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مت بحمد الله تعالى افتتاح

احمليط 2
The Ocean Fish , Fresh vegetables and fruit fresh
اآلن وحتت سقف واحد كل ما يلزم سيدة املنزل

أسماك طازجة يوميًا

خضار وفواكه طازجة يوميًا

خضار 
فواكه 
بهارات

أسماك
دجاج 
حلوم 

مفرزات

على استعداد تام لتوصيل الطلبيات مجانا للمنازل واملطاعم
املاصيون - بجانب سوبر ماركت حمادة

جوال : 0595678643 ،، هاتف : 2975053
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للبيع في مدينة اريحا...
فيال للبيع في شارع عمان - الدره
تقع الفيال في موقع ممتاز ومرغوب قرب قصر الجنيدي

مساحتها 205م2
عبارة عن طابقين »دوبليكس« 3 غرف نوم + صالون + غرفة 

معيشة + حمام عدد 2 + مطبخ عدد)2( + فرنده
تشطيب سوبر ديلوكس 

مساحة االرض 550م2 كوشان طابو مفروزة
االرض مشجرة حمضيات + شجر زينة

مالحظة: يوجد مكان لبناء بركة سباحة
بناء جديد غير مسكون

للمراجعة:

0568288684 - 0505296266
022310094

السعر 185000 دوالر

القدس – زكي ابو احلالوة - نقل وزير شؤون 
القدس احملافظ عدنان احلسيني صباح امس 
تقدير وشكر الرئيس محمود عباس واحلكومة 
للوفد  ال��ق��دس  مدينة  وأه��ال��ي  الفلسطينية 
عمليات  بإجراء  يقوم  الذي  االيطالي  الطبي 
جراحة القلب لالطفال في مستشفى جمعية 

املقاصد اخليرية االسالمية. 
يقوم  الذي  الريادي  الدور  احلسيني  وثمن 
العالقات  طبيعة  موضحا  االط��ب��اء  ه��ؤالء  بة 
التاريخية بني الشعبني الفلسطيني وااليطالي 
نضاالت  م��ع  التضامن  م��واق��ف  على  القائمة 
حقوقهم  لتحقيق  وال��داع��م��ة  الفلسطينيني 
في  حقهم  مقدمتها  وف��ي  املشروعة  الوطنية 
الفلسطينية  ال��دول��ة  واق��ام��ة  املصير  تقرير 

املستقلة وعاصمتها القدس . 
واستعرض احلسيني الظروف الصعبة التي 
االسرائيلي  واحلصار  القدس  مبدينة  حتيط 
املضروب عليها ووسائل االستهداف االسرائيلية 
وسائر  املقدسة  املدينة  في  واالن��س��ان  ل��الرض 
عملية  تقوض  والتي  الفلسطينية  االراض���ي 
السالم وتسخر لقتل احللم الفلسطيني بإقامة 
مما  ع��دة  ج��وان��ب  موضحا  املستقلة،  ال��دول��ة 
يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني من معاناة 
املتعلقة  االسرائيلية وخاصة  املمارسات  جراء 
باجلانب الطبي والعالجي، ومنوها الى االهمية 
دونه  عن  املقاصد  مستشفى  بها  يتمتع  التي 

التركيز  وض��رورة  الفلسطينية  املؤسسات  من 
على تعزيز دوره  وتقوية أقسامه ليتمكن من 
مواصلة تقدمي خدماته لكافة شرائح املجتمع 

الفلسطيني.
 من ناحيته، قدم الدكتور عرفات الهدمي 
رئيس جمعية املقاصد اخليرية صورة موسعة 
التي  الصعبة  والظروف  املستشفى  اوضاع  عن 
حتيط به واخلطة االستراتيجية التي يتبناها 
وفق محدودية املوارد والعوائق التي تعترضها 
حتى يتمكن من مواصلة عمله وخدمة الشعب 

الفلسطيني . 
املستشفى  ال���ى ج��اه��زي��ة  ال��ه��دم��ي  واش����ار   
االطفال  قلب  جراحة  قسم  وخاصة  احلالية 
قسم  ال��ى  باالضافة  املكثفة  العناية  ووح���دة 
املقاصد  م��س��ت��ش��ف��ى  ان  م��وض��ح��ا  ال��ق��س��ط��رة، 
ب���ص���دد ت��ع��ي��ني ط��ب��ي��ب ف��ل��س��ط��ي��ن��ي جديد 
متخصص بجراحة قلب االطفال سيحضر من 
وسيقوم  فلسطني  في  لالستقرار  قريبا  املانيا 
مبساعدة رئيس القسم احلالي الدكتور محمود 

