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الجزء الثاني

«القدس المفتوحة» و«العمل الدولية» و«فلسطين للتنمية» يحتفلون بتكريم المتميزين في برنامج (ابدأ)
رام اهللا- الحياة االقتصادية- كرمت جامعة القدس المفتوحة 
أمس الطلبة المتميزين في برنامج (ابدأ)، الذي ينفذه صندوق 
االســتثمار الفلسطيني بالشــراكة مع منظمة العمل الدولية، 
وذلــك باحتفال أقامتــه في مقرها فــي رام اهللا، تحت رعاية 
رئيــس مجلس األمنــاء م. عدنان ســمارة، وبحضــور رئيس 

الجامعة أ. د. يونس عمرو.
ورحب م. سمارة بالحضور، مشيراً إلى أن الجامعة تهتم بتنفيذ 
البرامج التي تركز على بدء المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
بصفتها استراتيجية تخلق فرص عمل وتزيد النمو المستدام، 
مبينــاً أن «القــدس المفتوحــة» تعمــل على تطويــر الكوادر 
البشرية، وتوفر التعليم ألبناء شعبنا في مختلف أمكان وجوده، 
وإن معظم خريجيها يحصلون على فرص عمل أو يعملون أصالً 

ويسعون لتطوير أنفسهم.
وقال م. سمارة إن البرنامج موجه لرياديي األعمال المحتملين، 
ســواء أكانت لديهم أفكار قابلة لتنفيذ مشاريعهم الخاصة أم 
ال. ويســهم التدريب في توليد األفكار البناءة ودراستها، ومن 
ثم تطوير خطة مشروع مفصلة وممولة واالستعداد للمباشرة 
في تفعيلها، وهذا اهتمام مشترك مع الجامعة للمجلس األعلى 
لإلبداع والتميز بهدف تطوير أفكار الشباب الريادية واإلبداعية.

وقال أ. د. يونس عمرو إن المشروع كان امتحاناً للجامعة يؤكد 
تفوقهــا، حيث نجــح خريجوها في تلبيــة المواصفات الدولية 
والفوز بالمشاريع، فطلبة الجامعة يتميزون في كل ميدان من 
ميادين العمل، ســواء في المشاريع أم في التدريب أم العمل، 
وحققــت الجامعة إنجازات على المســتوى الوطني واإلقليمي 

والدولي.
وأكد أ. د. عمرو أن الجامعة تمد يدها لسائر مؤسسات الوطن 

فــي المجال األكاديمي، فالجامعة انطلقــت من رحم المعاناة 
لتحقق أحالم القادة العظام، وعلى رأســهم الشــهيد أبو عمار 
والرئيس محمود عبــاس أبو مازن، وذلك بالتفاف المخلصين 

حولها الذين حملوا هدفها ورسالتها.
مــن جانبه، قــال منير قليبــو ممثــل منظمة العمــل الدولية 
في فلســطين، إن البرنامج عالمي يضــم (6) ماليين متدرب 
وشبكة تحتوي على أكثر من (17000) مدرب، وأكثر من (40) 
لغة، ويعد هــذا البرنامج أحد أكبر البرامج في العالم في هذا 
المجال، ويتكون من مستويين: (كيف تحدد فكرة مشروعك؟) 
و(كيــف تبدأ مشــروعك؟)، ويعتمد التدريب علــى التعرف إلى 
أفكار األعمال المختلفة وتحليلها واختيار األفضل، وتستخدم 
فيه منهجيات متقدمة تستكشف إمكانات الفرد الحرة ورغبته 

واحتياجاته.
وأضاف قليبو أن البرنامج تشترك فيه مجموعة من المؤسسات 
هــي: مؤسســة (الرؤيا) الفلســطينية، وجامعــة البوليتكنك، 
والمركز العربي للتطوير الزراعي، والغرفة التجارية الصناعية–

الخليل، ومؤسســة (أصالة)، ومنتدى سيدات األعمال، وجامعة 
بيت لحم، وجامعة القدس المفتوحة.

