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خالل مؤتمر »سلطة النقد« السنوي

أريحــا: المطـالـبــة بوضع آلـيــات لتحـسـين فـرص 
وصول النساء للتمويل وزيادة الوعي بالشمول المالي

المالي في فلسطين، إطارا لجهد جماعي 
متنام لتوسيع تمكين المرأة في القطاع 
مالي���ة  منتج���ات  وتوفي���ر  المصرف���ي، 
لتحفيز المش���اريع الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر، التي تش���كل ما يزيد 
عل���ى 95% من المش���روعات االقتصادية 

العاملة في فلسطين".
واس���تطرد "لق���د أقررنا قان���ون ضمان 
الحق���وق ف���ي الم���ال المنق���ول، وإطالق 
الس���جل االلكترون���ي الخاص ب���ه، الذي 
يتيح للمشاريع الحصول على تسهيالت 
بضمان أموال منقولة، كما حصلت مؤخرا 
ست جمعيات تعاونية في المجال الزراعي 
على عالمات تجارية لمنتجاتها، وتحرص 
وزارة االقتص���اد الوطن���ي على مش���اركة 
المرأة في الفعاليات االقتصادية، وتعمل 
عل���ى إنجاز الخارطة االس���تثمارية لكافة 
المزيد  والتي ستساهم في  المحافظات، 

من تمكين المرأة".
وقال: ستساهم اإلستراتيجية الوطنية 
للش���مول المال���ي، في تنفيذ سياس���ات 
المرأة معترك االقتصاد،  لتشجيع دخول 
ونتطلع إل���ى الدور الفاعل للمؤسس���ات 
المالية والمصرفية في تحس���ين ظروف 
النس���اء، وس���د الفج���وة بين الجنس���ين 
ف���ي التموي���ل، فنحن ننتظر سياس���ات 
وتس���هيالت أكثر اس���تجابة الحتياجات 
النس���اء، وخدم���ات غي���ر تقليدية تضع 
النس���اء ورائ���دات األعمال ف���ي مكانهن 
التنمي���ة، ونتمنى  الصحيح من جه���ود 
اس���تخدام وتطويع التكنولوجيا للوصول 

إلى خدمات مالية متكاملة وشاملة".
م���ن جهته، ع���زا محافظ س���لطة النقد 
عزام الش���وا، اختي���ار موض���وع المؤتمر، 
إلى ح���رص "النقد" ف���ي مؤتمراتها على 
تن���اول مواضيع ذات اهمي���ة اجتماعية 
إل���ى حيوية دور  واقتصادي���ة، منوه���ًا 
ومكانة ومساهمة المرأة على الصعيدين 

الوطني والتنموي.

وقال: نناقش ف���ي لقائنا موضوعا بالغ 
األهمية في تمكين وتعزيز قدرات المرأة 
الفلسطينية مصرفيًا وماليًا، حيث نلتقي 
لنسلط الضوء على آليات وأدوات "تمكين 
المرأة مصرفيًا - Women Banking، وقد 
جاء اختيار هذا الموضوع على ضوء نتائج 
الميدانية إلعداد االستراتيجية  الدراسة 
الوطنية للش���مول المالي في فلس���طين، 
حيث بين���ت نتائجها األولية وجود فجوة 
كبيرة بين الرجل والمرأة في مس���تويات 
الوعي والثقافة المالية، فقد بلغت نسبة 
الفج���وة حوالي %20، ما يس���توجب على 
واضعي السياس���ات المالية الوقوف عند 
هذه الظاهرة، والبحث في أسبابها وسبل 

معالجتها.
وتابع: اشارت احصائيات البنك الدولي 
الصادرة العام 2014، الى ان نسبة النساء 
اللواتي يمتلكن حس���ابًا لدى مؤسس���ات 
مالية في ال���دول العربية بلغت حوالي ال� 
13% من عدد الس���كان البالغين، في حين 
بلغت هذه النس���بة في فلسطين حسب 
دراسة الشمول المالي للعام 2016 حوالي 
ال���� 15%، مقاب���ل 1ر42% للرجال، وما هذه 
المؤش���رات إال داللة واضح���ة على تراجع 
مس���تويات الوعي والثقاف���ة المصرفية، 
المصرفية  المنتجات  اس���تخدام  وتدني 
ل���دى النس���اء مقارنة مع الرج���ال، وهذه 
النتائج هي من االس���باب الرئيسة التي 
قادتن���ا في بدايات العام 2014 الى اطالق 
مب���ادرة انش���اء االس���تراتيجية الوطنية 
للش���مول المالي في فلسطين، بالشراكة 
مع هيئة س���وق راس المال، حيث نتطلع 
الى ادماج كاف���ة فئات مجتمع المرأة في 
النظام المصرفي والمالي، لتمارس دورها 
الحيوي والفاعل في بناء المجتمع المحلي 

