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�سي�ؤدي ل�صدام مع الأردن ..امللك يحذر من �ضم �إ�سرائيل �أجزاء من ال�ضفة
حذر جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني،
�إنه �إذا �ضمت �إ�سرائيل �أجزاء من ال�ضفة الغربية
ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل �صدام كبري مع بالده ،م�شددا
على �أن الأردن يدر�س جميع اخل��ي��ارات �إذا جرى
ال�ضم.
و�أ����ض���اف يف مقابلة م��ع جم��ل��ة دي���ر �شبيغل
الأملانية �أنه ال يريد �إط�لاق التهديدات �أو تهيئة
الأجواء للخالف وامل�شاحنات ،ولكننا ندر�س جميع
اخل��ي��ارات .ونحن نتفق مع بلدان كثرية يف �أوروب��ا
واملجتمع ال��دويل على �أن قانون القوة ال يجب �أن
يط ّبق يف ال�شرق الأو�سط.
م�شددا جاللته على ان دع��اة ح��ل الدولة
الواحدة ال يعلمون تبعاته ،ماذا �سيح�صل �إذا انهارت

يف عيد اال�ستقالل
املهند�س رفيق خرفان
مدير عام دائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية؟ �سن�شهد مزيدا
من الفو�ضى والتطرف يف املنطقة .و�إذا ما �ض ّمت
أجزاء من ال�ضفة الغربية يف متوز،
�إ�سرائيل بالفعل � ً

ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل ِ�صدام كبري مع اململكة الأردنية
الها�شمية ،م��ؤك��دا �أن ح��ل الدولتني ه��و ال�سبيل
الوحيد الذي �سيم ّكـن من امل�ضي قدما.

الرزاز ي�ؤكد قيم التكافل والرتاحم التي ميزت ال�شعب االردين خالل �أزمة كورونا و�شهر رم�ضان
عمان ( -برتا) -

�أك��د رئي�س ال���وزراء ال��دك�ت��ور عمر
ال ��رزاز �أن ال�شعب االردين ج�سد �أ�سمي
ق �ي��م ال �ت �ك��اف��ل وال�ت�راح ��م خ�ل�ال ازم��ة
كورونا و�شهر رم�ضان املبارك ،وقال خالل
اجتماع عقده عرب تقنية االت�صال املرئي
م��ع وزي��رة التنمية االجتماعية ب�سمة
ا�سحاقات وم��دي��ر ع��ام امل�ؤ�س�سة العامة
ل�ل���ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي ح���ازم رح��اح�ل��ة
�إن �شبكة احلماية االجتماعية لدينا
ا�صبحت متميزة وتطال خدماتها غالبية
الأ�سر العفيفة واملحتاجة .و�شدد الرزاز
على اننا وبهذا التكاتف بني افراد املجتمع
وبقيادة وتوجيهات جاللة امللك عبد اهلل
ال�ث��اين ومتابعته امل�ستمرة ف ��إن االردن
قطع �شوطا مهما يف تفادي ابعاد اجلائحة
ال�صحية والآن االجتماعية.
وع�ب�ر رئ�ي����س ال � ��وزراء ع��ن ال�شكر
والتقدير لكل من �ساهم يف التربع حل�ساب
اخل�ير وحل�ساب ال�صحة ول�صندوق همة

وط��ن ،م�ؤكدا ان قيادة جاللة امللك لهذا
امللف وا�ستجابة املواطنني وال�شركات لهذا
اجلهد اجلمعي على م�ستوى الوطن �أ�سهم
يف التخفيف من تداعيات اجلائحة على
القطاعات كافة .و�أثني الرزاز على جهود
وزارة التنمية االجتماعية و�صندوق
امل�ع��ون��ة الوطنية لإي �� �ص��ال ال��دع��م اىل
م�ستحقيه حيث مت الو�صول �إىل نحو 300
�ألف ا�سرة اردنية ،وهناك بني � 40إىل 45
�ألف ا�سرة �سيتم الو�صول لها حتى نهاية
ال�شهر ما يعني تقدمي الدعم واملعونة لنحو
مليون ون�صف مليون مواطن �إذا اعتربنا
�أن ع��دد اف ��راد اال� �س��رة 8ر ،4كما ت�شري
االح�صاءات الر�سمية ،م�ؤكدا ان جاللة
امللك يركز با�ستمرار على �صحة املواطن
و�سالمته وت�أمني احتياجاته اال�سا�سية.
ول �ف��ت رئ �ي ����س ال� � ��وزراء �إىل ان ج�ه��ود
واج���راءات ال�ضمان االجتماعي ج��اءت
يف وقت مبكر ملعاجلة الآثار االقت�صادية
جل��ائ�ح��ة ك��ورون��ا م��ن خ�ل�ال التخفيف

ما �أمكن من كلف جارية على ال�شركات
مل�ساعدتها على االحتفاظ بالعمالة لديها
واالبتعاد عن خيار ت�سريح العمالة ويف
نف�س ال��وق��ت االل�ت�ف��ات �إىل احتياجات
العمال الذين تعر�ضوا �إما لف�صل �أو ت�سريح
�أو تعر�ض ال�شركة لظروف �صعبة.
وق��ال رئي�س ال ��وزراء ا�ستطعنا من
خ�لال برامج ال�ضمان االجتماعي حتى
الآن م�ساعدة ال���ش��رك��ات ال�ت��ي واجهت
�صعوبات خ�لال ب��داي��ة االزم��ة ب�سيولة
حجمها  85مليون دي�ن��ار «وو�صلنا �إىل

� 120أل ��ف م ��ؤم��ن عليه �أو (� 600أل��ف
مواطن) بخدمات خمتلفة تتعلق بربنامج
التعطل عن العمل بالإ�ضافة �إىل دخول
� 12ألف من�ش�أة جديدة يف مظلة ال�ضمان
االج�ت�م��اع��ي .ول�ف��ت �إىل ان ج�ه��ود دعم
اال�سرة الفقرية والدعم الدوري والتكميلي
ودعم عمال املياومة جاء نتيجة ت�شاركي
ب�ين م��وازن��ة احل �ك��وم��ة و� �ص �ن��دوق همة
وطن و�صندوق الزكاة وطرود اخلري التي
يتم توزيعها م��ن خ�لال الهيئة اخلريية
الها�شمية وتكية �أم علي.

وزير اخلارجية يدعو االحتاد الأوروبي للت�صدي لإ�سرائيل وحماية ال�سالم

التقى وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي
�سفراء دول االحتاد الأوروب��ي و�سفرية االحتاد املعتمدين
لدى اململكة يف اجتماع بحث التعاون والتن�سيق مبواجهة
جائحة كورونا وتبعاتها االقت�صادية واالجتماعية ،وركز
على امل�ستجدات املرتبطة بالق�ضية الفل�سطينية.
وا�ستعر�ض ال�صفدي الإجراءات التي اتخذتها اململكة
ملواجهة اجلائحة وانعكا�سات ذلك على االقت�صاد الوطني.
و�شدد ال�صفدي على �أهمية بلورة جهد دويل جماعي للتعامل
مع تبعات اجلائحة ،وقدم تعازي اململكة ب�ضحايا اجلائحة.
كما ثمن ال�صفدي الدعم ال��ذي يقدمه االحت��اد الأوروب��ي
ودول��ه لرفد جهود اململكة بهذا ال�سياق ،م�ؤكدا ا�ستعداد
الأردن تقدمي �أي �إ�سناد ي�ستطيعه مبواجهة اجلائحة.
�إىل ذلك� ،أكد وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أهمية دور
االحتاد الأوروبي يف جهود الت�صدي لأي قرار �إ�سرائيلي ب�ضم
�أرا�ض فل�سطينية حمتلة .وقال ال�صفدي� ،إن قرار ال�ضم �إن
نفذ �سين�سف الأ�س�س التي قامت عليها كل اجلهود ال�سلمية
على مدى العقود املا�ضية و�سيقتل حل الدولتني و�سيجعل
خيار الدولة الواحدة م�آ ًال حمتوم ًا ،ما �سي�ضع العامل اجمع
�أمام واقع يكر�س نظام التمييز العن�صري (الآبارثيد) .و�أكد
وزير اخلارجية �ضرورة التحرك بفاعلية للح�ؤول دون �ضم
�إ�سرائيل للم�ستوطنات وغور الأردن ومنطقة �شمال البحر

كلمة العدد

امليت يف فل�سطني املحتلة ،حماية للقانون الدويل وحماية
لل�سالم ال�شامل ال��ذي ي�شكل ��ض��رورة �إقليمية ودول�ي��ة.
و�شدد ال�صفدي ،خالل اللقاء الذي مت قبيل اجتماع لوزراء
خارجية االحتاد الأوروبي غد ًا �سيكون مو�ضوع ال�ضم على
�أجندته ،على �ضرورة �إطالق مفاو�ضات جادة مبا�شرة حلل
ال�صراع على �أ�سا�س حل الدولتني ووف��ق القانون ال��دويل
وقرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�صلة.
وثمن ال�صفدي موقف االحت��اد الأوروب��ي الوا�ضح يف
رف�ض �أي �ضم للأرا�ضي الفل�سطينية خرق ًا للقانون الدويل
لن يُعرتف به وتقوي�ض ًا للجهود ال�سلمية ،واملتم�سك بحل
الدولتني على �أ�سا�س القانون ال��دويل �سبيال وحيد ًا حلل

ال�صراع .و�شدد ال�صفدي على �ضرورة اتخاذ املجتمع الدويل
واالحت��اد الأوروب��ي خ�صو�ص ًا خطوات عملية تعك�س رف�ض
�أي ق��رار �إ�سرائيلي بال�ضم وت�ستهدف منع اتخاذه ب�شكل
فاعل وم�ؤثر .وقال� ،إن دور االحتاد الأوروبي ومواقفه هي
�أ�سا�سية وحمورية حلماية القانون الدويل وحلماية ال�سالم
خ�صو�ص ًا بهذه املرحلة التي تواجه فيه كل اجلهود ال�سلمية
خطر االنهيار الكامل� .إىل ذل��ك �شكر ال�صفدي االحت��اد
الأوروب ��ي ودول��ه على دع��م وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني (الأنروا) ،و�شدد على �أهمية �ضمان توفري
الدعم املايل الالزم الذي حتتاجه الوكالة .ويف �سياق بحث
التطورات الإقليمية� ،أكد ال�صفدي �أهمية ت�شكيل احلكومة
العراقية اجلديدة برئا�سة م�صطفى الكاظمي و�ضرورة
دعمها يف جهودها حماية العراق وم�صاحله وخدمة تطلعات
ال�شعب العراقي ال�شقيق .و�شدد ال�صفدي على �ضرورة
�إ�سناد العراق يف عملية �إع��ادة البناء والإع�م��ار وحماية
�أمنه وا�ستقراره و�سيادته .و�أك��د ال�صفدي حر�ص اململكة
على تعزيز ال�شراكة الأردنية الأوروبية املميزة يف جميع
املجاالت .و�أكدت �سفرية االحتاد الأوروبي وال�سفراء الذين
حتدثوا خالل اللقاء �أهمية ال�شراكة مع اململكة ،و�أ�شادوا
بجهودها يف مواجهة جائحة كورونا .ومت خالل اللقاء بحث
عدد من الق�ضايا الثنائية والإقليمية.

