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الرئيس خالل لقائه الفريق الفلسطيني للتدخل واالستجابة العاجلة.                (وفا)

 ورشة في الخليل تناقش سبل الحفاظ على «واد القف» من التمدد العمراني
الخليــل- الحيــاة الجديدة- 
أكــد  الشــويكي-  وســام 
مشاركون في ورشة عقدت، 
بغرفة تجارة الخليل، أمس، 
على ضرورة حماية «محمية 
واد القــف» غربــي الخليــل 
من التمدد العمراني، وايجاد 
استيراتيجة موحدة للحفاظ 

عليها.
التــي  الورشــة  وناقشــت 
تجــارة  غرفــة  احتضنتهــا 
الخليل  محافظــة  وصناعــة 
وعقدت بالشــراكة مع وزارة 
بحضــور  واآلثــار  الســياحة 
المؤسســات  عــن  ممثليــن 
والمهتمــة، ســبل  المعنيــة 
الحفــاظ علــى محميــة واد 
القف، التي تعتبر واحدة من 
أهم المحميات الطبيعية في 

فلسطين.
وأكــد نائــب رئيــس غرفــة 
الخليــل عبــد الحليم شــاور 
حــرص  علــى  لتميمــي،  ا
علــى  لتجاريــة  ا لغرفــة  ا
التنظيم الهيكلي والتخطيط 
 ، فظــة للمحا لمســتقبلي  ا
بما فــي ذلك الحفــاظ على 

المحميــات الطبيعيــة وعلى 
رأسها واد القف، التي تعتبر 
ألهالي  الوحيــد  المتنفــس 
الخليل، مؤكداً على ضرورة 
حمايتها من التمدد العمراني 
سواء السكاني أو الصناعي.

وأكــد وكيل وزارة الســياحة 
علي ابــو ســرور أن محمية 
واد القف على رأس أولويات 
وزارته، وأن الهدف من هذه 
الورشــة هــو بلــورة فكــرة 
هذه  على  للحفــاظ  واضحة 
المحمية تقدم كنموذج يعمم 
علــى المناطــق المشــابهة 
في فلســطين، وأكد حرص 
وزارة السياحة لتوحيد الهدف 
والمصلحة الوطنية والتعاون 
من أجل إيجاد إســتراتيجية 

موحدة للحفاظ عليها.
أن  إلــى  الحضــور  وأشــار 
ســيطرة «إســرائيل» علــى 
ما يقدر بـــ %60 من أراضي 
الضفــة والتــي تصنف على 
حيــث  «ج»؛  مناطــق  أنهــا 
يمنع االحتــالل البناء عليها، 
يشــكل عائقاً أمــام التنمية 
المســتدامة، لكــن ذلــك لن 

على  للتعــدي  مبــرراً  يكون 
فــي  الطبيعيــة  المحميــات 

فلسطين.
وقــدم مديــر عــام الغرفــة 
التجاريــة المهنــدس طارق 
جــالل التميمــي نبــذة عــن 
اقتصاد محافظة الخليل وأكد 
حرص الغرفة التجارية على 
التنميــة الســياحية للخليل، 

مشــيراً إلى أن غرفة الخليل 
تعمل مع مختلف القطاعات 
على تشجيع السياحة الدينية 
للمحافظــة،  واالقتصاديــة 
مؤكدا على أهمية تنشــيط 
السياحة التجارية خاصة في 
البلــدة القديمة فــي الخليل 
للمساهمة في إعادة إحيائها.

ووافقه في ذلك وكيل وزارة 

الســياحة الــذي أكــد علــى 
اهتمام الــوزارة في تطوير 
السياحة الدينية في الخليل 
الخريطــة  علــى  ووضعهــا 
الســياحية الوطنية، وتحدث 
عــن تفاهمــات مــع تركيــا 
لجلب  وماليزيا  وأندونيســيا 
أعداد كبيرة من السياح إلى 

المنطقة.

