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تنفذه "العمل النسوي" بدعم من "روزا لوكسمبورغ"

"بيت النجارة للنساء" ...مشروع غير نمطي يكسر
احتكار الرجال للنجارة ويوفر ألعابًا تربوية لألطفال
رام الله – نجحت جمعية "العمل النسوي" ،عبر مشروعها "بيت النجارة
للنس���اء" ،المنفذ بدعم من مؤسس���ة "روزا لوكس���مبورغ" األلمانية ،في
تقدي���م نماذج ملهمة إلبداعات نس���اء من البل���دة القديمة في الخليل
وبعض قرى المحافظة ،اس���تطعن قهر قساوة الحياة ،وابتكرن منتجات
يمكن أن تعود إيجابًا على المجتمع على أكثر من صعيد.
ومض���ى على انطالقة المش���روع نحو أربعة أعوام ،لك���ن ما جعله غير
اعتي���ادي هو إبرازه قدرة المرأة الفلس���طينية عل���ى خوض غمار مهنة
معروف���ة بأنه���ا مقتصرة على الرج���ال ،أال وهي النج���ارة ،ليس لغرض
إنتاج أثاث عادي ،بل ألعاب تربوية خش���بية يمكن أن تفيد األطفال في
رياض األطفال ،عدا أثاث متعدد االستخدامات ،إلى جانب اشتماله على
فعاليات تثقيفية وتوعوية بغية المس���اهمة في تحس���ين واقع المرأة
من جهة ،وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية من جهة ثانية.
ومن ضمن مزايا المش���روع ،الذي حرصت القائمات على الجمعية ،على
أن يكون غير نمطي ،اس���تهدافه للنس���اء في واحدة من أكثر المناطق
س���خونة في الضفة الغربية ،أال وهي البلدة القديمة في مدينة الخليل،
حيث يعاني المواطنون من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه
على حد س���واء .كذلك فإن المشروع ،اس���تهدف نساء من ست قرى في
الخليل ،يعاني أهلها من االستيطان ،وجدار الفصل العنصري.
وتذك���ر رئيس���ة الجمعية سوس���ن الش���نار ،أن الجمعي���ة أرادت من
ً
مبادرته���ا ،منذ البداية ،تنفيذ مش���روع غير تقليدي ،ي���در دخال على
النس���اء ،ويفيد المجتمع المحلي في المجال التربوي ،مضيفة" :لكوننا
رغبنا في أن نقدم ما هو مختلف ومميز ،ارتأينا أن نبتعد عن مهن عادية
تحصر فيها النساء مثل الخياطة".
وتعزو الشنار ،اختيار البلدة القديمة إلى عناية الجمعية بإحياء هذه
المنطقة المنكوبة باالحتالل واالستيطان ،والمساهمة في تعزيز صمود
المواطنين ،ال سيما الفئات األشد فقرًا.
وتقول :للمش���روع بعدان وطني ونس���وي ،فتنفيذ مثل هكذا مشروع،
يسهم من جهة في تش���جيع الناس على مواصلة طقوس حياتهم في
ظل ما يواجهونه من صعوبات بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية،
أما من جهة ثانية وتحديدًا فيما يختص بالش���ق النس���وي ،فإن له آثارًا

