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ويبحث مع مدراء العالقات العامة التنسيق بين الدوائر األمنية 

محافظ جنين يتفقد المعسكر الصيفي 
الخامس ألبناء وأخوة الشهداء

جني���ن - محمد باص: تفقد محاف���ظ جنين، اللواء ط���ال دويكات، أمس، 
المعس���كر الصيفي الخامس "فلس���طين ف���ي عيون أبناء الش���هداء"، والذي 
ينظمه التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين تحت شعار "معا لنبني مجدا"، 
وذلك في معسكر "حرش السعادة" التابع لقوات األمن الوطني في المدينة.

ورافق المحافظ في زيارته، مس����اعداه كمال أبو الرب وأحمد القسام، 
ومدير بنك فلس����طين، ري����اض أبو الرب ومس����اعده، ومديرة العاقات 
العام����ة واإلعام في المحافظة، س����ناء بدوي، ومدير الش����ؤون العامة، 
محم����د الحب����ش، والذين كان باس����تقبالهم في المعس����كر، أمين عام 
التجمع الوطني ألسر الشهداء، محمد صبيحات، ونائب قائد المنطقة، 
المق����دم عبد الل����ه مرزوق، والعش����رات من ضباط وضب����اط صف األمن 

الوطني والمرشدين.
وق����ال دويكات خال لقائه طائع المعس����كر والبالغ عددهم حوالي 
105 من أبناء وإخوة الش����هداء من كافة محافظ����ات الوطن: "نعتز بكل 
ش����هدائنا العظماء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا فلسطين، 
وش����ريط الذاكرة مليء بصوره����م وأس����مائهم ونعاهدهم على حمل 

األمانة وشعلة التحرير".
ووجه التحية إلدارات الجامعات الفلسطينية التي أصدرت قراراتها 

بإعفاء أبناء الشهداء من األقساط الجامعية.
من جهته، أكد صبيحات، اهتمام الس����لطة الوطنية بكافة ش����رائح 
المجتمع وخاصة ش����ريحة أسر الشهداء، مش����يدا بالتحسينات التي 

شهدتها أسر الشهداء برفع قيمة المخصصات والعاوات.
أم����ا مدير فرع بنك فلس����طين، فأش����ار، إلى أن إدارة البنك تس����هم 

بحوالي 5% من أرباحه لصالح المسئولية االجتماعية.
وتب����رع أبو الرب، بجهاز حاس����وب محمول على نفقت����ه الخاصة لكل 
طال����ب يحصل على معدل فوق 90% في امتحانات ش����هادة الدراس����ة 
الثانوية العامة للعام القادم، من إخوة وأبناء الشهداء من المشاركين 

في هذا المعسكر.

وتفقد الوفد، مجموعات الطائع، واطلع على النشاطات التي يقدمها 
المرش����دون، وقدم دويكات وأبو الرب، هدايا رمزي����ة للطائع من أبناء 

الشهداء ومرشديهم.
على صعي����د آخر، بح����ث المحافظ دوي����كات في مكتبه، م����ع مدراء 
العاقات العامة في المؤسس����ة األمنية، آلية تنسيق العمل المشترك 
بين الدوائر األمنية وسبل االرتقاء بعمل دوائر العاقات العامة واإلعام 
فيها، بما يحقق مزيدا من النجاحات في أداء السلطة الوطنية، ويعمل 

على استمرار التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي والمواطنين.
وش���دد المحافظ على أهمية عمل دوائر العاقات العامة في األجهزة 
األمنية باعتبارها النافذة التي يتم م���ن خالها التواصل مع المواطنين 
ومؤسسات المجتمع المدني با حواجز، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به 
تلك الدوائر اجتماعيا إلى جانب وظيفتها الرسمية لبناء جسر متين من 
الثقة والتع���اون بينها وبين المواطنين ليس بهدف تعريفهم بالمهام 
التي تقدمها األجهزة األمنية فقط ولكن بهدف التعاون المش���ترك في 

مجال الحفاظ على القانون والنظام العام الذي هو هدف الجانبين.
وقال: "يقع على عاتق المؤسس����ة األمنية تغيي����ر الصورة النمطية 
لشعبنا، لنؤكد له أننا خدما له، وأن نفوت الفرصة على كل المتربصين 
بمشروعنا الوطني وكل الجهات التي تسعى إلى ضرب النسيج الوطني 

وعاقة التواصل مع المجتمع المحلي".
وحث مدراء العاق����ات العامة على مزيد م����ن التواصل مع المجتمع 
ونقل ما يراه الش����ارع وما يحس به إلى قيادته، والعمل س����ويا من أجل 
محاربة كل من يس����عى إلعادة الفوضى التي تشكل خطورة كبيرة على 

المشروع الوطني".
من جهته، أش����ار مدراء العاقات العامة إلى اهتمامهم المتواصل 
ف����ي تلمس قضايا المواطنين وبذل كل جهد ممكن من أجل تحس����ين 
األداء وكس����ب ثق����ة المواطنين، على اعتب����ار أن المؤسس����ة األمنية 

والمواطنين عامة جسم واحد.

