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 الرئيس يهنئ ملك كمبوديا بالعيد الوطني لبالده
رام اهللا- وفا- هنأ الرئيس محمود عباس، 
أمس، ملــك مملكــة كمبوديا، نــورودوم 
ســيهاموني، لمناسبة احتفال بالده بالعيد 
الوطنــي. وأعــرب الرئيــس فــي برقيــة 
التهنئــة عن حرصه علــى مواصلة العمل 
المشــترك لتعزيز عالقــات الصداقة التي 

تجمع الشــعبين والبلدين لما فيه خيرهما 
ومنفعتهما. وثمن الرئيس مواقف مملكة 
كمبوديا التضامنية الداعمة لشعبنا من أجل 
إنهاء االحتالل ألرضه ومقدســاته، وصوال 
لنيل شعبنا حقوقه المشروعة في الحرية 

واالستقالل.

 المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع لالتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب والهالل األ حمر في فلسطين

رام اهللا- وفــا- وقع وزير الخارجية 
وا لمغتربيــن ريــاض المالكي مع 
رئيس االتحــاد الدولــي لجمعيات 
الصليــب األحمر والهــالل األ حمر 
فرانشيســكو روكا، اتفاقية لفتح 
مكتب لالتحاد لدى دولة فلسطين.

واعتبــر المالكــي، خــالل توقيــع 
االتفاقية الذي جرى في مقر الوزارة 
بمدينة رام اهللا، امس الثالثاء، أن 
هذه الخطوة تأتي لتعزيز العالقة 
بين دولة فلسطين واالتحاد، معرباً 
عن استعداد دولة فلسطين تقد يم 
كل الدعــم لتســهيل عمل االتحاد 
في فلســطين، مثمناً العمل الذي 
تقوم به منظمتا الصليب والهالل 
األحمــر، وتقدير دولة فلســطين 
للعمــل اإلنســاني الــذي يقدمــه 
االتحاد لخدمة االنسانية في كافة 

الظروف.
واســتعرض المالكــي االنتهاكات 
اإلسرائيلية المتصاعدة في األرض 
الفلســطينية المحلتة، مشيراً الى 

جــر ائــم االحتــالل وخاصــة بحق 
األطفــال الفلســطينيين من قتل 
واعتقــال، موضحا أن «إســرائيل، 
القوة القائمة باالحتالل، مستمرة 
بانتهاك القانون الدولي والقا نون 
الدولي االنســاني من خالل قتلها 
واعتقالها للمواطنين العزل وخاصة 

األطفال».
وتطرق إلــى معاناة االســرى في 
ســجون االحتالل ومعركة األمعاء 

الخاويــة التــي يخو ضهــا ثلة من 
االســرى ضــد سياســة االعتقــال 
دولــة  تنتهجهــا  التــي  االداري 
االحتالل، وإلــى محاوالتها تجريم 
المجتمــع المدنــي الفلســطيني، 
خاصــة منظمات حقوق اإلنســان 
التــي توثق االنتهاكات الجســيمة 
لالحتالل، معتبــراً أن هذا االفتراء 
والتشــهير هــو جــزء مــن حملــة 
ممنهجــة ضــد هــذه المؤسســات 

التي تعمل لفضح جرائم االحتالل.
وأضــاف أن عدم احترام اســرائيل 
التفاقيات جنيف وغياب المســاءلة 
شجعهاعلى مواصلة جرائمها ضد 

المواطنين العزل.
ود عا المالكــي الى توفير الحماية 
الدولية لشــعبنا علــى النحو الذي 
دعا اليــه الرئيس محمــود عباس 
خــالل كلمته فــي الجمعية العامة 

في األمم المتحدة.
من جانبه، ثمن روكا عالقة االتحاد 
مع دولة فلسطين، وأكد على الدور 
المميز الــذي تؤديه جمعية الهالل 
االحمر الفلسطيني، مشيرا الى انه 
احد وأفضل النماذج في المنطقة.

واشــار الى أهمية تقديــم الدعم 
اإلنساني في االرض الفلسطينية 
المحتلة، وضــرورة توفير الحماية 
للطو اقم الطبية وسيارات االسعاف 
خالل تأديتها لواجباتها على النحو 
الذي نــص عليه القانــون الدولي 

االنساني.

 الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالضغط 
على بينيت لوقف تحريضه على شعبنا وحقوقه

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- طالبت وزارة 
الخارجيــة والمغتربين، باإلســراع بتنفيذ 
قــرارات األمم المتحــدة الخاصة بالقضية 
الفلســطينية بما يضمن تحقيق الســالم 
وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، قبل فوات األوان.

وقالــت الوزارة في بيــان أمس، إن رئيس 
الوزراء االسرائيلي نفتالي بينت، ال يضيع 
أيــة فرصــة للتفاخــر بمواقفــه المعادية 
للسالم وإلقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
دولة إســرائيل، وفضــح نوايــاه ومواقفه 
العنصرية وانتمائه للمشروع االستعماري 
التوســعي في أرض دولة فلســطين، كان 
آخرها ما صرح به مساء أمس مكررا عداءه 
ألية مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين 
متعهــدا برفض إقامة (دولــة إرهابية في 
قلب البالد)، مختبئا خلف أحكامه المسبقة 
الملتزمة بأيديولوجيته اليمينية المتطرفة 
في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني 

وحقوقه.
وأكدت أن أقــوال بينت تترجم ما تقوم به 
جرافــات االحتالل وقواتــه في الميدان من 
تدمير ممنهج لفرصة إقامة دولة فلسطينية 
قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس 
الشرقية عبر التصعيد الحاصل في عمليات 
هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وتوزيع 
اإلخطارات بالهدم كما حصل باألمس في 

ترقوميا ومسافر يطا وقلقيلية.
وشــددت على أن بينت الذي يحاول وصم 
الدولة الفلسطينية باإلرهاب، يمارس أبشع 
أشــكال إرهاب الدولــة المنظم، ويحتضن 
عناصر ومنظمات المستوطنين اإلرهابية 
التي تعيث خرابــا ضد األرض والممتلكات 
والمنازل الفلســطينية في طــول الضفة 

الغربية وغربها ويوفر لها الحماية والدعم 
واإلسناد والغطاء القانوني الذي يمكنها من 
االســتمرار في اعتداءاتها على المواطنين 
الفلســطينيين بمشــاركة وحمايــة جيش 

االحتالل.
الــوزارة الحكومــة اإلســرائيلية  وحملــت 
المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن نتائج 
مواقفها التحريضية المتطرفة وممارساتها 
االســتعمارية التوســعية التي تقوض أية 
فرصــة لتحقيق الســالم من خــالل الحل 
السياســي التفاوضــي للصــراع وتخريب 
فرصــة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ورحبت 
بمواقف الدول التي أدانت ورفضت باألمس 
في جلسة مجلس األمن االستيطان خاصة 
دول االتحاد األوروبي، وطالبت تلك الدول 
ومجلس األمن الدولي باالنتقال من مرحلة 
التشــخيص والتعبير عن القلق والرفض 
واإلدانــات الشــكلية إلــى مرحلــة التحرك 
الفعلــي واتخــاذ مــا يلــزم من اإلجــراءات 
والتدابيــر الكفيلــة بالضغــط علــى دولة 
االحتالل إلنهاء احتاللها ووقف االستيطان 
واالعتــراف بالحقــوق الوطنيــة والعادلــة 
للشــعب الفلســطيني كما أقرتهــا قرارات 

األمم المتحدة.
وأكدت الــوزارة أن المجتمع الدولي والدول 
وفــي مقدمتها الواليــات المتحدة لم يتبق 
في مخزونها أية حجة لالمتناع عن ممارسة 
الضغط المطلوب على حكومة بينتـ  لبيد، 
خاصة بعد أن سقطت آخر هذه الحجج وهي 
(إقرار الميزانية)، وال يمكن أن تخترع الدول 
مزيــدا من الذرائع والمبــررات إلعفاء هذه 
الحكومة من االنصياع إلرادة الســالم الى 

آخر يوم في عمرها.

