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القد�س .. عا�سمة فل�سطني

كلمة العدد

دعم اردين متوا�سل لوكالة 

الغوث الدولية االونروا 

املهند�س رفيق خرفان 

مدير عام دائرة

 ال�س�ؤون الفل�سطينية 

لطاملا اكد االردن على اولوية ق�سية 

الالجئني الفل�سطينيني وحماية حقوقهم  

امل�سروعة يف العودة والتعوي�ض ، باعتبارها 

ق�سية ذات �سلة بامل�سالح الوطنية العليا، 

بقيادة  االردن  ي��وؤك��د  ذل��ك  م��ن  وانطالقا ً

توفري  على  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة 

 ( الدولية  الغوث  لوكالة  الكامل  الدعم 

املناطة بها يف  االون��روا ( للقيام مبهامها 

خدمة الالجئني الفل�سطينيني.

���س��ي��ا���س��ي��ة  ج����ه����وداً  االردن  وي����ب����ذل 

اجل  م��ن  متوا�سلة  متوا�سلة  ودبلو�سية 

ال��وك��ال��ة ويف  ال���دويل لعمل  ال��دع��م  ح�سد 

عبد  امللك  جاللة  لقاء  ج��اء  ال�سياق  ه��ذا 

الثاين مع املفو�ض العام لالونروا فيليب 

الزاري���ن���ي، ل��ي��وؤك��د االه��م��ي��ة ال��ت��ي يوليها 

االردن ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ل��ع��م��ل ه��ذه 

ا�ستمرارها  ،و����س���رورة  ال��دول��ي��ة  املنظمة 

القيام باملهام املوكلة اليها جتاه الالجئني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، وك���ذل���ك م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 

حقوقهم  بتاأمني  والقانونية  ال�سيا�سية 

وحقوق الدول امل�ست�سيفة لهم.

ك��م��ا اأك����د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون 

املغرتبني اأمين ال�سفدي، واملفو�ض العام 

وت�سغيل  الإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��وك��ال��ة 

)االأون��������روا(،  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 

اال�ستمرار  �سرورة  على  الزاريني،  فيليب 

ب��ت��وف��ري ���س��ب��ل دع����م م�����س��ت��دام��ة ل��ل��وك��ال��ة 

االأمم���ي  تكليفها  وف���ق  م��ه��ام��ه��ا  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

لق�سية  ع����ادل  حل���ل  ال��ت��و���س��ل  ح���ني  اإىل 

الدولية  ال�سرعية  الالجئني وفق قرارات 

اأ�سا�ض  على  لل�سراع  �سامل  حل  اإط��ار  ويف 

الدولة  قيام  ي�سمن  ال��ذي  الدولتني  حل 

القد�ض  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

حزيران  من  الرابع  خطوط  على  املحتلة 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  االردن  ع��م��ل  ك��م��ا   ،1967

ال�����س��وي��د ع��ل��ى ع��ق��د م��وؤمت��ر دويل ل��ل��دول 

املزيد  ح�سد  ع��ن  ا�سفر  ل��الون��روا  املانحة 

من الدعم املايل لها .  

ك����م����ا اك�����دن�����ا يف دائ����������رة ال���������س����وؤون 

التن�سيقي  االجتماع  خ��الل  الفل�سطينية 

م���ع ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة امل�����س��ي��ف��ة لالجئني 

االج��ت��م��اع  خ���الل  واي�����س��ا  الفل�سطينيني 

االخري للجنة اال�ست�سارية لالونروا التي 

ثالثني  ع��ن  ممثلني  ع�سويتها  يف  ت�سم 

دول�����ة ،اه���م���ي���ة ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل��ه��ود  

ل���ت���اأم���ني االح���ت���ي���اج���ات امل���ال���ي���ة ال���الزم���ة 

يف  خدماتها  بتقدمي  ال��وك��ال��ة  ال�ستمرار 

ق���رارات  وف���ق  اخل��م�����ض  م��ن��اط��ق عملياتها 

من  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  وت��ع��زي��ز  ان�سائها 

الوكالة يف منطقة عمليات االردن وب�سكل 

خا�ض التعليم وال�سحة واالغاثة وكيفية 

معاجلة التحديات املتزايدة وزيادة الطلب 

على اخلدمات .

امللك ي�ؤكد اأهمية ا�ستمرار خدمات الأونروا لأمن وا�ستقرار املنطقة

اأمين  املغرتبني  و�س�ؤون  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د   

الحت��اد  ب��ه  يق�م  ال��ذي  ال���دور  اأهمية  ال�سفدي 

الأوروبي ودوله للح�ؤول دون تنفيذ قرار اإ�سرائيل 

ال�سلمية  اجله�د  واإح��ي��اء  فل�سطينية  اأرا���س  �سم 

امل�ستهدفة حل ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتني.

وث��م��ن ال�����س��ف��دي خ���ال حم��ادث��ات اأج��راه��ا 

اخلارجية  لل�س�ؤون  الأعلى  املمثل  مع  الهاتف  عرب 

ج�زيب  الأوروب��ي  الحت��اد  يف  الأمنية  وال�سيا�سة 

لاحتاد  ال�سلبة  امل���اق��ف   -7/16 ي���م   - ب���ري��ل، 

والتحذير  ال��دويل  للقان�ن  خرقًا  ال�سم  رف�س  يف 

العادل  ال�سام  حتقيق  جه�د  على  انعكا�ساته  من 

ال��دويل.  القان�ن  اأ�سا�س  وعلى  الدولتني  حل  وفق 

للح�ؤول  امل�سرتك  والعمل  التن�سيق  ا�ستمرار  واأكدا 

جادة  مفاو�سات  اإطاق  واإع��ادة  ال�سم  تنفيذ  دون 

لتحقيق ال�سام العادل على اأ�سا�س حل الدولتني. 

ال�سم  ق���رار  تنفيذ  اأن  م��ن  ال�سفدي  وح���ذر 

�سيك�ن خرقا فا�سحا للقان�ن الدويل و�سين�سف كل 

الأ�س�س التي قامت عليها العملية ال�سلمية و�سيجعل 

و�سدد على  ماآًل حتميًا.  ال�احدة  الدولة  من خيار 

تنفيذ  ملنع  ال��دويل  املجتمع  جه�د  تكاتف  �سرورة 

ال�سام  لتحقيق  حقيقي  اأف��ق  واإيجاد  ال�سم  ق��رار 

العادل وال�سامل. 

كما بحث وزير اخلارجية  التط�رات املرتبطة 

واإط��اق  ال�سم  منع  امل�ستهدفة  الدولية  باجله�د 

اأ�سا�س  على  ال�سراع  حلل  ج��ادة  �سلمية  مفاو�سات 

اإدجار�س  لتفيا  خارجية  وزي��ر  مع  الدولتني  حل 

يف  ال���اح��د  امل���ق��ف  ال���زي��ران  واأك���د  رينكيفيت�س 

رف�س ال�سم خرقا للقان�ن الدويل وتق�ي�سا للجه�د 

م�قف  على  رينكيفيت�س  ال�سفدي  و�سكر  ال�سلمية. 

الدويل  بالقان�ن  واملتم�سك  لل�سم  الراف�س  ب��اده 

اململكة  دور  رينكيفيت�س  وث��ّم��ن  ال��دول��ت��ني.  وح��ل 

يف  وال�ستقرار  ال�سام  حتقيق  جه�د  يف  الأ�سا�س 

املنطقة. واأكد ال�زيران ا�ستمرار العمل على تعزيز 

جائحة  م�اجهة  يف  والت�سامن  الثنائية  العاقات 

ك�رونا وتبعاتها.

اأهمية  ال��ث��اين  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  اأك���د ج��ال��ة 

الأمم  وك��ال��ة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ا�ستمرار 

الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة 

)الأونروا(، لأمن وا�ستقرار املنطقة.

بح�س�ر  ا�ستقباله،  خ��ال  جالته،  و���س��دد 

ال��ث��اين ويل  ب��ن ع��ب��داهلل  �سم� الأم����ر احل�����س��ني 

ل�كالة  ال��ع��ام  امل��ف������س    7/15 ال��ع��ه��دالأرب��ع��اء، 

قيام  �سرورة  على  لزاري��ن��ي،  فيليب  )الأون����روا( 

الجتماعية  م�س�ؤولياته  بتحمل  الدويل  املجتمع 

امل�ساعدات  الفل�سطينيني من خال  الاجئني  جتاه 

عملها.  م�ا�سلة  من  الأون���روا  لتمكني  والتم�يل 

ق�سر  يف  جرى  ال��ذي  اللقاء  خال  جالته،  ولفت 

ال�ستمرار  على  الأردن  حر�س  اإىل  احل�سينية، 

برعاية جميع الاجئني املت�اجدين على اأرا�سيه. 

ال��دويل  ال�����زاري  امل���ؤمت��ر  نتائج  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

الأردن  نظمه  ال���ذي  الأون����روا  ل��دع��م  للمانحني 

بالتعاون مع ال�س�يد اأخرا، ل�سمان ا�ستدامة تقدمي 

كما  الفل�سطينيني.  لاجئني  واخلدمات  امل�ساعدات 

الأون��روا  وكالة  متكني  �سرورة  على  التاأكيد  جرى 

من حتمل م�س�ؤولياتها الجتماعية جتاه الاجئني، 

بتاأمني  والقان�نية  ال�سيا�سية  م�س�ؤولياتها  وكذلك 

حق�قهم وحق�ق الدول امل�ست�سيفة لهم.

واأ�ساد جالته بجه�د املف��س العام والأونروا 

معاناتهم،  من  والتخفيف  الفل�سطينيني  دع��م  يف 

امل�ستقرة،  وغر  ال�سعبة  الأوق��ات  هذه  يف  خا�سة 

التي  التحديات  م�اجهة  ال��ع��امل  ي�ا�سل  حيث 

يفر�سها فرو�س ك�رونا.

العام ل�كالة )الأونروا(  املف��س  بدوره، ثمن 

فيليب لزاريني دور الأردن يف دعم عمل الأونروا 

ورعاية الاجئني.

ال�سفدي ي�ؤكد اهمية الدور الوروبي للح�ؤول دون تنفيذ قرار ال�سم ال�سرائيلي

  )برتا( -

اأن  ال��رزاز  عمر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�س  اأك��د   

اإج���راءات  جت��اه  ي���زال  ول  ث��اب��ت  الأردن  م���ق��ف 

اإ�سرائيل و�سعيها يف �سم اأرا�س من ال�سفة الغربية 

وغ�ر الأردن، وه� من�سجم مع القرارات وال�سرعية 

الدولية، م�سددا على اأن احلل ال�حيد الذي يف�سي 

اإىل �سام يف املنطقة ه� حل الدولتني باإقامة دولة 

فل�سطينية عا�سمتها القد�س ال�سرقية.

ت�سريحات  خ���ال  ال������زراء   رئ��ي�����س  وا���س��ار 

ال���زراء  رئا�سة  يف  ودولية  عربية  اإع��ام  ل��سائل 

ي�م الثاثاء7/22، اإىل اأن اأي حديث اآخر غر حل 

الدولتني، لن ي�ؤدي اإىل �سام �سامل، لفتا اإىل ان ما 

يتم اتخاذه من خط�ات اأحادية اإ�سرائيلية �ستق�د 

اإىل دولة ف�سل عن�سري بكل معنى الكلمة، ل�سيما 

الغاب  �سريعة  ملنطق  ي�ؤ�س�س  ال�سم  م��س�ع  اأن 

وي�سكل حتديا لاأمن العاملي، م�سددا على اأن الأردن 

لي�س ل�حده يف هذا امل��س�ع.

ال�سدد:  ه��ذا  يف   : ال�����زراء  رئي�س  وا���س��اف 

»احتدى اأي م�س�ؤول اإ�سرائيلي اأن ياأتي ببديل اأف�سل 

يتحدث،  م��اذا  عن  يخربنا  واأن  الدولتني،  حل  من 

اأم عن  وهل يتحدث عن دولة واحدة دميقراطية، 

لي�س  ال�ستقرار  عدم  �ستجلب  عن�سري  ف�سل  دولة 

الف�سل  دولة  كما  اأجمع  للعامل  بل  للمنطقة  فقط 

العن�سري يف جن�ب اأفريقيا«.

الرزاز: م�قف الأردن ثابت جتاه اإجراءات اإ�سرائيل يف �سم اأرا�س من ال�سفة الغربية
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خ����رف����ان ي�������س���ارك ب���الح���ت���ف���ال ب���ال���ي����م ال���ع���امل���ي ل���اج���ىء
ال�سروق- 

خرفان،  رفيق  املهند�س  اأك��د 

امل��دي��ر ال��ع��ام ل���دائ���رة ال�����س���ؤون 

ال��ق��اه��ا  ك��ل��م��ة  يف  الفل�سطينية، 

وكالة  نظمتها  ال��ت��ي  بالفاعلية 

اي  الملاين )جي  التعاون المنائي 

زد(، الحد 6/21، مبنا�سبة الي�م 

اللج�ء  ق�سية  اأن  لاجئ،  العاملي 

ال���دول،  جميع  تخ�س  ك��ان��ت  واإن 

بدرجة  مبا�سرًا  حتديًا  متثل  لكنها 

حم��دودة  او  الفقرة  للدول  اأك��رب 

بالن�سبة  كما  الغنية،  ل  امل����ارد 

���� وبخا�سة  ب��ات  وال���ذي  ل����اأردن، 

ُي�سكل   ���� ال�س�رية  الزم���ة  ب�سبب 

غر  �سكانه،  رب��ع  نح�  ال��اج��ئ���ن 

الاجئني  من  اأخ��رى  مايني  ع��دة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني مم���ن ا���س��ط��روا 

من  ب�سبب  فل�سطني  وطنهم  لهجر 

 1948 عام  ا�سرائيل  دولة  تاأ�سي�س 

العدوانية �سدهم منذ  وممار�ساتها 

ذلك التاريخ.

وا���س��اف خ��رف��ان اأن��ه وم��ع كل 

ق�سارى  اململكة  بذلت  فقد  ه��ذا، 

حياة  وت���ف��ر  لإغ���اث���ة  ج��ه��ده��ا 

ك��رمي��ة ل��اج��ئ��ني ال��ي��ه��ا، ال��ت��زام��ا 

لها  اختطتهما  وت����راث  بتقليد 

قيادتها الها�سمية.

و���س��ل��ط امل��ه��ن��د���س خ��رف��ان يف 

من  ج���ان��ب  ع��ل��ى  ال�����س���ء  كلمته 

املبادرات وامل�سروعات التي تنفذها 

الفل�سطينية،  ال�����س���ؤون  دائ����رة 

وتطلعات  هم�م  مع  التعاطي  جلهة 

يف  الفل�سطينيني  الاجئني  �سباب 

اململكة، ممن ي�سكل ال�سباب القطاع 

الدميغرايف الكرب بينهم، وبخا�سة 

امل��خ��ي��م��ات،  ال��ق��اط��ن��ني م��ن��ه��م يف 

الكبر  الهتمام  مل�ست�ى  ترجمًة 

الذي يح�زه هذا القطاع، وبت�جيه 

من جالة امللك عبد اهلل الثاين، يف 

تفكر الدولة الردنية، واأبرزها:  

تن�سيق ومتابعة تنفيذ  اأ. 

ال�سامية  امللكية  املكارم  من  جملة 

الهادفة لتح�سني الظروف املعي�سية 

الاجئني  ملجتمعات  واخل��دم��ي��ة 

الفل�سطينيني يف املخيمات، كمكرمة 

ابنائها  من  طالب   400 نح�  قب�ل 

الردنية،  الر�سمية  اجلامعات  يف 

كليات  الفر�سة لدخ�ل  ما مينحهم 

وتخ�س�سات مطل�بة يف �س�ق العمل 

والهند�سة  كالطب  اكرث من غرها، 

ي�ساعد  مبا  وال�سيدلة،  والتمري�س 

ع��ل��ى ح���ل ج���ان���ب م���ن م�����س��ك��ات 

ال��ب��ط��ال��ة ب���ني ���س��ب��اب ال��اج��ئ��ني 

تاأهيل  واإع�����ادة  الفل�سطينيني، 

يف  الفقرة  ال�سر  م�ساكن  من  اآلف 

م�ساحة  ابنائها  مينح  ما  املخيمات، 

التح�سيل  ملتابعة  واف�����س��ل  اك��رب 

ال��ع��ل��م��ي، وامل���ك���رم���ات اخل��ا���س��ة 

خدمية  مبن�ساآت  املخيمات  بتزويد 

فر�س  خلق  على  ت�ساعد  وتنم�ية، 

الفل�سطيني،  الاجئ  لل�سباب  عمل 

وم�����ن ج���ه���ة اخ������رى ت����ف���ر ل��ه��م 

اآمنة ت�ست�عب طاقاتهم،  م�ساحات 

املغلقة،  ال��ري��ا���س��ي��ة  ك��ال�����س��الت 

واحلدائق العامة.  

ال�������س���ن����ي  ال�����دع�����م  ب.  

من  احلك�مة  تقدمه  ال��ذي  امل��ايل 

الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة  خال 

املخيمات،  يف  الريا�سية  لاأندية 

منها،  عدد  يف  ابداع  ن�ادي  وان�ساء 

اآم��ن��ة  م�����س��اح��ات  ل�سبابها  ت���ف��ر 

للتفكر البداعي.

ا���س��ت��ق��ط��اب وب���ن���اء  ت.  