محافظ جنين خالل زيارته المعسكر الصيفي.

وتضبط مواد أثرية ومخدرة وتقبض على متهم بالسرقة

جنين: الشرطة تحقق في مالبسات
4 حوادث سير نتج عنها 7 إصابات

جنين - محمد باص: باش����رت شرطة محافظة جنين، أمس، التحقيق 
في أربعة حوادث س����ير نجم عنها إصابة سبعة مواطنين وصفت جراح 
أحده����م بأنها بالغة الخطورة، وضبطت م����واد أثرية في منزل مواطن، 
ومواد يشتبه بأنها مخدرة، وألقت القبض على شخص بتهمة السرقة.

وذكر بي����ان إلدارة العاقات العامة واإلعام في الش����رطة، أن ثاثة 
حوادث س����ير وقعت في عدد من المناطق في المحافظة، وتوجه إليها 
خبراء حوادث الس����ير في ش����رطة المحافظة، ونجم عنها ست إصابات 

تم نقلها إلى المستشفيات بالتنسيق المباشر مع أطقم اإلسعاف.
وأش����ار إلى أنه بالكش����ف عن أماكن هذه الحوادث، تبين أن أحدها 
نات����ج عن عدم إعطاء حق األولوية واثنين عن الس����رعة الزائدة التي ال 
تتناس����ب وظروف الطريق، ما تسبب بإصابة س����تة مواطنين تراوحت 
إصاباتهم ما بين المتوس����طة والبسيطة، وفتحت الشرطة تحقيقا في 

مابسات هذه الحوادث.
كما باشرت الش����رطة، التحقيق في حادث سير بالقرب من بلدة جبع 
جنوب المدينة، أصي����ب جراءه مواطن من س����كان المحافظة ووصفت 
إصابته بأنها خطرة مع حصول ضرر مادي بالمركبة التي كان يقودها.
وأش���ار البيان إلى أن هذا الحادث نجم عن دخول سائق المركبة الخاصة 
وهي من نوع "س���كودا"، في منعطف بس���رعة زائدة ال تتناس���ب وظروف 
الطريق، ما أدى ذلك إلى انقاب المركبة وإصابة السائق الذي تم نقله إلى 

مستشفى "الرازي" التابع للجنة أموال الزكاة في المدينة لتلقي العاج.
عل����ى صعيد آخر، ضبطت ش����رطة المحافظة، م����واد أثرية في منزل 
مواطن، بحس����ب البيان الذي أفاد أن فرع شرطة السياحة واآلثار، حصل 
على إذن تفتيش م����ن قبل النيابة العامة للمنزل المس����تهدف الذي 
تبين وجود مغارة أثرية في س����احته، وت����م ضبط مواد أثرية بداخلها، 
وإحضار صاحب المن����زل والذي تمت إحالت����ه والمضبوطات إلى جهة 

االختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصوال.
وقال مدير شرطة المحافظة، المقدم علي ابحيص، إنه يجب الحفاظ 
على ه����ذا الموروث األثري ألن����ه يعكس ثقافتن����ا وتجذرنا في أرضنا 

ووطننا، ويجب أال يكون سلعة للبيع واالتجار.
وناش����د ابحيص مواطن����ي المحافظة ضرورة اإلباغ عن أي ش����خص 
يقوم بحي����ازة أي مواد أثرية لديه أو يق����وم بعملية التنقيب والبحث 
عن آثار لكون هذه المواد ملكا للوطن وللمجتمع، وليست ملكا لمواطن 
ينتفع فيها باالتجار والبيع والش����راء ومعاملتها وكأنها س����لع عادية، 
والتعام����ل معها على أنها حق لكل مواطن، ومن الواجب الحفاظ عليها 

من التخريب واالتجار.
من جهة أخرى، ضبطت الش����رطة مواد يش����تبه بأنها مخدرة بحوزة 

مواطن ألقت القبض عليه في مدينة جنين.
وأفاد بيان إدارة العاقات العامة واإلعام في الشرطة، بأن معلومات 
وردت إلى فرع مكافحة المخدرات في مديرية الش����رطة، تفيد بحيازة 
مواطن لمواد يش����تبه بأنها مخدرة بهدف التعاطي، وبعد اس����تصدار 
إذن التفتي����ش الازم من قبل النياب����ة العامة، توجهت على الفور قوة 
من فرع المكافحة إلى المنزل، وبتفتيش����ه تم العثور على أداة تعاطي 
وتبغ مخلوط بمادة يش����تبه بأنها مخدرة من نوع حشيش، وتم التحرز 
عل����ى المضبوطات وإحالتها والمتهم إلى جه����ة االختصاص لمتابعة 

