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خالل حلقة نقاش نظمتها وزارة العمل

غزة: توصية باستحداث استراتيجية وطنية للتشغيل تعزز ريادة األعمال
كتب عيسى سعد الله:

أوصى ممثلون عن الوزارات ومؤسس���ات االقراض والمؤسس���ات 
االهلي���ة واألجنبي���ة والمراكز الش���بابية والجامعات باس���تحداث 
اس���تراتيجية وطنية للتش���غيل يكون للش���باب دور فاعل فيها 

لتحسين أداء رياديي األعمال وتشجيعهم وتطوير الحاضنات.
كما دعا هؤالء خالل كلمات ومداخالت لهم في حلقة نقاش حول 
دور المؤسس���ات الحكومية في تش���جيع ريادة االعمال، بمناسبة 
األس���بوع العالمي لريادة االعمال، الى توحيد الجهود والتنس���يق 
بين المؤسسات والوزارات الحكومية ومؤسسات اإلقراض والبنوك 

والحاضنات والقطاع الخاص لضمان سالمة ريادة االعمال.
ورأى المش���اركون في الجلس���ة التي عقدت في مطعم اورجانوا 
بمدينة غزة، ام���س، بضرورة تعزيز الريادة ف���ي التعليم التقني 

والمهني واالكاديمي وتخصيص مساق تعليمي متخصص.
كما طالب المش���اركون في الجلس���ة التي نظمتها وزارة العمل 
الحكومة بلعب دور أكبر في س���ن التشريعات وإصدار التراخيص 

لتنظيم عملية الريادة.
ودع���ا هؤالء ال���ى تخفيض نس���بة الفائدة المفروض���ة من قبل 
مؤسس���ات اإلقراض وتنويع عمليات الريادة بما يشمل العديد من 

القطاعات واالهتمام بالتعاونيات المهنية.
وش���دد المتحدث���ون على ض���رورة اعفاء المؤسس���ات اإلبداعية 
الريادية من دف���ع الضريبة لفترة مناس���بة لتمكين الريادين من 

تطوير أنفسهم وتحقيق النجاح.
وفي كلمة له كش���ف عب���د الله كالب مدير التش���غيل في وزارة 
العم���ل بغزة عن المعوقات الذاتية لري���ادة االعمال في قطاع غزة 
ومن ابرزها عدم وضوح الرؤية االقتصادية وانعكاسها على الخطط 

وااله���داف واالولوي���ات التنموية، باالضافة الى غياب التنس���يق 
ال���كاف واالفعال بي���ن القطاعي���ن الحكومي والخ���اص واألهلي، 

والتداخل واالزدواجية بين صالحيات المؤسسات الحكومية.
واستعرض كالب واقع ريادة االعمال في القطاع والمشاكل الذي 
يعاني منه���ا ومن بينها عدم مالئمة التش���ريعات المالية لفكرة 
تمويل المش���اريع الريادية الصغيرة وغياب التشريعات الخاصة 
بالري���ادة إضافة ال���ى ضعف الحواف���ز المقدمة للعم���ل الريادي 

وغيابها احيانًا.
كما انتقد غياب الموازنات الخاصة بتش���جيع العمل الريادي في 
ميزانية الحكومة وغي���اب التوجيه واإلرش���اد المهني والخدمات 
المساندة وعدم انتش���ار ثقافة الريادة والمشاريع الصغيرة لدى 

الشباب والخريجين.
من جانبه قال محمد العبسي من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
ان وزارت���ه وعلى طريق تطوير عمل حاضن���ات االعمال التكنولوجية انهت 
تحديث االستراتيجية الوطنية للحاضنات التكنولوجية لدعم قطاع ريادة 

االعمال وتسهيالت حكومة لريادي االعمال.
وأضاف العبس���ي في كلمة له ان وزارته عملت أيضا على تفعيل 
االس���تراتيجية الوطنية لحاضنات االعمال بالتع���اون مع الوزارات 
المختصة وحاضنات االعمال وتسهيل تسجيل الشركات الريادية، 
باإلضافة الى العمل على تشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة 
والمتوس���طة وفق اليات فعالة والعمل على إقامة معارض محلية 