 توقيع اتفاقية تقديم حزمة خدمات تأمينية متكاملة لعاملي القدس المفتوحة وطلبتها
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- وقعت جامعة 
القــدس المفتوحة مع شــركة «فلســطين 
للتأميــن» اتفاقيــة تعاون لتقديــم حزمة 
خدمــات تأمينية متكاملــة لجامعة القدس 
المفتوحــة والعامليــن فيهــا، مــن ضمنها 
تقديم خدمــة التأمين الصحــي لموظفي 
الجامعــة وعائالتهم والطلبة خــالل العام 

المقبل.
وقــع االتفاقية عــن «القــدس المفتوحة» 
رئيســها يونس عمــرو، وعن «فلســطين 
للـتأميــن» رئيس مجلس اإلدارة محمد أبو 

عوض.
وجــرى التوقيــع فــي مقــر اإلدارة العامــة 
لشــركة التأميــن بمدينة البيــرة، بحضور 
نقيب الصحافيين ناصــر أبو بكر، والمدير 
العام لـ»فلســطين للتأمين» حمزة شروف، 

وممثلي طاقمها اإلداري، ووفد الجامعة.
كمــا جــرى قــص شــريط افتتــاح قاعــة 
االجتماعات الرئيســية لشــركة «فلسطين 
للتأمين» (قاعة المرحوم المؤســس محمد 
ســليم أبو عيــدة) حيث تــم التوقيع، وهي 
قاعة مجهزة بأحدث اإلمكانات التكنولوجية 
ووســائل االتصــال المخصصــة للنــدوات 
والمحاضرات واالجتماعات، وتتسع لحوالي 

(120) شخصاً.
إلــى أن  واشــار رئيــس الجامعــة عمــرو 

«الجامعــة تضم (19) فرعــاً في محافظات 
الوطن الشمالية والجنوبية، وهي من أكبر 
مؤسســات التعليــم العالي على مســتوى 
الوطــن»، مؤكداً أن الجامعــة «تعمل وفق 
نظام محكم، وهي سعيدة بحصول شركة 
فلســطين للتأميــن علــى عطــاء التأمين 
للعام المقبل». وأعرب عن أمله بأن تسهم 
االتفاقية في تعزيــز التعاون بين الجامعة 
والشــركة، علــى نحو يفضي إلــى تقديم 

أفضــل خدمة لموظفي الجامعة، ويســهم 
في تقديم إضافة إلى الشركة.

وأشــار عمــرو إلــى أن «التأمينــات العامة، 
وعلى رأســها التأمين الصحــي، تأتي على 
سلم أولويات إدارة الجامعة، إيماناً منها بأن 
توفير العالج الصحي للموظفين وأسرهم 
يعد من أبرز عوامل االستقرار الوظيفي».

وقــال رئيــس مجلــس إدارة «فلســطين 
للتأمين» محمد أبو عوض: «سعداء بتوقيع 

االتفاقيــة وبالشــراكة مع جامعــة القدس 
المفتوحة من خالل تقديمنا لخدمات تأمينية 
متكاملة تشــمل إصابات العمــال والتأمين 
الصحــي لطاقــم الموظفيــن األكاديميين 

واإلداريين والطلبة في الجامعة».
وتابع: «إنه منذ ما يقارب (25) عاماً، تعمل 
شركة فلســطين للتأمين على وضع جميع 
خبراتهــا وإمكاناتهــا في خدمــة االقتصاد 
الوطني الفلسطيني من خالل التوسع في 
أعمالها واالستثمار في العديد من المشاريع 
االقتصادية، وتوفيــر فرص العمل للعديد 
مــن األيــدي العاملة مــن الخريجين وذوي 

الخبرة والكفاءة.
 حيث تضم كوادرها أكثر من (170) موظفاً 
وموظفة، و(74) فرعاً ومكتباً ووكيل تأمين، 
يقدمــون خدماتهم فــي مختلف محافظات 

الوطن».
وفــي كلمة عضــو مجلس اإلدارة لشــركة 
«فلســطين للتأميــن» يحيــى محمــد أبــو 
عيدة، عبر نظام (الفيديو كونفرس)، قال: 
«تمنيت في هــذه اللحظات لو أنني بينكم 
اآلن لنسطر معاً نجاحات هذه الشركة التي 
أثبتــت أنها قادرة على التطور والمنافســة 
في ســوق التأمين الفلسطيني، كما أتوجه 
بالشــكر لرئيس مجلــس اإلدارة محمد أبو 
عوض، وأعضاء مجلــس اإلدارة األفاضل، 

