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أود إعالمك���م ب���أن محكمة صلح رام الل���ه أصدرت ض���دك حكمًا في القضي���ة المدنية رقم 
2016/417 والمقام���ة علي���ك من المدعية ري���م فايز زكي أبو لبن/ رام الله بواس���طة وكيلها 

المحامي يزن العفيفي وهذا نصه:
الحكم

الصادر ع���ن محكمة صلح رام الله بصفته���ا الحقوقية والمأذونة بإج���راء المحاكمة وإصدار 
األحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد فاتح حمارشة.
الكاتب: أديب الريماوي.

الجه���ة المدعية: ريم فايز زكي أبو لبن/ رام الله � البيرة � الش���رفة � بجانب جمال عبد الناصر، 
وكيلها المحامي: يزن العفيفي/ رام الله.

المدعى عليها: شركة فضاء القدس لإلنتاج اإلعالمي والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات 
في وزارة االقتصاد الوطني تحت الرقم 562483032/ رام الله � البيرة � عمارة برج الشيخ.

موضوع الدعوى: المطالبة بحقوق وتعويضات عمالية مقدارها 28360 شيكل.
وقائع الدعوى

بتاري���خ 2016/2/10م تقدمت المدعية بواس���طة وكيلها بالئحة دعوى لدى محكمة صلح رام 
الله سجلت تحت الرقم 2016/417 وأهم ما جاء فيها:

عملت المدعية لدى المدعى عليها وتحت إشرافها بشكل منتظم بمهنة معدة برامج بموجب 
عقد عمل محدد المدة )بسنة ميالدية يبدأ في 2009/7/1 وينتهي في 2010/9/1 اعتبارًا من 
تاري���خ 2009/9/1 وحتى تاريخ إنهاء خدماتها/ فصلها من العمل الواقع بتاريخ 2009/12/4 
وذلك بش���كل متواصل ومس���تمر ودون انقطاع يوميًا من السبت وحتى الخميس من الساعة 
التاس���عة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء وكان آخر اجر تقاضته المدعية هو مبلغ 3600 

شيكل.
قام���ت المدعى عليه���ا بفصل المدعية من عملها قبل انتهاء مدة العقد دون وجود اس���باب 
قانونية موجبة للفصل ودون اش���عار، األمر الذي يعتبر فصاًل تعس���فيًا باالستناد إلى أحكام 

قانون العمل الفلسطيني.
طالبت المدعية المدعى عليها مرارا وتكرارا بضرورة دفع الحقوق المترتبة والمس���تحقة االداء 

بذمتها اال انها ممتنعة عن الدفع بدون وجه حق و/أو مبرر قانوني أو واقعي سليم.
نتيجة لقيام المدعى عليها بفصل المدعية من عملها قبل انتهاء مدة العقد المحددة بسنة 
ميالدية فصاًل تعسفيًا بدون اشعار ودون وجه حق أو مبرر قانوني سليم فقد ترتب واستحق 

بذمة المدعى عليها لصالح المدعية الحقوق والتعويضات العمالية التالية:
بدل األجور عن المدة المتبقية للعقد 7 أشهر 25200 شيكل.

بدل مكافأة نهاية خدمة عن خمسة أشهر عمل مبلغ 15000 شيكل.
بدل س���اعات عمل إضافي عن 3 ساعات اضافي بشكل اس���بوعي لمدة خمسة اشهر 1660 

شيكل.
مجموع الحقوق والتعويضات العمالية مبلغ 28360 شيكل.

وف���ي النتيجة التمس المدع���ي الحكم بإل���زام المدعى عليها بدفع الحق���وق والتعويضات 
العمالي���ة المدعى به���ا والبالغة 28360 ش���يكل وتضمينها الرس���وم والمصاريف واتعاب 

المحاماة.
اإلجراءات

بالمحاكمة الجارية علنًا وفي جلسة 2016/4/20 قررت المحكمة إجراء محاكمة المدعى عليها 
حضوريًا، وفي جلس���ة 2016/7/10 قدم وكيل المدعية بينته التي تمثلت بشهادة الشاهدة 
المدعية، وش���هادة الشاهد مش���هور حس���ن محمود وحواح، ثم ختم وكيل المدعية بينته 
وترافع ملتمس���ًا الحكم حس���ب ما جاء ف���ي الئحة الدعوى وتضمين المدعى عليها الرس���وم 
والمصاريف واتعاب المحاماة، وفي جلسة 2016/10/12 كرر وكيل المدعية اقواله ومرافعاته 
السابقة، وفي جلسة 2016/11/14 كرر وكيل المدعية اقواله ومرافعاته السابقة وفي جلسة 

2016/12/26 اختتمت اجراءات المحاكمة بتالوة الحكم التالي علنًا.
المحكمة

بالتدقيق في أوراق الدعوى تجد المحكمة أنه ثبت لها الوقائع التالية:
الجه���ة المدعي���ة عملت لدى الجه���ة المدعى عليها بعق���د محدد المدة لس���نة واحدة يبدأ 
بتاريخ 2009/7/1 وينتهي بتاريخ 2010/7/1 وبأجرة ش���هرية قدرها 3600 شيكل كما تبين 

للمحكمة من ش���هادة المدعية التي جاءت في جلسة 2016/7/10 وشهادة الشاهد مشهور 
وحواح التي جاءت في ذات الجلسة.