يف عيد ا�ستقالل الوطن الذي يتزامن �أي�ضا
م��ع ع�ي��د ال�ف�ط��ر امل �ب��ارك ي�ستذكر االردن �ي ��ون يف
مدنهم وقراهم وخميماتهم  ،يوماً جميداً من ايام
الوطن ،ومنا�سبة عزيزة تغمر القلوب بكل معاين
العز والفخار بالغ ّر امليامني من �آل ها�شم االطهار
�صانعي املجد واال�ستقالل  ،وفيه ن�ستذكر ن�ضال
االجداد واالباء الذين مهروا اال�ستقالل بدمائهم
الزكية و�سواعدهم املعطاءة  ،ب�أعظم الت�ضحيات
لبناء واعالء بنيان هذا احلمى العربي الها�شمي..
ويف ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ن�ستذكر ج�ه��ود جاللة
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املتوا�صلة لدعم
اال�شقاء الفل�سطينيني يف ن�ضالهم العادل وامل�شروع
لتحقيق طموحاتهم الوطني ،حيث ظلت فل�سطني
االر� ��ض وال�شعب والق�ضية ال�ع�ن��وان االب ��رز لكل
التحركات ال�سيا�سية والدبلوما�سية التي يقودها
جاللة امللك ال�ستعادة حقوقهم امل�شروعة  ،وبناء
دولتهم امل�ستقلة على ترابهم الوطني وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية  ،ورع��اي��ة املقد�سات اال�سالمية
وامل�سيحية فيها  ،وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ح��ق الالجئني
ب��ال �ع��ودة وال�ت�ع��وي����ض ك�م��ا ن���ص��ت ع�ل�ي��ه ال �ق��رارات
الدولية
ون�ح��ن نتفي�أ ظ�ل�ال ه��ذه املنا�سبة الغالية
ن�ستذكر االجن ��ازات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي حققها االردن
ب�ق�ي��ادة ح���ض��رة ��ص��اح��ب اجل�لال��ة امل �ل��ك ع�ب��د اهلل
الثاين بن احل�سني املعظم يف كافة امليادين وعلى
كافة امل�ستويات م��ن اج��ل رفعة االن���س��ان االردين،
ال��ذي ه��و حم��ط ال��رع��اي��ة وااله�ت�م��ام امللكي ،حيث
ي ��ؤك ��د ج�لال �ت��ه ع �ل��ى ال� � ��دوام ب � ��أن االول ��وي ��ة هي
ت��أم�ين ح�ي��اة �أف�ضل جلميع االردن �ي�ين ،فقد �أوىل
جاللته ك��ل االه�ت�م��ام وال��رع��اي��ة لكافة اب�ن��اء هذا
البلد الطاهر وتلم�س احتياجاتهم ومتطلباتهم
اال�سا�سية ،وقد كان للمخيمات حيز مهم من هذا
االهتمام والرعاية امللكية ال�سامية.
و�شملت م�ك��ارم الها�شميني ك��اف��ة خميمات
الالجئني يف اململكة ،نذكر منها ما يخ�ص ابنائه
الطلبة يف اجلامعات الر�سمية بتخ�صي�ص ()350
مقعد ومنها ما يخ�ص فقراء املخيمات من خالل
توزيع طرود اخلري ومنها ما تخ�ص قطاع ال�شباب
ب�إن�شاء مالعب وغري ذلك ومنها ما يخ�ص جمتمع
امل�خ�ي��م م��ن خ�ل�ال ان���ش��اء م��راك��ز ت�ن�م��وي��ة �شاملة
وهناك الكثري والتي كان لها االثر الكبري واملبا�شر
يف رفع م�ستوى معي�شة ابناء املخيمات
ويف غ �م��رة االح �ت �ف��االت ب��االع �ي��اد الوطنية
ن��ؤك��د على ان ب�ن��اء االردن احل��دي��ث ال��ذي يجاهد
يف �سبيله ج�لال��ة امل�ل��ك ه��و واج�ب�ن��ا ج�م�ي�ع�اً ،وم��ن
حق القائد علينا ان نعمل وبكل ع��زم وارادة لبناء
االردن االمنوذج الذي ينعم كل مواطنيه بالعدالة
والتنمية واالزده � ��ار ،االردن ال �ق��ادر ع�ل��ى اجتياز
ال �ع��وا� �ص��ف م�ه�م��ا ب�ل�غ��ت ح��دت �ه��ا ،ب�ح�ك�م��ة ق�ي��ادت��ه
الها�شمية والتفاف �شعبه حول الر�ؤى امللكية مل�سرية
اال�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي.
ون �ت �� �ش��رف يف ه ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ان ن��رف��ع اىل
مقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املعظم ا�سمى
�آيات املحبة واالخال�ص وال��والء للعر�ش الها�شمي
ولال�سرة الها�شمية الذين �صنعوا بت�ضحياتهم هذا
اال�ستقالل ال��ذي نفتخر ونعتز به وندعوا اهلل ان
ميد يف عمر جاللته ويحفظ وطننا الغايل .

مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية

املهند�س رفيق خرفان

ومدراء وموظفو الدائرة ور�ؤ�ساء واع�ضاء جلان اخلدمات

والهيئات اال�ست�شارية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف خميمات اململكة

يرفعون �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات اىل مقام ح�ضرة

�صاحب اجلاللة الها�شمية عبداهلل الثاين بن احل�سني
وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين املعظم

مبنا�سبة عيد ا�ستقالل اململكة االردنية الها�شمية وحلول عيد الفطر ال�سعيد

مقرونة ب�أعظم �آيات الوالء واالخال�ص للعر�ش الها�شمي املفدى
�ضارعني اىل اهلل ان يحفظ جاللتكم واال�سرة الها�شمية وال�شعب االردين بعني حفظه ورعايته
ليظل الأردن بقيادته الها�شمية املظفرة موئال للعز والفخار واالمن واال�ستقرار

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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خرفان و�ضع جميع امكانات جلنة
خ��دم��ات االم�ير احل�سن ومن�ش�أتها
حت� ��ت ت�����ص��رف جل��ن��ة االوب� �ئ ��ة
ال�شروق-
اوع���������ز م���دي���ر
ع��ام دائ���رة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية املهند�س
رف���ي���ق خ���رف���ان اىل
رئي�س جلنة خدمات
خميم االم�ي�ر ح�سن
زي��اد ال�سلمان بو�ضع
ج���م���ي���ع ام���ك���ان���ات
ال��ل��ج��ن��ة ومن�ش�أتها
حت��ت ت�����ص��رف جلنة
االوب���ئ���ة وال���ق���وات
امل�����س��ل��ح��ةواالج��ه��زة
االمنية .
وج��اء ه��ذا االي��ع��از اث��ر اكت�شاف ثالثة ا�صابات بفريو�س
كورونا يف « احد احياء» املخيم بعد ان قامت وزارة ال�صحة باخذ
عينات ع�شوائية داخل املخيم.
وقال خرفان بان اللجنة �ستكون جاهزة للتعاون التام من
اجل ح�صر انت�شار الفريو�س وتزويد �سكان املنطقة املعزولة
بكافة م�ستلزماتهم طيل فرتة العزل

خرفان :اونروا االردن تبدي ا�ستعدادها بو�ضع كافة
من�ش�آتها وكوادرها الطبية حتت ت�صرف احلكومة

ال�شروق-
�أك��د مدير عام دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية،
املهند�س رفيق خرفان� ،أن االونروا �أبدت ا�ستعدادها
لو�ضع كافة من�ش�آتها من مدار�س ومراكز �صحية
حتت ت�صرف احلكومة االردن��ي��ة وذل��ك ح�سب ما
�صرح به مدير عمليات الوكالة يف االردن حممد
ادار ،م�شريا اىل ان جميع الكوادر الطبية يف خمتلف
املراكز من اطباء وممر�ضني و�صيادلة وم�ساعدين

جاهزة للعمل بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة من اجل
حماربة فريو�س كورونا يف حال اتاحت احلكومة
االردن��ي��ة فتح ه��ذه املراكز وذل��ك بهدف تخفيف
ال�ضغط عن املراكز ال�صحية احلكومية.
كما اعرب ادار عن ا�ستعداد الوكالة الي�صال
ادوي��ة االم��را���ض املزمنة مثل ال�سكري وال�ضغط
للمر�ضى يف منازلهم داخ���ل خميمات الالجئني
الفل�سطينيني يف اململكة.

خ������������رف������������ان  :ت������������وزي������������ع ط��������������������رود اخل����ي���ر
ع������ل������ى �أب���������ن���������اء خم������ي������م احل�������������س���ي��ن وال������ن������زه������ة
ال�شروق-
ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ�����رة ال�����ش ��ؤون
الفل�سطينية ،رفيق خ��رف��ان� ،إن الهيئة
اخلريية الها�شمية قامت بتوزيع طرود
اخلري على �أبناء خميمي احل�سني والنزهة
خ�ل�ال ���ش��ه��ر ن��ي�����س��ان وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون
والتن�سيق مع اللجان يف املخيمات.

و�أ�ضاف خرفان �إن الدائرة وبالتن�سيق
مع اللجان قامت بتوزيع كافة م�ستلزمات
الأ�سر مبا فيها اخلبز ،وعلى نفقة الدولة
الأردنية.
ولفت �إىل �أن ال��دائ��رة عممت على
اللجان بدعم الأ�سر وكل من هو بحاجة
�أثناء هذه الفرتة واعالن حظر التجول،

م�شريا �إىل �أن جميع �أبناء املخيمات الـ
 13املوجودة باململكة ومن تنطبق عليهم
���ش��روط دع��م اخل��ب��ز ت��ق��دم��وا للح�صول
عليها.
ودع��ا كافة القاطنني يف املخيمات
وب��خ��ا���ص��ة احل�����س��ن وال��ن��زه��ة ال��ذي��ن مل
ت�صلهم �أي م�ساعدات �أو طرود االت�صال

مع الدائرة وابالغها.
وكان عدد من قاطني خميم احل�سني
والنزهة ا�شتكوا عدم تو ّفر �أي طعام يف
م�ساكنهم ،وافتقادهم حتى مادة اخلبز،
منا�شدين اجل��ه��ات املعنية و�أه���ل اخلري
ملدّ هم بالعون والغذاء.