بالغة األهمية لجهة إسناد النس���اء ،عبر مساعدتهن على كسر الكثير
من القيود والحواجز المجتمعية ،وتعلم مهنة ،واكتساب مهارات تتيح
لهن خيارات حياتية أفضل ،وقدرة على التغيير والتأثير في المجتمع.
عمومًا ،فإن المش���روع مر بع���دة مراحل ،وارتكزت فكرته أساس���ًا على
تدريب النس���اء بغية تقويتهن وتمكينهن اقتصاديًا ،ليصبحن فاعالت
ومؤثرات أكثر في المجتمع وداخل أسرهن ،عالوة على صنع ألعاب تربوية
ذات اس���تخدام آم���ن وصحي لألطفال ف���ي رياض األطف���ال والحضانات
بإمكانيات بسيطة ،بما يعزز النمو الذهني والعقلي لألطفال.
وتم خالل العام األول للمش���روع ،إنجاز دراس���ة بعنوان "االنتقال من
الفردي���ة إلى التعاونيات" ،أظهرت وج���ود توافق مجتمعي على أهمية
إع���ادة االعتب���ار للعم���ل الجمعي والتعاون���ي الذي لطالما مي���ز الحالة
الفلسطينية ،خاصة إبان االنتفاضة األولى.
كما أن االس���تخالص األبرز الذي خرجت به الدراس���ة ،جاء منسجمًا مع
توجه الجمعية لجهة االنتقال من مش���اريع فردية إلى أخرى ذات طابع
جماعي باالستناد إلى رؤية واحتياجات النساء بالتحديد.
وعن ذلك تقول منس���قة المش���روع فوزية س���ليمان" :أردنا للمشروع
أال يك���ون اعتياديًا ،بالتالي عمدنا ع���دا التركيز على مهنة ذكورية هي
النج���ارة ،إلى تنفيذ برنام���ج توعوي وتثقيفي يتن���اول ملفات تتصل
بحقوق النساء ،عبر طرحها من خالل الدراما".
وبعد أن خضعت النساء المس���تهدفات بالمشروع ،وعددهن  30امرأة،
إلى تدريبات مكثفة في مجال النجارة ،نجحن خالل العام الثاني للمشروع،
من إنجاز ثمانية نماذج من األلعاب التربوية كما تشير سليمان.
ومن ضمن هذه األلعاب ،لعب���ة األطوال ،وتهدف إلى تمكين األطفال
من التعرف على األعداد ،ومقاييس األطوال ،والتدرج من األكبر لألصغر،
وربط األلوان باألعداد.
كم���ا أن من ضمن األلع���اب ،لعبة "الوردة" ،وتق���وم على فك وتركيب
تسلس���ل األعداد من  ،10-1وربط العدد مع المعدود باأللوان ،علمًا أن كال
اللعبتين مخصصتين لألطفال من سن ( 5-3سنوات).
وبم���وازاة األلعاب ،تم خالل الس���نة الثالثة للمش���روع ،التركيز على
صناعة األثاث الذكي ،وهو أثاث يمكن استخدامه ألكثر من غرض ،وذلك

