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دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

لجنة المشتريات
دعوة لتقديم عطاءات

SJD-MOFP/2019/1 :المناقصة العامة رقم

CCTV Solution and access control system :موضوع المناقصة

الجهة المشترية: ديوان قاضي القضاة

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
 • يدعو ديوان قاضي القضاة المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين 

بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 • تقدم األســـعار بـ )الدوالر األمريكي( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة 

المضافة.
 • يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على  
www.kudah.pna. مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لديوان قاضي القضاة
ps أو من خالل ديوان قاضي القضاة خالل أوقات الدوام الرســـمي من الســـاعة 8:00 صباحًا 

وحتى 2:00 بعد الظهر.
 • تدفع رســـوم كراســـة المناقصة والبالغ قيمتها 150 شـــيقل لحســـاب وزارة المالية في 
بنك فلســـطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع 

العطاء المقدم.
 • يجب أن يتم تســـليم العطاء في صندوق العطاءات في ديوان قاضي القضاة في موعد 
أقصاه الســـاعة 10:30 من يوم األربعاء الموافـــق 2019/1/30 ويتم رفض جميع العطاءات 
التي ترد بعد الموعد المحدد، وســـيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من 

يرغب من المناقصين.
 • على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق 

بقيمة $1400  من قيمة العطاء على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/5/30.
 • أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

 • تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة المشتريات

إعالن اعادة طرح عطاء توريد مركبة تجارية مغلقة 
لشركة توزيع كهرباء الشمال )للمرة الثانية(

 رقم )46/2018(
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن اعادة طرح عطاء توريد مركبة 

تجارية مغلقة  لشركة توزيع كهرباء الشمال )للمرة الثانية(
 عطاء رقم )46/2018(

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة 
مجمع   – العامة  االدارة   – الشمال  كهرباء  توزيع  في شركة  العطاءات  دائرة 

بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
بتأمين ) شيك  الشركة مرفقة  العطاءات في  إلى دائرة  العطاء  تعاد نسخة 
مصدق أو كفالة بنكية ( بقيمة )15,000( شيكل ، وذلك حتى الساعة الرابعة 
بعد هذا  يرد  عطاء  أي  يقبل  ولن   2019/1/27 الموافق  االحد  يوم  من  مساءا 

الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .
• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	
• ثمن نسخة العطاء ) 500 ( شيكل غير مستردة .	
• تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم 	

رفض العرض .
• صباح 	 من  اعتبارا  بالمشاركة  للراغبين  العطاء  نسخ  تسليم  يتم 

يوم االثنين 2019/1/21
االدارة العامة

دولة فلسطين

دائرة ضريبة الدخل

 إعالن صادر عن دائرة ضريبة الدخل

سلفيات العام 2019

تتق���دم دائرة ضريبة الدخل بالتهنئة الحارة من جمهور مكلفيها بمناس���بة حلول 

الس���نة المالية الجديدة 2019، وتثمن عاليا دور المكلفي���ن الملتزمين مع الدائرة 

خالل العام 2018 وطيلة األعوام السابقة.

تهي���ب دائرة ضريبة الدخل بالس���ادة المكلفين المبادرة إلى دفع س���لفيات العام 

2019 وذلك لالس���تفادة من الخصم التش���جيعي الذي منحه القرار بقانون رقم 8 

لس���نة 2011 وتعديالته، حيث تقرر منح خصم تش���جيعي لسلفيات العام 2019 

وذلك حسب المواعيد والنسب التالية:

1� خصم بنس���بة %8 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قام المكلف 

بدفعها نقدًا للفترة الممتدة من 2019/1/1 ولغاية 2019/2/28.

2� خصم بنس���بة %6 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قام المكلف 

بدفعها نقدًا للفترة الممتدة من 2019/3/1 ولغاية 2019/3/31.