دائ � � � � � � � � � � � � ��رة ال � � � � � � �� � � � � � � �ش � � � � � � ��ؤون ال � � �ف � � �ل � � �� � � �س � � �ط � � �ي � � �ن � � �ي� � ��ة ت� � �ط� � �ل � ��ق
ح� � � �م� � � �ل � � ��ة ل � � � � �ت� � � � ��وزي� � � � ��ع م � � � � � � � � � ��ادة اخل� � � � � �ب � � � � ��ز يف امل�� � �خ�� � �ي�� � �م� � ��ات
ال�شروق-
نظمت جل��ان خدمات املخيمات حملة لتوزيع
مادة اخلبز جمانا على اال�سر الفقرية يف املخيمات
بايعاز من مدير عام دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية
املهند�س رفيق خرفان ،وذلك لتخفيف الأعباء على

تلك اال�سر يف ظل التي ت�شهدها اململكة يف مواجهة
فريو�س كورونا  ،والإجراءات التي اتخذتها ملواجهة
هذه اجلائحة التي حتتاج العامل  ،وقد �شملت حملة
توزيع م��ادة اخلبز كافة املخيمات البالغ عددها
ثالثة ع�شر خميما وي�سكنها ما يقارب من �أربعمائة

الف ن�سمة .
يذكر ان دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية قد نفذت
حملة تعقيم ور�ش يف املخيمات  ،ون�سقت مع وكالة
الغوث الدولية  /االونروا ،لتكثيف حمالت النظافة
واملحافظة على الأو�ضاع البيئية يف املخيمات .
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ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

«ال�������������ش�������ؤون ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة « ت���ث���م���ن ق������رار
الأون��������������روا �����ص����رف روات���������ب م���وظ���ف���ي امل���ي���اوم���ة
ال�شروق-
ث��م��ن م���دي���ر ع����ام دائ������رة ال�������ش����ؤون
الفل�سطينية املهند�س رفيق خرفان قرار
املفو�ض ال��ع��ام ل�ل�أون��روا فيليب الزاري��ن��ي
�صرف روات��ب موظفي املياومة يف االون��روا
كاملة عن �شهري اذار وني�سان ،م�شريا اىل ان
هذا القرار �سيعزز من عمل االون��روا جتاه
الالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات يف �إطار
ا�سرتاتيجيتها التي تهدف اىل دعم برامج
احلماية االجتماعية وحماربة الفقر يف
�أوقات الطوارئ.
و�أ�ضاف خرفان ان اجلهود التي بذلتها
دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية مع املفو�ض العام
للأونروا لبحث اثار ازمة وباء كورونا على
عمل االون���روا ق��د اث��م��رت يف اال�ستجابة
ال�سريعة لعدد من املطالب احليوية ملجتمع
ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني يف امل��خ��ي��م��ات،
واخل��دم��ات التي تقدمها االون���روا لهم يف
ظل جائحة كورونا التي اث��رت على كافة
دول العامل والتحديات التي فر�ضها الوباء
من خ�لال �إج���راءات التباعد االجتماعي
وحظر العديد من الن�شاطات االجتماعية

واالقت�صادية؛ م��ا انعك�س على ال�شرائح
االجتماعية املختلفة وب�شكل خا�ص الفقرية
منها.
وعرب خرفان يف ر�سالة بعثها اىل املفو�ض
العام با�سم الدول العربية امل�ضيفة لالجئني
الفل�سطينيني عن تقديره للإجراءات التي
قامت بها االون��روا يف مواجهة وباء كورونا
يف ظل حالة الطوارئ التي اعنتها الدول
العربية� ،سواء على �صعيد التعليم عن بعد،
وا�ستمرار عمل القطاع ال�صحي يف االونروا
بتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية وتوزيع
االدوي��ة على امل�سنني و�أ�صحاب االمرا�ض
امل��زم��ن��ة ،ع�ل�اوة على ت��ق��دمي امل�ساعدات
العينية والنقدية على ال�شرائح الفقرية
يف املخيمات ،ودعا املفو�ض العام اىل �صرف
روات����ب م��وظ��ف��ي امل��ي��اوم��ة ،وال��ذي��ن يقدر
عددهم يف مناطق عمليات الأونروا اخلم�سة
مبا يقارب الـ  3336موظفا ،وان�سجام ًا يف
ال��وق��ت ذات���ه م��ع انظمة وق��وان�ين ال��دول
امل�ضيفة وقراراتها املتعلقة ب�صرف الرواتب
للعاملني امل��ؤق��ت�ين وامل��ي��اوم�ين واملو�سميني
والعاطلني عن العمل.

كما طالبت الدول العربية امل�ضيفة �أي�ضا
با�ستمرار الأون��روا يف اجراءاتها الوقائية
ملواجهة فريو�س كورونا ،مع تطوير خطتها
للطوارئ لتكون ا�شمل و�أو�سع ،من خالل ت�أمني
مراكز تعامل مع الوباء ،مبا فيه تخ�صي�ص
بع�ض عياداتها ال�صحية للحجر ال�صحي،
وجتهيزها بكافة اللوازم الطبية من �أ�سرة
و�أجهزة طبية واطباء متخ�ص�صني ،و�أجهزة
الفح�ص الأويل لفريو�س ك��ورون��ا ،ع�لاوة
على تزويدها ب�أجهزة  PCRاملخ�ص�صة

لتحاليل فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد� ،ضمان ًا
ل�سرعة التعاطي مع احلاالت امل�صابة ،التي
ي�صعب نقلها من املخيمات �إىل امل�ست�شفيات
احلكومية يف ح��ال��ة تف�شي ه��ذا ال��وب��اء،
وهذا من �ش�أنه �أن يزيد من قدرات عيادات
الأونروا على التعاطي مع �أي طارئ م�ستجد
داخل املخيمات ،وحثت الدول العربية �أي�ضا
املفو�ض العام للأونروا على ح�شد املزيد من
الدعم املايل والتمويل ل�سد العجز املايل يف
موازنتها ،و�ضمان دميومة خدماتها لالجئني
الفل�سطينيني.
وقال خرفان ان اال�ستجابة ال�سريعة
م��ن قبل امل��ف��و���ض ال��ع��ام ل�ل��أون���روا فيليب
الزاريني جاءت نتيجة جهود اردنية مكثفة
وب�شكل خا�ص التي يقودها وزير اخلارجية
و���ش ��ؤون املغرتبني امي��ن ال�صفدي ،حل�شد
الدعم وامل�ساندة لعمل وكالة الغوث الدولية
 /االون��روا  ،و�ضمان ا�ستمرارها يف تقدمي
خدماتها ملجتمع الالجئني الفل�سطينيني يف
مناطقها اخلم�س وفق املهام املوكلة اليها .

خ � � � ��رف � � � ��ان ي� � � ��وع� � � ��ز ل � � � ��ر�ؤ�� � � � �س � � � ��اء جل� � � � � ��ان خ � � � ��دم � � � ��ات امل� � �خ� � �ي� � �م � ��ات
ب� � � ��أع� � � �ف � � ��اء ك � � ��اف � � ��ة امل� � ��� � �س� � �ت� � ��أج�� ��ري�� ��ن م� � � ��ن اي � � � �ج� � � ��ار �� � �ش� � �ه � ��ر اذار
ال�شروق-
اوعز املهند�س رفيق خرفان مدير عام
دائ���رة ال�����ش��ؤون الفل�سطينية اىل ر�ؤ���س��اء
جلان خدمات املخيمات باعفاء امل�ستاجرين
من ايجار �شهر اذار نظرا لوجود ظرف عام
قاهر متر به البالد .
وق��ال خرفان ان التنازل عن نفع عام

ل�صالح نفع ع��ام اخ��ر ال �ضري فيه و فيما
يتعلق بالفرتات القادمة فمو�ضوعها مرتوك
تقديره حلينه  ،م�شريا اىل وج��ود قرابة
 ٧٠حمل م�ؤجرة للجان خدمات املخيمات
يف خميمات ال�شمال ( جر�ش �،سوف،اربد
و ال�شهيد عزمي املفتي ) كما يوجد قرابة
 ٨٠حمل م�ؤجرة للجان خدمات املخيمات

يف حمافظة العا�صمة و مادبا ( الوحدات ،
احل�سني ،االمري ح�سن،الطالبية و مادبا ) ،
و يف حمافظتي الزرقاء و البلقاء ( الزرقاء
،ال�سخنة حطني و البقعة) يوجد قرابة
 ٢٠٠حم��ل جت���اري م ��ؤج��رة ل�صالح جلان
اخلدمات .
و ب�ي�ن خ���رف���ان ان ال��ع��ائ��د م���ن ه��ذه

«ال�����������������ش���������ؤون ال����ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي����ة» ت���ع���ف���ي
امل�������س���ت����أج���ري���ن م�����ن �إي������ج������ار ����ش���ه���ر ن��ي�����س��ان
ال�شروق-
وجهت دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ر�ؤ�ساء جلان خدمات
ّ
املخيمات  ،ب�إعفاء امل�ست�أجرين من �إيجار �شهر ني�سان� /أبريل؛
نظرا ال�ستمرار الأو�ضاع التي ي�شهدها �أبناء الأردن عامة،
و�أبناء املخيمات خا�صة جراء �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.
وق��ال مدير ع��ام ال��دائ��رة رفيق خ��رف��ان� ،إن الدائرة
حتر�ص على الوقوف مع �أبناء املخيمات يف جميع الظروف
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التي ميرون بها خا�صة �أن تلك املحالت �أغلقت �أبوابها للحالة
التي مير بها الأردن.
و�أ�شار خرفان �إىل وجود قرابة  70حمال م�ؤجرا للجان
يف خميمات ال�شمال ،كما يوجد قرابة  80حمال م�ؤجرا
للجان خدمات املخيمات يف حمافظة العا�صمة وم�أدبا و200
حمل م�ؤجر ل�صالح جلان اخلدمات يف حمافظتي الزرقاء
والبلقاء.
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االيجارات يعود بالنفع على اهايل املخيمات
يف م�شاريع البنى التحتية و �شبكات ال�صرف
ال�صحي و تاهيل امل�ساكن و غ�يره��ا ذات
النفع العام م�شريا اىل ان دائ��رة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية حتر�ص على الوقوف مع ابناء
املخيمات يف جميع الظروف التي ميرون بها
خا�صة ان تلك املحالت قد اغلقت ابوابها
امتثاال للحالة التي متر بها البالد.

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف امل��خ��ي��م��ات ت��ث��م��ن خ���ط���اب امل��ل��ك
ال�شروق-
ثمنت جل��ان اخل��دم��ات والهيئات اال�ست�شارية والفعاليات
ال�شعبية وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين و�شيوخ ووجهاء املخيمات يف
اململكة خطاب جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني لأبناء �شعبه
العظيم مبواقفه البطولية الكبري بحبه ووالءه لقيادته الها�شمية
احلكيمة.