بهدف تسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى حصول وزارته على المزيد من التسهيالت من الهيئة 
العامة لتش���جيع االس���تثمار ومن أبرزها زيادة فترة سداد القرض 
من 36 ش���هر الى 48 شهر شاملة 6 شهور فترة سماح إضافة الى 
زي���ادة الحد األقصى للتمويل م���ن 10 االف دوالر الى 20 الف دوالر 

وتقديم المساعدة الفنية في مجال دراسة الجدوى للمشروع.
من جانبه، ق���ال عالم غباين مدير عام الهيئة العامة لتش���جيع 
االستثمار ان الهيئة أعطت األولوية القصوى في التمويل للشباب 

المتعطلين عن العمل.
وأضاف غباين في كلمة له انهم يحاولون بشكل جاد لتوجيه كل 
االستثمار في ريادة االعمال ورفع سقف التمويل ألهداف محددة 

في المشاريع الصناعية واإلنتاجية وتم توجيه الشباب نحوها.
وأش���ار غباين الى رفع المؤسسة لس���قف التمويل ومدة السداد 

لدفع الشباب نحو المشاريع الريادية.
وأوض���ح ان التمويل لي���س هو المهم فقط في عملية تش���جيع 
الريادة بل خلق بيئة مناسبة لخلق الثقة وتوفير مقومات النجاح.

وانتق���د نظام التعليم ودور مؤسس���ات التدريب والتي وصفها 
بالغائبة عن المش���هد، داعيا الى تعزيز النظام التربوي في االسرة 

وفي مؤسسات التعليم.
فيما ارجع أس���امة نوفل من وزارة االقتصاد الوطني ضعف ريادة 
االعمال في القطاع الى غياب المفاهيم الموحدة للجميع باإلضافة 
الى انخفاض االستثمار المغامر في حاضنات االعمال وكذلك غياب 

مسرعات وصناديق االستثمار وتكرار نفس المشاريع.
كم���ا انتقد نوفل ف���ي كلمة ل���ه تفضيل الش���باب والمواطنين 

الوظيفة الحكومية على الوظيفة الخاصة.
ب���دوره، دع���ا المهن���دس محمد أب���و زعيت���ر مدي���ر الصندوق 
الفلسطيني للتش���غيل في قطاع غزة الى سن قانون خاص بريادة 

االعمال ودعم التشغيل الذاتي وإقرار قانون التعاونيات.
وطال���ب أبو زعيتر الحكومة بإنش���اء صن���دوق ضمانات القروض 
وصرف المخصصات التي تس���اهم بالتش���غيل وتش���جيع االبداع 

واالعمال الريادية ووضع البطالة على واولويات عملها.

بين »االتصاالت« و«صندوق التشغيل« و«جامعة القدس«

رام الله: توقيع مذكرات تفاهم لدعم الريادة في قطاع االتصاالت 

في دعم الخريجين وتش���غيل الشباب 
الفلس���طيني ودعم المشاريع الريادية 
والشركات الناشئة معتبرا ذلك بمثابة 
تحقيق لألولوية السياس���تية باالرتقاء 
في مواطنة وصناع���ات رقمية ومجتمع 

معلومات متطور.
وأض���اف أب���و ش���هال أن وزارة العمل 
والصن���دوق على كامل االس���تعداد من 
حيث الكفاءة والبنية التحتية لتقديم 
الخدم���ة وانجازها في الوق���ت المحدد 
وضمان االس���تمرارية واالس���تدامة في 

تقديم الخدمات.
وقال: إن صندوق التش���غيل إلى خلق 
فرص عمل الئقة للباحثين عن عمل مع 

التركيز على الخريجين الشباب والفئات 
المهمشة، بهدف المساهمة في تقليل 
نس���ب البطالة والفقر وتحقيق العدالة 
االجتماعية ومس���توى أفضل للتنمية، 
وذلك من خالل تمويل برامج ومش���اريع 
تحقق زيادة تنافس���يتهم في أسواق 
بالتعاون  والخارجية،  الداخلي���ة  العمل 
م���ع الش���ركاء المحليي���ن والدوليي���ن 
في فلس���طين، كما يس���عي الصندوق 
لمنح الش���باب دوًر رئيس���يًا في تنميِة 
عاونَية، 