لق���د ألزم القانون جميع المكلفين بدفع س���لفيات على حس���اب الضريبة خالل 

السنة وذلك حسب المواعيد المحددة.

وعليه يس���تطيع أي مكلف أو مفوض عنه مراجعة مكت���ب ضريبة الدخل التابع له 

للحصول على قس���ائم الدفع الفوري لالستفادة من الخصم التشجيعي، أو قسائم 

الدفع الربعية للتسديد في المواعيد المحددة تفاديًا للغرامات.

ان دفع الضريبة هو واجب وطني ويساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
مع االحترام والتقدير،

عماد أبو صبحة
مدير عام ضريبة الدخل

"القدس المفتوحة" تعقد ملتقى اإلبداع 
الطالبي الرابع بفرعها في نابلس

نابلس - "األيام": عقدت جامعة القدس المفتوحة، 
أم���س، ملتقى اإلب���داع الطالبي الراب���ع، وذلك تحت 
رعاي���ة وبحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة، رئيس 
المجلس األعلى لإلبداع والتمي���ز المهندس عدنان 
سمارة، في مسرح الجامعة بفرعها في نابلس، وعبر 
نظام الرب���ط التلفزيوني "الفيدي���و كونفرنس" مع 

الجامعة في قطاع غزة.
وحض���ر االفتتاح الل���واء إبراهيم رمض���ان محافظ 
نابلس، ود. عالم موس���ى وزير تكنولوجيا المعلومات 
واالتص���االت، ود. يون���س عم���رو رئي���س الجامعة، 
ود. ري���اض الخض���ري نائب رئيس مجل���س األمناء، 
ود. عب���د الله عبد المنعم ود. س���ليمان خليل عضوا 
مجل���س األمناء، ونواب رئيس الجامعة ومس���اعدوه، 
ود. يوس���ف ذياب عواد مدير فرع الجامعة بنابلس، 
ومديرو الفروع، وعمداء الكليات، وممثلو المؤسسات 
األهلية والرس���مية الخاصة واألمنية، ورئيس بلدية 
نابلس عدلي يعيش، وممثلو إقليم "فتح" في نابلس.
وق���ال المحافظ ف���ي كلمت���ه: "إن إرادة الش���عب 
الفلس���طيني لن يس���تطيع أح���د أن يتحك���م بها، 
وس���يبقى الش���عب الفلس���طيني رغم األلم يناضل 
ويرفض كل المش���اريع الهادفة إل���ى إنهاء حلمه، 
وس���يبقى الطريق الصحيح الذي رسمه الشهداء من 

أبناء الشعب الفلسطيني".
من جهته، قال سمارة: إن هذا الملتقى يأتي اليوم 
لترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة وتعويدهم 
على المش���اركة والتميز واإلب���داع، والملتقى فرصة 
لرصد واكتش���اف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم 
واالس���تفادة من قدراته���م، كما أنه فرص���ة إلثراء 
المجال البحث���ي وتنميته ونش���ر ثقافته من خالل 
المنافس���ات العلمية واالبتكارية الت���ي تنمي روح 
العمل الجماعي والجد والمثابرة واالجتهاد لتحقيق 

الطموحات الطالبية.
إل���ى ذل���ك، ق���ال د. يون���س عم���رو: إن "الق���دس 
المفتوحة" عملت على ترس���يخ ثقافة إجراء البحوث 
العلمي���ة، وليس صدفة أن تحصل الجامعة على أربع 

جوائز في نتائج مس���ابقة التربية والتعليم العالي 
األولى للبحث العلمي.