وتاليا ن�ص البيان :

تلك هي �سجايا الها�شميني
ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���وا����ض���ع ام����ام
اجنازاتهم العظيمة واالفتخار
ب ��أب��ن��اء �شعبهم ال���ويف  ،ال��ذي
م���ا ت���وان���ى ي��وم��ا ان ي��ك��ون يف
طليعة امل��داف��ع�ين ع��ن وطنهم
،ان حكمة قيادتكم الها�شمية
املظفرة ب ��إذن اهلل  ،ت�سجل كل
حني �صفحات م�ضيئة يف �سجل
الت�ضحية والفداء وهي �صفحات
ح���ري ب��ن��ا ن��ح��ن اب��ن��اء �شعبك
االردين الويف بكافة اطيافه ان
نفتخر بها ونرفع هاماتنا عاليا
ام��ام ه��ذا الإجن��از الكبري  ،نعم
يا �سيدي بلد �صغري ولكننا كبار

وعظماء بقيادتكم عزمنا من
عزمكم وارادت��ن��ا من ارادتكم ،
و�ستزول هذه ال�شدة ب��إذن اهلل
ويعود احل��ب وال��ف��رح وال�سرور
لتمال جبال عمان و�سهول حوران
و�شيحان .
ان��ن��ا ن��ح��ن اب���ن���اء وممثلو
خميمات الالجئني الفل�سطينيني
ومبنا�سبة هذا االنت�صار العظيم
حلقوق �شعبنا االردين يف ار�ضه
ووطنه  ،ن�ستذكر مواقف وجهود
���س��ي��د ال���ب�ل�اد وق���ائ���د ال��رك��ب
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن
احل�سني  ،يف الدفاع عن الق�ضية
الفل�سطينية ���ش��ع��ب��أ وار����ض��� ًا
وم��ق��د���س��ات  ،وج��ه��ود جاللته

املتوا�صلة ل��رف��ع امل��ظ��امل التي
تعر�ض لها ال�شعب الفل�سطيني
عرب العقود  ،وحقه يف تقرير
م�صريه على ار�ضه ووطنه عرب
اق��ام��ةا ل��دول��ة الفل�سطينية
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س،
واالع��ت�راف بحقوق الالجئني
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف ال���ع���ودة
والتعوي�ض كما اقرتها االعراف

االن�سانية والقوانني الدولية .
وان��ن��ا اذ ن��ع�بر ع��ن فخرنا
واع����ت����زازن����ا مب����واق����ف ال��ع��ز
والبطولة لقائد الركب وحامي
احل��م��ى ج�لال��ة امل��ل��ك عبداهلل
الثاين بن احل�سني  ،لن�ؤكد على
وقوفنا �صفا واحد خلف قيادته
الها�شمية الر�شيدة و�سيا�سته
احلكيمة  ،ف�سر يا�سيدي ترعاك

ع�ين اهلل  ،وت���رع���اك عيوننا
وق��ل��وب��ن��ا ق��ائ��دا وم��ل��ك� ًا عربيا
ها�شميا ين�سج يف �سجل ال�شرف
والبطولة ك��ل ي��وم �صفحة من
احلكمة واالق���دام وال�شجاعة
 .ح��ف��ظ اهلل االردن و �شعبه
وقيادته الها�شمية احلكيمة من
كل مكروه.

كورونا يفر�ض �أعباء �إ�ضافية على
الأزمة املالية اخلانقة لـ”الأونروا”
تفر�ض �أزمة وباء فريو�س «كورونا» �أعباء
�إ�ضافية على وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني « الأون��روا
« ،يف ظل و�ضعها امل��ايل امل����أزوم واال�ستجابة
البطيئة من ِقبل الدول املانحة لدعم ميزانية
الوكالة ومتكينها من اال�ستمرار يف عملها.
و�أم��ام ان�شغال العامل اليوم يف مواجهة
فريو�س “كورونا”؛ ف ��إن “الأونروا” جتابه
حتديات ثقيلة ناجمة عن �أزمتها املالية غري
املحمودة التي انتقلت معها من العام املا�ضي
وازدادت وط�أة مع بداية العام احلايل ،والتي
ا�ضطرتها التخاذ ق��رار ،م��ؤخ��را ،بتخفي�ض
حجم اخلدمات املقدمة لالجئني الفل�سطينيني
بن�سبة � ،% 10إال �أن الأردن ومعه بقية الدول
امل�ضيفة وقفوا �صد ًا معار�ضا لنفاذه.
بينما و�صل للوكالة من ال��دول املانحة؛
وفق مدير عام دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية
املهند�س رفيق خرفان يف حديثه لـ”الغد”،
“حوايل ثلث امليزانية العامة ل�ل�أون��روا،
حيث مت �ضخ حوايل  400 -350مليون دوالر
حتى الآن من �إجمايل  1.4مليار دوالر قيمة
امليزانية العامة للوكالة لعام  2020لتلبية

االحتياجات الأ�سا�سية” لأكرث من  5.6مليون
الجئ فل�سطيني يف مناطق عملياتها اخلم�س،
منهم زهاء مليوين الجئ يف اململكة.
و�أو���ض��ح املهند�س خرفان �أن “الأونروا
تلقت ح��وايل  6ماليني دوالر حتى الآن من
�إجمايل نحو  14مليون دوالر قيمة املنا�شدة
ال��ت��ي �أطلقتها ال��وك��ال��ة م��ن��ذ ب��داي��ة �أزم���ة
“كورونا” من �أجل مواجهتها”.
ونوه خرفان �إىل عقد لقاء ثالثي م�شرتك
يجمع بني وزي��ر اخلارجية� ،أمي��ن ال�صفدي،
ووزيرة خارجية ال�سويد� ،آنا ليند ،واملفو�ض
العام اجلديد “للأونروا” ،فيليب الزاريني،
يف منت�صف ال�����ش��ه��ر احل����ايل ع�بر خا�صية
برنامج “زووم”  Zoom Meetingsلعقد
االجتماعات من خالل الإنرتنت ،وذلك لبحث
الأزم���ة املالية للوكالة و�سبل ح�شد الدعم
الدويل مليزانيتها العامة.
و�أعرب عن �أمله يف “�أن تتح�سن الأحوال
مع عقد هذا اللقاء الثالثي املهم ،الذي �سيبحث
و�ضع اخلطوط العري�ضة للتحرك جتاه ح�شد
امل��وارد املالية الالزمة لدعم الوكالة يف ظل
الظروف ال�صعبة احلالية”.

وق��ال �إن “�أزمة “كورونا” عاملية وقد
�أثرت على الدول املانحة التي ت�شكل الداعم
الرئي�سي للوكالة” ،الفت ًا �إىل ات�صال هاتفي مت
مع املفو�ض العام اجلديد يوم اجلمعة املا�ضي
لبحث الو�ضع امل��ايل للوكالة ،حيث �أو�ضح
الزاري��ن��ي من خالله حجم ا�ستجابة ال��دول
املانحة حتى الآن لتغطية قيمة املنا�شدة
التي �أطلقتها الوكالة من بداية الأزمة بقيمة
 14مليون دوالر� ،إذ حيث و�صل للوكالة منها
حوايل  6ماليني دوالر”.
وق��ال خرفان �إن “�أزمة الوكالة كبرية
منذ بداية العام احلايل ،حيث �أعلن املفو�ض
العام بالوكالة حينها” يف منت�صف �شهر �شباط
(فرباير) املا�ضي ،عن توجه ب�إجراء تخفي�ض
على امليزانية العامة للوكالة بقيمة ،% 10
�إال �أن الدول امل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني
اعرت�ضت على ذلك الأمر”.
و�أ�ضاف �أن “�أزمة “كورونا” زادت الأعباء
على الوكالة ،حيث باتت ا�ستجابة ال��دول
املانحة بطيئة يف ظ��ل ان�شغال دول العامل
مبواجهة كورونا” ،معرب ًا عن �أمله يف تغري
الأحوال بعد انتهاء تلك الأزمة.

�إىل ذلك؛ قال خرفان �إن “فرق التق�صي
الوبائي تعكف على جمع العينات يف املخيمات،
حيث با�شرت عملها ي��وم اجلمعة املا�ضي يف
خميم ال��وح��دات ،وكانت نتيجة الفحو�صات
�سليمة وخالية من الكورونا ،ومن ثم وا�صلت
عملها يف احل�سني وحي الأم�ير ح�سن ،و�أم�س
يف البقعة ،و�إرب���د ،بحيث ت�ستمر يف عملها
ببقية املخيمات تباع ًا لتنتهي يف  18من ال�شهر
احلايل”.
وكانت الأون��روا قد �أكدت يف وقت �سابق
�ضرورة احل�صول على  1.4مليار دوالر على
الأق��ل لتمويل خدمات وم�ساعدات الوكالة
ال�ضرورية ،والتي ت�شمل املعونة الإن�سانية
املنقذة للحياة وامل�شروعات ذات الأول��وي��ة،
امل��ق��دم��ة مل���ا جم��م��وع��ه  5.6م��ل��ي��ون الج��ئ
فل�سطيني وذلك للعام .2020
وي ��أت��ي عر�ض �أول��وي��ات ال��وك��ال��ة للعام
 2020ومتطلباتها املالية يف �أعقاب متديد
اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة م�ؤخر ًا ملهام
والي��ة الأون���روا مل��دة ث�لاث �سنوات �إ�ضافية
ولغاية حزيران (يونيو) .2023
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جلان خدمات املخيمات تقوم بتعقيم
� �ش��وارع امل�خ�ي�م��ات مب ��واد تعقيم

بتوجيهات من مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية املهند�س
رفيق خرفان ،جلان خدمات املخيمات تقوم بتعقيم �شوارع املخيمات
مبواد تعقيم بالتعاون مع وكالة الغوث (الأونورا) والبلديات املجاورة،
ومديريات ال��زراع��ة وذل��ك ك��إج��راء اح�ت�رازي ملنع تف�شي فريو�س
الكورونا وحماية �سكان املخيمات من هذه الأفة.
مقدرين جهود اجلميع وخا�صة احلكام االداريني يف تلك املناطق
لدورهم الفعال يف كل ما يخدم ويحمي املواطنني.

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

ال�شروق-
ق��ام مت�صرف ل��واء الر�صيفة �سلطان املا�ضي
بجولة تفقدية يف خميم حطني رافقه فيها رئي�س
جلنة خدمات خميم حطني �صالح النحالني للإطالع
على �سري عملية بيع اخل��ب��ز يف امل��خ��اب��ز وال�سلع
الغذائية يف املحالت التجارية واو�ضاع املواطنني يف
املخيم خالل حظر التجوال.
كما قامت اللجنة بعملية ر���ش جميع مناطق
املخيم بهدف تعقيمها باال�ضافة اىل عملية جمع
النفايات ب�شكل م�ستمر للمحافظة على نظافة
املخيم والو�ضع البيئي.
ومن ن�شاطات اللجنة اي�ضا قامت بالتن�سيق مع

مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية املهند�س رفيق
خرفان وم�س�ؤويل ال�صحة يف وكالة الغوث ب�صرف
�أدوي���ة ال�ضغط وال�سكري و�إي�صالها اىل منازل
املر�ضى من قبل كادر طبي لوكالة الغوث وبالتعاون
مع جلنة خدمات خميم حطني.
واجتمع رئي�س اللجنة م��ع حمافظ ال��زرق��اء
حجازي الع�ساف بح�ضور مت�صرف لواء الر�صيفة
�سلطان املا�ضي و رئي�س بلدية الر�صيفة �أ�سامة
حيمور حيث مت بحث الو�ضع الراهن من حيث قلة
االمكانيات التي متر بها اللجنة  ،وقامت بلدية
الر�صيفة ببتزويد اللجنة بقالب و�ضاغطة من �أجل
العمل على �سد العجز .

