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 ال�س�ؤون الفل�سطينية 

يف عيد ��شتقالل �لوطن �لذي يتز�من �أي�شا 

م��ع ع��ي��د �ل��ف��ط��ر �مل���ب���ارك  ي�شتذكر �الردن���ي���ون يف 

مدنهم وقر�هم وخميماتهم ، يوماً جميد�ً من �يام 

بكل معاين  �لقلوب  تغمر  ومنا�شبة عزيزة  �لوطن، 

�لعز و�لفخار بالغّر �مليامني من �آل ها�شم �الطهار 

ن�شال  ن�شتذكر  وفيه   ، و�ال�شتقالل   �ملجد  �شانعي 

�الجد�د و�الباء �لذين مهرو� �ال�شتقالل بدمائهم 

�لت�شحيات  باأعظم   ، �ملعطاءة  و�شو�عدهم  �لزكية 

لبناء و�عالء بنيان هذ� �حلمى �لعربي �لها�شمي..

جاللة  ج��ه��ود  ن�شتذكر  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  ويف   

�مللك عبد �هلل �لثاين �بن �حل�شني �ملتو��شلة لدعم 

�ال�شقاء �لفل�شطينيني يف ن�شالهم �لعادل و�مل�شروع 

لتحقيق طموحاتهم �لوطني، حيث ظلت فل�شطني 

لكل  �الب���رز  �ل��ع��ن��و�ن  و�لق�شية   و�ل�شعب  �الر����ض 

يقودها  �لتي  و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية  �لتحركات 

وبناء    ، �مل�شروعة  حقوقهم  ال�شتعادة  �مللك  جاللة 

وعا�شمتها  �لوطني  تر�بهم  على  �مل�شتقلة  دولتهم 

�ال�شالمية  �ملقد�شات  ورع��اي��ة   ، �ل�شرقية  �لقد�ض 

�لالجئني  ح��ق  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د   ، فيها  و�مل�شيحية 

ب��ال��ع��ودة و�ل��ت��ع��وي�����ض ك��م��ا ن�����ش��ت ع��ل��ي��ه �ل���ق���ر�ر�ت 

�لدولية

�لغالية  �ملنا�شبة  ه���ذه  ظ���الل  نتفياأ  ون��ح��ن 

�الردن  حققها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رة  �الجن����از�ت  ن�شتذكر 

ب��ق��ي��ادة ح�����ش��رة ���ش��اح��ب �جل��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل 

وعلى  �مليادين  كافة  يف  �ملعظم  �حل�شني  بن  �لثاين 

�الردين،  �الن�����ش��ان  رفعة  �ج��ل  م��ن  �مل�شتويات  كافة 

�ل���ذي ه��و حم��ط �ل��رع��اي��ة و�اله��ت��م��ام �مللكي، حيث 

ي���وؤك���د ج��الل��ت��ه ع��ل��ى �ل�������دو�م ب�����اأن �الول����وي����ة هي 

�أوىل  فقد  �الردن��ي��ني،  جلميع  �أف�شل  ح��ي��اة  ت��اأم��ني 

�ب��ن��اء هذ�  لكافة  و�ل��رع��اي��ة  �اله��ت��م��ام  ك��ل  جاللته 

ومتطلباتهم  �حتياجاتهم  وتلم�ض  �لطاهر  �لبلد 

للمخيمات حيز مهم من هذ�  كان  وقد  �ال�شا�شية، 

�الهتمام و�لرعاية �مللكية �ل�شامية.

خميمات  ك��اف��ة  �لها�شميني  م��ك��ارم  و�شملت 

�بنائه  يخ�ض  ما  منها  نذكر  �ململكة،  يف  �لالجئني 

 )350( بتخ�شي�ض  �لر�شمية  �جلامعات  يف  �لطلبة 

�ملخيمات من خالل  مقعد ومنها ما يخ�ض فقر�ء 

توزيع طرود �خلر ومنها ما تخ�ض قطاع �ل�شباب 

باإن�شاء مالعب وغر ذلك ومنها ما يخ�ض جمتمع 

�مل��خ��ي��م م��ن خ���الل �ن�����ش��اء م��ر�ك��ز ت��ن��م��وي��ة �شاملة 

وهناك �لكثر و�لتي كان لها �الثر �لكبر و�ملبا�شر 

يف رفع م�شتوى معي�شة �بناء �ملخيمات 

�لوطنية  ب��االع��ي��اد  �الح��ت��ف��االت  غ��م��رة  ويف 

�ل���ذي يجاهد  ب��ن��اء �الردن �حل��دي��ث  �ن  ن��وؤك��د على 

يف �شبيله ج��الل��ة �مل��ل��ك ه��و و�ج��ب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً، وم��ن 

لبناء  و�ر�دة  ع��زم  وبكل  نعمل  �ن  علينا  �لقائد  حق 

�الردن �المنوذج �لذي ينعم كل مو�طنيه بالعد�لة 

�جتياز  ع��ل��ى  �ل��ق��ادر  �الردن  و�الزده������ار،  و�لتنمية 

�ل��ع��و����ش��ف م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ح��دت��ه��ا، ب��ح��ك��م��ة ق��ي��ادت��ه 

�لها�شمية و�لتفاف �شعبه حول �لروؤى �مللكية مل�شرة 

�ال�شالح �ل�شيا�شي و�القت�شادي  و�الجتماعي. 

ن���رف���ع �ىل  �مل��ن��ا���ش��ب��ة �ن  ون��ت�����ش��رف يف ه����ذه 

��شمى  �ملعظم  �مللك  �جلاللة  �شاحب  ح�شرة  مقام 

�آيات �ملحبة و�الخال�ض و�ل��والء  للعر�ض �لها�شمي 

ولال�شرة �لها�شمية �لذين �شنعو� بت�شحياتهم هذ� 

�ن  �هلل  وندعو�  به  ونعتز  نفتخر  �ل��ذي  �ال�شتقالل 

ميد يف عمر جاللته ويحفظ وطننا �لغايل .

�سي�ؤدي ل�سدام مع الأردن.. امللك يحذر من �سم اإ�سرائيل اأجزاء من ال�سفة

عمان - )برتا( - 

عمر  ال��دك��ت���ر  ال�����زراء  رئي�س  اأك��د 

اأ�سمي  ج�سد  الردين  ال�سعب  اأن  ال���رزاز 

ق��ي��م ال��ت��ك��اف��ل وال���رتاح���م خ���ال ازم���ة 

خال  وقال  املبارك،  رم�سان  و�سهر  ك�رونا 

املرئي  اجتماع عقده عرب تقنية الت�سال 

ب�سمة  الجتماعية  التنمية  وزي���رة  م��ع 

العامة  امل�ؤ�س�سة  ع��ام  وم��دي��ر  ا�سحاقات 

ل��ل�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي ح����ازم رح��اح��ل��ة 

لدينا  الجتماعية  احلماية  �سبكة  اإن 

غالبية  خدماتها  وتطال  متميزة  ا�سبحت 

الرزاز  و�سدد  واملحتاجة.  العفيفة  الأ�سر 

على اننا وبهذا التكاتف بني افراد املجتمع 

وبقيادة وت�جيهات جالة امللك عبد اهلل 

الردن  ف��اإن  امل�ستمرة  ومتابعته  ال��ث��اين 

قطع �س�طا مهما يف تفادي ابعاد اجلائحة 

ال�سحية والآن الجتماعية.

ال�سكر  ع��ن  ال������زراء  رئ��ي�����س  وع���رب 

والتقدير لكل من �ساهم يف التربع حل�ساب 

همة  ول�سندوق  ال�سحة  وحل�ساب  اخل��ر 

لهذا  امللك  جالة  قيادة  ان  م�ؤكدا  وط��ن، 

امللف وا�ستجابة امل�اطنني وال�سركات لهذا 

اأ�سهم  ال�طن  م�ست�ى  على  اجلمعي  اجلهد 

على  اجلائحة  تداعيات  من  التخفيف  يف 

القطاعات كافة. واأثني الرزاز على جه�د 

و�سندوق  الجتماعية  التنمية  وزارة 

اىل  ال��دع��م  لإي�����س��ال  ال�طنية  امل��ع���ن��ة 

م�ستحقيه حيث مت ال��س�ل اإىل نح� 300 

األف ا�سرة اردنية، وهناك بني 40 اإىل 45 

نهاية  حتى  لها  ال��س�ل  �سيتم  ا�سرة  األف 

ال�سهر ما يعني تقدمي الدعم واملع�نة لنح� 

اعتربنا  اإذا  م�اطن  ملي�ن  ون�سف  ملي�ن 

ت�سر  كما  8ر4،  ال���س��رة  اف���راد  ع��دد  اأن 

جالة  ان  م�ؤكدا  الر�سمية،  الح�ساءات 

امل�اطن  �سحة  على  با�ستمرار  يركز  امللك 

ال�سا�سية. احتياجاته  وتاأمني  و�سامته 

ج��ه���د  ان  اإىل  ال�������زراء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 

ج��اءت  الجتماعي  ال�سمان  واج����راءات 

القت�سادية  الآثار  ملعاجلة  مبكر  وقت  يف 

التخفيف  خ���ال  م��ن  ك����رون���ا  جل��ائ��ح��ة 

ال�سركات  على  جارية  كلف  من  اأمكن  ما 

مل�ساعدتها على الحتفاظ بالعمالة لديها 

ويف  العمالة  ت�سريح  خيار  عن  والبتعاد 

احتياجات  اإىل  الل��ت��ف��ات  ال���ق��ت  نف�س 

العمال الذين تعر�س�ا اإما لف�سل اأو ت�سريح 

اأو تعر�س ال�سركة لظروف �سعبة.

من  ا�ستطعنا  ال����زراء  رئي�س  وق��ال 

حتى  الجتماعي  ال�سمان  برامج  خ��ال 

واجهت  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  م�ساعدة  الآن 

ب�سي�لة  الزم���ة  ب��داي��ة  خ��ال  �سع�بات 

اإىل  »وو�سلنا  دي��ن��ار  ملي�ن   85 حجمها 

األ��ف   600( اأو  عليه  م���ؤم��ن  األ���ف   120

بربنامج  تتعلق  خمتلفة  بخدمات  م�اطن( 

دخ�ل  اإىل  بالإ�سافة  العمل  عن  التعطل 

ال�سمان  مظلة  يف  جديدة  من�ساأة  األف   12

دعم  ج��ه���د  ان  اإىل  ول��ف��ت  الج��ت��م��اع��ي. 

ال�سرة الفقرة والدعم الدوري والتكميلي 

ت�ساركي  نتيجة  املياومة جاء  ودعم عمال 

ب��ني م����ازن���ة احل��ك���م��ة و���س��ن��دوق همة 

التي  اخلر  وطرود  الزكاة  و�سندوق  وطن 

اخلرية  الهيئة  خ��ال  م��ن  ت�زيعها  يتم 

الها�سمية وتكية اأم علي.

 التقى وزير اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي 

املعتمدين  الحتاد  و�سفرة  الأوروب��ي  الحتاد  دول  �سفراء 

مب�اجهة  والتن�سيق  التعاون  بحث  اجتماع  يف  اململكة  لدى 

وركز  والجتماعية،  القت�سادية  وتبعاتها  ك�رونا  جائحة 

على امل�ستجدات املرتبطة بالق�سية الفل�سطينية. 

وا�ستعر�س ال�سفدي الإجراءات التي اتخذتها اململكة 

ال�طني.  القت�ساد  على  ذلك  وانعكا�سات  اجلائحة  مل�اجهة 

و�سدد ال�سفدي على اأهمية بل�رة جهد دويل جماعي للتعامل 

مع تبعات اجلائحة، وقدم تعازي اململكة ب�سحايا اجلائحة. 