الجه���ة المدعى عليها أنهت عمل المدعية في بداية ش���هر 12 م���ن العام 2009 ولم تأخذ 
المدعي���ة أجرة ش���هر 12 المذكور كما تبين للمحكمة من ش���هادة المدعية س���ابقة الذكر 

وشهادة الشاهد مشهور سابق الذكر.
المدعية كانت تعمل ستة ايام في األسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة 

عصرًا كما تبين للمحكمة من شهادتي الشاهدين سابقتي الذكر.
وبتطبيق حكم القانون على الوقائع سابقة الذكر وفيما يتعلق بالمطالبة ببدل األجور المتبقية 
للعقد وعددها س���بعة أشهر ولما كان تكييف الدعوى من اختصاص محكمة الموضوع تجد 
المحكمة أن هذه المطالبة إنما تخضع ألحكام وقواعد المسؤولية العقدية التي تنهض عند 
إخالل المتعاقد بالتزامه التعاقدي، بحيث تتحقق هذه المسؤولية عند تحقق كافة عناصرها 
المتمثل���ة بالفعل )الخطأ العقدي( والضرر والعالقة الس���ببية، ويكون إثبات الفعل من خالل 
إثب���ات المضرور عدم وفاء المدين بالتزامه التعاقدي، وهو ما ثبت من خالل البينات س���ابقة 
الذكر التي أثبتت إنه���اء العقد محدد المدة من قبل المدعى عليه في هذه الدعوى، أما فيما 
يتعلق بالضرر وهو الذي يصيب المضرور في نفس���ه أو ماله ومن ش���أنه التأثير على حق أو 
مصلحة مشروعة للمضرور، فإنه وإن كان يقع على عاتق الدائن إثبات الضرر، إاّل أن الضرر الذي 
يصي���ب العامل جراء إنهاء عقد العمل محدد الم���دة إنما يعتبر ضررًا مفترضًا تعادل قيمته 
م���ا بقي للعامل من أجور عن الفترة المتبقية م���ن العقد، ويكون على المدين )رب العمل( أن 
يثبت عدم تحقق الضرر بالنس���بة للعامل، أو أن يثب���ت أن الضرر الذي أصاب العامل أقل من 
قيمة هذه األجور، أو أن يثبت أن إنهاء عقد العمل كان لسبب مشروع، وحيث أنه لم تقدم في 
هذه الدعوى أية بينة على ما سبق، لذلك فإن المدعية تستحق تعويضًا عن باقي مدة العقد 
تعادل أجرتها الش���هرية على اعتبار أن إنهاء عقد العمل هو الذي أدى إلى تحقق الضرر بما 
يعني ارتباط الفعل مع الضرر بعالقة الس���ببية، وتستحق المدعية لذلك مبلغ 25200 شيكل 

عن مدة العقد المتبقية وهي سبعة أشهر بواقع 3600 شيكل اجرة كل شهر فيها.
ام���ا فيما يتعل���ق بمكافأة نهاية الخدم���ة وبتطبيق حكم المادة 45 م���ن قانون العمل تجد 
المحكمة انها وان نصت على أن تحس���ب كس���ور الس���نة لغايات الحكم ببدل مكافأة نهاية 
الخدمة إاّل أنها اشترطت الستحقاق هذه المكافأة أن يكون العامل قد أمضى سنة في العمل 
ليستحق مكافأة نهاية الخدمة، فإن أمضى هذه السنة وزاد عليها استحق المكافأة وتحسب 
كسور السنة لهذه الغاية، وإن لم يمضها فال يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لما جاء في 
صدر المادة س���ابقة الذكر، إذ لو أراد المش���رع احتساب هذه المكافأة بصرف النظر عن المدة 
لما اشترط ان يمضي العامل سنة في العمل ولكان النص مثاًل، للعامل الحق بمكافأة نهاية 
خدمة بواقع ش���هر عن كل سنة وتحسب لهذا الغرض كس���ور السنة، وطالما ان المدعية لم 

تكمل السنة في عملها لذلك فإنها ال تستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة.
أم���ا فيما يتعلق بالمطالبة ببدل العمل اإلضافي تج���د المحكمة أن المدعية كانت تعمل من 
التاس���عة وحتى الرابعة أي بواقع 7 س���اعات يوميًا و42 ساعة في األسبوع، وألن مدة ساعات 
العمل الفعلي في األس���بوع وفقًا للم���ادة 68 من قانون العمل هي 45 س���اعة لم تتجاوزها 

المدعية لذلك فإنها ال تستحق بدل ساعات عمل إضافي.