اقتصاديًا واجتماعيًا.
اط���الق  نتوق���ع  إنن���ا  وأض���اف: 
المالي  للشمول  الوطنية  االس���تراتيجية 
بش���كل رس���مي خالل العام القادم، وقد 

احتوت االس���تراتيجية عل���ى خطة عمل 
وج���دول زمني مح���دد، حيث اش���تملت 
الخط���ة عل���ى أه���داف واضح���ة لتعزيز 
امكانات المرأة بكافة أطيافها س���واء ربة 
المنزل او الطالبة الجامعية او الموظفة او 

صاحبات المشاريع والرياديات.
 ون���وه إل���ى التط���ور "النوع���ي" الذي 
مارس���ته بعض المصارف خالل السنوات 
الس���ابقة، في اطالق منتج���ات مصرفية 
موجه���ة لفئ���ات مح���ددة من النس���اء، 
ومش���اركتها الفاعلة ف���ي تأطير وتعزيز 
العالقة مع منتديات وجمعيات س���يدات 
األعم���ال، في اع���داد وتنظي���م الدورات 
للريادي���ات  والتأهيلي���ة  التدريبي���ة 

وصاحبات المشاريع.
 كما تحدث عن دور مؤسسات االقراض 
ف���ي تعزي���ز عالقاتها م���ع الم���رأة في 
المناطق القروية والريفية، حيث بلغ عدد 
المقترضات منها حوالي 35 الف مقترضة 
بما يفوق عدد المقترضات من المصارف، 
مضيفا "بلغت نسبة المحفظة التمويلية 
الممنوح���ة للمقترض���ات م���ن المصارف 
ومؤسس���ات االقراض حوالي %14، مقارنة 
م���ع المحفظ���ة التمويلي���ة الممنوح���ة 
للرجال، والداللة من هذه النسبة واضحة 
ب���أن فرص ول���وج المرأة ال���ى االئتمان ال 
تزال متدنية وغير كافية، لعدة أس���باب، 
اهمها قدراتها وامكانياتها في التعامل 
مع المؤسس���ات المصرفية، ع���الوة على 
الشروط والضمانات المطلوبة وعدم توفر 
برامج تمويلية بأس���عار وشروط معقولة 

تستهدف فئة النساء".
واس���تعرض رئي���س جمعي���ة البنوك 
محم���د البرغوثي، جانبا من جهود القطاع 
المصرف���ي لتعزيز مكانة الم���رأة وزيادة 
حصته���ا ف���ي عال���م األعم���ال، مبينا أن 
البنوك تتجه منذ فترة ليست بالقصيرة 

نحو تحقيق االشتمال المالي.
ولف���ت إل���ى وج���ود بع���ض المعيقات 

الحمد الله يتحدث خالل المؤتمر.

كتب سائد أبو فرحة: 

دع���ا مختص���ون ومهتمون بالش���أن 
المال���ي، أمس، إلى وض���ع آليات تكفل 
تحس���ين آفاق وصول النساء إلى فرص 
الثقافة  بمس���توى  واالرتقاء  التمويل، 
والتوعية بالشمول المالي، بما ينعكس 
المرأة  إيجاب���ا ف���ي زي���ادة مش���اركة 