واإلدارة التنفيذية للشركة، على هذه اللفتة 
بإطالق اســم الوالد على قاعة االجتماعات 
الرئيسية، تخليداً لذكراه». وتابع: «ووفاء له 
وللمســاهمة في تأسيس شركة فلسطين 
للتأميــن منــذ حوالــي (3) ســنوات، أعدنــا 
تشــكيل مجلس اإلدارة، وعملنا على رسم 
استراتيجية وخطة عمل للنهوض بالشركة. 
وأشــكر الجميع علــى جهودهــم وعملهم 
الدؤوب، آملين لشركتنا ولإلدارة التنفيذية 
ومجلــس اإلدارة مزيداً مــن النجاح والنمو 

والتطور».
وقــال نقيــب الصحافييــن ناصر أبــو بكر: 
«سعيد جداً اليوم ألكون شاهداً على توقيع 
هذه االتفاقية بين مؤسســتين عريقتين؛ 
األولى تحمل اسم فلسطين، واألخرى تحمل 
اســم القدس. أبارك لكما هــذه االتفاقية، 
آمــالً لــكل من شــركة فلســطين للتأمين 
وجامعة القدس المفتوحة مزيداً من التقدم 
والنجــاح في ســبيل خدمة شــعبنا ودولتنا 

الفلسطينية».
وقال رئيس نقابة العاملين بجامعة القدس 
المفتوحة عوض مسحل، إن لجنة التأمين 
عملــت بكل جهد مــن أجل العــودة بالنفع 
على الموظفين، و»البوليصة الحالية التي 
تم توقيعها اليوم تشــهد تحســينات كبيرة 

وخدمات مميزة للموظفين».

 التقى رئيس برلمان بروكسل رشيد مدران

أبو بكر يطلع نائبا بلجيكيا على واقع األسرى في سجون االحتالل
بروكسل- وفا- أطلع رئيس هيئة 
شؤون األســرى والمحررين اللواء 
قدري أبو بكر، النائب في البرلمان 
الفيدرالــي البلجيكــي عــن حزب 
العمل ماركو فانهيس، على مجمل 
قضيــة األســرى والمعتقلين في 

سجون االحتالل.
وأشار أبو بكر إلى أن أكثر من مليون 
حالة اعتقال نفذها جيش االحتالل 
والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 
بحق الشعب الفلسطيني، بينهم 
أكثر من 17 ألف امرأة، وما يقارب 
55 ألــف قاصــر، وفقاً لسياســات 
ممنهجــة ومدعومــة مــن أعلــى 

األوساط السياسية والعسكرية.
وشــدد علــى تصاعــد مســتوى 
الجريمــة الطبية داخل الســجون 
والمعتقــالت، وهنــاك المئات من 
األسرى المرضى ينتظرهم الموت 
الحقيقي نتيجــة الجرائم الطبية 
التي تمارس بحقهم، والتي تتمثل 
بتركهم لألوجاع واآلالم وحرمانهم 
مــن األدوية والعالج وعدم نقلهم 
إلى المستشفيات، إضافة إلى عدم 
االلتــزام باالتفاقيــات والمواثيق 
الدوليــة بتوفيــر الرعاية الصحية 
ألســرى حــركات التحــرر الذيــن 
تنطبــق عليهــم اتفاقيتي جنيف 
الثالثــة والرابعة، بما في ذلك من 
فحوصات دورية تعتبر حق أساسي 

لهم.
وبين أن هناك 4700 أسير، بينهم 
600 مريــض، 200 منهم بحاجة 
إلى تدخالت طبية وعالجية فورية، 
و544 محكوميــن بالســجن مدى 
الحياة، و500 معتقل بفعل قرارات 

االعتقــال اإلداري، وهــو اعتقــال 
تعسفي ال يســتند الى أي تهم أو 
محاكمات يخوض 6 منهم إضرابا 
مفتوحاً عن الطعام أقدمهم كايد 
الفســفوس الــذي شــارف علــى 
إكمال شــهره الرابع فــي إضرابه 
المتواصــل، و200 طفــل قاصــر 
أعمارهم أقل مــن 18 عاماً، و34 
أســيرةً، و103 أســرى مضى على 
اعتقالهــم أكثر مــن 20 عاماً، 25 
منهم معتقلون قبل توقيع اتفاقية 

أوسلو.
وأكــد النائــب فانهيــس أن حــزب 
الشــعب  العمــال يعتبــر قضيــة 
الفلســطيني على رأس أولوياته 
الخارجية، وأن دعمه للخالص من 
االحتــالل ونيــل الحريــة يبدأ من 
الســعي لفضح جرائــم االحتالل 
ومقاطعته وفرض العقوبات على 

