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The United Nations Development Programme (UNDP) 
is the UN’s global development network, advocating for 
change and connecting countries to knowledge, experience 
and resources to help people build a better life. We are on 
the ground in 166 countries, working with them on their own 
solutions to global and national development challenges. 
As they develop local capacity, they draw on the people of 
UNDP and our wide range of partners.

UNDP
3 Vacancies Announcement

 Head of Exploration
Head of Experimentation

Head of Solutions Mapping 
 

Duty Station: Jerusalem

Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

http://jobs.undp.org

 Deadline for applications: 
20 February 2019 

 UNDP/PAPP is an equal opportunity employer  
Applications from men and women will be considered equally.

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي
)نموذج رقم : 71 ( 
)المعاملة رقم 2019-1-11 (
رقم الملف : )1894 (

إعالن

صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة

بشأن / بإيداع مزرعة دواجن الحم باسم/ محمد عطية عنبر

منطقة تنظيم البريج
تعل���ن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم بأنها قد قررت 

بجلستها رقم 2019/1 المنعقدة بتاريخ 2019/1/2.
إيداع مزرعة دواجن الحم على ارض القسيمة رقم)3( أراضي سبع من القطعة رقم )5( أراضي 

سبع من أراضي منطقة البريج المقدمة للجنة باسم السيد محمد عطية عنبر.
وعليه يحق لجميع ذوي الش���أن في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بالمنطقة 
بصفتهم من أصح���اب األمالك أو بأي صفة أخرى أن يتقدموا باعتراضاتهم على المش���روع 

وذلك خالل مدة)30 يوم( من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
تق���دم االعتراضات ل���دى مكتب اللجنة المحلي���ة للبناء والتنظيم بمقرها ف���ي بلدية البريج 
وللسيد / سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي.

))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة((.
اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

تعلـن جامعة بيرزيت عن طـرح العطاءات التالية:

 عط���اء رق���م 458/2019 أث���اث مكتبي لكلي���ة الفنون والموس���يقى  1-
والتصميم.

-2  Printers (large paper size), 3D Printers, 459/2019 عطاء رق���م
Scanner, CNC, cutter machine, and drawing panels

 بموج���ب كراس���ة العطاء الت���ي يمكن تحميله���ا واإلطالع على ش���روط ومواصفات 
العطاءات من صفحة الجامعة اإللكترونية.

http://ritaj.birzeit.edu/tenders 

مالحظة:

1.      ثمن نسخة العطاء الواحد مائة دينار غير مستردة، وتدفع في الدائرة المالية 
للجامعة ما بين الساعة 9-3 بعد الظهر خالل الدوام الرسمي.

 آخر موعد لتسليم عروض األسعار يوم االثنين الموافق 2019/02/11 الساعة 12:00 
ظهرا بمكتب نائب الرئيس للش���ؤون اإلدارية والمالية/ مبن���ى اإلدارة 1/مبنى جابي 

برامكي لإلدارة/ الطابق الثاني غرفه رقم 315.

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

تعلن اإلغاثة اإلسالمية – مكتب فلسطين عن طرح عطاء توزيع مواد غذائية بنظام البطاقات الشرائية للمستفيدين من مشروع شبكة 

األمان االجتماعي لألسر األكثر هشاشة في قطاع غزة حسب الجدول التالي:

اسم المشروعرقم العطاء#
ثمن نسخة 

العطاء
عملة 
العطاء

موعد الطرح
الموعد النهائي لتقديم العطاء

الساعةالتاريخ

11.2019
توزيع مواد غذائية 

بنظام البطاقات 
الشرائية

2019/01/272019/02/07PM 1:30:00شيكل200 شيكل

وذلك حسب الشروط التالية:

التسليم بنظام البطاقات الشرائية حسب الموضح في وثائق العطاء.. 1
يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تسليم العطاء.. 2
يجب تقديم فاتورة معفاة بعملة الشيكل بقيمة البطاقات الشرائية وإرفاق شهادة خصم المصدر.. 3
يجب تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 10,000 ش���يكل باس���م اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين عبارة عن شيك بنكي ساري المفعول لمدة . 4