وأض���اف: إن الجامعة في ملتقياتها ترعى طلبتها 
بوجه ع���ام، والمتميزين منهم بوجه خاص، لتنظيم 
أنش���طة طلبتنا في ميدان البحوث والتفوق، "ونحن 
جذبن���ا أقدام األس���رى لهذه الملتقي���ات لنكرمهم 
ْسركم بتلقي 

َ
ونشجعهم ونقول لهم: إن تحديكم أل

العلم ل���ه دور في صن���ع ش���خصيتكم األكاديمية 
العلمية لتخرج���وا من معتقالت االحتالل وأنتم على 

قدر كبير من العلم والمعرفة".
من جانبه، قال د. حس���ني عوض، عميد الدراسات 
العلي���ا والبحث العلمي، رئي���س اللجنة التحضيرية 
للملتق���ى اإلبداع���ي الطالبي الراب���ع: إن عدد أبحاث 
التخرج التي رش���حت للملتقى وص���ل 44 بحثًا، فيما 
وصل إلى المرحلة النهائية من المسابقة 22، شملت 
34 طالبًا وطالبة: 21 من المحافظات الش���مالية، و13 

من المحافظات الجنوبية".
وأض���اف: كما ج���رت الع���ادة ف���ي كل الملتقيات 
السابقة، فقد مرت األبحاث في 3 مراحل من التحكيم 
الدقيق في فروع الجامع���ة والكليات، ثم في عمادة 
الدراس���ات العليا والبحث العلم���ي، وفق المقاييس 
العلمية على أي���دي المتخصصين من أعضاء هيئة 

التدريس في الجامعة. 
وتابع د. ع���وض: "ش���ملت أبحاث الطلب���ة الفائزة 
هذا العام كلي���ات الجامعة والتخصصات المطروحة 
فيها كافة، كالعلوم التربوي���ة، واإلدارة واالقتصاد، 

واآلداب، والزراعة، واإلعالم، والعلوم االجتماعية".
وفي كلمة الطلبة المتميزين في الملتقى، شكرت 
الطالبة نس���مة محمود أبو بكر، من فرع جنين، باسم 
الطلب���ة، كل من أس���هم ف���ي إنجاح ه���ذا الملتقى 

بنسخته الرابعة.
وفي ختام الجلس���ة االفتتاحية، تم تكريم الطلبة 

المتميزين ومشرفيهم.
وشمل الملتقى على جلستين عرض الطلبة فيهما 

مجموعة من المشاريع.

لقطة من حفل االفتتاح.

"تربية بيت لحم" تناقش 
محاور التطوير التربوي

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: عقدت مديرية تربي���ة بيت لحم اجتماعًا، 

اس���تهدف مديري الم���دارس الحكومية والخاصة برئاس���ة مدي���ر التربية 

والتعليم العالي س���امي مرّوة، بحضور المدير اإلداري بس���ام جبر وعدد من 

رؤساء األقسام وموظفي قسم الميدان والمشرفين التربويين.

واس���تعرض مرّوة جملة م���ن المالحظات التربوية الت���ي تتعلق بالمهام 

اإلداري���ة والفني���ة الملقاة على عات���ق مديري الم���دارس لخدمة األهداف 

التربوي���ة وفقًا لألنظمة والقوانين المعمول بها ف���ي الوزارة وخاصة، فيما 

يتعل���ق بااللتزام بالتعليم���ات الخاصة بالرحالت المدرس���ية والتنبه حول 

آليات التعامل مع المؤسس���ات المحلية والدولية، باإلضافة إلى تفعيل دور 

المختبرات والمكتبات في المدارس وتحفيز المعلمين على المش���اركة في 

كافة المس���ابقات واألنشطة، مش���يرًا الى تنظيم مسابقة أفضل مدرستين 

حكوميتين وفق معايير تم تحديدها وذلك بالشراكة مع محافظة بيت لحم.

كما أطلع مرّوة الحضور على محاور التطوير التربوية التي تمت مناقشتها 

خالل اجتماع لجن���ة التربية في وزارة التربية والتعلي���م العالي المتعلقة 

بإلزامية التعليم ما قبل المدرس���ي وزيادة اإلقب���ال على فتح الرياض وفق 

إجراءات الترخيص التي أقرتها ال���وزارة وأهمية تفعيل لجان الطوارئ في 

المدارس وفق خطط معدة مس���بقًا، تحس���بًا للظروف الجوية أو االنتهاكات 

اإلس���رائيلية وآليات التواصل المباشر مع مديرية التربية والتعليم لإلبالغ 

عن أي طارئ.