االقتصادية.
وأش���اروا خ���الل المؤتم���ر الس���نوي 
لس���لطة النق���د، ونظمت���ه ف���ي فندق 
"أواسز" في أريحا، تحت عنوان "تمكين 
المرأة مصرفي���ا"، بالتعاون مع جمعية 
البنوك، ومؤسس���ة التموي���ل الدولية، 
والمؤسس���ة األوروبي���ة الفلس���طينية 
لضم���ان القروض، إل���ى أهمية تهيئة 
بيئ���ة مالئمة لدخول مزيد من النس���اء 
إلى عالم األعمال، وتخصيص المزيد من 
البرامج، والخدمات المالية المتخصصة 
من قبل المؤسسات المالية والمصرفية 
الموجهة إليهن، لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء 
د. رام���ي الحمد الله ف���ي كلمة له، في 
مستهل المؤتمر، "إن التنمية الوطنية 
دون  تثم���ر  أن  يمك���ن  ال  المنش���ودة 
مش���اركة النساء، وال يمكن ألي اقتصاد 
أن ينهض دون المش���اركة المتكافئة 
للم���رأة والرجل، ل���ذا نعمل عل���ى بناء 
الش���راكات لتحقيق الش���مول المالي، 
واالنتقال من تنفي���ذ البرامج المبعثرة 
إل���ى حالة جديدة من وح���دة األهداف 

والرؤية".
ولفت إل���ى أهمية المؤتم���ر، مضيفا 
"وص���ول الم���رأة إلى الم���ال والخدمات 
المالية ما زال محدودا، وال تزال الفجوة 
التمويلية بين الرجل والمرأة متس���عة، 
لذا ينطوي المؤتمر على أهمية خاصة، 
فهو يفرد مداوالت���ه ومخرجاته لبلورة 
التحفيزية،  والسياس���ات  اإلج���راءات، 
لتمكين المرأة مصرفيا، وتعزيز دورها 

في النمو االقتصادي".
األثر  التج���ارب  "بين���ت  واس���تدرك 
المجاالت  المرأة في  التنموي لمشاركة 
االقتصادية، ليس فق���ط على واقعها، 
بل عل���ى قط���اع األعم���ال، واالقتصاد 

المحلي برمته". 
ظ���روف  أحل���ك  "ف���ي  واس���تدرك 
القه���ر واالحت���الل، وف���ي ظ���ل تراجع 
المساعدات الخارجية، ارتأينا أن نتجه 
لتعظي���م اإلي���رادات الذاتي���ة وإدارة 
بكفاءة،  والطبيعي���ة  المالية  الم���وارد 
واالستثمار بالرأس���مال البشري، وأردنا 
م���ع ش���ركائنا المحليي���ن والدوليين، 
التح���ول بالتحديات إل���ى فرص نتميز 
بها، وفي هذا الس���ياق، شكل الشمول 

والقانونية،  والثقافي���ة  االجتماعي���ة 
التي تحول دول تمكين المرأة بالشكل 
المنشود، بيد أنه أشار إلى قيام البنوك 
بالعمل لتمكين المرأة، عبر استحداث 
وتقدي���م برام���ج اق���راض متخصصة 
وتوفي���ر  احتياجاته���ا،  لمواكب���ة 
واتاحة  النزيه���ة،  المنافس���ة  ظروف 
فرص العمل بش���كل متس���او، وتوفير 
الدعم المالي والمعرفي للمؤسس���ات 
والهيئ���ات التي تس���تهدف القطاع 

النسوي ببرامج تنموية وتدريبية.
وأكد نائ���ب الممث���ل األلماني لدى 
فلس���طين بيرن���د كيوب���ارت، أهمية 
الموضوع م���دار البحث ف���ي المؤتمر، 
مش���يرا إلى حيوية تمكين النساء من 
الوصول بيسر وشمولية إلى الخدمات 

المالية.
وأوضح أن جانب���ا من الدعم األلماني 
يوج���ه لتعزيز مش���اركة النس���اء في 
س���وق العمل، عبر توس���يع الخيارات 
المتاحة أمامهن ال س���يما فيما يتعلق 

بالتمويل.
لمؤسس���ة  المقي���م  الممث���ل  أم���ا 
التموي���ل الدولي���ة يوس���ف حب���ش، 
فذكر أن المرأة تشكل 40% من القوى 
العامل���ة عالمي���ا، حي���ث تمتلك %40 
الصغيرة في األسواق  المش���اريع  من 

الناشئة.
وق���ال "يعد الوضع بالنس���بة للمرأة 
في فلس���طين صعبا، حيث توجد هنا 
62 ألف منش���أة رسمية أو غير رسمية 
مملوكة من قبل الم���رأة، حيث ال يتاح 
الوص���ول إل���ى التموي���ل نصف هذه 
التمويلية  الفجوة  وتقدر  المنش���آت، 
الكلي���ة لها ب� 323 ملي���ون دوالر، )...( 
وه���ذه الفج���وة تمثل فرص���ا مهدرة 
بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية".

