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The USAID West Bank Gaza Communities Thrive Project (CTP) is a five-year 
Program funded by the United States Agency for International Development’s West Bank 
Gaza Mission (USAID/WBG), and implemented by Tetra Tech ARD.  The program is 
designed to help establish improved municipal fiscal sustainability, accountability and 
service delivery.  As part of this contract, USAID Contract #AID-294-TO-1600010, and 
pursuant to the authority contained in the Foreign Assistance Act of 1961, Tetra Tech 
ARD is implementing the USAID CTP Grants Program.  Component Two of the Project 
aims at Increased Accountability and Transparency of Local Governments.  Towards 
this end, CTP seeks 5-page Concept Papers under Request for Application (RFA) No.: 
WBGCTP-RFA-001, for grants that contribute to achieving the following results:

a. Increased and Institutionalized Civic Participation in Local Government and 
Municipal Structures

b. Strengthened Accountability and Transparency in Local Governments

 
The total budget available for all awards that may be issued under this RFA is estimated 
at a maximum aggregate amount of up to two million dollars (US$2,000,000).  CTP/
USAID reserves the right to modify this estimated amount.  CTP anticipates between 6 
to 9 grants, the value of each grant ranges from $150,000 up to $300,000.   All proposed 
grants should be for between twenty-four (24) and thirty (30) months in duration. The 
actual number of awards to be made under this RFA is subject to the availability of 
funds and the viability of the proposals received. 

The full RFA with that includes full Concept Paper Instructions and updates can be 
found at: URL http://bit.ly/2q4jGs1 . The deadline for CTP receiving Concept Papers is 
4:00pm on May 28, 2017 by email to thrive.grantsrfa001@palcommunitiesthrive.org. 

Applications whose concept papers receive preliminary acceptance will be invited to 
attend a “Next Steps Clinic” which will provide assistance in the full USAID grant 
application development process including detailed requirements, procedures and 
budget preparation. An invitation to the “Next Steps Clinic” will only be issued to 
accepted concept papers and does not indicate a grant award.  Grant awards will be 
made only after the submission and evaluation of the full grant application reviewed 
according to the established criteria in the RFA and upon final approval from USAID.  
Tetra Tech ARD and USAID reserve the right to fund any or none of the applications 
submitted.

It is requested that all interested parties provide their organization’s name and contact 
e-mail address to thrive.grantsrfa001@palcommunitiesthrive.org  so that they may 
receive any additional information or updates related to this RFA during the RFA’s 
concept paper stage. 

REQUEST FOR CONCEPT PAPERS

Municipal Development and Lending Fund
Area C Development Program in the West Bank Package III 

Consulting Services
Request for Expressions of Interest

For
Individual Consultant

Country: Palestine
Assignment Title: Local Project Coordinator / Area C Development Program in the West Bank Package III
Reference No. : 6.4

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), has received 
an initial financing in the amount of 3.22 Million Euros from EU towards the cost of Area C Development 
Program in the West Bank Package III.
The Municipal Development and Lending Fund (MDLF) as an implementation agency for the project intends 
to use part of the grant for consulting services to hire an individual consultant to conduct the “Local Project 
Coordinator” assignment which will be conducted in selected municipalities in West Bank. 
Objective of the Assignment:
As part of the mobilization and preparation of the action, a project coordinator will be hired to support 
MDLF in the day-to-day following up of the project activities. The coordinator will be contracted by MDLF 
as a consultant and will be hosted at MDLF under the supervision of the technical department manager in 
accordance to the following scope of work: 
•	 Work with LGUs to improve projects’ documents, and communicate with them in this regard. 
•	 Follow up all stages of the procurement process with LGUs and with the (LTC) in relation to 

the funded projects and do the regular update of the procurement plan. 
•	 Cooperate with the LTC in providing the technical support to the LGUs to ensure the 

compliance with MDLF requirements in accordance to the MDLF operational arrangements.
•	 Coordinate with MDLF area engineers and supervisors to track the projects implementation 

and provide progress reports as needed.
•	 Coordinate with MOLG and other line ministries concerning the projects implementation. 
•	 Coordinate the site visits/missions that may be requested by the EUREP.
•	 Conduct any other activities may be requested by MDLF in relation to Area C development 

program, meaning that the scope of the consultant will cover – in addition to this action- 
package II and the upcoming packages under this program.