الأوروب��ي  الحت��اد  يقدمه  ال��ذي  الدعم  ال�سفدي  ثمن  كما 

ا�ستعداد  م�ؤكدا  ال�سياق،  بهذا  اململكة  جه�د  لرفد  ودول��ه 

اجلائحة.  مب�اجهة  ي�ستطيعه  اإ�سناد  اأي  تقدمي  الأردن 

اأهمية دور  املغرتبني  اأكد وزير اخلارجية و�س�ؤون  اإىل ذلك، 

الحتاد الأوروبي يف جه�د الت�سدي لأي قرار اإ�سرائيلي ب�سم 

اأرا�س فل�سطينية حمتلة. وقال ال�سفدي، اإن قرار ال�سم اإن 

ال�سلمية  اجله�د  كل  عليها  قامت  التي  الأ�س�س  �سين�سف  نفذ 

و�سيجعل  الدولتني  حل  و�سيقتل  املا�سية  العق�د  مدى  على 

العامل اجمع  خيار الدولة ال�احدة ماآًل حمت�مًا، ما �سي�سع 

اأمام واقع يكر�س نظام التمييز العن�سري )الآبارثيد(. واأكد 

وزير اخلارجية �سرورة التحرك بفاعلية للح�ؤول دون �سم 

البحر  �سمال  ومنطقة  الأردن  وغ�ر  للم�ست�طنات  اإ�سرائيل 

وحماية  الدويل  للقان�ن  حماية  املحتلة،  فل�سطني  يف  امليت 

ودول��ي��ة.  اإقليمية  ���س��رورة  ي�سكل  ال��ذي  ال�سامل  لل�سام 

و�سدد ال�سفدي، خال اللقاء الذي مت قبيل اجتماع ل�زراء 

على  ال�سم  م��س�ع  �سيك�ن  غدًا  الأوروبي  الحتاد  خارجية 

اإطاق مفاو�سات جادة مبا�سرة حلل  اأجندته، على �سرورة 

ال��دويل  القان�ن  ووف��ق  الدولتني  حل  اأ�سا�س  على  ال�سراع 

وقرارات ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة.

يف  ال�ا�سح  الأوروب��ي  الحت��اد  م�قف  ال�سفدي  وثمن 

الدويل  للقان�ن  خرقًا  الفل�سطينية  لاأرا�سي  �سم  اأي  رف�س 

بحل  واملتم�سك  ال�سلمية،  للجه�د  وتق�ي�سًا  به  ُيعرتف  لن 

حلل  وحيدًا  �سبيا  ال��دويل  القان�ن  اأ�سا�س  على  الدولتني 

ال�سراع. و�سدد ال�سفدي على �سرورة اتخاذ املجتمع الدويل 

رف�س  تعك�س  عملية  خط�ات  خ�س��سًا  الأوروب��ي  والحت��اد 

ب�سكل  اتخاذه  منع  وت�ستهدف  بال�سم  اإ�سرائيلي  ق��رار  اأي 

اإن دور الحتاد الأوروبي وم�اقفه هي  فاعل وم�ؤثر. وقال، 

اأ�سا�سية وحم�رية حلماية القان�ن الدويل وحلماية ال�سام 

خ�س��سًا بهذه املرحلة التي ت�اجه فيه كل اجله�د ال�سلمية 

الحت��اد  ال�سفدي  �سكر  ذل��ك  اإىل  الكامل.  النهيار  خطر 

لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  دع��م  على  ودول��ه  الأوروب���ي 

وت�سغيل الاجئني )الأنروا(، و�سدد على اأهمية �سمان ت�فر 

الدعم املايل الازم الذي حتتاجه ال�كالة. ويف �سياق بحث 

التط�رات الإقليمية، اأكد ال�سفدي اأهمية ت�سكيل احلك�مة 

و�سرورة  الكاظمي  م�سطفى  برئا�سة  اجلديدة  العراقية 

دعمها يف جه�دها حماية العراق وم�ساحله وخدمة تطلعات 

�سرورة  على  ال�سفدي  و�سدد  ال�سقيق.  العراقي  ال�سعب 

وحماية  والإع��م��ار  البناء  اإع��ادة  عملية  يف  العراق  اإ�سناد 

اململكة  حر�س  ال�سفدي  واأك��د  و�سيادته.  وا�ستقراره  اأمنه 

جميع  يف  املميزة  الأوروبية  الأردنية  ال�سراكة  تعزيز  على 

املجالت. واأكدت �سفرة الحتاد الأوروبي وال�سفراء الذين 

واأ�سادوا  اململكة،  مع  ال�سراكة  اأهمية  اللقاء  خال  حتدث�ا 

بجه�دها يف م�اجهة جائحة ك�رونا. ومت خال اللقاء بحث 

عدد من الق�سايا الثنائية والإقليمية.

حذر جالة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني، 

الغربية  ال�سفة  من  اأجزاء  اإ�سرائيل  �سمت  اإذا  اإنه 

م�سددا  اإىل �سدام كبر مع باده،  �سي�ؤدي  فاإن ذلك 

جرى  اإذا  اخل��ي��ارات  جميع  يدر�س  الأردن  اأن  على 

ال�سم.

�سبيغل  دي���ر  جم��ل��ة  م��ع  مقابلة  يف  واأ����س���اف 

تهيئة  اأو  التهديدات  اإط��اق  يريد  ل  اأنه  الأملانية 

جميع  ندر�س  ولكننا  وامل�ساحنات،  للخاف  الأج�اء 

اأوروب��ا  يف  كثرة  بلدان  مع  نتفق  ونحن  اخل��ي��ارات. 

اأن  يجب  ل  الق�ة  قان�ن  اأن  على  ال��دويل  واملجتمع 

يطّبق يف ال�سرق الأو�سط.

الدولة  ح��ل  دع��اة  ان  على  جالته  م�سددا   

ال�احدة ل يعلم�ن تبعاته، ماذا �سيح�سل اإذا انهارت 

مزيدا  �سن�سهد  الفل�سطينية؟  ال�طنية  ال�سلطة 

�سّمت  ما  واإذا  املنطقة.  يف  والتطرف  الف��سى  من 

اإ�سرائيل بالفعل اأجزاًء من ال�سفة الغربية يف مت�ز، 

دام كبر مع اململكة الأردنية  فاإن ذلك �سي�ؤدي اإىل �سِ

ال�سبيل  ه���  الدولتني  ح��ل  اأن  م���ؤك��دا  الها�سمية، 

ال�حيد الذي �سيمّك�ن من امل�سي قدما.

الرزاز ي�ؤكد قيم التكافل والرتاحم التي ميزت ال�سعب الردين خال اأزمة ك�رونا و�سهر رم�سان

ال�سام  للت�سدي لإ�سرائيل وحماية  الأوروبي  وزير اخلارجية يدع� الحتاد 
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مدير عام دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية

املهند�س رفيق خرفان
ومدر�ء وموظفو �لد�ئرة وروؤ�شاء و�ع�شاء جلان �خلدمات 

و�لهيئات �ال�شت�شارية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف خميمات �ململكة

يرفع�ن اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اىل مقام ح�سرة

�ساحب اجلاللة الها�سمية عبداهلل الثاين بن احل�سني

وويل عهده الأمني �ساحب ال�سم� امللكي

الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين املعظم

مبنا�شبة عيد ��شتقالل �ململكة �الردنية �لها�شمية وحلول عيد �لفطر �ل�شعيد 

مقرونة باأعظم �آيات �لوالء و�الخال�ض للعر�ض �لها�شمي �ملفدى

�شارعني �ىل �هلل �ن يحفظ جاللتكم و�ال�شرة �لها�شمية و�ل�شعب �الردين بعني حفظه ورعايته 

ليظل �الأردن بقيادته �لها�شمية �ملظفرة موئال للعز و�لفخار و�المن و�ال�شتقر�ر
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جلنة  امكانات  جميع  و�سع  خرفان 

ومن�ساأتها  احل�سن  الم��ر  خ��دم��ات 

حت����ت ت�������س���رف جل���ن���ة الوب���ئ���ة

ال�سروق- 

اوع���������ز م���دي���ر 

ال�س�ؤون  دائ���رة  ع��ام 

الفل�سطينية املهند�س 

رف���ي���ق خ���رف���ان اىل 

خدمات  جلنة  رئي�س 

ح�سن  الم���ر  خميم 

ب��سع  ال�سلمان  زي��اد 

ج���م���ي���ع ام���ك���ان���ات 

ومن�ساأتها  ال��ل��ج��ن��ة 

ت�����س��رف جلنة  حت��ت 

الوب���ئ���ة وال���ق����ات 

امل�����س��ل��ح��ةوالج��ه��زة 

المنية .

بفرو�س  ا�سابات  ثاثة  اكت�ساف  اث��ر  الي��ع��از  ه��ذا  وج��اء 

ك�رونا يف » احد احياء« املخيم بعد ان قامت وزارة ال�سحة باخذ 

عينات ع�س�ائية داخل املخيم.

من  التام  للتعاون  جاهزة  �ستك�ن  اللجنة  بان  خرفان  وقال 

املعزولة  املنطقة  �سكان  وتزويد  الفرو�س  انت�سار  ح�سر  اجل 

بكافة م�ستلزماتهم طيل فرتة العزل

خرفان: اونروا الردن تبدي ا�ستعدادها ب��سع كافة 

احلك�مة ت�سرف  حتت  الطبية  وك�ادرها  من�ساآتها 

ال�سروق-

الفل�سطينية،  ال�س�ؤون  دائ��رة  عام  مدير  اأك��د   

املهند�س رفيق خرفان، اأن الونروا اأبدت ا�ستعدادها  

�سحية  ومراكز  مدار�س  من  من�ساآتها  كافة  ل��سع 

ما  ح�سب  وذل��ك  الردن��ي��ة  احلك�مة  ت�سرف  حتت 

حممد  الردن  يف  ال�كالة  عمليات  مدير  به  �سرح 

ادار، م�سرا اىل ان جميع الك�ادر الطبية يف خمتلف 

وم�ساعدين   و�سيادلة  وممر�سني  اطباء  من  املراكز 

جاهزة للعمل بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة من اجل 

احلك�مة  اتاحت  حال  يف  ك�رونا  فرو�س  حماربة 

تخفيف  بهدف  وذل��ك  املراكز  ه��ذه  فتح  الردن��ي��ة 

ال�سغط عن املراكز ال�سحية احلك�مية.

لي�سال  ال�كالة  ا�ستعداد  عن  ادار  اعرب  كما 

وال�سغط  ال�سكري  مثل  املزمنة  الم��را���س  ادوي��ة 

الاجئني  خميمات  داخ���ل  منازلهم  يف  للمر�سى 

الفل�سطينيني يف اململكة.
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اخل��������ر ط��������������������رود  ت�������������زي������������ع   : خ������������رف������������ان 

ع������ل������ى اأب���������ن���������اء خم������ي������م احل�������������س������ني وال������ن������زه������ة 
ال�سروق-

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

الهيئة  اإن  خ��رف��ان،  رفيق  الفل�سطينية، 

طرود  بت�زيع  قامت  الها�سمية  اخلرية 

اخلر على اأبناء خميمي احل�سني والنزهة 

خ���ال ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون 

والتن�سيق مع اللجان يف املخيمات.

واأ�ساف خرفان اإن الدائرة وبالتن�سيق 

م�ستلزمات  كافة  بت�زيع  قامت  اللجان  مع 

الأ�سر مبا فيها اخلبز، وعلى نفقة الدولة 

الأردنية.

على  عممت  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ولفت 

بحاجة  ه�  من  وكل  الأ�سر  بدعم  اللجان 

التج�ل،  الفرتة واعان حظر  اأثناء هذه 

ال�  املخيمات  اأبناء  جميع  اأن  اإىل  م�سرا 

عليهم  تنطبق  ومن  باململكة  امل�ج�دة   13

للح�صول  ت��ق��دم��وا  اخل��ب��ز  دع��م  ���ص��روط 

عليها.

املخيمات  يف  القاطنني  كافة  ودع��ا 

وب��خ��ا���س��ة احل�����س��ن وال��ن��زه��ة ال��ذي��ن مل 

الت�سال  طرود  اأو  م�ساعدات  اأي  ت�سلهم 

مع الدائرة واباغها.

احل�سني  خميم  قاطني  من  عدد  وكان 

يف  طعام  اأي  ت�ّفر  عدم  ا�ستك�ا  والنزهة 

اخلبز،  مادة  حتى  وافتقادهم  م�ساكنهم، 

اخلر  واأه���ل  املعنية  اجل��ه��ات  منا�سدين 

ملّدهم بالع�ن والغذاء.