النشاشيبي . 
 بدوره، اكد الدكتور لويز ستيفانو رئيس 
ال��وف��د االي��ط��ال��ي وال����ذي ي��ض��م اي��ض��ا ك��ال من 
أن  م��ورزي  وبرونو  ترمبالو  روبيرتو  الطبيبني 
فريقه يبذل قصارى جهده من اجل مساعدة 
الفلسطينيني في هذا املجال، معربا عن أمله 
بأن يشكل مستشفى املقاصد املرجعية الطبية 

ويحذوه  فلسطني،  في  االطفال  قلب  جلراحة 
االمل بإنشاء وحدة مشابهة في قطاع غزة . 

 وأوض����ح ان���ه وف��ري��ق��ه ق��ام��وا ب��إج��راء نحو 
220 عملية جراحة قلب لالطفال خالل سبع 
جوالت قاموا بها في مستشفى املقاصد، منوها 
كانت  العمليات  من  باملئة  ثالثني  نحو  ان  الى 
تكثر حاالت  غ��زة حيث  ق��ط��اع  م��ن  الط��ف��ال 
التشوه اخللقي للقلب ويأتوا متأخرين للعالج 
جراء احلصار االسرائيلي املفروض على القطاع، 
موضحا انه زار غزة في نيسان املاضي والتقى 
الطاقم الطبي في املستشفى االوروبي وطالب 
القائمني على وزارة الصحة هناك بالعمل على 
وتأهيلها  االط��ف��ال  قلب  جراحة  وح��دة  انشاء 
لهذا  القطاع  يفتقر  حيث  املتطلبات  بكافة 
اجلانب ، ويعاني اطفاله خاصة حديثي الوالدة 
من امراض مختلفة كالسرطان والتشوه اخللقي 
الناجمة عما يتعرضون له من اشعاعات جراء 
االمراض  الى  باالضافة  الفسفورية  القذائف 
املساعدة  العوامل  من  املواليد  وكثرة  الوراثية 
للعناية  احمل��ت��اج��ني  امل��رض��ى  االط��ف��ال  لكثرة 

الطبية واجلراحية . 
 وش����ارك ف��ي ال��ل��ق��اء م��ن ج��ان��ب مستشفى 
من  ك��ل  الهدمي  الدكتور  ال��ى  اض��اف��ة  املقاصد 
املستشفى  مدير  نائب  عليان  وليد  الدكتور 
وسلمان تركمان رئيس قسم التمريض وطارق 

بركات وعيسى عليان واحمد ابو غنام . 

احلسيني يكرم وفدا طبيا ايطاليا يشرف
واألع������راف اإلن��س��ان��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي على  عمليات جراحة القلب لالطفال في مستشفى املقاصد 

املسؤولني عن ارتكابها إلى القضاء.
وط��ال��ب م��رك��ز "ش��م��س" ب���ض���رورة ضمان 
حقوق ضحايا التعذيب وسوء املعاملة،وضرورة 
منقوصة،وعلى  غير  حقوقهم  على  حصولهم 
التعويض  يشمل  ال���ذي  اإلن��ص��اف  ف��ي  حقهم 
،وبأهمية  ال��ت��ام  ت��أه��ي��ل��ه��م  إل���ى ج��ان��ب  ،ه����ذا 
ت��وف��ي��ر امل��ع��ل��وم��ات ع��ن اإلن���ص���اف وإج�����راءات 
واملتاحة  ت��ص��دره��ا احمل��اك��م  ال��ت��ي  ال��ت��ع��وي��ض 
لضحايا التعذيب. على أن تتضمن املعلومات 
عدد الطلبات املقدمة والعدد الذي مت تسليمه 
بالفعل.  م��ن��ح��ه��ا  وال���ت���ي مت  امل���ق���ررة  وامل��ب��ال��غ 
وباإلضافة إلى توفير املعلومات عن أية برامج 
تعويض مستمرة مبا في ذلك عالج الصدمة 
لضحايا  امل��ت��اح��ة  التأهيل  م��ن  أخ���رى  وأن����واع 

التعذيب وسوء املعاملة .