المقتضى القانوني بحقه.
كما ألقت ش����رطة جنين، القبض على ش����خص بتهمة الس����رقة في 
المحافظة، وذلك بعد ورود ش����كوى من قبل أحد المواطنين حول قيام 
مجهول بس����رقة كرتون����ة بداخلها 12 مصفف ش����عر م����ن أمام محله 
التجاري لبيع مثل هذه المس����تلزمات في المدينة، وورود ش����كوى من 
قبل مواطن آخر من سكان المحافظة حول سرقة مكيف عن حائط محله 

التجاري في المدينة.
وأضاف البي����ان: إنه بالبحث والتحري من قبل ف����رع المباحث العامة 
في ش����رطة المحافظة، تم حصر االش����تباه بأحد األش����خاص من سكان 
المدينة، وبسماع أقواله اعترف بالتهم المسندة إليه، وتم ضبط ست 
مصففات ش����عر من ما تمت سرقته، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى 

جهة االختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه.

جان  جامعة النجــاح ونقابة المهندســين تخرِّ
المشــاركين بدورات المباني المقاومة للزالزل

نابل����س � "األيام": احتفلت نقابة المهندس����ين ووحدة علوم األرض 
وهندس����ة الزالزل في جامعة النجاح الوطني����ة بنابلس، أمس، بتخريج 
الخريجين الجدد في قس����مي هندس����ة البناء والهندسة المدنية في 
كلية الهندس����ة، المش����اركين في دورة التصميم الزلزالي للمنشآت، 
وحاضر فيها مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، 
ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفي����ف من أخطار الكوارث،د. جال 
الدبيك، وش����ارك في تسليم الش����هادات نقيب المهندسين م. أحمد 

اعديلي.
وبالنيابة عن المركز ورئيس قس����م هندسة البناء د. معتصم بعباع، 
أك����د الدبيك أهمية وجود خط����ة وطنية ش����املة ومتكاملة للتخفيف 
م����ن أخطار ال����زالزل، وأهمي����ة التصمي����م الزلزالي للمبان����ي وضرورة 
التزام المهندس����ين والمؤسسات بذلك، مش����ددًا على أهمية العاقة 

والتنسيق بين الجامعة ونقابة المهندسين.
وق����ال: إن إدارة الجامعة تعم����ل وفقًا لخطة اس����تراتيجية واضحه 
لخدمة المجتمع ومؤسساته، مشيرًا إلى مشروع تخفيف مخاطر الزالزل 
في فلس����طين، الذي بوشر في تنفيذ فعالياته في فلسطين بمشاركة 
المركز األوروبي لهندس����ة الزالزل وجامعة IUSS في إيطاليا، وبتمويل 

من االتحاد األوروبي ضمن مشاريع FP7 األوروبية.
من جهته، أك����د إعديلي اهتمام نقابة المهندس����ين بالتواصل مع 
طلبة كلية الهندسة والخريجين الجدد، الفتًا إلى دور النقابة وعاقتها 
مع المؤسس����ات المحلية، وضرورة متابعة فعاليات ونشاطات النقابة، 

ون����وه إلى دور المهندس في المجتم����ع، وألهمية أن يكون متميزًا في 
حياته وعاقاته، إضافة إلى دور نقابة المهندس����ين وإنجازاتها محليًا 

وعربيًا ودوليًا. 
وتضمنت ال���دورة عدة محاور، أهمه���ا: مدخل لعلم ال���زالزل وزلزالية 
المنطق���ة، وتأثير تربة الموقع على الس���لوك الزلزالي للمنش���آت، وآلية 
انتقال األعمال الزلزالية من التربة إلى المنش���آت، والتشكيل المعماري 
واإلنش���ائي للمبان���ي المقاومة للزالزل، وحس���اب الق���وى الزلزالية التي 
يتعرض لها المنشآت، وتوزيع هذه القوى على عناصر المبنى اإلنشائية 
وتصميم العناصر اإلنش���ائية ف���ي المباني المقاومة لل���زالزل، وتقييم 
درجات األضرار في المنشآت، إضافة إلى تقييم األضرار واالنهيارات بعد 
حصول الكارثة، وتقوية المباني القائمة وتأهيلها زلزاليًا، وتقديم عرض 

حول عناصر مشروع تخفيف مخاطر الزالزل في فلسطين.
وبين قس����م البناء في كلية الهندس����ة بجامعة النج����اح أنه يعطي 
أهمية خاص����ة لموضوع المبان����ي والتصميم الزلزال����ي للمباني، وأنه 
ينفرد في فلس����طين بتدري����س مق����رر التصميم الزلزال����ي للمباني/ 
هندس����ة الزالزل، كمقرر إجباري وليس اختياريا لطلبة القس����م، وذلك 
حس����ب توصيات ومتطلبات المؤسسات الدولية ذات العاقة بالحد من 
مخاطر الكوارث، التي كان آخرها توصيات المنتدى الدولي الرابع للحد 

من مخاطر الكوارث والذي عقد في جنيف في أيار الماضي.
وفي ختام االحتفال تم توزيع الشهادات الصادرة عن مركز التعليم 

المستمر في نقابة المهندسين على الطلبة الخريجين.