َّ
الت باألنشطة  والقيام  المجتمع 

المش���اريِع  إنش���اء  ف���ي  والمس���اعدة 
���ة،  االنتاجي���ة والصناعي���ة والخدماتيَّ
ضم���ن برام���ج االق���راض به���دف دعم 

المش���اريع الصغيرة ومتناهية الصغر، 
وقد تمكن الصن���دوق ورغم الصعوبات 
الكثي���رة والكبيرة التي تعترض عملية 
جلب وتجني���د االموال بش���كل عام من 
تحقيق نجاحات واختراقات مهمة على 
صعيد اهتمام العالم والكثير من الدول 
والمانحي���ن في دعمه م���ن اجل تنفيذ 
الخريجين  التنموية لصالح  المش���اريع 

والمتعطلين عن العمل بشكل عام.
من جانب���ه، ق���ال موس���ى: إن توقيع 
مذكرات التفاهم يأتي من رؤية الحكومة 
بض���رورة العمل على إيج���اد فرص عمل 
جديدة والحد من نسبة البطالة، وانطالقا 
من سياس���ة ال���وزارة وايمانها بمجتمع 

جانب من توقيع مذكرات التفاهم.

وزارة  وقع���ت  "األي���ام":   - الل���ه  رام 
االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلوم���ات 
للتش���غيل  الفلس���طيني  والصن���دوق 
القدس،  وجامعة  االجتماعية  والحماية 
أمس، مذكرات تفاهم حول دعم الريادة 
ف���ي قط���اع االتص���االت وتكنولوجي���ا 
المعلومات ف���ي فلس���طين، وذلك في 
حفل نظم في مقر وزارة االتصاالت برام 

الله.
ووق���ع عن صن���دوق التش���غيل وزير 
العمل ورئيس مجل���س إدارة الصندوق 
مأمون أبو ش���هال وعن وزارة االتصاالت 
الدكت���ور عالم موس���ى، وع���ن جامعة 

القدس رئيسها عماد أبو كشك. 
وتنطلق المذكرات من رؤية الحكومة 
وسعي االطراف الثالثة لخلق فرص عمل 
العاطلين  وتشغيل  ومستدامة  جديدة 
عن العم���ل وتأهيل الطالب والخريجين 
الس���يما الخريجات والمهمشين لتلبية 
متطلب���ات س���وق العمل، كم���ا تهدف 
ال���ى تنمي���ة قدرات  ه���ذه المذكرات 
التكنولوجي  المج���ال  ف���ي  العاملي���ن 
بشكل خاص، ودعم المبادرين وأصحاب 
األف���كار االبداعي���ة الراغبين بتطويرها 
إلى مش���اريع انتاجي���ة، ودعم حاضنة 
ريادة االعمال والتكنولوجيا في جامعة 
الق���دس ودع���م التمكي���ن االقتصادي 

لمدينة القدس.
وفي كلم���ة له خالل الحف���ل، أكد أبو 
ش���هال على هدف المذك���رة المتمثل 

المعلومات وب���دور التكنولوجيا الحتمي 
ف���ي عملي���ات التطوير واالب���داع وخلق 
األقل  والفئات  للش���باب  الفرص السيما 

حظًا في المجتمع.
وأض���اف موس���ى أن���ه يعت���ز بهذه 
بين مؤسسة تعنى  النوعية  الش���راكة 
بالتش���غيل ممثلة بصندوق التشغيل 
ومؤسس���ة أكاديمي���ة هام���ة ممثل���ة 
بجامعة القدس معتب���رًا الخريجين من 
الفئ���ات التي تحت���اج إل���ى كل الدعم 
السيما في بداية طريقهم المهني من 
أجل اطالق ابداعهم وأفكارهم الخالقة 
التي م���ن الممكن عبر ما تطرح مذكرات 
التفاهم أن تتحول إلى مشاريع مميزة 

تخدم المجتمع الفلسطيني.
وأك���د موس���ى أن دعم أه���ل القدس 
هو م���ن أولويات الحكوم���ة وتوجهات 
الرئاس���ة ويصب في تمكين ش���بابها 
ودعم صمودهم في المدينة المقدسة.
بدوره، اعتبر أبو كش���ك هذه المذكرة 
بمثابة دعم للخريجين وتشغيل الشباب 
الفلس���طيني وخاص���ة ش���باب القدس 
المتمثل���ة بتحقيق  تحقيق���ا لألولوية 
التمكين االقتصادي في القدس، مؤكدًا 
على التزام الجامعة في تطوير وتنمية 
الموارد البش���رية في قطاع تكنولوجيا 
المعلوم���ات من خ���الل برام���ج تدريب 
وتأهيل لتوفير عمالة لديها المهارات 
التنافس���ية المتخصصة لتلبية الطلب 

في سوق العمل.