خ������������ط������������وط ات�����������������������ص�����������ال جت���������ي���������ب ع�����ن
ا���س��ت��ف�����س��ارات ال�لاج��ئ�ين ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف الأردن

ال�شروق-
�أعلنت وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني «�أون�����روا» ت��وف�ير خطوط
ات�صال �ساخنة؛ للإجابة عن ا�ستف�سارات
ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني امل��ق��ي��م�ين يف
املخيمات يف الأردن حول الأدوية اخلا�صة
بالأمرا�ض املزمنة ،واال�ستف�سارات املتعلقة
مبطاعيم الأطفال ،والإعالم يف حال نفاد
الأدوية� ،أو عدم و�صولها �إىل املنازل.
وقالت الوكالة� ،إن «هذه الأرقام تعمل
م�ساء من
من ال�ساعة � 10صباح ًا ،وحتى 6
ً
يوم الأحد ،وحتى يوم اخلمي�س ،للإجابة
عن جميع اال�ستق�سارات والأ�سئلة».
ودع��������ت ال�����وك�����ال�����ة «ال��ل�اج����ئ��ي�ن
الفل�سطينيني �إىل م�شاركة هذه الأرقام مع
اجلريان ،وال�سكان يف املخيم نف�سه �أو احلي،
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والأ�صدقاء ،حتى يت�سنى للجميع التوا�صل
ومعرفة �أي نوع من املعلومات الالزمة خالل
هذه الفرتة ال�صعبة التي متر على العامل
�أجمع».
وتعمل �أون���روا يف الأردن حالي ًا على
حت��دي��ث ب��ي��ان��ات ال�لاج��ئ�ين ،ل��ذل��ك حثت
اجلميع على االت�صال لتحديث معلوماتهم
وبياناتهم عرب هذه الأرق��ام ،حتى يتمكن
موظفو «�أونروا» من الو�صول �إليهم ،وتلبية
جميع االحتياجات واملتطلبات الالزمة».
«ه��ذه اخل��ط��وة ت��أت��ي يف ظ��ل اجلهود
ال��ت��ي تبذلها ال��وك��ال��ة يف خ��دم��ة الجئي
فل�سطني ،وتقدمي خدماتها ب�شكل طبيعي
يف ظل جائحة كورونا ،دون تعري�ضهم لأي
خطر �أو عدوى».
واخلطوط ال�ساخنة لأونروا يف �إقليم
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الأردن ،جنوب ع � ّم��ان0799845181 :
 ���ش��م��ال ع��� ّم���ان- 0799843072 :�إرب������د - 0799845217 :ال���زرق���اء:

 - 0799845193خم��ي��م الأم��ي�ر ح�سن
(خميم الن�صر)� ،0786350813 :إ�ضافة
�إىل الإدارة.0799845302 :

الأون�����������������������روا ت������ق������دم م�������������س������اع������دات م����ال����ي����ة  133ع�ي�ن��ة ع �� �ش��وائ �ي��ة «��س�ل�ب�ي��ة»
ل��ل�اج����ئ��ي�ن ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي�ي�ن يف خم����ي����م ج���ر����ش يف خم � �ي� ��م ح � �ط �ي�ن ب� ��ال� ��زرق� ��اء
ال�شروق-
�أعلنت وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (�أون��روا) عن توزيع م�ساعدة نقدية ملرة واحدة
لدعم الالجئني الفل�سطينيني من �أبناء قطاع غزة القاطنني
يف خميم جر�ش للتخفيف من املعاناة الناجمة عن �أزمة تف�شي
فريو�س كورونا امل�ستجد.
وقالت الوكالة ان نحو � 20.500شخ�ص �سيتلقون م�ساعدة
نقدية ملرة واحدة بقيمة  50دينارا �أردنيا لكل فرد من �أفراد
الأ�سرة امل�سجلني يف �أونروا».
و�أ�ضافت �أن الدعم ي�أتي �ضمن معايري وهي «الأ�سر التي
تر�أ�سها �أنثى ،الأ�سر التي ير�أ�سها كبري بال�سن (� 60سنة فما فوق)،
الأ�سر التي ير�أ�سها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،الأ�سر التي لديها
�أطفال بعمر � 5سنوات فما دون».
ابتداء من 27
و�سيتم توزيع امل�ساعدات خالل �شهر رم�ضان
ً
ني�سان  /ابريل �إىل � 20أيار  /مايو  »2020بح�سب الوكالة.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة�،إن��ه على ال��ذي��ن يعتقدون �أن��ه��م م�ؤهلون
للح�صول على امل�ساعدة ،ومل يتم دعوتهم لتلقيها ،تقدمي طلب
ا�ستئناف على الرابط الإلكرتوين من الفرتة بني � 7إىل  12مايو

.2020
و�ستقوم جمموعة من املتطوعني ب�إي�صال بطاقة مع رقم
ت�سل�سلي خا�ص بكل �شخ�ص �إىل منزله ،و�سيتم التوا�صل معهم
لتحديد اليوم والوقت املحددين ال�ستالم امل�ساعدات املالية ،وفق
الوكالة.
ويعي�ش يف الأردن �أك�ثر من  2.1مليون الج��ئ فل�سطيني
م�سجل لدى �أون��روا ،كما يوجد يف اململكة  10خميمات لالجئني
الفل�سطينيني.

ال�شروق-
ك�شفت نتائج فحو�صات  133عينة ع�شوائية لفحو�صات
كورونا ،عن «�سلبيتها» والتي مت �أخذها من خميم حطني يف
لواء الر�صيفة مبحافظة الزرقاء.
وقال رئي�س جلنة حت�سني خدمات خميم حطني �صالح
النحالني لـ «ر�ؤيا» ان  133عينة اخذت من قبل فرق التق�صي
الوبائي  ،ومت فح�ص العينات بطريقة (بي �سي ار) الذي
يعتمد على اخذ عينات من امل�سالك التنف�سية العليا ل�ضمان
دقة نتيجتها.
واو�ضح النحالني ان الفحو�صات اجريت ل�سكان املخيم
ممن يتعاملون مع عدد كبري من املواطنني ،كباعة اخل�ضار
والفواكه وباعة حمالت الدجاج وا�صحاب البقاالت .

ن� ��� �ش ��اط ��ات جل� �ن ��ه خ� ��دم� ��ات خم� �ي ��م ارب� � � ��د خ� �ل��ال ازم � � ��ه ك� ��ورون� ��ا

ال�شروق –
قامت جلنه خدمات خميم اربد بتوزيع امل�ساعدات
العينه والنقديه اله��ايل خميم ارب��د وخا�صه عمال
املياومه املت�ضررين من �أزم��ة كورونا مل�ساعدتهم على
ق�ضاء امور حياتهم املعي�شية خالل ا�شهر اذار وني�سان
وايار  ،ومتثلت امل�ساعدات بتوزيع  1500طرد غذائي من
الهيئة اخلريية الها�شمية و 700طرد غذائي من القوات
امل�سلحة االردنية و 300كرتونة جممدات دجاج و500
كيلو خبز بقيمة  200دينار ،كما مت توزيع مبالغ نقدية
على العائالت املعوزة واملت�ضررة من هذه االزمة .

� � � � �ش � � � � ّب� � � ��ان م� � � � ��ن خم� � � �ي � � ��م ح� � � �ط� �ي ��ن يف ال � � � � � ��زرق � � � � � ��اء ي � �� � �ص � �ن � �ع� ��ون
�أك� � � � �ب � � � ��ر ط� � � � � ��ائ� � � � � ��رة ورق � � � � � �ي� � � � � ��ة حت � � � �م� � � ��ل ال � � � �ع � � � �ل� � � ��م االردين
ال�شروق-
����ص���ن���ع جم���م���وع���ة م��ن
ال�شبان يف خميم حطني بلواء
الر�صيفة طائرة ورقية كبرية
طولها  6امتار.
وحتمل الطائرة الورقية
ال���ت���ي ي�����س��ت��ع��د �أ���ص��ح��اب��ه��ا
لتجربتها ي��وم االح���د ال��وان
العلم الأردين.
ومع بداية حظر التجول
وبداية ف�صل الربيع  ،عادت
ه��واي��ة ال��ط��ائ��رات ال��ورق��ي��ة
للظهور يف مناطق وا�سعة من

الأردن  ،بعد ان ق��ل ظهورها
تدريجيا يف ال�سنوات ال�سابقة.
وتزينت �سماء املحافظات
بعدد كبري جدا وغري م�سبوق
من الطائرات الورقية  ،حتى
ان رئي�س ال��وزراء عمر الرزاز
ن�شر عرب ح�سابه على تويرت
فيديو لها وعلق عليه � :أبنا�ؤنا
حتى وه��م يف ظل احلظر ويف
بيوتهم ي�ستطيعون �أن يحلقوا
بطائراتهم الورقية عالي ًا.
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ال � � � � � ��دوري � � � � � ��ات اخل� � � ��ارج � � � �ي� � � ��ة ت � � � ��وزع �� �س� �ك ��ان خم� �ي ��م الأم � �ي� ��ر ح �� �س��ن
ط� � � � � ��رود اخل�� �ي� ��ر مب � �خ � �ي� ��م ال� �ط ��ال� �ب� �ي ��ة بعمان ي��ودع��ون اجلي�ش الأردين
ب� �ع���د ف � ��ك احل�� �ظ� ��ر ب � ��ال � ��ورود
ال�شروق-
بعد ان��ت��ه��اء ال��ع��زل امل��ف��رو���ض على
خميم االم�ير ح�سن يف عمان ق��ام �أه��ايل
خميم الأم�ير ح�سن ب��وداع ق��وات اجلي�ش
الأردين ،حيث ق��ام �أب��ن��اء املخيم برمي
ال����ورود وت��ق��دمي التحيات والتربيكات
جلنود و�ضباط اجلي�ش الأردين خالل

ال�شروق-
�أطلقت �إدارة الدوريات اخلارجية بالتعاون
مع مدار�س ل�ؤل�ؤة طارق وال�شرايعة للأدوية،
مبادرة «جمتمع متكافل» ،لتوزيع طرود اخلري
على الأ�سر العفيفة ،يف خميم الطالبية بلواء
اجليزة.
وقال نائب مدير ادارة الدوريات اخلارجية
العقيد علي الق�ضاة يف بيان� ،إن املبادرة التي
تنفذها الإدارة ت ��أت��ي ت��أك��ي��دا على امل��ب��ادئ
الإن�سانية واملدونة الأخالقية التي تنتهجها

املفرو�ض من قبل احلكومة الأردنية على
كافة �سكان اململكة ،وم��ن �ضمنهم �سكان
املخيم بالعا�صمة ع ّمان.

و�أ�شار العقيد الق�ضاة� ،إىل �أهمية توطيد
العالقة الت�شاركية مع كافة م�ؤ�س�سات املجتمع
امل����دين ،ال��ت��ي ت�سهم يف ع��م��ل اخل�ي�ر وتلم�س
احتياجات املواطنني ،مبينا �أن احلملة التي
جاءت بالتن�سيق مع جمعية الطالبية اخلريية،
ا�ستهدفت ع�شرات الأ�سر العفيفة مت اختيارها
�ضمن درا�سة �أعدت م�سبق ًا.

ي�ؤلف ق�ص�صا
م� � �ب�� ��دع�� ��ة

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

�أداء �أه��ل��ه يف ظ��ل حالة حظر التجول

الأ�سر العفيفة يف خمتلف مناطق اململكة.