وبناء على ما تقدم
تق���رر المحكمة الزام الجهة المدع���ى عليها بدفع مبلغ 25200 ش���يكل للجهة المدعية مع 
تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف المترتبة على دعوى المطالبة باألجور و70 
دينار اتعاب محاماة، ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 

المترتبة على المطالبة بساعات العمل االضافي وبدل مكافأة نهاية الخدمة إن وجدت.
حكمًا صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم 2016/12/26.

القاضي
فاتح حمارشة
وعماًل بأحكام المادة 193 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا، من تاريخ تبليغكم بالنشر وبعكس 

ذلك يصار باإلجراءات وفق أحكام القانون
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/417 مدني 
التاريخ: 2017/3/12

إعالن تبليغ حكم بالنشر صادر عن محكمة صلح رام الله
إلى المدعى عليه: شركة فضاء القدس لإلنتاج اإلعالمي ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة المساحة في سلطة األراضي ـ محافظة جنين

إعالن صادر عن دائرة المساحة ـ محافظة جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة المس���احة في طوباس الس���يد فادي محمد حامد بشارات 
وذلك بصفته وكي���ال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 1711/صفحة 2017/104 بتاريخ 

2017/3/9
والصادرة عن سفارة دولة فلسطين األردن/ عمان.

وذلك إلصدار إخراجات قيود لقطع األراضي المرفقة بالجدول التالي:

القطعةالحوضالموقع

18أبو اللوز

222العشارين

262العشارين

661جلمة المراح

88السدور

932النقار

2319خلة ابو حريز

2976رجم حسين العلي

2989رجم حسين العلي

2997رجم حسين العلي

307خلة حسن

3019خلة حسن

39129البيادر

4154الطوال

4415ام قطن

4420ام قطن

5513الجرف

55125الجرف

585مراح عبيد

5811مراح عبيد

593جلمه حمصه

625العديله

6372المنسحله

7144جورة الخبيزه

729جورة الوحله

7210جورة الوحله

م���ن أراضي طمون. فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المس���احة 
طوباس خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم إصدار بحث 

وتحري حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

محمود رحال علي ابراهيم                   فادي محمد حامد بشارات

محمد ماضي
مدير دائرة المساحة ـ جنين/ طوباس

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة نابلس الشرعية الشرقية

الرقم: 2016/89
التاريخ: 1438/7/2ه�
وفق: 2017/3/30م

إعالن تبليغ حضور لحلف اليمين الشرعية 
صادر عن محكمة طوباس الشرعية

في الدعوى أساس 2016/89
إلى المدعى عليه: هاني ش���اكر ممدوح عبد الحق / من س���كان األردن ومجهول محل اإلقامة 
فيه���ا وآخر محل إقامة له في نابلس � ش���ارع النجاح القدي���م � درج الترياقي منزل أبو طارق 

الترياقي.
أعلمك أن الدعوى المكونة بينك وبين المدعية زوجتك آالء نشأت محمد عبد الحق وموضوعها 
تفريق للنزاع والش���قاق قد أحيلت إلى حكمين عدلين وهما الدكتور لؤي علي عمر والدكتور 
حسن محمد احمد هاللي كالهما من نابلس وسكانها بموجب المادة 132 من قانون األحوال 
الش���خصية لبحث أس���باب النزاع والش���قاق بينكما ومحاولة اإلصالح بينكما أو التفريق ان 
عجزا عن اإلصالح وقد قرر الحكمان تعيين موعد جلس���ة محاولة إصالح وبحث أس���باب النزاع 
والش���قاق بينكما وقد تقرر تعيين جلسة لذلك يوم الس���بت 2017/4/15م الساعة الحادية 

عشرة صباحًا في مكتب المحامي فارس ابو حسن في نابلس عمارة اإلسراء الطابق الثالث. 
لذا عليك الحضور إلى المكان المذكور وفي الزمان المحدد لذلك وإذا لم تحضر يجري بحقك 
اإليجاب الش���رعي وعليه جرى تبليغك ذلك حس���ب األصول تحريرًا ف���ي 1438/7/2ه� وفق 

2017/3/30م.
قاضي طوباس الشرعي
إبراهيم الحاج محمد

محاضرة في "العربية األميركية" حول األســرى
كتب محمد بالص:

قال رئيس نادي األســـير، قدورة فارس، أمـــس: "إن التاريخ لن يرحمنا 
إذا تخاذلنا أو قصرنا بحق أســـرانا، وسيكتب إن هناك شعبًا نسي أسراه 

في سجون االحتالل".
وكان فـــارس، يتحـــدث، خالل محاضـــرة ألقاها لطلبة مســـاق الحركة 
األســـيرة في كليـــة اآلداب بالجامعـــة العربية األميركيـــة، حول أوضاع 