����س���راك���ات ب���ني ال����دائ����رة وع���دد 

املانحة،  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ن 

ك��ال�����س��راك��ة امل��م��ت��دة م��ع ال���� »ج��ي 

»ب��ارت«  م�سروع  واأحدثها  زد«،  اي 

الاجئني  ت��اأث��ر  لتعزيز  ال��ه��ادف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ع��ل��ى ظ��روف��ه��م 

طيف  من  يت�سمنه  وم��ا  املعي�سية، 

والن�سطة  الفعاليات  م��ن  وا���س��ع 

ال�سباب  ق��ط��اع  ل��دع��م  ال��ه��ادف��ة 

الاجئ الفل�سطيني، وهي ال�سراكة 

التي تندرج يف �سياق الدعم الكبر 

واملُقَدر الذي تقدمه وعلى خمتلف 

املانيا  جمه�رية  للمملكة  ال�سعد 

الحتادية، والذي كان له بالتاأكيد 

من  الردن  متكني  يف  ال��ه��ام  ال���دور 

�سيل  وت��ب��ع��ات  ازم�����ات  م���اج��ه��ة 

اللج�ء اليه، �سارت معها جمه�رية 

مانح  اأك��رب  ثاين  الحتادية  املانيا 

لاأردن. 

جرت  التي  الفعالية  ا�ستملت 

ك�نفرن�س  الفيدي�  تقنية  ع��رب 

عر�سا ج�انب لبع�س من الدرا�سات 

املتعلقة مبناق�سة تطلعات وحاجات 

اململكة،  يف  الفل�سطينيني  الاجئني 

بها  قامت  التي  الدرا�سة  فيه  مبا 

العربية  النه�سة  منظمة  م�ؤ�س�سة 

»ار������س« ب��خ�����س������س اح��ت��ي��اج��ات 

�سكان خميمات الاجئني  عينة من 

الفل�سطينيني يف اململكة. 

خ������رف������ان ي���ت�������س���ل���م درع����������ا ت����ك����رمي����ا م������ن الون������������روا
ال�سروق-

عمليات  منطقة  مدير  اأك��د   

حممد  الردن   / ال��غ���ث  وك��ال��ة 

ال���ك��ال��ة  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى  ادار، 

وتثمينها للدور الهام الذي لعبته 

احل��ك���م��ة الردن���ي���ة، م��ن خال 

الفل�سطينية،  ال�����س���ؤون  دائ���رة 

التعامل  م��ن  ال���ك��ال��ة  متكني  يف 

ت�سببت  التي  الزمة  مع  وبكفاءة 

�� 19، مبا فيه  بها جائحة ك�فيد 

ت�سهيل تنقل ك�ادر ال�كالة خال 

وت�زيع  ت�جيه  وكذلك  احلظر، 

العينية  وامل�����س��اع��دات  الدوي���ة 

من  حمتاجيها  على  وال��ن��ق��دي��ة 

ال���اج���ئ���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

اململكة.   

ال��ذي  ل��ل��دور  منها  وتقديرا 

اآدار  �سلم  ال�سياق،  ه��ذا  يف  لعبه 

رفيق  للمهند�س  تكرمييا  درع���ًا 

خ��رف��ان، امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة 

ال�س�ؤون الفل�سطينية.

خرفان  املهند�س  عرب  بدوره 

الذي  املتميز  للدور  تقديره  عن 

ملنطقة  ال�كالة  ك���اد  به  قامت 

اآدار،  بقيادة   الردن،  عمليات 

جل���ه���ة ا����س���ت���دام���ة اخل���دم���ات 

ملنتفعيها  ال�كالة  تقدمها  التي 

الفل�سطينيني،  ال��اج��ئ��ني  م��ن 

الج���راءات  لتخاذ  ومبادرتها 

فيه  مب��ا  املنا�سبة،  الح��رتازي��ة 

ومراكز  والكليات  املدرا�س  اغاق 

التدريب، وتعقيم وتطهر مرافق 

ال�كالة.    

الجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

الدوري الذي عقداه مبقر منطقة 

الردن   / الدولية  الغ�ث  وكالة 

وناق�س   ،6/17 الثاثاء،  بعمان، 

تت�سل  التي  الق�سايا  من  جملة 

بعمل ال�كالة يف منطقة عمليات 

على  تاأكيدهما  فيه  مبا  الردن، 

�ستعتمدها  التي  بالآليات  ثقتهما 

امل�ستحقات  لتحديد  ال���ك��ال��ة 

املياومة  معلمي  بعمل  املتعلقة 

ب��ال���ك��ال��ة اث���ن���اء ف���رتة حظر 

 �� ك�فيد  جائحة  ب�سبب  التج�ال 

19، م�سددين على اأن المر يتعلق 

بفئة متميزة وقدوة.

ك��م��ا و����س���ددا ع��ل��ى ح��ر���س 

ال���دائ���رة وال���ك��ال��ة ع��ل��ى و�سع 

املراكز  لعمل  منظم  جديد  نظام 

خميمات  يف  العاملة  املجتمعية 

وبع�س  الفل�سطينيني  الاجئني 

اململكة،  داخ���ل  جتمعاتهم  م��ن 

ي��ت�����س��م ب��ال�����س��م���ل��ي��ة وحت��دي��د 

وامل�س�ؤوليات  لل�ساحيات  دقيق 

تعزز  وب��ط��ري��ق��ة  وال����اج���ب���ات، 

مبادئ احل�كمة وال�سفافية.        

على  خرفان  اأك��د  جهته  من 

على  ال���ك��ال��ة  ُتبقي  ان  اهمية 

الذين  ال��ب��دلء  النظافة  عمال 

خال  البقعة  خميم  يف  �سغلتهم 

بالنظر  الف�سيل،  رم�سان  �سهر 

حلل�ل ف�سل ال�سيف وما ي�ستتبعه 

بطبيعة احلال من زيادة يف حجم 

النفايات باملخيم املذك�ر.
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لع�سرات  ال�سياق  يف  م�سرًا 

التي  الغذائية  الطرود  من  اآلف 

دائرة  مع  بالتن�سيق  املركز  وزعها 

خميمات  يف  الفل�سطينية  ال�س�ؤون 

ال���اج���ئ���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

الردن، المر الذي �ساهم بتعزيز 

من  لقاطنيها  القت�سادية  املنعة 

�سيما  الف�سطينيني،  ال��اج��ئ��ني 

عمال  هم  منهم  كبرة  ن�سبة  واأن 

مياومة اأو غر منتظمني، وبالتايل 

�سلبًا  تاثرهم  احتمالت  ت�ساعف 

التي  الق��ت�����س��ادي��ة  ب��ال��ع���اق��ب 

تركتها هذه اجلائحة. 

احل����زمي م���ن ج��ه��ت��ه ع��ر���س 

الردن،  يف  املركز  ن�ساطات  لأب��رز 

الفل�سطينيىة  الرا���س��ي  وداخ��ل 

املحتلة، م�ؤكدا ا�ستمرار املركز يف 

تقدمي  يف  ال�سامية  ر�سالته  اأداء 

ال��ع���ن وامل�����س��اع��دات الغ��اث��ي��ة 

جه�د  مقدرًا  لاردن،  والن�سانية 

العدد  ه��ذا  م��ع  للتعامل  الردن 

خمتلف  ومن  الاجئني  من  الهائل 

اجلن�سيات.

ك��م��ا وا���س��ت��ع��ر���س احل���زمي 

اململكة  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ال���دع���م 

الغ�ث  ل�كالة  ال�سع�دية  العربية 

الدولية »الونروا« لتنفيذ العديد 

والتنم�ية  ال�سحية  امل�ساريع  من 

خدمة لاجئني الفل�سطينني.  

واحلزمي،  خرفان  وا�ستعر�س 

والتعاون  امل�سرتك  التن�سيق  اأطر 

واملركز  ال��دائ��رة  ب��ني  امل�ستقبلي 

املعي�سية  ال���ظ���روف  ل��ت��ح�����س��ني 

الفل�سطينني،  لاجئني  والتنم�ية 

يف  م��ن��ه��م  للمقيمني  وب��خ��ا���س��ة 

الفل�سطينيني  الاجئني  خميمات 

يف الردن. 

كما واط��ل��ع خ��رف��ان احل��زمي 

ال�س�ؤون  دائرة  اأن�سطة  اأبرز  على 

اخلدمات  فيه  مبا  الفل�سطينية، 

لاجئني  تقدمها  التي  التنم�ية 

وبخا�سة  اململكة،  يف  الفل�سطينني 

ومتابعة  املخيمات،  يف  القاطنني 

ور�����س����د ت�����ط������رات ال��ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية.

خ�����رف�����ان ي���ث���م���ن امل���������س����اع����دات ال����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا م���رك���ز 

امل����ل����ك ����س���ل���م���ان ل�����اإغ�����اث�����ة والع�������م�������ال الإن�������س���ان���ي���ة

ال�سروق- 

ال�س�ؤون  لدائرة  العام  املدير  خرفان،  رفيق  املهند�س  ثمن 

مبكتبه،  لقاءه  خال   6/29 امل�افق  الثنني  ي�م  الفل�سطينية 

�سع�د بن عبد العزيز احلزمي، مدير مركز امللك �سلمان لاإغاثة 

والعمال  الغاثة  جه�د  الردن،  فرع   / الن�سانية  والعمال 

خال  وبق�ة  جت�سدت  والتي  املركز،  بها  يق�م  التي  الن�سانية 

م�اجهة الردن اأزمة جائحة ك�فيد �� 19.

ل��ع��ق��د ح���ث���ي���ث���ة  ج������ه�������دا  ي�����ق������د  الأردن  خ�������رف�������ان: 

الأون������������������������������روا ل�����������دع�����������م  دويل  م��������������ؤمت�������������ر 
ال�سروق- 

ق���ال ع���ام م��دي��ر دائ����رة ال�����س���ؤون 

يف  خرفان،  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية 

جه�دًا  قاد  الأردن  اإن  ل�”الغد”،  حديث 

بعد  دويل،  م�ؤمتر  عقد  لتنظيم  حثيثة 

الأمم  ل�كالة  امل��ايل  الدعم  حل�سد  غد، 

الاجئني  وت�سغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة 

الفل�سطينيني “الأونروا”، التي تعاين من 

عجز مايل �سخم يقدر بنح� 360 ملي�ن 

دولر لعام 2020

واأ�ساف املهند�س خرفان اإن “الأردن 

وال�س�يد بذل جه�دا وازنة للدع�ة اإىل 

ال�سعب  املايل  ال��سع  امل�ؤمتر لبحث  عقد 

معظم  وم�ساركة  بح�س�ر  وذلك  لل�كالة، 

تقنية  عرب  لاأونروا”،  املانحة  اجلهات 

الت�سال املرئي “زووم”

يت�ىل  الذي  “الأردن،  اأن  اإىل  ون�ه 

ال�ست�سارية  اللجنة  رئ��ا���س��ة  ح��ال��ي��ا 

مت���ز   2 يف  ت�سليمها  ق��ب��ي��ل  ل���اأون���روا 

العربية  )ي�لي�( املقبل لدولة الإمارات 

الأخرة حل�سد  الفرتة  �سعى يف  املتحدة، 

الت�سالت  عرب  للم�ؤمتر،  املعترّب  الدعم 

املكثفة التي قام بها لأجل تنظيم عقده”

دول  مع  الأردن  “ت�ا�سل  اإىل  واأ�سار 

الذي  الأوروبي  عديدة، ل�سيما الحتاد 

الرئي�سني  ال��داع��م��ني  م��ن  دول���ه  تعترب 

لل�كالة، وذلك لأجل عقد امل�ؤمتر”

واأعرب خرفان عن اأمله يف اأن ي�سهم 

الكايف  الدعم  تاأمني  يف  ال��دويل  امل�ؤمتر 

لتذكية  الأون�����روا  اإل��ي��ه  ال���ذي حت��ت��اج 

ال�سحية  الأ�سا�سية،  براجمها  كائف 

الجتماعية،  والإغ��اث��ة  والتعليمية 

التي تقدمها اإىل ح�ايل 6 مايني لجئ 

يف  لج��ئ  ملي�ين  نح�  منهم  فل�سطيني، 

اململكة

دولية  م�ساركة  حتقيق  رّجح  اأنه  اإل 

الدعم  وبتقدمي  امل���ؤمت��ر،  يف  عري�سة 

ال��سع  اإزاء  لل�كالة  امل��ط��ل���ب  امل���ايل 

القت�سادي ال�سعب الذي تعي�سه حاليا

وقال اإنه بالرغم من اأن معظم الدول 

منها،  الأوروبية  الدول  ل�سيما  املانحة، 

ت�سهد حاليا و�سعا اقت�ساديا غر حمم�د 

فرو�س  جائحة  تف�سي  تبعات  نتيجة 

اأن  اإل   ،)19 )ك�فيد-  امل�ستجد  ك�رونا 

لها” بالن�سبة  اأول�ية  “الأونروا” تعترب 
على  حري�سة  ال��دول  تلك  اأن  وراأى 

املنطقة،  يف  وال�ستقرار  الأمن  ا�ستتباب 

رئي�سا وعاما  ال�كالة عن�سرا  فيما تعد 

الإقليمي،  ال�ستقرار  اإ�ساعة  يف  مهما 

املتعلق  الإن�����س��اين  اجل��ان��ب  ع��ن  ف�سا 

الأ�سا�سية  الحتياجات  تاأمني  ب�سرورة 

عامل  ب��سفهم  الفل�سطينيني،  لاجئني 

ا�ستقرار اأي�سا باملنطقة

امل��ايل  “ال��سع  ب��اأن  خ��رف��ان  واأف���اد 

تتلق  مل  واإذا  للغاية،  �سعبا  يعد  لل�كالة 

الدعم املايل الازم فاإنها قد ل ت�ستطيع 

م�س�ؤولياتها  وحت��م��ل  مبهامها  ال��ق��ي��ام 

وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا جت����اه ال��اج��ئ��ني 

حتتاج  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ا  الفل�سطينيني، 

لتغطية  دولر  ملي�ن   360 ح���ايل  اإىل 

براجمها الأ�سا�سية”

لل�كالة،  العامي  امل�ست�سار  وك��ان 

ت�سريح  يف  حت��دث  ح�سنة،  اب���  ع��دن��ان 

يك�ن  باأن  ت�قعات  هناك  باأن  له،  �سابق 

يف  جدا  �سعبا   2020 لعام  املايل  ال��سع 

ت�اجهه  ال��ذي  الكبر  امل��ايل  العجز  ظل 

الونروا، والذي يبلغ ح�ايل 360 ملي�ن 

دولر اأمركي

العدد الثاين واخلم�سون 8 ذو احلجة 1441 املوافق  29 متوز 2020 م
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الردن ي�سارك يف الدورة 82 مل�ؤمتر جمل�س ال�س�ؤون الرتب�ية لأبناء فل�سطني
ال�سروق-

يف  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة  �ساركت   

الرتب�ية  ال�س�ؤون  جمل�س  م�ؤمتر  اجتماعات 

ي�م   )  82  ( ال  دورت��ه  يف  فل�سطني  لأب��ن��اء 

الفيدي�  امل�افق 6/18 عرب تقنية  اخلمي�س 

ك�نفرين�س .

لأبناء  الرتب�ية  ال�س�ؤون  جمل�س  واأدان 

فل�سطني التابع ملجل�س جامعة الدول العربية، 

الإ�سرائيلية  الحتال  حك�مة  خمططات 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ���س��د  العن�سرية 

املناطق امل�سنفة )ج(، وخط�رة تنفيذ القرار 

الإ�سرائيلي ب�سم الأغ�ار واأجزاء من مناطق 

ال�سفة الغربية )امل�سنفة ج( حتت ال�سيادة 

وا�ستقرار  ال�سام  عملية  على  الإ�سرائيلية 

على  واخلطر  املبا�سر  وتاأثرها  املنطقة، 

وتعر�س  وال��رتب���ي��ة،  التعليمية  العملية 

الطلبة خلطر فقدان حقهم يف التعليم الذي 

خا�سة  الإن�سان،  حق�ق  من  اأ�سا�سي  حق  ه� 

العديد  عزل  عنها  �سينتج  ال�سم  خط�ة  واأن 

املعارف  ل���زارة  بع�سها  واإخ�ساع  املدار�س  من 

قدرة  تهديد  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سرائيلية، 

املناطق  يف  مدار�سهم  اإىل  لل��س�ل  الطلبة 

امل�سنفة )اأ( و )ب( ملا يفر�سه قرار ال�سم من 

اإجراءات اأمنية �ستح�ل دون حترك اأو تنقل 

الطلبة للذهاب اإىل مدار�سهم.

عام  مدير  خرفان  رفيق  املهند�س  واأك��د 

امل�ؤمتر  يف  امل�سارك  ال�فد  رئي�س  ال��دائ��رة 

على  فل�سطني  ابناء  دعم  ي�ا�سل  الردن  ان 

خمتلف امل�ست�يات حلني نيل حقهم يف تقرير 

ذات  امل�ستقلة  دول��ت��ه��م  واق��ام��ة  م�سرهم 

عملية  يرف�س  الردن  ان  واأ�ساف  ال�سيادة، 

ملا  لتنفيذها  ا�سرائيل  تخطط  التي  ال�سم 

ومبا�سرة  خطرة  تاأثرات  من  املخطط  لهذا 

على العملية التعليمية والرتب�ية.