خم �ي��م م��ادب��ا

8

�أ�سابيع على تواجدهم فيه للرقابة على

مديرية الأم��ن العام كما �أراده��ا �سيد البالد،
م�شري ًا �إىل �أن احلملة �ست�ستمر لت�شمل عددا من

ف�� � �ت� � ��ى م���ن

ال�شروق-
احمد ال��راع��ي م��ن �سكان خميم مادبا
يبلغ من العمر  15عاما وهو يف ال�صف التا�سع
مبدر�سة مادبا الثانوية للبنني �ألف العديد
من الق�ص�ص وال��رواي��ات وح��از على العديد
من اجلوائز العاملية واملحلية وله �إبداعات
ثقافية كثرية .

عملية الإخالء من املخيم ،بعد مرور عدة

وف���از ال��راع��ي ب��ج��ائ��زة على امل�ستوى
الثالث مب�سابقة احت��اد الكتاب الأردن��ي�ين
مبو�ضوع الق�صة وعلى امل�ستوى الثاين على
م�ستوى مديرية تربية مادبا م�ؤخرا ون�شر
عدة ق�ص�ص منها مدر�سة العرب  ,وذكريات
�شوكية مت طباعة املئات منها وتوزيعها على
املكتبات لي�ستفاد منها و�شراء عدد كبري منها .
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ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة
اخل� �ي ��ري � � ��ة
ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة
ت� ��وزع ط ��رود
خ � �ي ��ر ع� �ل ��ى
امل� �خ� �ي� �م ��ات
ال�شروق-
قامت الهيئة اخلريية الها�شمية بتوزيع  ١٥٦٩٠طرد على  ١٣خميم خالل �شهر
رم�ضان من مركز امللك �سلمان لالغاثة و �سيتم ا�ستكمال توزيعها على م�ستحقيها قبل
انتهاء �شهر رم�ضان.

�� �س� �ح ��ب  200ع� �ي� �ن ��ة ع� ��� �ش ��وائ� �ي ��ة م � ��ن خم� �ي� �م ��ي ال � � ��زرق � � ��اء وال� ��� �س� �خ� �ن ��ة
ال�شروق-
قامت �أربعة ف��رق تق�ص
وب���ائ���ي ب�����س��ح��ب  200عينة
ع�شوائية يف خميمي الزرقاء
وال�سخنة يف حمافظة الزرقاء،
بهدف فح�صها بطريقة (بي
�سي ار) الذي يعتمد بالأ�سا�س
على �أخ��ذ عينات من امل�سالك
التنف�سية العليا مثل البلعوم
والأنف ويعطي نتائج دقيقة.
وبني رئي�س جلنة خدمات
خم��ي��م ال����زرق����اء ال��دك��ت��ور
عبد اللطيف ال�شربيني انه
مت ���س��ح��ب  100ع��ي��ن��ة ممن
يتعاملون م��ع ع���دد ك��ب�ير من
امل��واط��ن�ين ،ك��ب��اع��ة اخل�ضار

وال���ف���واك���ه وب���اع���ة حم�لات
ال��دج��اج وم���ن ك����وادر ع��ي��ادة
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني”الأونروا”.
م��ن ج��ه��ت��ه� ،أف����اد رئي�س
جلنة خدمات خميم ال�سخنة
حم��م��ود اخل�����ويل ،ب�����أن ف��رق
التق�صي الوبائي قامت ب�سحب
100عينة بطريقة (ب��ي �سي
ار) ،من قاطني املخيم الأكرث
عر�ضة للتعامل مع املواطنني،
م�شريا �إىل ان نتائج الفحو�صات
�ستظهر بعد � 48ساعة.

�أح � � � � � � � ��داث ت � ��اري� � �خ� � �ي � ��ة وق � � �ع� � ��ت يف رم � �� � �ض� ��ان

يحفل ت��اري��خ الأم����ة الإ���س�لام��ي��ة
ب�أحداث ووقائع عظيمة �شكلت منعطفات
حا�سمة يف م�سار امل�سلمني ب�صفة خا�صة
والب�شرية ب�صفة عامة .وقد �شكل �شهر
رم�ضان الكرمي م�سرحا زمنيا للعديد من
تلك الأحداث نظرا ملكانته العظيمة يف
نفو�س امل�سلمني ،وت�أثريه القوي يف الرفع
من عزائمهم وتقوية ِه َم ِم ِهم .ون�ستعر�ض
فيما يلي �أه���م ع�شرة �أح���داث خلدها
التاريخ الإ�سالمي خالل �شهر رم�ضان.

 -1نزول الوحي

«اخل �ي��ري � ��ة ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة»
ت� � � ��وزع ط� � � ��رود غ ��ذائ� �ي ��ة
يف خم� �ي ��م الأم � �ي ��ر ح���س��ن
ال�شروق-
وزعت الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية  500طرد
غذائي على الأ�سر ذات الدخل املتقطع يف خميم الأم�ير
ح�سن �ضمن جهود فريق احلماية االجتماعية وبالتن�سيق
مع دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية.
وت�ستمر الهيئة اخل�يري��ة االردن��ي��ة الها�شمية يف
توزيع الطرود الغذائية على �أ�سر عمال املياومة من خالل
التربعات النقدية عرب من�صة نوى الإلكرتونية والتن�سيق
مع احلكام االداري�ي�ن وم��دراء التنمية واجلهات الأمينة
الأمنية للو�صول اىل امل�ستفيدين.
وق��ام��ت الهيئة وخ�ل�ال الأزم���ة احلالية بتوزيع ما
يزيد عن  ٤٠٠٠ط��رد غذائي داخ��ل خميمات الالجئني
الفل�سطينني و�ست�ستمر الهيئة يف تقدمي امل�ساعدة والعون
للو�صول لأكرب �شريحة من الفئات امل�ستهدفة.

بد�أ نزول الوحي على الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم يف رم�ضان م��ن ال�سنة
الأوىل للبعثة (610م) .وه��و حدث
عظيم يف حقيقته� ،ﺿﺨﻢ ب ��أب��ع��اده ،يف املنام رجال َد َلّهُ على الأذان وكيفيته.
وع��م��ي��ق ﺑ�ﺂﺛﺎﺭﻩ ع��ل��ى ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒ�ﺸﺮﻳﺔ فلما �أ�صبح ،ذهب �إىل النبي ف�أخربه مبا
جمعاء .فقد �شاء اهلل تعاىل يف تلك ر�أى ،فقال له �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إنها
اللحظة �أن يكرم عباده وخلقه فاختار ر�ؤيا حق ان �شاء اهلل فقم مع بالل ف�ألق
حم��م��دا �صلى اهلل عليه و�سلم ﻟﻴﻜﻮﻥ عليه مار�أيت فلي�ؤذن به ف�إنه �أندى �صوتا
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻧﻮﺭﻩ ﺍ�ﻹﻟﻬﻲ ،ﻭﻣ�ﺴﺘﻮﺩﻉ ﺣﻜﻤﺘﻪ منك) .ومن تلك اللحظة ،ال يزال الأذان
الربانية ،ﻭﻣﻬﺒﻂ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ النورانية ،يرفع لل�صالة يف كافة م�ساجد العامل.
وخمرج النا�س جميعهم من الظلمات �إىل
 -3غزوة بدر الكربى
النور ،ومن عبادة الأ�صنام والأوثان �إىل
وقعت غ��زوة ب��در الكربى يف �سابع
عبادة احلي الذي ال ميوت .لي�صبح هذا ع�شر رم�ضان من ال�سنة الثانية للهجرة
احلدث �ﺃﻋﻈﻢ ﺤﻟﻈﺔ يف �أر�شيف الب�شرية (624م) .وه���ي غ���زوة ب�ين امل�سلمني
و�أرقى حمطة يف تاريخ االن�سانية.
بقيادة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
 -2ت�شريع الأذان
و امل�����ش��رك�ين ب��ق��ي��ادة ع��م��رو ب��ن ه�شام
مت ت�����ش��ري��ع الأذان ل��ل�����ص�لاة يف
امل�ساجد وب��د�أ العمل به يف رم�ضان من املخزومي القر�شي الذي قتل يف املعركة.
ال�سنة الأوىل للهجرة623( ،م) .فقد وقد ا�شتهرت هذه الغزوة بف�ضل انت�صار
كان من ال�صعب على ال�صحابة وامل�ؤمنني ثالثمائة وب�ضعة ع�شر رج ًال من امل�سلمني
�آنذاك معرفة مواقيت ال�صلوات اخلم�س على �أزيد من �ألف رجل من قري�ش .الأمر
فت�شاوروا يف ذل��ك ،فلما ك��ان من الليل ال��ذي مكن امل�سلمني من حتقيق مكا�سب
ر�أى عبد اهلل بن يزيد ر�ضي اهلل عنه هامة جعلتهم ُمهابي اجلانب يف قري�ش

و� َّ
أمدتهم ب��الأم��وال والغنائم و�ساهمت
يف رفع راية الإ�سالم و�إعالء كلمته �إىل
يومنا هذا.

 -4فتح مكة

يف رم�ضان من ال�سنة الثامنة للهجرة
(630م)� ،سجل التاريخ حدثا �إ�سالميا
فريدا .فقد متكن امل�سلمون من فتح مكة
بعدما دخلوها غا�ضبني ب�سبب انتهاك
قري�ش لعهدها معهم يف �صلح احلديبية.
ٍ
ُ
وقد جهز الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
جي�ش ًا م��ن ع�����ش��رة �آالف م��ق��ات��ل لفتح
ُ
اجلي�ش حتى و�صل مكة
املدينة ،فتح َّرك
ودخلها ِ�س ْلم ًا بدون قتال .وكان من نتائج
هذا الفتح املبني تقوية �شوكة امل�سلمني،
وتقهقر جيو�ش امل�شركني ،و �إع��ج��اب
���س��ك��ان م��ك��ة ب��رح��م��ة ال��ن��ب��ي وجي�شه،
فاعتنق الكثري منهم دينَ الإ�سالم ،ومن
بينهم �سيد قري�ش ،وكنانة �أبو �سفيان بن
حرب ،وزوج ُته هند بنت عتبة ،وغريهم
كثري...

العدد احلادي واخلم�سون � 8شوال  1441املوافق � 31آيار  2020م

9

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

ع�� � � � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � � � ��د ال� � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � �ط � � � � � � � � ��ر

يعدّ عيد الفطر �أول �أعياد امل�سلمني والذي يحتفلون به
يف �أول �أيام �شهر �شوال ،وي�أتي عيد الفطر بعد �شهر رم�ضان،
وترجع ت�سميته بعيد الفطر من هنا� ،إذ �إنّ رم�ضان هو �شهر
ال�صيام عند امل�سلمني ،وعيد الفطر هو �أول �أ ّي��ام الإفطار،
ويحرم �صوم �أول يوم من �أ ّيام عيد الفطر الذي ي�ستمر ملدة
ُ
ثالث �أيام متتالية ،و ُتعدّ �أيام العيد �أيام الفرح وال�سرور لدى
امل�سلمني يف الدنيا ،ومما مييز عيد الفطر �صالة العيد التي
ي�ؤ ّديها امل�سلمون يف �صباح العيد بعد �شروق ال�شم�س بثلث
ال�ساعة تقري ًبا ،ثم تبد�أ زيارات النا�س لبع�ضها البع�ض وتبد�أ
� ً
أي�ضا زيارة الأق��ارب والتي ُتعرف يف الدين الإ�سالمي ب�صلة
الرحم ،وجتري العادة يف البلدان الإ�سالمية يف توزيع القهوة
العربية والكعك املح�شو بالتمر.

