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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مزاد بيع مواد خردة رقم 2019/01

الخاصة: بيع مواد خردة 

 تعلن شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن طرح المزاد أعاله حسب البيانات 

و المواعيد التالية:-
- س���يكون آخر موعد لتسليم المزاد ابتداء من صباح يوم السبت الموافق 2019/04/27 وحتى 

ساعة فتح المظاريف الساعة 12 من نفس الزمان والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مس���تندات المزاد من دائرة المش���تريات بمقر الش���ركة الرئيسي بغزة 

ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا م���ن يوم الخميس الموافق  2019/04/18  

علمًا بأن ثمن نسخة العطاء )200( شيكل غير مستردة

- الزيارة الميدانية لمخازن الش���ركة للمعاينة ابتداء من الساعة ) 8.30 ( صباحًا وحتى الساعة 

) 02:00 ( بعد الظهر وذلك يوم االربعاء الموافق 2019/04/24 

- المعاينة للمواد بعد شراء كراسة العطاء 

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وقدره ) 18,500 ( شيكل » بشك بنكي أو كفالة بنكية أو نقدًا « 

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء

تليفاكس   2888481 / 08      -     صندوق بريد  1265 .	 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم الس���بت الموافق 

2019/4/20 عن كل من المناطق التالية في األوقات المبينة فيما يلي:
1 : من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

شركة التكامل والمناطق المجاورة، مبنى منظمة التحرير، مبنى الحرس الرئاسي داخل 

المقاطعة، جزء من المقاطعة والمناطق المجاورة، عمارة لويز والمناطق المجاورة.

2 : من التاسعة صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا عن المناطق التالية من محافظة بيت لحم:

إسكان كارلو غبار، منطقة فريدو قطان، أجزاء من منطقة المخانق ومنطقة السدر من بيت 

جاال والمناطق المحيطة.

تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

إعالن عطاء

تعشيب ملعب مخيم بالطة وترميم جزء من المبنى القائم وإضافة درج خارجي 

بالظرف  القدم عن طرح عطاء  القدم واالتحاد االسيوي لكرة  الفلسطيني لكرة  يعلن االتحاد 

المختوم  لتوريد وتركيب عشب صناعي في مدينة نابلس – مخيم بالطة بما في ذلك ترميم 

جزء من المبنى القائم واضافة درج خارجي لمدخل المبنى وذلك حسب المخططات ووثائق 

العطاء وتعليمات المهندس المشرف.

• يمكن للمقاولين الراغبين في االشتراك في العطاء استالم نسخة من وثائق العطاء 	

ومخططات المشروع من مقر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم )الدائرة المالية( وذلك  

من خالل ايداع مبلغ غير مسترد وقيمته 100 دوالر في حساب االتحاد الفلسطيني 

لكرة القدم

البنك العربي – حساب رقم )9090-480870-510(

• شراء العطاء: سيتم شراء العطاء ابتداء من يوم االحد الموافق 2019-04-21 ولغاية 	

يوم األحد الموافق 2019-04-28 الساعة الثانية عشرة ظهرا.

• يوم 	 العاشرة صباحا من  الساعة  تمام  عام في  اجتماع  الموقع: سوف يعقد  اجتماع 

االثنين الموافق 2019-04-29 وذلك في الموقع – مخيم بالطة – نابلس.

• موعد االستفسار: سيكون اخر موعد لالستفسار هو يوم السبت الموافق 2019/5/4 	

الساعة الثانية عشرة ظهرا.  

• تقديم العطاء: اخر موعد لتقديم العطاء يوم الثالثاء الموافق 07-05-2019 الساعة 	

الرام.   – القدم  لكرة  الفلسطيني  االتحاد  بمقر  التسليم  الثانية عشرة ظهرا.سيكون 

ويلي التسليم فتح العطاء الساعة الثانية عشرة و النصف بحضور المقاولين في مقر 

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

 الشروط المطلوبة لدخول العطاء:

ان يكون المقاول مسجاًل لدى اتحاد المقاولين و مصنفا لدى لجنة التصنيف الوطنية  1-

في مجال االبنية بحيث ال تقل درجة تصنيفه عن درجة اولى او ثانية.