»مجموعة االتصاالت« توقع اتفاقية تزويد »القدس

المفتوحة« بخدمة اإلنترنت ورعاية األنشطة

ه���ّم ش���عبهم حي���ن اس���تفحل االحتالل 
اإلسرائيلي في ممارس���اته بحق جامعاتنا 
ومعاه���د التعلي���م باإلغالق���ات والمن���ع، 
���ر القادة ف���ي نق���ل الجامعة 

ّ
حينئ���ذ فك

للطالب للتغل���ب على إج���راءات االحتالل، 
وقد كان لهم م���ا أرادوا، وأصبحت "القدس 
المفتوحة" الجامعة األكبر في فلس���طين، 
وتش���كل نحو )40%( م���ن التعليم العالي 

الفلسطيني".
"الق���دس  إنج���ازات  أن  عم���رو  وأك���د 
مس���ت عل���ى أرض الواقع في 

ُ
المفتوحة" ل

فروعها المختلفة البالغ عددها )20( فرعًا، 
مست على المستوى الدولي بنيلها عددًا 

ُ
ول

من الجوائز العالمية والعربية، وأكبر وسام 
يعل���ق على أروق���ة هذه الجامع���ة هو فوز 
المعلمة حنان الحروب بجائزة أفضل معلم 

على مستوى العالم في العام الماضي.
م���ن جانبه، أع���رب العكر عن س���عادته 
بزي���ارة "الق���دس المفتوح���ة" بقوله: زرت 
الجامع���ة مرتي���ن خالل هذا الش���هر، هذا 
الذي يس���عى لتطوير  التعليمي  الص���رح 
المس���يرة التعليمية في فلس���طين، حيث 
قمنا بتدشين المرحلة الثانية من تشطيب 
مبنى الجامعة في محافظة قلقيلية، الذي 
سيس���توعب ع���ددًا أكبر م���ن الطالب في 

مختلف التخصصات".
وتابع قائاًل: "بما أن التكنولوجيا مرتبطة 
بشكل وثيق بشركات مجموعة االتصاالت، 
فإنن���ا نس���عى دائم���ًا لتطوي���ر كل ما هو 
االتص���االت وتكنولوجيا  حديث في مجال 
المعلومات، ومن هذا المنطلق ارتأينا لدعم 
وتموي���ل تركي���ب معدات لتزوي���د مباني 
الجامعة بخدمة اإلنترنت الالسلكي، بهدف 

تطوير الشبكة التعليمية والبحثية".
اس���تثمار  ض���رورة  العك���ر  وش���دد 
التكنولوجي���ا ف���ي العملي���ة التعليمي���ة 
ألهميتها البالغة ف���ي تطويرها وصقلها 
بما يتناس���ب وروح العصر الس���ائدة التي 
تسعى إلى رقمنة التعليم في جميع أنحاء 
العالم، بهدف تسهيل التحصيل العلمي 
للطالب. ولفت إل���ى أن مجموعة االتصاالت 
وضعت دعم التعليم على رأس أولوياتها، 
يقول: "إننا ننظر إلى التعليم كأداة رافعة 
للمجتمع، ما يساعد على التعايش مع عصر 
الفاعلة  والمشاركة  والمعلوماتية  العولمة 

في صنع مستقبل أفضل".
وتحدث أيضًا عن التعاون المتواصل مع 
جامعة القدس المفتوحة، مش���يرًا إلى أن 
شركة "جوال" وفرت وظائف ل� )67( موظفًا 

من خريجي جامعة القدس المفتوحة.

جانب من توقيع االتفاقية.