األسرى في سجون وسبل دعم صمودهم.
وافتتح المحاضرة، عميد كلية اآلداب، األستاذ الدكتور محمد دوابشة، 
بالتعريـــف بالســـيرة النضالية لفـــارس خاصة في الدفـــاع عن قضايا 

األسرى، وفضح ممارسات االحتالل بحقهم.
وأشـــاد فارس، بالجامعة العربية األميركيـــة وقال: إنها أثبتت مقدرة 
اإلنســـان الفلســـطيني على بناء وطن للجميع وصناعة مستقبل مشرق 
لشـــعب ضحى عشـــرات الســـنوات، وتحدث عن أهمية تجربة الجامعة 

وتعميم إصرارها على البناء والنموذجية لمؤسسات الوطن.
واستعرض، ممارســــات االحتالل العنصرية بحق األســــرى والهادفة إلى 
النيل من صمودهم وكسر إرادتهم، مضيفًا: "إنه على الرغم من كل محاوالت 
إذالل األســــرى ونزع صفة اإلنسانية عنهم، إال أن الحركة األسيرة استطاعت 
أن تحول الســــجون التي أرادها االحتــــالل مقابر لألحياء إلى مصانع لألبطال، 
ونجحت في بناء مؤسسة تنظيمية ديمقراطية داخل السجون وحماية جسم 
األســــرى وإدارة الصراع مع السجان وسلطات االحتالل من داخل السجون، من 
خــــالل اإلجماع على اإلضرابات عــــن الطعام التي خاضوها على مر الســــنين 

للمطالبة بالحقوق اليومية واإلنسانية كالحق بالتعليم".
وأضـــاف فارس: "إن الجامعات والســـجون كانت وما زالـــت أبرز مراكز 

التقاء كل أطياف الشـــعب الفلسطيني؛ فهما عززتا من الوحدة الوطنية 
وتصدرتـــا النضال الوطني ورســـختا الوعي الوطنـــي والفكر الثوري في 

وجدان الشباب جياًل بعد جيل وحافظتا على الهوية الوطنية".
وتابع: "إننا اليوم بحاجـــة إلى الحفاظ على مجموعة القيم والمفاهيم 
لمواصلة مســـيرتنا النضالية وفي سلم أولوياتها دعم ومناصرة األسرى 

والوقوف إلى جانبهم في معاركهم المستمرة ونضالهم اليومي".
وأوضح فارس، أن اإلضرابات عن الطعام التي يخوضها األســـرى سواء 
بشـــكل فـــردي أو جماعي هي إحدى الوســـائل النضاليـــة للحفاظ على 

الحقوق والمطالب والصمود في وجه السجان".
وقال: "إن السجون التي أراد لها المحتل اإلسرائيلي الغاصب أن تكون 
مقبرة للروح والعقل ومنفى لألســـير الفلسطيني كانت معاهد لتعليم 

الوعي والصمود األسطوري في وجه السجان".
وأردف فـــارس: "إن الحركة األســـيرة اســـتطاعت بتفاهمهـــا وتضامنها 
ووعيها أن تكسر ممارسات االحتالل وأن تفشل مخططاته، وأصبحت السجون 

تخرج رجااًل وقادة ساروا بالصفوف األولى في مسيرة نضال شعبنا".
وأكد: "أننا كفلسطينيين نناضل من أجل حرية أرضنا وشعبنا، واألسير 
ضحى من أجل وطنه وشـــعبه، ويجب أن نكون على قدر هذه التضحيات 
مـــن خالل ترســـيخ الوعي فـــي أجيالنا حول تضحياتهـــم والحديث عن 
بطوالتهـــم وصمودهم وتحديهم للمحتل، وأن نكون جســـدًا واحدًا في 

التضامن المستمر معهم ومع إضراباتهم عن الطعام".
وختم حديثه قائاًل: "اآلن هي ساعة الحقيقة للوقوف إلى جانب األسرى 
وااللتفـــاف حول قضيتهـــم، وإثبات أن نضالهم لـــم يذهب هدرًا وأنهم 
يمثلون رموزًا للشعب الفلســـطيني، وإن التاريخ لن يرحمنا إذا تخاذلنا أو 

قصرنا بحقهم، وسيكتب أن هناك شعبًا نسي أسراه في السجون".

