
 تصريح صحفي

  2023 شباط 26 – 25اجتماع المجلس الوطني لجمعية بيرزيت في الواليات المتحدة ما بين 

واوهايو عقد في لوس انجلوس االجتماع العام لجمعية بيرزيت في الواليات المتحدة وبحضور اعضاء الفروع من نيويورك 

 أريزونا اعضاء من واليات اخرى كو( لوس انجلوس)وجنوب كاليفورنيا  (فرانسيسكوسان ) وتكساس وشمال كاليفورنيا

المالية واإلدارية واإلجتماعية واإلعالمية والعالقات العامة وغيرها من اللجان  و تم عرض تقارير اللجان كاليفورنياوووتكساس

.  المنصرم2022االخرى بإلضافة لتقاريرالفروع ونشاطاتها خالل العام   

. ويأتي هذا اإلجتماع بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا التي حالت دون اللقاءات وجهاً لوجه  

 إتخذ المجتمعون العديد من القرارات الهادفة لتعزيزمسيرة الجمعية ومضاعفة نشاطها في خدمة فعلى المستوى الداخلي

وأكد المجتمعون على مواصلة تقديم الدعم الهلنا في بيرزيت في . جالياتنا البيرزيتية المغتربة في عديد ساحات اإلغتراب

. مجاالت المنح الدراسية وطلبات الدعم كان ذلك في المجال الطبي واالسرالمحتاجة  

وقذ تم انتخاب لجنت تنفيذيت جذيذة بزأست االخت منى سعادة طىطح ونيابت اولى يىسف اسكنذرعبيذ ونيابت ثانيت سمزكيلت وهبه 

. وسكزتيزة دينا خليل عصفىروماليت سهيل يعقىب قسيس ومؤرخ فارس سهيل قسيس  

وقد وافق المجتمعون على مبادرة فرع سانفرانسيسكو بتبني عقد المؤتمرالسادس عشر القادم لجمعية بيرزيت في مدينة 

. 2024 من شهر تموز 7-3سانفرانسيسكو ما بين   

وثمن المجتمعون دوراللجنة التنفيذية المنتهية واليتها برأسة االخ سامرصالح ربيع والتي حافظت على حيوية الجمعية خالل 

ازمة كورونا وحققت انعقاد المؤتمر الخامس عشر في مدينة هيوستن في والية تكساس ووجه المجتمعون الشكروالتقديرلنجاح 

. المؤتمرالخامس عشر اجتماعياً ومادياً بجهود اللجان المختصة لذلك  

ونوه المجتمعون على تثمين دورالعديد من اإلخوة الذين عملوا في مسيرة جمعية بيرزيت لسنوات طويلة وقد حالت احوالهم 

الصحية من مشاركتهم الالحقة وعلية، توجه المجتمعون بالشكر والتقدير لعطائهم ولمسيرتهم مع جمعية بيرزيت وتم تبني 

. العمل على التواصل واإلطمئنان على احوالهم  

 ناقش المجتمعون العالقة مع البلد األم بيرزيت وقد شارك في اإلجتماع اعضاء من اللجنة وعلى المستوى الخارجي

ومنهم األخ سالم شاهين واالخت هالة كيلة واألخ ثائرعابد مسلم، وقدم االخ  (الزوم)اإلستشارية في بيرزيت من خالل تقنية 

وشدد المجتمعون على اهمية اللجنة اإلستشارية في بيرزيت . سالم تقريرا متكامالً عن نشاط اللجنة وبرامجها المستقبلية

. وخدماتها القيمة لجمعية بيرزيت  

وقد استعاد المجتمعون التذكير باهداف جمعية بيرزيت بخصوص العالقة مع بيرزيت وتطلعات اهلنا المغتربين بان تبقى 

بيرزيت مدينة جامعية تتوافق مع بيئة نظيفة من خالل مؤسسات تعليمية وتكنولوجية وصناعات خفيفة في المناطق المخصصة 

. لذلك  

. وأكد المجتمعون على مواصلة االهتمام بدور فاعل لجمعية بيرزيت في ما يخص بيرزيت ومؤسساتها ومستقبلها  

وتوقف المجتمعون عند األخبار التي تزامنت مع االجتماع والتي نقلت اخباراإلعتدائات لجيش اإلحتالل الصهيوني وقطعان 

مستوطنيه على ابناء شعبنا في نابلس وحوارة، وقد توجه المجتمعون بالترحم على ارواح الشهداء والتمني بالشفاء العاجل 

. مؤكدين على التضامن الكامل مع اهلنا في فلسطين. للجرحى والحرية لألسرى  

 جمعية بيرزيت في الواليات المتحدة

 اجتماع المجلس الوطني
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