دائ���������������������������رة ال�����������������������������س���������������ؤون ال������ف������ل�������������س������ط������ي������ن������ي������ة ت�����ط�����ل�����ق

امل�������خ�������ي�������م�������ات يف  اخل�����������ب�����������ز  م���������������������ادة  ل����������ت�����������زي����������ع  ح�������م�������ل�������ة 

ال�سروق- 

لت�زيع  حملة  املخيمات  خدمات  جل��ان  نظمت 

املخيمات   يف  الفقرة  ال�سر  على  جمانا  اخلبز  مادة 

الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائ��رة  عام  مدير  من  بايعاز 

املهند�س رفيق خرفان، وذلك لتخفيف الأعباء على 

تلك ال�سر يف ظل التي ت�سهدها اململكة يف م�اجهة 

فرو�س ك�رونا ، والإجراءات التي اتخذتها مل�اجهة 

هذه اجلائحة التي حتتاج العامل ، وقد �سملت حملة 

عددها  البالغ  املخيمات  كافة  اخلبز  م��ادة  ت�زيع 

اأربعمائة  ثاثة ع�سر خميما وي�سكنها ما يقارب من 

الف ن�سمة .

نفذت  قد  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة  ان  يذكر 

وكالة  مع  ون�سقت   ، املخيمات  يف  ور�س  تعقيم  حملة 

الغ�ث الدولية / الونروا، لتكثيف حمات النظافة 

واملحافظة على الأو�ساع البيئية يف املخيمات .
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ال�سروق- 

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

قرار  خرفان  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية 

لزاري��ن��ي  فيليب  ل��اأون��روا  ال��ع��ام  املف��س 

الون��روا  يف  املياومة  م�ظفي  روات��ب  �سرف 

كاملة عن �سهري اذار وني�سان، م�سرا اىل ان 

جتاه  الون��روا  عمل  من  �سيعزز  القرار  هذا 

الاجئني الفل�سطينيني يف املخيمات يف اإطار 

برامج  دعم  اىل  تهدف  التي  ا�سرتاتيجيتها 

يف  الفقر  وحماربة  الجتماعية  احلماية 

اأوقات الط�ارئ.

بذلتها  التي  اجله�د  ان  خرفان  واأ�ساف 

دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية مع املف��س العام 

على  ك�رونا  وباء  ازمة  اثار  لبحث  لاأونروا 

ال�ستجابة  يف  اث��م��رت  ق��د  الون���روا  عمل 

ملجتمع  احلي�ية  املطالب  من  لعدد  ال�سريعة 

امل��خ��ي��م��ات،  يف  الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني 

يف  لهم  الون���روا  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 

كافة  على  اث��رت  التي  ك�رونا  جائحة  ظل 

ال�باء  فر�سها  التي  والتحديات  العامل  دول 

الجتماعي  التباعد  اإج���راءات  خ��ال  من 

الجتماعية  الن�ساطات  من  العديد  وحظر 

ال�سرائح  على  انعك�س  م��ا  والقت�سادية؛ 

الجتماعية املختلفة وب�سكل خا�س الفقرة 

منها.

وعرب خرفان يف ر�سالة بعثها اىل املف��س 

العام با�سم الدول العربية امل�سيفة لاجئني 

التي  لاإجراءات  تقديره  عن  الفل�سطينيني 

ك�رونا  وباء  م�اجهة  يف  الون��روا  بها  قامت 

الدول  اعنتها  التي  الط�ارئ  حالة  ظل  يف 

العربية، �س�اء على �سعيد التعليم عن بعد، 

الونروا  يف  ال�سحي  القطاع  عمل  وا�ستمرار 

وت�زيع  ال�سحية  الرعاية  خدمات  بتقدمي 

المرا�س  واأ�سحاب  امل�سنني  على  الدوي��ة 

امل�ساعدات  ت��ق��دمي  على  ع���اوة  امل��زم��ن��ة، 

الفقرة  ال�سرائح  على  والنقدية  العينية 

العام اىل �سرف  املف��س  املخيمات، ودعا  يف 

روات����ب م���ظ��ف��ي امل��ي��اوم��ة، وال��ذي��ن يقدر 

عددهم يف مناطق عمليات الأونروا اخلم�سة 

يف  وان�سجامًا  م�ظفا،   3336 ال�  يقارب  مبا 

ال��دول  انظمة وق���ان��ني  م��ع  ذات���ه  ال���ق��ت 

امل�سيفة وقراراتها املتعلقة ب�سرف الرواتب 

وامل��سميني  وامل��ي��اوم��ني  امل���ؤق��ت��ني  للعاملني 

والعاطلني عن العمل.

كما طالبت الدول العربية امل�سيفة اأي�سا 

ال�قائية  اجراءاتها  يف  الأون��روا  با�ستمرار 

خطتها  تط�ير  مع  ك�رونا،  فرو�س  مل�اجهة 

للط�ارئ لتك�ن ا�سمل واأو�سع، من خال تاأمني 

تخ�سي�س  فيه  مبا  ال�باء،  مع  تعامل  مراكز 

ال�سحي،  للحجر  ال�سحية  عياداتها  بع�س 

اأ�سرة  من  الطبية  الل�ازم  بكافة  وجتهيزها 

واأجهزة طبية واطباء متخ�س�سني، واأجهزة 

ع��اوة  ك���رون��ا،  لفرو�س  الأويل  الفح�س 

املخ�س�سة   PCR باأجهزة  تزويدها  على 

�سمانًا  امل�ستجد،  ك���رون��ا  فرو�س  لتحاليل 

التي  امل�سابة،  احلالت  مع  التعاطي  ل�سرعة 

امل�ست�سفيات  اإىل  املخيمات  من  نقلها  ي�سعب 

ال���ب��اء،  ه��ذا  تف�سي  ح��ال��ة  يف  احلك�مية 

عيادات  قدرات  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  وهذا 

الأونروا على التعاطي مع اأي طارئ م�ستجد 

داخل املخيمات، وحثت الدول العربية اأي�سا 

املف��س العام لاأونروا على ح�سد املزيد من 

الدعم املايل والتم�يل ل�سد العجز املايل يف 

م�ازنتها، و�سمان دمي�مة خدماتها لاجئني 

الفل�سطينيني.

ال�سريعة  ال�ستجابة  ان  خرفان  وقال 

فيليب  ل���اأون���روا  ال��ع��ام  امل��ف������س  قبل  م��ن 

لزاريني جاءت نتيجة جه�د اردنية مكثفة 

وزير اخلارجية  التي يق�دها  وب�سكل خا�س 

حل�سد  ال�سفدي،  امي��ن  املغرتبني  و���س���ؤون 

الدعم وامل�ساندة لعمل وكالة الغ�ث الدولية 

تقدمي  يف  ا�ستمرارها  و�سمان   ، الون��روا   /

يف  الفل�سطينيني  الاجئني  ملجتمع  خدماتها 

مناطقها اخلم�س وفق املهام امل�كلة اليها .

ق������رار  ت���ث���م���ن   « ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة  »ال�������������س�������ؤون 

الأون��������������روا �����س����رف روات���������ب م����ظ���ف���ي امل���ي���اوم���ة
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ال�سروق- 

وّجهت دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية روؤ�ساء جلان خدمات 

املخيمات ، باإعفاء امل�ستاأجرين من اإيجار �سهر ني�سان/ اأبريل؛ 

عامة،  الأردن  اأبناء  ي�سهدها  التي  الأو�ساع  ل�ستمرار  نظرا 

واأبناء املخيمات خا�سة جراء اأزمة فرو�س ك�رونا امل�ستجد.

الدائرة  اإن  خ��رف��ان،  رفيق  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 

اأبناء املخيمات يف جميع الظروف  حتر�س على ال�ق�ف مع 

التي ميرون بها خا�سة اأن تلك املحات اأغلقت اأب�ابها للحالة 

التي مير بها الأردن.

واأ�سار خرفان اإىل وج�د قرابة 70 حما م�ؤجرا للجان 

م�ؤجرا  حما   80 قرابة  ي�جد  كما  ال�سمال،  خميمات  يف 

للجان خدمات املخيمات يف حمافظة العا�سمة وماأدبا و200 

الزرقاء  حمافظتي  يف  اخلدمات  جلان  ل�سالح  م�ؤجر  حمل 

والبلقاء.

»ال�����������������س���������ؤون ال����ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي����ة« ت���ع���ف���ي

امل�������س���ت���اأج���ري���ن م�����ن اإي������ج������ار ����س���ه���ر ن��ي�����س��ان

ال�سروق- 

عام  مدير  خرفان  رفيق  املهند�س  اوعز 

روؤ���س��اء  اىل  الفل�سطينية  ال�����س���ؤون  دائ���رة 

جلان خدمات املخيمات باعفاء امل�ستاجرين 

من ايجار �سهر اذار نظرا ل�ج�د ظرف عام 

قاهر متر به الباد .

عام  نفع  عن  التنازل  ان  خرفان  وق��ال 

فيما  و  فيه  �سر  ل  اخ��ر  ع��ام  نفع  ل�سالح 

يتعلق بالفرتات القادمة فم��س�عها مرتوك 

قرابة  وج���د  اىل  م�سرا   ، حلينه  تقديره 

املخيمات  خدمات  للجان  م�ؤجرة  حمل   70

،�س�ف،اربد  جر�س   ( ال�سمال  خميمات  يف 

قرابة  ي�جد  كما   ) املفتي  عزمي  ال�سهيد  و 

املخيمات  خدمات  للجان  م�ؤجرة  حمل   80

يف حمافظة العا�سمة و مادبا ) ال�حدات ، 

 ،  ) مادبا  و  ح�سن،الطالبية  ،المر  احل�سني 

و يف حمافظتي الزرقاء و البلقاء ) الزرقاء 

قرابة  ي�جد  البقعة(  و  حطني  ،ال�سخنة 

جلان  ل�سالح  م���ؤج��رة  جت���اري  حم��ل   200

اخلدمات .

ه��ذه  م���ن  ال��ع��ائ��د  ان  ب���ني خ���رف���ان  و 

اليجارات يع�د بالنفع على اهايل املخيمات 

يف م�ساريع البنى التحتية و �سبكات ال�سرف 

ذات  غ��ره��ا  و  امل�ساكن  تاهيل  و  ال�سحي 

ال�س�ؤون  دائ��رة  ان  اىل  م�سرا  العام  النفع 

الفل�سطينية حتر�س على ال�ق�ف مع ابناء 

املخيمات يف جميع الظروف التي ميرون بها 

اب�ابها  اغلقت  قد  املحات  تلك  ان  خا�سة 

امتثال للحالة التي متر بها الباد.

خ����������رف����������ان ي���������ع��������ز ل����������روؤ�����������س����������اء جل�������������ان خ����������دم����������ات امل�����خ�����ي�����م�����ات

اذار ������س�����ه�����ر  اي��������ج��������ار  م��������ن  امل�������������س������ت������اأج������ري������ن  ك�������اف�������ة  ب��������اأع��������ف��������اء 
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ك�رونا يفر�س اأعباء اإ�سافية على 

الأزمة املالية اخلانقة ل�”الأونروا”

�لعدد �حلادي و�خلم�شون  8 �شو�ل 1441 �ملو�فق  31 �آيار 2020 م

وتاليا ن�س البيان :

الها�سميني  �سجايا  هي  تلك 

ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت����ا����س���ع ام����ام 

والفتخار  العظيمة  اجنازاتهم 

ال��ذي   ، ال����يف  �سعبهم  ب��اأب��ن��اء 

م���ا ت����ان���ى ي���م��ا ان ي��ك���ن يف 

وطنهم  ع��ن  امل��داف��ع��ني  طليعة 

الها�سمية  قيادتكم  حكمة  ،ان 

كل  ت�سجل   ، اهلل  ب��اإذن  املظفرة 

�سجل  يف  م�سيئة  �سفحات  حني 

الت�سحية والفداء وهي �سفحات 

اب��ن��اء �سعبك  ن��ح��ن  ب��ن��ا  ح���ري 

الردين ال�يف بكافة اطيافه ان 

عاليا  هاماتنا  ونرفع  بها  نفتخر 

، نعم  الكبر  ام��ام ه��ذا الإجن��از 

كبار  ولكننا  �سغر  بلد  �سيدي  يا 

من  عزمنا  بقيادتكم  وعظماء 

 ، ارادتكم  من  وارادت��ن��ا  عزمكم 

اهلل  ب��اإذن  ال�سدة  هذه  و�ستزول 

وال�سرور  وال��ف��رح  احل��ب  ويع�د 

لتما جبال عمان و�سه�ل ح�ران 

و�سيحان .