"العربيــة األميركيــة" تطلق سلســلة دورات 
تدريبية لطلبة الحقوق حول عقوبة اإلعدام
جنين-محمد بـــالص: أطلقت كلية الحقوق في الجامعـــة العربية األميركية، 
أمس، سلســـلة دورات تدريبية متخصصة لطلبتها حول عقوبة اإلعدام، وذلك 
تنفيذا لمشـــروع "كرامة" والهادف إلى تعزيز وترســـيخ فكرة حقوق اإلنسان، 

بالتعاون مع الوكالة اإليطالية للتنمية.
وبين رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق، منسق المشروع في جنين، 
الدكتور ســـعيد أبو فارة، إن هذا المشروع الذي ينفذ لمدة عام كامل، جاء بعد 

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والوكالة اإليطالية للتنمية.
وأوضح أبو فارة، أن المشـــروع يســـتهدف طلبة كليـــة الحقوق، ويهدف إلى 
تعريفهـــم بالضمانـــات القانونية لتطبيـــق عقوبة اإلعدام فـــي ظل األنظمة 
القانونية الفلســـطينية المختلفـــة، ويوضح اختالف األنظمـــة القانونية في 

فلسطين.
وقال: "فـــي قطاع غزة يطبق قانون االنتداب ســـنة 1936 والذي يعاقب على 
15 جريمة باإلعدام، وفي الضفة يطبق قانون العقوبات األردني رقم 16 لســـنة 
1960 والذي يعاقب على 17 جريمة، أما قانون الثورة العســـكرية لســـنة 1979 

المطبق في فلسطين يعاقب على 33 جريمة".
وأوضـــح، أنه يتـــم من خالل الـــدورات التوضيـــح للطلبة أن هـــذه القوانين 
المختلفة المعمول بها في فلســـطين، قد تؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة، 
والذي يعد من أهم القوانين األساســـية التي يتمتع بها اإلنســـان، وفق كافة 

الشرائع السماوية والوضعية.
ولفـــت أبو فارة، إلـــى أن الكلية نفذت الـــدورة الثانية بعنـــوان "المواءمات 
التشـــريعية بين المواثيق الدولية والتشـــريعات الفلســـطينية حول عقوبة 
اإلعدام"، وسبقت ذلك دورة كانت بعنوان "الضمانات القانونية لتطبيق عقوبة 
اإلعدام في فلسطين"، عدا عن دورات أخرى باإلضافة إلى عقد لقاءات مع خبراء 
لالستفادة من خبراتهم، فيما سيقدم الطلبة أبحاثا علمية حول عقوبة اإلعدام، 

والبحث الفائز سيحصل على جائزة مالية.

اختـتام فعاليات مخيم
الشهيـد زيـاد أبـو عـيـن

رام الله - "األيام": اختتم قوات األمن الوطني ومؤسسة الشهيد زياد أبو عين، 
أمس، في اريحا، فعاليات مخيم التعايش "دورة الشهيد زياد أبو عين" بحضور 
محمود العالول نائب رئيس حركه فتح، وأحمد عساف رئيس مؤسسة الشهيد 
زياد أبـــو عين، ورمال ابو عين زوجة الشـــهيد والمدير التنفيذي للمؤسســـة، 
وماجد الفتياني امين ســـر المجلس الثوري، وماجد الحلو رئيس هيئة التأمين 
والمعاشـــات، واللواء عبدالله كميل رئيس مجلس إدارة منظمة تطوع واعضاء 

مؤسسة الشهيد زياد ابو عين.
وشـــارك في التدريبات 180 طالبا من ثماني محافظات تلقوا خاللها نبذة عن 
تدريبـــات قوات االمن الوطني والمحاضرات التنظيمية والتثقيفية والتوعوية 
واهمية المقاومة الشعبية التي استشهد خاللها الشهيد الوزير زياد ابو عين.

واكـــد العالـــول اهمية المقاومة الشـــعبية وحماية االراضـــي التي تنتهك 
وتصادر في كل يوم، منوهًا الى أن الشهيد ابو عين استشهد وهو يزرع اشجار 
الزيتون دفاعًا عن االراضي الفلســـطينية، مشددًا على أهمية حماية االراضي 

الفلسطينية بجميع السبل التي كفلها لنا القانون الدولي.
مـــن جانبه، اثنى عســـاف على جهود االمن الوطنـــي وعقدهم الدورات التي 
تحمل اسم الشـــهيد زياد ابو عين وتكريمهم شـــهداء الشعب الفلسطيني، 

وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين.

"القدس المفتوحة" تفوز بجائزة
سقراط الدولية في العلوم والتربية

رام اللـــه - "األيام": فـــازت جامعة 
ســـقراط  بجائزة  المفتوحة،  القدس 
الدولية للعام 2017، كأفضل جامعة 

رائدة في العلوم والتربية.
وتسلم الجائزة نيابة عن "القدس 
المفتوحة"، مساعد رئيس الجامعة 
د.  الدوليـــة  العالقـــات  لشـــؤون 
عمـــاد الهودلي، من لجنـــة الجائزة 
األوروبية  الجمعيـــة  مـــع  بالتعاون 
لألعمـــال، فـــي احتفـــال أقيم في 
لإلعالن  لندن،  البريطانية  العاصمة 

عن الجائزة.
كما فاز رئيـــس الجامعة د. يونس 
عمـــرو، كأفضل مديـــر أدار جامعته 
فـــي المنطقـــة، وحصلـــت الجامعة 
بذلك على ترخيـــص يتعلق بحقوق 
اســـتخدام لقب أفضل جامعة، ولقب 
أعوام  أفضل رئيـــس لمدة خمســـة 