طقو�س عيد الفطر:

ي�سود جو الطم�أنينة وال�سكينة يف عيد الفطر ب�سبب
التقارب ال��ذي ي�شهده النا�س يف تلك االي��ام ،ويحظى عيد
الفطر مبكانة مميزة جدً ا ملجيئه بعد ثالثني يو ًما من ال�صيام،
وتبد�أ طقو�س وتقاليد عيد الفطر حول العامل قبل جميء
العيد بب�ضعة �أيام ،حيث يبد�أ تنظيف املنزل ب�صورة �شاملة
ويبد�أ حت�ضري حلويات العيد التي تتمثل غال ًبا بالكعك اخلا�ص
يف العيد ،ويف يوم العيد ي�ص ّلي امل�سلمون بجانب بع�ضهم البع�ض،
وتبد�أ زياراتهم لبع�ضهم ،وكذلك هناك العيدية ،والتي تتمثل
�سواء من ال�صغار �أو
ب�إعطاء الأطفال النقد ،كما يلب�س اجلميع ً
الكبار املالب�س اجلديدة.

الر�سائل الن�صية عرب الهاتف.

م�صر:

يتم التح�ضري للعيد يف م�صر من قبل �أ�سبوعني على الأقل،
حيث يبا�شرون بتجهيز املالب�س اجلديدة ،وتنظيف املنزل
ب�صورة غري اعتيادية ودقيقة ،ويتم تزيني ال�شوارع وامل�ساجد
ً
تهيئة لقدوم العيد ،و ُتعدّ قائمة الأطعمة اللذيذة واملميزة
التي �سيتم تقدميها خالل �أيام العيد ،ومن �أبرزها كعك العيد
الذي يطلق عليه �شعب ًيا ا�سم الكحك.

تقاليد عيد الفطر حول العامل :

ت�سود مظاهر البهجة وال�سرور عند حلول عيد الفطر،
وتختلف تقاليد االحتفال ح�سب التنوع الثقايف يف العيد عرب
البلدان� ،إذ �إنّ تقاليد عيد الفطر حول العامل تختلف من بلد
لآخر ،حيث يوجد العديد من الدول التي تتميز ّ
كل واحدة
منهن يف تقاليد مميزة خمتلفة.

�أندوني�سيا:

ُتعدّ كروت املعايدة يف �أندوني�سيا من �أبرز التقاليد امل ُتبعة
يف التهنئة يف عيد الفطر ،حيث ال ي�أخذ موظفوا الربيد
�إجازتهم يف العيد لكي ي�ستطيعون �إر�سال الربيد ال��وارد من
خمتلف �أطياف ال�شعب ،حيث ير�سل �سكان القرى التهاين يف
الربيد العادي� ،أ ّم��ا �سكان املدن فري�سلون التهنئة من خالل

ماليزيا:

يحتفل املاليزيون بقدوم العيد من خ�لال ال�سفر �إىل
م�سقط ر�أ�سهم قبل ق��دوم العيد بيوم واح��د ،حيث يز ّينون
منازلهم مب�صابيح الزيت ،و�إعداد الأطباق ال�شعبية اللذيذة
امل�شهورة لديهم ،ولكن من �أبرز العادات يف العيد هي الأبواب
املفتوحة ،حيث يفتح املاليزيون �أبوابهم وي�ستقبلون ال�ضيوف
على اختالفهم لتناول الطعام ال�شهي.

املغرب العربي:

يخرج املغاربة يف �صباح العيد لأداء ال�صالة ،ويتبادلون
التحية مرددين «عوا�شركم مباركة» ويكبرّ ون ،وي�أخذ موظفي
الدولة العطلة مبجرد �سماعهم تكبريات العيد ،ويحر�ص
املغربيون على ارتداء الزي التقليدي عند ذهابهم لل�صالة،
وال��ذي هو عبارة عن اجللباب بالطربو�ش ،واجل��ب��ادور مع
البلغة الفا�سية.

ف���������������ض�������ل ����������ص���������ي���������ام ����������س��������� ّت���������ة �أ ّي���������������������������������ا ٍم م�������������ن ������������ش����������� ّوال
داللة على قبول ال�صيام :يعد �صيام
يرت ّتب على �صيام �ستّ �أيام من �شوال
ً
امل�سلم بعد انق�ضاء �شهر رم�ضان دليال على
فوائد عظيمة:
الأجر العظيم :ورد عن النبي � -صلى قبول �صيام �شهر رم�ضان؛ فتوفيق امل�سلم
اهلل عليه و�سلم� -أنه قالَ ( :من �صا َم َر َم�ضانَ لفعل الطاعة بعد طاعة عالمة على قبولها
ال ،كانَ َك ِ�صيا ِم َّ
الدهْ ِر) ،م��ن اهلل -ت��ع��اىل ،-وال ُي��وف��ق لأداء هذه
ُث َّم �أ ْت َب َعهُ ِ�س ًّتا ِمن َ�ش َّو ٍ
ُ
اّ
وهذا ّ
يدل على ِعظم الأج��ر املرتتب على الطاعة �إل من قبلت منه الطاعة الأوىل،
�صيام �ستة �أي��ام من �شهر � ّشوال ،وهي باب ويف املقابل من ُيتبع طاعته مبع�صية ،كان
ل��زي��ادة اخل�ير ،منحها اهلل -ت��ع��اىل -لكل ذل��ك �سبب ًا يف ع��دم ق��ب��ول الطاعة التي
م�سلم بعد �أن فرغ من �صيام �شهر رم�ضان .ت�سبقها ،ويعد �صيام امل�سلم بعد �إنتهاء �شهر
جرب النق�ص يف الفرائ�ض :ي�ضعف امل�سلم يف رم�ضان من باب ُ�شكر العبد لربه على �إعانته
بع�ض الأحيان يف �شهر رم�ضان �أمام �أهوائه على �صيام رم�ضان ،ورغبته يف اال�ستمرار
و�شهواته؛ في�سقط تار ًة يف نق�ص العبادة ،يف التقرب منه والإكثار من �أداء الطاعات
وي�سهو ت���ار ًة �أخ���رى فيقرتف ذن��ب� ًا يحول وال � ُق��رب��ات ،ق��ال -ت��ع��اىلَ ( :-و ِل� ُت� ْك� ِم� ُل��وا
بوا ال َّل َـه علي ماهَ دَ ا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم
بينه وبني �إمتام �صيامه بالهيئة املطلوبة ،ا ْل ِع َّد َة َو ِل ُت َك رِّ ُ
لذلك �أكرم اهلل امل�سلم بفر�صة �صيام هذه َت ْ�ش ُك ُرونَ ).
الأيام لتعوي�ض النق�ص الذي ح�صل يف �شهر
فر�صة لتقرب العبد م��ن رب���ه :يعدّ
رم�ضان؛ ف�صيام ه��ذه الأي��ام ك ��أداء �صالة �صيام التطوع دلي ًال على حب العبد لأداء
النافلة جل�بر النق�ص احلا�صل يف �صالة الطاعات ،ودلي ًال على رغبته يف موا�صلة
الفري�ضة ،قال � -صلى اهلل عليه و�سلم� :-أدائ��ه��ا؛ �إذ يعد �صيام ه��ذه الأي��ام ال�ستة
ً
فر�صة للم�سلم �إن �أراد االرتقاء مبنزلته
القيامة
ّا�س ِبه يو َم
(� َّإن �أ َّو َل ما
ِ
ُ
يحا�سب ال َن ُ
يقول ر ُّبنا َّ
ال�صالة َ
قال ُ
جل وع َّز ع��ن��د اهلل �-سبحانه وت���ع���اىل ،-ج���اء يف
هم
من �أعما ِل ُ َّ
أعلم انظروا يف �صال ِة عبدي احلديث القد�سي قوله -عليه ال�سالم -عن
ملال ِئك ِته َوه َو � ُ
�أ َّ
نق�صها ف��إن كانت تا َّم ًة كتبت َله اهلل  -ت��ع��اىل( :-وم��ا َت � َق � َّر َب ِ�إليَ َّ َعبدي
متها �أم َ
انتق�ص منها �شي ًئا َ
قال ُ
أحب ِ�إليَ َّ ممِ َّ ا افْترَ َ ْ�ضتُهُ
تا َّم ًة و�إن كانَ
عليه ،وما
ِ
انظروا ِب�شيءٍ � َّ
َ
َ
هل لعبدي من تط ُّو ٍع ف�إن كانَ َله تط ُّو ٌع َ
زال َعبدي َي َت َق َّر ُب ِ�إليَ َّ ِبال َّن َوا ِف ِل حتى �أُ ِح َّبهُ ،
قال
ثم ت� ُ
�أ ُّ
به ،و
ؤخذ ف�إذا �أَ ْح َب ْبتُهُ ُكنْتُ َ�س ْم َعهُ الذي
ي�سمع ِ
ُ
متوا لعبدي فري�ض َته من تط ُّو ِعه َّ
َ
ُ
ُ
به ،و َيدَ ُه التي َي ْب ِط ُ�ش
ر
�ص
ب
ي
الذي
ه
ر
َ�ص
ب
م).
ك
ذا
ى
ل
ع
أعمال
ل
ا
ُْ ِ ُ ِ
َ َُ
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ِبها ،و ِر ْج َلهُ التي يمَ ْ ِ�شي ِبها ،و �إنْ �س�أ َل ِني
ا�س َت َعا َذنيِ لأُ ِع َ
يذ َنّهُ ).
لأُ ْع ِط َي َنّهُ  ،و َل ِئ ِن ْ
حكم �صيام �س ّتة �أ ّي ٍام من � ّشوال
اختلف العلماء يف حكم �صيام ال�ست
من � ّشوال ،وهم يف ذلك على عدة �أقوال ،كما
ي�أتي:
احل��ن��اب��ل��ة :ذه����ب احل��ن��اب��ل��ة �إىل
ا�ستحباب �صيام �ستة �أيام من �شوال ولو كان
�صوم هذه الأيام ب�شكل متفرق.
املالكية :ي��رى املالكية ك��راه��ة �صيام
ال�ست من � ّشوال ،وا�ستد ّلوا ب�أن الإم��ام مالك
مل يرى �أحد ًا من �أهل العلم والفقه ي�صومها،
و�سبب الكراهة خمافة �أن يلحق برم�ضان ما
لي�س منه ،ف ُيعتقد وج��وب �صيام هذه الأي��ام
ك�صيام �شهر رم�ضان ،وترفع الكراهة �إذا �صامها
الإن�سان باخلفاء ،و�أن يكون �صيامها متف ّرق ًا،
و�أن يكون �صيامها مت� ّأخر ًا عن يوم الفطر.