وممثل�  اب���ن���اء  ن��ح��ن  ان��ن��ا 

خميمات الاجئني الفل�سطينيني 

ومبنا�سبة هذا النت�سار العظيم 

ار�سه  الردين يف  �سعبنا  حلق�ق 

ووطنه ، ن�ستذكر م�اقف وجه�د 

���س��ي��د ال���ب���اد وق���ائ���د ال��رك��ب 

بن  الثاين  امللك عبداهلل  جالة 

احل�سني ، يف الدفاع عن الق�سية 

وار����س���ًا  ���س��ع��ب��اأ  الفل�سطينية 

جالته  وج��ه���د   ، وم��ق��د���س��ات 

التي  امل��ظ��امل  ل��رف��ع  املت�ا�سلة 

الفل�سطيني  ال�سعب  لها  تعر�س 

تقرير  يف  وحقه   ، العق�د  عرب 

عرب  ووطنه  ار�سه  على  م�سره 

الفل�سطينية  ل��دول��ة  اق��ام��ةا 

القد�س،  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

الاجئني  بحق�ق  والع����رتاف 

ال���ع����دة  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

والتع�ي�س كما اقرتها العراف 

الن�سانية والق�انني الدولية .

فخرنا  ع��ن  ن��ع��رب  اذ  وان��ن��ا 

واع����ت����زازن����ا مب�����اق����ف ال��ع��ز 

وحامي  الركب  لقائد  والبط�لة 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  احل��م��ى 

على  لن�ؤكد   ، احل�سني  بن  الثاين 

وق�فنا �سفا واحد خلف قيادته 

و�سيا�سته  الر�سيدة  الها�سمية 

احلكيمة ، ف�سر يا�سيدي ترعاك 

عي�ننا  وت���رع���اك   ، اهلل  ع��ني 

عربيا  وم��ل��ك��ًا  ق��ائ��دا  وق��ل���ب��ن��ا 

ال�سرف  �سجل  يف  ين�سج  ها�سميا 

من  �سفحة  ي���م  ك��ل  والبط�لة 

وال�سجاعة  والق���دام  احلكمة 

�سعبه  و  الردن  اهلل  ح��ف��ظ   .

وقيادته الها�سمية احلكيمة من 

كل مكروه.

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����س��ع��ب��ي��ة يف امل��خ��ي��م��ات ت��ث��م��ن خ���ط���اب امل��ل��ك

ال�سروق- 

والفعاليات  ال�ست�سارية  والهيئات  اخل��دم��ات  جل��ان   ثمنت 

يف  املخيمات  ووجهاء  و�سي�خ  امل��دين  املجتمع  وم�ؤ�س�سات  ال�سعبية 

اململكة خطاب جالة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني لأبناء �سعبه 

العظيم مب�اقفه البط�لية الكبر بحبه وولءه لقيادته الها�سمية 

احلكيمة.

تفر�س اأزمة وباء فرو�س »ك�رونا« اأعباء 

لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  على  اإ�سافية 

الأون��روا   « الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل 

وال�ستجابة  امل���اأزوم  امل��ايل  و�سعها  ظل  يف   ،«

البطيئة من ِقبل الدول املانحة لدعم ميزانية 

ال�كالة ومتكينها من ال�ستمرار يف عملها.

م�اجهة  يف  الي�م  العامل  ان�سغال  واأم��ام 

جتابه  “الأونروا”  ف��اإن  “ك�رونا”؛  فرو�س 

غر  املالية  اأزمتها  عن  ناجمة  ثقيلة  حتديات 

املا�سي  العام  من  معها  انتقلت  التي  املحم�دة 

وازدادت وطاأة مع بداية العام احلايل، والتي 

بتخفي�س  م���ؤخ��را،  ق��رار،  لتخاذ  ا�سطرتها 

حجم اخلدمات املقدمة لاجئني الفل�سطينيني 

بن�سبة 10 %، اإل اأن الأردن ومعه بقية الدول 

امل�سيفة وقف�ا �سدًا معار�سا لنفاذه.

املانحة؛  ال��دول  من  لل�كالة  و�سل  بينما 

الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائ��رة  عام  مدير  وفق 

ل�”الغد”،  حديثه  يف  خرفان  رفيق  املهند�س 

ل��اأون��روا،  العامة  امليزانية  ثلث  “ح�ايل 
حيث مت �سخ ح�ايل 350- 400 ملي�ن دولر 

قيمة  دولر  مليار   1.4 اإجمايل  من  الآن  حتى 

لتلبية   2020 لعام  لل�كالة  العامة  امليزانية 

الحتياجات الأ�سا�سية” لأكرث من 5.6 ملي�ن 

اخلم�س،  عملياتها  مناطق  يف  فل�سطيني  لجئ 

منهم زهاء ملي�ين لجئ يف اململكة.

“الأونروا  اأن  خرفان  املهند�س  واأو���س��ح 

من  الآن  حتى  دولر  مايني   6 ح���ايل  تلقت 

املنا�سدة  قيمة  دولر  ملي�ن   14 نح�  اإجمايل 

اأزم���ة  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال���ك��ال��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي 

م�اجهتها”. اأجل  “ك�رونا” من 
ون�ه خرفان اإىل عقد لقاء ثاثي م�سرتك 

ال�سفدي،  اأمي��ن  اخلارجية،  وزي��ر  بني  يجمع 

واملف��س  ليند،  اآنا  ال�س�يد،  خارجية  ووزيرة 

لزاريني،  فيليب  “لاأونروا”،  اجلديد  العام 

خا�سية  ع��رب  احل����ايل  ال�����س��ه��ر  منت�سف  يف 

لعقد   Zoom Meetings ”زووم“ برنامج 

الجتماعات من خال الإنرتنت، وذلك لبحث 

الدعم  ح�سد  و�سبل  لل�كالة  املالية  الأزم���ة 

الدويل مليزانيتها العامة.

واأعرب عن اأمله يف “اأن تتح�سن الأح�ال 

مع عقد هذا اللقاء الثاثي املهم، الذي �سيبحث 

و�صع اخلطوط العري�صة للتحرك جتاه ح�صد 

ظل  يف  ال�كالة  لدعم  الازمة  املالية  امل���ارد 

الظروف ال�سعبة احلالية”.

وقد  عاملية  “ك�رونا”  “اأزمة  اإن  وق��ال 

الداعم  ت�سكل  التي  املانحة  الدول  على  اأثرت 

الرئي�سي لل�كالة”، لفتًا اإىل ات�سال هاتفي مت 

املا�سي  ي�م اجلمعة  العام اجلديد  املف��س  مع 

اأو�سح  حيث  لل�كالة،  امل��ايل  ال��سع  لبحث 

ال��دول  ا�ستجابة  حجم  خاله  من  لزاري��ن��ي 

املنا�سدة  قيمة  لتغطية  الآن  حتى  املانحة 

التي اأطلقتها ال�كالة من بداية الأزمة بقيمة 

منها  لل�كالة  و�سل  حيث  اإذ  دولر،  ملي�ن   14

ح�ايل 6 مايني دولر”.

كبرة  ال�كالة  “اأزمة  اإن  خرفان  وق��ال 

املف��س  اأعلن  حيث  احلايل،  العام  بداية  منذ 

العام بال�كالة حينها” يف منت�صف �صهر �صباط 

)فرباير( املا�سي، عن ت�جه باإجراء تخفي�س 

 ،%  10 بقيمة  لل�كالة  العامة  امليزانية  على 

الفل�سطينيني  لاجئني  امل�سيفة  الدول  اأن  اإل 

اعرت�ست على ذلك الأمر”.

واأ�ساف اأن “اأزمة “ك�رونا” زادت الأعباء 

ال��دول  ا�ستجابة  باتت  حيث  ال�كالة،  على 

العامل  دول  ان�سغال  ظ��ل  يف  بطيئة  املانحة 

تغر  يف  اأمله  عن  معربًا  ك�رونا”،  مب�اجهة 

الأح�ال بعد انتهاء تلك الأزمة.

التق�سي  “فرق  اإن  اإىل ذلك؛ قال خرفان 

ال�بائي تعكف على جمع العينات يف املخيمات، 

يف  املا�سي  اجلمعة  ي���م  عملها  با�سرت  حيث 

الفح��سات  نتيجة  وكانت  ال���ح��دات،  خميم 

وا�سلت  ثم  ومن  الك�رونا،  من  وخالية  �سليمة 

واأم�س  ح�سن،  الأم��ر  وحي  احل�سني  يف  عملها 

عملها  يف  ت�ستمر  بحيث  واإرب���د،  البقعة،  يف 

ببقية املخيمات تباعًا لتنتهي يف 18 من ال�سهر 

احلايل”.

�سابق  اأكدت يف وقت  الأون��روا قد  وكانت 

على  دولر  مليار   1.4 على  احل�س�ل  �سرورة 

ال�كالة  وم�ساعدات  خدمات  لتم�يل  الأق��ل 

الإن�سانية  املع�نة  ت�سمل  والتي  ال�سرورية، 

الأول���ي��ة،  ذات  وامل�سروعات  للحياة  املنقذة 

م��ل��ي���ن لج��ئ  مل���ا جم��م���ع��ه 5.6  امل��ق��دم��ة 

فل�سطيني وذلك للعام 2020.

للعام  ال���ك��ال��ة  اأول���ي��ات  عر�س  وي��اأت��ي 

متديد  اأعقاب  يف  املالية  ومتطلباتها   2020

ملهام  م�ؤخرًا  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية 

اإ�سافية  �سن�ات  ث��اث  مل��دة  الأون���روا  ولي��ة 

ولغاية حزيران )ي�ني�( 2023.
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ال�سروق- 

الاجئني  وت�سغيل  غ�ث  وكالة  اأعلنت 

خطوط  ت��وف��ر  »اأون�����روا«  الفل�صطينيني 

ا�ستف�سارات  عن  لاإجابة  �ساخنة؛  ات�سال 

يف  امل��ق��ي��م��ني  الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني 

املخيمات يف الأردن ح�ل الأدوية اخلا�سة 

بالأمرا�س املزمنة، وال�ستف�سارات املتعلقة 

مبطاعيم الأطفال، والإعام يف حال نفاد 

الأدوية، اأو عدم و�س�لها اإىل املنازل.  

وقالت ال�كالة، اإن »هذه الأرقام تعمل 

من ال�ساعة 10 �سباحًا، وحتى 6 م�ساًء من 

ي�م الأحد، وحتى ي�م اخلمي�س، لاإجابة 

عن جميع ال�ستق�سارات والأ�سئلة«.

ودع��������ت ال������ك�����ال�����ة »ال����اج����ئ����ني 

الفل�سطينيني اإىل م�ساركة هذه الأرقام مع 

اجلران، وال�سكان يف املخيم نف�سه اأو احلي، 

والأ�سدقاء، حتى يت�سنى للجميع الت�ا�سل 

ومعرفة اأي ن�ع من املعل�مات الازمة خال 

العامل  على  متر  التي  ال�سعبة  الفرتة  هذه 

اأجمع«. 

على  حاليًا  الأردن  يف  اأون���روا  وتعمل 

حت��دي��ث ب��ي��ان��ات ال��اج��ئ��ني، ل��ذل��ك حثت 

معل�ماتهم  لتحديث  اجلميع على الت�سال 

يتمكن  حتى  الأرق��ام،  هذه  عرب  وبياناتهم 

م�ظف� »اأونروا« من ال��س�ل اإليهم، وتلبية 

جميع الحتياجات واملتطلبات الازمة«. 