 بيت لحم: «القدس المفتوحة»
 تحتفل بتخريج 7 دورات تدريبية 

بيت لحم- الحيــاة الجديدة-عقد فرع جامعة 
القــدس المفتوحة في بيت لحم حفل تخريج 
لسبع دورات تدريبية متخصصة لمركز التعليم 
المســتمر وخدمة المجتمــع برعاية مجموعة 
شــركات أبــو شمســية للتجــارة والتســويق 
بحضور مدير الفــرع د. علي صالح، والمدير 
التنفيذي لمجموعة شركات أبو شمسية أمير 
أبو شمســية، والوفد المرافق له إياد أبو دية، 
ومحمد مضية، ومحمد رزق، والقائم بأعمال 
مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع 
ومحمد فحل، ومنســقة التدريب في التعليم 
المســتمر ربى أبــو هولة، وعــدد من أعضاء 
الهيئتيــن اإلدارية واألكاديميــة في فرع بيت 

لحم. 
وقــدم د. صــالح نبــذة عــن مركــز التعليــم 
المستمر وخدمة المجتمع والدورات التدريبية 
المتخصصــة التــي يعقدهــا المركــز لطلبة 

الجامعة وعدد من أفراد المجتمع المحلي ومدى 
ارتباطها بواقع العمل في المؤسســات العامة 
والخاصــة فــي المجتمع الفلســطيني ليكون 
الملتحقون بهذه الدورات من بين المنافسين 

والمميزين للوظائف الشاغرة.
وقدم أ. أبو دية نبذة عن مجموعة شركات أبو 
شمسية ودورها الفاعل في مؤسسات المجتمع 
المحلي الفلسطيني، متمنياً التوفيق والنجاح 

لجميع الخريجين.
وتحدث فحل عن مركز التعليم المســتمر وما 
يقدمه مــن خدمات تدريبيــة لطلبة الجامعة 
وخريجيهــا وأفراد المجتمع المحلي والتي من 
شأنها تنمية قدرات الطلبة والخريجين و أفراد 
من مؤسسات المجتمع الفلسطيني من خالل 

طرح برامج تدريبية ذات جودة عالية .
وسلم منسق التعليم المستمر فراس كوعلي 

الشهادات للخريجين والخريجات.

 أضخم حدث سينمائي دولي في فلسطين

استكمال االستعدادات الفتتاح «أيام سينمائية» 
بمشاركة سينمائيين عرب وعالميين 

مؤسســة  انهــت  الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
«فيلــم الب- فلســطين» التي تهــدف الى اعادة 
إحياء وتنشــيط صناعة األفالم في فلســطين، 
االســتعدادات كافــة النطالقــة فعاليــات «أيام 
ســينمائية» بدورتهــا الرابعة التي مــن المقرر 
ان تنطلق األســبوع المقبل ي الفترة ما بين 17 
الى 23 تشــرين االول الجــاري، في خمس مدن 
فلســطينية تشــمل العاصمة القدس ورام اهللا 

وبيت لحم ونابلس وغزة. 
وتفتتح أيام سينمائية دورتها لهذا العام بالعرض 
األول لفيلــم «واجب» للمخرجة آن ماري جاســر 
الذي تم اختياره لتمثيل فلســطين رســمياً عن 
فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية لجوائز األوســكار، 
للعــام المقبــل، الى جانــب اكثر مــن 65 فيلـماً 
يشــمل 20 فيلـماً طويالً (روائيــا ووثائقيا) و24 
فيلـمــاً قصيرا ومجموعة من االفالم المتحركة 
لألطفــال. ومــن بين األفالم البارزة المشــاركة 
هــذا العام فيلم «ذئب وغنم» للمخرج األفغاني 
شهربانو سادات والذي تتحدث شخصيات فيلمه 
باللهجة االزريكية، والفيلم التونسي «آخر واحد 
فينا» لعالء الدين سليم مرشح تونس لألوسكار 
الذي حصل علــى أفضل عمل أول في مهرجان 
البندقية، والفيلم اللبناني «محبس» للمخرجة 
صوفي بطرس، من بطولة الفنان السوري بسام 
كوسا واللبنانية جوليا قصار. هذا باإلضافة الى 

الفيلــم البريطاني «أنا، دانيــال بليك» للمخرج 
العالمي كين لوتش المعروف بمناصرته للقضية 
الفلســطينية، باإلضافــة الى الفيلم التونســي 
«حبــك هادي» اخراج محمد بــن عطية والفيلم 
المصري «آخر أيام المدينة» اخراج تامر السعيد، 
والفيلم الفلســطيني «أوربــوروس» للمخرجة 
بســمة الشــريف. باإلضافــة الــى مجموعة من 
األفالم الوثائقية من ضمنها الفيلم السنيغالي 
«الثــورة لن تكون متلفــزة» للمخرجة راما ثياو 
والفيلــم اللبنانــي «مخدومــون» للمخرج ماهر 