The Municipal Development and Lending Fund (MDLF) invite eligible qualified individual consultants to 
provide information indicating their qualifications, experience and appropriate skills to perform the services. 
The Consultant should have the following qualifications:
- A Bachelor’s degree from an accredited university in civil engineering. 
- At least, 10 years of previous relevant experience working in the social and infrastructure 

projects. 
- Relevant experience in design, supervision and quality control.
- Experience in Local Government sector.
- Relevant experience in the procurement process and in contract management.
- Substantial knowledge of the urban and governance context in Area C, particularly the 

functioning of LGUs in that urban area.
- Excellent communication, coordination and facilitation skills.
- Fluency in English and Arabic and strong report writing skills. 
- Excellent computer skills. 
The attention of interested consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s: Selection and Employment 
of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers published by the 
World Bank in January 2011, revised in July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s 
policy on conflict of interest.

Individual Consultants shall be selected through comparison of qualifications of those who have expressed 
interest in the assignment.

Individual Consultants may obtain further information at the address below from 8:00 am to 4:00 pm from 
Sunday to Thursday. Expressions of interest must be delivered to the address below by 22/05/2017.

Dr. Tawfiq Bdeiri
Director General 
Address is: Al-Amal Tower, Mecca Street, Al-balou’, Al-Bireh
Tel: 02- 2426610 
Fax: 02-2426617
Palestinian Authority
E-mail: Loc-cor@mdlf.org.ps

دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

إعــــالن للعمـــوم

 يعلن مراقب الش���ركات أن ) ش���ركة الرؤى المحمدية للتجارة العامة 

ذ.م.م( ويمثلها الس���يد رئيس هيئة المديرين/ فايق عاشور دغمش  

ووكيله المحام���ي / احمد ابو مذكور   لدين���ا تحت رقم 563151703 

بتاري���خ 2011/10/2م تقدمت بطلب لتغير اس���م الش���ركة بناًء على 

محضر الجمعية العامة للش���ركاء- غير الع���ادي المحرر 2017/5/6 م 

ليصبح اس���م الش���ركة الجديد )ش���ركة كنوز القناعة للتجارة العامة 

والمقاوالت(

  تحريرًا في 7/ 2017/5 م 

المستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الشركات 

دولـــة فلسطين

وزارة الصحة

وحدة اإلجازة والترخيص

إعالن
تعل���ن وزارة الصحة الفلس���طينية بالتعاون مع نقابة فني���ي التخدير عن  ع                                                                                                                
ق���د امتحان مزاولة مهنة فنيي التخدير واإلنعاش ،  وذلك يوم األحد الموافق  
2017/5/21 ، في تمام الس���اعة العاش���رة صباحًا ، في قاعة مختبرات الصحة 
العامة – رام الله  ، فعلى المتقدمين لالمتحان تقديم أوراقهم الثبوتية اآلتية 
لمديري���ات الصحة في المحافظ���ات حتى موعد أقص���اه 2017/5/17 لتعبئة 

نموذج طلب التقدم المتحان مزاولة المهنة.  
صورة عن ش���هادة الثانوية العامة وكش���ف العالمات مصّدقة من . 1

وزارة التربية والتعليم الفلسطيني
صورة عن ش���هادة الجامعة /الكلية وكش���ف العالمات، مصدقه من . 2

وزارة التعليم العالي الفلسطيني 
صوره عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 3
صور شخصية عدد )2(.. 4
شهادة تسجيل عضوية النقابة سارية المفعول.. 5
 وصل دفع رسوم اإلمتحان المطلوبة . . 6

لالستفسار ُيرجى االتصال بوزارة الصحة /وحدة اإلجازة والترخيص /نابلس – 
تلفون 092399782، جوال 0599933900 

مــع االحترام
د. عبد الله األحمد

ق أ مدير وحدة اإلجازة والترخيص

دولة فلسطين 
وزارة الثقافة

جوائز دولة فلسطين في اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية

 تعلن وزارة الثقافة الفلسطينية عن فتح باب الترشح والترشيح لجوائز دولة فلسطين في اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية للعام 

2017، وفقًا ألحكام الالئحة الداخلية للجوائز.