"زراعة جنين" توزع 100 ألف 
شتلة زيتون على المزارعين

جنين - "وفا": بدأت مديرية زراعة محافظة جنين، امس، بتوزيع أشتال زيتون على مزارعين 
في محافظة جنين، حيث ستستمر لمدة 10 أيام، وسيتم تسليم 100 ألف شتلة زيتون.

وأفاد مدير عام زراعة جنين باسم حّماد ل�"وفا"، بأنه سيتم توزيع 60 ألف شتلة زيتون 
على مزارعي جنين وقباطية وقراها وبلداتها، إيذانا ببدء مش���روع تخضير فلسطين في 
المحافظة، مش���يرا الى أنه تم توزيع وتسليم األشتال على مزارعي قرى وبلدات )عجة، 
ودير أبو اضعيف، والهاش���مية، وبرقين، والعرقة، والس���يلة الحارثي���ة، وزبوبا، ورمانة، 

والطيبة، وكفر قود(.
وأض���اف، إنه تم توزيع 40 ألف ش���تلة إضافة إلى 60 ألف من قب���ل اإلغاثة الزراعية، 

وجمعية كنعان، وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان.
وأضاف حماد، إن المديرية سلمت 60 جالون بالستيك للمياه على المزارعين في قرى 
منطق���ة يعبد المحاذية لجدار الضم والفصل العنص���ري، وعلى مربي الثروة الحيوانية 
من أجل تقديم المزيد من الدعم للمزارعين لتمكينهم من الصمود بأرضهم والتصدي 

لسياسة االحتالل والغول االستيطاني الذي تتعرض له منطقة يعبد.

"الخارجية" تطالب بتدخل دولي 
تجاه المخاطر المحدقة باألقصى

رام الل���ه - "األي���ام": طالب���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين المجتم���ع الدولي تحمل 
مس���ؤولياته تجاه المخاطر الحقيقية المحدقة بالمسجد األقصى المبارك، والمخططات 

اإلسرائيلية الُمتسارعة بهدف تقسيمه.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي، امس، أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
وعاصمته ومقدس���اته تكتسي أهمية خاصة لوقف التغول اإلسرائيلي المتواصل ضد 

المسجد األقصى وباحاته.
وأش���ارت الوزارة الى تصاعد حمالت التحريض العنصري���ة التي تطلقها منظمات ما 

ُيسمى )الهيكل( والداعية لهدمه وبناء )الهيكل( المزعوم.
وأضافت، إن "ال مباالة المجتمع الدولي والمنظمات األممية المختصة، بما يتعرض له 
المسجد من مخاطر جدية ُيشجع سلطات االحتالل على التمادي في تنفيذ استهدافها 
لالماكن المقدس���ة"، مطالبة مجلس األمن الدولي والمنظمات األممية المختصة سرعة 
تحمل مس���ؤولياتها تجاه القدس الش���رقية المحتلة عامة، واتجاه األماكن المقدس���ة 

والمسجد األقصى المبارك بشكل خاص.

تخريج متطوعي الدفاع المدني في يعبد
جني���ن - محمد بالص: احتفل نادي ش���باب يعبد جنوب غرب���ي جنين، أمس، بتخريج 
المتطوعين الشباب من المشاركين في دورة الدفاع المدني ضمن مشروع "سمو"، والتي 
نظمها النادي بالتعاون مع الدفاع المدني، وبدعم من مؤسس���ة "الرؤيا" الفلس���طينية، 