لجنة فتح العطاء غير مقيدة بقبول اقل األسعار وبدون ابداء األسباب. 2-

األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة – المشروع معفى  3-

من الضريبة

ان يكون قادرا على استصدار فاتورة صفرية رسمية. 4-

يشترط على المقاول اصدار فواتير غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لذلك يتوجب  5-

على من يود المشاركة في العطاء ان يكون قادرا على استصدار شهادة براءة ذمة من 

دائرة ضريبة الدخل. 

االف  6- )عشرة  دوالر   10,000 بقيمة  بنكية  كفالة  او  بنكي مصدق  ارفاق شيك  يجب 

دوالر( سارية المفعول لمدة 3 شهور من تاريخ اقفال العطاء باسم االتحاد الفلسطيني 

لكرة القدم ولن ينظر في أي عطاء ما لم يكن مرفقا بالتامين.

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 7-

االنكليزية.  8- و  العربية  باللغتين  الكميات  جداول  من  نسختين  المقاول  تسليم  يتم 

مرفقًا  يكن  لم  ما  عطاء  اي  في  ينظر  لن  النسختين.  وتسليم  تعبئة  المقاول  على 

بالنسختين. مع العلم انه سيتم توقيع العقود مع االتحاد االسيوي لكرة القدم )الجهة 

الممولة( و اللغة المعتمدة هي اللغة االنكليزية للتواصل و للدفعات. 

Invitation to Bid
The Palestinian Football Association (PFA) and the Asian Football Confedera-
tion (AFC) announce a tender: Balata YC HQ refurbishment project. – Balata 
camp – Nablus.
The project includes the supply and installation of artificial grass in proposed 
playground, the restoration of part of the existing building and the addition of 
an external staircase to the entrance of the building. 
Contractors wishing to participate in the tender and  receive a copy of the ten-
der documents (technical specifications – bill of quantities – drawings); should 
deposit  a non-refundable fees of 100$ to the following account and submit 
the invoice to the financial department of the Palestinian Football Association.
Arab Bank: (9090-480870-510)

Tender schedule: 
1. Purchase of tender: tender may be purchased from Sunday 21/04/2019 till 

Sunday 28/04/2019 by maximum 12.00PM. 
2. First meeting: a general meeting will be held at 10:00AM on Monday 

29/04/2019 at the Balata Youth center – balata camp. 
3. The date of inquiry: the last date of inquiry will be at 12:00Pm Saturday 

04/05/2019. 
4. Submission of tender: deadline for submission of tender will be at 12:00 

Pm Tuesday 07/05/2019 at the Palestinian Football association – Al ram. 
The tender will opened at 12:30Pm on the same day with the presence 
of the contractors. 

Conditions for entering the tender: 

1. The contractor shall be registered at the local contractors’ union and 
shall be classified by the National Classification Committee in the 
field of buildings and shall obtain a classification of not less than the 
first or second classification class. 

2. The bid opening committee is not restricted to accept the tender 
that has the lowest price and without giving any reasons or excuses.

3. Prices should include all kind of taxes except VAT. The project is 
exempt from taxes. 

4. The contractor should be able to issue an official zero tax invoices.
5. - The contractor is required to issue invoices not including value 

added tax, so those who wish to participate in the tender must be able 
to obtain a certificate of clearance from the Income Tax Department.

6. A valid bank check (bank guarantee) of 10,000 $ shall be valid for 3 
months from the closing date of the tender on behalf of the Palestine 
Football Association. No tender shall be considered unless it is ac-
companied by insurance. 

7. Tender advertising fees should be paid by the winning bidder. 
8. The contractor shall fill both copies of bill of quantities purchased 

with the tender (in Arabic and in English) since the contract will be 
signed with the AFC (the tender sponsor). And the contact language 
should be the English language. 

www.pma.ps

ســلطة النقــد الفلســطينية هــي مؤسســة مســتقلة تلعــب دورًا هامــًا فــي تنميــة االقتصــاد الفلســطيني مــن خــال أداء دورهــا فــي الحفــاظ علــى 

ــة الجهــاز المصرفــي ومؤسســات اإلقــراض المتخصــص والنظــام الصريفــي وإدارة نظــم  االســتقرار المالــي والنقــدي فــي فلســطني عــر ترخيــص ورقاب

المدفوعــات وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى نظــام مصرفــي ســليم وفعــال.