امل�ساركة  ال���ف���د  ح��ذرت  جانبها،  م��ن 

لاأرا�سي  الإ�سرائيلية  ال�سم  عملية  م��ن 

على  اخل��ط��رة  ون��ت��ائ��ج��ه��ا  الفل�سطينية 

ال�سعب  حلق�ق  والتنكر  التعليمية  العملية 

دعم  ���س��رورة  على  م�سددين  الفل�سطيني، 

وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية مل�اجهة 

رتبته  وم��ا  القادمة  الإ�سرائيلية  املخاطر 

على  اإ�سافية  اأع��ب��اء  م��ن  ك���رون��ا  جائحة 

املعاناة  رفع  �سرورة  مع  التعليمية،  العملية 

املحتلة  الأرا�سي  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  عن 

عليه  امل�ستمر  الإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  ج��راء 

وعلى اأر�سه وحق�قه.

وكيل  برئا�سة  عقد  امل�ؤمتر  ان  ويذكر 

ب�سري  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة 

امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم����ني  وم�����س��ارك��ة  ���س��ال��ح، 

املحتلة  العربية  والأرا�سي  فل�سطني  ل�س�ؤون 

م�سر  من  وممثلي  علي،  اأب�  �سعيد  باجلامعة 

العربية  وامل��ن��ظ��م��ة  وفل�سطني،  والأردن 

العامل  ومنظمة  والعل�م،  والثقافة  للرتبية 

الإ�سامي للرتبية والعل�م والثقافة، وتنظيم 

الفيدي�«  »تقنية  ع��رب  العربية  اجلامعة 

فرو�س  مل�اجهة  الحرتازية  للظروف  نظرا 

ك�رونا امل�ستجد.

الردن  ان  خ��رف��ان،  وا���س��اف 

اىل  ا���س��ت��ن��ادًا  الردن  �سي�ا�سل 

املقد�سات  على  الها�سمية  ال��ساية 

القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سامية 

وال��ت�����س��دي ل��ك��اف��ة الن��ت��ه��اك��ات 

والع�����ت�����داءات ال���ت���ي ي��ق��رتف��ه��ا 

املدينة  يف  الإ�سرائيلي  الحتال 

احل��رم  خ��ا���س  وب�سكل  امل��ق��د���س��ة 

عمل  وم�ا�سلة  ال�سريف،  القد�سي 

)الونروا(  الدولية  الغ�ث  وكالة 

خدماتها،  تقدمي  يف  وا�ستمرارها 

والإغ��اث��ة  والتعليمية  ال�سحية 

مايني   5 من  لأك��رث  الجتماعية، 

لديها،  م�سجلني  فل�سطيني  لج��ئ 

الأمم��ي  التف�ي�س  ح�سب  وذل���ك 

املمن�ح اإليها..

الأمني العام امل�ساعد للجامعة 

فل�سطني  ق��ط��اع  رئي�س  العربية، 

�سعيد  املحتلة  العربية  والأرا�سي 

�سلطات  جانبه  من  حمل  علي،  اأب� 

الح���ت���ال امل�����س���ؤول��ي��ة ك��ام��ل��ة 

ع���ن ت��داع��ي��ات ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع 

يف  والته�يد  وال�سم  ال�ستيطان، 

وما  املحتلة،  فل�سطني  دول��ة  اأر���س 

على  وانعكا�سات  اآث��ار  من  �سترتكه 

املنطقة  يف  وال���س��ت��ق��رار  الأم����ن 

والعامل..

ودعا اأب� علي املجتمع الدويل 

مل�ا�سلة دعم وكالة غ�ث وت�سغيل 

»اأون��روا«،  الفل�سطينيني  الاجئني 

اأو  لإن��ه��اء  حم���اولت  اأي  ورف�����س 

عليها  واحل��ف��اظ  دوره���ا  تقلي�س 

ك��ع��ن���ان ل��ال��ت��زام ال���دويل جتاه 

الفل�سطينيني،  الاجئني  ق�سية 

لقرارات  وفقا  ق�سيتهم  حل  حلني 

باإيجاد  وذلك  الدولية،  ال�سرعية 

وم�ساندتها  لدعمها  فعالة  اآليات 

تقدمي  يف  احلي�ي  بدورها  للقيام 

لاجئني  الأ���س��ا���س��ي��ة  اخل���دم���ات 

�سكره  ع��ن  معربا  الفل�سطينيني، 

وتقديره للم�قف الأردين الداعم 

رعاية  خ��ال  م��ن  الون���روا  لعمل 

ال��دول  مل���ؤمت��ر  وال�����س���ي��د  الأردن 

املانحة لاأونروا الذي ُعقد م�ؤخرا 

وال�سيا�سي  امل���ايل  ال��دع��م  حل�سد 

لعمل الونروا..

خ��ت��ام  يف  امل������ؤمت�����ر  وث���م���ن 

ممثًا  الردين  امل�قف  اجتماعه 

مب���ق��ف ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

الذي حّذر فيه  الثاين بن احل�سني 

من  ومزيد  كبر  دام  �سِ ح�س�ل  من 

التطرف والف��سى باملنطقة اإذا ما 

ال�سفة  من  اأجزاء  اإ�سرائيل  ت  �سَمّ

عن  حقيقي  تعبر  وه���  الغربية 

باحلق�ق  الثابت  الأردن  ال��ت��زام 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وط���ال���ب ال����دول 

الأردين  امل���ق��ف  بدعم  العربية 

مل�اجهة  عملي  م���ق��ف  وات���خ���اذ 

القرار الإ�سرائيلي..

كما اأكد امل�ؤمتر رف�سه وادانته 

فر�س  ا�سرائيل  حم���اولت  كافة 

املحتلة  ال��ق��د���س  على  �سيطرتها 

ب�سط  وحم���اول���ة  وم��ق��د���س��ات��ه��ا 

الق�سى  امل�سجد  على  ال�����س��ي��ادة 

امل����ب����ارك مب���ا مي�����س ال������س��اي��ة 

فيها،  املقد�سات  على  الها�سمية 

ورف�س كل الإج��راءات التي قامت 

لتغير  الح���ت���ال  ���س��ل��ط��ات  ب��ه��ا 

ال�اقع القان�ين والتاريخي القائم 

ف��ي��ه، ودع����م اجل��ه���د الأردن���ي���ة 

التي  وال��ع��رب��ي��ة  والفل�سطينية 

واقعه  على  احل��ف��اظ  �ساأنها  م��ن 

القان�ين والتاريخي، وحّذر امل�ؤمتر 

م���ن ت��داع��ي��ات ق����رار الح��ت��ال 

الإ�سرائيلي �سم اأجزاء من ال�سفة 

الغربية يف حال تنفيذه على الأمن 

ال��ذي  الأم���ر  املنطقة  يف  وال�سلم 

ح��دًا  وي�سع  ال��دول��ت��ني  ح��ل  ينهي 

نهائيًا للعملية ال�سلمية..

الج����ت����م����اع  يف  و�������س������ارك 

الف����رتا�����س����ي وف��������د: امل��م��ل��ك��ة 

الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، دول���ة 

فل�سطني، جمه�رية م�سر العربية، 

املنظمة  اللبنانية،  اجلمه�رية 

العربية للرتبية والثقافة والعل�م، 

م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الإ����س���ام���ي، 

للرتبية  ال�سامي  العامل  منظمة 

الأمم  وك��ال��ة  والثقافة،  والعل�م 

الاجئني  وت�سغيل  لغ�ث  املتحدة 

الأدن��ى  ال�سرق  يف  الفل�سطينيني 

)الون�������روا( والأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

قطاع   « العربية  ال���دول  جلامعة 

ف��ل�����س��ط��ني والرا�����س����ي ال��ع��رب��ي��ة 

املحتلة.«

م�ؤمتر امل�سرفني على �س�ؤون الفل�سطينيني يثمن م�اقف امللك ويدع� لدعم الردن
ال�سروق- 

الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة  عام  مدير  اكد 

الأردين  ال���ف��د  رئي�س  خ��رف��ان  رفيق  املهند�س 

امل�������س���ارك يف م����ؤمت���ر امل�����س��رف��ني ع��ل��ى ���س���ؤون 

الذي   ، امل�سيفة  العربية  الدول  يف  الفل�سطينيني 

القاهرة  يف  العربية  الدول  جامعة  مقر  يف  عقد 

الفيدي�  خا�سية  ع��رب   ،6/25 اخلمي�س  ي���م 

امللك  جالة  بقيادة  الأردن  ،روؤي���ة  ك�نفرن�س 

الق�سي��ة  ان  على  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد 

الفل�سطيني��ة هي ج�هر ال�سراع وعدم ال�ستقرار 

انهاء  يقت�سي  ال�سام  حتقيق  وان  املنطق��ة،  يف 

الحتال ال�سرائيلي لاأرا�سي العربية املحتلة، 

للحياة  القابلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  واق��ام��ة 

 1967 ع��ام  ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع  خطوط  على 

نهائي  ح��ل  اىل  والت��سل  القد�س،  وعا�سمتها 

لكافة ق�سايا ال��سع النهائي، ويرف�س الردن اي 

واقامة  الحتال  زوال  اىل  تف�سي  ل  طروحات 

ال��رتاب  على  امل�ستقلة  الفل�سطيني��ة  ال��دول��ة 

يبذل  الأردن  ان  م�سيفا  الفل�سطيني،  ال�طني 

جه�دا �سيا�سية ودبل�ما�سية مكثفة لإنقاذ عملية 

النحدار  ومنع  املعتمدة  املرجعيات  وفق  ال�سام 

ا�سرائيل  اعان  مع  ال�سراع  ف��سى  نح�  اخلطر 

)الق�ة القائمة بالحتال( خططها ل�سم اجزاء 

من الرا�سي الفل�سطينية املحتلة..

العدد الثاين واخلم�سون 8 ذو احلجة 1441 املوافق  29 متوز 2020 م
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اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ع��م��ان  يف  ع��ق��دت 

ال�ست�سارية ل�كالة الغ�ث الدولية »الأونروا« 

يقارب  ما  مب�ساركة   7/1 امل�افق  الأربعاء  ي�م 

30 دولة اأع�ساء دائمني يف اللجنة ال�ست�سارية 

امل�سيفة لاجئني  العربية  الدول  وممثلني عن 

ل���اأون���روا  امل��ان��ح��ة  وال�����دول  الفل�سطينيني 

العربية  الدول  وجامعة  الأوربية  واملجم�عة 

على وحدة الربط الفيدي� ك�نفران�س. 

مت  ي�مان  الجتماعات  ه��ذه  وا�ستمرت 

�سلة  ذات  متعددة  ق�سايا  مناق�سة  خالهما 

باأن�سطة وبرامج عمل الونروا واخلدمات التي 

والتحديات  الفل�سطينيني  لاجئني  تقدمها 

عملياتها  مناطق  يف  ت�اجهها  التي  الرئي�سية 

يف ظل فرو�س ك�رونا وا�سرتاتيجيتها يف جمع 

جانب  اىل  ا�ساحاتها  وب��رن��ام��ج  ال��ت��ربع��ات 

تنفيذ  يف  العمل  �سر  يف  التقدم  على  ال�ق�ف 

اىل  بالإ�سافة  واحل�كمة  الإدارة  م��ب��ادرات 

متابعة ت��سيات اللجنة ال�ست�سارية ال�سابقة 

 2019 لعام  الثاين  ت�سرين  �سهر  يف  ال�سادرة 

ومدى ا�ستجابة وكالة الغ�ث لها .

عام  مدير  خرفان  رفيق  املهند�س  وق��ال  

دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية يف كلمة القاها يف 

عبد  امللك  جالة  بقيادة  الردن  ان   الفتتاح 

ب��اأن   ي���ؤك��د  املعظم،  احل�سني  اب��ن  ال��ث��اين  اهلل 

احلفاظ على الأونروا �� حيث الردن اأكرب بلد 

ا�ستثمار    �� الفل�سطينيني  لاجئني  م�ست�سيف 

القليمي  وال�ستقرار  ال�سام  لبناء  �سروري 

�سيك�ن  ذل��ك  يف  الف�سل  واإن  ال���دويل،  وحتى 

املنطقة  اأمن  على  خطرة  تبعات  بالتاأكيد  له 

وا�ستقرارها، خ�س��سا مع تعمق م�ساعر الغ�سب 

يف  الأو�ساع  تفجر  احتمالت  وزيادة  والياأ�س 

اأجزاء  ب�سم  خمططاتها  ا�سرائيل  نفذت  حال 

اآف��اق  ان�سداد  وبالتايل  الغربية  ال�سفة  من 

عملية ال�سام الفل�سطيني �� ال�سرائيلي، لإنهاء 

الفل�سطينية،  لاأرا�سي  ال�سرائيلي  الحتال 

تقرير  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق  وتلبية 

دولته  وان�ساء  ال�طني،  ترابه  على  م�سره 

امل�ستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 

ق�سية  وح��ل  ال�سرقية؛  القد�س  وعا�سمتها 

الاجئني الفل�سطينيني، وفق قرارات ال�سرعية 

الدولية ذات ال�سلة، ويف مقدمتها القرار 194، 

ومبادرة ال�سام العربية، ومبا ي�سمن حقهم يف 

الع�دة والتع�ي�س، وتطبيق هذا احلل.

اأخطر  ي�اجه  العامل  ان  خرفان  واأ�ساف 

الثانية،  العاملية  احل��رب  منذ  اإن�سانية  اأزم��ة 

والتي  امل�ستجد  ك�رونا  فرو�س  جائحة  جراء 

باقت�ساد  وع�سفت  الأرواح،  اآلف  اأزه��ق��ت 

ومن  ال�باء  هذا  من  عانت  التي  ال��دول،  كربى 

اإجراءات احت�اءه وال�سيطرة عليها.

الفل�سطينيني  الاجئني  جمتمع  ويعترب 

املجتمعات  اأك��رث  من  مدقع  فقر  من  يعانيه  ملا 

املت�سررة من هذا ال�باء، لذلك اأطلقت الأونروا 

نداًء للح�س�ل وب�سكل عاجل على 93.4 ملي�ن 

دولر من اأجل ال�ستجابة لك�فيد 19 وتلبية 

الحتياجات الآخذة حاليًا يف الزدياد نتيجة 

لتف�سي جائحة ك�فيد-19 والتداعيات ط�يلة 

الأجل لها.

خ���رف���ان: احل��ف��اظ ع��ل��ى الون�����روا ا���س��ت��ث��م��ار ���س��روري 

ل��ب��ن��اء ال�������س���ام وال����س���ت���ق���رار الق��ل��ي��م��ي وال�����دويل

ع����م����ان  يف  ل����������اأون����������روا  ال������س�����ت�����������س�����اري�����ة  ال����ل����ج����ن����ة  اج�����ت�����م�����اع�����ات 

الردن ي�سارك باجتماع جلنة الربامج التعليمية امل�جهة للطلبة العرب يف الرا�سي املحتلة
 ال�سروق -

اجتماعات  يف  الردن  ���س��ارك   

الربامج  للجنة  اجلل�سة الفرتا�سية 

الطلبة  اىل  امل���ج��ه��ة  التعليمية 

املحتلة  العربية  الرا�سي  يف  العرب 

عقدت  ال��ت��ي  ال)101(   دورت���ه  يف 

من  بتنظيم  ك�نفرن�س  الفيدي�  عرب 

جامعة الدول العربية ي�م اخلمي�س 
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الردين  ال���ف��د  رئ��ي�����س  واك���د 

الدرا�سات  –مدير  الروا�سدة  احمد 

ال�������س����ؤون  دائ�������رة  يف  والع��������ام 

افتتاح  لدى  كلمته  يف  الفل�سطينية 

وبقيادة  الردن  ان  اللجنة  اعمال 

ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل���ل���ك  ج���ال���ة 

اب����ن احل�����س��ني ���س��ي���ا���س��ل ج��ه���ده 

الق�سية  ع��ن  ال��دف��اع  يف  وم�ساعيه 

امل��ح��اف��ل  ك��اف��ة  يف  الفل�سطينية 

اىل  و���س���ًل  والقليمية  ال��دول��ي��ة 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  اقامة 

كما  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها 

وت�����س��دي��ه  الردن  م���ا���س��ل��ة  اك���د 

لاعتداءات ال�سرائيلية على احلرم 

املقد�سة  واملدينة  ال�سريف  القد�سي 

العربية  ه�يتها  طم�س  وحم���اولت 

الإ�سامية.

واأ�ساف الروا�سدة ان النتهاكات 

قطاع  جتاه  املمنهجة  الإ�سرائيلية 

الن�سء  اب��ع��اد  اىل  ت��ه��دف  التعليم 

الفل�سطيني وعدم متكنه من احل�س�ل 

ع��ل��ى ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة ب��اع��ت��ب��اره 

الحتال  م�اجهة  يف  الق�ي  ال�ساح 

على  م���ؤك��دًا  العدوانية،  و�سيا�سته 

اهمية الدور الذي ت�سطلع به جلنة 

يتعاظم  وال��ذي  التعليمية  الربامج 

ال�سرائيلية  العتداءات  ازدياد  مع 

والن��ت��ه��اك��ات امل��ت���ا���س��ل��ة حل��ق���ق 

ال�سعب الفل�سطيني وب�سكل خا�س ما 

يتعر�س له قطاع التعليم يف الرا�سي 

وانعكا�ساته  املحتلة  الفل�سطينية 

ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة وامل���دا����س وال��ق��ط��اع 

التعليمي.