الأح��ن��اف :يرى الأحناف ا�ستحباب
�صيام ال�ست م��ن ���ش � ّوال ،م��ع ع��دم كراهة
ا ّت�صالها بيوم الفطر.
ال�شافعية :ي��رى م��ذه��ب ال�شافعية
ا�ستحباب �صيام ال�ست من � ّشوال .ووردت
ع��دة �أق��وال بالن�سبة ل�صيام ه��ذه الأي��ام
متفرقة �أو متتابعة؛ فمنهم من ر�أى �أنها
ُت�صام متتابعة من �أول ال�شهر كال�شافعي،
ومنهم من ر�أى �أنها ال ت�صام عقب يوم الفطر
كاملالك ّية؛ لأن هذه الأي��ام تعدّ عيد ًا لكل
م�سلم يتخلل يف نهارها الأك���ل وال�شرب،
ومنهم م��ن ر�أى �أن���ه ال ف��رق ب�ين �صيامها
متتابعة �أو متفرقة كاحلنابلة؛ فالأجر
�واء �أك���ان ال�����ص��وم متتابع ًا �أم
حا�صل ���س� ً
متف ّرق ًا ،ور�أى احلنف ّية �صيامها الأف�ضلية
يف �صيامها متف ّرقة.

ج �م �ع �ي��ة ع��ن��دي ح �ل��م ل��ل��م��ب��ادرات الإن �� �س��ان �ي��ة يف خميم
ال ��وح ��دات ت �ق��دم م �� �س��اع��دات رم���ض��ان�ي��ة ب��أ��س��ال�ي��ب متنوعة

ال�شروق -قامت جمعية عندي حلم يف خميم الوحدات بتوفري
الكوبونات و�سالل رم�ضانية داخل «ال�سوبرماركت» �أو عن طريق
تخ�صي�ص بطاقة خا�صة بالأ�سر العفيفة لتقدمي امل�ساعدات
الرم�ضانية لهم لهذا العام ،باال�ضافة اىل تو�صيل املواد العينية �إىل
منازلهم م�شرية �إىل �أن امل�شاريع اخلريية يف رم�ضان قائمة وم�ستمرة
مع الأخ��ذ بعني االعتبار الإج���راءات االح�ترازي��ة التي توجهها
احلكومة ملواجهة فريو�س كورونا.

و�أك�����دت �أن��ه��ا ملتزمة
بكافة الإج�����راءات وذل��ك
ب��ال��ت��ق��ل��ي��ل ق����در الإم���ك���ان
م��ن ال��ت��ج��م��ع��ات ،مل��واج��ه��ة
خماطر انت�شار الفريو�س،
ل����ذل����ك و����ض���ع���ت خ��ط��ط
بديلة ال�ستيعاب العائالت
ال��ع��ف��ي��ف��ة امل�����س��ت��ف��ي��دة من
اجلمعية .
وق���ال رئي�س اجلمعية
خالد اجلبلي « يف الو�ضع
احل��������ايل ل���دي���ن���ا خ��ط��ة
�أ�سا�سية ،متثلت بتخ�صي�ص
بطاقة حتمل ا�سم اجلمعية
ل��ك��ل �أ�����س����رة م���ن الأ����س���ر
املتعففة ،بحيث تدخل فيها
الأ�سرة اىل ال�سوبرماركت و
ا�ستالم احتيجاتها الالزمة

و ح�سب رغبتها  ،وع��ادة
حتتوي ال�سلة الرم�ضانية
على الأرز  ،الطحني ،الزيت
 ،وغ�يره��ا م��ن الأغ��را���ض
اخلا�صة برم�ضان».
ك��م��ا �أك����د اجل��ب��ل��ي �أن
امل�ساعدات ب��د�أت منذ بدء
تف�شي ف��اي��رو���س ك��ورون��ا و
ا�ستمر حتى هذة اللحظة ،.
و �سيبقى م�ستمر خالل �شهر
رم�ضان املبارك و اىل ما بعد
ال�شهر الف�ضيل .
و�أكد اجلبلي �أن «كوبون
اجل��م��ع��ي��ة مت ت�����س��ل��ي��م��ة
للعائالت العفيفة منذ بدء
انت�شار الفايرو�س .
و�أ�ضاف اجلبلي «توجد
م�ساعدات �أخرى ن�ستمر يف

تقدميها حتى خالل رم�ضان،
وهي م�صنفة �إىل م�ساعدات
ع�ل�اج���ي���ة ،وط�����ارئ�����ة ،و
ت�أثيث بع�ض املنازل املعوزة
 ،وك��ذل��ك ن��ق��وم بت�سهيل
�إج����راءات امل��ب��ادرات التي
ت��ق��دم امل�����س��اع��دات  ،ففي
رم�ضان تكرث �أعمال اخلري،
وع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال طالب
يف جامعة معينة يبادرون
بتوزيع امل�ساعدات ونحن
بدورنا نر�شدهم ونو�صلهم
�إىل العائالت املحتاجة� ،أو
�شركات �أو مطاعم تريد �أن
تقدم امل�ساعدات� ،أو حتى
جم��م��وع��ة م���ن املح�سنني
يرغبون بدعم عائلة معينة
ن��ق��وم بت�سهيل �إج����راءات

�إي�صالهم �إىل هذة الأ�سرة
املتعففة �أو �إجراءات �شراء
الطرود الرم�ضانية .
و �����ش����ك����ر اجل���ب���ل���ي
املتطوعيني و املتطوعات
ال��ذي��ن ق��ام��وا بالت�سجيل
لدينا للتطوع يف اجلمعية،
ح��ي��ث ي��ق��وم��ون ب���دوره���م
يف ت���دق���ي���ق امل���ع���ام�ل�ات
ل��ل��م�����س��ت��ح��ق�ين و حت�����ض�ير
الطرود و تعقيمها و توزيعها
وذلك حفاظا على �سالمتهم
م��ن اخل���روج م��ن امل��ن��زل يف
ظ���ل ال���ظ���روف ال�صحية
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��راه��ن��ة،
وك���ذل���ك امل��ح��اف��ظ��ة على
كرامتهم من ناحية ا�ستالم
ال��ك��وب��ون��ات �أو ال��ط��رود

الرم�ضانية يف اخلارج».
و�أ�شاد اجلبلي ب�أجواء
الإخ��اء والعطاء والتكافل
ال���ت���ي ي��ج�����س��ده��ا ال�����ش��ع��ب
الأردين ال����ك����رمي ع��ل��ى
ال����دوام ،وال��ت��ي ت�صل �إىل
ذروت���ه���ا يف ���ش��ه��ر رم�����ض��ان
امل��ب��ارك من كل ع��ام ،حيث
يت�سابق املح�سنون على فعل
اخل�ير وت��ق��دمي التربعات
وامل�������س���اع���دات ال��ع��ي��ن��ي��ة
وال��ن��ق��دي��ة للمحتاجني،
م�شريا �إىل �أن جمعية عندي
حلم تعمل بجد م��ن �أج��ل
املحافظة على كرامة الأ�سر
املتعففة و�ضمان ح�صولها
على حقوقها من امل�ساعدات
ب�صدق و�إخال�ص.
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يف الذكرى الثانية وال�سبعني للنكبة

خ � � � � � � ��رف � � � � � � ��ان ي � � � �ث � � � �م� � � ��ن م� � � � � ��وق� � � � � ��ف ج� �ل ��ال � � ��ة
امل � � � �ل� � � ��ك جت� � � � � ��اه ال� � �ق� � ��� � �ض� � �ي � ��ة ال� �ف� �ل� ��� �س� �ط� �ي� �ن� �ي���ة
ال�������ش���روق  -ث��م��ن خ��ب��راء يف
الذكرى  72للنكبة ،املوقف الأردين
بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين
جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،وحتمله
تبعاتها ،باعتباره الأ�صدق والأكرث
ف��اع��ل��ي��ة يف ال��ت ��أث�ير ع��ل��ى امل��وق��ف
ال���دويل ،م��ع الت�أكيد على ���ض��رورة
مت��ك�ين ال�لاج��ئ�ين م��ن مم��ار���س��ة حق
ال��ع��ودة ب��اع��ت��ب��اره ح��ق��ا اختياريا
�شخ�صيا لالجئ على �أ�سا�س القرار
رقم  194ومبادئ ال�شرعية الدولية.

وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال�����ش ��ؤون
الفل�سطينية املهند�س رفيق خرفان انه
مبنا�سبة هذه الذكرى التي ت�صادف يوم
اجلمعة  ،5/15فان الق�ضية الفل�سطينية
لها مكانة را�سخة يف ال��وج��دان والفعل
االردين الها�شمي ،يف ظل ا�ستمرار معاناة
االهل والأ�شقاء الفل�سطينيني ،م�ؤكدا ان
االردن وقف �صامدا �أمام التحديات ،وما
زال االردن بقيادة جاللة امللك يدافع
عن فل�سطني وق�ضيتها يف كافة املحافل
الدولية واالقليمية والعربية.
��دم جميع
وب��ي�ن �أن ال����دائ����رة ت���ق� ّ

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

خدماتها املتكاملة لالجئني الفل�سطينيني
يف الأردن ،والذين ي�شكلون �أعلى ن�سبة من
جمموع الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني
يف مناطق عمليات الأونروا اخلم�س ،حيث
يعي�ش يف الأردن ما يزيد على مليوين
وربع املليون الجئ فل�سطيني ،وي�شكلون
ما ن�سبته  39.1باملئة من عدد الالجئني
امل�سجلني يف مناطق عمليات وكالة الغوث
الدولية كافة.
وق����ال �أن ع���دد ال�لاج��ئ�ين داخ���ل
امل��خ��ي��م��ات ال��ع�����ش��رة ال��ت��ي ت��ع�ترف بها
الوكالة ي�شكل ما ن�سبته 4ر 17باملئة من

الالجئني امل�سجلني باالردن ,بينما ي�شكل
عدد الالجئني خارج املخيمات الع�شرة ما
ن�سبته 6ر 82باملئة من الالجئني امل�سجلني
باململكة ،مو�ضح ًا يف ال��وق��ت ذات��ه ب��أن
ع��دد خميمات الالجئني الفل�سطينيني
يف الأردن يبلغ ث�لاث��ة ع�شرة خميما
«ر�سميا» وتقدم بها خدمات الوكالة وهي
خميمات ال�سخنة والأمري ح�سن وم�أدبا،
م�شريا �إىل دور الأردن يف دعمه لوكالة
الغوث الدولية (االونروا) لإمتام مهامها
وواجباتها جتاه الالجئني الفل�سطينيني
يف كافة مناطق عملياتها ،ومنها االردن.

املدير العام

املدير امل�س�ؤول

�سكرتري التحرير

املهند�س رفيق خرفان

احمد الروا�شدة

عفاف �سالمة

طبعت على مطابع :املركز احلريف
االردين للطباعة الفنية

و�أو�ضح �أن املخيمات حظيت بالعديد
من املبادرات واملكارم امللكية التي �شملتها
جميعا منها مكرمة جاللة امللك لأبنائه
الطلبة يف اجلامعات الر�سمية ،ومكارم
جاللته للفقراء بتوزيع ط��رود اخلري
يف املخيمات ،وكذلك امل��ب��ادرات امللكية
جت��اه القطاع ال�شبابي ب�إن�شاء مالعب،
ومراكز تنموية �شاملة ودعم الن�شاطات
الن�سائية ومراكز املعاقني ما كان له االثر
الكبري واملبا�شر يف رف��ع م�ستوى معي�شة
�أبناء املخيمات.
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