إعادة  أهمية  على  بيانه  في  املركز  وش��دد 
النظر في القواعد الواردة في اتفاقية جنيف 
الثالثة وجنيف الرابعة ، وباألخص م/13 من 
اتفاقية جنيف الثالثة اخلاصة مبعاملة أسرى 
األعمال  ب��ني  م��ن  التعذيب  ليصبح  احل���رب، 
التي تشكل انتهاكًا لهذه االتفاقية إلى جانب 
التشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية، 
مناهضة  ات��ف��اق��ي��ة  م��ن  م/1  ن��ط��اق  وت��وس��ي��ع 
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة الالإنسانية 

أو العقوبة القاسية أو املهينة أو الالإنسانية.
ودعا مركز "شمس" إلى ضرورة أن تتعاون 
الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد 
إي��ق��اف ومنع ج��رائ��م احلرب  األط���راف بهدف 
التدابير  وات��خ��اذ  اإلن��س��ان��ي��ة،  واجل��رائ��م ض��د 
حتقيق  أجل  من  الضرورية  والدولية  احمللية 
املساعدة في  ال��دول  ال��غ��رض.وأن تتبادل  ه��ذا 

ارتكابهم  ف��ي  املشتبه  األش��خ��اص  ع��ن  البحث 
تلك اجلرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم 
عليهم. اجل���رم  ث��ب��وت  ح��ال��ة  ف��ي  ومعاقبتهم 
إلى  الدالئل  الذين تشير  ومحاكمة األشخاص 
ارتكابهم جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في 
البلدان التي ارتكبوا فيها هذه اجلرائم كقاعدة 
في  ال��ت��ع��اون  ال���دول  وهنا ينبغي على  ع��ام��ة. 

املسائل اخلاصة بتسليم هؤالء األشخاص.
وف���ي ن��ه��اي��ة ب��ي��ان��ه ال��ص��ح��ف��ي ح��ّي��ا مركز 
ف��ي جميع  ال��ذي��ن يعملون  أول��ئ��ك  "ش��م��س" 
أنحاء العالم للتخفيف من معاناة الناجني من 
ضحايا التعذيب وأسرهم والذين يعملون على 
واملساعدة  والنفسية  الطبية  الرعاية  توفير 
القانونية واالجتماعية والدعم املالي لضحايا 

التعذيب.

مركز "شمس" يدعو إلى دمج جرمية التعذيب في القوانني الوطنية
جنني -ع��ل��ي س��م��ودي - دع��ا م��رك��ز إعالم 
إلى  "شمس"  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق 
القوانني  في  التعذيب  جرمية  دم��ج  ض��رورة 
املطبقة  القوانني  مراجعة  وض��رورة  الوطنية 
التعذيب  أفعال  ارتكاب  من اجل ضمان عدم 
تنفيذ  مل��وظ��ف��ي  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  وت��ن��ظ��ي��م 
واملدعني  وال��ق��ض��اة  األم����ن  ورج�����ال  ال��ق��ان��ون 
الذي  الطبي  وال��ط��اق��م  الشرعيني  واألط��ب��اء 
يتعامل مع احملتجزين حول الشروط الواردة 
في اتفاقية مناهضة التعذيب وكيفية كشف 
للتعذيب  والنفسية  اآلثار اجلسدية  وتوثيق 
القاسية  املعاقبة  أو  املعاملة  وأن��واع أخرى من 
والالانسانية واملهينة والسعي في زيادة تطوير 
وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل 
ضمان أن جميع املسؤولني مبا في ذلك مسؤولي 
تنفيذ األحكام واألمن ومسؤولي السجون على 
دراية بأحكام االتفاقية ،واالتفاقيات الدولية 

ذات الصلة.
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز 
إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"، 
ملناسبة اليوم العاملي ملناهضة التعذيب وغيره 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ض���روب  م��ن 
طرف  م��ن  املعتمدة  املهينة.  أو  الالإنسانية 
قرارها  ف��ي  امل��ت��ح��دة  ل��أمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
46/39 املؤرخ في 10 كانون االول 1984. والنافذ 

في حزيران في 26 /1987/6 .
التعذيب  حظر  ب��أن  "شمس"  مركز  وذّك��ر 
يحظى بقيمة القاعدة اآلمرة،وعليه فإن الدول 