وحيــث تســعى ســلطة النقــد دومــا إلــى اســتقطاب الكفــاءات للعمــل لديهــا وفــق مبــدأ الشــفافية وت�كافــؤ الفــرص، فإنهــا تعلــن عــن توفــر شــاغر مديــر 

دائــرة الخدمــات العامــة وفــق الشــروط التاليــة:

مدير دائرة الخدمات العامة الشاغر :

المحافظ / نائب المحافظالجهة المسئولة )المشرفة(:

S1aالدرجة الوظيفية: 

الوصف العام للوظيفة: 
يعتــر مديــر الدائــرة مســؤواًل عــن قيــادة الدائــرة اســراتيجيًا ومهنيــًا فيمــا يتعلــق بالخدمــات العامــة بمــا فــي ذلــك أمــور اللــوازم والمشــريات 
والخدمــات المســاندة وعــن ضمــان مســاهمتها فــي تحقيــق أهــداف المؤسســة والتــزام الدائــرة بالسياســات واإلجــراءات الداخليــة والقوانــن 
واألنظمــة ذات العالقــة، ويكــون مســؤواًل عــن ضمــان توفــر بيئــة عمــل مالئمــة وصحيــة بشــكل يكفــل فعاليــة عمــل كادر ســلطة النقــد. كمــا يمكــن 
موظفــي الدائــرة وأقســامها المختلفــة مــن العمــل بشــكل فعــال مــن خــالل اســتخدام تقنيــات وأســاليب اإلدارة الحديثــة والممارســات الفضلــى، 

ويقــدم معلومــات دقيقــة وتقاريــ�ر وتوصيــات لــإدارة العليــا بشــكل دوري وحســب الحاجــة.

المؤهل العلمي والخرة الازمة للوظيفة:

درجة البكالوري�وس أو الماجستر في أحد المجاالت ذات العالقة من جامعة معرف بها.

الخرة العملية:
• درجة الماجستر: ثماني سنوات من الخرة العملية في نفس المجال.

• درجة البكالوري�وس: اثنتا عشرة سنة من الخرة العملية في نفس المجال.
• تعتر الخرة في المؤسسات الدولية والخرة في المؤسسات المالية ميزة إضافية.

اتقــان اللغتــن العرب�يــة واإلنجليزيــة بشــكل تــام كتابــة ومحادثــة والقــدرة علــى تقديــم العــروض بشــكل المهارات اللغوية:
واضــح ومختصــر باســتخدام اللغتــن. 

يمكــن لمــن ت�توفــر لديهــم المتطلبــات الوظيفيــة المطلوبــة وي�رغبــون فــي الرشــح لهــذه الوظيفــة، التقــدم بطلــب التوظيــف مــن خــالل النظــام علــى 

الرابــط االلكرونــي )www.pma.ps/ar-eg/careers.aspx( بحــد أقصــى يــوم الخميــس 2019/04/25.

مالحظة: 

سيتم االتصال فقط بمن تنطبق عليهم شروط االعالن.• 

مع تمنياتنا للجميع بدوام التقدم والنجاح 

إعالن توظيف

جامعة القدس تشارك في 
الصين باجتماع للبحث العلمي

رام الله - "األيام": ش���ارك رئي���س جامعة القدس عماد أبو كش���ك، باالجتماع الثاني 
والعش���رين لمنظمة comsats، المنعقد في مدينة تيانجين الصينية، بمش���اركة 25 

دولة من آسيا وافريقيا وأميركا الالتينية.
وتمث���ل جامعة القدس فلس���طين في هذا االجتم���اع الذي يعق���د برعاية الحكومة 
الصينية، ويتضمن مناقش���ة أهم إنجازات مراكز التميز في الدول األعضاء، ومن بينها 

مركز أبحاث تغيرات المناخ في المنطقة الذي أسسته جامعة القدس.
وعرض أبو كش���ك، خالل االجتم���اع أهم إنجازات جامعة الق���دس، خاصة إطالق مركز 
تغيرات المناخ، بالشراكة مع منظمة comsats ومناقشة المشاريع المستقبلية الخاصة 

بالعلوم والتكنولوجيا للعام 2019 - 2020.
وأش���ار أبو كش���ك الى أن هذا التجمع العلمي يتيح الفرص للمبدعين والباحثين، من 
االس���تفادة واس���تعمال مراكز األبحاث عالي���ة التكنولوجيا في حكوم���ات الدول ال� 25 
األعضاء، لتقديم أبحاث متقدمة تخدم الشعب الفلسطيني، إضافة الى تقديم منظمة 

comsats عددًا من منح الماجستير والدكتوراه للمهتمين بالبحث العلمي.