وقــال: «إن البرنامــج نجح في تحقيق أهدافه في فلســطين، 
وتوفير فرص العمل ألبناء شــعبنا الفلســطيني أينما وجدوا، 
فنحن-فلســطينيين وأمميين-ندعــم هــذا البرنامــج ونعتز 
بالشــراكة مــع القدس المفتوحة، ومع مؤسســات فلســطين 

األخرى».
ثم ختم حديثه: «ســعدت بتخريــج وتكريم الطلبة المميزين 
الذيــن نجحوا في هذه البدايــة الصعبة وأثبتوا تميــزاً كبيراً، 
ونرجو أن نشــهد مزيداً من البرامج الناجحة والموفرة لفرص 

العمل في فلسطين».
إلــى ذلــك، قــال أ. جمال حداد مدير عام مؤسســة فلســطين 
للتنمية: «إن المؤسســة توفر للشباب الدعم والتوجيه والبيئة 
الداعمة من أجل أن ينجحوا في مشــاريعهم، ونسعى ليصبح 
الفرد منتجاً وواعياً لمتطلبات ســوق العمل، ويستطيع التغلب 

على التحديات التي تفرض عليهم».
وبيــن أن برنامــج (ابدأ) الذي يجري عمله مع مؤسســة العمل 
الدوليــة، يهــدف إلى تحفيز الشــباب على البدء بمشــاريعهم 
والتأثيــر على عقول شــبابنا في الكليــات المهنية للبحث عن 

فرص عمل عوضاً عن البحث عن خلق وظيفة فقط.
مــن جانبه، أوضــح أ. محمــود الحوامدة مدير مركــز التعليم 
المســتمر وخدمة المجتمع، أن مركز التعليم المستمر يشارك 
بصفته ممثــالً لجامعة القدس المفتوحة فــي هذا البرنامج، 
وقــد نفذ هــذا البرنامج بالشــراكة مع كلية العلــوم اإلدارية 
واالقتصاديــة مــن خــالل تدريــب اثنين مــن أعضــاء الهيئة 
التدريســية من قبل منظمة العمل الدولية، ثم عقدت ورشات 
تدريبية لطلبة الجامعة وخريجيها ضمن هذا البرنامج بالتعاون 
مع مؤسسة فلسطين للتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والهيئة 
االستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، وكان نتاج هذا 
التدريب حصول مشروعين متميزين في مجال الزراعة-الثنين 
من خريجي الجامعة، هما صهيب فرح، ورناد شواهنة، وكالهما 
من فرع جنين- على تمويل بقيمة (10) آالف دوالر من الوكالة 

السويسرية في فلسطين، من أجل البدء بتنفيذ المشروع.
وبين حوامدة أن الجامعة بدخولها هذا البرنامج أثبتت أن لديها 
طلبة مبدعين قادرين على التفوق؛ فقد نجح مشــروعان من 
المشاريع المرشحة من قبل كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 

وحصال على تمويل بقيمة (10) آالف دوالر لكل مشــروع من 
الوكالة السويسرية.

وعــن طلبة المشــاريع المتميزة، تحــدث الطالب صهيب فرح، 
شاكراً كل من أسهم في إنجاح مشروعه وفي تشجيع الشباب 

على النجاح في مشاريعهم من أجل مستقبل أفضل.
رمت المؤسســات الداعمة للمشــروع،  وفي نهاية االحتفال، كُ
ومدرب المشــروع، ثــم كرم الطالبان الرياديــان: صهيب فرح 
عن مشروعه (إنتاج أزهار القطف) الذي يقوم على إنتاج أزهار 
القطف المتداولة في السوق المحلية، وإنتاج الفسائل واألشتال 
الالزمة لتوسعة المســاحة المزروعة وبيعها أيضاً، وذلك بعد 
أن قام بمســح إحصائي للسوق وتحديد حجم الطلب واإلنتاج 
وتبيــان األصنــاف المرغوبــة، وتحديد المعيقات التســويقية 
واإلنتاجيــة، وقيمــة الجــدوى االقتصادية مــن زراعتها، حيث 
وجد أن هناك تزايداً في الطلب على األزهار واســتخدامها في 
المناسبات الخاصة والعامة، وكذلك لدى المؤسسات الحكومية 
واألهليــة. كمــا وجد أن األزهار الموجودة في األســواق أزهار 
إســرائيلية في حين اقتصــرت األزهار المحليــة على أصناف 
محددة ال تتعدى الصنفين، إضافة إلى ضآلة الكميات المنتجة، 
التي ال تشــكل أي منافســة ســوقية تلبي احتياجات الســوق. 
أما الطالبة رناد شــواهنة فقد كرمت عن مشــروعها «مشتل 
الشــام»، وهو مشتل متخصص في إنتاج أشتال الزينة، وجاء 
هــذا المشــتل لتغطيــة العجز في ســوق جنيــن، واليوم ثمة 
أصناف صيفية في المشتل، مثل السجاد، والقدسية، والقدسي 
األمريكي، والقرنفل الصيني، واألضاليا، والبيتونيا، ولوبينيا، 
وعرف الديك، وفم الســمكة القصير، وفم الســمكة الطويل، 
والمنثور، والجيرانيوم، وبعض أنواع الصباريات والعصاريات.