1 -جائزة فلسطين التقديرية لمجمل األعمال في أحد الحقول اإلبداعية لآلداب أو الفنون أو العلوم اإلنسانية.
2 -جائزة فلسطين لآلداب ) الرواية، القصة، الشعر(

3 -جائزة فلسطين للفنون  في مجاالت ) موسيقى، سينما، مسرح، تشكيل(
4 - جائزة فلسطين للدراسات اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية.

5 - جائزة فلسطين للمبدعين الشباب في مجاالت ) األدب والفنون(

تتألف الجائزة من العناصر اآلتية:-

3 - ميدالية تذكارية.               4 - مكافأة نقدية. 2 - شهادة تقديرية.    1 - الشعار.  

تكون قيمة الجوائز النقدية على النحو التالي:

   أ. جائزة فلسطين التقديرية قيمتها لمجمل األعمال اإلبداعية )20000( عشرون ألف دوالر.
   ب. جائزة فلسطين لآلداب وقيمتها )10000( عشرة آالف دوالر.
   ج. جائزة فلسطين للفنون وقيمتها )10000( عشرة آالف دوالر.

    د. جائزة فلسطين للدراسات اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية قيمتها )10000( عشرة اآلف دوالر .
   ه. جائزة فلسطين للمبدعين الشباب قيمتها )5000( خمسة  آالف دوالر.

شروط الجائزة

1 - يشترط في اإلنتاج المقدم للحصول على الجوائز مايلي:
 أ.  أن يتوافر فيه التميز والتجديد.

 ب.  أن ال يكون انتاجه قد حصل على درجة علمية.
 ج.  أن ال يكون قد مر على إنتاجه اإلبداعي أكثر من ثالث سنوات من تاريخ تقديمه للحصول على الجائزة.

 د.  أن ال يكون قد نال جائزة من أي جهة ثقافية على العمل ذاته.
 3 - يحق للمؤسس���ات التعليمية والمؤسس���ات الثقافية والروابط واإلتحادات وأي جهة معنية بتقديم طلبات الترشيح مرفقة بالسيرة 

الذاتية للمرشحين وإنتاجاتهم اإلبداعية.
4 - يحق لألفراد المعنيين بنيل الجائزة بتقديم طلبات الترشح مرفقة بالسيرة الذاتية ونتاجاتهم اإلبداعية.

6 - ال تنظر لجنة التحكيم في أي طلب ترشح غير مستوٍف للشروط المطلوبة وال تعاد اإلنتاجات اإلبداعية المقدمة إلى أصحابها.

 مالحظة :

 يرسل المشارك في حقل اآلداب والدراسات اإلجتماعية ثالث نسخ من كل كتاب من كتبه المطبوعة.
يرسل الُمرشح لقطاع الفنون قرصًا مدْمجا يتضمن نماذج من أعماله.

يبدأ تقديم األعمال الُمَرشحة إعتبارًا من 2017/5/1 وحتى 2017/7/31 وترسل باليد أو البريد المستعجل على العناوين التالية: 
ترسل األعمال إلى العناوين التالية:  

*داخل فلسطين:

اإلدارة العامة لآلداب والنشر والمكتبات بوزارة الثقافة/ مدينة البيرة / ص.ب -147 رام الله  

* من خارج فلسطين: 

المستش���ار الثقافي  األس���تاذ جمال الخالدي / سفارة دولة فلس���طين / عّمان – المملكة األردنية الهاشمية / العنوان البريدي: وادي 
صقرة - شارع رياض المفلح - بناية رقم )27( / عمان / صندوق البريد: 925757/ عمان،  المملكة األردنية.