»حماية المستهلك« تناقش مع »تنظيم الكهرباء«
قضايا مزارعي النخيل ومحطات تعبئة التمور

رام الله - "األيام": بحث المنس���ق العام الئتالف جمعيات حماية 
المس���تهلك صالح هنية م���ع المهندس حمدي طهب���وب الرئيس 
التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، توصيات لقاءات االئتالف 
م���ع مزارعي النخي���ل ومحطات تعبئة التمور لنق���ل تصنيفهم في 
االحتساب لدى ش���ركات الكهرباء من التجاري الى الصناعي، بحيث 
تصبح التعرفة اقل، االمر الذي يؤهلهم لخفض السعر للمستهلك 

وزيادة قدرتهم التصديرية.
وش���كر طهبوب الجمعية على تواصلهم، مؤكدا ان اتصاال يجري 
مع الش���ركات التخاذ إجراءات نقل التصنيف حسب االصول وحسب 

قانون الكهرباء واالجراءات المرعية في المجلس.
وكان ائت���الف جمعي���ات المس���تهلك قد اجرى سلس���لة زيارات 
ميدانية ولقاءات مع مزارعي النخيل وبعض محطات التعبئة وصغار 
المزارعين في اريحا واالغوار الشمالية والوسطى وتابع سبل تشجيع 

هذا القطاع ومحاربة تبييض تمور المستوطنات عبر تسويقها على 
انها فلس���طينية، وضرورة التش���دد بالرقابة وتثبيت بطاقة البيان 

بالعربية حسب المواصفة.
وطال���ب االئتالف ش���ركات الكهرب���اء الى ضرورة مراع���اة قضايا 
القطاع الزراعي سواء مزارعو التمور ومعاصر الزيتون ومزارعو الثروة 
الحيواني���ة، م���ن حيث تصنيفهم ف���ي التعرفة لخف���ض التكلفة، 
وض���رورة تحفيزهم لالس���تفادة م���ن الطاقة المتج���ددة ومنحهم 

الحوافز لالستفادة وتوسيع قاعدة مستخدمي الطاقة المتجددة.
وطالب االئتالف بضرورة اس���تمرار العمل بتغطية 0.0156 شيكل 
عن كل كيلوواط يس���تهلكه المش���ترك من الكهرب���اء بصورة تؤثر 
ايجابيا على المس���تهلك وضرورة عدم وقفها اذا لم يكن زيادتها، 
خصوصا ان الكهرباء قطاع اس���تراتيجي وحيوي وال تستقيم الحياة 

دونه.

»العمل« توقع مذكرة تفاهم
مع »األفق« للتنمية الشبابية

رام الله - "وفا": وقع وكيل وزارة العمل س���امر س���المة، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسس���ة 
"األفق للتنمية الش���بابية" ممثلة بمديرها التنفيذي محمد محمود، تتعلق بتنفيذ مشروع 
"ش���باب قادر" والذي يهدف الى تمكين )75( ش���ابا وش���ابة من مختلف المناطق من خالل 
برنام���ج تأهيلي، وتدريبي، وتش���غيلي، وذلك من أجل المس���اهمة ف���ي تحقيق األهداف 

المشتركة، وتحقيق أفضل السبل للتنمية المجتمعية المستدامة.
جرى ذل���ك بحضور مدير ع���ام اإلدارة العامة للتدريب المهني نض���ال عايش، وعدد من 

موظفي مؤسسة األفق وذلك في مقر وزارة العمل برام الله.
وأشار سالمة، حس���ب بيان للوزارة، إلى ان الوزارة اليوم تس���تثمر بقوة في قطاع التدريب 
والتعليم المهني والتقني الذي يعتبر أحد التداخالت التي من خاللها نعالج مشكلة معدالت 
البطال���ة المرتفعة في فلس���طين، منوها الى الحاجة الماس���ة الى مهنيي���ن بغض النظر عن 
تخصصاتهم. وقال: إننا ندعم ونشجع كافة المؤسسات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع 
من أجل الوصول الى األهداف المش���تركة، وتقديم أفضل الخدمات الى الجمهور، مشيرا إلى 
أن الوزارة تتعاون وتنسق مع العديد من المؤسسات التي تعمل في قطاع التدريب المهني.