بتمويل من "الوكالة األميركية" بقيمة 800 ألف دوالر

عواد يفتتح العيادة الجديدة للرعاية الصحية 
األولية والصحة العامة في مدينة طوباس

طوب���اس - محمد باص: قال وزير الصحة، الدكتور جواد عواد، أمس، إن الخطة اإلس���تراتيجية 
للوزارة تركز على تطوير مس���توى ونوعية الخدمات الصحي���ة المقدمة للمواطنين في كل مكان 

كان، رغم إجراءات االحتال وحواجزه ومضايقاته.
وكان عواد، يتحدث خال حفل نظمته مؤسس���ة "أنيرا" الفتتاح العي���ادة الحكومية الجديدة 
للرعاية الصحية األولية والصحة العامة في مدينة طوباس، والتي بلغت تكاليف إنش���ائها 800 
أل���ف دوالر قدمتها الوكالة األميركية للتنمي���ة الدولية، في إطار برنامج المياه والصرف الصحي 

الطارئ "EWAS II"، والذي تنفذه "أنيرا".
وحضر افتتاح العيادة، محافظ طوباس واألغوار الشمالية، مروان طوباسي، ووكيل وزارة الصحة، 
الدكتور عنان المصري، والقنصل األميركي العام، مايكل راتني، ورئيس بعثة الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية، مايكل هارفي، ومدير مؤسس���ة "أنيرا"، بول بتلر، ورئيس بلدية طوباس، عقاب 
دراغمة، ومدير صحة المحافظة، الدكتور مأمون زيود، وعدد من المدراء العامين ومدراء الفروع في 
وزارة الصحة، إضافة إلى مدراء المؤسس���ات الرسمية واألهلية ورؤساء المجالس البلدية وممثلي 

األجهزة األمنية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وأك���د عواد التزام وزارة الصحة بتطبيق مفهوم صحة المجتمع وطب العائلة، والذي قال، إنه ال 
يتم دون اإلس���هام المجتمعي والذي اعتبره أس���اس النجاح الذي تحققه الوزارة، مشيدًا بجهود 
المحافظ ورئيس البلدية في سبيل تطوير القطاع الصحي، وبالوكالة األميركية للتنمية الدولية 
ومؤسس���ة "أنيرا"، وموظفي وزارة الصحة الذين قال، إنهم عملوا بإخاص لتطوير القطاع الصحي 

وتلبية احتياجات المواطنين.
وأش���ار إلى زيارة مرتقبة يعتزم القيام بها إلى تركيا س���يلتقي خاله���ا وزير الصحة التركي 
ويبحث معه سبل اإلسراع في توريد األجهزة الطبية لمستشفى طوباس الحكومي التركي، مشيرًا 

إلى أن األثاث سيورد خال األيام القليلة القادمة لهذا المستشفى.
من جهته، قدم زيود إحصائيات تش���ير إلى تزايد ثقة المواطن بالعيادات والخدمات الصحية 
الحكومية، وقال إنه بافتتاح هذه العيادة يصبح مجموع العيادات الصحية الحكومية المنتش���رة 

في المحافظة 11 عيادة، إضافة إلى عيادة صحية متنقلة للمضارب البدوية في األغوار.
أم���ا مدير عام الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة، الدكتور أس���عد الرماوي، فأش���ار إلى 
الجه���ود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتقدم الخدمة المتكاملة لس���د احتياجات المواطنين من 
الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز الوضع الصحي والبناء على ما تم من إنجازات، وذلك وفق 

رؤية الرئيس محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء.
وفي كلمته، نقل طوباس����ي، تحيات ومباركة الرئيس بافتتاح هذه العيادة النموذجية، مشيرًا إلى 
المساعي المستمرة لتطوير كافة قطاعات الحياة في المحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي وتوصيل 

الخدمة الصحية لكافة التجمعات السكانية بما فيها المناطق البدوية في األغوار الشمالية.
وقال: "إننا نأمل بالقريب العاجل افتتاح عيادة عين البيضاء في األغوار الش���مالية ومستشفى 
طوباس الحكومي التركي، والتي يجري العمل لتس���ريع افتتاحها من خال الجهود التي تبذلها 
وزارة الصحة ومتابعتها مع األصدقاء األتراك لتوريد األجهزة الطبية، بعد أن تس���تكمل إجراءات 

توريد األثاث والتي ستبدأ خال األيام القليلة القادمة".
وأش���ار إل���ى زيارته لمقاطعة ميديه بيرنيه الفرنس���ية والتي اس���تكمل خالها التوقيع على 
اتفاقيات من ش���أنها تطوير القطاع الصحي وقطاع المياه، من خال رفع عيادة طوباس المركزية 
للمستوى الرابع، وتوفير مركز لألشعة وعيادة صحية متنقلة متكاملة لمنطقة األغوار الشمالية.