والعقاب  التعذيب  مبنع  ب��االل��ت��زام  مطالبة 
املنهجية  منه،وهو  الوقاية  خ��الل  ،م��ن  عليه 
مبدأ  اعتبار  إن  التعذيب،  ملكافحة  األساسية 
حظر التعذيب باعتباره قاعدة آمرة، يتماشى 
متامًا مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم 
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية،إذ يشكل هذا 
املبدأ عاماًل آخرًا ملكافحة اإلفالت من العقاب 
االنتهاكات اجلسمانية  ملرتكبي  والالمسؤولية 
حلقوق اإلنسان األساسية،كما أن القيمة اآلمرة 
لقاعدة  أساسية  دع��ام��ة  تشكل  احلظر  ملبدأ 
االختصاص  قاعدة  وه��ي  أال  أخ��رى،  إجرائية 
العاملي حيث متثل هذه القاعدة التكامل بني 

القضاء الداخلي والقضاء الدولي من جهة.
والتعذيب  ال��ق��ت��ل  أع���م���ال  امل���رك���ز  ودان 
املنهجية،واألساليب الالأخالقية التي يتعرض 
القوات  يد  الفلسطينيون على  املعتقلون  لها 
التمييز  وح���االت   ، واحمل��ق��ق��ني  االسرائيلية 
العنصري ،والشعور باالستعالء اإلثني والعرقي 
والديني، الذي متارسه اسرائيل بحق الشعب 
الوحيدة  الدولة  هي  اسرائيل   ، الفلسطيني 
حتت  علنا  التعذيب  تشّرع  التي  العالم  في 
يتضمن  العنصري  التمييز  إن  األم���ن،  شعار 
فإنه  كنظام  يطبق  فعندما  بطبيعته  عنفًا 
لتفشي  م��ح��ف��زًا  ع��ام��اًل  ب��ال��ض��رورة  سيتشكل 
أعمال التعذيب واملعاملة القاسية، الالإنسانية 

أو املهينة. 
وطالب املجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد 
هذه األعمال الهمجية املنافية للقيم واملبادئ 

بيت حلم - جورج زينة -  انطلقت في 
مدينة بيت حلم مساء امس أعمال املؤمتر 
القلب  أخصائيي  جلمعية  الثاني،  ال��دول��ي 
ونقابة األطباء بعنوان 'نحو مستوى متقدم 

لعالج أمراض القلب في فلسطني'.
وقال رئيس جمعية أخصائيي القلب في 
فلسطني الدكتور مؤيد ادعيبس، 'إن املؤمتر 
أمراض  عالج  مبستوى  االرتقاء  الى  يسعى 
القلب في فلسطني، وتبادل اخلبرات واملعرف 
دول  ومن  عرب  أطباء  مع  الطبية  العلمية 

أجنبية متخصصني في هذا املجال'.
القلب في  وأضاف أن جمعية أخصائيي 
فلسطني تعكف على االنضمام كعضو مشارك 
األوروبيني،  القلب  أخصائيي  جمعية  ف��ي 
والتي من خاللها سيتم تبادل أوسع املعلومات 
أن  إل��ى  الفتا  الطبية،  واخل��ب��رات  وامل��ع��ارف 
فكرة إنشاء اجلمعية كانت حلما وأصبحت 
حقيقة، وهي اليوم تضم 35 طبيبا مختصا 
في أمراض القلب، وتتمتع مبصداقية عالية 

في األوساط الطبية العربية والدولية.
وبني رئيس اللجنة العلمية في جمعية 
الدكتور  الفلسطينية  القلب  أخصائيي 
سفيان عوض، أن أمراض القلب تعتبر من 

األمراض األكثر شيوعا في العالم، وأن املؤمتر 
يأتي كمحاولة جادة لرفع مستوى اخلدمات 

الطبية ملرض القلب في فلسطني.
وأشار عوض إلى أن مستوى عالج أمراض 
املستويات  م��ن  أصبح  فلسطني  ف��ي  القلب 
املتطورة، قياسا مبا عليه الوضع في الدول 
احمليطة، الفتا إلى أن أعمال املؤمتر ستساهم 
في تطوير املعرفة واألداء لأطباء املشاركني 