من جانبه، تحدث محمود حول آلية التعاون المش���ترك ما بين الوزارة والمؤسس���ات، متطرقا إلى التعاون 
الس���ابق م���ع اإلدارة العامة للتش���غيل، ومراكز التدريب المهني ف���ي محافظة بيت لحم، ومش���يرا إلى أن 
المؤسسة تسعى الى استقرار وثبات التعاون المشترك للوصول لألهداف التي تحقق التنمية المستدامة.
وبموجب المذكرة هذه، سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من اإلدارات المختصة من كال 
الجانبين: اإلدارة العامة للتدريب المهني، واإلدارة العامة للتشغيل ومؤسسة األفق، حيث 

ستعمل األطراف على متابعة تنفيذ ما يرد في هذه المذكرة من بنود وأحكام.

فلسطين تشارك في بروكسل باجتماعات الغرفة 
التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية

بروكس���ل - "وفا": انطلقت، أم���س، في العاصمة البلجيكية بروكس���ل، اجتماعات مجلس 
إدارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، بمشاركة مستشار أول في بعثة 

فلسطين لدى االتحاد األوروبي بلجيكا ولوكسمبورغ حسان البلعاوي.
وقدم األمين العام للغرفة التجارية قيصر حجازين، تقريرا عن نش���اط الغرفة خالل العام 
الجاري، والذي ش���مل أيضا تنظيم مائدة مس���تديرة حول التجارة الفلس���طينية في شهر 
أيلول الماضي في بروكسل، بالتعاون مع بعثة فلسطين، وبمشاركة وفد من منظمة التجارة 

الفلسطينية، ووكالة "اوكسفام"، تم خاللها بحث أوضاع التجارة في قطاع غزة.
وعلى هامش اجتماع الغرفة بحث البلعاوي مع مديرة منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال 
أفريقيا في وكالة إقليم فالندر للتجارة إيفلين س���تالنز إمكاني���ة تنظيم يوم عن التجارة 
الفلس���طينية في بروكس���ل، بالتعاون مع الغرفة التجارية، يتم م���ن خاللها تعزيز قدرات 

قطاع التجارة في فلسطين في تسويق المنتجات الفلسطينية في بلجيكا، ولوكسمبورغ.
يذك���ر أن اجتماعات الغرفة التجارية العربية البلجيكي���ة تحتضن في هذه الدورة ندوة 
بعنوان "رؤية الس���عودية 2030: نحو ش���راكة مميزة"، تش���ارك فيها عدد من المؤسسات 

الرسمية، واالقتصادية، السعودية، والبلجيكية.

»بوليتكنك فلسطين« تنظم فعالية »انطالقات
 ريادية في التعليم التقني والمهني«

الخلي���ل - "األيام": نظمت، أم���س، كلية المه���ن التطبيقية في 
جامعة بوليتكنك فلسطين فعالية "انطالقات ريادية في التعليم 
التقن���ي والمهني"، وذلك ضمن فعاليات أس���بوع الريادة العالمي 
المنظم من المجلس األعلى لإلبداع والتمّيز ومؤسسة نمو فلسطين 
للحل���ول التطويري���ة، وتحت رعاي���ة رئيس وأعض���اء مجلس أمناء 
جامعة بوليتكنك فلس���طين، بحضور عض���و  مجلس األمناء رفعت 
طهبوب، ومدي���ر عام التعليم المهني والتقن���ي في وزارة التربية 
والتعلي���م العالي المهندس جهاد دري���دي، ومدير دائرة الكليات 
بالوزارة المهندس جمال جبارين، ومدير دائرة التطوير المهندس 
س���امر موس���ى، والميس���رين الوطنيين المهن���دس محمد عوض 
واحمد س���محان واوبان البرغوثي، وفاتن الطويل منسقة المشاريع 
في مؤسس���ة فلس���طين للتنمية، ونواب رئيس جامعة بوليتكنك 

فلسطين، ورؤساء الدوائر في الكلية وموظفي الكلية وطلبتها. 
وش���كر طهبوب، أس���رة وزارة التربية والتعلي���م العالي وكلية 
المهن التطبيقية على نشاطها الدائم، وتمنى أن يحقق طلبتها 
مزي���دا من النجاح، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية التعليم في 

مواجهة التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وتطرق نائب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية د. مصطفى 
أبو الصفا إل���ى رؤية الجامع���ة وإس���تراتيجيتها بحيث أصبحت 

تتبنى األسلوب الريادي في كل جوانبها.
وأش����ار عميد كلي����ة المهن التطبيقية د. اس����حق س����در إل����ى "أّن 
التعليم المهني والتقني هو الطري����ق األفضل لتحقيق التنمية على 