ال تقل عن ثالث شهور من تاريخ تقديم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
يمكن للش���ركات الراغبة باالش���تراك في هذا العطاء الحصول على نسخة من وثائق العطاء من مكتب اإلغاثة اإلسالمية حسب العنوان . 5

التالي: غزة: الرمال الجنوبي، عمارة الدولي 2، شارع مدحت الوحيدي، بالقرب من مفترق جامعة األزهر.
س���يتم فتح مظاريف العطاء في مكتب اإلغاثة اإلس���المية في غزة بحضور من يرغب من ممثلي الش���ركات المتقدمة للعطاء في نفس . 6

موعد تسليم العطاء.

مالحظات هامة:

العطاء قابل للتجزئة	 
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.	 
يحق لإلغاثة اإلسالمية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.	 
اإلغاثة اإلسالمية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.	 

لالستفسار: يمكنكم االتصال مع قسم المشتريات في غزة هاتف: 2833343 08 – 2837889 08
http://www.irpal.ps/tender لالطالع على اعالن العطاء procurement@irpal.ps :أو عبر البريد االلكتروني

اعالن عطاء رقم 01.2019

توزيع مواد غذائية بنظام البطاقات الشرائية

The United Nations Development Programme (UNDP) 
is the UN’s global development network, advocating for 
change and connecting countries to knowledge, experience 
and resources to help people build a better life. We are on 
the ground in 166 countries, working with them on their own 
solutions to global and national development challenges. 
As they develop local capacity, they draw on the people of 
UNDP and our wide range of partners.

FAO

2 Vacancies Announcement 

 Administrative Clerk – Gaza 
Reporting & Communications Assistant – Jerusalem 

 Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

 
jobs.undp.ps

 Deadline for applications: 7 February 2019    
 

 “UNDP/PAPP is an equal opportunity employer: applications 
from both internal and external men and women will be 

considered equally”

UNDP actively supports the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities adopted by the United Nations General Assembly

11 عامًا على رحيل القائد جورج حبش
رام اللـــه - وفا: صادفت، أمـــس، الذكرى الـ11 لرحيل 

القائـــد الوطني والقومـــي واألممي، مؤســـس حركة 

القوميين العرب، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

الحكيم جورج حبش.

ولـــد "الحكيم" فـــي 12 آب 1926 بمدينة اللد، لعائلة 

مســـيحية ميســـورة الحـــال مؤلفة من ســـبعة أفراد، 

وتعرض للتهجير عام 1948 إثر النكبة.

أنهى حبش دراســـته االبتدائية فـــي مدينة اللد، 

وتابع دراســـته الثانوية في مدينتـــي يافا والقدس، 

وتخّرج في مدرســـة ترســـنطا بالقدس، وعاد إلى يافا 

مدرسًا قبل التحاقه بالجامعة.

انتقل إلـــى بيروت عام 1944 لاللتحـــاق بكلية الطب 

فـــي الجامعة األميركية، وتخّرج فيها طبيبًا عام 1951، 

وخالل مرحلة دراسته الجامعية، تبلورت أفكاره وتعزز 

انتماؤه القومي، فســـاهم في إعـــادة صياغة جمعية 

"العـــروة الوثقـــى" وتحويلهـــا إلى منتدى سياســـي 

وفكـــري، لتنـــاول الحالة السياســـية الفلســـطينية، 

وتعزيز العالقات بين الشباب العرب.

قام بتشـــكيل "كتائب الفـــداء العربي"، حيث التف 

حولها جمع من الشـــباب العرب ونفذت عدة عمليات 

عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في األرض المحتلة.

هجر جورج حبش الطب واتجه إلى ميدان السياســـة 

والمقاومة، فأســـس مـــع مجموعة من رفاقـــه "حركة 

القوميين العرب" عام 1951، وكان من بين المؤسسين 

وديع حداد، وهاني الهندي، وكانت الحركة تســـعى 

لخلق حالة نهوض عربي شامل.