وقدم مس���ؤول دائرة االنضباط في 
س���لطة النقد عل���ي فرع���ون، مداخلة 
بعن���وان "المرأة الفلس���طينية وواقع 
الحال في الشمول المالي"، مستعرضا 
نتائج دراس���ة أبرزت أن نسبة الشمول 
المال���ي وصلت إلى 4ر36% بين األفراد 
البالغين، معربا عن أمله أن يصار بعيد 
اقرار مجل���س الوزراء لالس���تراتيجية 
الوطنية للشمول المالي، إلى رفع هذه 
النسبة لتصل كحد أدنى إلى 50% مع 

حلول العام 2025. 
إثر ذلك، قدم���ت مداخالت متنوعة، 
ضمن جلس���ات المؤتمر، التي تناولت 
المصرفية  الوع���ي والثقاف���ة  "نش���ر 
وبناء القدرات لدى المرأة"، و"تسهيل 
وصول الم���رأة للمنتج���ات والخدمات 
البنوك في تمكين  المصرفية"، و"دور 

المرأة مصرفيًا".

طولكرم: ورشة عمل حول السالمة العامة
وآلية الفحص في التمديدات الكهربائية

الكهربائيي���ن  نقاب���ة  نظم���ت  "األي���ام":  طولك���رم- 
الفلسطينيين، بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس، 
وتح���ت رعاية محافظ طولك���رم عصام أبو بكر، ورش���ة عمل 
بعنوان "الس���المة العام���ة وآلية الفحص ف���ي التمديدات 
الكهربائية"، وذلك في دار محافظة طولكرم بمش���اركة كل 
من المهندس هاني غوش���ة مس���اعد المدير العام للشؤون 
اإلدارية في ش���ركة كهرباء محافظة القدس، والمهندس���ة 
س���ماح الدش���ت مديرة الفحص والمواصفات في الش���ركة، 
ونقي���ب الكهربائيين ف���ي طولكرم باه���ر صباريني، ووفد 
النقابة م���ن المحافظات ونقيب المهندس���ين في محافظة 
طولكرم م. فاض���ل فقها، ورئيس بلدي���ة طولكرم م. محمد 
يعقوب، وعدد من رؤس���اء البلدي���ات والفنيين والمختصين 
الكهربائيين، وممثلين عن المؤسس���ات ذات العالقة.  وأكد 
أبو بكر أهمية تنظيم الورش���ة المتخصص���ة بالحفاظ على 
شروط السالمة العامة وآلية الفحص للتمديدات الكهربائية 
واتباعها وفق الش���روط المهني���ة المتخصصة للحفاظ على 

سالمة المواطنين والعاملين في قطاع الكهرباء.
وش���دد أبو بك���ر على األخ���ذ بالتوصيات ونقله���ا للجهات 
المختص���ة ذات العالق���ة لالس���تفادة منه���ا على مس���توى 
المحافظ���ة، مثمن���ا دور نقابة الكهربائيين وش���ركة كهرباء 
محافظ���ة القدس وجمي���ع الش���ركاء والبلدي���ات والمجالس 
المحلية المشاركة من خالل تنظيم هذه الورشة التي تساهم 
في نقل الخبرة واالس���تفادة من تجربة شركة كهرباء القدس 

وعملها الفني واإلداري. 
وأش���ار أبو بكر إلى عراقة ش���ركة كهرباء محافظة القدس 
األصيل���ة في فلس���طين والتي ب���دأت عملها قب���ل االحتالل 

اإلسرائيلي، فيما أنها لم تسلم من ممارساته وضغوطه حيث 
واجهتها بكل قوة وصالبة. 