»ه��ذه اخل��ط���ة ت��اأت��ي يف ظ��ل اجله�د 

لجئي  خ��دم��ة  يف  ال���ك��ال��ة  تبذلها  ال��ت��ي 

طبيعي  ب�سكل  خدماتها  وتقدمي  فل�سطني، 

يف ظل جائحة ك�رونا، دون تعري�سهم لأي 

خطر اأو عدوى«.

واخلطوط ال�صاخنة لأونروا يف اإقليم 

 0799845181 ع��ّم��ان:  جن�ب  الأردن، 

 -  0799843072 ع���ّم���ان:  ���س��م��ال   -

ال���زرق���اء:   -  0799845217 اإرب������د: 

ح�سن  الأم����ر  خم��ي��م   -  0799845193

اإ�سافة   ،0786350813 الن�سر(:  )خميم 

اإىل الإدارة: 0799845302.

خ������������ط������������وط ات�����������������������ص�����������ال جت���������ي���������ب ع�����ن

الأردن يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ال��اج��ئ��ني  ا���س��ت��ف�����س��ارات 

�لعدد �حلادي و�خلم�شون  8 �شو�ل 1441 �ملو�فق  31 �آيار 2020 م

جلان خدمات املخيمات تق�م بتعقيم 

تعقيم مب����اد  امل��خ��ي��م��ات  ���س���ارع 

املهند�س  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة  عام  مدير  من  بت�جيهات 

املخيمات  �س�ارع  بتعقيم  تق�م  املخيمات  خدمات  جلان  خرفان،  رفيق 

مب�اد تعقيم بالتعاون مع وكالة الغ�ث )الأون�را( والبلديات املجاورة، 

فرو�س  تف�سي  ملنع  اح���رتازي  ك��اإج��راء  وذل��ك  ال��زراع��ة  ومديريات 

الك�رونا وحماية �سكان املخيمات من هذه الأفة.

مقدرين جه�د اجلميع وخا�سة احلكام الداريني يف تلك املناطق 

لدورهم الفعال يف كل ما يخدم ويحمي امل�اطنني.

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

ال�سروق-

املا�سي  �سلطان  الر�سيفة  ل���اء  مت�سرف  ق��ام   

بج�لة تفقدية يف خميم حطني رافقه  فيها رئي�س 

جلنة خدمات خميم حطني �سالح النحالني لاإطاع 

وال�سلع  امل��خ��اب��ز  يف  اخل��ب��ز  بيع  عملية  �سر  على 

الغذائية يف املحات التجارية واو�ساع امل�اطنني يف 

املخيم خال حظر التج�ال.

مناطق  جميع  ر���س  بعملية  اللجنة  قامت  كما 

جمع  عملية  اىل  بال�سافة  تعقيمها  بهدف  املخيم 

نظافة  على  للمحافظة  م�ستمر  ب�سكل  النفايات 

املخيم وال��سع البيئي.

مع  بالتن�سيق  قامت  اي�سا  اللجنة  ن�ساطات  ومن 

مدير عام دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية املهند�س رفيق 

ب�سرف  الغ�ث  وكالة  يف  ال�سحة  وم�س�ؤويل  خرفان 

منازل  اىل  واإي�سالها  وال�سكري  ال�سغط  اأدوي���ة 

املر�سى من قبل كادر طبي ل�كالة الغ�ث وبالتعاون 

مع جلنة خدمات خميم حطني.

ال��زرق��اء  حمافظ  م��ع  اللجنة  رئي�س  واجتمع 

الر�سيفة  ل�اء  مت�سرف  بح�س�ر  الع�ساف  حجازي 

اأ�سامة  الر�سيفة  بلدية  رئي�س  و  املا�سي  �سلطان 

حيم�ر حيث مت بحث ال��سع الراهن من حيث قلة 

بلدية  وقامت    ، اللجنة  بها  متر  التي  المكانيات 

الر�سيفة ببتزويد اللجنة بقاب و�ساغطة من اأجل 

العمل على �سد العجز .
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ن�������س���اط���ات جل���ن���ه خ�����دم�����ات خم���ي���م ارب���������د  خ������ال ازم�������ه ك�����رون����ا
ال�سروق – 

قامت  جلنه خدمات خميم اربد بت�زيع امل�ساعدات 

عمال  وخا�سه  ارب��د  خميم  له��ايل  والنقديه  العينه 

على  مل�ساعدتهم  ك�رونا  اأزم��ة  من  املت�سررين  املياومه 

وني�سان  اذار  ا�سهر  خال  املعي�سية  حياتهم  ام�ر  ق�ساء 

وايار ، ومتثلت امل�ساعدات بت�زيع 1500 طرد غذائي من 

الهيئة اخلرية الها�سمية و700 طرد غذائي من الق�ات 

امل�سلحة الردنية و300 كرت�نة جممدات دجاج و500 

كيل� خبز بقيمة 200 دينار، كما مت ت�زيع مبالغ نقدية 

على العائات املع�زة واملت�سررة من هذه الزمة . 

ي���������س����ن����ع�����ن ال��������������زرق��������������اء  يف  ح�������ط�������ني  خم�������ي�������م  م����������ن  ���������س��������ّب��������ان 

الردين ال��������ع��������ل��������م  حت��������م��������ل  ورق������������ي������������ة  ط������������ائ������������رة  اأك��������������������رب 
ال�سروق-

 ����س���ن���ع جم���م����ع���ة م��ن 

بل�اء  حطني  خميم  يف  ال�سبان 

الر�سيفة طائرة ورقية كبرة 

ط�لها 6 امتار.

ال�رقية  الطائرة  وحتمل 

ال���ت���ي ي�����س��ت��ع��د اأ���س��ح��اب��ه��ا 

ال���ان  الح���د  ي���م  لتجربتها 

العلم الأردين.

التج�ل  حظر  بداية  ومع 

عادت   ، الربيع  ف�سل  وبداية 

ه���اي��ة ال��ط��ائ��رات ال���رق��ي��ة 

من  وا�سعة  مناطق  يف  للظه�ر 

ظه�رها  ق��ل  ان  بعد   ، الأردن 

تدريجيا يف ال�سن�ات ال�سابقة.

املحافظات  �سماء  وتزينت 

م�سب�ق  وغر  جدا  كبر  بعدد 

حتى   ، ال�رقية  الطائرات  من 

الرزاز  عمر  ال���زراء  رئي�س  ان 

ت�يرت  على  ح�سابه  عرب  ن�سر 

فيدي� لها وعلق عليه : اأبناوؤنا 

ويف  احلظر  ظل  يف  وه��م  حتى 

يحلق�ا  اأن  ي�ستطيع�ن  بي�تهم 

بطائراتهم ال�رقية عاليًا.

ال�سروق-

الاجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  اأعلنت   

واحدة  ملرة  نقدية  م�ساعدة  ت�زيع  عن  )اأون��روا(  الفل�سطينيني 

القاطنني  غزة  قطاع  اأبناء  من  الفل�سطينيني  الاجئني  لدعم 

تف�سي  اأزمة  عن  الناجمة  املعاناة  من  للتخفيف  جر�س  خميم  يف 

فرو�س ك�رونا امل�ستجد.

م�ساعدة  �سيتلق�ن  �سخ�س   20.500 نح�  ان  ال�كالة  وقالت 

اأفراد  من  فرد  لكل  اأردنيا  دينارا   50 بقيمة  واحدة  ملرة  نقدية 

الأ�سرة امل�سجلني يف اأونروا«.

التي  »الأ�سر  وهي  معاير  �سمن  ياأتي  الدعم  اأن  واأ�سافت 

تراأ�سها اأنثى، الأ�سر التي يراأ�سها كبر بال�سن )60 �سنة فما ف�ق(، 

لديها  التي  الأ�سر  الإعاقة،  الأ�سخا�س ذوي  يراأ�سها  التي  الأ�سر 

اأطفال بعمر 5 �سن�ات فما دون«.

 27 من  ابتداًء  رم�سان  �سهر  خال  امل�ساعدات  ت�زيع  و�سيتم 

ني�سان / ابريل اإىل 20 اأيار / ماي� 2020« بح�سب ال�كالة.

م�ؤهل�ن  اأن��ه��م  يعتقدون  ال��ذي��ن  على  ال���ك��ال��ة،اإن��ه  وق��ال��ت 

طلب  تقدمي  لتلقيها،  دع�تهم  يتم  ومل  امل�ساعدة،  على  للح�س�ل 

ا�ستئناف على الرابط الإلكرتوين من الفرتة بني 7 اإىل 12 ماي� 

.2020

رقم  مع  بطاقة  باإي�سال  املتط�عني  من  جمم�عة  و�ستق�م 

معهم  الت�ا�سل  و�سيتم  منزله،  اإىل  �سخ�س  بكل  خا�س  ت�سل�سلي 

لتحديد الي�م وال�قت املحددين ل�ستام امل�ساعدات املالية، وفق 

ال�كالة.

فل�سطيني  لج��ئ  ملي�ن   2.1 من  اأك��رث  الأردن  يف  ويعي�س 

اأون��روا، كما ي�جد يف اململكة 10 خميمات لاجئني  م�سجل لدى 

الفل�سطينيني.

الأون�����������������������روا  ت������ق������دم م�������������س������اع������دات م����ال����ي����ة 

ج���ر����س خم����ي����م  يف  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني  ل����اج����ئ����ني 
»���س��ل��ب��ي��ة«  ع�����س���ائ��ي��ة  ع��ي��ن��ة   133

ب�����ال�����زرق�����اء ح����ط����ني  خم����ي����م  يف 

 

ال�سروق-

 ك�سفت نتائج فح��سات 133 عينة ع�س�ائية لفح��سات 

اأخذها من خميم حطني يف  والتي مت  »�سلبيتها«  ك�رونا، عن 

ل�اء الر�سيفة مبحافظة الزرقاء.

�سالح  حطني  خميم  خدمات  حت�سني  جلنة  رئي�س  وقال 

النحالني ل� »روؤيا« ان 133 عينة اخذت من قبل فرق التق�سي 

الذي  ار(  �سي  )بي  بطريقة  العينات  فح�س  ومت   ، ال�بائي 

يعتمد على اخذ عينات من امل�سالك التنف�سية العليا ل�سمان 

دقة نتيجتها.

املخيم  ل�سكان  اجريت  الفح��سات  ان  النحالني  واو�سح 

اخل�سار  كباعة  امل�اطنني،  من  كبر  عدد  مع  يتعامل�ن  ممن 

والف�اكه وباعة حمات الدجاج وا�سحاب البقالت .
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ال�������������دوري�������������ات اخل��������ارج��������ي��������ة ت����������زع

ط������������رود اخل����������ر مب����خ����ي����م ال����ط����ال����ب����ي����ة

����س���ك���ان خم���ي���م الأم���������ر ح�����س��ن 

الأردين  اجلي�س  ي���دع���ن  بعمان 

ب����ع����د ف�����ك احل�����ظ�����ر ب�����ال������رود

ال�سروق-

 اأطلقت اإدارة الدوريات اخلارجية بالتعاون 

لاأدوية،  وال�سرايعة  طارق  ل�ؤل�ؤة  مدار�س  مع 

اخلر  طرود  لت�زيع  متكافل«،  »جمتمع  مبادرة 

بل�اء  الطالبية  خميم  يف  العفيفة،  الأ�سر  على 

اجليزة.

 وقال نائب مدير ادارة الدوريات اخلارجية 

التي  املبادرة  اإن  بيان،  يف  الق�ساة  علي  العقيد 

امل��ب��ادئ  على  ت��اأك��ي��دا  ت��اأت��ي  الإدارة  تنفذها 

تنتهجها  التي  الأخاقية  واملدونة  الإن�سانية 

الباد،  �سيد  اأراده��ا  كما  العام  الأم��ن  مديرية 

م�سرًا اإىل اأن احلملة �ست�ستمر لت�سمل عددا من 

الأ�سر العفيفة يف خمتلف مناطق اململكة. 

ت�طيد  اأهمية  اإىل  الق�ساة،  العقيد  واأ�سار 

املجتمع  م�ؤ�س�سات  كافة  مع  الت�ساركية  العاقة 

وتلم�س  اخل���ر  ع��م��ل  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل����دين، 

التي  احلملة  اأن  مبينا  امل�اطنني،  احتياجات 

جاءت بالتن�سيق مع جمعية الطالبية اخلرية، 

ا�ستهدفت ع�سرات الأ�سر العفيفة مت اختيارها 

�سمن درا�سة اأعدت م�سبقًا.