رغبة في التغلب على اإلشكاليات التي تعاني منها كثير من الحضانات
ورياض األطفال ،أال وهي ضيق المساحة ومحدوديتها.
وتذكر سليمان ،أنه تم في إطار البرنامج التثقيفي والتوعوي تسليط
الضوء عل���ى القوانين الدولية ،والمرأة والدين ،وقضايا تتصل بالتمييز
في التش���ريعات ،وحقوق النساء بصورة عامة باس���تخدام نهج الدراما،
من هنا فقد تم تصميم وتقديم اسكتش���ات من قبل المش���اركات في
المشروع ،وعددهن  30امرأة.
وقد قامت الجمعية حرصًا منها على تعظيم األثر المجتمعي للبرنامج
التثقيف���ي والتوعوي ،بإدماج عدد من الش���بان ضمن���ه بغية طرح ملف
حق���وق المرأة بقوة ،بالتالي فقد تم تنظيم لقاءات ،عرضت خاللها هذه
االسكتشات بعدة مناطق في الخليل ،خاصة بلدتها القديمة.
وترى رئيسة الجمعية ،أن المشروع اس���تطاع تحقيق أهدافه ،لجهة
إحي���اء البلدة القديمة في الخليل ،وتش���جيع النس���اء على تجاوز قيود
مجتمعي���ة كبيرة ،ال س���يما أن كثي���رًا منهن يعلن أس���رهن العتبارات
اجتماعية عديدة ،واكتس���اب مهنة محتكرة من قبل الرجال ،إلى جانب
توفير ألعاب تربوية تسد احتياجات المؤسسات المعنية".
وتدلل الشنار على ما ذهبت إليه ،بوجود طلب على مخرجات المشروع
من المنتجات ،وهي نماذج لثماني ألعاب ،إضافة إلى مسرح دمى ،وزوايا
مثل زاوية الطبيب ،ومطبخ ،وكلها ذات أثر تعليمي.
ّ
وقدم���ت الجمعية مؤخرا ،طلبات لبعض الجهات من أجل توفير بعض
الدعم ،بما يتيح للمستفيدات من المشروع تنفيذ مبادرات لتجهيز عدد
من ري���اض األطفال خاصة في البلدة القديمة في الخليل ،باحتياجاتها
من األلعاب.
وتردف :ركزنا خالل العام الحالي كثيرًا على مس����ألة التسويق ،ألننا
ندرك مدى أهمية إتاحة المجال للنس����اء المس����تفيدات من المشروع
لالعتم����اد على الذات ،وتوفير آفاق لالس����تمرارية له����ن ،من هنا فإن
التحدي الماثل أمامنا يكمن في الحفاظ على اس����تدامة المشروع ،عبر
ضمان وجود المقومات الالزمة للنجاح ،س����واء لجه����ة العناية بعنصر
الجودة واالرتقاء بها ،أو توفير المواد الضرورية للنس����اء ،وهو ما نوليه
أهمية كبيرة.

مسار إبراهيم الخليل السياحي يختتم برنامج المشي لمسافة  330كيلومترًا
بي���ت لحم – حس���ن عب���د الجواد:
اختت���م مس���ار إبراهي���م الخلي���ل
الس���ياحي برنامج المش���ي الخاص
ً
كام�ل�ا والمع���روف باس���م "Thru-
 ،"Hikeحي���ث ت���م إنه���اء الس���ير
لمسافة  330كيلومترًا منذ انطالقه
في الرابع من الشهر الجاري من قرية
رمانة بجنين وانتهى في قرية بيت
مرسم جنوب الخليل.
وتخل���ل الي���وم األخي���ر مهرجان
ختام���ي ف���ي قرية بيت مرس���م ،تم
خالله تكريم المش���اركين بالمس���ار
وعل���ى رأس���هم المجموع���ة الت���ي
انطلقت من ش���مال الضفة وس���ارت
على م���دار  21يومًا ،حيث تم منحهم
جوازات س���فر مس���ار إبراهيم التي
يحص���ل عليه���ا كل م���ن يش���ارك
ً
بالمشي كامال.
وق���ال ج���ورج رش���ماوي المدي���ر
التنفيذي لمسار إبراهيم :إن المسار
انتهى ،اليوم (أمس) ،بعد  21يومًا من
المشي المتواصل وبمشاركة المئات
من المش���اركين المحليين واألجانب
على طول مقاطع المس���ار ،موضحًا أن

اليوم األخير تخلله مش���ي بالتعاون
م���ع مؤسس���ة الح���ق ف���ي الحركة
بمش���اركة العش���رات من النش���طاء
الش���باب الفلس���طينيين واألجانب
للتعبي���ر عن ح���ق الفلس���طينيين
بالحركة في أرضهم ووطنهم.
وأضاف رش���ماوي :إن اليوم األخير
تخلل���ه مش���ي لمس���افة عش���رين
كيلومت���رًا ،ت���م خالله الس���ير بعدة
مناطق وقرى جنوب محافظة الخليل
حي���ث تم تعريف المش���اركين على
اآلث���ار التاريخي���ة ف���ي الظاهري���ة
والمناط���ق المحيطة به���ا إلى جانب
تعريفه���م وإطالعه���م عل���ى جمال
طبيعة فلسطين.
وأش���ار رش���ماوي إل���ى أن الي���وم
الختام���ي تخلله أيض���ًا حفل تكريم
ف���ي قري���ة بي���ت مرس���م ،حيث تم
تكريم أربعة فلس���طينيين وأجانب
ً
قطعوا المس���ار كامال عل���ى األقدام
دون توق���ف لمدة  21يومًا ،مش���يرًا
إلى أن هن���اك توجهًا لتكريم جميع
الفلس���طينيين الذين ش���اركوا في
المسار حيث سيتم تسليمهم جواز