بدوره، ذك���ر باهر صبارين���ي بأن الهدف من الورش���ة هو 
الحف���اظ على س���المة المواطني���ن وممتلكاته���م، والفنيين 
الكهربائيين، والرفع من مستوى هذه المهنة، وتطبيق قانون 
السالمة العامة، وااللتزام بالعمل وفق الشروط المتبعة، معبرًا 
عن ش���كره وتقديره للمحاف���ظ أبو بكر عل���ى رعايته ودعمه 
لنش���اطات النقابة وفعالياتها، مشيرًا إلى ما قدمته وتقدمه 
ش���ركة كهرباء محافظة الق���دس من خ���الل تعاونها لصالح 
تقديم التدريبات الخاص���ة بالكهربائيين، مثمنًا دور جميع 
الشركاء لما بذلوه من جهود إلنجاح ورشة العمل المتخصصة.  
من جانبه، قدم غوش���ة نبذة عن ش���ركة كهرب���اء محافظة 
القدس وخبرتها الطويلة في هذا المجال، مضيفًا بأن الشركة 
على اس���تعداد للتعاون م���ع البلديات والمجال���س المحلية 
لتقدي���م كاف���ة التس���هيالت الالزم���ة بما يخ���ص التدريب 
والس���المة العامة، وتأهيل كهربائيين خصوصيين، مش���يرًا 
إلى وج���ود مرك���ز تدريب متطور ل���دى الش���ركة يضم عدة 
مختبرات وقاعات تدريبية متخصص���ة. وتابع قائاًل: "نحرص 
على تنفيذ العديد من األنش���طة التوعوية للمواطنين وربات 
البيوت وطالب المدارس، ومن خالل الحمالت اإلعالمية، وغيرها 
من الطرق التي من ش���أنها أن تحدد سلوك المواطنين باتجاه 
استهالك الكهرباء والتعامل معها وفق اإلجراءات المطلوبة". 
إلى ذلك تحدثت الدشت عن إجراءات شركة محافظة القدس 
في ترخي���ص الكهربائيين وفحص المنش���آت الكهربائية، 
وتطبيق تعليمات الش���ركة ووضع نماذج عمل موحدة لضبط 

تطبيق هذه اإلجراءات وفق األسس الصحيحة. 

المشاركون في الورشة.

بنك البذور البلدية يبدأ توزيع 
بذور المحاصيل الشتوية

رام الله - "االي���ام": بدأ بنك البذور البلدية التابع التحاد لجان العمل الزراعي، بعملية 
تس���جيل المزارعين الراغبين في الحصول على بذور المحاصيل الشتوية البلدية، حيث 
يقوم البنك موسميًا بتوزيع البذور البلدية على المزارعين المهتمين بزارعة المحاصيل 
البلدية، وحس���ب خطة العام 2017 س���يقوم البنك بتوزيع عدة محاصيل شتوية منها 

الفجل، اللفت، السلق وغيرها من المحاصيل الشتوية.
ويستهدف البنك العديد من المواقع الموزعة في الضفة الغربية، ويأتي ذلك ضمن 
برنامج تكميلي للحفظ واالس���تخدام المستدام للبذور البلدية، ويعتمد بشكل أساسي 
على حفظ البذور البلدية ف���ي عين المكان )في حقل المزارع( وخارج المكان )في البنك 

الوطني للبذور البلدية(. 
وم���ن الجدير ذكره أن وحدة اإلكثار التابعة لبنك البذور البلدية تعمل على تحس���ين 
األصناف البلدية الش���توية والصيفي���ة لزيادة انتاجها وقدرتها عل���ى تحمل التغير 
المناخي وخاصة الجفاف. ويتبع للبنك الوطني عدة وحدات أخرى منها وحدة االستقبال، 
وحدة المختبر، وحدة التجفيف ووحدة التخزين، وكلها تعمل بشكل تكميلي للحصول 

على صنف بلدي محسن ومحفوظ بطريقة وكميات آمنة.
يش���ار الى أن بنك البذور البلدية في الخليل، الذي أسسه ويديره "اتحاد لجان العمل 
الزراع���ي" منذ العام 2003، عمل على إكثار وتحس���ين نح���و 37 صنفًا ما بين محاصيل 
خض���روات ومحاصي���ل حقلية  بلدي���ة، حيث يتم حف���ظ األصول الوراثي���ة لها داخل 
البنك وفق آليات الحفظ المناس���بة بهدف حمايتها من خطر الضياع وتحقيق س���يادة 

المزارعين الفلسطينيين على غذائهم.

ع اتفاقية الـتأمين 
ّ

"القدس المفتوحة" توق
الصحي مع "العالمية المتحدة للتأمين"

���ع رئيس جامعة الق���دس المفتوحة، د. يون���س عمرو، ونائب 
ّ
رام الل���ه - وق

الرئيس التنفيذي للشركة العالمية المتحدة للتأمين، تحسين الحمود، أمس، 
اتفاقية ال�تأمين الصحي، في مقر رئاسة الجامعة برام الله.