ال�سروق-

على  امل��ف��رو���س  ال��ع��زل  ان��ت��ه��اء  بعد   

اأه��ايل  ق��ام  عمان  يف  ح�سن  الم��ر  خميم 

اجلي�س  ق���ات  ب���داع  ح�سن  الأم��ر  خميم 

برمي  املخيم  اأب��ن��اء  ق��ام   حيث  الأردين، 

والتربيكات  التحيات  وت��ق��دمي  ال�����رود 

خالل  الأردين  اجلي�ش  و�صباط  جلنود 

عملية الإخاء من املخيم، بعد مرور عدة 

على  للرقابة  فيه  ت�اجدهم  على  اأ�سابيع 

التج�ل  حظر  حالة  ظ��ل  يف  اأه��ل��ه  اأداء 

على  الأردنية  احلك�مة  قبل  من  املفرو�س 

�سكان  �سمنهم  وم��ن  اململكة،  �سكان  كافة 

املخيم بالعا�سمة عّمان.

ال�سروق- 

مادبا    خميم  �سكان  م��ن  ال��راع��ي  احمد 

يبلغ من العمر 15 عاما وه� يف ال�سف التا�سع 

العديد  األف  للبنني  الثان�ية  مادبا  مبدر�سة 

العديد  على  وح��از  وال��رواي��ات  الق�س�س  من 

اإبداعات  وله  واملحلية  العاملية  اجل�ائز  من 

ثقافية كثرة .

امل�ست�ى  على  ب��ج��ائ��زة  ال��راع��ي  وف���از   

الأردن��ي��ني  الكتاب  احت��اد  مب�سابقة  الثالث 

على  الثاين  امل�ست�ى  وعلى  الق�سة  مب��س�ع 

ون�سر  م�ؤخرا  مادبا  تربية  مديرية  م�ست�ى 

وذكريات   ، العرب  مدر�سة  منها  ق�س�س  عدة 

وت�زيعها على  منها  املئات  �س�كية مت طباعة 

املكتبات لي�ستفاد منها و�سراء عدد كبر منها .

ف�������ت�������ى م����ن 

خم��ي��م م��ادب��ا 

ق�س�سا  ي�ؤلف 

م������ب������دع������ة

ال�سروق- 

الها�سمية بت�زيع 15690 طرد على 13 خميم خال �سهر  قامت الهيئة اخلرية 

رم�سان من مركز امللك �سلمان لاغاثة و �سيتم ا�ستكمال ت�زيعها على م�ستحقيها قبل 

انتهاء �سهر رم�سان.

ال�����ه�����ي�����ئ�����ة 

اخل�������ري�������ة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

ت������زع ط���رود 

خ��������ر ع���ل���ى 

امل����خ����ي����م����ات
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وال�������س���خ���ن���ة ال�������زرق�������اء  خم���ي���م���ي  م������ن  ع���������س�����ائ����ي����ة  ع���ي���ن���ة   200 ����س���ح���ب 

 ال�سروق-

تق�س  ف��رق  اأربعة  قامت   

عينة   200 ب�����س��ح��ب  وب���ائ���ي 

الزرقاء  خميمي  يف  ع�س�ائية 

وال�سخنة يف حمافظة الزرقاء، 

)بي  بطريقة  فح�سها  بهدف 

الذي يعتمد بالأ�سا�س  ار(  �سي 

امل�سالك  من  عينات  اأخ��ذ  على 

البلع�م  مثل  العليا  التنف�سية 

والأنف ويعطي نتائج دقيقة.

وبني رئي�س جلنة خدمات 

خم��ي��م ال����زرق����اء ال��دك��ت���ر 

انه  ال�سربيني  اللطيف  عبد 

ممن  ع��ي��ن��ة   100 ���س��ح��ب  مت 

من  ك��ب��ر  ع���دد  م��ع  يتعامل�ن 

اخل�سار  ك��ب��اع��ة  امل���اط��ن��ني، 

وال���ف����اك���ه وب���اع���ة حم��ات 

ال��دج��اج وم���ن ك�����ادر ع��ي��ادة 

وكالة غ�ث وت�سغيل الاجئني 

الفل�سطينيني”الأونروا”.

رئي�س  اأف����اد  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

ال�سخنة  خميم  خدمات  جلنة 

حم��م���د اخل������يل، ب����اأن ف��رق 

التق�سي ال�بائي قامت ب�سحب 

�سي  )ب��ي  بطريقة  100عينة 

الأكرث  املخيم  قاطني  من  ار(، 

امل�اطنني،  مع  للتعامل  عر�سة 

م�سرا اإىل ان نتائج الفح��سات 

�ستظهر بعد 48 �ساعة.

»اخل�����ري�����ة ال���ه���ا����س���م���ي���ة« 

ت���������زع ط��������رود غ���ذائ���ي���ة 

ح�����س��ن الأم��������ر  خم���ي���م  يف 
 

ال�سروق-

طرد   500 الها�سمية  الأردنية  اخلرية  الهيئة  وزعت   

الأم��ر  خميم  يف  املتقطع  الدخل  ذات  الأ�سر  على  غذائي 

وبالتن�سيق  الجتماعية  احلماية  فريق  جه�د  �سمن  ح�سن 

مع دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية.

يف  الها�سمية  الردن��ي��ة  اخل��ري��ة  الهيئة  وت�ستمر 

املياومة من خال  اأ�سر عمال  ت�زيع الطرود الغذائية على 

والتن�سيق  الإلكرتونية  ن�ى  من�سة  عرب  النقدية  التربعات 

الأمينة  واجلهات  التنمية  وم��دراء  الداري���ني  احلكام  مع 

الأمنية لل��س�ل اىل امل�ستفيدين.

ما  بت�زيع  احلالية  الأزم���ة  وخ���ال  الهيئة  وق��ام��ت 

الاجئني  خميمات  داخ��ل  غذائي  ط��رد   4000 عن  يزيد 

والع�ن  امل�ساعدة  تقدمي  يف  الهيئة  و�ست�ستمر  الفل�سطينني 

لل��س�ل لأكرب �سريحة من الفئات امل�ستهدفة.

رم�����������س�����ان يف  وق�������ع�������ت  ت�����اري�����خ�����ي�����ة  اأح������������������داث 
الإ���س��ام��ي��ة  الأم����ة  ت��اري��خ  يحفل 

باأحداث ووقائع عظيمة �سكلت منعطفات 

خا�سة  ب�سفة  امل�سلمني  م�سار  يف  حا�سمة 

�سهر  �سكل  وقد  عامة.  ب�سفة  والب�سرية 

للعديد من  رم�سان الكرمي م�سرحا زمنيا 

يف  العظيمة  ملكانته  نظرا  الأحداث  تلك 

نف��س امل�سلمني، وتاأثره الق�ي يف الرفع 

من عزائمهم وتق�ية ِهَمِمِهم. ون�ستعر�س 

خلدها  اأح���داث  ع�سرة  اأه���م  يلي  فيما 

التاريخ الإ�سامي خال �سهر رم�سان. 

1- نزول ال�حي

بداأ نزول ال�حي على الر�س�ل �سلى 

ال�سنة  م��ن  رم�سان  يف  و�سلم  عليه  اهلل 

حدث  وه���  )610م(.  للبعثة  الأوىل 

ب��اأب��ع��اده،  �سخم  حقيقته،  يف  عظيم 

الب�سرية  حياة  ع��ل��ى  باآثاره  وع��م��ي��ق 

تلك  يف  تعاىل  اهلل  �ساء  فقد  جمعاء. 

فاختار  وخلقه  عباده  يكرم  اأن  اللحظة 

ليك�ن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��دا 

حكمته  وم�ست�دع  لهي،  الإ ن�ره  ملتقى 

الن�رانية،  كلماته  ومهبط  الربانية، 

وخمرج النا�س جميعهم من الظلمات اإىل 

الن�ر، ومن عبادة الأ�سنام والأوثان اإىل 

عبادة احلي الذي ل مي�ت. لي�سبح هذا 

احلدث اأعظم حلظة يف اأر�سيف الب�سرية 

واأرقى حمطة يف تاريخ الن�سانية. 

2- ت�سريع الأذان

يف  ل��ل�����س��اة  الأذان  ت�����س��ري��ع  مت 

من  رم�سان  يف  به  العمل  وب��داأ  امل�ساجد 

فقد  )623م(.  للهجرة،  الأوىل  ال�سنة 

ال�سحابة وامل�ؤمنني  ال�سعب على  كان من 

اآنذاك معرفة م�اقيت ال�سل�ات اخلم�س 

الليل  من  ك��ان  فلما  ذل��ك،  يف  فت�ساوروا 

عنه  اهلل  ر�سي  يزيد  بن  اهلل  عبد  راأى 

يف املنام رجا َدَلُّه على الأذان وكيفيته. 

مبا  فاأخربه  النبي  اإىل  ذهب  اأ�سبح،  فلما 

راأى، فقال له �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإنها 

روؤيا حق ان �ساء اهلل فقم مع بال فاألق 

عليه ماراأيت فلي�ؤذن به فاإنه اأندى �س�تا 

منك(. ومن تلك اللحظة، ل يزال الأذان 

يرفع لل�ساة يف كافة م�ساجد العامل. 

3- غزوة بدر الكربى

�سابع  يف  الكربى  ب��در  غ��زوة  وقعت 

للهجرة  الثانية  ال�سنة  من  رم�سان  ع�سر 

امل�سلمني  ب��ني  غ���زوة  وه���ي  )624م(. 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  بقيادة 

ه�سام  ب��ن  ع��م��رو  ب��ق��ي��ادة  امل�����س��رك��ني  و 

املخزومي القر�سي الذي قتل يف املعركة. 

انت�سار  وقد ا�ستهرت هذه الغزوة بف�سل 

ثاثمائة وب�سعة ع�سر رجًا من امل�سلمني 

على اأزيد من األف رجل من قري�س. الأمر 

مكا�سب  حتقيق  من  امل�سلمني  مكن  ال��ذي 

قري�س  يف  اجلانب  ُمهابي  جعلتهم  هامة 

و�ساهمت  والغنائم  ب��الأم���ال  تهم  واأمَدّ

اإىل  كلمته  واإعاء  الإ�سام  راية  رفع  يف 

ي�منا هذا. 

4- فتح مكة

يف رم�سان من ال�سنة الثامنة للهجرة 

اإ�ساميا  حدثا  التاريخ  �سجل  )630م(، 

امل�سلم�ن من فتح مكة  فريدا. فقد متكن 

انتهاك  ب�سبب  غا�سبني  دخل�ها  بعدما 

قري�ٍس لعهدها معهم يف �سلح احلديبية. 

و�سلم  الر�س�ُل �سلى اهلل عليه  وقد جهز 

لفتح  م��ق��ات��ل  اآلف  ع�����س��رة  م��ن  جي�سًا 

ك اجلي�ُس حتى و�سل مكة  املدينة، فتحَرّ

ودخلها �ِسْلمًا بدون قتال. وكان من نتائج 

امل�سلمني،  �س�كة  تق�ية  املبني  الفتح  هذا 

اإع��ج��اب  و  امل�سركني،  جي��س  وتقهقر 

وجي�سه،  ال��ن��ب��ي  ب��رح��م��ة  م��ك��ة  ���س��ك��ان 

ومن  الإ�سام،  ديَن  منهم  الكثر  فاعتنق 

بينهم �سيد قري�س، وكنانة اأب� �سفيان بن 

حرب، وزوجُته هند بنت عتبة، وغرهم 

كثر... 
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ع�����������������������������ي�����������������������������د ال�������������������ف�������������������ط�������������������ر
به  يحتفل�ن  والذي  امل�سلمني  اأعياد  اأول  الفطر  عيد  يعّد 

رم�سان،  �سهر  بعد  الفطر  وياأتي عيد  �س�ال،  �سهر  اأيام  اأول  يف 

�سهر  ه�  رم�سان  اإّن  اإذ  هنا،  من  الفطر  بعيد  ت�سميته  وترجع 

الإفطار،  اأّي��ام  اأول  ه�  الفطر  وعيد  امل�سلمني،  عند  ال�سيام 

ملدة  ي�ستمر  الذي  الفطر  عيد  اأّيام  من  ي�م  اأول  �س�م  ويحُرم 

ثاث اأيام متتالية، وُتعّد اأيام العيد اأيام الفرح وال�سرور لدى 

التي  العيد  �ساة  الفطر  عيد  مييز  ومما  الدنيا،  يف  امل�سلمني 

بثلث  ال�سم�س  �سروق  بعد  العيد  �سباح  يف  امل�سلم�ن  ي�ؤّديها 

ال�ساعة تقريًبا، ثم تبداأ زيارات النا�س لبع�سها البع�س وتبداأ 

ب�سلة  الإ�سامي  الدين  يف  ُتعرف  والتي  الأق��ارب  زيارة  ا  اأي�سً

الرحم، وجتري العادة يف البلدان الإ�سامية يف ت�زيع القه�ة 

العربية والكعك املح�س� بالتمر.