دولة إسرائيل.
مــن  ســمعته  «مــا  وأضــاف، 
معلومات عن األسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين صادم، وســنحمل 
كافــة هذه التفاصيل للتأثير على 
الــرأي العــام البلجيكــي وتجنيده 
لدعم قصية الشعب الفلسطيني 
وأســراه، كمــا ســنطرح كل هذه 
البيانــات في البرلمــان البلجيكي 
وأمام وزيرة الخارجية البلجيكية».

وتمنى فانهيس أن يتم تزويدهم 
بكافة المعلومــات والبيانات التي 
تساعدهم في الكشف عن إجرام 
اإلســرائيلي، وفضــح  االحتــالل 
ممارساته وسياســاته العنصرية 
اإلنتقامية والتي تتنافى مع كافة 
األعــراف واالتفاقيــات والمواثيق 

الدولية.
في الســياق ذاته، استقبل رئيس 
برلمان بروكســل رشــيد مدران، 
رئيــس هيئــة شــؤون األســرى 
والمحررين اللــواء قدري أبو بكر، 
والوفد المرافق عبد الناصر فروانة 
وثائر شريتح، إضافة إلى مستشار 
سفارة دولة فلسطين في بلجيكا 
الجاليــة  حســان بلعــاوي، ومــن 
الفلســطينية حمــدان الضميري، 
وعمــاد بــدوي وهــو عضــو فــي 
المجلــس الوطني الفلســطيني، 
في مبنى رئاسة برلمان بروكسل.

واســتمع رئيــس البرلمــان الــذي 
مجلــس  عضــو  برفقتــه  كان 
الشــيوخ ناديا اليوســفي وطاقم 
مــن مكتبــه، لشــرح مفصل من 
قبــل رئيــس الهيئــة عــن قضية 
األسرى والمعتقلين، وما تتعرض 
له هذه الفئة من انتهاكات حقيقية 
ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب 
التي يجب أن يحاســب عليها قادة 
االحتالل في الحكومات المتعاقبة 
وإدارة الســجون. وأوضــح أبو بكر 
أن إســرائيل ماضيــة فــي تنفيذ 
الفلســطينيين  االعتقــاالت بحق 
والفلســطينيات، وكل ليلة هناك 
العشــرات ممن تقتحــم بيوتهم، 
وينقلــون إلــى مراكــز التوقيــف 
والتحقيق اإلســرائيلية غالبيتهم 

من األطفال القصر.
ودعا رئيس البرلمان والنواب إلى 
التحــرك الفــوري لردع إســرائيل 
ووضــع حــد لهمجيتهــا، خاصة أن 
بروكســل عاصمــة مهمــة، ولها 
مكانتهــا وقيمتهــا على الســاحة 

أي  وأن  والدوليــة،  األوروبيــة 
تحرك إلنقاذ األسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين يجــب أن يبدأ من 
هنــا. وتحــدث أبو بكر عــن كافة 
المعلومات والبيانــات التي تتعلق 
باألسرى والمعتقلين، والسياسات 
التــي تطبــق بحقهــم فــي كافة 
الحياتيــة والصحيــة  االتجاهــات 
والقانونيــة، والخروقــات اليومية 
الالأخالقيــة والال إنســانية والتي 
تتنافى مع حقوق اإلنسان، مشدداً 
علــى مواصلــة جريمــة احتجــاز 
جثامين الشــهداء سواء في مقابر 

األرقام أو الثالجات.
وطــرح رئيــس البرلمــان العديد 
من األســئلة واالستفسارات التي 
والمعتقليــن  باألســرى  تتعلــق 
والتعامل معهم، تحديداً المرضى 
والقاصرين، مؤكداً أنهم يمتلكون 
الجاهزيــة الكاملــة للتعــاون في 
سبيل مساعدة هذه الشريحة من 
خالل العديد من الوسائل والطرق 
التــي يجــب أن نعمــل ســوياً من 

خاللها.
وأعــرب عــن اســتيائه واحباطــه 
مــن اســتمرار وتصاعــد التطرف 
مــن  وقــال: «كان  اإلســرائيلي، 
الحكومــة  تكــون  أن  المتوقــع 
اإلســرائيلية الحالية مختلفة عن 
ســابقتها، ولكنه لألسف التطرف 

والجريمة في تصاعد».
وأشارت اليوســفي إلى اإلجراءات 
التي تــم اتخاذهــا فــي البرلمان 
البلجيكي من طرح مواد ونصوص 
لدولــة  اقتصاديــة  ومقاطعــة 

االحتالل. 