في املؤمتر.
وأش����اد ال��دك��ت��ور ي��وس��ف ال��ق��س��وس وهو 
الشقيق،  األردن  في  القلب  أطباء  أشهر  من 
بتقدم مستوى عالج أمراض القلب في العالم 
العربي، بالعالج الطبي بالعقاقير، وبالعالج 
التداخلي، وإجراء العمليات، الفتا إلى أن هذا 
التقدم في العالج ساهم في السيطرة على 

الكثير من أمراض القلب.
ورأى استشاري أمراض القلب والشرايني 
مؤمتر  انعقاد  أن  احل��م��ود،  ه��ش��ام  ال��دك��ت��ور 
القلب على جانب كبير من  أم��راض  أطباء 
األهمية، لتناوله أبحاثا وأوراق عمل علمية 
حديثة لها ارتباط باملمارسة اليومية ألطباء 
القلب، ولدوره في رفع مستوى األطباء في 
بهذه  ال��ع��الق��ة  ذات  التخصصات  مختلف 

األمراض، وبآخر ما توصل إليه طب أمراض 
أن مستشفياتنا بحاجة  إلى  القلب، مشيرا 

إلى تطوير في مجال التجهيزات الطبية.
وق���ال م��دي��ر ق��س��م ال��ت��س��وي��ق ف��ي شركة 
الراعية للمؤمتر سعيد خليف،  'نوفارتس' 
إن رعاية الشركة ملثل هذه النشاطات تأتي 
في  التخصصية  العلمية  للمسيرة  دع��م��ا 
لتنظيم  وتشجيعا  القلب،  أم���راض  م��ج��ال 
التي تساهم في  امل��ؤمت��رات  ه��ذه  املزيد من 
واخلدمات  الطبي  األداء  مبستوى  االرتقاء 

الطبية.
األطباء  االفتتاح عدد كبير من  وحضر 
والقطاع  ال��ض��ف��ة  ف��ي  ال��ق��ل��ب  وأخ��ص��ائ��ي��ي 
وبريطانيا،  واألردن،   ،48 ال��ع��ام  وأراض�����ي 
العربية  ال��ب��ل��دان  م��ن  وال��ي��ون��ان، وغ��ي��ره��ا 

واألجنبية.
ويتناول املؤمتر جملة أوراق علمية حول 
عالج اعتالل كهرباء القلب، وأخر ما توصل 
وفتح  القسطرة،  عمليات  ف��ي  العلم  إل��ي��ه 
املبكر  بالبالون، وطرق االكتشاف  الشرايني 
إلمراض القلب، وأخر ما توصل إليه العلم من 
أدوية لعالج األمراض الشائعة، مثل ارتفاع 

الضغط، وتصلب شرايني القلب.

بيت حلم تستضيف أعمال املؤمتر الدولي الثاني ألخصائيي القلب 

االستقالل  ج��ام��ع��ة  اح��ت��ف��ل��ت   - اري���ح���ا 
الثانية  املعتمد  امل��درب  دورة  بتخريج  أم��س 
لأسلحة اخلفيفة ومهارات امليدان، حيث قام 
بتخريجهم الدكتور نايف جراد القائم بأعمال 
يونس  الركن  اللواء  بحضور  اجلامعة،  رئيس 
العسكرية  ل��ل��ش��ؤون  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ال��ع��اص 
واملدربني األردنيني وممثلي األجهزة األمنية، 
وتأتي هذه الدورة ثمرة تعاون فلسطيني أردني 

في مجال استقدام مدربني.
وعّبر د.جراد في كلمته بهذه املناسبة عن 
حتيات  ناقاًل  ال���دورة  ه��ذه  بتخريج  سعادته 
أمناء  مجلس  رئيس  الطيراوي  توفيق  اللواء 
وللخريجني،  للمدربني  االس��ت��ق��الل  جامعة 

وق����ال: "إن م��ا ح��ق��ق��ن��اه م��ن جن���اح ف��ي هذه 
الدورة هو تتويج للجهود التي يبذلها املدربون 
واملتدربون، ومت تنفيذ هذه الدورة إميانا من 
أهمية  م��ن  للتدريب  مل��ا  االس��ت��ق��الل  جامعة 
ملنتسبي  وامل��ه��ارات  الكفاءات  رف��ع  في  كبيرة 
األجهزة األمنية، فالتدريب حاجة دائمة ومن 