وانتقـــل الحكيم إلى الســـاحة األردنيـــة ليكون مع 

رفاقه في ســـاحة النضال الميدانـــي، وواصل حراكه 

السياســـي في األردن دون أن يغفل متابعة ســـاحات 

العمـــل األخرى فـــي المنطقة العربيـــة، وغادر األردن 

إلى ســـورية، ثم بيروت بهدف تشـــكيل خاليا لحركة 

القوميين العرب في الدول العربية.

وأســــس حبش "الجبهة الشــــعبية لتحرير فلسطين"، 

وأعلن عن انطالقتها في11 /12 /1967، وتشكلت الجبهة 

كنواة لحزب ماركســــي لينيني، مــــع التركيز على البعد 

القومي العربي كميدان ورابطة للعمل الجبهوي.

واصل حبـــش قيادته للجبهة الشـــعبية أمينًا عامًا 

حتـــى العام 1999، وترك موقعه طوعًا وخلفه مصطفى 

الزبري )أبو علي مصطفى(، الذي اغتالته إسرائيل في 

27 /8 /2001 في رام الله.

عاش "الحكيم" بعد استقالته في العاصمة األردنية 

عّمان متفرغًا لإلشـــراف على مركز للدراسات واألبحاث 

إلـــى أن توفي يوم 26 كانـــون الثاني 2008، في عّمان 

ودفن فيها.

تـــزوج حبش عام 1961 من هيلـــدا حبش، وهي فتاة 

مقدسية، وأنجبا فتاتين.

عام 1964، غادر حبش إلى القاهرة، لمقابلة الرئيس 

عبـــد الناصر، وتكونت بينهمـــا عالقات صداقة، وطرح 

على عبـــد الناصر موضوع الكفاح المســـلح في جنوب 

اليمـــن، والكفاح المســـلح في فلســـطين، ودار نقاش 

طويل حـــول الموضوعين كانت نتيجتـــه بدء الكفاح 

المســـلح في جنوب اليمن الـــذي انتهى بطرد القوات 

البريطانية، وكذلك االتفاق علـــى بدء اإلعداد للكفاح 

المسلح الفلســـطيني على أن تتم عملية التنفيذ في 

اللحظة المناسبة.

كان حبش هدفًا لجهاز "الموساد" على مدى سنوات 

طويلة، وحاول الموساد اإلسرائيلي عام 1973 اختطاف 

حبش حين اعترضت مقاتالت إسرائيلية طائرة مدنية 

عراقية وأجبرتها على الهبوط في مطار "بن غوريون"، 

ومن ثم ســـمحت لها باإلقالع والمغادرة بعد أن تبين 

خطأ المعلومات االســـتخبارية، وأن حبش لم يكن على 

متنها.

مجلس أمناء "القدس المفتوحة" يجتمع ويتخذ عدة قرارات
رام اللـــه - "األيـــام": عقد مجلس أمنـــاء جامعة القدس 
المفتوحة، أمس، اجتماعه العادي بمقر رئاســـة المجلس 
فـــي رام الله، وعبـــر نظام الربـــط التلفزيونـــي "الفيديو 

كونفرنس" مع أعضاء المجلس في قطاع غزة.
وناقـــش المجلس مجموعة من القضايـــا، وأقّر توصيات 
لجنـــة تنميـــة الموارد المالية بشـــأن الترشـــيد وخفض 
النفقـــات، كما أقـــر بعض التعديالت علـــى نظام الموارد 
البشـــرية للجامعـــة، ونظـــام المراكز البحثيـــة والعلمية 

للجامعة.
وأشار المجلس إلى أن كلية العلوم التربوية في "القدس 
المفتوحة" حصلت على مشـــروع بحثي ضمن المشـــاريع 
البحثيـــة الُمقدمة من شـــبكة "إكـــوال" العالمية الخاصة 
بجودة التعليم والتعلم للجميع، والموسوم بـ:"أثر برنامج 
تدريبـــي على كفايـــات توفير بيئة تعليميـــة آمنة لدى 
معلمـــات رياض األطفال في فلســـطين"، وبقيمة 20 ألف 
عت االتفاقية 