ابي سمرة. 
وألول مــرة وضمن فعاليات «ايام ســينمائية»، 
ينظم هذا العام «ملتقى صناع السينما» بهدف 
توفيــر منصة تعارف وتشــبيك لمحترفي عالم 
الســينما المحلييــن والدولييــن في فلســطين. 
كمــا يهدف الــى تســليط الضوء علــى األفالم 
ذات الميزانيــة المنخفضــة نظرا لنقص فرص 
التمويل في المنطقة، بهدف فتح المجال لفرص 
تمويليــة وشــراكات إقليمية ودوليــة، وبإمكان 
صنــاع الســينما المحليين والطالب المشــاركة 
مجانا. الى جانب تنظيم ورشــات عمل وطاوالت 
حوار تســتهدف المخرجين والمهتمين بصناعة 
الســينما من كافة االجيال واالعمار وبمشــاركة 
عدد كبير من السينمائيين العرب واألجانب الذين 
نجح المنظمــون في اســتقطابهم، التي تهدف 

الى تبادل األفكار السينمائية وفتح المجال امام 
المشتركين لتبادل ثقافة وتجربة صناعة األفالم 

متعددة الثقافات وتطوير الرؤية السينمائية. 
وللســنة الثانيــة علــى التوالــي تنجــح «أيــام 
ســينمائية» باســتقطاب أفالم متنافسة ضمن 
مســابقة «طائر الشــمس الفلســطيني» التي 
خصصت ألفالم فلسطينية او افالم صنعت عن 
فلسطين. حيث يتنافس هذا العام 14 فيلما، 5 
ضمن فئة األفالم الوثائقية و9 أفالم ضمن فئة 
األفالم القصيرة. كما وتم تشكيل لجنة تحكيم 
مختصــة مكونــة من ســينمائيين ومختصين، 
محليين ودوليين وعرب، والتي ســتقوم بدورها 
باختيار االفالم الفائزة بالمســابقة. يشــار الى 
ان جائــزة «طائــر الشــمس الفلســطيني» من 
تصميم الفنان الفلسطيني خالد جرار.  وتنظم 
فعاليات «أيام ســينمائية» بالشــراكة مع وزارة 
الثقافة الفلســطينية وبلدية رام اهللا، وبرعاية 
رئيســية من شــركة «جوال»، وبدعم من بنك 
االتحاد، شــركة المشروبات الوطنية كوكا كوال، 
شركة ســبيتاني، مجموعة ســنقرط العالمية، 
وشركة القدس للمستحضرات الطبية. وبرعاية 
إعالمية من تلفزيون فلســطين وإذاعة راية إف 
إم. الى جانب دعم من مانحين دوليين وبالتعاون 
مــع العديد من المؤسســات والمراكــز الثقافية 

الفلسطينية المحلية.

 اختتام احتفالية األسبوع
 الثقافي الفلسطيني في بلجيكا

بروكســل- وفــا- اختتمــت امــس احتفاليــة 
األســبوع الثقافي الفلسطيني، الذي نظمته  
بلدية «سانت جوس» البلجيكية، بالتعاون مع 
بعثة فلسطين لدى االتحاد األوروبي، بلجيكا 

ولوكسمبورغ.
وقــد شــارك فــي االحتفالية وفد مــن بلدية 
العيزرية في محافظة القدس، بإفطار جماعي 
تــم تنظيمه في الســاحة الرئيســية للبلدية 
والذي تم تخصيصه لدعم مشاريع اجتماعية 

في بلدية العيزرية في محافظة القدس .
وكانت بلدية سانت جوس نظمت مساء أمس 
االول حفــل عشــاء خيــري في فنــدق كروان 
باالزا، وسط العاصمة بروكسل، تم تخصيص 
ريعــه ايضــا لدعــم عدد مــن المشــاريع في 
بلدية العيزرية، بمشــاركة  فنية من الفنانة 
الفلسطينية المقيمة في باريس، عبير حمد، 
والتــي انشــدت مع فرقــة القدس عــددا من 

األغاني الوطنية والتراثية  الفلسطينية .
وقد حضر حفل العشاء الخيري سفير فلسطين 
لدي االتحاد االوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ، 
عبــد الرحيم الفــرا، ونائــب رئيــس البلدية 
لشــؤون العالقــات الدوليــة ايريك جوســان، 
وعدد من السلك الدبلوماسي العربي والنواب 