ش����تى األصعدة في المجتمع، وكلية المهن التطبيقية هي اكبر رافد 
مجتمعي للك����وادر الفني����ة والتطبيقية على مس����توى الوطن ولدينا 
قص����ص نجاح كثيرة اس����تطاع أصحابه����ا تأس����يس أعمالها الخاصة 

وتقديم خدمات متنوعة للمجتمع والمنافسة بقوة في سوق العمل".
من جانبه، أش���اد الدريدي، بالمس���توى الذي وصلت إليه كلية 
المهن التطبيقية ممثلة بخريجيها وطلبتها وأس���اتذتنا، مؤكدًا 
عل���ى األهمية البالغة التي توليها وزارة التربية والتعليم العالي 

لقطاع التعليم المهني والتقني باعتباره حال لمشكلة البطالة.
وفي س���ياق ُمتصل، ش���ارك الحضور ف���ي جولة على المش���اريع 
الناشئة في كلية المهن التطبيقية، أعطيت أثناءها فرصة ألصحاب 
هذه المشاريع للتحدث عنها. وتم تسليط الضوء على بعض النماذج 

الريادية الناجحة التي تخص طلبة الكلية أو خريجيها. 
وشارك الحضور والطلبة في لعبة المخاطرة التي صممت بهدف 

تعريفهم بمستويات المخاطرة وتقييمها وكيفية إدارتها. 
واختتم���ت الفعالي���ات بعقد "حلقة نقاش" ح���ول تجربة كلية 
المهن التطبيقية في تدريب وتعليم مس���اق "ري���ادة األعمال"، 
وضم���ت عددا من أصحاب القرار في مؤسس���ات التعليم المهني 

والتقني ومجموعة من أساتذة وطلبة الريادة في الكلية. 
يذكر أّن كلي���ة المه���ن التطبيقية هي الن���واة التي انطلقت 
منها جامعة بوليتكنك فلس���طين ف���ي الخليل عام 1978، وتضم 
حاليا ما يزي���د على 2000 طالب موزعين على نحو 25 تخصصًا في 

حقول تطبيقية وفنية مختلفة.

المشاركون في افتتاح الفعالية.

ُوزعت خاللها جوائز قيمتها 160 ألف شيكل

»مسلماني هوم« تختتم حملة »هال بالخميس«

رام الله-احتفلت ش���ركة مس���لماني ه���وم باختتام حملة هال 
بالخمي���س التي ُوزع من خاللها جوائز بقيمة 160,000 ش���يكل 
كاش كان���ت من نصيب 16 فائزًا في أربع���ة معارض خالل فترة 
الحملة التي استمرت لُمدة شهر، وتخلل الحملة ُمسابقات وأجواء 
من الفرح والسعادة وتوزيع للهدايا والبالونات على األطفال في 

معارض مسلماني هوم، ما رسم البسمة على وجوههم.
وأوضح بشير المسلماني مدير إدارة المبيعات أن الحملة القت 
برت من الحمالت 

ُ
رواجًا كبيرًا وإقبااًل غير مس���بوق، حيث أنها اعت

األضخم واألكثر تميزًا من ذات النوع في فلس���طين، وأضاف أن 
آلية السحب تمت على الزبائن الذين وصلت قيمة مشترياتهم 
إلى 500 ش���يكل خ���الل فترة الحمل���ة ليتم الس���حب فيما بعد 
كل خمي���س على 10,000 ش���يكل في معارض مس���لماني هوم 

الموجودة في الخليل، نابلس، طولكرم والقدس.
وكانت الجوائز من نصيب: س���امر خالد ش���تيوي، محمد أس���عد 
سوالمة، باسمة س���عدي محمد سويسة، وحمدي عبد الله دحادحه 
بف���رع نابلس، وأما ف���رع طولكرم فكانت من نصيب: باس���ل فتحي 
عمارنة، أمجد بس���ام أشقر، باسل فتحي عمارنة لمرة ثانية، ونادية 
عايش غان���م، وأما فرع الخلي���ل فكانت من نصيب: محمد هاش���م 

حسونة، إسماعيل محمد الجبريني، أحمد محمود أبو اسعد، واحمد 
على س���ياعره، وأما فرع القدس: محمد إبراهيم حواس، محمد أحمد 