ورحب عمرو بوفد شركة العالمية للتأمين، مشيدًا بدور الشركة في النهوض 
بواقع القطاع التأميني في فلس���طين، منوه���ًا إلى أدائها المتميز على صعيد 
تقديم خدمات التأمين، معربًا عن أمله في أن يتم تعزيز التعاون بين الجامعة 

والشركة. 
وأشار عمرو إلى أن التأمينات العامة، وعلى رأسها التأمين الصحي للموظفين، 
م أولويات إدارة الجامعة، إيمانًا منها بأن توفير العالج الصحي 

ّ
تأتي على س���ل

للموظفين وأسرهم ُيعّد أبرز عوامل االستقرار الوظيفي.
بدوره، أكد الحمود حرص الش���ركة على تقديم خدمات تأمينية متميزة، الفتًا 
إلى أنه رغم حداثة عهد الشركة في السوق الفلسطينية فإنها أثبتت جدارتها، 

وتتطلع باستمرار إلى المحافظة على تقديم خدمات تأمينية متطورة.
وعّبر الحمود عن فخره بتوقي���ع االتفاقية مع جامعة القدس المفتوحة التي 
تعد أكبر جامعة في فلس���طين، واعدًا بأن تعمل الشركة على توسيع شبكتها 

الطبية في المحافظات كافة، خاصة بمحافظات جنوب الضفة.

»بنك فلسطين« يرعى فعاليات األسبوع
العالمي لريادة األعمال في فلسطين

رام الل���ه - ق���ّدم بن���ك فلس���طين رعايته الرئيس���ة 
لفعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال، الذي أطلقت 
فعالياته خالل األسبوع الماضي، والذي تم بالشراكة مع 
المجلس األعلى لإلبداع والتميز ومؤسسة نمو فلسطين 
للحلول التطويرية، بمش���اركة مجموع���ة من المبدعين 

والمبتكرين والمهتمين في فلسطين. 
ويقام األسبوع في شهر تشرين الثاني من كل عام في 
أكثر من 160 دولة حول العالم، وتم تنظيم أكثر من 56 

فعالية في فلسطين هذا العام.
ويهدف هذا األسبوع إلى كشف المواهب واالبتكارات 
واألفكار الخالقة التي من الممكن أن ينتجها الش���باب، 
كما يعمل على تأس���يس قنوات للح���وار والتواصل بين 
المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال األعمال 
وتشجيع الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة على البروز 
في األس���واق المحلية والعالمية. في حين يعد األسبوع 
العالمي لريادة األعمال الحدث العالمي األكبر للمبدعين 
ومبتكري الوظائف الذين قاموا بإطالق ش���ركات ناشئة 
تس���عى لتحويل األفكار لتصب���ح واقعًا، وإلى دفع عجلة 

النمو االقتصادي وتوسيع اآلفاق لرفاهية المجتمع. 
 Get in وضمن الفعاليات التي جرى تنظيمها مسابقة
قام في أكثر من 70 

ُ
the Ring، وهي مس���ابقة عالمية ت

دولة على مستوى العالم، وتتيح للمشاركين والمشاريع 
الناش���ئة والواع���دة منص���ة للتواص���ل م���ع الجمهور 
المس���تهدف بما في ذلك المستثمرون والشركاء. حيث 
أعلن���ت لجنة التحكيم، في المس���ابقة التي أقيمت في 
فندق جراند بارك بمدينة رام الله، ثالثة فائزين لثالثة 
مش���اريع ريادة فلس���طينية، ووصولهم إلى المسابقة 
النهائي���ة التي تحتضنها مدينة لش���بونة البرتغالية، 

حيث إعالن المشروع الفائز على مستوى العالم.
وال���ى جانب مس���ابقة Get in the Ring، فقد أقيمت 
فعالية Start Up Weekend في المتحف الفلسطيني 
ببل���دة بيرزي���ت، والت���ي التق���ى خالله���ا مجموعة من 

المطوري���ن، وم���دراء ورواد األعمال، وخبراء التس���ويق، 
والمصممي���ن وغيره���م م���ن أصحاب وصاحب���ات أفكار 
الش���ركات الناشئة الجديدة ليش���كلوا فرقًا حول أفكار 