 طق��س عيد الفطر:

ب�سبب  الفطر  عيد  يف  وال�سكينة  الطماأنينة  ج�  ي�س�د   

عيد  ويحظى  الي��ام،  تلك  يف  النا�س  ي�سهده  ال��ذي  التقارب 

الفطر مبكانة مميزة جًدا ملجيئه بعد ثاثني ي�ًما من ال�سيام، 

جميء  قبل  العامل  ح�ل  الفطر  عيد  وتقاليد  طق��س  وتبداأ 

�ساملة  ب�س�رة  املنزل  تنظيف  يبداأ  حيث  اأيام،  بب�سعة  العيد 

ويبداأ حت�سر حل�يات العيد التي تتمثل غالًبا بالكعك اخلا�س 

يف العيد، ويف ي�م العيد ي�سّلي امل�سلم�ن بجانب بع�سهم البع�س، 

وتبداأ زياراتهم لبع�سهم، وكذلك هناك العيدية، والتي تتمثل 

باإعطاء الأطفال النقد، كما يلب�س اجلميع �س�اًء من ال�سغار اأو 

الكبار املاب�س اجلديدة.

 تقاليد عيد الفطر ح�ل العامل :

الفطر،  عيد  حل�ل  عند  وال�سرور  البهجة  مظاهر  ت�س�د 

وتختلف تقاليد الحتفال ح�سب التن�ع الثقايف يف العيد عرب 

البلدان، اإذ اإّن تقاليد عيد الفطر ح�ل العامل تختلف من بلد 

كّل واحدة  تتميز  التي  الدول  العديد من  لآخر، حيث ي�جد 

منهن يف تقاليد مميزة خمتلفة. 

اأندوني�سيا: 

ُتعّد كروت املعايدة يف اأندوني�سيا من اأبرز التقاليد املُتبعة 

الربيد  م�ظف�ا  ياأخذ  ل  حيث  الفطر،  عيد  يف  التهنئة  يف 

من  ال���ارد  الربيد  اإر�سال  ي�ستطيع�ن  لكي  العيد  يف  اإجازتهم 

يف  التهاين  القرى  �سكان  ير�سل  حيث  ال�سعب،  اأطياف  خمتلف 

خال  من  التهنئة  فر�سل�ن  املدن  �سكان  اأّم��ا  العادي،  الربيد 

الر�سائل الن�سية عرب الهاتف. 

م�سر: 

يتم التح�سر للعيد يف م�سر من قبل اأ�سب�عني على الأقل، 

املنزل  وتنظيف  اجلديدة،  املاب�س  بتجهيز  يبا�سرون  حيث 

ب�س�رة غر اعتيادية ودقيقة، ويتم تزيني ال�س�ارع وامل�ساجد 

واملميزة  اللذيذة  الأطعمة  قائمة  وُتعّد  العيد،  لقدوم  تهيئًة 

التي �سيتم تقدميها خال اأيام العيد، ومن اأبرزها كعك العيد 

الذي يطلق عليه �سعبًيا ا�سم الكحك. 

ماليزيا: 

اإىل  ال�سفر  خ��ال  من  العيد  بقدوم  املاليزي�ن  يحتفل 

يزّين�ن  حيث  واح��د،  بي�م  العيد  ق��دوم  قبل  راأ�سهم  م�سقط 

اللذيذة  ال�سعبية  الأطباق  واإعداد  الزيت،  مب�سابيح  منازلهم 

الأب�اب  العيد هي  العادات يف  اأبرز  لديهم، ولكن من  امل�سه�رة 

املفت�حة، حيث يفتح املاليزي�ن اأب�ابهم وي�ستقبل�ن ال�سي�ف 

على اختافهم لتناول الطعام ال�سهي.

 املغرب العربي: 

ويتبادل�ن  ال�ساة،  لأداء  العيد  �سباح  يف  املغاربة  يخرج 

التحية مرددين »ع�ا�سركم مباركة« ويكرّبون، وياأخذ م�ظفي 

ويحر�س  العيد،  تكبرات  �سماعهم  مبجرد  العطلة  الدولة 

لل�ساة،  ذهابهم  عند  التقليدي  الزي  ارتداء  على  املغربي�ن 

مع  واجل��ب��ادور  بالطرب��س،  اجللباب  عن  عبارة  ه�  وال��ذي 

البلغة الفا�سية.

ف���������������س�������ل ����������س���������ي���������ام ����������س���������ّت���������ة اأّي���������������������������������اٍم م�������������ن ������������س�����������ّ�ال

�س�ال  اأيام من  �سّت  �سيام   يرتّتب على 

ف�ائد عظيمة: 

النبي - �سلى  العظيم: ورد عن  الأجر 

اهلل عليه و�سلم- اأنه قال: )َمن �ساَم َرَم�ساَن 

ْهِر(،  ياِم الَدّ اٍل، كاَن َك�سِ ا ِمن �َسَ�ّ ُثَمّ اأْتَبَعُه �ِسًتّ

على  املرتتب  الأج��ر  ِعظم  على  يدّل  وهذا 

باب  وهي  �سّ�ال،  �سهر  من  اأي��ام  �ستة  �سيام 

لكل  -ت��ع��اىل-  اهلل  منحها  اخل��ر،  ل��زي��ادة 

رم�سان.  �سهر  �سيام  من  فرغ  اأن  بعد  م�سلم 

جرب النق�س يف الفرائ�س: ي�سعف امل�سلم يف 

بع�س الأحيان يف �سهر رم�سان اأمام اأه�ائه 

العبادة،  نق�س  يف  تارًة  في�سقط  و�سه�اته؛ 

يح�ل  ذن��ب��ًا  فيقرتف  اأخ���رى  ت���ارًة  وي�سه� 

املطل�بة،  بالهيئة  �سيامه  اإمتام  وبني  بينه 

هذه  �سيام  بفر�سة  امل�سلم  اهلل  اأكرم  لذلك 

الأيام لتع�ي�س النق�س الذي ح�سل يف �سهر 

�ساة  ك��اأداء  الأي��ام  ه��ذه  ف�سيام  رم�سان؛ 

�ساة  يف  احلا�سل  النق�س  جل��رب  النافلة 

و�سلم-:  عليه  اهلل  �سلى   - قال  الفري�سة، 

ا�ُس ِبه ي�َم القيامِة  َل ما يحا�سُب الَنّ )اإَنّ اأَوّ

نا جَلّ وعَزّ  اة قاَل يق�ُل رُبّ من اأعماِلهُم ال�سَّ

عبدي  �ساِة  يف  انظروا  اأعلُم  َوهَ�  ملاِئكِته 

َله  كتبت  ًة  تاَمّ كانت  ف��اإن  ها  نق�سَ اأم  ها  اأمَتّ

ًة واإن كاَن انتق�َس منها �سيًئا قاَل انُظروا  تاَمّ

ٌع قاَل  ٍع فاإن كاَن َله تطُ�ّ هل لعبدي من تطُ�ّ

ِعه ثَمّ ت�ؤخُذ  �ا لعبدي فري�سَته من تطُ�ّ اأمُتّ

الأعماُل عَلى ذاُكم(.

�سيام  يعد  ال�سيام:  قب�ل  على  دللة   

على  دليًا  رم�سان  �سهر  انق�ساء  بعد  امل�سلم 

امل�سلم  فت�فيق  رم�سان؛  �سهر  �سيام  قب�ل 

لفعل الطاعة بعد طاعة عامة على قب�لها 

هذه  لأداء  ُي���ف��ق  ول  -ت��ع��اىل-،  اهلل  م��ن 

ُقبلت منه الطاعة الأوىل،  اإّل من  الطاعة 

كان  مبع�سية،  طاعته  ُيتبع  من  املقابل  ويف 

التي  الطاعة  ق��ب���ل  ع��دم  يف  �سببًا  ذل��ك 

ت�سبقها، ويعد �سيام امل�سلم بعد اإنتهاء �سهر 

رم�سان من باب �ُسكر العبد لربه على اإعانته 

ال�ستمرار  يف  ورغبته  رم�سان،  �سيام  على 

الطاعات  اأداء  التقرب منه والإكثار من  يف 

وال��ُق��رب��ات، ق��ال -ت��ع��اىل-: )َوِل��ُت��ْك��ِم��ُل���ا 

َوَلَعَلُّكْم  الَلّ�َه علي ماَهَداُكْم  وا  ُ َوِلُتَكرِبّ َة  اْلِعَدّ

َت�ْسُكُروَن(. 

يعّد  رب���ه:  م��ن  العبد  لتقرب  فر�سة 

لأداء  العبد  حب  على  دليًا  التط�ع  �سيام 

م�ا�سلة  يف  رغبته  على  ودليًا  الطاعات، 

ال�ستة  الأي��ام  ه��ذه  �سيام  يعد  اإذ  اأدائ��ه��ا؛ 

مبنزلته  الرتقاء  اأراد  اإن  للم�سلم  فر�سًة 

يف  ج���اء  وت���ع���اىل-،  -�سبحانه  اهلل  ع��ن��د 

احلديث القد�سي ق�له -عليه ال�سام- عن 

َعبدي  اإِيَلَّ  َب  َت��َق��َرّ )وم��ا  ت��ع��اىل-:   - اهلل 

وما  عليِه،  ُتُه  �سْ اْفرَتَ ا  مِمَّ يَلَّ  اإِ اأحَبّ  ِب�سيٍء 

ُه،  َ�اِفِل حتى اأُِحَبّ ُب اإِيَلَّ ِبالَنّ زاَل َعبدي َيَتَقَرّ

اأَْحَبْبُتُه ُكْنُت �َسْمَعُه الذي ي�سمُع بِه، و  فاإذا 

َيْبِط�ُس  التي  َيَدُه  و  بِه،  ُر  ُيْب�سِ الذي  َرُه  َب�سَ

�ساأَلِني  اإْن  و  ِبها،  �ِسي  مَيْ التي  ِرْجَلُه  و  ِبها، 

ُه، وَلِئِن ا�ْسَتَعاَذيِن لأُِعيَذَنُّه(. لأُْعِطَيَنّ

 حكم �سيام �سّتة اأّياٍم من �سّ�ال

ال�ست  �سيام  حكم  يف  العلماء  اختلف   

من �سّ�ال، وهم يف ذلك على عدة اأق�ال، كما 

ياأتي:

اإىل  ذه����ب احل��ن��اب��ل��ة   احل��ن��اب��ل��ة: 

ا�ستحباب �سيام �ستة اأيام من �س�ال ول� كان 

�س�م هذه الأيام ب�سكل متفرق.

�سيام  ك��راه��ة  املالكية  ي��رى  املالكية:   

مالك  الإم��ام  باأن  وا�ستدّل�ا  �سّ�ال،  من  ال�ست 

ي�س�مها،  والفقه  العلم  اأهل  من  اأحدًا  يرى  مل 

ما  برم�سان  يلحق  اأن  خمافة  الكراهة  و�سبب 

الأي��ام  هذه  �سيام  وج���ب  فُيعتقد  منه،  لي�س 

ك�سيام �سهر رم�سان، وترفع الكراهة اإذا �سامها 

متفّرقًا،  �سيامها  يك�ن  واأن  باخلفاء،  الإن�سان 

واأن يك�ن �سيامها متاأّخرًا عن ي�م الفطر.