الغول، راني يوسف الحسيني، وعبد العزيز موسى خليل.
وأضاف المسلماني أنه تزامنًا مع انتهاء حملة هال بالخميس، 
أطلقت ش���بكة معارض مس���لماني ه���وم ُعروض���ًا وتخفيضات 
حقيقية على الُمنتج���ات الُمتوفرة في معارضها بحملة جديدة 
صومات عالي���ة وُمميزة على 

ُ
حمل���ت ُعنوان )ُع���روض X الرج( بخ

األجه���زة الكهربائية واألدوات المنزلي���ة تصل إلى 50%، حيث 
قس���م الحملة لثماني ُحزم ُمختلفة لكل ُحزمة خصمها الخاص 

ُ
ت

وهداياها الُمتنوعة من أفضل الماركات العالمية.
وأوضح السيد بش����ير المس����لماني ُمدير إدارة المبيعات أن الحملة 
صومات ُمباش����رة وعالي����ة على مجموعة من أج����ود األجهزة 

ُ
تش����مل خ

الكهربائي����ة وأفخ����م األدوات المنزلي����ة كالتلفزيون����ات، الثالج����ات، 
النشافات، الغس����االت، األفران، الشفاطات، وطناجر الضغط، وذلك من 
 Samsung, Ariston, :ِعدة شركات عالمية رائدة في هذا المجال، وهي
الش����ركة زبائنها  وتدع����و   .,Elica, Bompani, Lofra, Haier Tefal
الكرام لزي����ارة معارضها لالس����تفادة م����ن الحملة، إضاف����ة للُعروض 

صومات الُمتوفرة في جميع معارض الشركة.
ُ
األخرى والخ

مشاهد من توزيع الجوائز.

رام الله - "األيام": وقعت جامعة القدس 
المفتوح���ة ومجموع���ة االتص���االت، أمس، 
اتفاقي���ة لتمويل مش���روع تزوي���د مباني 
الجامعة بمعدات تشغيل خدمة اإلنترنت 
)WIFI( في أروقة الجامعة بمختلف الفروع، 
ورعاي���ة األنش���طة الجامعية خ���الل العام 

الدراسي )2018/2017(.
ووقع االتفاقية التي جرت في مقر رئاسة 
الجامعة بمدينة رام الله، نيابة عن القدس 
المفتوحة، د. يونس عمرو رئيس الجامعة، 
وعن مجموعة االتصاالت الرئيس التنفيذي 

عمار العكر. 
ورح���ب عمرو بمجموع���ة االتصاالت على 
رأسها العكر، وشكره على رعاية المجموعة 
لكثي���ر م���ن االنش���طة والفعالي���ات التي 
���ا إلى أن المجموعة 

ً
تنظمها الجامعة، الفت

من كب���رى الش���ركات الفلس���طينية التي 
تعن���ى بالمس���ؤولية المجتمعية، وخاصة  
التعليمية  المس���يرة  ف���ي مج���ال دع���م 

واألكاديمية.
وبي���ن عمرو أن الجامعة تق���دم التعليم 
لمختلف فئات ش���عبنا، وتسعى بمساعدة 
الش���ركات الوطنية وعلى رأس���ها )بال تل 
ج���روب( لتوفي���ر كل التقني���ات الحديثة 

واإلنترنت المتطور للطلبة.
ر عم���رو بتاريخ التعاون الطويل بين 

ّ
وذك

مجموع���ة االتصاالت والق���دس المفتوحة، 
الت���ي توجت حديثًا بالمس���اهمة الجزئية 
في بناء فرع الجامعة بقلقيلية الذي يأتي 
في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى 
بناء مقرات مملوكة لها، مشيًرا إلى أهمية 
دور مؤسس���ات المجتمع المحلي في دعم 
الجامع���ة وتمكينها من امت���الك مباٍن لها 
ف���ي المحافظات كافة، بخاص���ة أنها تعّد 
جامعة الوطن الفلس���طيني وأكبر حاضنة 
للتعليم العالي في فلسطين، وتستهدف 

فئات المجتمع الفلسطيني كافة.
وقال عمرو: "إن جامعة القدس المفتوحة 
حلم كب���ار تحقق، وقد حمل ه���ؤالء الكبار 