اختتام برنامج دعم نفسي للنساء في جنين 
جنين - "وفا": اختتم مركز الدراس����ات النس����وية في جنين، برنامج الدعم النفسي 
"برنامج المرأة الفلسطينية االحتالل والفقدان"، الذي نظم في مركز جمعية النجدة.

وأش���ارت المش���اركات في البرنامج إلى حجم التأثير النفس���ي الكبير الذي 
أوج���ده البرنامج ممث���اًل بالميس���رات والداعمات، الفتات إلى أنهن س���يقمن 

بتحويل تجاربهن القاسية إلى حكمة تساعد في المستقبل.
وقالت مدي���رة البرنامج أمل األحمد، أمس، إن الفعالي���ة الختامية تجلت في 
لقاءات الدعم الجماعي للنس���اء الفاقدات، وسماع همومهن وآالمهن، للوصول 

إلى االبتسامة والمضي قدما بقوة وثبات وصواًل إلى تخطي الصدمة.
ونوهت األحمد إلى أن اللقاء جاء ضمن برنامج "المرأة الفلسطينية االحتالل" 
والفق���دان الذي ينفذه المركز منذ العام 2002 وحتى اآلن، والذي يس���تهدف 
النس���اء الفاقدات من خالل االحتالل، ويهدف إلى الدعم النفسي واالجتماعي، 

وتخفيف حدة الصدمة لديهن.

قطامي يبحث مع "فلسطين 
األهلية" التعاون لدعم الطلبة 

بيت لحم - "األيام": بحث رئيس مجلس أمناء جامعة فلس���طين األهلية في بيت لحم، 
داود الزير، ورئيس الجامعة عوني الخطيب، مع مستشار الصناديق العربية واإلسالمية، 
ناصر قطامي، والوفد المرافق له، أول من أمس، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الزير أهمية دور قطامي من خالل هيئة الصناديق العربية واإلسالمية، في دعم 
المش���اريع بالمؤسس���ات والهيئات المحلية التي تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز 
صمود المواطني���ن، وأهمية التعاون بين الجامعة وهيئة الصناديق لتنفيذ مش���اريع 

مشتركة تخدم الطلبة وتساعد في تطوير قطاع التعليم.
من جهته، تحدث الخطيب عن خطة الجامعة اإلس���تراتيجية، مس���تعرضًا ابرز برامج 

الجامعة وتوجهاتها نحو التطوير األكاديمي والبحثي.
بدوره، أشار قطامي إلى أن زيارته لجامعة فلسطين األهلية تأتي في سياق بحث سبل 
التعاون وتعزيز العالقات مع المؤسس���ات الفلسطينية، والتغلب على الظروف الصعبة 

التي يواجهها الشعب الفلسطيني من االحتالل.

بيت لحم: إطالق 
حملة لحماية األرض

بي����ت لحم - "األي����ام": أطلق����ت مديرية 
الدفاع المدني في محافظة بيت لحم، أول 
من أمس، الحملة المستمرة مع المؤسسات 

الشريكة لحماية األرض والحفاظ عليها.
وذك����ر تقري����ر إلدارة العالق����ات العامة 
واإلعالم في "الدف����اع المدني"، أن مديرية 
الدف����اع المدن����ي في محافظ����ة بيت لحم، 
وبالش����راكة مع بلدية بيت ج����اال ووزارتي 
الزراع����ة والتربي����ة والتعلي����م، واإلغاث����ة 
الطبية، ومتطوعي الدفاع المدني واألهالي 
أطلقت حملة لتنظيف األعش����اب وإزالتها 

لتفادي وتجنب حرائق األعشاب الكبيرة.
وأشار إلى أن الحملة انطلقت من مدينة 
بيت جاال، حيث س����يعمل المشاركون على 
إزال����ة وتنظيف األعش����اب الكبي����رة التي 
تشكل خطورة، خاصة بجانب الطرق، مبينًا 
أن الحملة تستمر عدة أيام، وتشمل جميع 
أرج����اء محافظ����ة بيت لحم، بالش����راكة مع 

البلديات والجهات الشريكة.