للجامعة  امل�ساعد  العام  الأمني   

والأرا�سي  فل�سطني  ل�س�ؤون  العربية 

قال  اأب�علي   �سعيد  املحتلة  العربية 

ان  الج��ت��م��اع،    بافتتاح  كلمته  يف 

ملتابعة  ال��ه��ام  امل���ؤمت��ر  ه��ذا  ان��ع��ق��اد 

تط�رات العملية التعليمية بفل�سطني 

الظروف  ا�ستمرار  ظل  يف  وخا�سة   ،

جتتازها  ال��ت��ي  ال�سع�بة  البالغة 

ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  فل�سطني 

فرو�س  وب��اء  انت�سار  عن  الناجمة 

»ك�رونا«، وجراء ممار�سات و�سيا�سات 

املت�سارعة  الإ�سرائيلي  الح��ت��ال 

لتحقيق  ال��ظ��رف،  ه���ذا  ل���س��ت��غ��ال 

ب�سم  ال���س��ت��ع��م��اري��ة  خم��ط��ط��ات��ه��ا 

الغربية  ال�سفة  من  وا�سعة  مناطق 

�سفقة  ب���  ارت��ب��اط��ًا  الأردن،  وغ����ر 

ال��ق��رن الم��ري��ك��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ودول��ي��ًا،  عربيًا  وامل��دان��ة  املرف��سة 

م�ساريع  ت��سيع  يف  اإمعانها  اإط��ار  ويف 

القد�س  �سملت  التي  والت��سع  ال�سم 

واجل�لن. 

وط��ال��ب ب��اأه��م��ي��ة ال���س��ت��م��رار 

للعملية  ال��ع��رب��ي  ال��دع��م  ت���ف��ر  يف 

كل  ل�����س��د  فل�سطني  يف  التعليمية 

الإ�سرائيلي،  الح��ت��ال  حم���اولت 

وم���ن اأج���ل م���ا���س��ل��ة ب��ن��اء اأج��ي��ال 

امل�اجهة  على  ق���ادرة  فل�سطينية 

واإقامة  الحتال  لإنهاء  والتحدي 

وعا�سمتها  الفل�سطينية  ال��دول��ة 

القد�س. خا�سة يف مثل هذا التحدي 

واأهمية  ب��ال���ب��اء،  املتمثل  اجل��دي��د 

املن�سقة  والآل���ي���ات  احل��ل���ل  ت���ف��ر 

ا�ستمرارية  على  يحافُظ  مبا  عربيًا 

وفق  التعليمية  العملية  وم�ست�ى 

اأف�سل املعاير.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د م��دي��ر ع��ام 

الرتبية  وزارة  يف  امليدانية  املتابعة 

اأي���ب  فل�سطني  دول���ة  يف  والتعليم 

لك�رونا  الأخ��رة  الأزم��ة  اأن  عليان، 

���س��اع��ف��ت امل��ع��ان��اة ح��ي��ث ي���ا���س��ل 

الح���ت���ال وح��ت��ى خ���ال الأزم����ة 

ال�سحية ا�ستهداف الطلبة واملعلمني، 

ومعتقل�ن،  وجرحى  �سهداء  فهناك 

امل��رئ��ي وه�  ال���ب��اءان  ت��داخ��ل  فقد 

الحتال وغر املرئي وه� الفرو�س 

ل�ستهداف ال�ج�د الفل�سطيني.

القد�س  مدينة  اإن  عليان  وقال 

فهي  املعاناة،  على  حّيًا  مثال  تظل 

فمديرية  وال�باء  الحتال  ت�اجه 

�ستة  من  اأك��رث  منذ  مغلقة  الرتبية 

�سع�بات  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ���س��ه���ر، 

ال�سحي  ال��ربوت���ك���ل  تطبيق  يف 

الحتال  اأن  باعتبار  الطلبة  على 

موّجه  فل�سطيني  ن�ساط  اأي  يحارب 

خال  ال�زارة  اأن  م�سرا  للمقد�سيني، 

من  ال��ع��دي��د  تبنت  اجل��ائ��ح��ة  ف��رتة 

املبادرات حيث مت اإطاق التعليم عن 

اعتباره  دون  جتريبية  ب�س�رة  بعد 

النظامي  للتعليم  م��ع��ت��م��دًا  ب��دي��ًا 

ال�جاهي.

و�سارك يف الجتماع الفرتا�سي 

العربية  ال����دول  مم��ث��ل��ي  م��ن  ع���دد 

والتي  ال��اج��ئ��ني  لأب��ن��اء  امل�سيفة 

اإليهم،  م�جهه  تعليمية  برامج  تقدم 

والأردن،  وفل�سطني،  م�����س��ر،  وه���ي 

»الإي�����س�����س��ك���«،  ومنظمة  ول��ب��ن��ان، 

اإىل  اإ���س��اف��ة  »الأل��ك�����س���«،  ومنظمة 

واإذاع��ة  العربية،  الإذاع���ات  احت��اد 

فل�سطني ب�سبكة �س�ت العرب، وقطاع 

فل�سطني باجلامعة العربية، و�سرتفع 

الجتماع  اإىل  ت��سياتها  اللجنة 

�س�ؤون  على  امل�سرفني  مل�ؤمتر  املقبل 

الاجئني الفل�سطينيني. 
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عامة  م���ازن��ة  لبناء  املا�سة  احل��اج��ة  ي���ؤك��د  خ��رف��ان 

ل��ل���ك��ال��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م�����س��ادر م��ال��ي��ة م�����س��ت��دام��ة
ال�سروق - 

الفل�سطينيني،  لاجئني  امل�سيفة  ال��دول  عقدت 

ل��اأون��روا،  العام  املف��س  مع  لقاًء   ،6/10 الرب��ع��اء، 

فيليب لزاريني، تركز على بحث امل�ستجدات املحيطة 

بعمل ال�كالة، وبخا�سة او�ساعها املالية.

لدائرة  العام  املدير  خرفان  رفيق  املهند�س  واأكد 

ال�ست�سارية  اجلنة  رئي�س   / الفل�سطينية  ال�س�ؤون 

لل�كالة، خال مداخلة خال له يف هذا اللقاء الذي 

عقد مبقر الرئا�سة العامة لل�كالة بعمان )من خال 

الق�سايا  من  جملة  على  ك�نفرن�س(،  الفيدي�  تقنية 

)مت  التن�سيقي  اللقاء  يف  عليها  الت�افق  مت  قد  كان 

الدول  ممثلي  و�سم  ك�نفرن�س(  الفيدي�  تقنية  عرب 

املا�سة  احلاجة  فيها  مبا   ،)6/9 )الثاثاء،  امل�سيفة 

مالية  م�سادر  على  العامة  م�ازنتها  ال�كالة  تبني  لأن 

بتدبر  املتمثل  احل��ايل  نهجها  م��ن  ب��دل  م�ستدامة، 

ام�رها ماليا �سهرا ب�سهر، ما ي�ؤثر على ج�دة اخلدمات 

الفل�سطينيني،  الاجئني  من  ملنتفعيها  تقدمها  التي 

م�ستقبلها،  ح����ل  ت�����س��اوؤلت  م��ن  ي��ث��ره  ع��م��ا  ف�سا 

عاملية  حملة  يف  ال�كالة  تنطلق  ان  واأهمية  و�سرورة 

امل�س  م��ن  والتحذير  امل���ايل،  عجزها  تغطية  لتامني 

منة  ملنتفعيها  تقدمها  التي  اخلدمات  ون�عية  بكمية 

لأي  ال�كالة  تلجاأ  ل  واأن  الفل�سطينيني،  الاجئني 

حل�سد  ال�سبل  جميع  ا�ستنفاذها  قبل  تق�سفي،  اجراء 

املنظمة  لهذه  امل��ايل  دعمه  لتقدمي  ال��دويل  املجتمع 

املنطقة  وا�ستقرار  لأم��ن  بالن�سبة  الهامة  الممية 

وحتى العامل ككل، واهمية ان ين�سب اهتمام ال�كالة 

على   19  �� ك�فيد  جلائحة  با�ستجابتها  يتعلق  فيما 

حيث  الفل�سطينيني،  لاجئني  القت�سادية  اجل�انب 

دخلهم  م�سدر  فقدوا  مياومة  عمال  هم  منهم  الكثر 

الدول  اتخذتها  التي  الحرتازية  الجراءات  ب�سبب 

ت�قف  من  ذلك  ا�ستتبعه  وما  العدوى،  ملنع  امل�سيفة، 

المم  ان  على  التاأكيد  و�سرورة  القت�سادية،  احلياة 

ال�كالة،  مت�يل  ا�ستدامة  عن  امل�س�ؤولة  هي  املتحدة 

ك�نها من�ساأة بقرار منها.

مف��س عام ال�كالة اأكد على اأن ا�ستثمار املجتمع 

املنطقة  ا�ستقرار  يف  ا�ستثمار  ه�  ال�كالة  يف  ال��دويل 

التي ي�س�بها ا�سطراب وعدم م�ساواة، واأن ال�كالة لن 

نرتك لجئا فل�سطينيا واحدًا بدون رعاية، معربا عن 

تفاوؤله بالنتائج التي �ستتمخ�س عن م�ؤمتر التعهدات 

املن�ي عقده ال�سهر اجلاري برعاية اردنية �� �س�يدية، 

م�سرًا  لل�كالة،  وال�سيا�سي  املايل  الدعم  ح�سد  لغاية 

خال  املانحني  مع  الغاية  ولهذه  للت�ا�سل  لتخطيطه 

املتحدة  ل��اأمم  العام  الم��ني  فيه  مبا  املقبلة،  الفرتة 

والحتاد الوروبي.

خ�����رف�����ان ي���ل���ت���ق���ي وف����������دًا م��ن 

م���ن���ظ���م���ة اط�����ب�����اء ب�����ا ح�����دود
ال�سروق-

رفيق  املهند�س  الفل�سطينية،  ال�س�ؤون  ل��دائ��رة  العام  املدير  التقى   

خرفان، يف مكتبه، الحد، 7/5، وفدًا من »منظمة اطباء با حدود«، عر�س 

خاله لأبرز املهام امل�كلة للدائرة، ويف مقدمتها تقدمي اخلدمات لاجئني 

اللج�ء،  خميمات  يف  منهم  القاطنني  وبخا�سة  اململكة،  يف  الفل�سطينيني 

والهادفة لتح�سني او�ساعهم اخلدمية واملعي�سية.

مروان  ال�سيد  باملنظمة،  امل�ست�سار  من  املك�ن  ال�فد  عر�س  جهته  من 

�سحادة، والدكت�ر هاين ا�سليم، من�سق التخطيط وال�سبكة الطبية باملنظمة، 

اأن�سطة املنظمة التي تتخذ من الردن مركزا اقليميا لها، تقدم من خاله 

العراق،  من  القادمني  وامل�سابني  للمر�سى  والتاهيلية  العاجية  خدماتها 

اليمن، الاجئني من �س�ريا، والرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مبا فيها قطاع 

غزة.

وناق�س اللقاء �سبل تذليل العقبات الل�ج�ستية والدارية التي تعرت�س 

العاج  لتلقي  الردن  اىل  غزة  قطاع  ابناء  من  واملر�سى  امل�سابني  و�س�ل 

والتاهيل يف املن�ساآت الطبية العائدة للمنظمة.

خدمًة  واملنظمة  الدائرة  بني  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  وجرى  كما 

لاجئني الفل�سطينيني يف اململكة، وبخا�سة ابناء املخيمات.    

وتاأ�س�ست املنظمة )والتي هي غر حك�مية وغر ربحية( يف فرن�سا يف 

العام 1971، لتت��سع عملياتها لت�سمل الي�م 70 بلدا، تغطي خمتلف �سياقات 

الك�ارث  او  امل�سلحة  النزاعات  او  الوبئة  تف�سي  حالت  يف  كما  الزم��ات 

الطبيعية، ف�سا عن حات التهمي�س والق�ساء عن نظام الرعاية الطبية.   

وفيما يتعلق بالردن، تقدم املنظمة خدمات طبية وتاهيلية خمتلفة 

من خال م�ازنة ت�سغيلية تناهز ال� 38 ملي�ن دولر، يق�م بها كادر من 420 

من  منهم   %80 )نح�  �سهريا  مري�سا   50 لنح�  خدماتهم  يقدم�ن  �سخ�سا، 

اليمن والعراق(.

اج����ت����م����اع ت��ن�����س��ي��ق��ي ل����ل����دول امل�������س���ي���ف���ة ل��اج��ئ��ني 

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

امل�اقف  تن�سيق  الجتماع  وبحث 

تتعلق  ق�سايا  جملة  جت��اه  العربية 

الغ�ث  وكالة  ت�اجه  التي  بالتحديات 

دعم  و�سبل  املالية  وميزانيتها  الدولية، 

بالإ�سافة  املقبلة،  الفرتة  خال  عملها 

والإ�سرائيلية  المريكية  الدع�ات  اىل 

لأن���ه���اء ع��م��ل الون������روا وامل���ح���اولت 

الون��روا  من�ساآت  لأغ��اق  الإ�سرائيلية 

ل�سم  اإ�سرائيل  وخمططات  القد�س  يف 

وتداعيات  الغربية  ال�سفة  من  اأرا�سي 

الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  ع��ل��ى  ذل���ك 

والونروا.

واأك�����د خ���رف���ان  يف ك��ل��م��ة خ��ال 

ب�سدة   ي��دي��ن  الأردن  ان  الج��ت��م��اع  

بها  يق�م  التي  واجل��رائ��م   النتهاكات 

الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف الأرا���س��ي 

القد�س  فيها  مبا  املحتلة،  الفل�سطينية 

اخلانق  وح�����س��اره  املحتلة،  ال�سرقية 

وكذلك  غزة،  قطاع  �سد  يفر�سه  الذي 

بال�  ي�سميه  ما  اىل  بال�سم  تهديداته 

امل��زع���م��ة،  ال�سرائيلية  »ال�����س��ي��ادة« 

اأجزاء وا�سعة من الرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة، والتي اإن حدثت �ستغلق الطريق 

وم�ستدام   و�سامل  ع��ادل  حل  اأي  ب�جه 

مبا  ال�سرائيلي،   �� الفل�سطيني  لل�سراع 

م�ستقلة  فل�سطينية  دول��ة  اإق��ام��ة  فيه 

من  ال��راب��ع  ح���دود  على  ���س��ي��ادة  وذات 

القد�س  عا�سمتها   ،1967 ح��زي��ران 

ال�����س��رق��ي��ة، وح���ل ق�����س��ي��ة ال��اج��ئ��ني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، ا���س��ت��ن��ادا ل���ق���رارات 

ال�سرعية الدولية وخا�سة القرار 194.

واأ�ساف خرفان ان الأردن بقيادته 

ال��ساية  األ تنازل عن  ي�ؤكد  الها�سمية 

يف  الإ�سامية  املقد�سات  على  الها�سمية 

والهيئات  الدول  خرفان  وحث  القد�س، 

الذي  الط�ارئ  نداء  تلبية  املانحة على 

ازمة جائحة  ال�كالة مع ظه�ر  اأطلقته 

تلبية  يف  ذل��ك  لأهمية   ،19  ���� ك�فيد 

لقطاعات  بالن�سبة  املا�سة  الحتياجات 

الفل�سطينيني،  ال��اج��ئ��ني  م��ن  وا���س��ع��ة 

القت�سادية  النتائج  عمقتها  وال��ت��ي 

ال�خيمة التي تركتها هذه الزمة �س�اء 

عليهم اأو على الدول امل�سيفة.

وت���ق���دم خ���رف���ان ب��ال�����س��ك��ر اىل 

راأ�سها  وعلى  الاجئني  ���س���ؤون  دائ���رة 

املبادرات  اب� ه�يل على  الدكت�ر احمد 

حل�سد  التحرك  وخطة  اأطلقتها  التي 

احت�ت  والتي  ل��اأون��روا  امل��ايل  الدعم 

وحثت  قيمة،  وتفا�سيل  معل�مات  على 

اجله�د  ببذل  ال�ستمرار  على  اجلميع 

العام  لهذا  الون��روا  عجز  ل�سد  الازمة 

والع�ام لقادمة.

واج��م��ع��ت ال����ف����د امل�����س��ارك��ة يف 

الداعم  امل�حد  م�قفها  على  الجتماع 

وح�سد  عملها  ا�ستمرارية  يف  ل��اأون��روا 

خدماتها  تقدمي  ل�سمان  امل��ايل  الدعم 

اىل  بالإ�سافة  الفل�سطينيني  لاجئني 

رف�سهم القاطع للمخططات الإ�سرائيلية 

ل�سم اأرا�سي من ال�سفة الغربية.

ال�سروق -

دائ������رة  ع����ق����دت   

الفل�سطينية  ال�����س���ؤون 

تن�سيقيًا  اج��ت��م��اع��ًا 

امل�سيفة  ال��دول  ملمثلي 

الفل�سطينيني  لاجئني 

ي���م ال��ث��اث��اء امل���اف��ق 

مدير  برئا�سة   6/30

املهند�س  ال��دائ��رة  ع��ام 

رف��ي��ق خ��رف��ان، وي��اأت��ي 

ه���ذا الج��ت��م��اع ال��ذي 

عقد عرب تقنية الزووم 

تنفيذا لت��سيات م�ؤمتر 

امل�����س��رف��ني ع��ل��ى ���س���ؤون 

الفل�سطينيني  الاجئني 

 )  69  ( دورت��������ه  يف 

ومب�����س��ارك��ة وف�����د من 

ف��ل�����س��ط��ني و����س����ري���ا 

قبيل  ول��ب��ن��ان  وم�����س��ر 

ان���ع���ق���اد اج��ت��م��اع��ات 

ال�ست�سارية  اللجنة 

لاأونروا ي�مي الربعاء 

واخلمي�س املقبلني.