المشاريع، والعمل على تطوير نماذج عملها. 
ويرعى األس���بوع العالمي للريادة، بما فيها المسابقة 
الدولي���ة، كل م���ن: بنك فلس���طين، والش���ركة العربية 
المشروبات  "أبيك"، وش���ركة  لالس���تثمار  الفلسطينية 
الوطنية كوكاكوال، ومجموعة االتصاالت الفلس���طينية، 
وش���ركة المقاوالت "CCC"، ومؤسسة فلسطين للتنمية، 
وبرعاي���ة إعالمي���ة م���ن موق���ع االقتص���ادي وتلفزيون 

فلسطين.
وينطل����ق البنك ف����ي رعايت����ه لفعاليات األس����بوع 
العالمي لريادة األعمال من أجل تهيئة بيئة مناس����بة 
ومحفزة لرواد األعمال الش����باب، تكون فيها فلسطين 
جزءًا من عالم تتش����ابك أركانه وتتط����ور علومه يومًا 
بعد يوٍم. حيث يعتبر البنك أن الش����باب الفلسطيني 
هم الث����روة الحقيقية، وعلمهم أمله����ا في االزدهار 
والتط����ور، وبالتالي ال بد من االس����تفادة من طاقاتهم 
وإمكانياته����م الت����ي يمتلكونها في رف����د المجتمع 
بحل����ول خالقة وأف����كار مبتكرة، وإعالء فلس����طين في 

محافل اإلبداع العالمي.  
وتكريسًا إلستراتيجيته في دعم اإلبداع في فلسطين، 
فقد س���اهم البنك في تأس���يس صندوق ابتكار، والذي 
يهدف إلى االس���تثمار في المش���اريع الش���بابية التي 
تنبع من أفكار خالقة وتح���وي ابتكارات جديدة، يمكن 
أن تس���هم في التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية، عبر 
تش���غيل أيد عاملة أخرى تقدم للمجتمع خدمات وسلعًا 
جدي���دة لهم. حيث ش���كل اهتمام بنك فلس���طين في 
الش���باب محورًا من محاور رؤيته في بناء وطن تنمو فيه 
أجيال قيادية، ق���ادرة على تحقيق طموحاتهم، ويطلق 
لهم العن���ان إلبداعات وابتكارات تضع فلس���طين على 

خارطة العلوم المتقدمة. 

جانب من فعاليات األسبوع.

يوم دراسي في "اإلسالمية" حول الربح من اإلنترنت
غزة - "االيام": نظم���ت كلية تكنولوجيا المعلومات 
بالتعاون مع النادي التكنولوجي بالجامعة اإلسالمية 
يومًا دراس���يًا يحمل عن���وان: "الربح م���ن اإلنترنت"، 
وذلك في قاع���ة المؤتمرات العامة ف���ي مبنى طيبة 
للقاع���ات الدراس���ية، بحضور الدكت���ور ربحي بركة- 
عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، ورؤس���اء أقس���ام 
كلية تكنولوجي���ا المعلومات، ولفيف من المهتمين 
والمعنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والشبكة 
العنكبوتية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة 

في الكلية.
وف���ي كلمت���ه أم���ام الجلس���ة االفتتاحي���ة لليوم 
الدراس���ي، أوضح برك���ة أن اليوم الدراس���ي مرتبط 
بالعمل عب���ر اإلنترنت م���ن خالل توظي���ف مهارات 
تقنية أو حياتية في العمل وتحقيق أهداف مادية، 
مشيرًا إلى أن العمل تغير كثيرًا ليصبح اإلنترنت أحد 

مصادر العمل.
وأك���د برك���ة أن الكلية حرصت عل���ى مواكبة تطور 
العم���ل الحر من خالل الخطط األكاديمية وتضمينها 
بمه���ارات ومفاهي���م تتعل���ق بهذا المج���ال، وعقد 

األنش���طة المختلف���ة وتنفي���ذ ال���دورات التدريبية 
واحتض���ان المش���اريع النوعية لتأهي���ل الخريجين 