www.moc.pna.ps يرجى زيارة موقع الوزارة

وزير الصحة يعد بتطوير مستشفى بيت جاال و"صحة بيت لحم"
رام الله - "األيام": تعهد زير الصحة جواد عواد، أمس، بتطوير 
س���ير العمل في مستش���فى بيت جاال الحكومي، ومديرية صحة 
بي���ت لحم، وضخ مزي���د من الكوادر الطبي���ة المؤهلة إضافة إلى 

التوسعات وإدخال أجهزة جديدة.
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية للمستشفى اجتمع خاللها الوزير 
برؤساء األقس���ام، واستمع الحتياجات المستشفى، مؤكدا سعي 

الوزارة لتوفير كل الدعم الممكن لتطوير المستشفى.
وأكد أنه س���يتم رفد المستش���فى ب� 15 طبيب���ا مقيما جديدا، 
إضافة إلى ثالثة أطباء جدد في قس���م الطوارئ، مش���يرا إلى أنه 

ستتم إعادة تأهيل هذا القسم وتوسعته.
وأوع����ز الوزي����ر بتوفير 14 س����ريرا جدي����دا لقس����م األطفال في 
المستش����فى، مش����يرا إل����ى أن جمي����ع المستش����فيات الحكومية 

تس����تطيع توفير أي احتياجات طارئة من خالل السلف المفتوحة 
ألم����ور كه����ذه، حيث تعمل ه����ذه الس����لف على س����د احتياجات 
المستشفى الملحة والطارئة للتسهيل على المراجعين والمرضى.

من جانبها، أكدت مديرة المستشفى غادة كوع أنه سيتم إدخال 
9 أجهزة غس����يل كلى جديدة لقسم غس����يل الكلى بالمستشفى، 
ليصبح عدد األجهزة العاملة في هذا القسم 20 جهازا، ما سيؤدي 

إلى التخفيف على المرضى، وتقليل الضغط في القسم.
ف���ي الس���ياق، تفقد ع���واد مديرية صحة بيت لح���م، واجتمع 
منه���م  واس���تمع  واإلداري���ة،  والصحي���ة  الطبي���ة  بالك���وادر 
الحتياجاتها، مؤكدا أنه س���يتم رفد المديرية بعدد من الكوادر 
لتحس���ين العمل وتطويره، وأوعز بتأثيث قسم الصحة النفسية 

في المديرية بكل ما يلزم.

"التربية" تنهي استعداداتها لعقد امتحان الثانوية 
رام الله - "األيام": أنهت وزارة التربية والتعليم العالي اس���تعداداتها لعقد امتحان 
الثانوي���ة العامة "اإلنجاز" للع���ام 2017، بعد اجتماع عقدته لجن���ة امتحانات الثانوية 

العامة في الوزارة، أمس.
وناق���ش وزير التربية والتعلي���م العالي د. صبري صيدم، وأعض���اء لجنة االمتحانات 
العامة جميع االس���تعدادات الالزمة إلنجاح امتحان ش���هادة الدراسة الثانوية العامة 
)اإلنجاز( في مختلف محافظات الوطن، والمدارس الخارجية في قطر، وبلغاريا، ورومانيا، 
إضاف���ة إلى تقييم امتحان التكنولوجيا العلمي بعد االنتهاء منه لجميع الطلبة، والذي 
شكل تطورًا نوعيًا وجديدًا في نظام الثانوية العامة، إذ إنه وألول مرة ُيحتسب جزء من 

عالمة الطالب على مهارة عملية ينفذها أمام المراقبين والمصححين في مدارسهم.
واس���تعرضت اللجنة الخطوات المتعلقة بإجراءات االمتحان الجديدة في المحافظات 
الش���مالية والجنوبية وتحققت من إنجاز المتطلبات الفني���ة واإلدارية مثل )المراقبة، 
والتصحيح، والفرز، والتجهيز(، علمًا أن االمتحان س���يعقد وفق ما هو مخطط له ومعلن 

ووفق التعليمات الصادرة عن الوزارة.
وأك���دت اللجنة التعاون والتنس���يق مع الجهات الداعمة والمس���اندة لهذا االمتحان 
الوطن���ي وفي مقدمتها الش���رطة والهيئ���ات المحلية والمؤسس���ات الوطنية وغيرها، 
داعية إلى توفير األجواء المناسبة التي من شأنها مساعدة الطلبة في تقديم االمتحان 

بأفضل الظروف الممكنة.