تحت عنوان "العونة بالشباب"، وذلك في ساحة النادي بالبلدة.
واش���ار مساعد المحافظ، المهندس منصور الس���عدي، إلى برنامج المحافظة والقائم 
على مبدأ استتباب األمن واألمان، وتعزيز مبدأ سيادة القانون على الجميع، وإنهاء كافة 

مظاهر الفوضى.
وتحدث في الحفل، مدير الدفاع المدني، العقيد عبد اللطيف أبو عمش���ة، وسليم أبو 
شملة، ممثال عن نادي يعبد الرياضي، ونائب رئيس بلدية يعبد، سائد الكيالني، وعامر 

دراغمة، ممثال عن مؤسسة "الرؤيا".
وأكد المتحدثون أهمية ترس���يخ مبادئ التطوع والعمل الجماعي في نفوس الشباب 
من أجل خدمة المجتمع، مؤكدين أن مش���اركة الش���باب ف���ي مواجهة الكوارث وحاالت 

الط���وارئ تدل عل���ى االنتماء إل���ى البلد 
والوطن.

ذات  المؤسس���ات  كاف���ة  ودع���وا 
والمساندة  المس���اعدة  إلى  االختصاص 
ورعاية مثل هذه المش���اريع التي تحمل 

في طياتها معاني إنسانية.
وتخل���ل االحتف���ال، ع���رض مجموعة من 
الفرضي���ات وط���رق التعام���ل م���ع حاالت 
الطوارئ من قبل فريق المتطوعين الشباب.

اجراء عملية نوعية لزراعة شبكية بالشريان األبهر 
في مستشفى جمعية بيت لحم العربيـة 

بيت لحم – حسن عبد الجواد: أجرى األطباء بقسم القلب 
الجديد بمستش���فى جمعي���ة بيت لح���م العربية عملية 
نوعية لزراعة شبكية في الشريان األبهر، لمريض يعاني 

من توسع كبير فيه، أدى لتضخمه.
وأوض���ح استش���اري القل���ب التداخلي الدكت���ور رامي 
الجعبة، أن القس���م تمي���ز منذ افتتاحه بإج���راء عمليات 
كبيرة ومميزة على مس���توى الوطن، مشيرًا إلى أن عملية 
أمس ش���كلت نقل���ة نوعي���ة بالخدمات في مستش���فى 
الجمعي���ة، حيث إنها المرة األولى الت���ي يتم فيها إجراء 

مثل هذه العملية في بيت لحم.
وأض���اف د. الجعبة إن العملية الت���ي جرت أمس بنجاح 
كبير تضمنت زراعة ش���بكية في الش���ريان األبهر وعانى 
المريض من تمزق وتوسع بهذا الشريان الذي يحمل الدم 
لجميع أنحاء الجس���م، حيث جرى تنفيذ العملية من خالل 
القس���طرة لعالج التوسع عبر عزل الش���ريان، وعمل طبقة 

تحمل الدم إلى كافة أنحاء الجسم.
وأكد أن العملية تحمل في ثناياها نس���بة خطورة لكن 
الطاقم المتميز وعلى رأس���ه الدكتور االستش���اري جمال 
حج���ازي ال���ذي يعمل عمليات بمش���افي الداخل بش���كل 
روتيني يش���كل نقطة قوة للقسم والمستشفى في نجاح 
هذه العمليات، مؤكدا وج���ود قدرات على العمل والنجاح 

فيه كما هي عملية أمس.

بدوره قال استشاري قس���طرة وجراحة األوعية الدموية 
الدكت���ور جمال حجازي، إن هذه العملي���ة كانت تتم في 
الس���ابق بجراح���ة مفتوحة، ما كان ي���ؤدي إلى مضاعفات 
كثيرة إل���ى جانب ارتفاع نس���ب الوفي���ات، خصوصا من 
يعان���ون من أم���راض مزمنة لك���ن إجراء ه���ذا النوع من 
العمليات النوعية ألش���خاص لديهم أمراض مزمنة مثل 
الكلى كمريض أمس من خالل جراحة القسطرة يؤدي إلى 
تعافيهم بشكل سريع، ما يشكل لهم فرصة حياة صحية 
أفضل، وفي غضون أيام حيث سيخرج المريض بعد ثالثة 