البرلمانيين البلجيكيين .
وقــد بــدأ االحتفــال بالســالمين الوطنييــن 
رســالة  تالهمــا  والفلســطيني،  البلجيكــي 

مسجلة من محافظ القدس عدنان الحسيني، 
شــكر فيها البلدية البلجيكية لدعمها الشعب 
الفلسطيني من خالل إرساء عالقة تعاون مع 

بلدية العيزرية.
وقد عبر نائب رئيس بلدية «ســانت جوس»، 
ايريــك جاســان، عــن ســعادته بنجــاح هذه 
التظاهــرة الثقافيــة المميــزة التي ســمحت 
بتعزيــز المكانــة الثقافيــة لفلســطين على 

الساحة االوربية والبلجيكية .
كما بثت البلدية شــريط فيديو صغير يظهر 
فيــه صــور متنوعة لزيــارة وفد مــن البلدية 
للقدس في شــهر أيــار التي تم خاللها توقيع 

اتفاقية مع بلدية العيزرية .
واعاد جوسان تأكيده دعم للشعب الفلسطيني 
ونضاله العادل من اجل الحرية واالســتقالل. 
وأكد سفير فلســطين لدى االتحاد األوروبي، 
بلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، أهمية 
قيام عالقة صداقة بين إحدى بلديات بروكسل 
كعاصمــة لبلجيــكا وإحــدى بلديــات القدس 
كعاصمــة لفلســطين، وهو مقدمــة لعالقة 
صداقة الحقة ستجمع العاصمتين البلجيكية 

والفلسطينية.
وحث السفير الفلسطيني الدول األوربية على 
االعتــراف الفــوري بدولة فلســطين، التزاما 
بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

1947 القاضي بتقسيم فلسطين دولتين.

 وتضبط حافلة نقل طالب بحمولة زائدة في الخليل وتنجز 3436 قضية 

الشرطة تضبط مخدرات في جنين وتقبض على متهمين بالتعدي على األماكن األثرية بالخليل
محافظات- الحيــاة الجديدة- ضبطت الشــرطة قرابة نصف 
كيلوغرام من مواد يشــتبه أنها مخــدرة، وألقت القبض على 

شخص في جنين.
وأوضح بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشــرطة أن 
قوة من فرع مكافحة المخدرات وبعد توافر معلومات لديها حول 
حيازة أحد أصحاب السوابق مواد يشتبه أنها مخدرة في منزل، 
تم اســتصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة 
من فرع مكافحة المخدرات تساندها قوة من الشرطة الخاصة 
ومركز شرطة اليامون الى المكان، وبتفتيش المنزل تم العثور 
على 85 كيســا بالستيكيا شــفاف اللون بداخلها مادة خضراء 
اللون يشــتبه أنها من نوع القنب المصنــع وبلغ وزنها 457.9 
غراما. وأكد البيان توقيف المشتبه والتحرز على المضبوطات 
الســتكمال اإلجراءات القانونية، تمهيدا إلحالته والمضبوطات 

الى النيابة العامة حسب األصول.
وألقــت الشــرطة القبــض أمس على شــخصين بعدمــا قاما 
بالتعدي على أحد األماكن األثرية بالهدم، في بلدة بني نعيم 

في محافظة الخليل.
وأوضح بيان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة، 
 أنه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة تتعلق بوجود حالة تعد
على معلم أثري في بلدة بني نعيم، تحركت دوريات الشرطة 

للمكان للقبض على المشتبه بهم ومنع حالة التعدي.
وأضــاف البيان أنه ولدى وصول دورية الشــرطة إلى الموقع، 
ســارعت على الفور بإلقاء القبض على شخصين هما صاحب 
األرض وسائق جرافة، أثناء قيامهما بهدم معلم أثري عبارة عن 
بناية أثرية وسط بلدة بني نعيم، حيث اعترفا بارتكابهما هذا 
الفعــل بغرض االنتفاع بقطعة األرض، رغم علمهما بأهمية 

هذه البناية وتاريخها القديم.
وأكــد البيان ضبــط الجرافة المســتخدمة في عمليــة الهدم، 
وتوقيف المشتبه بهما لمدة 24 ساعة، وإحالتهما للنيابة العامة 

الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهما حسب األصول.
كمــا ضبطت الشــرطة في الخليل أمس حافلــة لنقل الطالب 

بحمولة زائدة بلغت 22 طالبا وطالبة.