ب���دوره، أكد رئي���س بلدية طوباس، عقاب دراغمة اس���تمرار الش���راكة بين البلدي���ة والوكالة 
األميركية ومؤسس���اتها، متمنيًا من الوكالة األميركية اإلسهام في دعم مشاريع تتعلق بتأهيل 
الش���ارع الرئيس لمدينة طوباس، شاكرًا المتبرعين الكبيرين د.س���الم أبو خيزران ومحمد حماد، 

مشاركون في حفل افتتاح عيادة طوباس.

اللذين تبرعا بش���راء قطعة أرض مقدارها خمس���ة دونم���ات لبناء هذه 
العيادة المركزية ومدرسة على ذات المكان.

وقال مدير "أنيرا"، إن المؤسس���ة تعمل من أجل س���د حاجة المواطن 
الفلس���طيني على صعيد الخدمات، خصوصًا ف���ي المناطق التي تفتقر 
له���ا، مقدمًا ش���كره للمحافظ ورئيس بلدية طوباس عل���ى ما قدماه من 
دع���م متواصل إلنجاح ه���ذا المش���روع الصحي المميز، موصًا ش���كره 
للوكالة األميركية التي قال، إنها تقدم الدعم لمؤسس���ته للمضي قدمًا 
في تنفيذ مشاريعها ومساعدة الشعب الفلسطيني وجعل قيام دولته 
أم���رًا واقعًا، مؤكدًا االس���تمرار بالعمل مع كافة المؤسس���ات الحكومية 

والهيئات المحلية لتنفيذ مشاريع مماثلة خال العام القادم.
وق���دم القنصل األميركي العام، التهنئة باس���م الحكومة والش���عب 
األميرك���ي ألهال���ي طوب���اس على افتت���اح ه���ذه العي���ادة الحكومية 
النموذجية والتي قال، إنها ستقدم خدماتها لخمسين ألف مواطن في 

مدينة طوباس وما حولها.
وذكر راتن���ي، أن الحكومة والش���عب األميركي أس���هموا بحوالي 17 
مليون دوالر خال الس���نوات األربع الماضية لبناء عيادات ومراكز صحية 
ف���ي كافة أنح���اء الضفة الغربي���ة، والتي تأتي كجزء من المس���اعدات 
األميركية المقدمة للحكومة الفلس���طينية لتك���ون قادرة على االلتزام 

بواجباتها تجاه مواطنيها ولتمكينها من بناء مؤسسات الدولة.
وفي كلمت���ه، أثنى هارفي، على العاقات الوثيقة التي تربط الوكالة 

األميركي���ة م���ع وزارة الصحة والتي ق���ال، إنها توج���ت بافتتاح عيادة 
طوب���اس المركزي���ة، وهي المركز الصح���ي األكبر ال���ذي تموله الوكالة 

األميركية.
وقال: "إننا قمنا ببناء هذه العيادة بمساعدة مؤسسة أنيرا وبالشراكة 
مع وزارة الصحة التي نحرص على استمرار العاقة معها من أجل تطوير 

القطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية لمن يحتاجها".
وف���ي ختام الحف���ل، تم توزي���ع دروع تكريمية م���ن مديرية الصحة 
وبلدية طوباس على المس���اهمين والمنفذين والمتبرعين باألرض التي 

أقيمت عليها العيادة.
وراف���ق المحافظ طوباس���ي وزير الصح���ة عواد، في جول���ة تفقدية 
لمستش���فى طوباس الحكومي التركي بحضور رئي���س البلدية وطاقم 
الوزارة، حيث اطلع الوزير على مبنى المستش���فى وس���ير توريد األثاث 
وأقس���ام المستشفى، واس���تمع من المختصين عن خططهم لتشغيله 
حال ورود األجه���زة الطبية، مبديًا أمله في أن تثم���ر زيارته لتركيا عن 
نتائج إيجابية بخصوص تسريع توريد المعدات واألجهزة الطبية للبدء 

بالعمل بالمستشفى قريبًا.
ويتضمن مبنى العيادة الجديد، أكثر من 13 غرفة فحص وعيادة طب 
أسنان ومختبرًا وصيدلية، من أجل خدمة األعداد المتزايدة من السكان. 
وتحتوي على منطقة داخلية وأخرى خارجية لانتظار، وغرفة اس���تقبال 

ووحدات صرف صحي.

