديد م��ن ال��ع��ائ�لات التي
نزحت من خمتلف املناطق
الفل�سطين ّية �أثناء النكبة
والنك�سة التي تعر�ضت لها
فل�سطني ،فقد جاء ق�سم منهم

طبعت على مطابع :املركز احلريف
االردين للطباعة الفنية

من مدينة اخلليل ،وحتديد ًا
من بيت جربين ،وتل ال�صايف،
كما جاء ق�سم منهم من م�صر
�أثناء حملة حممد علي با�شا
يف ب�لاد ال�شام ،وفيها �أرب��ع
عائالت كبرية هي حماميد،
و�إغ����ب����اري����ة ،وج���ب���اري���ن،
وحماجنة.

االقت�صاد:
تعترب �أم الفحم مركز ًا
جت��اري � ًا لقرى وم��دن املثلث
املحيطة بها ،وتنت�شر فيها
املراكز التجارية املختلفة
التي ي�ؤمها �سكان البالد ،كما
ت�شتهر فيها الزراعة وجتارة
الفحم �إ���ض��اف��ة �إىل جت��ارة
القما�ش
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