وذكر بيان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة 
أنه وخالل عمل دوريات شرطة المرور في الشارع العام بمدينة 
الخليل، أوقفت الشرطة حافلة لنقل الطالب من أجل فحصها 
والتأكد من مدى التزام السائق بشروط السالمة العامة، وتبين 
أنهــا تقل 41 طالبــا وطالبة، مع العلــم أن الحمولة القانونية 

للحافلة هي 19 راكبا فقط.
وأضاف البيان أن الشرطة أنزلت جميع الطلبة من الحافلة وتم 
تأمينهــم لمدرســتهم بحافالت أخرى، كما تــم ضبط الحافلة 

ومخالفة السائق واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.
وحذرت الشــرطة من خطورة عدم االلتــزام بقواعد وقوانين 
المــرور ونقل طلبة المدارس بحمــوالت تفوق قدرة الحافالت 
على ذلك، مؤكدة أنها ستواصل العمل للحد من هذه المخالفات 

الخطيرة التي تهدد حياة وسالمة الطلبة.
وانجزت الشرطة 3436 قضية خالل االسبوع الماضي.

وذكــر بيان ادارة العالقات العامة واالعالم بالشــرطة، ان عدد 
القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3436 قضية، حيث إنجزت ادارة 

المباحــث العامة 93 قضية ودورت 27 قضية اخرى، فيما انجز 
قسم التحقيق 498 قضية ودور 87 قضية، وانجز قسم التنفيذ 

2845 قضية ودور 2146 قضية اخرى.
واضــاف البيــان، ان ادارة مكافحــة المخــدرات ضبطت 660.2 
غرام مواد مخدرة،706 اشتال قنب، 2 حبوب مخدرة، 12 كيس 

تغليف، باالضافة الى 14 ادوات للتعاطي.
وسجلت ادارة المرور 236 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين 
و179 اصابة، وفحصت 5961 مركبة وأنزلت عن الشارع 198 
مركبة ال تتوفر بها شروط السالمة العامة، فيما حررت 3112 
مخالفــة مروريــة، وحجزت 173 مركبة للتأكــد من قانونيتها 

واتلفت 221 مركبة غير قانونية.
واشار البيان، ان شرطة السياحة واالثار سجلت دخول 90679 
سائح، فيما بلغ عدد النزالء 29052 نزيل في محافظات الضفة، 
وفيما يخص قضايا الســياحة واالثار فقــد تم انجاز 6 قضية 
وجــاري متابعــة 12 قضية اخــرى وضبطــت 70 قطعة اثرية 

وجهاز كشف معادن.

 «االنتخابات» تصدر تقريرها 
حول االنتخابات المحلية 2017

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أصدرت لجنة 
تقريــر  أمــس  المركزيــة،  االنتخابــات 
االنتخابات المحلية 2017، ونشــرته على 

موقعها االلكتروني.
وقالــت لجنــة االنتخابات: إنه مــن المقرر 
أن يتــم طباعــة التقريــر وتوزيعه خالل 
األســبوعين القادمين، على المؤسســات 
الرســمية واألهليــة ذات العالقة، وكذلك 
للهيئات المحلية المشاركة في االنتخابات.

ويعرض التقريــر، الذي يقع في أكثر من 
300 صفحــة، كافة التفاصيــل والبيانات 
المتعلقــة بالعمليــة االنتخابية وســيرها 
ونتائجهــا، وذلك من خــالل فصوله األحد 
العمليــة  مراحــل  تشــمل  التــي  عشــر، 
االنتخابيــة، ابتداًء من تســجيل الناخبين 

وانتهاًء بإعالن النتائج.

ويشــتمل التقرير على نبذة تعريفية عن 
لجنــة االنتخابــات المركزيــة، إضافة إلى 
المراسيم والقرارات واألنظمة واإلجراءات 
وقواعــد الســلوك، ويحتــوي علــى كافة 
المعلومــات المتعلقة باالنتخابات المحلية 
التي جرت في الضفة الغربية في شــهري 

أيار وتموز الماضيين.
ويأتي هذا التقريــر ليكون بمثابة توثيق 
كامل لالنتخابات، وتطبيقاً لمبادئ اللجنة 
المتعلقة بالشــفافية والمهنيــة والنزاهة 
التــي تحرص على اتباعها في أداء المهام 
المناطة بها، لتمكين المواطنين واألحزاب 
السياسية وكافة شركاء اللجنة من االطالع 

على مجمل العملية االنتخابية.
ولالطالع على التقرير، يمكن زيارة موقع 
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