في تقرير له لمناسبة اليوم العالمي لالجئين

"اإلحصاء": عدد الالجئين الفلسطينيين 5.3 
مليون 17% منهم في الضفة و24% في غزة

رام الل���ه - "األي����ام": قال الجه���از المركزي لإلحصاء إن س���جات وكالة الغوث 
"األونروا" أوضحت أن عدد الاجئين الفلسطينيين بلغ في األول من كانون الثاني 
2013 نح���و 5.3 ملي���ون الجئ، وهذا يمث���ل الحد األدنى لعددهم، حيث ش���كل 
الاجئ���ون المقيمون في الضفة الغربية والمس���جلون لدى "األونروا" بداية العام 
الجاري 17% من إجمالي الاجئين المس���جلين لدى وكالة الغوث، مقابل 24% في 

قطاع غزة.
وأش���ار "اإلحصاء" في تقرير له، أمس، لمناس���بة اليوم العالمي لاجئين الذي 
يصادف العش���رين من حزيران، إلى أن س���جات الوكالة بينت أنه على مس���توى 
الدول العربية، فقد بلغت نس���بة الاجئين الفلسطينيين في األردن حوالي %40 
من إجمالي الاجئين الفلس���طينيين، في حين بلغت النس���بة في لبنان 9%، وفي 

سورية 10% من الاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث.
وق����ال التقرير: أش����ارت البيانات لعام 2012 إلى أن نس����بة الس����كان الاجئين في 
فلس����طين بلغ����ت حوالي 42.1% م����ن مجمل الس����كان الفلس����طينيين المقيمين في 
فلسطين، وحوالي 27% من السكان في الضفة الغربية الجئين، أي أنه من بين كل 10 
أفراد هناك 3 أفراد الجئين، في حين بلغت نسبة الاجئين في قطاع غزة حوالي %67.
ولف���ت "اإلحصاء" إل���ى أن 66% من الفلس���طينيين الذين كان���وا يقيمون في 
فلس���طين التاريخية عام 1948 تم تهجيرهم، مؤكدًا أن المأساة اإلنسانية التي 
حلت بالش���عب الفلس���طيني عام 1948 كانت مدمرة، فقد طرد ونزح من األراضي 
التي س���يطرت عليها إسرائيل حوالي 957 ألف عربي فلس���طيني، أي ما نسبته 
66% من إجمالي الفلس���طينيين الذين كانوا يقيمون في فلس���طين التاريخية 

عشية حرب عام 1948، وذلك حسب تقديرات األمم المتحدة عام 1950. 
وأضاف: اس���تنادًا للتقديرات الرس���مية لألمم المتحدة حول أعداد الاجئين 
الفلس���طينيين عشية حرب عام 1948، أشارت إلى أن عددهم وفقًا لتقديرات عام 
1949 بلغ نحو 726 ألف الجئ، وتقدير آخر أش���ار إلى أن عددهم عام 1950 بلغ 957 

ألف الجئ.
وذكر أنه حس���ب البيانات اإلحصائية للعام الماضي، فقد بلغت نس���بة األفراد 
الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في فلسطين 40.1%، في حين بلغت هذه النسبة 
لاجئين 41%، مقابل 39.7% لغير الاجئين، كما بلغت نس���بة كبار السن 60 سنة 
فأكث���ر لدى الاجئين 4.2% من مجموع الاجئي���ن، في حين بلغت لغير الاجئين 

 .%4.6
وأوضح تقرير "اإلحصاء" أن الاجئات الفلس���طينيات المقيمات في فلس���طين 
أكثر خصوبة، حيث أش���ارت هذه البيانات إل���ى أن معدل الخصوبة الكلي للفترة 
)2008– 2009( في فلسطين بلغ 4.4 مولود، كما بلغ معدل عدد األبناء الذين سبق 

إنجابهم 4.3 مواليد لعام 2010، وعند مقارنة تلك المعدالت حس���ب حالة اللجوء، 
تبين أن هناك فروقًا بين معدالت الخصوبة ومتوسط عدد األبناء المنجبين، فقد 
بلغ معدل الخصوبة الكلي ومتوسط عدد األبناء الذين سبق إنجابهم لاجئين 4.4 
موالي���د و4.3 مواليد على التوالي، في حين بلغت لغير الاجئين 4.3 مواليد و4.2 

مواليد على التوالي.
وقال: أظهر مؤش���ر نس���بة الفقر بين األفراد الاجئين وفقًا ألنماط استهاك 
األس���رة الش���هري الحقيق���ي 31.2% للعام 2011 في فلس���طين، ووض���ع األفراد 

الاجئين كان أسوأ حااًل مقارنة باألفراد غير الاجئين )%21.8(.
وأضاف: أش���ارت البيانات المتوفرة لعام 2011 إل���ى أن مخيمات الاجئين في 
فلس���طين هي األكثر فقرًا مقارنة مع سكان الريف والحضر، فقد أظهرت بيانات 
أنماط االس���تهاك الش���هري الحقيقية بين األفراد في فلسطين أن 35.4% من 
األفراد ف���ي المخيمات يعانون من الفق���ر، مقابل 19.4% ف���ي المناطق الريفية، 
و26.1% ف���ي المناط���ق الحضرية، وقد يعود ارتفاع مع���دالت الفقر في مخيمات 
الاجئي���ن إل���ى ارتفاع معدالت البطالة وكبر حجم األس���رة بين أس���ر المخيمات 
مقارنة مع غيرها من األس���ر في المناطق الحضري���ة والريفية، عاوة على ارتفاع 
نس���بة الفقر في قطاع غزة ككل، فقطاع غزة يش���هد أعلى معدالت للفقر بغض 
النظر عن نوع التجمع السكاني، حيث بلغت نسبة الفقر بين األفراد في قطاع غزة 