مجلة "القدس المفتوحة" تحصل على معامل التأثير العربي
رام الل���ه - "األيام": حصل���ت مجلة جامعة الق���دس المفتوحة لألبحاث والدراس���ات 
التربوية والنفس���ية، على معام���ل التأثير العربي )Arab Impact Factor(، وبحس���ب 
ترتيب معامالت التأثير للمجالت العلمية المتخصصة في المجال التربوي والنفس���ي، 
احتل���ت المجلة المركز األول على مس���توى المجالت العلمي���ة المتخصصة في المجال 
التربوي والنفسي، التي تصدر عن الجامعات الفلسطينية، والمركز الثاني على مستوى 

المجالت التربوية والنفسية التي تصدر في العالم العربي.
مة ضمن مجال تخّصصها 

ّ
ومعامل التأثير هو مقياس ألهمية المجالت العلمية المحك

شرت 
ُ
البحثي، ويعكس معامل التأثير مدى إش���ارة األبحاث الجديدة إلى األبحاث التي ن

س���ابقًا في تلك المجلة واالستشهاد بها؛ وتشرف على معامل التأثير العربي مؤسسة 
دار نش���ر العلوم الطبيعية، تحت رعاية اتح���اد الجامعات العربية؛ وبالتعاون مع بعض 

أبرز المؤسسات العلمية والبحثية الرصينة في العالم العربي وخارجه.
وبارك رئيس الجامعة الدكت���ور يونس عمرو، هذا اإلنجاز لجامعة القدس المفتوحة، 
معتبرًا أنه يأتي منس���جمًا مع رؤية الجامعة ورس���التها القائمة عل���ى الريادة والتميز 
واإلبداع في مج���االت التعليم الجامعي المفتوح وخدمة المجتمع والبحث العلمي، وفي 
ظل س���عي الجامعة لتحقيق مهامه���ا وأهدافها، وبذل جهودها لالرتقاء بالمس���توى 

األكاديمي والرسالة المجتمعية التي تؤديها.
وقال عميد البحث العلمي الدكتور حس���ني ع���وض: إن "معامل التأثير العربي" يوفر 
تقييمًا كّمي���ًا ونوعيًا لمدى جودة ورصان���ة المجالت العربي���ة المتخصصة في جميع 
مجاالت المعرفة، بهدف رصد اإلنتاج العلمي العربي، ويستخدم هذا المعامل للتقييم 

األكاديمي، ولتحديد جودة هذه المجالت وتميزها.

الخارجية: جريمة إعدام الطفلة حجيجي 
تكشف "أخالقيات" جيش االحتالل

رام الل���ه - "األيام": حّملت وزارة الخارجية حكومة اإلس���رائيلية، المس���ؤولية الكاملة 
والمباش���رة عن جريمة إعدام الطفلة فاطم���ة حجيجي بدم بارد في منطقة باب العامود 

في القدس المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان أمس: تحدث رئيس الوزراء االس���رائيلي بنيامين نتنياهو في 
المؤتمر الصحافي الذي جمعه م���ع الرئيس األلماني في القدس، عن "أخالقيات" جنود 
االحت���الل، هذه "االخالقيات" التي يتفاخر بها نتنياهو ظهرت س���ريعا وعلى مس���افة 
ليست بعيدة من مكان إقامة الرئيس األلماني، عندما أقدمت قوات االحتالل على إعدام 
الطفل���ة حجيجي بدم بارد، حيث أطلق عليها خمس���ة من جنود االحتالل الرصاص الحي 
بكثاف���ة، بحجة أنها كانت تنوي تنفيذ عملي���ة طعن، وهي حجة ال يمكن إثباتها حتى 
لو تم وضع س���كين بجوار الجثة، تماما كما حصل مع جثة المستوطن الذي قتل على يد 
الجنود اإلس���رائيليين عند حاجز حزما، حيث وضعوا سكينا لتركيب التهمة عليه، قبل 