قادمة اعتبارًا من العام 2017.
ســـنويًا  الجائـــزة  هـــذه  وتمنـــح 
لثالث فئات هم: القـــادة التربويون 
الطبيـــة  والممارســـة  والجامعـــات، 
الفضلـــى، ومنظمـــات األعمـــال على 

مستوى العالم.
التي حصلت  الجامعـــات  ومن بين 
على جوائز مماثلة، جامعة سويســـرا 
الوطنيـــة  والجامعـــة  المفتوحـــة، 
المفتوحـــة وعن بعد فـــي كولومبيا، 
وجامعة بني ميريتا المســـتقلة في 
المكســـيك، وجامعة أرت فين كوروه 
األردنيـــة  واألكاديميـــة  التركيـــة، 
اليماني  البحرية، وجامعة  للدراسات 

للتكنولوجيـــا فـــي الجزائـــر، إضافة 
لجامعـــات مـــن ماليزيـــا وجمايـــكا 

وباكستان وجنوب أفريقيا.
وقال عمرو، إن "القدس المفتوحة" 
الرائدة  الجامعات  واحدة من  أضحت 
على مســـتوى الوطن والمنطقة، وقد 
حصلـــت علـــى العديد مـــن الجوائز 
العالمية أبرزها جائزة القرن الذهبي 
العـــام 2015 في سويســـرا، وجائزة 
الدوليـــة من  الجوالـــة  للتطبيقـــات 
منظمة "ألكسو" في دبي العام 2016.
وأشار إلى ان حصول الجامعة على 
هـــذه الجائزة يؤكـــد تميزها، وأنها 
االعتمادات  مـــن  العديـــد  تمتلـــك 
الدوليـــة، فهي عضو فـــي عدد كبير 
من الهيئات والمنظمات واالتحادات 
والدولية، وكل  واإلســـالمية  العربية 
ذلك يسهم في تطوير التعليم في 

فلسطين وفي المنطقة.
وأوضح أن هـــذه الجائزة المرموقة، 
تمثل واحدة مـــن اإلنجازات المميزة 
الجامعة  التـــي حققتها  والنجاحات 
علـــى مـــدار 25 عاما مـــن عملها في 
الوطـــن، وباتـــت واحـــدة مـــن أهم 
الجامعـــات علـــى مســـتوى الشـــرق 
األوســـط، فـــي اســـتخدام التعليم 
اإللكتروني ومن ثم التعليم المدمج، 
وامتلكـــت جميـــع أدوات التعليـــم 

وآخرها فضائية القدس التعليمية.
وشـــكر الهودلـــي لجنـــة جائـــزة 
المميز لجهود  التقدير  سقراط على 
والتطور  المفتوحة  القـــدس  جامعة 

الذي حققتـــه والذي أهلها للحصول 
على هـــذه الجائـــزة المرموقة، ووعد 
الجائـــزة  هـــذه  علـــى  بالمحافظـــة 
أجـــل تحقيق  العمل من  ومواصلـــة 

المزيد من التقدم والنجاح.
ونوه إلـــى أن اختيار المؤسســـات 
الفائزة يتم بنـــاء على جملة معايير 
علميـــة خاصـــة بالجائـــزة أبرزهـــا: 
والتخطيط  والقيـــادة  األداء،  فاعلية 
والمســـؤولية  االســـتراتيجي، 
واإلبـــداع،  واالبتـــكار  المجتمعيـــة، 
اإلداريـــة  والمهـــارات  والمهنيـــة، 
العمل،  وأخالقيـــات  االســـتثنائية، 
الممارسات  ألفضل  المسؤول  وتبني 
اإلداريـــة ومســـاهمته فـــي إنجـــاح 
المؤسسة، وتميزها من خالل تقديم 

الخدمات بجودة عالية.
هـــي  الجامعـــة  رؤيـــة  أن  وبيـــن 
توفير التعليم لكافة أبناء الشـــعب 
والنساء  الفقراء  خاصة  الفلسطيني، 
المجتمع  فـــي  المهمشـــة  والفئات 
ومـــن فاتهم قطار التعليم، مشـــيرا 
إلى أن "القدس المفتوحة" ستواصل 

مسيرتها من نجاح إلى آخر.
المفتوحـــة"  "القـــدس  إن  وقـــال 
أصبحـــت من أكبـــر الجامعـــات على 
مســـتوى الوطـــن، وهـــي عضـــو في 
العديـــد من االتحـــادات األكاديمية 
والدوليـــة،  واإلســـالمية  العربيـــة 
وتمتلك هيئـــات إدارية وأكاديمية 
تعـــّد األفضل على مســـتوى الوطن 

والشرق األوسط.

الهودلي يتسلم الجائزة.