اثناء تدشين مشروع شريان الحياة

غنيم: نهدف لتحسين خدمة المياه في كافة التجمعات الفلسطينية
نابلس- الحياة االقتصادية- أكد رئيس سلطة 
الميــاه مــازن غنيم اثنــاء افتتاحه لمشــروع 
شــريان الحيــاة لتحســين خدمــة الميــاه في 
نابلس على ان المشروع سيعمل على توفير 
كميات مياه إضافية ألغراض الشــرب لمدينة 
نابلس، وبعض القــرى المجاورة والمخيمات 
األربعة التابعة لمدينة نابلس، ليخدم حوالي 
200,000 مواطــن، وذلــك عــن طريق زيادة 
كميات المياه المضخوخة في الخط وتخفيض 
الفاقد، حيث تقدر كميات المياه اإلضافية التي 
يمكن ضخها بالخط بحوالي 600م3/الساعة، 
وكذلــك تقليل تكاليــف الصيانــة المرتفعة 
والتخفيف من أعباء أعمال الصيانة المتكررة 
الناتجة عــن اهتراء الخــط، وتمكين أصحاب 
األراضي من البناء في أراضيهم بإزاحة الخط 
إلى الشارع العام حيث ان الخط القديم الخط 
كان قــد تم تمديده ماراً بأراضي المواطنين، 
وبالتالي فإن الخط المقترح سيمر في الشارع 
الرئيســي الواصل ما بين بئر الباذان ومحطة 
ضخ عين دفنة الى جانب تلبية الطلب المتزايد 
علــى الميــاه وخصوصاً خــالل فصل الصيف 
وتقليل العناء والتكلفة الناتجة من اإلضطرار 

إلى شراء مياه اآلبار الخاصة. 
واضــاف م. غنيــم اننــا اليــوم ونحــن نفتتح 
مشــروع «شــريان الحياة» فإننا نعتبر ان كل 
مشــروع تم أو جاري العمــل على تنفيذه هو 

حقيقة شريان لحياة آالف المواطنين من أبناء 
شــعبنا، ألنه لم ينفذ إال تقديراً لمتطلباتهم 
وإليصــال هذا المصدر الهام لهم. لذا يتوجب 
على الجميع العمل معا من أجل تأمين موارد 
مائية من أجل بناء مســتقبل أفضل لألجيال 
القادمة ونؤسس لدولة مستقلة وذات سيادة 
علــى مواردها ومقدراتها، نبــارك ألهلنا في 
نابلس والقرى والمخيمات المستفيدة افتتاح 
هــذا المشــروع، الذي تزامن مع فترة تشــهد 
نشــاطاً كبيراً لتنفيذ مشــاريع اســتراتيجية 
تشرف عليها ســلطة المياه من خالل مختلف 

الشركاء والمانحين محلياً ودولياً.
واشار م. غنيم الى ان سلطة المياه قد قامت 
بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجال 
الميــاه والصرف الصحي في محافظة نابلس 
وذلــك ضمن ضمــن خطتهــا اإلســتراتيجية 
وبالتعــاون مع الشــركاء المحليين والدوليين 
لتطوير هــذا القطاع بجميع مكوناته لضمان 
ديمومتــه واالســتمرار  فــي تقديــم الخدمة 
للشعب الفلسطيني، وذلك تحقيقاً للمسؤولية 
الوطنيــة المتمثلة فــي تأمين خدمــة المياه 
التجمعــات  ســواء  الفلســطينية  للتجمعــات 
المخدومــة ولكنها بحاجة إلــى تطوير وإعادة 
تأهيــل لبنيتهــا التحتية كمشــروع «شــريان 
الحيــاة»، أو غيــر المخدومة والتــي اعتبرتها 

سلطة المياه على رأس أولوياتها.

PALPRODUCTS 2018 72 شركة ومؤسسة ستشارك في معرض المنتجات الفلسطينية
رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- انهت 
شركة الخدمات والحلول التصديرية 
الطالق  التحضيرات  ســيركلس  بال 
الحملة الترويجية لمعرض المنتجات 
 PALPRODUCTS الفلســطينية 
2018 والذي سيفتتح في التاسع من 
شهر نيسان القادم في مدينة البيرة.