الس���فر الخاص بمسار إبراهيم الذي
يعتز بهم عل���ى حرصهم على قطع
المسار والمش���ي بوطنهم للتعرف
عليه.
كما أكد رش���ماوي أن البرنامج هذا
العام كان مميزًا بحجم المش���اركين
ونوعيته���م س���واء كان���وا أجانب أو
محليين ،مثمنًا تعاون وزارة السياحة
والوزيرة روال معايعة وطواقم الوزارة
وممثل���ي وس���ائل األع�ل�ام العربية
والفلس���طينية والدولي���ة الذي���ن
ساهموا بنشر فكرة المسار من خالل
مشاركتهم بأحد المقاطع فيه.
من جهتها ،أكدت وزارة الس���ياحة
ممثل���ة بمديره���ا في الجن���وب أن
الوص���ول إلى الي���وم األخير يعكس
حج���م العم���ل واإلصرار عل���ى خلق
س���ياحة المس���ارات وتعزيزها على
المس���تويين المحل���ي والدولي من
خ�ل�ال العمل ال���ذي ينفذه "مس���ار
إبراهي���م" ال���ذي يس���عى لدم���ج
المجتمعات المحلية المهمش���ة في
عجل���ة االقتصاد من خالل إش���راكها
ببرنام���ج المش���ي الس���ياحي التابع

لمسار إبراهيم إلى جانب أنه يساعد
في تعريف الس���ياح بأهمية التراث
الفلسطيني المنتشر والمتنوع على
طول خط المسار.
بدورها ،قالت دياال سعيد منسقة
مؤسس���ة الحق في الحركة الشبابية
للركض في فلس���طين :إن المس���ار
كان متمي���زًا ،حيث ش���ارك ش���باب
المؤسسة من قرية عناب الكبرى إلى
قرية بيت مرسم ،موضحة أن المشي
أعطاها فرصة للتع���رف على التنوع
واالختالف ف���ي طبيعة فلس���طين،
وه���و أمر جميل جدًا ،موضحة إن نحو
أربعين شخصًا ش���اركوا في المشي
في هذا المسار الذي يعتبر واحدًا من
أجل المسارات في فلسطين حيث تم
المرور بقرية البرج وفيها آثار مهمة
تهدم���ت مع مرور الوقت ،موضحة أن
الجميع اس���تمتع بالمسار في يومه
األخير ،داعية الجميع للمشاركة.
بدوره���م ّ
عب���ر أهال���ي الق���رى
ومجالس���ها التي مر به���ا الجدار عن
سعادتهم باس���تقبال أبناء شعبهم
المش���اركين في المس���ار إلى جانب