إشهار كتاب "دار 
صالح ناظرة القدس"

بي���ت لح���م – حس���ن عب���د الج���واد: 
اس���تضافت قري���ة دار ص���الح، أمس، 
حفال ثقافيا بمناس���بة إش���هار كتاب 
"دار ص���الح ناظ���رة الق���دس" للكاتب 
الذي يتحدث  والصحافي عثمان صالح 
عن القري���ة الت���ي تطل عل���ى مدينة 

القدس المحتلة.
وش���دد أمين س���ر حركة فتح بالبلدة 
إبراهي���م مب���ارك عل���ى ان حركة فتح 
ترعى الحفل إيمانا منها بأهمية تعزيز 
الرس���الة الوطنية الت���ي تؤكد التجذر 

الفلسطيني على ارض الوطن.
بدوره، ق���ال الناقد عزي���ز العصا، ان 
الكاتب تناول ف���ي كتابه جغرافيا دار 
صالح التي ظلمها التاريخ والمؤرخون، 
مش���ددا على انه اطلع على الكثير مما 
كتب���ه المؤرخون الذين تجاهلوا الريف 
القرية  الشرقي، خصوصا ما ش���هدته 
م���ن مع���ارك وصم���ود للرج���ال الذين 
س���اندوا الثوار في معارك متعددة في 

هذه القرى.

»تربية رام الله« تكرم الفائزين 
بجائزة العبسي للمعلم المتمّيز

رام الل���ه - "األيام": كرمت مديرية التربي���ة لمحافظة رام الله 
والبيرة، أول من أمس، المعلمين الفائزين بجائزة أحمد العبسي 
للمعلم المتمّيز على مستوى مدارس رام الله والبيرة لعام 2019.
وحضر االحتف���ال، الذي أقيم في قاعة الم���دارس اإلنجليزية 
الحديثة مدير التربية باس���م عريقات، ومدي���ر جامعة القدس 
المفتوحة � فرع رام الله حس���ين حمايل، وخالد وسعيد العبسي 

ممثلين عن أحمد العبسي راعي الجائزة، ولجنة التحكيم.
وف���از بالمرك���ز األول المعلمة إيمان محمد إنجاص � مدرس���ة 
بنات قبي���ا الثانوية، والثاني: عبيدة رفيق البرغوثي � مدرس���ة 
أم صف���ا األساس���ية المختلطة، والثالث: ف���ردوس عودة حماد � 
مدرسة بنات خربثا المصباح األساسية، والرابع: منى محمد زياد 
� مدرسة بنات التركية الثانوية، والرابع مكرر: سناء خيري علوي � 
مدرسة ذكور دير جرير األساسية، والخامس: وفاء يعقوب أحمد 
� مدرسة بنات أبو قش الثانوية، والخامس مكرر: دانا نبيل شيخ 
إبراهيم � مدرس���ة بنات س���لواد الثانوية، والخامس مكرر: راية 

منير جرادات � مدرسة بنات نعلين الثانوية.
وق���ال عريق���ات، إن الجائزة تص���ب في رؤية ال���وزارة بتعزيز 
الش���راكة م���ع مختل���ف المؤسس���ات، وتعزيز ق���درات الطلبة 
والمعلمين ومديري المدارس، وتفعيل اس���تراتيجيات التعلم 

وتعزيز المهارات الحياتية، من خالل تحقيق المنافسة الشريفة 
بين المشاركين في الجائزة.

من جهته، هنأ سعيد العبسي الفائزين بالجائزة، مشيرًا إلى أن 
الجائزة بدأت تقطف ثمارها من خالل ازدياد أعداد المش���اركين 
فيه���ا، وتقديم المب���ادرات النوعية، التي ت���م تحكيمها ضمن 
مواصفات ومقاييس نموذجية تس���هم بإيجاد مخرجات تخدم 

المسيرة التعليمية.
وأكد محم���د الطيطي في كلم���ة لجنة تحكي���م الجائزة، دور 
المعلم بشكل أساسي في العملية التعليمية، واصفا المنافسة 
هذا العام بالشديدة لما فيها من عمق وأداء معرفي كبير مبني 
على قدرات واس���تراتيجيات متقنة ل���دى المعلمين، تركز على 

الطالب نفسه، بعيدًا عن أساليب التلقين.
بدوره، أش���ار حماي���ل إل���ى أن الجائزة تضمن���ت العديد من 
المجاالت الت���ي كان أبرزها تقديم الجانب اإلرش���ادي التوعوي 
ل���� 2500 طالب وطالبة ف���ي الثانوية العامة لمس���اعدتهم على 
اختيار التخصصات المناس���بة، والمش���اركة ف���ي تحكيم هذه 
الجائ���زة وغيرها من أوجه الش���راكة والتع���اون، داعيا كل معلم 
ومعلمة لديه مبادرات أن يقدمها ألس���اتذة الجامعة للمساهمة 

بتطويرها ونشرها. 