خالل يتم االرتقاء مبستوى األداء العملي".
كما وقدم د.جراد شكره للقيادة األردنية 
ملكًا وحكومة وشعبًا، وللخبراء األردنيني الذين 
ساعدوا في أجناح ال��دورة، ما يدل على مدى 
التزام األردن جتاه القضية الفلسطينية، األمر 
الفلسطيني،  شعبنا  صمود  في  يصب  ال��ذي 
وأضاف أن جامعة االستقالل مستمرة في عقد 

مثل هذه الدورات املهمة.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ق��ال ال��ل��واء ال��رك��ن يونس 
خالل  من  "إننا  اخلريجني:  مخاطبًا  العاص 
امل����ه����ارات الالزمة  ن��رف��ع م���ن  ال�������دورات  ه����ذه 
األمنية،  األج���ه���زة  م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  ل��ض��ب��اط��ن��ا 
مهارات  من  تعلمتموه  ما  تعكسوا  أن  ونتمنى 
ميدانية إلى زمالئكم في أجهزتكم"، كما وقدم 
شكره للمدربني األردنيني على ما بذلوه من 

جهود جبارة إجناح الدورة.
يذكر أن الدورة استمرت ملدة أربعة أسابيع 
وشارك فيها 21 ضابطا من مختلف األجهزة 
األسلحة  مختلف  على  فيها  تدربوا  األمنية، 

اخلفيفة ومهارات امليدان

جامعة االستقالل تخرج دورة املدرب املعتمد الثانية 
لألسلحة اخلفيفة ومهارات امليدان

بيت ساحور توقع اتفاقية تعاون
مع بلدية موريبا الفرنسية

الفرنسية  - استقبلت بلدية بيت ساحور وفدا من بلدية موريبا  بيت حلم - جنيب فراج 
نيكول  التوأمة  جمعية  ورئيسة  البلدي  املجلس  واعضاء  موغوا  جورج  البلدية  رئيس  برئاسة 
مالكينومسؤول التعاون دومنيك دونتون ومسؤولني في مجال التخضير ومدرسي  املوسيقى في 

املدارس، وذلك بهدف توقيع اتفاقية تعاون.
واشار هاني احلايك رئيس بلدية بيت ساحور ان توقيع هذه االتفاقية جاء تتويجًا للعمل 
املشترك والعالقات البناءة بني الطرفني، مؤكدا ان االتفاقية تهدف الى تطوير أواصر الصداقة 
والتعاون املشترك بني املدينتني في مجاالت الثقافة والرياضة والشباب وتطوير برامج للمحافظة 

على البيئة ومعاجلة مياه الصرف الصحي.
والثقافات بني  اخلبرات  تبادل  بناء جسور  العالقات ستدعم  ان تطوير هذه  احلايك  وقال 
واملساحات اخلضراء  البيئة  املدينة في احلفاظ على  واالط��الع على جتارب  العالم  الشعوب في 
والطابع العمراني واملوروث الثقافي والشعبي. كما اشار الى ان بلدية بيت ساحور تربطها عالقات 
توأمة مع عدد من البلديات الفرنسية ستساهم في عقد اتفاقيات مباشرة بني مؤسسات املجتمع 

احمللي لتوطيد الشراكة بني الشعبني وخاصة مع مدينة موريبا .
ومن ناحيته، عبر رئيس بلدية موريبا عن سعادته واعضاء الوفد بزيارتهم ملدينة بيت ساحور 
وفلسطني وسعيهم الدؤوب ملناصرة صمود الفلسطينني في اراضيهم، معبرين عن اهتمام جمهور 

واسع من مدينتهم بالقضية الفلسطينية. 
واختتم االحتفال بوصلة موسيقية ملعهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى وعرض دبكة لفرقة 

باقون للتراث الشعبي .
كما زار الوفد اثناء إقامتهم في املدينة البلدة القدمية واطلعوا على املشاريع قيد التنفيذ 
وخاصة في منطقتي سوق الشعب وبئر السيدة العذراء ومركز بيت ساحور التجاري، كما زاروا 
العديد من مؤسسات املجتمع احمللي بهدف االطالع على طريقة عملهم واالمكانيات املتوفرة لعقد 
شراكة بينهم وبني مؤسسات مثيلة في موريبا ، حيث زاروا معهد االبحاث التطبيقية "اريج" ، 

ومعهد ادوار سعيد الوطني للموسيقى ، مركز جدل وجمعية احلياة البرية في فلسطني.