وقــال مدير عام الشــركـــة ابراهيم 
النجــار، ان هذا المعرض الذي يضم 
منتجات غذائية ومنتجات بالستيكية 
ومســتحضرات  التنظيــف  ومــواد 
التجميــل والعنايــة بالبشــرة اضافة 
والــورق  المحــارم  منتجــات  الــى 
والمنتجــات البالســتيكية ومنتجــات 
يدويــة وتراثيــة وماكنــات للتعبئــة 
والتغليف، ومنتجات فلسطينية اخرى، 
ســيكون المعــرض االكبر واالضخم 
للمنتجات الفلسطينية، واضاف النجار 
ان المنتجــات الفلســطينية اصبحت 
تضاهي مثيالتها االجنبية وتزيد عنها 

بالجودة والمواصفات.
ويهــدف المعــرض الــذي ســيطلق 
عــام   2018 عــام  «ليكــن  شــعار 
المنتــج الوطنــي» الى جمــع العديد 
مــن المنتجــات الفلســطينية تحــت 
ســقف واحد، كما يهــدف إلى ترويج 
هــذه المنتجــات وزيــادة حصتها في 
السوق المحلي، والتشبيك مع رجال 

االعمال والموزعين والتجار، وسيتم 
تخصيــص حملــة ترويجيــة ضخمة 
لترويج المعرض، يستخدم فيها جميع 
العناصر الترويجية ســواء التقليدية 
ومحطــات  الصحــف  اعالنــات  مــن 
الــى  الشــوارع،  ويافطــات  الراديــو 
مواقع التواصل االجتماعي والمواقع 
القصيــرة،  والرســائل  االلكترونيــة 
عالوة على الدعوات الشخصية لرجال 

االعمال والتجار والموزعين.
واضاف النجار، انه قد سجل للمشاركة 
فلســطينية  شــركة  مــن 72  اكثــر 
ومؤسسة انتاجية في هذا المعرض 
الضخــم، حيث وصل عدد الشــركات 
المؤكدة مشــاركتها الى 72 شــركة 
حتــى االن، واضاف ان هذا المعرض 
سيكون اول معرض فلسطيني بهذا 
الحجــم وبهذه القوة، حيث ان العديد 
من المنتجات الجديدة ستعرض الول 
مرة وســيتم ترويجها في المعرض، 

حيــث من المتوقــع ان يكون معرضا 
يحمل بصمة ونجاحا كبيرين.

واكد النجار، ان هذا المعرض سيكون 
الــذي  الثانيــة  النســخة  المعــرض 
ســتنظمه شــركة الخدمات والحلول 
حيث   ،PALCIRCLESS التصديرية
سيتبعه 3 معارض اخرى بتخصصات 
مختلفــة تهدف الــى ترويــج المنتج 
الفلسطيني وزيادة حصته السوقية، 
جميــع  مــع  التعــاون  ســيتم  حيــث 
الجهــات ذات العالقــة وعلى رأســها 
وزارة االقتصــاد الوطنــي واالتحــاد 
العام للصناعات الفلسطينية واتحاد 
الغرف التجاريــة الصناعية الزراعية 
وهيئــة المــدن الصناعيــة وغرفــة 
تجارة وصناعة رام اهللا وغرفة تجارة 
وصناعــة الخليــل وجمعيــة حمايــة 
المســتهلك وباقي المؤسســات ذات 

العالقة.
وقــال النجــار انه قد تــم تخصيص 

قاعة لمنتجات المشــاريع والجمعيات 
النســوية، وذلك بالتعــاون مع غرفة 
وغرفــة  اهللا  رام  وصناعــة  تجــارة 
تجــارة وصناعة الخليل، ومؤسســة 
كيــر العالمية، حيث ســتعرض هذه 
المشــاريع النســوية للمــرة االولــى 
بجانب الشــركات الكبيرة في رسالة 
الى تقديم خبرات جديدة لالستفادة 
من خبرات هذه الشــركات وتجربتها 

الغنية.
ويذكــر ان هيئــة المــدن الصناعية 
الفلســطينية تشــارك بجناح خاص 
لثمانــي شــركات من منطقــة اريحا 
الصناعية الزراعية ومنطقة بيت لحم 
الصناعية وبدعم من جايكا اليابانية.

مــن جهة اخــرى ســيفتتح المعرض 
ابوابه في التاســع من شــهر نيسان 
القادم وسيســتمر لمــدة ثالثة ايام، 
حيث ســيقام في قاعات منتزه بلدية 

البيرة.