جانب من التكريم.

"القدس المفتوحة" تفتتح مختبر حاسوب 
ألنظمة التشغيل مفتوحة المصدر

رام الله - "األيام": افتتح مركز التعليم 
المستمر وخدمة المجتمع، بالتعاون مع 
مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ف���ي جامعة القدس المفتوح���ة، مؤخرًا، 
مختب���ر حاس���وب جديدًا لعق���د دورات 
تدريبية في أنظمة التش���غيل مفتوحة 

المصدر.
وقال رئيس قسم هندسة األنظمة في 
مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
نسيم حمايدة، في بيان للجامعة، أمس، 
إن أنظمة التش���غيل متع���ددة وكثيرة، 
منه���ا ما ه���و مخصص للمس���تخدمين 
م���ا ه���و مخصص  العاديي���ن، ومنه���ا 
لالستخدام على خوادم تعمل على مدار 
الس���اعة في مراكز البيانات والحوس���بة 
الس���حابية، وهن���اك أنظم���ة تش���غيل 
بحاجة إلى شراء تراخيص للعمل عليها، 
وأنظمة تشغيل أخرى مفتوحة المصدر 

ويمكن استخدامها بشكل مجاني.
وبّي���ن حماي���دة أن أنظمة التش���غيل 
)لينك���س( مفتوح���ة المص���در، بمعظم 
توزيعاتها، تحظى بش���عبية واستخدام 
عاليين، حيث تعتبر م���ن أكثر األنظمة 
استخدامًا في تش���غيل الخوادم، بسبب 
قوة النظام وثباته وسرعة األداء وكذلك 

الحماي���ة الت���ي يوفرها، ما ي���ؤدي إلى 
االعتم���اد عليه في تش���غيل التطبيقات 

الحساسة مثل قواعد البيانات.
وأوض���ح أن العمل بمج���ال تكنولوجيا 
المعلومات أصبح هذه األيام بحاجة ملحة 
إل���ى دورات تدريبي���ة تقنية متخصصة 
الحصول  يعتب���ر  وبالتال���ي  ومتنوع���ة، 
على ش���هادة احتراف للتعامل مع هذه 
األنظمة من أفضل الش���هادات التقنية 
التي قد تحص���ل عليها في هذا المجال، 

كما ستفتح الكثير من وظائف العمل.
م���ن جهت���ه، ق���ال القائ���م بأعم���ال 
مدير مرك���ز التعليم المس���تمر وخدمة 
المجتم���ع، محم���د فحل إن فكرة إنش���اء 
هذه المختبرات جاءت تلبية الحتياجات 
المجتمع المحلي، وتماشيًا مع التطورات 
التكنولوجية ف���ي المجاالت التي تحتاج 
إلى مث���ل ه���ذه األنظم���ة، الحتضانها 

ش���بكة األم���ان العال���ي ال���ذي توف���ره 
عل���ى المعلوم���ات، خاصة ف���ي األنظمة 
التش���غيلية الحساس���ة، مث���ل أنظم���ة 

البنوك واالتصاالت وغيرها.
الجامعة  رئي���س  بدوره، قال مس���اعد 
لش���ؤون التكنولوجي���ا واإلنت���اج ومدير 
مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
إس���الم عم���رو، إن "الق���دس المفتوحة" 
قامت بإيفاد مهندس���ين إل���ى بريطانيا 
واإلمارات الكتس���اب الخبرات الفنية في 
هذا النظ���ام، وحصلت عل���ى التراخيص 
الدولي���ة الالزمة لتش���غيل مركز تدريب 
وامتحان���ات دولية معتمدة من ش���ركة 
"ريدهات" العالمي���ة المتخصصة بنظام 
التش���غيل "ريدهات لينك���س"، وتعتبر 
"القدس المفتوحة" المؤسس���ة الوحيدة 
داخل فلس���طين التي تعق���د امتحانات 

دولية معتمدة بهذا المجال.