38.8% مقابل 17.8% في الضفة الغربية.
ونوه "اإلحصاء" إلى أن نتائج مس���ح القوى العاملة لعام 2012، أظهرت أن نسبة 
المشاركة في القوى العاملة بين الاجئين 15 سنة فأكثر المقيمين في فلسطين 
أقل مم���ا هي لدى غير الاجئين، إذ بلغت النس���بة 42.1% و44.6% لاجئين وغير 
الاجئين على التوالي، كما ياحظ من خال تلك النتائج أن نسبة مشاركة اإلناث 
الاجئات والمقيمات في فلس���طين تقل عم���ا هي عليه لدى غير الاجئات، حيث 

بلغت للعام 2012 في فلسطين 16.8% و17.8% على التوالي.
وقال: تش���ير بيانات القوى العامل���ة لعام 2012، بأن هن���اك فرقًا واضحًا على 
مس���توى البطالة بين الاجئين وبين غي���ر الاجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين 

الاجئين ليصل الى 27.9% مقابل 19.8% بين غير الاجئين.
ولف���ت التقرير إل���ى أن ثلث الاجئين يعمل���ون كمتخصصين وفنيين، فخال 
الع���ام الماضي، اعتبرت مهن���ة الفنيين والمتخصصين والمس���اعدين والكتبة، 
األكثر اس���تيعابًا لاجئين وغير الاجئين على حد س���واء في فلسطين، إذ بلغت 
لاجئي���ن 32.6%، في حي���ن بلغت عند غير الاجئين 21.9%،  كما ش���كلت مهنة 
المش���رعين وموظف���ي اإلدارة العليا النس���بة األدن���ى لكل م���ن الاجئين وغير 

الاجئين، لكن بتفاوت ما بين الاجئين 4.1% وغير الاجئين %5.5.

وق���ال: أظهرت بيانات الق���وى العاملة لعام 2012، أن قط���اع الخدمات بفروعه 
المختلف���ة يعتب���ر المش���غل األساس���ي للعاملين ف���ي فلس���طين، حيث بلغت 
نس���بة العاملين في���ه 36.1% من مجمل العاملين في فلس���طين، وتتفاوت هذه 
النس���بة حس���ب حالة اللجوء، إذ بلغت 46.2% لاجئين، بينم���ا بلغت 29.5% بين 
غير الاجئين. أما بالنس���بة للعاملين في قطاعي النقل واالتصاالت فقد ش���كلت 
نس���بتهم أدنى نس���بة من بين العاملين في فلس���طين حوالي 6.5%، مع تقارب 

النسبة بين الاجئين وغير الاجئين حيث بلغت 6.0% و5.9% على التوالي.  
وذكر التقرير أن نسبة األمية لاجئين الفلسطينيين بلغت خال العام الماضي 
لألفراد 15 س���نة فأكثر 3.7%، في حين بلغت لغير الاجئين 4.3%. كما ارتفعت 
نسبة الاجئين الفلسطينيين 15 سنة فأكثر الحاصلين على درجة البكالوريوس 
فأعلى، إذ بلغت 12.5% من مجمل الاجئين 15 س���نة فأكثر، في حين بلغت لغير 

الاجئين %11.3.
وأوضح أن بيانات مس���ح ظروف الس���كن 2010، أش���ارت إلى أن 47.8% من أسر 
فلس���طين تسكن في مساكن على ش���كل دار، فكانت النسبة لألسر غير الاجئة 
50.4%، ولألس���ر الاجئة 43.8%، وبلغت نس���بة األس���ر التي تسكن شقة %50.2 
وكانت لألس���ر غير الاجئة 47.6% ولألسر الاجئة 54.5%. كما بلغت نسبة األسر 
الاجئة التي تقيم في مس���كن مس���تأجر 8.7% من إجمالي األس���ر الاجئة، في 

حين بلغت نسبة األسر الاجئة التي تقيم في مسكن ملك 86.0% لعام 2010.
وقال: أوضحت البيانات للعام 2010م أن متوس���ط عدد الغرف في المسكن في 
فلس���طين 3.6 غرفة، وهو نفس المتوسط لألس���ر الاجئة وغير الاجئة، و%15.4 
من األسر في فلسطين تسكن في مساكن تتكون من 1-2 غرفة، حيث تتوزع هذه 