ّ
ً
وفر حتى  1360شيكال

"سبيتاني" تطلق حملة خاصة على غساالت ونشافات ""LG
أطلقت ش���ركة أكرم س���بيتاني وأوالده الرائدة في مجال اس���تيراد وبيع
أح���دث األجه���زة الكهربائية واإللكتروني���ة ،حملة خاصة على غس���االت
ونشافات " ،"LGوالتي تتمتع باألداء العالي وبمميزات استثنائية ،أهمها
التوفير في اس���تهالك الطاقة بنسبة  ،%15والتوفير في استهالك المياه
بنسبة تصل إلى .%40
وصرحت الش���ركة بأن الغساالت والنش���افات تتميز باستخدام تقنيات
تكنولوجية عالية ،ليحصل المس���تخدم على غس���يل نظيف بوقت أقل مع
ً
توفير في استهالك المياه والطاقة ،فمثال غسالة ونشافة معًا سعة 7\10
ً
ً
 Kgسعرها  6850شيكال يصل س���عرها بعد الخصم  5490شيكال ،بالتالي
ً
يوفر الزبون  1360ش���يكال عند شرائه للغسالة والنش���افة .وغسالة سعة
ً
ً
 9Kgس���عرها  4550شيكال يصل سعرها بعد الخصم  3690شيكال ،بالتالي
ً
يوفر الزبون  860ش���يكال عند ش���رائه للغس���الة .ومن أهم تلك التقنيات
تقني���ة " "Turbo Washالت���ي تعمل عل���ى الجمع بين نمط���ي التصفية
وتدفق الرذاذ ،والتي تقوم بتنظيف س���ريع وفعال بفضل التركيز العالي
نح���و المالبس من حي���ث رش محلول التنظيف والم���اء ،والمزج بين دورتي
الغسل والش���طف بدورة واحدة ،ما يس���مح بإتمام دورة الغسيل القطنية
ً
بوقت يصل إلى  59دقيقة بدال من  95دقيقة ،بمعنى قدرتها على التوفير
في الوقت المس���تغرق في عملية الغسل بنسبة تصل إلى  %36بالمقارنة
مع الغساالت التقليدية.
أما محرك الدف���ع المباش���ر " "inverter Direct Driveالمكفول لمدة 10
س���نوات العتماديته من حيث المتانة والصالبة ،يق���وم بأداء المهام دون
ُ
آلي���ة الحزام والبكرة الموجودة في الغس���االت األخرى ،م���ا يزيد من كفاءة
ُ
المحركُ ،
ويقلص استخدام الطاقة ،ويجعلها أقل عرضة لألعطال ،باإلضافة
ً
للتقليل م���ن الضوضاء ،فضال ع���ن عمله على تنظي���ف وتعقيم المالبس
بلطف كبير م���ن خالل تقنية الـ  6حركات المختصة لتناس���ب العديد من
ً
أنواع المالبس ولتقليل نس���بة التجاعيد فيها عند الغسل ،ما ُينتج غسيال
أكثر نظافة وبأفضل عناية.
باإلضاف���ة لتقني���ة"  "True Steamالت���ي تعتمد على ماء نقي بنس���بة
 ،%100والقدرة على التخلص من البكتيريا بنسبة  ،%99.999وميزة "Steam
 "Softenerمنعم بالبخار الخاصة بتعقيم وتنعيم المالبس ،وميزة "Steam
 "Refreshانتع���اش بالبخار الخاصة بالتنظيف العميق والحد من التجاعيد
ً
والروائح ،فضال عن ميزة " "Allergy Careبرنامج العناية ضد الحساس���ية
الخاصة بإزالة المواد المسببة للحساسية.
ه���ذا وقد امتدت ابتكارات "إل جي" في صناعة هذا الخط من الغس���االت

لتش���مل تصميمها الخارجي األنيق والعملي ،باب انس���يابي الحركة كبير
الحج���م ،واإلضاءة المعتم���دة على تقنية  LEDوالتحك���م الكامل باللمس،
إمكانية إضافة قطع من الغس���يل بعد بدء البرنامج ،ومنها ما يتميز أيضا
بخاصية الغسالة والنش���افة معا ،عالوة على سعتها الكبيرة التي تبدأ من
 7Kgإلى  ،14Kgما يجعلها مناس���بة للعائ�ل�ات الكبيرة ،باإلضافة إلى أنها
متناغمة مع البيئة ومعايير الصحة.
وستس���تمر الحملة لغاية  2017-12- 31ومتوفرة في كافة فروع سبيتاني
وسبيتاني هوم.
م���ا يجدر ذكره هو أن ش���ركة إل جي " "LGتعد واحدة م���ن أكبر وأفضل
الش���ركات العالمية في تصني���ع وإنتاج األجهزة اإللكتروني���ة والمنزلية
المختلف���ة ،الكبيرة والصغيرة ،بجودة عالية ج���دًا ،وحازت على الكثير من
الجوائز العالمية الخاص���ة باألجهزة اإللكتروني���ة والمنزلية ،وحازت على
ثقة المس���تهلك الفلس���طيني منذ أن ت���م طرح منتجاتها في األس���واق
الفلس���طينية قبل ما يقارب  25س���نة عبر الوكيل الحص���ري والوحيد لها
بالسوق الفلسطينية شركة سبيتاني.