 «الرؤيا» توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي
القــدس المحتلة- وفــا- وقعت مؤسســة الرؤيا 
الفلسطينية، عددا من االتفاقيات مع 10 منظمات 

من المجتمع المحلي المقدسي.
وأوضحــت المؤسســة في بيــان أمــس، أن هذه 
االتفاقيات تعد جزءا من مشــروع تضافر الممول 
مــن االتحاد األوروبي بتنفيذ من مؤسســة الرؤيا 
الفلســطينية بالشــراكة مع مركز معــاً التنموي، 
ومركز عــالج وتأهيل ضحايــا التعذيب، وجمعية 

اإلغاثة الطبية الفلسطينية.
وتشــمل منظمــات المجتمــع المحلــي: جمعيــة 
الرجاء للتنمية والرياضة، نادي دالســال القدس، 
جمعية جدلة لدعم وتمكين المرأة، جمعية فتيات 
مقدســيات، ملتقى الشــباب التراثي المقدســي، 
الهيئة الفلســطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب 
«بياالرا»، نادي ســلوان القدس، مركز ســبافورد 
لألطفال، المركز النسوي الثوري سلوان، والمركز 

النسوي - مخيم شعفاط.
وأكــدت نائبة رئيــس وفد االتحــاد األوروبي في 
األراضي الفلســطينية المحتلة ماريا فيالســكو، 
«تظل مؤسســات المجتمع المدني الفلســطينية 
من شــركائنا الرئيسيين في الحفاظ على الهوية 
الفلســطينية للقــدس الشــرقية المحتلــة. مــن 
خالل برنامجنا المعني بالقدس الشــرقية، نقدم 
حوالي 12 مليون يورو ســنويا لدعم هذا الهدف. 
تلبي مشاريعنا احتياجات وقطاعات متعددة منها 
التعليم الشامل، والتمكين االقتصادي، والمساعدة 
القانونية، وحقوق اإلنسان ومناصرتها، واإلسكان، 

والثقافــة، والهويــة. الصمود هو جوهــر عملنا، 
والصمود هو ما نحتفي به اليوم».

وقــال المديــر   لـمؤسســة الرؤيــا الفلســطينية 
رامي ناصر الدين: «نحن ملتزمون بشدة بحماية 
الحقــوق األساســية ألطفالنا ونســائنا وشــبابنا 
المتضررين بشــكل مستمر من وباء كوفيد - 19 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكــب ضد 
الفلســطينيين في شــرقي القدس. ومن المهم 
اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضى أن نوحــد جهودنا 
وأن نعمل معــا لمواجهة آثار الوباء وضمان بقاء 
المجتمع المدني الفلســطيني قويــا. يجب علينا 
مضاعفــة جهودنا لدعــم أطفالنا وشــبابنا بكل 

طريقة ممكنة».
وقالت شــهد ســيوري الرئيس التنفيــذي لمركز 
ســبافورد لألطفال في كلمــة نيابةً عن منظمات 
المجتمــع المحلــي: «كان العــام الماضــي مليئًــا 
بالتحديــات لنــا جميعا. لقــد اضطررنا إلــى إدارة 
الصعوبــات العديــدة الناجمــة عــن الوبــاء؛ الذي 
عرض صحة أطفالنا واســتقرارهم للخطر. في 
الوقت نفسه، نتعرض لهجمات مستمرة من قبل 
قوات االحتالل اإلسرائيلي التي تستخدم القنابل 
الصوتية والرصاص المطاطي بالقرب من أبنيتنا، 
إضافة إلى االعتقاالت اليومية لشــبابنا ونسائنا. 
ي الدعم الفلسطيني  هناك حاجة ماســة إلى تلقّ
والدولي بما ذلك دعم مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 
واالتحاد األوروبي الذي نقدر جدا مساعدتهما لنا 
على تعزيز صمود المجتمع المدني في القدس».