"مركــز المعلمين في نعلين" يحيي ذكرى يوم األرض
م مركز المعلمين نعلين/ برنامج البحث والتطوير 

ّ
رام الله - "األيام": نظ

ان، أول من أمس، فعالية لمناسبة 
ّ
التربوّي في مؤسسة عبد المحسن القط

ذكرى يوم األرض.
وانطلقت الفعالّية هذا العام بمســـار مشـــي من قلعة آل الخواجا في 
نعلين إلى جبل زبدة في البلدة ذاتها، شارك فيه 130 مشاركًا ومشاركة 
من مدن فلســـطين كافة، متعّرفين على المنطقـــة ونباتاتها وزهورها، 

 مدينة، بعد االحتفاظ ببعٍض منها.
ّ

التي تبادلوا تسمياتها في كل
هم 

ّ
وكان لألطفال، بشـــكٍل خاص، اهتماٌم كبير بقطـــف الزهور، ولكن

موا مـــن أّمهاتهم حينها أّن القطف ليس الخيـــار الوحيد لالحتفاء 
ّ
تعل

بجمـــال الزهرة، فقالت إحدى أّمهات نعلين: "ما تلقطوا كل وردة، خليها 
باألرض، رح تذبل بإيديكم على الفاضي".

 هذه الفعالية بدورها إلى التشابك والتالقي حول األرض بين 
ُ

وتهدف
 المدن ثانيًا؛ فقال 

ّ
األجيال المختلفة أّواًل، وبين الفلســـطينيين مـــن كل

يوسف الخواجا، الباحث والمنسق في مركز المعلمين، إّن هذه الفعالّية 
التي ينظمها المركز ســـنوّيًا هي تعارف إنســـانّي ومعرفّي واجتماعّي، 
ومساحة حّرة للفلسطينيين الذين ال يستطيعون الوصول إلى بعضهم 

بسهولة.
وقالت المشـــاركة ليلى بكري من قرية البعنة: "الصبايا إللي معنا أول 
مرة بيشـــوفوا نعلين، بيقولـــوا إنه هاي نفـــس األرض ونفس الطبيعة 
ا ومن ريحتنا ومن ريحة فلســـطين، فلســـطين 

ّ
والزيتـــون، كل اشـــي من
نفسها هون أو بالجليل".

من جانبها، عّبرت المشاركة فاطمة بكري عن رغبتها في أن تكون لها 

مشاركة فعالة في إحياء يوم األرض العام القادم، مضيفة: "يا ريت إحنا 
إللي بنقدر نستضيفكم في الجليل".

اع، الكاتب والسياســـّي من قرية بيت جن في الجليل، 
ّ
وقّدم محمد نف

مداخلة فكرّية عن مفهوم األرض والدفاع عنها، ونبذة تاريخية عن يوم 
 على عراقة أصلنا 

ّ
األرض، قائاًل: "نلتقي بين أشجار الزيتون المعّمر الدال

وجذرنا وعروبتنا، لنعـــزز انتماءنا إلى هذه األرض وإلى لغتنا ووجودنا"، 
مشـــيدًا بدور الشـــباِب في مقاومة طمس الهوية الفلسطينّية، مضيفًا: 
 قرية، يجب أن 

ّ
 موقع وكل

ّ
 نبتـــة وكل

ّ
"يجب أن يتعّرف الشـــباب على كل

يعرفوا بالدهم ليدافعوا عنها".
 عن قرية 

ً
كما قّدم المخرج باســـل طنوس، من مواليد الناصرة، مداخلة

إم الحيران في النقب، التـــي يعّدها االحتالل قرية غير معترف بها، أي 
ال تصلهـــا تمديدات الكهرباء وال الماء وتفتقـــر للطرق المعّبدة؛ واصفًا 

تجربته في الحراِك مؤخرًا ضّد تحويلها إلى إم الحيران اليهودّية.
اها 

ّ
 غن

ٌ
"متى الجبل رفع ظهره، القرميد عن ظهره انســـحب"، هي جملة

الفنان أحمد الجلماوي، مشـــيرًا إلى زوال المســـتوطنات "اإلســـرائيلية" 
المحيطة، في جلســـٍة غنائية ضمـــن الفعالّية، قّدم فيها للمشـــاركين 
أغاني تراثيـــة ووطنّية؛ بينما قـــّدم الفنان فؤاد اليماني نشـــاطًا فنّيًا 

لألطفال، رسموا فيه خارطة فلسطين معًا.
 إلى رائحة الزهور الربيعّية، والبازيالء الخضراء الطازجة، واللوز 

ً
إضافة

األخضـــر؛ فاحت رائحة الطعـــاِم من مطبٍخ في الهـــواء الطلق، تطبخ فيه 
 النباتات الربيعّية كالخبيزة والهندبة، ليأكل 

ّ
نساء بلدة نعلين بحّب، كل

جميع المشاركين معًا في نهاية اليوم.

مشاركون في الفعالية.