أن يكتشفوا فيما بعد أنه مستوطن وليس مواطنا فلسطينيًا.
وأش���ارت الوزارة إلى أن الطفلة كانت تبعد عن الجنود مس���افة تزيد على 10 أمتار، وال 

تشكل خطرًا يهدد حياتهم.
وأكدت الوزارة أن الصمت الدولي وغياب اإلجراءات الدولية الرادعة لالحتالل وجرائمه، 
بات يش���كل تش���جيعًا لقوات االحتالل على التمادي في ارتكاب جرائمها. وعليه، تكرر 
ال���وزارة دعوته���ا لمجلس األمن الدولي ولمجلس حقوق اإلنس���ان، لإلس���راع في اتخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بحماية الش���عب الفلسطيني من بطش االحتالل، ومالحقة ومحاسبة 

المجرمين والقتلة.
وحذرت الوزارة من التعامل مع حاالت اإلعدام الميداني المتواصلة كأرقام وأحداث يومية 
مألوفة تضاف إلى س���جل اإلحصاءات، بما يؤدي إلى إخفاء حجم الظلم الواقع على الش���عب 

الفلسطيني، وجسامة ما تتكبده العائالت الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكبادها.

افتتاح معرض ربيع رام الله األول
رام الل���ه - "األي���ام": افتتح���ت بلدية رام الل���ه، أمس، معرض 
ربي���ع رام الله األول في المدينة، وذلك في إطار س���عي البلدية 
لتش���جيع المواطنين عل���ى الزراعة والحفاظ على األش���جار، عبر 
توفير أشتال بأس���عار مناس���بة، وتعزيز ثقافة الزراعة، وزيادة 
المساحات الخضراء في المدينة. واحتفل بقص شريط االفتتاح 
ف���ي مجمع رام الل���ه الترويحي، بحضور وزير الزراعة د. س���فيان 
سلطان ورئيس بلدية رام الله باإلنابة سامح عبد المجيد، وأعضاء 
المجلس البلدي ومدير عام البلدي���ة وطلبة المدارس ومواطنين 
من المدينة، وبمشاركة مجموعة من المشاتل من مختلف المدن 
الفلسطينية ومشتل بلدية رام الله ومجلس النحل الفلسطيني.
من جهته، ش���كر س���لطان بلدية رام الله على فكرة المعرض، 
مشيرًا إلى سعي الوزارة الدائم إلى وضع خطط من شأنها الحفاظ 
على البيئة، وإيالئها أهمية كبيرة لزيادة المس���احات الخضراء 
والحفاظ على األش���جار ودعم وتش���جيع المواطني���ن على زراعة 

األشجار واألشتال واألزهار.
ب���دوره، قال عبد المجي���د، إن فكرة إقامة المع���رض نابعة من 
إدراك البلدي���ة أهمية هذا الجانب في تحس���ين بيئة المدينة، 
إضاف���ة إلى أن البلدية تس���عى إلى زيادة المس���احات الخضراء 
والحفاظ على الغطاء النباتي والمظهر العام التجميلي للمدينة، 
عل���ى مدار الع���ام؛ كونها محط جذب س���ياحي وتش���هد حركة 

اقتصادية نشطة في فترات عديدة من السنة.
وأش���ار مسؤول المعرض صقر حناتشة، إلى أن البلدية تمتلك 
مش���تاًل إلنتاج األش���تال والورود واألش���جار بمختل���ف أنواعها، 
يحتوي على ما يزيد على 40 ألف شتلة متنوعة من أشتال الزهور 
والشجيرات واألشجار. كما تستخدم البلدية مئات أشتال الزهور، 
من إنتاج مش���تل بلدية رام الله، في زراع���ة وتجميل الميادين 
والحدائق والشوارع ومرافق البلدية والمؤسسات العامة ومدارس 

المدينة، بمختلف الزهور والنباتات الموسمية والدائمة.

مشاركون في افتتاح المعرض.