تنازل  ل  خرفان: 

ع�����ن ال��������س���اي���ة 

ال����ه����ا�����س����م����ي����ة 

ع���ل���ى امل��ق��د���س��ات 

الإ������س�����ام�����ي�����ة 

ال�����ق�����د������س يف 
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ال�سروق- 

خرفان  رف��ي��ق  املهند�س  اأك���د 

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

ح�سد  �سرورة  على  الفل�سطينية 

العربية  ال��دول  م�اقف  وتن�سيق 

الفل�سطينيني يف  امل�سيفة لاجئني 

الذي متر به  الع�سيب  ال�قت  هذا 

الق�سية الفل�سطينية مبا فيه تلك 

ال�سم  ت�ستهدف  التي  املخططات 

والت�سفية، وما يتبعه من تاأثرات 

على اخلدمات التي تقدمها ملايني 

من الاجئني الفل�سطينيني.

وا���س��ت��ع��ر���س خ���رف���ان ل��دى 

تقنية  ع��رب  اج��ت��م��اع��ا  ت��راأ���س��ه 

الفيدي� ك�نفرن�س يف مقر الدائرة 

ا���س��ت��ج��اب��ة ال����ك���ال���ة جل��ائ��ح��ة 

الاجئني  على  وتاأثراتها  ك�رونا 

الكثر  فقد  حيث  الفل�سطينيني 

املياومة  كعمال  رزقه  م�سدر  منهم 

وتقدمه  ق��دم��ت��ه  م��ا  اىل  م�����س��را 

احلك�مة الأردنية لهم من اغاثات 

يعينهم  مبا  طارئة  وعينية  مالية 

على م�اجهة الأعباء القت�سادية 

والجتماعية للجائحة.

واع���������رب خ�����رف�����ان خ���ال 

����س���ارك فيه  ال�����ذي  الج���ت���م���اع 

امل�سيفة  ال����دول  ع��ن  م��ن��دوب���ن 

امله  عن  الفل�سطينيني  لاجئني 

جت��اوز  م��ن  ال���ك��ال��ة  تتمكن  ان 

ازم��ت��ه��ا امل��ال��ي��ة مب���ا مي��ك��ن��ه��ا من 

اخلدمات  بتقدمي  عملها  م�ا�سلة 

الفل�سطينيني  لاجئني  ال�سرورية 

عقده  امل��ق��رر  امل���ؤمت��ر  اىل  من�ها 

برعاية  اجل����اري  ال�����س��ه��ر  خ���ال 

ح�سد  بهدف  �س�يدية   – اردن��ي��ة 

واملايل  وال�سيا�سي  الدويل  الدعم 

العام  خ��ال  ل��اأون��روا  امل�ستدام 

اجل���اري وم��ا ب��ع��ده ، وذل���ك وفق 

الأم��د  ط�يلة  م��ايل  مت�يل  اآليات 

خدماتها  ا���س��ت��م��راري��ة  ل�����س��م��ان 

المم��ي  تف�ي�سها  وف��ق  احلي�ية 

حلني الت��سل اىل حل دائم وعادل 

لقرارات  وفقا  الاجئني  لق�سية 

الأمم املتحدة ذات ال�سلة .

خرفان ي�ؤكد �سرورة ح�سد اجله�د ملعاجلة العجز املايل لاأونروا

ال�سروق -

ال�سيد  الأردن،  يف  اإيطاليا  �سفر  �سعادة  وقع   

فابي� كا�سي�سي ومدير عمليات وكالة الأمم املتحدة 

لإغاثة وت�سغيل لجئي فل�سطني يف ال�سرق الأدنى 

)الأونروا( يف الأردن، حممد اآدار، م�ساهمة بقيمة 

1.5 ملي�ن ي�رو لدعم برنامج الأونروا ال�سحي يف 

الأردن. 

احلك�مة  م��ن  بتم�يل  ال��دع��م  ه���ذا  وي��اأت��ي 

للتعاون  الإيطالية  ال�كالة  خال  من  الإيطالية 

تقدمي  م�ا�سلة  امل�سروع  ه��ذا  ي�سمن  و  التنم�ي 

اخلدمات الطبية املقدمة يف مركز النزهة ال�سحي 

التابع لاأونروا لأكرث من 85،000 لجئ فل�سطيني 

يعي�س�ن يف املنطقة. كما �سي�سمن ا�ستمرار اأكرث من 

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

امللك عبد اهلل،  املقيم�ن يف حديقة  الأف��راد  فيهم 

ذلك  يف  مبا  الكافية  ال�سحية  الرعاية  تلقي  من 

وخدمات  والثان�ية  الأول��ي��ة  ال�سحية  اخلدمات 

ال�سحية  اخل��دم��ات  م�ست�سفيات  اىل  التح�يات 

العامني  مدار  على  )الثالثية(  واملتخ�س�سة  العامة 

املقبلني.

وح�سر حفل الت�قيع، �سعادة ال�سفر الإيطايل 

الأول  وال�سكرتر  كا�سي�سي،  فابي�  الأردن،  يف 

لل�سفارة الإيطالية، فالريا روماري، ورئي�س مكتب 

عمان،  يف  التنم�ي  للتعاون  الإيطالية  ال�كالة 

مي�سيل م�رانا، ومدير عام دائرة الربامج الإن�سانية 

التنم�ي،  للتعاون  الإيطالية  ال�كالة  مكتب  يف 

مدير  ال��رح��م��ن،  عبد  م���ف��ق  و  ب���ت���ن،  اأنط�ني� 

دائ��رة  يف  الدولية  واملنظمات  الأون���روا  مديرية 

ال�س�ؤون الفل�سطينية.

هذا  خال  »من  كا�سي�سي  ال�سفر  �سعادة  وقال 

التم�يل اجلديد، ت�ؤكد احلك�مة الإيطالية دعمها 

ل�سالح  الها�سمية  الأردنية  اململكة  املت�ا�سل جله�د 

اأي�سًا  ال�سفر  �سعادة  واأ�سار  �سعفًا«  الأكرث  الفئات 

اإىل �سعي احلك�مة الإيطالية املت�ا�سل لا�ستجابة 

»تهدف  ال�سحي.  القطاع  ودع��م  الاجئني  لأزم��ة 

الن�سطة  دع��م  اإىل  الإيطالية  احلك�مة  منحة 

من  للمت�سررين  الأون���روا  تقدمها  التي  امل�ساعدة 

اأم���ده، مبا  ال���ذي ط��ال  وال��ن��زوح  املمتدة  الأزم���ة 

العاملية  ال�سحة  يف  اإيطاليا  م�ساهمة  مع  يتما�سى 

للرعاية«  والعادل  ال�سامل  ال��س�ل  �سمان  بهدف 

اأ�ساف �سعادة فابي� كا�سي�سي.

واأعرب مدير مكتب ال�كالة الإيطالية للتعاون 

ارتياحه  ع��ن  م���ران��ا،  مي�سيل  عمان  يف  التنم�ي 

يف  الإيطايل  التعاون  مل�ساهمة  الإيجابي  للتط�ر 

نزح�ا  الذين  فل�سطني  لاجئي  امل�ساعدة  تقدمي 

اأهمية  واأبرز  الأردن،  اإىل  ال�س�رية  الأزمة  ب�سبب 

قائًا:  الأردن،  يف  الأون��روا  مع  اجلديدة  ال�سراكة 

�س�ريا  م��ن  ال��ق��ادم��ني  فل�سطني  لج��ئ��ي  و���س��ع  »ان 

الثانية  امل�سيفة  الدولة  يف  الآن  يعي�س�ن  واللذين 

نتج عنها الكثر من امل�سكات التي �ساهمت يف ا�سعاف 

اقت�سادية،  فر�س  اإىل  كال��س�ل  منهم،  العديد 

وحت�سني �سبل العي�س والرعاية ال�سحية. من خال 

هذه املبادرة، يعتزم التعاون الإيطايل تعزيز �سم�د 

اإىل  ال��س�ل  حت�سني  خ��ال  من  فل�سطني  لجئي 

خدمات الرعاية ال�سحية و�سمان ت�افرها. »

الأردن،   يف  الأون���روا  عمليات  مدير  واأع���رب 

عن  بالنيابة   « قائا:  امتنانه  عن  اآدار،  حممد 

على  اإيطاليا  حك�مة  اأ�سكر  اأن  اأود  الأون�����روا، 

يف  الأردن  يف  ال�سحي  لربناجمنا  ال�سخي  دعمها 

هذا  اىل  احل��اج��ة  فيه  ت�ستد  ال��ذي  ال���ق��ت  ه��ذا 

الدعم. �ست�ساعدنا هذه امل�ساهمة على �سمان ت�فر 

يف  مبا�سر  ب�سكل  ت�ساهم  التي  ال�سحية  الرعاية 

ذلك  يف  مبا  فل�سطني،  لاجئي  الب�سرية  التنمية 

لجئي فل�سطني القادمني من �س�ريا.«

يجدر بالذكر، باأن الأونروا يف الأردن تدير 25 

اأ�سنان متنقلة، وتقدم  مركًزا �سحًيا واأربع عيادات 

 2.2 حل�ايل  ال�ساملة  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

ملي�ن لجئ فل�سطيني م�سجل يف الأردن.

اإي���ط���ال���ي���ا 

والأون�������روا 

ت�����ق����ع����ان 

ات���ف���اق���ي���ة 

 1.5 بقيمة 

ي�رو  ملي�ن 

ل�����ت������ف�����ر 

ال���رع���اي���ة 

ال�����س��ح��ي��ة 

ل����اج����ئ����ي 

ف��ل�����س��ط��ني 

الأردن ف�ي 

العدد الثاين واخلم�سون 8 ذو احلجة 1441 املوافق  29 متوز 2020 م
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ال�سروق - 

اللكرتونية/ احلك�مة  ق�سم  عقد 

مديرية تكن�ل�جيا املعل�مات يف دائرة 

الثنني  ي���م  الفل�سطينية  ال�����س���ؤون 

عمل  ور���س��ة   2020/7/13 امل���اف��ق 

ا�ستخدام  كيفية   « بعن�ان  تدريبية 

نظام بيانات النازحني« 

قدمتها  التي  ال�ر�سة  وا�ستهدفت 

اللكرتونية  احل��ك���م��ة  ق�سم  رئي�س 

م�ظفي  من  ع��ددا  جابر  حممد  غ��ادة 

الدائرة من ق�سم خدمة اجلمه�ر وق�سم 

اخلدمات الدارية امل�ساندة/الر�سيف 

ومن اأبرز املحاور التي مت مناق�ستها 

خال ال�ر�سة قاعدة بيانات النازحني 

وا�ستعام  بحث  نظام  اىل  وحت�يلها 

اللكرتونية،  احلك�مة  ق�سم  قبل  من 

وم���زاي���ا ال��ن��ظ��ام م��ن ب��ح��ث وت��ق��اري��ر 

وكيفية عر�س بطاقة النازح وطباعتها 

عن  ال��ب��ح��ث  كيفية  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

بطرق  البطاقات  وا�سحاب  النازحني 

خمتلفة، مثل )البحث ح�سب ال�سم او 

املركز او العائلة او رقم البطاقة(

اىل  النازحني  بيانات  نظام  ويهدف 

ايجاد طريقة �سهلة و�سريعة للح�س�ل 

احلاجة  دون  النازحني  معل�مات  على 

اىل البحث يف امللفات ال�رقية بالطرق 

من  وال�ستفادة  ال�سابقة  التقليدية 

ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ال��ن��ازح��ني امل���ج���دة 

ت�سريع  اىل  بالإ�سافة  ال��دائ��رة،  لدى 

املقدمة  اخلدمة  وحت�سني  الج��راءات 

ملتلقي اخلدمة

النظام  فكرة  بان  ال�سارة  وجت��در 

قبل  من  ابداعية  كفكرة  اقرتاحها  مت 

رئي�س ق�سم احلك�مة اللكرتونية غادة 

قاعدة  م��ن  لا�ستفادة  ج��اب��ر  حممد 

بيانات النازحني املت�فرة لدى الدائرة 

من  فيها  للبحث  �سهلة  طريقة  وايجاد 

قبل م�ظفي الدائرة.

ور�����������س����������ة ت�������دري�������ب�������ي�������ة ع����������ن ك�����ي�����ف�����ي�����ة ا��������س�������ت�������خ�������دام ن�����ظ�����ام

» ال����ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي����ة  ال�����������������س���������ؤون   « يف  ال�������ن�������ازح�������ني  ب������ي������ان������ات 

ت���ت���ربع ب�����اأدوي�����ة ل������« ال���ع����ن 

SPM للفل�سطينيني«  الطبي 

ال�سروق-

الأردن��ي��ة  اخل��ري��ة  الهيئة  �سلمت    

طبية  وم�ستلزمات  اأدوي��ة  تربع  الها�سمية 

الطبي  للع�ن  الأردن��ي��ة  اجلمعية  ل�سالح 

 SPM م�ؤ�س�سة  من  مقدمة  للفل�سطينيني 

اجلمعية  لعمل  دعما  وذلك  الندوني�سية، 

للمر�سى  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  يف 

الأردن  يف  املخيمات  يف  املقيمني  املحتاجني 

حالة  ك��ل  ح�سب  جم��ان��ا  ت�زيعها  وليتم 

مر�سية، وياأتي هذا التربع من خال الهيئة 

وبالتن�سيق  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اخلرية 

ب���زارة  الفل�سطينية  ال�����س���ؤون  دائ���رة  م��ع 

املر�سى  امل��راج��ع��ني  خل��دم��ة  اخل��ارج��ي��ة 

الع�ن  م��راك��ز  يف  الخت�سا�س  ل��ع��ي��ادات 

الطبي الفل�سطيني يف خميم غزة يف جر�س 

وخميم حطني وخميم الطالبية.

وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن ال��ت��ع��اون 

الها�سمية  الأردن��ي��ة  اخلرية  الهيئة  بني 

�سفارتهم  خال  من  الندوني�سية  واجلهات 

تنفيذ  مت  حيث  ط�يل  ب��اع  لها  الأردن  يف 

وغ��ذائ��ي��ة  و���س��ح��ي��ة  تعليمية  م�����س��اري��ع 

الاجئني  خلدمة  الطرفني  بني  م�سرتكة 

داخل  اللج�ء  خميمات  يف  الفل�سطينيني 

اخلرية  الهيئة  ت��ع��اون  وي��اأت��ي  الأردن، 

الطبي  وال���ع����ن  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  الأردن����ي����ة 

الطبية  ال�ستفادة  ل�سمان  للفل�سطينيني 

الأكرث  امل�ستفيدين  اإىل  وال��س�ل  الأك��رب 

حاجة من الاجئني والأ�سر العفيفة.

خ������رف������ان ُي���������س����ي����د ب�����ال�����دع�����م الي�������ط�������ايل ل�������اأون�������روا
 ال�سروق-

املدير  خ��رف��ان،  رفيق  املهند�س  اأ���س��اد   

العام لدائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية، بالدعم 

اجلمه�رية  تقدمه  الذي  وال�سيا�سي  املايل 

يف  دعمها  فيه  مب��ا  ل���اأون���روا،  اليطالية 

العام  ويف  دولر،  ملي�ن   17 ب�   2018 العام 

الأمر  ي�رو،  الف  ملي�ن و700  ب� 13   2019

الذي �ساهم يف م�ساعدتها على جت�سر ه�ة 

الذي  واخلطر  امل�سب�ق  غر  املايل  عجزها 

جانب  اىل  ه��ذا   ،2018 ال��ع��ام  منذ  عانته 

التعاون المنائي  تبنيها ومن خال »وكالة 

ت�سهم  م�ساريع  ورع��اي��ة  دع��م  الي��ط��ايل« 

واخلدمية  املعي�سية  الو���س��اع  حت�سني  يف 

ومنها  اململكة،  يف  الفل�سطينيني  لاجئني 

لأ�سر  �سكنية  وح��دة   100 ح���ايل  تاأهيل 

حمتاجة يف خميم حطني. 

األقاها  التي  الكلمة  يف  خرفان،  وثمن 

ن��ي��اب��ة ع��ن��ه م��دي��ر م��دي��ري��ة الون�����روا 

وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ب���دائ���رة ال�����س���ؤون 

خال   �� عبدالرحمن  م�فق  الفل�سطينية، 

ال�سفر  ب��ت���ق��ي��ع  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ف��ال��ي��ة 

اليطايل بعمان، فابي� كا�سيزي، اخلمي�س، 

املتعلقة  اليطالية  امل�ساهمة  على   ،7/9

اطلقته  ال����ذي  ال���ط����ارئ  ن����داء  بتلبية 

الفل�سطينيني  الاجئني  مل�ساعدة  الون��روا 

النازحني من �س�ريا اىل اململكة ��، بالعاقات 

التاريخية التي تربط اململكة باجلمه�رية 

اليطالية، والتي عمل ويعمل على ت�ثيقها 

وفخامة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

الرئي�س �سرجي� ماترل، حيث اجلمه�رية 

اليطالية وكما اأكد جالته �سريك للمملكة 

وحتقيق  الإق��ل��ي��م  لتحديات  الت�سدي  يف 

البحر  الأمن وال�ستقرار يف منطقة ح��س 

امل�سرتكة  ال��روؤى  جانب  اىل  هذا  املت��سط، 

ح�ل عملية ال�سام وم�ستقبل القد�س. 