ا�ستحباب  الأحناف  يرى  الأح��ن��اف:   

كراهة  ع��دم  م��ع  ���س��ّ�ال،  م��ن  ال�ست  �سيام 

اّت�سالها بي�م الفطر.

ال�سافعية  م��ذه��ب  ي��رى  ال�سافعية:   

ووردت  �سّ�ال.  من  ال�ست  �سيام  ا�ستحباب 

الأي��ام  ه��ذه  ل�سيام  بالن�سبة  اأق���ال  ع��دة 

اأنها  راأى  من  فمنهم  متتابعة؛  اأو  متفرقة 

كال�سافعي،  ال�سهر  اأول  من  متتابعة  ُت�سام 

ومنهم من راأى اأنها ل ت�سام عقب ي�م الفطر 

لكل  عيدًا  تعّد  الأي��ام  هذه  لأن  كاملالكّية؛ 

وال�سرب،  الأك���ل  نهارها  يف  يتخلل  م�سلم 

�سيامها  ب��ني  ف��رق  ل  اأن���ه  راأى  م��ن  ومنهم 

فالأجر  كاحلنابلة؛  متفرقة  اأو  متتابعة 

اأم  متتابعًا  ال�����س���م  اأك���ان  ���س���اًء  حا�سل 

الأف�سلية  �سيامها  احلنفّية  وراأى  متفّرقًا، 

يف �سيامها متفّرقة.
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الإن�������س���ان���ي���ة يف خميم  ل���ل���م���ب���ادرات  ع���ن���دي ح��ل��م  ج��م��ع��ي��ة 

متن�عة  ب��اأ���س��ال��ي��ب  رم�����س��ان��ي��ة  م�����س��اع��دات  ت��ق��دم  ال����ح���دات 

ملتزمة  اأن��ه��ا  واأك�����دت  

وذل��ك  الإج�����راءات  بكافة 

ب��ال��ت��ق��ل��ي��ل ق����در الإم���ك���ان 

م��ن ال��ت��ج��م��ع��ات، مل���اج��ه��ة 

الفرو�س،  انت�سار  خماطر 

ل����ذل����ك و����س���ع���ت خ��ط��ط 

العائات   ل�ستيعاب  بديلة 

ال��ع��ف��ي��ف��ة امل�����س��ت��ف��ي��دة من 

اجلمعية .

اجلمعية  رئي�س  وق���ال 

ال��سع  يف   « اجلبلي  خالد 

احل��������ايل ل���دي���ن���ا خ��ط��ة 

بتخ�سي�س  متثلت  اأ�سا�سية، 

بطاقة حتمل ا�سم اجلمعية 

ل��ك��ل اأ�����س����رة م���ن الأ����س���ر 

املتعففة، بحيث تدخل فيها 

الأ�سرة اىل ال�س�برماركت و 

الازمة  احتيجاتها  ا�ستام 

وع��ادة   ، رغبتها  ح�سب  و 

الرم�سانية  ال�سلة  حتت�ي 

على الأرز ، الطحني، الزيت 

،  وغ��ره��ا م��ن الأغ��را���س 

اخلا�سة برم�سان«.

اأن  اأك����د اجل��ب��ل��ي  ك��م��ا 

بدء  منذ  ب��داأت  امل�ساعدات 

و  ك���رون��ا  ف��اي��رو���س  تف�سي 

ا�ستمر حتى هذة اللحظة .، 

و �سيبقى م�ستمر خال �سهر 

رم�سان املبارك و اىل ما بعد 

ال�سهر الف�سيل . 

واأكد اجلبلي  اأن »ك�ب�ن 

ت�����س��ل��ي��م��ة  مت  اجل��م��ع��ي��ة 

بدء  منذ  العفيفة  للعائات 

انت�سار الفايرو�س .

واأ�ساف اجلبلي  »ت�جد 

يف  ن�ستمر  اأخرى  م�ساعدات 

تقدميها حتى خال رم�سان، 

وهي م�سنفة اإىل م�ساعدات 

ع���اج���ي���ة، وط�����ارئ�����ة،  و 

املع�زة  املنازل  بع�س  تاأثيث 

بت�سهيل  ن��ق���م  وك��ذل��ك    ،

التي  امل��ب��ادرات  اإج����راءات 

ففي   ، امل�����س��اع��دات  ت��ق��دم 

اخلر،  اأعمال  تكرث  رم�سان 

طاب  امل��ث��ال  �سبيل  وع��ل��ى 

يبادرون  معينة  جامعة  يف 

ونحن  امل�ساعدات  بت�زيع 

ون��سلهم  نر�سدهم  بدورنا 

اأو  املحتاجة،  العائات  اإىل 

اأن  اأو مطاعم تريد  �سركات 

حتى  اأو  امل�ساعدات،  تقدم 

املح�سنني  م���ن  جم��م���ع��ة 

يرغب�ن بدعم عائلة معينة 

اإج����راءات  بت�سهيل  ن��ق���م 

الأ�سرة  هذة  اإىل  اإي�سالهم 

اأو اإجراءات �سراء  املتعففة 

الطرود الرم�سانية . 

اجل���ب���ل���ي  �����س����ك����ر  و 

املتط�عات  و  املتط�عيني 

بالت�سجيل  ق��ام���ا  ال��ذي��ن  

اجلمعية،  يف  للتط�ع   لدينا 

ح��ي��ث ي��ق���م���ن ب���دوره���م 

امل���ع���ام���ات  ت���دق���ي���ق  يف 

حت�����س��ر  و  ل��ل��م�����س��ت��ح��ق��ني 

الطرود و تعقيمها و ت�زيعها  

وذلك حفاظا على �سامتهم 

م��ن اخل���روج م��ن امل��ن��زل يف 

ال�سحية  ال���ظ���روف  ظ���ل 

ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��راه��ن��ة، 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  وك���ذل���ك 

ا�ستام  ناحية  من  كرامتهم 

ال��ط��رود  اأو  ال��ك���ب���ن��ات 

الرم�سانية يف اخلارج«.

باأج�اء  اجلبلي   واأ�ساد 

والتكافل  والعطاء  الإخ��اء 

ال���ت���ي ي��ج�����س��ده��ا ال�����س��ع��ب 

ع��ل��ى  ال����ك����رمي  الأردين 

اإىل  ت�سل  وال��ت��ي  ال����دوام، 

���س��ه��ر رم�����س��ان  ذروت���ه���ا يف 

ع��ام، حيث  امل��ب��ارك من كل 

يت�سابق املح�سن�ن على فعل 

التربعات  وت��ق��دمي  اخل��ر 

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

للمحتاجني،  وال��ن��ق��دي��ة 

م�سرا اإىل اأن جمعية عندي 

اأج��ل  م��ن  بجد  تعمل  حلم  

املحافظة على كرامة الأ�سر  

ح�س�لها  و�سمان  املتعففة 

على حق�قها من امل�ساعدات 

ب�سدق واإخا�س.

بت�فر  ال�حدات  خميم  يف  حلم  عندي  جمعية  قامت  ال�سروق- 

طريق  عن  اأو  »ال�س�برماركت«  داخل  رم�سانية  و�سال  الك�ب�نات 

امل�ساعدات  لتقدمي  العفيفة  بالأ�سر  خا�سة  بطاقة  تخ�سي�س 

الرم�سانية لهم لهذا العام، بال�سافة اىل ت��سيل امل�اد العينية اإىل 

منازلهم م�سرة اإىل اأن امل�ساريع اخلرية يف رم�سان قائمة وم�ستمرة 

ت�جهها  التي  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع 

احلك�مة مل�اجهة فرو�س ك�رونا.
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وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال�����س���ؤون 

انه  خرفان  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية 

ي�م  ت�سادف  التي  الذكرى  هذه  مبنا�سبة 

اجلمعة 5/15، فان الق�سية الفل�سطينية 

والفعل  ال���ج��دان  يف  را�سخة  مكانة  لها 

الردين الها�سمي، يف ظل ا�ستمرار معاناة 

الهل والأ�سقاء الفل�سطينيني، م�ؤكدا ان 

التحديات، وما  اأمام  الردن وقف �سامدا 

يدافع  امللك  جالة  بقيادة  الردن  زال 

املحافل  كافة  يف  وق�سيتها  فل�سطني  عن 

الدولية والقليمية والعربية.

جميع  ت���ق���ّدم  ال����دائ����رة  اأن  وب����ني 

خدماتها املتكاملة لاجئني الفل�سطينيني 

يف الأردن، والذين ي�سكل�ن اأعلى ن�سبة من 

امل�سجلني  الفل�سطينيني  الاجئني  جمم�ع 

يف مناطق عمليات الأونروا اخلم�س، حيث 

ملي�ين  على  يزيد  ما  الأردن  يف  يعي�س 

وي�سكل�ن  فل�سطيني،  لجئ  امللي�ن  وربع 

ما ن�سبته 39.1 باملئة من عدد الاجئني 

امل�سجلني يف مناطق عمليات وكالة الغ�ث 

الدولية كافة.

داخ���ل  ال��اج��ئ��ني  ع���دد  اأن  وق����ال 

امل��خ��ي��م��ات ال��ع�����س��رة ال��ت��ي ت��ع��رتف بها 

ن�سبته 4ر17 باملئة من  ال�كالة ي�سكل ما 

امل�سجلني بالردن، بينما ي�سكل  الاجئني 

عدد الاجئني خارج املخيمات الع�سرة ما 

ن�سبته 6ر82 باملئة من الاجئني امل�سجلني 

ب��اأن  ذات��ه  ال���ق��ت  يف  م��سحًا  باململكة، 

الفل�سطينيني  الاجئني  خميمات  ع��دد 

خميما  ع�سرة  ث��اث��ة  يبلغ  الأردن  يف 

»ر�سميا« وتقدم بها خدمات ال�كالة وهي 

وماأدبا،  ح�سن  والأمر  ال�سخنة  خميمات 

ل�كالة  دعمه  يف  الأردن  دور  اإىل  م�سرا 

الغ�ث الدولية )الونروا( لإمتام مهامها 

الفل�سطينيني  الاجئني  جتاه  وواجباتها 

يف كافة مناطق عملياتها، ومنها الردن.

واأو�سح اأن املخيمات حظيت بالعديد 

التي �سملتها  امللكية  املبادرات واملكارم  من 

لأبنائه  امللك  جالة  مكرمة  منها  جميعا 

ومكارم  الر�سمية،  اجلامعات  يف  الطلبة 

اخلر  ط��رود  بت�زيع  للفقراء  جالته 

امللكية  امل��ب��ادرات  وكذلك  املخيمات،  يف 

ماعب،  باإن�ساء  ال�سبابي  القطاع  جت��اه 

الن�ساطات  ودعم  �ساملة  تنم�ية  ومراكز 

الن�سائية ومراكز املعاقني ما كان له الثر 

معي�سة  م�ست�ى  رف��ع  يف  واملبا�سر  الكبر 

اأبناء املخيمات.

خ���������������رف���������������ان ي���������ث���������م���������ن م��������������ق�������������ف ج��������ال��������ة

امل��������ل��������ك جت�������������اه ال�����ق�����������س�����ي�����ة ال����ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي����ة
ال�������س���روق - ث��م��ن خ�����رباء يف 

الأردين  امل�قف  للنكبة،   72 الذكرى 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة 

وحتمله  الفل�سطينية،  الق�سية  جتاه 

والأكرث  الأ�سدق  باعتباره  تبعاتها، 

ف��اع��ل��ي��ة يف ال��ت��اأث��ر ع��ل��ى امل���ق��ف 

���س��رورة  على  التاأكيد  م��ع  ال���دويل، 

مت��ك��ني ال��اج��ئ��ني م��ن مم��ار���س��ة حق 

اختياريا  ح��ق��ا  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ع���دة 

القرار  اأ�سا�س  على  لاجئ  �سخ�سيا 

رقم 194 ومبادئ ال�سرعية الدولية.

يف الذكرى الثانية وال�سبعني للنكبة