ّ
دوالر، وينتهي في كانون الثاني 2020، ووق

يوم الثالثاء الماضي.
وأكد رئيس الجامعة يونس عمرو أن "القدس المفتوحة" 
تولـــي اهتمامًا كبيرًا في تســـليط الضوء علـــى القضايا 
التربويـــة والتعليمية الُمهمة ودراســـتها وفق منهجية 
علمية، للرقي بالنظام التربوي، وأن هذا المشروع البحثي 
الذي حصلـــت عليه كليـــة العلوم التربويـــة إنجاز طيب 
يضـــاف إلى سلســـلة الجوائز واإلنجـــازات التي حققتها 

الجامعة.
مـــن جهته، قال عميد كلية العلوم التربوية، المشـــرف 
علـــى المشـــروع، مجدي زامل: إن المشـــروع ينســـجم مع 
الهدف التنموي الرابع، وينسجم مع التوجهات المعاصرة 
في الطفولة المبكرة، ويهـــدف إلى رفع كفايات معلمات 
رياض األطفال للمساهمة بتوفير بيئة تعليمية آمنة في 
مؤسسات رياض األطفال، ويســـتهدف المشروع البحثي 
عينة من معلمات رياض األطفال في شمال ووسط وجنوب 

الضفة.

بلدية الخليل تشارك في إسبانيا 
بمؤتمر المدن الوسيطة

الخليل - "األيام": شارك عضو مجلس بلدية الخليل المهندس مهيب 

الجعبري، في أعمال المؤتمر الدولي "المدن الوســـيطة مفتاح التنمية"، 

الـــذي احتضنته مدينة صوريا اإلســـبانية، بتنظيم مـــن اتحاد المدن 

والحكومات المحلية، وبحضور أكثر من 50 ممثاًل عن الحكومات المحلية 

والبلديـــات والخبـــراء والباحثيـــن المتخصصين في قضايـــا التعمير 

واإلسكان.

وقالت بلديـــة الخليل، أمس: إن الهدف من المؤتمر المســـاهمة في 

البحث عن آليات لمواجهة تحديات تطوير المدن الوســـيطة، وبالتالي 

تحســـين الظروف المعيشـــية للسكان، حيث تشـــمل المدن الوسيطة 

المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 50 ألفًا ومليون نسمة.

وأوضح المهنـــدس الجعبري، خالل كلمته أمـــام المؤتمر، خصوصية 

مدينـــة الخليل التي تعتبر ثانـــي أقدم مدينة تاريخية، مشـــيرًا إلى 

االنتهاكات اإلســـرائيلية في المدينة بســـبب الوجود االستيطاني في 

 الحركة االقتصادية 
ّ

قلبها، ما يعيق الحياة االعتيادية للمواطنين، ويشل

ويعطل جوانب الحيـــاة المختلفة ومنها الثقافية، ولفت إلى أن مدينة 

الخليل مسجلة على قائمة "اليونسكو" ضمن المدن التاريخية المهددة 

بالخطر، ومعتمدة كمدينة حرفية عالمية.

وأكـــّد أهمية تطوير عالقـــات التعاون والتوأمة بيـــن مدينة الخليل 

والمدن اإلســـبانية، مشيدًا بالعالقة التي تربط الخليل بمدينة فالنسيا 

وجت مؤخـــرًا بتوقيـــع اتفاقية تعاون مؤسســـي 
ُ
اإلســـبانية والتـــي ت

بين المدينتين، ما من شـــأنه المســـاهمة بتبادل الخبـــرات والتجارب 

واالستفادة من الفرص المتاحة.

والتقـــى الجعبري ممثلي اتحاد المـــدن، حيث تم االتفاق على اختيار 

ممثل عـــن بلدية الخليل في لجـــان عمل االتحاد والبرامـــج التنفيذية 

الخاصة به.