غزة: نشطاء يطلقون حملة إعالمية لفك الحصار    
كتب عيسى سعد الله:

النشـــطاء  مـــن  مجموعـــة  أطلقـــت 
والشخصيات الوطنية والعامة والمثقفين 
واألطبـــاء  واألكاديمييـــن  والصحافييـــن 
المؤسســـات االهليـــة حملـــة  وممثلـــي 
شعبية بعنوان "غزة موحدة ضد االحتالل 
والحصـــار والتهميش" وذلك خالل مؤتمر 

صحافي عقد على انقاض المجمع اإليطالي 
المدمر غـــرب مدينة غـــزة، أمس، بحضور 
عشرات الشـــخصيات وممثلي المؤسسات 

والفصائل.
وقـــال نضال غبـــن احـــد القائمين على 
الحملـــة، فـــي مجملها ســـتكون اعالمية 
تســـتمر لثالثة اشهر ستستخدم وسائل 
االعـــالم كافـــة، ســـواء مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي أو االعالم الجماهيري  لتعرية 

االحتـــالل وتذكير العالـــم بالحصار، الذي 
تفرضه إســـرائيل علـــى قطاع غـــزة منذ 

عقدين من الزمن.
وأضـــاف غبن في كلمة لـــه خالل اطالق 
الحملة، انها ســـتتضمن ايضًا، مســـيرات 
وفعاليات ميدانية يشـــارك فيها ممثلون 

عن الفصائل والمؤسسات والمثقفين.  
وقـــال غبن: ان رفع الحصار عن قطاع غزة 
وتأكيـــد دمجه بالمشـــروع الوطني كفيل 

بإعادة الحيوية لهذا المشـــروع، مؤكدًا أن 
انقاذ غزة يعني انقاذ المشـــروع الوطني، 
مضيفًا انه وبناء على هذا تداعت مجموعة 
مـــن الشـــخصيات الوطنيـــة والعامة من 
مثقفين وكتـــاب واكاديميين على تعزيز 

دور غزة في هذا المشروع.
وقال منســـق الحملة عبد الكريم عاشور 
انها تأتي بعد ان ضاقت سبل الحياة على 
سكان القطاع واصبح وضعهم كارثيا ولم 
يعد سكانه يتحملون المزيد من المعاناة.

واضاف عاشـــور في  المؤتمر الصحافي 
ان عشـــرات المرضى يموتون بسبب عدم 
تلقيهم العالج ومنعهم من السفر للعالج 

في الخارج خصوصًا مرضى السرطان.
وقال: غزة أصبحت مقبرة أحالم شـــبابها 
الذيـــن يعجزون عن الحصـــول على فرصة 
عمل تعـــزز صمودهـــم وحبهـــم لألرض 

والوطن وتثنيهم عن ركوب البحر والغرق  
للوصول الى أوروبا.

وأشـــار الى أن عشـــرات آالف االســـر ال 
تزال بدون مأوى ومســـكن نتيجة الحروب 
اإلســـرائيلية المتكررة التـــي تعرض لها 

قطاع غزة خالل السنوات العشر األخيرة.
كما لفت الـــى أن رجال األعمال في القطاع 
اصبحـــوا يبحثـــون عـــن عمـــل بداًل مـــن ان 
يساهموا في خلق فرص العمل التي تساعد 

على تخفيض نسب البطالة المرتفعة.
وقال عاشـــور ان العمل على رفع الحصار 
عن قطاع غـــزة وتأكيد دمجه بالمشـــروع 
الوطنـــي كفيـــل بإعـــادة الحيويـــة لهذا 
المشروع واستبعاد أي مخططات جهنمية 
تســـعى الى سلخه عن الضفة الغربية عبر 
حلـــول مجتزأة فيما يســـمى تقرير مصير 

الشعب الفلسطيني في دولة غزة.

افتتاح دورة للشرطة حول مناهج 
البحث العلمي والتحليل اإلحصائي
أريحا - "األيام": افتتحت في كلية فلسطين للعلوم الشرطية بأريحا، أمس، دورة تخصصية 
للشرطة، حول مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، بحضور نائب مدير الكلية المقدم 

عمر بني منية، والعديد من الضباط والمدربين المشرفين في الكلية.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشـــرطة، أن 11 ضابطًا يشـــاركون بالدورة، 
التي تستمر أســـبوعين من التدريب النظري والعملي، ويدرب فيها ويشرف على برنامجها 

المقدم يوسف أبو فارة.
وأشار المقدم بني منية إلى أهمية مثل هذه الدورات التخصصية في رفع كفاءة المشاركين 
فيها، خاصـــة أن التدريب يركز على الجوانـــب العملية واالجرائية، التـــي تصب في النهاية 
لتقديم الخدمة األفضل للمواطنين، وعبر إدارات متخصصة وضباط لديهم الكفاءة والمهارات 

الالزمة، مؤكدًا ضرورة االستفادة من الخبرات التي سيتلقاها المشاركون في الدورة.