بقلم: وليد بطراوي

نسمع جعجعة وال نرى طحينًا
أشار تقرير "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2018" 
الصادر عن مؤسس���ة "أمان" الى "انعدام ثقة المواطنين بجهود 
مكافحة الفس���اد، حيث ارتفعت نس���بة من يعتبرون أن الفساد 
ازداد عن الس���نوات األخيرة من 55% العام 2017 إلى 67% العام 
2018، ما يشير الى حالة اإلحباط والروح التشاؤمية وانعدام الثقة 
في جهود مكافحة الفس���اد. كما توقع 70% في الضفة و51% في 
غزة أن الفس���اد س���يزداد في العام 2019". هذه األرقام، تستند 
الى ما يش���عر به المواطن وما يراه عل���ى ارض الواقع. فالحديث 
عن الفس���اد ليس بجديد، وفي كل مرة نس���مع أسماء واتهامات، 
لكننا ال نرى نتيجة. لس���ت خبيرًا في الفساد، ولكنه أنواع. فساد 
بين الفاس���دين، وه���ذا ال يعنيني كمواط���ن، بمعنى ان ينصب 
نص���اب على نص���اب "فخار يكّس���ر بعضه". ولكن الفس���اد الذي 
يصيبني كمواط���ن، هو ذلك الذي ينازعني عل���ى لقمة العيش، 
والذي يفضل هذا الش���خص عل���ى غيره، وال���ذي يعطي امتيازًا 
ألشخاص ال يستحقونه. والفس���اد الحقيقي يتمثل في عمليات 
النصب التي نس���مع عنها ونرى المتورطي���ن فيها أحرارا طلقاء. 
والفس���اد الحقيقي أال يحاس���ب مروجو األغذية الفاس���دة التي 
نس���مع عن ضبطها وال نرى واحدًا م���ن المتورطين وراء القضبان. 
والفساد الحقيقي في بعض مشاريع اإلسكان التي اصبح بعضها 
"بنكًا مركزي���ًا" لمصاصي دماء الناس. الفس���اد الحقيقي هو ان 
نعبد طريقًا ثم ننبش���ه مرة أخرى، ثم نعيد تعبيده ثم ننبش���ه. 
الفساد الحقيقي ان يكون المواطن واقفًا بالطابور، ويأتي مسؤول 
ليتجاوزه في البنك او في اس���تراحة أريحا وغيرها. هل من مزيد؟ 
الفساد هو كل ما نمارسه يوميًا. وما الحديث عن الفاسدين الكبار 
إال س���راب، فإن تمت محاسبتهم او لم تتم، فالفساد سيبقى، ألن 

بذوره منتشرة. 

"الغرب الكافر"
اس���تطيع االدعاء بأنن���ي جبت معظم دول الغ���رب دون مهانة 
ودون ان ترف���ض أي من هذه الدول منحي تأش���يرة لها. فبمجرد 
تقديم األوراق الصحيحة للحصول على تأش���يرة، حصلت عليها 
خ���الل الفترة الطبيعية والتي تتم اإلش���ارة إليه���ا عند تقديم 
الطل���ب. وعند وصولي الى أي من هذه الدول، تم التعامل بلطافة 
وود، ولم أتأخر يومًا بحجج أمنية او لفحص التأشيرة او لمزيد من 
الفحص. لألس���ف هذا ال يحصل في بعض ال���دول العربية، التي 
ان منحتك التأش���يرة يكون هذا بعد مشقة كبيرة، وبعد شروط ال 
تعد وال تحصى، وعند وصولك الى مطاراتهم او حدودهم البرية، 
ال تلقي تلك المعاملة اللطيفة والحسنة، ويتم التشكيك بأسباب 
زيارتك، ويتم طرح أس���ئلة ال يمكنك االحتف���اظ بحق رفض الرد 
عليها، ويتم فحص التأش���يرة وكأنك متهم، إضافة الى التأخير 
والمزيد من الفحص، ال لشيء وإنما ألنك فلسطيني حتى لو كنت 
حاماًل لجواز سفر اجنبي تبقى فلسطينيا. ولهذا فقد قررت ومنذ 
فت���رة طويلة أال ازور أي بلد أينما كان، إذا لم يحترمني كإنس���ان 

وكفلسطيني ولم يحترم جواز سفري.