ورشة في "بيرزيت" لتعميم تطبيق 
لبنات التعلم على 100 مدرسة

رام الله - "األيام": عقدت جامعة بيرزيت بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم 
العالـــي، بمقر مركز التعليم المســـتمر فـــي رام الله، مؤخرًا، ورشـــة تدريبية 
اســـتمرت ثالثة أيـــام، حول مهـــارات تدريب المدربين، وذلك ضمن مشـــروع 

تمكين الفتيات باستخدام طرق التعليم الرقمية اإلبداعية.
واستهدفت الورشة مجموعة من المشرفين التربويين والمعلمين في مبحثي 
العلوم والرياضيات للمرحلة األساسية العليا، وهدفت إلى تكوين فريق وطني 
من كوادر وزارة التربية سيشـــارك في تدريب ما يزيد على 300 معلم من 100 

مدرسة حول آليات تطبيق لبنات التعلم في خالل األشهر القليلة المقبلة.
وأشار مدير وحدة اإلبداع في التعلم، أسامة الميمي، إلى أهمية الورشة التي 
سينبثق عنها حقيبة تدريبية متكاملة، تسهم بدعم وتوسعة عملية تطبيق 
لبنات التعلم في المدارس، حيث سيشارك فريق المشرفين في عملية تعزيز 
قـــدرات المعلمين والمعلمات، بهـــدف تحفيز الطلبة على اإلبـــداع واالبتكار، 
وتســـخير المعرفة من أجل االنتاج وعدم االكتفاء باستهالكها فقط من خالل 

تطبيق لبنات التعلم.
وعقّبت رئيســـة قسم تدريب مديري المدارس في وزارة التربية، ختام سكر، 
حول أهمية المرحلة المقبلة، مبينة أنه ســـيتم تعميـــم تجربة تطبيق لبنات 
التعلـــم تدريجيًا على عدد أكبر مـــن المدارس، في إطار خلـــق بيئة تعليمية 

وتعلمية مبدعة وبعيدة عن النمطية والتقليدية.
وبينت أن الورشـــة تأتي اســـتكمااًل للجهود التي تنفذهـــا جامعة بيرزيت 
بالشـــراكة مـــع وزارة التربيـــة، وبعض المؤسســـات الدولية لتحســـين جودة 
التعليم في المدارس، وربطها بالســـياقات الحياتية لتواكب العصر وتنسجم 

مع تغيراته السريعة.

قوى رام الله والبيرة 
تدعو لتصعيد الفعل 

الشعبي رفضًا لالحتالل 
رام الله - "األيام": دعت القوى الوطنية 
واإلسالمية في محافظة رام الله والبيرة، 
أمس، إلى تصعيد الفعل الشـــعبي بكل 
أشـــكاله رفضـــًا لالحتـــالل ومشـــاريعه 
دور  وتفعيل  مســـتوطنيه  واعتـــداءات 
اللجـــان الشـــعبية، ولجان الحراســـة في 
والتصـــدي العتداءات  والبلـــدات  القرى 

المستوطنين.
كمـــا دعت القـــوى، في بيـــان صحافي 
صدر عنها، أمس، لالعتصام أمام ممثلية 
أيرلندا، فـــي البيرة، تقديـــرًا لمواقفها 
الفلســـطينية  القضية  الثابتة في دعم 
االحتـــالل  منتجـــات  مقاطعـــة  وقـــرار 

المصنعة في المستوطنات. 
وشّددت القوى على اعتبار يوم الجمعة 
المقبل يومًا للتصعيد الميداني في جبل 
الريسان والمغير وبلعين ونعلين ومواقع 
مـــع االحتالل، والدعوة ألوســـع  التماس 
االستيطان  لسياســـات  رفضًا  مشـــاركة 

االستعماري والتطهير العرقي.
كما دعت القـــوى التجار لاللتزام بحالة 
الحـــداد أثناء مـــرور جنازات الشـــهداء؛ 
إجالاًل للشهداء األبرار وإكرامًا ألرواحهم 

الطاهرة وإغالق المحال التجارية.