التي  الكلمة  يف  اأك��د  كا�سيزي  ال�سفر 

األقاها يف هذه الحتفالية التزام احلك�مة 

اأن  اىل  م�سرًا  الون��روا،  بدعم  اليطالية 

اإمنا  الت�جه  وبهذا  اليطالية  احلك�مة 

مل�ساعدة  الردن��ي��ة  اجله�د  وتدعم  ت�ؤكد 

الاجئني الفل�سطينيني.

مدير منطقة عمليات ال�كالة / الردن، 

بجه�د  فيها  اأ�ساد  كلمة  األقى  ادار،  حممد 

اململكة لدعم ال�كالة، لي�س يف الردن فقط 

مثمنًا  الخ��رى،  عملياتها  مناطق  يف  ولكن 

ال�سحي  للربنامج  الإيطالية  احلك�مة  دعم 

لل�كالة يف الأردن يف هذا ال�قت الذي ت�ستد 

فيه احلاجة اإىل هذا الدعم.

مدير مكتب ال�كالة الإيطالية للتعاون 

اأك��د  م���ران��ا،  مي�سيل  ع��ّم��ان،  يف  المن��ائ��ي 

وكالة  مل�ساهمة  الإيجابي  للتط�ر  ارتياحه 

امل�ساعدة  ت��ق��دمي  يف  الإي��ط��ايل  ال��ت��ع��اون 

من  نزح�ا  الذين  الفل�سطينيني  لاجئني 

خال  ومن  باإنه  م�سيفا  الأردن،  اإىل  �س�ريا 

�سم�د  تعزيز  ال�كالة  تعتزم  املبادرة،  هذه 

الاجئني الفل�سطينيني يف الردن من خال 

الرعاية  خ��دم��ات  اإىل  ال������س���ل  حت�سني 

ال�سحية و�سمان ت�افرها.

هذا  �سي�سمن  لل�كالة،  بيان  وبح�سب 

الدعم الإيطايل )1،5 ملي�ن ي�رو(؛ م�ا�سلة 

املقدمة  الطبية  اخلدمات  تقدمي  ال�كالة 

والذي  لها  التابع  ال�سحي  النزهة  مركز  يف 

فل�سطيني  لج��ئ  األ��ف   85 من  اأك��رث  يخدم 

تلقي  ا�ستمرار  املنطقة، وكذلك  يعي�س�ن يف 

اأكرث من 14،500 لجئ فل�سطيني من �س�ريا 

يف الأردن، الرعاية ال�سحية الكافية مبا يف 

ذلك اخلدمات ال�سحية الأولية والثان�ية، 

م�ست�سفيات  اإىل  ال��ت��ح���ي��ات  وخ��دم��ات 

اخلدمات ال�سحية العامة واملتخ�س�سة على 

مدار العامني املقبلني.
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ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة حت�����س��ل  ال�����������س������ؤون  ال����داخ����ل����ي����ة يف  ال����رق����اب����ة  وح��������دة 

ع�����ل�����ى م�����رت�����ب�����ة م����ت����ق����دم����ة ح���������س����ب ت����ق����ي����ي����م دي��������������ان امل���ح���ا����س���ب���ة

ال�سروق-

  حازت وحدة الرقابة الداخلية يف دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية على مرتبة متقدمة 

الرقابة  ل�حدات  املحا�سبة  دي�ان  بها  قام  التي  الدورية  التقييمية  الدرا�سة  نتائج  وفق 

الداخلية لدى اجلهات اخلا�سعة لرقابته والبالغ عددها 141 وحدة حك�مية. 

النتائج ح�س�ل وحدة الرقابة الداخلية يف الدائرة على العامة ) 98      واظهرت 

ال���زارات  يف  الفاعلة  الرقابة  وح��دات  من  تعترب  حيث  جدا  متقدمة  ومبرتبة   )  100  /

والدوائر احلك�مية ، علما ان هناك وحدات رقابية مت تقييمها مبت��سطة الفاعلية او غر 

فاعلة. 

    ومت التقييم بناء على من�ذج خ��ا�س اعده دي���ان املحا�سبة حيث اعطي لكل بند وزن 

ومبجم�ع عام���ات ) 100 ( 

ويبني جدول النتائج ح�س�ل كل من )رئا�سة ال�زراء ودي�ان اخلدمة املدنية ومديرية 

المن العام ( فقط على العامة الكاملة 100/100 .

مل��ع��ي��اري  تن�سيقي  اج��ت��م��اع 

يف  وال�سرتاتيجية  القيادة 

الفل�سطينية ال�س�ؤون  دائ��رة 
 

ال�سروق -

ل��ل��دورة  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ائ��زة  يف  للعمل  ا�ستكمال   

احلالية، عقد مكتب اجلائزة  يف دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية 

واأع�ساء  املعاير  روؤ���س��اء  م��ع  تن�سيقية  اجتماعات  ع��دة 

وذل��ك    2020  /6  /22  -10 م��ن  بالفرتة  وذل��ك  الفريق 

واأهم  معيار  كل  عمل  وخطة  الإجن��ازات  ا�ستعرا�س  بهدف 

الت��سيات. 

و ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا ت��ن�����س��ي��ق��ي��ا مل���ع���ي���اري ال��ق��ي��ادة 

اهلل  عبد  امللك  جائزة  معاير  اهم  ى  اأحد  وال�سرتاتيجية 

الثاين للتميز ي�م الثنني امل�افق 6/22.

فريق  اإجن�����ازات  ا���س��ت��ع��را���س  الج��ت��م��اع  خ���ال  ومت 

 2019-2018 ع��ام��ي  خ���ال  وال��ق��ي��ادة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

واملعززات  ال�ثائق  جاهزية  اأهمية  بحث  اىل  بالإ�سافة 

واخلطط  ال�سرتاتيجية  اخلطة  تت�سمن  والتي  الكرتونيا 

لتقييم  النهائي  والتقرير  �سن�ية  ربع  والتقارير  الت�سغيلية 

ال�سرتاتيجية واية معززات اأخرى تتعلق باملعيار.

ور�سى  اخل��دم��ة  متلقي  درا���س��ات  نتائج  بحث  مت  كما 

بجمع  يق�م  ال��ذي  التحليل  فريق  مع  وال�سركاء  امل�ظفني 

وحتليلها  الغاية  لهذه  اعدت  ا�ستبيانات  خال  من  البيانات 

للخروج بنتائج هذه الدرا�سات.

ور������س�����ة اآل�����ي�����ة ت���ع���ب���ئ���ة ال����ت����ق����اري����ر ال����رب����ع 

» ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة  ال�����������س������ؤون   « يف  ����س���ن����ي���ة 
ال�سروق- 

يف  امل�ؤ�س�سي  التط�ير  ق�سم  عقد 

دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية ي�م الأربعاء 

امل�افق 2020/7/1 ور�سة عمل تعريفية 

الربع  التقارير  تعبئة  اآل��ي��ة   « بعن�ان 

الإدارية  ال�س�ؤون  مدير  افتتحها  �سن�ية 

�سامر خ�ساونة .« 

قدمتها  التي  ال�ر�سة  وا�ستهدفت 

علياء  امل�ؤ�س�سي  التط�ير  ق�سم  رئي�س 

القائمني  الدائرة  م�ظفي  من  عدد  داود 

وتعبئة  الت�سغيلية  اخلطة  اإع��داد  على 

التقارير. 

طرحها  مت  التي  امل��ح��اور  اأه��م  وم��ن 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  ال�ر�سة  خ��ال 

وعاقتها ب�ثيقة الأردن 2025، وربطها 

باخلطة الت�سغيلية وكيفية و�سع الربامج 

با�ستخدام  وقيا�سها  متابعتها  وامل�ساريع 

التقارير الربع �سن�ية. 

التط�ير  ق�سم  باأن  اخل�ساونة  وبني 

امل�ؤ�س�سي ي�سعى دائما اىل تط�ير الأداء 

امل�ظفني  لتحفيز  الإج��راءات  وتب�سيط 

الب�ابة  خ��ال  من  التقنية  ل�ستخدام 

مديرية  اأ�س�ستها  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 

تكن�ل�جيا املعل�مات يف الدائرة، م�سجعا 

على عقد ور�سات نقل معرفة مما �ست�ساهم 

يف رفع وبناء قدرات امل�ظفني املهنية. 

وا���س��ت��م��ل��ت ال���ر���س��ة ع��ل��ى ج��ان��ب 

تطبيقي مما �ساهم يف فتح جمال للنقا�س 

والأ�سئلة.

ن�����������س�����اط�����ات جل�����ن�����ة خ�������دم�������ات خم�����ي�����م ال�������س���خ���ن���ة
ال�سروق- 

خدمات  جلنة  اق��ام��ت 

والهيئة  ال�سخنة  خم��ي��م 

�سباب  ون��ادي  ال�ست�سارية 

خم��ي��م ال�����س��خ��ن��ة ون����ادي 

وبلدية  الريا�سي  ال�سعلة 

ال�سخنة  منطقة  الها�سمية 

وق���ف���ة ت�����س��ام��ن��ي��ة دع��م��ا 

جله�د جالة امللك عبداهلل 

للق�سية  ال��داع��م��ة  ال��ث��اين 

وال������س��اي��ة  الفل�سطينية 

املقد�سات  على  الها�سمية 

ورف�س �سم الغ�ار واأجزاء 

من ال�سفة     
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ن���������س����اط����ات ج���م���ع���ي���ة ع���ن���دي 

ال��������ح�������دات خم�����ي�����م  يف  ح�����ل�����م 
 ال�سروق - 

اخلر  طرود  مقرها  يف  الي�م  حلم  عندي  جمعية  وزعت 

على بع�س العائات العفيفة امل�سجلني يف ك�س�فاتها وذلك �سمن 

امل�ساعدات العاجلة لإغاثة الأ�سر يف ظل الو�ساع التي متر بها 

الباد رئي�س جمعية عندي حلم وقال رئي�س اجلمعية خالد 

اجلبلي » ت�ا�سل ادارة اجلمعية وم�ساعداتها للعائات العفيفة 

ه� لتعزيز �سم�ده

و تلبية، مثمنا دور ال�سركاء الداعمني ملبادرات اجلمعية 

ان تبقى يد اجلمعية ممدودًة  و اعدًا  �سكر خا�س  لهم  و قدم 

مل�ساعدة الأ�سر العفيفة و دعمها ب�ستى الأ�سكال.

و اأكد نائب رئي�س اجلمعية خليل عبد اخلالق اأن جمعية 

الظروف  ظل  يف  جه�دها  وتكثف  عملها  ت�ا�سل  حلم  عندي 

ال�سعبة والدقيقة التي متر بها الباد ،  م��سحا اأن ذلك ي�سع 

على عاتق اجلمعية  و�سركائها املزيد من امل�س�ؤولية .

و عقدت جمعية عندي حلم للمبادرات الإن�سانية انتخاب 

هيئة اإدارية جديدة للجمعية للدورة القادمة )2020 - 2022 

الهيئة  بح�س�ر    2020  /  7  /  4 امل�افق  ال�سبت  ي�م  وذل��ك   )

الجتماعية  التنمية  مديرية  من  وباإ�سراف  للجمعية  العامة 

ل�سرق عمان و بح�س�ر مندوب من مركز اأمن الأ�سرفية . 

وقدم الرئي�س ال�سابق للجمعية خالد اجلبلي �سكره لكافة 

اع�ساء الهيئة العامة والدارية ال�سابقة التي عملت معه على 

مدار �سن�ات، ليعلن ا�ستقالته تاركا املجال امام اع�ساء الهيئة 

العامة لختيار رئي�سا واع�ساء جدد وبعد مداولت بني اع�ساء 

رئي�سا  اجلبلي  انتخاب  باإعادة  احل�س�ر  طالب  العامة  الهيئة 

�سهدت  التي  اجلمعية  اعمال  مل�ا�سلة  قادمة  لدورة  بالتزكية 

تط�را كبرا اثناء رئا�سته لها وو�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات 

اجلديدة وان�ساء املبادرات التط�عية مل�ا�سلة العطاء والتقدم 

حيث �سهدت اجلمعية اجنازات كبره يف عهده. 

اجلديدة  الداري��ة  الهيئة  اع�ساء  انتخاب  اي�سا  وجرى 

جلمعية عندي حلم وهم ال�ستاذ املحامي عبد العزيز �سقر اب� 

يحيى، خليل عبد اخلالق، طارق اب� جراد، وائل حماد، ي�ن�س 

الق�ا�سمي وتامر م�سعل. 

الن�سطة  وتعترب جمعية عندي حلم من �سمن اجلمعيات 

تق�م  والتي  خا�سًة  عمان  و�سرق  عامة  العا�سمة  حمافظة  يف 

ال�سديقة  اجلمعيات  ودعم  العفيفة  الأ�سر  من  العديد  بدعم 

مبختلف حمافظات اململكة.

ن�������س���اط���ات جل���ن���ة خ�����دم�����ات خم���ي���م ارب�����د

ال�سروق - 

تن�سيقيا  اجتماعا  اربد  خميم  خدمات  جلنه  عقدت 

واع�ساء  رئي�س  بح�س�ر  املدين  املجتمع  وم�ؤ�س�سات  للجان 

جلنه اخلدمات واع�ساء املجل�س املحلي الامركزية ملنطقه 

امل�افق  ال�سبت  ي���م  اللجنة  اجتماعات  بقاعه  الن�سر 

.2020/7/4

اجل  م��ن  م�ا�سيع  ع��دة  بحث  الجتماع  خ��ال  ومت 

تن�سيق العمل امل�سرتك بني الهيئات العاملة يف خميم اربد 

لتحقيق املطالب العامة لتح�سني م�ست�ى اخلدمات املقدمة 

لأهايل املخيم. 

للخدمات  عر�س  بحثها  مت  التي  امل�ا�سيع  اأب��رز  ومن 

املقدمة وامل�ساريع ملنطقة الن�سر من قبل �سمر كل�س

 ع�س� املجل�س املحلي ومناق�سة م�سكلة مياه المطار يف 

املخيم واأخذ العلم باإجراءات جلنة خدمات املخيم لطرح 

عطاء العمل حال النتهاء من تعبيد �س�ارع املخيم. 

رئي�س جلنة خدمات  انتخاب  كما مت خال الجتماع 

املدين  املجتمع  مل�ؤ�س�سات  رئي�س  ال�سالح  حمم�د  املخيم 

وكذلك انتخاب اأمني ال�سندوق من جمعية الفاروق اخلرية 

واأمني ال�سر من جمعية خميم اربد. 

)قاعدة  التن�سيقي  الربنامج  املجتمع�ن  وا�ستعر�س 

امل�ا�سيع  من  وغرها  امل�ؤ�س�سات  بني  امل�سرتكة  البيانات 

بامل�ساركة بحفل تكرمي الي�م التط�عي العاملي كما مت بحث 

ام�ر الت�ساركية يف ت�زيع امل�ساعدات بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات 

املجتمع املدين وت�سكيل جلنه خمت�سة للعمل الغاثي. 

يف  امل��ن��ازل  �سيانة  م�سروع  متابعة  جلنة  قامت  كما 

املخيم ي�م اخلمي�س امل�افق 7/9 بزيارة اإىل دائرة ال�س�ؤون 

رفيق  املهند�س   العام  مديرها  مع  والتقت  الفل�سطينية 

�سيانة  يف  م�سروعها  عن  اللجنة  �سرحت  اأن  وبعد  خرفان 

منازل   5 ب�سيانة  �ستق�م  الدائرة  باأن  خرفان  قال  املنازل 

العام  يف  املنازل  من  اآخر  جزء  ت�ستكمل  اأن  على  العام  هذا 

القادم 

خال  ومن  الطيطي  حمم�د  النائب  و  خرفان  وطلب 

ملتابعتها  منازل   10 عن  درا�سة  بتقدمي  اخلدمات  جلنة 

ااأول�ية  اإعطاء  �سيتم  حيث  امللكي.   الدي�ان  مع  ر�سميًا 

العمل ملخيم اإربد  

ي�م  اجتماع  عقد  خال  من  عملها  اللجنة  و�ستتابع 

الأربعاء القادم  لتحديد اخلط�ات القادمة 

ال�سروق -

 قامت جلنة خدمات خميم احل�سني بالعديد من الأن�سطة خال 

املخيم  اأه��ايل  بخدمة  به  يحتذى  مثال  خالها  كانت  ك�رونا  ازمة 

واي�سال امل�ساعدات والتعاون مع الأجهزة الأمنية يف تطبيق احلظر 

وجلنة تق�سي الأوبئة اثناء اجرائهم للفح��سات الع�س�ائية داخل 

املخيم.

وقام رئي�س اللجنة عدنان النمروطي واأع�ساء اللجنة يرافقهم 

مدير املخيم بج�لت تفقدية داخل املخيم لاطاع على الأو�ساع 

واإيجاد حل�ل لأية م�ساكل ت�اجه اأهايل املخيم.

نظافة  بحمات  عمان  امانة  مع  بالتعاون  اللجنة  قامت  كما 

مكثفة حتى تبقى بيئة املخيم نظيفة و�سحية.