150 عامًا
قررت يومًا مع صديق لي ان استكشف دهاليز المبنى القديم، 
وان نخاط���ر بالصعود الى تل���ك المنطقة المغلق���ة في المبنى. 
وفع���اًل، وصلنا ال���ى الفتحة الصغي���رة من الس���قف القرميدي، 
وعند فتحنا لها، س���قطت عدة طيور ميت���ة، خفنا من المجهول 
ولكننا قررنا ان نستمر في مغامرتنا. دخلنا الى السقف، ووجدنا 
صنادي���ق فيها الكثير من المخلفات، واذك���ر ان اهم ما وجدناه 
كان صحيفة "فلس���طين" يعود تاريخها الى العشرينيات، وعلما 
فلس���طينيا مغبرا وبعض الس���جالت والكتب. حملن���ا ما وجدناه 
ووضعناه في غرفة صغيرة للمزيد من البحث والتصنيف، وقررنا 
ان نفتح كل تلك الغرف المغلقة في المبنى، وهو ما كان فوجدنا 
جرارًا كتب عليها Jam تحتوي على مادة صلبة وهي المربى الذي 
تصلب على مر الزمان، وجرات أخرى فيها عجم الزيتون الذي جف 
واختفى أيضًا. كل هذا كان في مبنى مدرسة الفرندز للبنين في 
مدينة البيرة التي أنشئت العام 1901 بعد مدرسة الفرندز للبنات 
التي يعود تاريخ إنش���ائها في مدين���ة رام الله الى العام 1869. 
م���دارس الفرندز احتفلت يوم امس الجمعة، بمرور 150 عامًا على 
تأسيسها. هذه االحتفالية ال تخص من درسوا وتخرجوا منها منذ 
150 عامًا فحس���ب وإنما تخص الفلس���طينيين جميعًا والمسيرة 
التعليمية في فلسطين بش���كل عام. وهي مناسبة للتأكيد على 
عراقة التعليم في فلس���طين وعلى فلس���طينية مدارس الفرندز 
وهويتها الوطنية ودورها في تخريج األجيال كس���ائر المدارس 

في فلسطين. 

بيت الراحة في االستراحة
ال ش���ك ان تطورًا ملحوظًا قد شهدته استراحة المسافرين في 
أريحا، وان الترتيبات اللوجستية افضل بكثير مما كانت عليه في 
السابق، األمر الذي يقصر مدة االنتظار ويسهل أمور المسافرين 
من والى فلسطين. إال ان ما لم يتغير هو الوضع المزري للمراحيض 
فيها بالرغم من نش���ر العديد من اآلراء والفيديوهات حول هذا 
الموض���وع. ويع���ود ذلك لس���ببين، األول ع���دم تخصيص طاقم 
للحفاظ على نظافتها، والثاني س���وء اس���تخدام المواطنين لها. 
ربما تجدر دراسة اقتراح بأن يتم التعاقد مع شركة خاصة للقيام 
بأعمال التنظيفات واس���تيفاء مبلغ ش���يكل واحد من المواطنين 
المس���تخدمين للمراحيض حتى يش���عروا بأن عليهم المحافظة 

على نظافتها.

ً
لو كنت مسؤوال

ووجدت أنني لست في المكان المناسب، وان هناك من يستحق 
ان يكون في مكاني، الس���تقلت على الف���ور، وتركت الخبز لخبازه 

حتى ال احرق نصفه او كله.

الشاطر أنا
الشطارة يا جماعة انه بدل ما الناس تضحك عليك انت تضحك 
عليهم، وبدل ما يعملوك مس����خرة انت تعملهم مس����خرة. يعني 
انا مثاًل ألني ش����اطر، في ناس كثير بتتمسخر علّي ألنها حقودة 
وحسودة! انا وال بهمني، بس المهم إني انا اعملهم مسخرة، وأزيد 
من الش����عر بيتين اعمل حالي مس����خرة. يعني، وبما انه انا عندي 
قدرات مهولة في كتابة الس����يناريو، فكرت اني اعمل مسلسل او 
عمل فني مسخرة بمسخرة، ألنه ما في حد اشطر من حد. والشغلة 
ما بدها شطارة، مهو في كل عمل فني درامي الزم يطلع في واحد 
اهبل بحكي وحنكه ملووق، او س����نانه عوج وبتفتف او بتهته، او 
غبي مش فاهم الخمس����ة من الطمسة. المهم بعد كل هذا، وبعد 
ما اعمل من الناس ومن حالي مس����خرة، ضروري إني اقدم نفس����ي 
ع إني مخرج وكاتب س����يناريو وممثل كمان اللي قام بدور األهبل 
ا ع 

ّ
باتقان، واطرح حالي في األس����واق العربية والعالمية. اس����تعن

الشقا بالله، ال تنسوا تحملوا محرمة ألني راح ابلش اتفتف! 
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