أيام فقط من إجراء العملية.
وقال مدير خدمات مركز القلب في المستش���فى الدكتور 
ش���كري عثمان إن إجراء هذه العملي���ة النوعية واألولى من 
نوعها في القسم يشكل نقلة نوعية على مستوى الخدمات 

الطبية على أكثر من صعيد بالنسبة للمجتمع والمواطن.
كما أكد عثمان، أن وجود القس���م بالجمعية ش���كل أداة 
مهمة لتوطين الخدمات العالجية الطبية داخل فلسطين، 
ضمن رؤية وزارة الصح���ة التي تعمل على توطين العالج 
بكافة أشكاله سواء في القطاع العام أو الخاص، ما يخفف 
من األعباء المالية للعالج على الحكومة والمواطن على حد 
س���واء، حيث إن وجود قس���م متطور لعالج أمراض القلب 
وبمستوى عاٍل ومتقدم يخفف من تكاليف العالج بالخارج 

كما أنه يخفف من أعباء المرضى وأقاربهم.

محافظ جنين يبحث مع وفد السكنات 
الجامعية تطوير المنطقة تنظيميًا

جنين - محمد بالص: طالبت اللجنة المكلفة بمتابعة 

تنظيم السكنات الجامعية في محيط الجامعة العربية 

األميركي���ة، أمس، محافظ جنين الل���واء أكرم الرجوب، 

بضرورة العم���ل على توفير خدم���ات البنية التحتية، 

وإنشاء مركز دائم للشرطة لحفظ األمن والنظام فيها، 

وذل���ك خالل لقاء عقد في مكتب المحافظ بحضور بالل 

زكارنة، وعل���ي كميل، وربيع أبو ماضي، وعبد الس���الم 

جرار، وعتيق كميل، ومس���اعد المحافظ، أحمد القسام 

المكلف بمتابعة أوضاع السكنات الجمعية.

ووضع ممثل���و اللجن���ة، المحافظ في ص���ورة بعض 

اإلش���كاليات التي تواجههم، وأبرزه���ا قيام عدد من 

أصحاب الس���كنات بفتح مداخل وط���رق جديدة خارج 

إط���ار الس���كنات الجامعية، وتدني مس���توى خدمات 

البنية التحتية وإنارة الشوارع، وعدم وجود مركز دائم 

للشرطة لحفظ األمن والنظام على مدار الساعة.

وأكدوا أن عمل اللجنة يش���هد تطورًا ملموس���ًا على 

صعيد متابعة قضايا ش���ؤون الطلبة داخل الس���كنات 

الجامعي���ة، ومعالجة بعض اإلش���كاليات والقضايا من 

خالل التعاون مع الجهات ذات العالقة.

ودع���ا الرجوب إلى تفعي���ل دور الهيئة المحلية في 

السكنات الجامعية وأن تكون لديها خطة إستراتيجية 

قادرة عل���ى التخطيط واتخاذ القرارات بش���أن تطوير 

المنطقة تنظيميًا.

وق���ال الرج���وب: "إن م���ن أولوياتن���ا أن نوفر خدمة 

األم���ن لضبط األوض���اع الداخلي���ة، وتوفي���ر خدمات 

البنية التحتية في ه���ذه المنطقة المقبلة على تطور 

استثماري واقتصادي، وعلينا جميعًا أن نوحد جهودنا 

في إطار المس���ؤولية الوطنية للحفاظ على هذا الصرح 

األكاديمي الذي نفتخر به ويجمع كافة أبناء الش���عب 

الفلسطيني بين شطري الوطن"، وطالب اللجنة بإعداد 

دراس���ة بالمطالب التي طرحتها أمامه لمتابعتها مع 

الجهات ذات العالقة.