العينية  امل�ساعدات  لت�زيع  حمات  على  اللجنة  وا�سرفت 

والنقدية ابرزها ت�زيع 100 طرد مقدم من احلك�مة ال�سع�دية من 

خال الهيئة اخلرية الها�سمية بالإ�سافة اىل ت�زيع دجاج وخ�سار 

قدمت  كما  والتربيد  للتجارة  درب  �سركة  من  مقدم  املخيم  لأهايل 

للتم�ر والتربيد 4000 دينار مت ت�زيعها على  املنتهى  �سركة �سدرة 

ال�سر الفقرة يف املخيم بالإ�سافة اىل ت�زيع املكرمة امللكية وهي 

328 ك�ب�ن لاأ�سر الفقرة .

ووزعت اللجنة اأي�سا خبز بقيمة 200 دينا وم�اد تعقيم بقيمة 

�ساركت  كما  التج�ل  حظر  وف��رتة  ك�رونا  ازم��ة  خال  دينار   200

وخارج  داخل  املزمنة  واحل��الت  للمر�سى  الدوي��ة  بت�زيع  اللجنة 

املخيم بالتعاون مع وكالة الغ�ث الدولية.

ن���������������س�������اط�������ات 

جل���ن���ة خ���دم���ات 

خم���ي���م احل�����س��ني
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ن�����������س�����اط�����ات جل�����ن�����ة خ��������دم��������ات خم�����ي�����م ال��������زرق��������اء
ال�سروق- 

اق����ام����ت جل���ن���ة خ���دم���ات 

خم��ي��م ال����زرق����اء وم���ؤ���س�����س��ات 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال��ف��ع��ال��ي��ات 

امل�افق  اخلمي�س  ي���م  ال�سعبية 

ت�سامنية  وقفة   9/7/2020:

اللجنة  مقر  بجانب  احتجاجية 

ال�سرائيلي  ال�سم  لقرار  رف�سًا 

ال�سفة  م��ن  واج�����زاء  ل���اأغ����ار 

اجل��ه���د  ت��ك��ت��ي��ف  اىل  داع���ي���ني 

ال�سم  عملية  ل���ق��ف  ال��دول��ي��ة 

الدولية  الع���راف  تنتهك  التي 

عن  الفاعلية  يف  امل�سارك�ن  وعرب 

الرامية  امل�ساريع  لكافة  رف�سهم 

الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية 

القرن  ب�سفقة  يتعلق  م��ا  ���س���اء 

م�ؤكدين  وغرها  ال�سم  خطة  او 

جالة  م���اق��ف  خ���ل  التفافهم 

الثاين بن احل�سني  امللك عبداهلل 

الفل�سطينية  الق�سية  دع��م  يف 

الفل�سطيني عا�س  ال�سعب  وا�سناد 

ار�سًا  و�سعبه  بقيادته  الردن 

وال�سم�د  وال�سهامة  للكرامة 

والخاء 

ن�����������س�����اط�����ات جل�����ن�����ة خ�����دم�����ات 

خم���ي���م ال�������س���ه���ي���د ع����زم����ي امل��ف��ت��ي
 

  ال�سروق-

 ع��ق��د رئ��ي�����س جل��ن��ة خ��دم��ات 

حممد  املفتي  عزمي  ال�سهيد  خميم 

�سامخ اخل�س�ر ي�م الثاثاء امل�افق 

�سمر  املهند�س  مع  اجتماعا   6/16

ب��ط��ار���س��ة م��دي��ر م�����س��روع ري��ب��اك 

بح�س�ر مدير مكتب دائرة ال�س�ؤون 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة مل��ح��اف��ظ��ة ارب���د 

ومدير  ا�ستيه  اأب���  عمر  املهند�س 

واأع�ساء  ال�سريف  ح�سن  املخيم 

وال�ست�سارية  اخل��دم��ات  جلنتي 

من  امل�ستفيدة  العائات  لتحديد 

امل�سروع.

ورح�����َب اخل�����س���ر ب��احل�����س���ر 

م�ساكن  تاأهيل  واأهمية  املخيم  لأهل  قدمت  التي  اخلدمة  اأهمية  على  م�ؤكدا 

الأ�سر الفقرة التي يبلغ عددها 28 م�سكنا واأثرها الإيجابي على اأهل املخيم. 

واأ�ساف ا لبطار�سة باأنه تقدم للم�سروع )80( طلب من اأجل التاأهيل مت 

النهائية  القائمة  عن  الإعان  مت  الدرا�سة  وبعد  م�سكن   )80( على  الك�سف 

 )52( تاأجيل  ومَت  اأ�سره   )28( امل�سروع  من  امل�ستفيدة  الأ�سر  عدد  بلغ  حيُث 

م�سكن ينظر فيها يف املرحلة القادمة.  

وا�ساف البطار�سة باأَن م�ساحة امل�سكن ترتبط بعدد اأفراد الأ�سرة وهذه 

املرحلة خا�سعة لنف�س �سروط املراحل ال�سابقة واأن القائمة احلالية قابلة 

من  للم�اطنني  متاح  النم�ذج  و�سيك�ن  اعرتا�س  من�ذج  وي�جد  لاعرتا�س 

تاريخ )2020/6/16ولغايه 2020/7/1( 

املخيم  �س�ارع  و�سع  ح�ل  اأخرى  م�ساريع  مناق�سة  مت  اأخرى  ناحية  ومن 

التي بحاجه ما�سة اإىل �سيانة حال احل�س�ل على اأي مت�يل من الدول املانحة 

بالإ�سافة اىل �سيانة اجلريات وو�سع مطبات هند�سية  القادمة  الفرتة  يف 

داخل املخيم يف ال�س�ارع الرئي�سية وبخا�سة املمتدة من مدخل املخيم باجتاه 

ال�سريح )�سارع مدار�س وكالة الغ�ث(.  

املفتي  ال�سهيد عزمي  و�سابات ووجهاء خميم  �سبان  وجهت جمم�عه من 

ت�جه�ا  حيث  عبيد  بني  ل�اء  يف  املدين  الدفاع  ملرتب  وعرفان  �سكر  ر�سالة 

اإىل مركز الدفاع ملدين يف الل�اء وقام�ا بت�سليم مدير الدفاع املدين العقيد 

عماد الذيب الذي كان يف ا�ستقبالهم درع تكرميي تقديرا جله�دهم وعملهم 

الإن�ساين املت�ا�سل ليا نهارًا خلدمة الل�اء وال�طن.

ت��اأي��ي��دا  ���س���ف  خم��ي��م  يف  ت�سامنية  وق��ف��ة 

مل����اق���ف امل���ل���ك ال��راف�����س��ة ل���ق���رار ال�����س��م

ال�سروق- 

نفذ ممثل�ن عن ابناء خميم 

ي���م  ج��ر���س  مبحافظة  ���س���ف 

 2020/7/6 امل���اف��ق  الث��ن��ني 

وولء  تاأييدا  ت�سامنية  وقفة 

وت��اأك��ي��دا  الها�سمية  للقيادة 

املجتمع  ت��ق��دي��ر  ح��ج��م  ع��ل��ى 

خ��دم��ة  يف  ج���ال���ت���ه  جل���ه����د 

ال�����س��ام وال��ع��دال��ة ال��دول��ي��ة، 

املطلق  وال�لء  للعهد  وجتديدًا 

ولعر�سه  ال�سامي  جالته  ملقام 

الها�سمي.

جلنة  رئ��ي�����س  وا���س��ت��ه��ل   

����س����ف عبد  خ���دم���ات خم��ي��م 

امل��ح�����س��ن ب���ن���ات ب��ك��ل��م��ة اأك���د 

جلالة  امل��ح���ري  ال����دور  فيها 

للق�سة  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

�سدا  وال���ق��ف  الفل�سطينية 

م��ن��ي��ع��ا جت����اه حم�����اولت �سم 

ملنطقة  ال���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ك��ي��ان 

جالته  م�اقف  مثمنًا  الغ�ار، 

عروبة  من  الثابتة  التاريخية 

الق�سية  وع���دال���ة  ال��ق��د���س، 

اأبناء  اأن  وم�ؤكدًا  الفل�سطينية، 

كما  جالته  مع  يقف�ن  املخيم 

ال���يف  الأردين  ال�سعب  ح���ال 

ل��ل��دف��اع ع��ن م�����س��ال��ح ال��دول��ة 

عزوجل  اهلل  داعيا  الأردن��ي��ة، 

والأردن  ج��ال��ت��ه  يحفظ  اأن 

عزيزًا اآمنًا م�ستقرًا منيعًا.

و�����س����ارك م���ن���دوب����ن عن 

وال�سبابية  ال�سعبية  الفعاليات 

املخيم  يف  ال��ع�����س��ائ��ر  ومم��ث��ل��� 

وتاأييدهم  الت�سامنية  بال�قفة 

مل�اقف جالة امللك يف م�ؤكدين 

اأن م�اقف جالة امللك امل�سرفة 

وال���ت���ي رف�����س ف��ي��ه��ا ق����رارات 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ه��ادف��ة اىل 

الكيان  اإىل  الغ�ر  اأرا���س��ي  �سم 

قرار  لأي  ورف�سه  ال�سرائيلي 

الفل�سطينية  الأرا���س��ي  مي�س 

وامل�اطنني واملقيمني على تراب 

فل�سطني.

اأه���ايل  اأن  ع��ل��ى  و����س���ددوا 

خم��ي��م ���س���ف ع��ام��ه ي���ؤي��دون 

امللك  جالة  م�اقف  ويبارك�ن 

بال��ساية  مت�سكه  يف  امل��ف��دى 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

الإ���س��ام��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

القد�س ال�سريف وكذلك رف�سه 

عا�سمة  ال��ق��د���س  ت��ك���ن  اأن 

لإ���س��رائ��ي��ل ورف�����س��ه ال��ق��اط��ع 

اأرا�سي غ�ريه اإىل الكيان  ب�سم 

على  �سلبا  ي�ؤثر  ما  ال�سهي�ين، 

فاإننا  هنا  وم��ن  ال��غ��ايل  اردن��ن��ا 

نعاهد اهلل ومن ثم جالة امللك 

اأن نك�ن جنده الأوفياء  املفدى 

و���س��دا م��ن��ي��ع يف وج���ه ك��ل من 

اأمن  م�سا�س  يف  نف�سه  له  ت�س�ل 

ال�طن وا�ستقراره.
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وال�����س���ارع  كامله  ال��ب��ي���ت  وع��ل��ى  املخيم 

الرئي�سة وامل�اطنني.

ويف ���س��ل احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل وا���س��ن��اد 

م��ه��م��ه ت����زي���ع اخل��ب��ز ل��ل��ب��ل��دي��ات ق��ام��ت 

وت�زيع  البلدية  م��ع  بالتن�سيق  اللجنة 

اللجنة  مركبه  با�ستخدام  للمخيم  اخلبز 

اللجنة  اأي�سا  وقامت  البلدية،  ومركبات 

على  وت�زيعها  اخلبز  من  كميات  ب�سراء 

العائات امل�ست�رة داخل املخيم.

ال�سغط  ادوية  بت�زيع  اللجنة  قامت 

املخيم  لأبناء  ال�سهري  والعاج  وال�سكري 

بالتن�سيق مع عيادة وكاله الغ�ث يف خميم 

ال�سخنة ولعدة ايام متتالية.

مت  ط�ارئ  غرفة  اللجنة  اأن�ساأت  كما 

مل�ساعده  املخيم  ابناء  على  ارقامها  ت�زيع 

اأي �سخ�س داخل املخيم يحتاج للم�ساعدة 

كما  اللجنة،   تقدمها  ان  املمكن  من  التي 

قامت بت�زيع ك�ب�نات اخلبز ل250 عائلة 

و   2020/5+4+3 لاأ�سهر  املخيم  داخ��ل 

اإي�سالها للمنازل.

قامت اللجنة وبالتن�سيق مع مت�سرفية 

ال�طنية  املع�نة  و�سندوق  الها�سمية  ل�اء 

املع�نة  م��ن  امل�ستفيدين  روات���ب  بت�زيع 

 2020/5+4+3 الثاث  لاأ�سهر  ال�طنية 

لعدد 500 م�ستفيد يف مقر جلنة اخلدمات 

ال�قائية  الج���راءات  اللجنة  وات��خ��ذت 

انه  حيث  التجمع  بعدم  عليها  املن�س��س 

على  امل�ستفيدين  ترتيب  على  الت�زيع  مت 

الحرف الأبجدية ودخ�ل �سخ�س واحد 

فقط مرتديا الكمامات والقفازات ل�ستام 

م�ستحقاته.

كما قامت اللجنة خال �سهري ني�سان 

يف  ال�سر  على  اخلر  ط��رود  بت�زيع  واي��ار 

خميم ال�سخنة بالإ�سافة اىل ت�زيع خ�سار 

وحل�م وم�اد مت�ينية بتاريخ 2020/5/6 

قامت اللجنة وللمرة الثانية بر�س املخيم 

كامل �س�ارعه الرئي�سة والفرعية .

قامت  ال���س��ت��ق��ال  بعيد  واح��ت��ف��ال 

على  واليافطات  الع���ام  برفع  اللجنة 

مبنى اللجنة وال�س�ارع الرئي�سة 

وق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��ع��ق��ي��م امل��ب��ن��ى 

لها  التابعة  امل��راف��ق  وجميع  واحل��دي��ق��ة 

والعيادة  املدار�س  تعقيم  اىل  بالإ�سافة 

الطبية بالتعاون مع بلدية الها�سمية.

ن�������س���اط���ات جل��ن��ة 

خ�����دم�����ات خم��ي��م 

ال�����������س�����خ�����ن�����ة 

ال�سروق- 

ق���ام���ت جل���ن���ة خ����دم����ات خم��ي��م 

ال�سخنة وبالتعاون مع بلدية الها�سمية 

وجميع  كامل  املخيم  بر�س  اجل��دي��دة 

والبي�ت  والفرعية  الرئي�سة  �س�ارعه 

مبادة التعقيم بتاريخ 2020/3/21.

خميم  خ��دم��ات  جلنة  ق��ام��ت  كما 

» عن كيفية  »بر�س�ر  ال�سخنة بطباعة 

انت�سار  ���س��ل  يف  وال��ت��ع��ام��ل  ال���ق��اي��ة 

جميع  على  وت�زيعه  ك���رن��ا  فايرو�س 

ط�رًدا   533 ت���زع  الها�سمي��ة«  اخلري��ة   «

غ��ذائ��ي�����ا يف خم��ي��م��ي ال��ط��ال��ب��ي��ة و���س���ف
ال�سروق -

من  الها�سمية  الأردنية  الهيئة اخلرية  انتهت   

منظمات  من  وبدعم  غذائيا،  ط��ردا   533 ت�زيع 

الإندوني�سية  ال�سفارة  مع  وبالتعاون  اندوني�سية 

الفل�سطينيني  الاجئني  خميمات  على  الأردن  يف 

و���س���ف  الطالبية  خميمي  امل�����س��روع  وا���س��ت��ه��دف 

وبالتن�سيق مع دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية حيث مت 

املخيم  حت�سني  جلان  اىل  الغذائية  الطرود  ت�سليم 

ومت ت�زيعها من خالهم على املنازل بنظام املناولة 

اتباعا لق�اعد ال�سامة وال�سحة العامة.

وقال اأمني عام الهيئة اأمين املفلح: » ان العاقة 

العاقات  اندوني�سيا من  ال�طيدة بيننا وبني دولة 

املختلفة  الغاثية  بالربامج  تثمر  والتي  املهمة 

والتي متد يد الع�ن لاجئني الفل�سطينيني ودائما 

تلبي  ب��رام��ج  وتنفيذ  امل��زي��د  لتقدمي  نتطلع  م��ا 

احتياجات امل�ستفيدين«.

وق����ف����ة اح���ت���ج���اج���ي���ة مب���خ���ي���م ال�����س��ه��ي��د 

ع��زم��ي امل��ف��ت��ي ���س��د »ال�����س��م الإ���س��رائ��ي��ل��ي «

ال�سروق - 

ال�سبت   ي�م  املفتي  عزمي  ال�سهيد  خميم  اأه��ايل  نفذ 

امل�افق 7/18 وقفة احتجاجية تعبرًا عن رف�سهم املطلق 

ملخطط ال�سم الإ�سرائيلي ملناطق يف ال�سفة الغربية.

و�سارك يف ال�قفة التي اأقيمت ب�ساحة جلنة خدمات 

املخيم، ح�سد من الفاعليات ال�سعبية والنقابية والن�سائية 

�سعارات  رفع�ا  حيث  التط�عي،  الجتماعي  العمل  ورواد 

الأرا�سي  على  لا�ستياء  الإ�سرائيلية  باملحاولت  تندد 

العربية.

ودعمهم  اعتزازهم  عن  ال�قفة  يف  امل�سارك�ن  وعرب 

وم�ؤازرتهم جله�د جالة امللك عبداهلل الثاين يف ال�ق�ف 

القد�س  على  واحلفاظ  الفل�سطينيني  الأ�سقاء  جانب  اإىل 

واملقد�سات الإ�سامية وامل�سيحية حتت ال��ساية الها�سمية 

كما كانت على مر الع�س�ر.

واأكدوا دعمهم املطلق للم�اقف امل�سرفة جلالة امللك 

مع  تتنافى  التي  ال�سم  ملحاولت  الراف�سة  الثاين  عبداهلل 

امل�قف  تاأزمي  �ساأنها  من  والتي  الدولية  وامل�اثيق  الق�انني 

يف املنطقة واإف�سال جه�د حل الدولتني.