النسبة بواقع 15.6% لألسر الاجئة، مقابل 15.3% لألسر غير الاجئة.
ولفت إلى أن البيانات الخاصة بتوفر الس���لع المعمرة لدى األسرة للعام 2010م 
أفادت أن نس���ب توفر تلك السلع لدى األس���ر غير الاجئة تفوق النسب الخاصة 
باألس���ر الاجئة لمعظم تلك الس���لع، خاصة تلك الس���لع التي ال تعتبر أساسية 
بدرجة أولى، ففي حين بلغت نس���ب األس���ر الاجئة التي يتوفر لديها س���يارة 
خاصة 15.9%، بلغت النس���بة لألس���ر غير الاجئة 25.6%، وكذلك الحال بالنسبة 
لتوفر المكتبة، إذ بلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة خاصة 19.7% لدى 
األس���ر غير الاجئة، في حين بلغت لألسر الاجئة 12.8% فقط، ونسبة توفر خط 
الهاتف لألسر غير الاجئة 44.9% مقابل 42.6% لألسر الاجئة، ونسبة توفر جهاز 
حاسوب لدى األسر غير الاجئة 47.8% في حين بلغت لألسر الاجئة 45.6%، وعن 
توفر الميكرويف فقد بلغت نس���بة األس���ر الاجئة 23.0% مقابل 30.8% لألسر 

غير الاجئة.

دعمًا للفنان محمد عساف

وفد من "الوطنية موبايل" برفقة أربعة أطفال 
يشارك في الحفل الختامي لبرنامج "أراب أيدول"

رام الل���ه � "األيام": أعلنت ش���ركة "الوطنية موبايل"، مش���غل االتصاالت 
المتنقل���ة األح���دث في فلس���طين، أن وفدا من الش���ركة، س���يحضر الحفل 
الختامي لبرنامج "أراب أيدول"، دعما لفنان فلس���طين محمد عس���اف، الذي 
وصل إلى المرحلة األخيرة من البرنامج الذي يقدم على شاشة "أم.بي.سي".

وس���يحضر الحفل الختامي للبرنامج، إضافة إلى وف���د "الوطنية موبايل"، 
أربعة أطف���ال موهوبين ومميزين في الغناء والف���ن، اثنان منهما من قطاع 
غزة، بينم���ا اآلخران من أعضاء فرقة "راجعي���ن التراثية" من مخيم األمعري 

في رام الله.
وقال مدير عام دائرة التس���ويق وتطوير األعمال ف���ي "الوطنية موبايل" 
معتصم عتيلي، "قدمنا ومازلنا نقدم كل الدعم المس���تطاع للفنان عساف، 
عبر خفض سعر رسالة التصويت إلى أقل سعر رسالة تصويت في فلسطين، 

كما س���نقوم برعاية أول ثاث حفات له في فلس���طين، وس���يقوم وفد من 
الوطنية موبايل بحضور الحفل الختامي لبرنامج "أراب أيدول" مس���اندة له، 
كما قمنا بدعوة أربعة أطفال موهوبي���ن كي يحضروا الحفل الختامي أيضًا، 
لي���س فقط لتحقيق أحد أحامهم، بل وتش���جيعهم على تطوير مواهبهم 
الفنية والثقافية، فتواجدهم في هذا المحفل الفني، س���يعني لهم الكثير 

ويبشرهم بمستقبل واعد ويقوي مواهبهم".
وتمن���ى الفوز ونيل لق���ب "أراب أيدول" لعس���اف، وأن يرفع علم وكوفية 
فلس���طين عاليًا، داعيا كافة المواطنين إلى دعم الفنان عس���اف، مؤكدًا أن 
وصول���ه إلى هذه المرحلة، هو فوز لفلس���طين والثقافة الفلس���طينية، وأن 
عساف اس���تطاع أن يثبت للعالم أن الشعب الفلس���طيني لديه الكثير من 

المواهب والكفاءات.

وأك���د أن حضور الوفد واألطفال للحفل الختامي، يندرج ضمن المش���اركة 
المجتمعية التي تعنى "الوطنية موبايل" بترس���يخها في المجتمع، إضافة 
إل���ى دعمها الامحدود للثقافة، ما هيأها لتكون راعي الثقافة للعام الثاني 

على التوالي.
يذك���ر أن "الوطني���ة موبايل"، وبنك فلس���طين، تعاونا لتقدي���م الرعاية 
الماسية لثاث حفات غنائية لعس���اف، حيث وقعت اتفاقية بهذا الصدد 
مع ش���ركة "ديزاين سوليوشن" المنظمة لهذه الحفات، وشركة "باتينيوم 
ريكوردز" من مجموعة "MBC"، الشركة المسؤولة حصريًا عن النجم عساف، 
علما بأن الحفات الثاث تعّد األولى له في وطنه فلس���طين، وس���تقام خال 
األس���ابيع المقبلة في كل من مدن بيت لحم، ونابلس، ورام الله، حيث سيتم 

اإلعان قريبًا عن أماكن بيع التذاكر، وتاريخ ومكان انعقاد كل حفل.