لسوق العمل.
وفيم���ا يتعلق بالجلس���ات العلمي���ة، انعقد اليوم 
الدراسي على مدار جلس���تين علميتين، واستعرض 
عاط���ف أحم���د عض���و هيئ���ة التدريس ف���ي كلية 
تكنولوجي���ا المعلومات في الجامعة، ورقة عمل حول 
الربح من تطبيقات الهواتف الذكية، وتناول الدكتور 
ربحي بركة ورقة عمل حول العمل الحر، ووقف الباحث 
هش���ام الطرباق حول تجربته الشخصية للعمل الحر، 
وتطرق���ت الباحثة روال زقوت إل���ى االهتمام بالهوية 

اإللكترونية.
وبخصوص الجلس���ة العلمية الثاني���ة، فقد تناولت 
الباحثة دعاء األس���طل التسويق الش���بكي وشرح آلية 
إنش���اء صفحات التواص���ل االجتماعي، وع���رج كل من 
الباحثين عبد الله األس���طل، وعبد الله عبد الغفور على 
التسويق لشركة فوريفر العالمية وبيع المنتجات وآلية 
استالم العائد المادي، وقدم الباحث مؤمن أبو عويضة 

.Gaza Sky Geeks ورقة تعريفية حول مؤسسة

"فلسطين األهلية الجامعية" تبحث التعاون

مع شركات التكنولوجيا الخاصة 
بي���ت لح���م – "األي���ام": نظمت كلية فلس���طين 
األهلي���ة الجامعي���ة لقاًء مفتوحًا مع ش���ركات من 
القطاع الخاص التكنولوجي، ضمن مشروع تطوير 
برنامج تكنولوجيا المعلومات، والمنفذ من برنامج 
تطوير األس���واق الفلسطيني )PMDP( الممول من 

قبل وزارة التنمية البريطانية واالتحاد األوروبي.
ورحب رئيس كلية فلسطين األهلية الجامعية د. 
عوني الخطيب بالحضور، مؤكدا أهمية الشراكة مع 

القطاع الخاص والعمل التشاركي المنتج. 
وأدار اللقاء المهندس هيثم حجازي مدير دائرة 
الجودة والنوعية، ود. أحمد حساسنة رئيس قسم 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات، حيث تم تقديم ش���رح 
المتوقع���ة، وعرضت  اللق���اء ومخرجات���ه  أهداف 
الخطة المستحدثة لبرنامج تكنولوجيا المعلومات 

وفتح باب النقاش للتغذية الراجعة. 
وتال ذلك مناقشة المهارات األساسية والتقنية 
لخري���ج برنام���ج تكنولوجيا المعلوم���ات وتحديد 
المعالم األساس���ية لبروتوك���ول التدريب العملي 

لطلبة القسم وآليات التواصل المستقبلية.
وه���دف اللقاء إلى اط���الع مدراء الش���ركات في 
القطاع الخاص على خط���ة تكنولوجيا المعلومات 
المس���تحدثة وأخ���ذ التغذية الراجع���ة، وتحديد 

مواصفات ومهارات خري���ج تكنولوجيا المعلومات 
المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى تحديد شكل 
التعاون المس���تقبلي بين هذه الش���ركات وقسم 
تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ التدريب العملي 

للطلبة ومشاريع مشتركة.
وف���ي نهايتة اللق���اء، تم عرض فك���رة المختبر 
الحيوي ألنظمة المعلوم���ات اإلدارية والذي يأتي 
ضمن مش���روع تطوير برنامج أنظم���ة المعلومات 
اإلداري���ة المم���ول م���ن البن���ك الدول���ي، وال���ذي 
يهدف إلى دمج س���وق العم���ل بالباحثين والطلبة 
والمحاضرين وذلك بوضع المش���كالت والتحديات 
التي يواجهها القط���اع الخاص أمام طلبة وباحثي 
ومحاضري الكلية لحلها واالندماج في المش���اريع 
العملية لس���وق العمل، وجعل بيئة المختبر بيئة 
مجتمعية للتجارب وفح���ص المنتجات والخدمات 

التي يقدمها سوق العمل.
يذكر ان الشركات التي حضرت اللقاء هي: شركة 
هيدواي أكاديمي، ش���ركة س���بارك لالستشارات 
والتدري���ب، كوولن���ت لإلنترنت، إتق���ان للخدمات 
المتكاملة، اإلسراء لتكنولوجيا المعلومات، تمكين 
لتكنولوجيا المعلوم���ات )iConnect(، إضافة إلى 

.)PMDP( حضور األستاذ عبد الله سالمة من