اإن  وقال رئي�س جلنة خدمات املخيم حممد اخل�س�ر، 

الداعمة  امللك  يثمن�ن عاليًا م�اقف جالة  املخيم  اأهايل 

الفل�سطينيني  الاجئني  ق�سية  وحل  الفل�سطينية  للق�سية 

جالته،  اأن  اإىل  لفتًا  الدولية،  ال�سرعية  لقرارات  وفقًا 

الفل�سطيني  الهم  يحمل  الذي  ال�حيد  العربي  الزعيم  ه� 

واأكد  العاملية.  القرار  �سنع  وع�ا�سم  الدولية  املحافل  يف 

جميعًا  ووق�فنا  وتكاتفنا  ال�طنية  وحدتنا  اأن  اخل�س�ر 

جبهتنا  و�سابة  منعتنا  اأ�سا�س  ه���  امللك  جالة  خلف 

الداخلية التي تتحطم عليها امل�ؤامرات واملخططات. 
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احِلّجة  الع�سر من ذي  احِلّجة  الع�سر من ذي  الأّيام 

الأزمنة  اأعظم  من  وُتَعّد  منه،  الأوىل  الَع�سر  الأّيام  هي 

من  غرها  عن  واأَف��رَده��ا  اهلل،  لها  ف�سّ فقد  والأوق���ات؛ 

الأوقات، وَمّيزها عن اأوقاٍت اأخرى بالعديد من الف�سائل 

زي��ادة  اإىل  و�َسعيًا  والعزائم،  للِهَمم  �َسحذًا  وامل��ّي��زات؛ 

العبادات؛  اأّمهات  فيها  جتتمع  اإذ  واحَل�سنات؛  الأج���ر 

، وغرها، ول يك�ن ذلك يف غر  من �ساٍة، و�سياٍم، وحٍجّ

الع�سر  اأّيام  اأّن  العلماء  بنّي  وقد  ال�سنة،  اأّيام  من  الَع�سر 

من ذي احلّجة اأف�سل من الأّيام الع�سر الأخرة من �سهر 

فهي  رم�سان  �سهر  من  الأخرة  الع�سر  ليايل  اأّما  رم�سان، 

اأف�سل من ليايل الَع�سر من ذي احِلّجة.

ل الأيام الَع�سر من ذي احِلّجة:   َف�سْ

من  احِلّجة على غرها  الَع�سر من ذي  الأّيام  لت  ُف�سِّ

فيما  ال�ج�ه  هذه  وبيان  وج���ٍه،  ع��ّدة  من  ال�سنة  اأّي��ام 

الكرمي،  ال��ق��راآن  يف  بها  وج��ّل-  -ع��ّز  اهلل  اأق�سم  ياأتي 

اهلل  ق��ال  عظيٍم؛  ب�سيٍء  اإّل  ُيق�سم  ل  -تعاىل-  واهلل 

بالليايل  واملق�س�د  َع�ْسٍر(،  )َواْلَفْجِر*َوَلَياٍل  -تعاىل-: 

الَع�سر؛ الع�سر من ذي احِلّجة على ال�سحيح مّما ورد عن 

رين والعلماء. ت�سمل الأّيام الع�سر من ذي احلّجة  املُف�ِسّ

الأكرب  احَلّج  ي�م  وه�  عرفة؛  ي�م  مثل:  الأّي��ام،  اأف�سل 

قاب  الِرّ فيه  وُتعَتق  واخلطايا،  الذن�ب  فيه  ُتغَفر  الذي 

-عليه  النبّي  لَقْ�ل  الَنّحر؛  ي�م  اأي�سًا  ومنها  النار،  من 

تباَرَك   ِ اهلَلّ عنَد  ��اِم  الأَيّ اأعظَم  )اإَنّ  وال�سام-:  ال�ساة 

.) حِر ثَمّ ي�ُم الُقِرّ وتعاىَل ي�ُم الَنّ

اأعظم  م��ن  ُت��َع��ّد  ال��ت��ي  احل���ّج  فري�سة  فيها  ُت�����ؤّدى 

وا�سام-  ال�ساة  -عليه  اهلل  ر�س�ل  لها  �َسِهَد  الفرائ�س. 

اٍم اأعَظُم ِعنَد  نيا؛ اإذ قال: )ما ِمن اأَيّ باأّنها اأعظم اأّيام الُدّ

اِم الَع�سِر،  اهلِل ول اأَحُبّ اإليه ِمن الَعَمِل فيهَنّ ِمن هذه الأَيّ

جتتمع  والَتّحميِد(.  كبِر  والَتّ هليِل  الَتّ ِمن  فيهَنّ  فاأكرِثوا 

البخارّي  الإم��ام  اأخرج  كما  فيها؛  العبادات  اأّمهات  فيها 

عن عبد اهلل بن عبا�س -ر�سي اهلل عنهما-: )ما الَعَمُل 

َقاَل:  اجِلَهاُد؟  وَل  قال�ا:  هِذه؟  يف  منها  َل  اأْف�سَ ��اٍم  اأَيّ يف 

َفَلْم  وَماِلِه،  بَنْف�ِسِه  ُيَخاِطُر  َخَرَج  َرُجٌل  اإَلّ  اجِلَهاُد،  وَل 

َيْرِجْع ب�سيٍء(. ُتَعّد الأّيام الَع�سر من ذي احِلّجة الأّياَم 

املعل�مات ال�اردة يف َقْ�ل اهلل -تعاىل-: )َوَيْذُكُروا ا�ْسَم 

ْعُل�َماٍت(. اٍم َمّ َيّ
الَلّ�ِه يِف اأَ

ل العمل يف الأّيام الَع�سر من ذي احِلّجة   َف�سْ

ل  وردت العديد من الأحاديث النب�ّية التي ُتبنّي َف�سْ

اهلل  ر�س�ل  عن  احِلّجة  ذي  من  الأوىل  الَع�سر  يف  العمل 

اٍم  -�سّلى اهلل عليه و�سّلم-، ومنها: َقْ�له: )ما الَعَمُل يف اأَيّ

َل منها يف هِذه؟ قال�ا: وَل اجِلَهاُد؟ َقاَل: وَل اجِلَهاُد،  اأْف�سَ

اإَلّ َرُجٌل َخَرَج ُيَخاِطُر بَنْف�ِسِه وَماِلِه، َفَلْم َيْرِجْع ب�سيٍء(؛ 

اإذ دّل احلديث على اأّن الَع�سر من ذي احِلّجة اأف�سل اأّيام 

ال�سنة، واأّن العمل ال�سالح فيها اأحّب اإىل اهلل من العمل 

يف غرها من اأّيام ال�سنة، وق�له -�سّلى اهلل عليه و�سّلم- 

يف حديٍث اآخر: )ما من عمٍل اأزكى عند اهلِل ول اأعظَم 

اأي�سًا:  وق�له  الأَ�سحى(،  َع�سِر  يف  يعمُله  خٍر  من  اأجًرا 

الَعَمِل  ِمن  اإليه  اأَح��ُبّ  ول  اهلِل  ِعنَد  اأعَظُم  ��اٍم  اأَيّ ِمن  )ما 

هليِل  الَتّ ِمن  فيهَنّ  فاأكرِثوا  الَع�سِر،  ��اِم  الأَيّ هذه  ِمن  فيهَنّ 

كبِر والَتّحميِد . والَتّ

 عباداٌت ُم�ستَحّبٌة يف الأّيام الَع�سر من ذي احِلّجة :

 يجدر بامل�سلم ا�ستغال الأّيام الَع�سر من ذي احِلّجة 

منها  ُيذَكر  ال�ساحلة،  والأعمال  العبادات،  من  بالعديد 

ُي���ؤّدى  ما  اأف�سل  وذل��ك  والُعمرة،  احَل��ّج  �سعائر  اأداء   ،

عن  ال�سحيح  يف  ثبت  اإذ  احِلّجة؛  ذي  يف  العبادات  من 

ال�ساة  -عليه  النبّي  اأّن  عنه-  اهلل  -ر�سي  هريرة  اأبي 

بْيَنُهَما،  مِلا  اَرٌة  َكَفّ الُعْمَرِة  اإىل  )الُعْمَرُة  قال:  وال�سام- 

ُة(. وُر لي�َس له َجَزاٌء اإَلّ اجَلَنّ واحَلُجّ املرَْبُ

 ال�سيام، وُيَخ�ّس منه �سيام ي�م عرفة، وقد ورد يف 

َياُم  ل �سيامه َقْ�ل النبّي -�سّلى اهلل عليه و�سّلم-: )�سِ َف�سْ

َنَة اَلّتي َقْبَلُه،  َر ال�َسّ َي�ِم َعَرَفَة، اأَْحَت�ِسُب عَلى اهلِل اأَْن ُيَكِفّ

َنَة اَلّتي َبْعَدُه( .  َوال�َسّ

الأّيام  فهي  كر؛  والِذّ والتهليل،  والتحميد،  التكبر، 

الت�بة،  ذل��ك.  على  فيها  احل�����ّس  ورد  التي  املعل�مات 

ب  التقُرّ واملعا�سي.  الذن�ب  عن  والإق��اع  وال�ستغفار، 

هي  والَنّ باملعروف،  والأم��ر  والدعاء،  بال�ساة،  اهلل  اإىل 

ال�ساة  -عليه  بالنبّي  اقتداًء  الأُ�سحية؛  املُنَكر.  عن 

عنه-  اهلل  -ر�سي  مالك  بن  اأن�س  اأّن  ثبت  اإذ  وال�سام-؛ 

بَكْب�سنِي  و�سَلَّم  عليه  اهلُل  َلّى  �سَ النبُيّ  ى  َحّ )�سَ ق��ال: 

َع ِرْجَلُه  ، وَو�سَ َ ى وَكرَبّ ، َذَبَحُهما بَيِدِه، و�َسَمّ اأْمَلَحنْيِ اأْقَرَننْيِ

َفاِحِهَما(. عَلى �سِ

حلر�س على اأداء �ساة العيد. اأداء خمتلف الأعمال 

واإك���رام  ال��ق��راآن،  وق���راءة  ال�سدقات،  م��ن  ال�ساحلة؛ 

ال�الدين،  وِبّر  الل�سان،  وِحفظ  ِحم،  الَرّ َلة  و�سِ ال�سيف، 

الرواتب،  َن  ال�ُسّ �ساة  على  واحلر�س  لهما،  والدعاء 

من  ذل��ك  وغ��ر  الآخ��ري��ن،  قل�ب  على  ال�سرور  واإدخ���ال 

�سالح الأعمال.

احل������ج������ة ذي  م�����������ن  الأوائ�����������������������������ل  ال�������ع���������������س�������ر  ف�������������س������ل 

ُيذَبح  ما  باأّنها:  الأُ�سحية  ف  ُت��ع��َرّ

��ح��ر،  ب��ًا هلل -ت��ع��اىل- يف اأي���ام ال��َنّ ت��ق��ُرّ

ب�����س��روٍط واأح���ك���اٍم خم�����س��و���س��ٍة، وق��د 

�ُسِرعت يف ال�سنة الثانية للهجرة، وثبتت 

ِبَقْ�ل  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  م�سروعّيتها 

َواْنَحْر(،  َك  ِلَرِبّ ِلّ  )َف�سَ -تعاىل-:  اهلل 

اأخرج  اإذ  النب�ّية؛  ال�سّنة  يف  ثبتت  كما 

الإمام البخارّي يف �سحيحه عن اأن�س بن 

ى  َحّ مالك -ر�سي اهلل عنه- اأّنه قال: )�سَ

بَكْب�سنِي  و�سَلَّم  عليه  اهلُل  َلّى  �سَ النبُيّ 

ى  و�َسَمّ بَيِدِه،  َذَبَحُهما   ، اأْق��َرَن��نْيِ اأْمَلَحنْيِ 

َفاِحِهَما(،  �سِ عَلى  ِرْج��َل��ُه  ��َع  وَو���سَ  ، َ وَك���رَبّ

نقل�ا  العلماء  من  ع��ددًا  اأّن  اإىل  اإ�سافة 

الإجماع على م�سروعّيتها، كابن قدامة، 

و�ُسِرعت  عبدالرّب،  واب��ن  امل��ن��ذر،  واب��ن 

��ّن��ة ن��ب��ّي اهلل  الأُ���س��ح��ي��ة؛ اإح���ي���اًء ل�����سُ

اإبراهيم -عليه ال�سام-؛ حني اأمَره اهلل 

ابنه، فامتثا لأمر اهلل -تعاىل-،  بَذبح 

ففداه اهلل -تعاىل- ِبذبٍح عظيٍم، كما اأّن 

يف الأُ�سحية �ُسكرًا هلل -تعاىل- على ما 

َعم. ث�اب الأُ�سحية  اأَمّد عباده به من الِنّ

قال  -�سبحانه-  اهلل  �سعائر  من  �سعرٌة 

الَلّ�ِه  �َسَعاِئَر  ْم  ُيَعِظّ َوَمن  )َذِلَك  -تعاىل: 

النبّي  اأّن  كما  اْلُقُل�ِب(،  َتْقَ�ى  ِمن  َها  َفاإَِنّ

على  حر�س  وال�سام-  ال�ساة  -عليه 

اأخرج  امل�سلمني،  عليها  وحّث  الأُ�سحية، 

الرباء  عن  �سحيحه  يف  البخارّي  الإمام 

بن عازب -ر�سي اهلل عنه- عن الر�س�ل 

َذَبَح  )َمن  و�سّلم- قال:  -�سّلى اهلل عليه 

وَمن  ِلَنْف�ِسِه،  َيْذَبُح  ا  فاإمَنّ َاِة  ال�سَّ َقْبَل 

اَب  �سَ
واأَ ُن�ُسُكُه  مَتَّ  فَقْد  َاِة  ال�سَّ َبْعَد  َذَبَح 

اهلل  اإىل  ب  فالتقُرّ  ، ��ِل��ِم��نَي(  املُ�����سْ ��َة  ��َنّ ���سُ

-تعاىل- بالأُ�سحية من اأعظم العبادات 

وي���دّل على ذلك  واأج��ّل��ه��ا،  وال��ط��اع��ات، 

بيانًا  م�ا�سع؛  ع��ّدة  يف  بال�ساة  َقْرنها 

ملنزلتها العظيمة، ومكانتها اجلليلة، قال 

َك َواْنَحْر(. ِلّ ِلَرِبّ -تعاىل-: )َف�سَ

 اأحكاٌم ُمتعِلّقٌة بث�اب الأُ�سحية :

ق بثمن الأُ�سحية بنّي العلماء   الت�سُدّ

ق بثمنها،  اأّن الأُ�سحية اأف�سل من الت�سُدّ

واحلنفّية،  ال�سافعّية،  بذلك  رح  �سّ كما 

واملالكّية، واحلنابلة؛ ا�ستدلًل باأّن ترك 

ق  ل اإىل الت�سُدّ �سعرة الأُ�سحية والتحُ�ّ

النبّي  �ُسّنة  ت��رك  اإىل  ي����ؤّدي  بثمنها 

�سّحى  اإّنه  اإذ  وال�سام-؛  ال�ساة  -عليه 

من  ال�سحابة  و���س��ّح��ى  -ت��ع��اىل-،  هلل 

ق اأف�سل؛ لت�سّدق�ا  بعده، ول� كان الت�سُدّ

وقتها  يف�ت  الأُ�سحية  اأّن  كما  بثمنها، 

ل  وقته  اإّن  اإذ  بالثمن؛  ق  الت�سُدّ بخاف 

اأّن الأُ�سحية فيها  يف�ت، بالإ�سافة اإىل 

ق؛ لتحقيق  جمٌع بني اإراقة الدم والت�سُدّ

الُقرب من اهلل، واجلمع بينهما اأف�سل.

 الأُ�سحية عن املّيت 

الأُ�سحية  ُحكم  يف  العلماء  اختلف   

اإىل ثاثة  ذل��ك  وذه��ب���ا يف  امل��ّي��ت،  عن 

قال  الأّول:  الق�ل  اآتيًا:  بيانها  اأق���اٍل، 

عن  ت�سّح  ل  �سحية  الأُ ب��اأّن  ال�سافعّية 

املّيت اإاّل ب�سرط التو�سية منه؛ ا�ستدالاًل 

ِلْاإِن�َساِن  ْي�َس  َلّ )َواأَن  -تعاىل:  اهلل  بق�ل 

اأو�سى  اإن  وجتزئ  فتج�ز  �َسَعى(،  َما  اإَِلّ 

ول  كّلها،  بها  ق  الت�سُدّ يتّم  اأن  على  بها، 

ر اإذن املَّيت. الق�ل  يج�ز الأكل منها؛ لتعُذّ

الأُ�سحية  املالكّية بكراهة  الثاين: قال 

عن املَّيت اإن مل ُيعّينها قبل م�ته، وُينَدب 

َنها دون َنْذٍر.  لل�ارثني اأداوؤها عنه اإن عَيّ

احلنفّية،  من  ك��ٌلّ  ق��ال  الثالث:  الق�ل 

املَِيّت،  عن  الأُ�سحية  بج�از  واحلنابلة 

احلنفّية  وقال  منها،  والأك��ل  ق  والت�سُدّ

بتحرمي الأكل من الأُ�سحية املُ�ؤّداة عن 

املّيت اإن كانت باأمره

الأُ���س��ح��ي��ة 

من  واحلكمة 

عّيتها و م�سر
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