وسط مجموعة من العروض المميزة

64 عاما على افتتاح فرع سبيتاني تنزيالت في محافظة البيرة
البيرة- الحياة االقتصادية- احتفلت 
واوالده  ســبيتاني  اكــرم  شــركة 
بمــرور 64 عامــا علــى تأســيس 
وافتتاح فرعها ســبيتاني تنزيالت 
في محافظة البيرة شارع الحسبة، 
والذي يعد جزءا من فروع سبيتاني 
تنزيــالت البالــغ عددهــم 9 فروع 
منتشــرين في جميــع المحافظات 

الفلسطينية. 
 حيث يقع على مســاحة 380 مترا 
مربعــا، ويتكــون مــن طابقيــن، 
يشــمل الطابــق االول على أحدث 
أجهزة التلفزيون، ومتواجدة بالفرع 
بأحجــام ومواصفــات وموديــالت 
متنوعة، ويشــمل الطابــق اآلخر 
على مجموعة من االجهزة المنزلية 
والصغيــرة  الكبيــرة  الكهربائيــة 
التي تتميز بالجودة واألداء العالي، 
ومنافســة،  متميــزة  وبأســعار 
تتناســب مع كافة شرائح المجتمع 

الفلسطيني.
ويتميز الفــرع بأحدث المواصفات 
العالمية في مجال عرض البضائع 
الكهربائية وااللكترونية، باالضافة 
الــى االعتمــاد علــى كادر متميــز 
يتمتعون  الــذي  الموظفيــن  مــن 
عالــم  فــي  والكفــاءة  بالخبــرة 
االجهــزة الكهربائية ليكونوا دائما 
على اســتعداد لالجابة على كافة 
وتقديــم  الزبائــن  استفســارات 

افضل الخدمات لهم. 
ودعت الشركة كافة زبائنها الكرام 
الــى زيارة فــرع، واالســتفادة من 

العروض واالسعار المميزة.

نابلس: ورشة حول اجراءات السالمة العامة في المنشآت االقتصادية
نابلس- الحياة االقتصادية- عقد ملتقى رجال 
اعمــال نابلس بالتعــاون مع مديريــة الدفاع 
المدني ومؤسســة المواصفــات والمقاييس 
ومديرية عمل نابلس ورشــة حــول اجراءات 
الســالمة العامة فــي المنشــات االقتصادية.

وحضــر الورشــة العقيــد مالك عاليــة مدير 
مديريــة الدفاع المدنــي في محافظة نابلس 
وعبيــر ابــو حجلــة مديــر مكتــب مؤسســة 
المواصفــات والمقاييس فــي نابلس وايوب 
الرابي مدير قسم التفتيش في مديرية عمل 
نابلس، كما حضر الورشة اعضاء مجلس ادارة 
الملتقــى وعدد من اعضاء الهيئة العامة، كما 
ادار الورشة الصحفي مصعب الخطيب.ورحب 
عبد الرؤوف هواش نائب رئيس مجلس ادارة 
الملتقى بالحضور، مشــيرا الــى ان الملتقى 
ارتــأى اقامة هذه الورشــة ايمانا منه بأهمية 
تطبيق اجراءات ومبادىء السالمة العامة في 
المنشآت االقتصادية، متمنيا ان تخرج بنتائج 
ملموســة يتم تطبيقهــا علــى ارض الواقع.

بعد ذلك تحدث العقيد مالك عالية الذي اشار 
ان اهمية الورشــة تتركز فــي تعزيز مفهوم 
الوقاية والسالمة من اجل توفير امنة، مؤكدا 
اهمية تطبيق اجراءات السالمة العامة ومدى 
انعكاس ذلك ايجابيا على منشآتنا االقتصادية 
بسشكل خاص.بعد ذلك قدم المهندس امين 
بروق مــن مديرية الدفاع المدني ورقة عمل 
بعنــوان االجراءات الالزمــة لزيادة الوعي في 
تحقيــق بيئة امنة في المنشــات االقتصادية 
والتــي طرح من خاللها عددا من القضايا من 
اهمها دور مديرية الدفاع المدني في الحفاظ 
علــى االرواح والممتلــكات ودور ومهام ادارة 
الوقاية والسالمة في وضع االجراءات الكفيلة 
للحد من الحرائق والهدف من تطبيق اجراءات 
الوقاية والسالمة، كما تحدث المهندس بروق 
عن المداخل والمخارج والممرات في المنشآت 
وانظمــة االنــذار المبكــر واهميتهــا وانظمة 
االطفاء المستخدمة والتخزين وطرق التخزين 

والتهوية واالنظمة والتركيبات الكهربائية.