مجموع���ات الزوار والس���ياح األجانب
الذي���ن يأت���ون خصوص���ًا لزي���ارة
فلسطين والتعرف عليها.
وقال رئي���س قروي بيت مرس���م
أحم���د يوس���ف عم���رو :إن ه���ذه
المس���ارات أمر جيد ساهم بتعزيز
حض���ور القرى في جن���وب الخليل،
متمني���ًا االس���تمرار فيه���ا ألنها
تساهم في خدمة القرى والمناطق
عل���ى أكثر م���ن صعيد وتس���اهم
بإخراجها من التهميش.
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هيئة سوق رأس المال تشرع بإعداد خطة
لممارسة مهامها وافتتاح مقر في غزة
كتب حامد جاد:
كش���ف مدير ع���ام هيئة س���وق رأس المال ،براق النابلس���ي،
النقاب عن اعتزام الهيئة افتتاح مقر لها في غزة ،مشيرًا إلى أن
مجلس إدارة الهيئة بحث خالل جلس���ة عقدها األسبوع الماضي
متطلب���ات تواج���د الهيئة في غ���زة وكل���ف اإلدارة التنفيذية
بالبحث عن مقر لها ،وخصص الميزانية الالزمة إلتمام هذا األمر
والبدء بإعداد خطة لعمل الهيئة في غزة.
وأش���ار النابلس���ي في حديث لـ "األيام" إل���ى أن الزيارة التي
ق���ام به���ا وفد الهيئ���ة لقطاع غزة واس���تمرت أربع���ة أيام من
األس���بوع الماضي اس���تهدفت بش���كل عام بحث سبل تنشيط
وتفعيل أعم���ال كافة القطاعات التي تش���رف وتراقب الهيئة
على أنش���طتها :قطاع األوراق المالية ،والتأمين ،وتمويل الرهن
العقاري ،والتأجير التمويلي ،واتخاذ الترتيبات الالزمة لبدء هذه
القطاعات ،سيما قطاع التأمين ألنشطتها في قطاع غزة .
ولف���ت إلى أن الهدف من زيارة وفد الهيئة لقطاع غزة يتمثل
بالعمل على استكشاف احتياجات القطاع والتواصل مع مختلف
األط���راف المعنية والمهتمة ب���دور الهيئ���ة والقطاعات التي
تشرف على عملها .وقال النابلسي" :ال شك في أن وجود الهيئة
في غزة وقيامها بإعادة تنظيم أوضاع القطاعات التي تش���رف
عليها ،خاصة قطاع التأمين ،يعد مهمة اقتصادية تس���تهدف
توفي���ر أدوات خدمية وتمويلية للش���ركات واألف���راد وأصحاب
المصانع والمش���اريع الصغيرة وف���ي ذات الوقت توفير حماية
تأمينية للمواطن وبيئة استثمارية مالءمة".
وأضاف" :إن اعادة تنظيم قطاع التأمين كقطاع مهم للشركات
واألفراد من ش���أنه أن يوفر حماية تأميني���ة للمصانع من خالل
آلي���ات وأدوات التأمي���ن المعم���ول بها باإلضافة إل���ى األدوات
األخرى الكفيلة بتحسين وتطوير قطاعات األعمال المختلفة من
خالل خدمات تمويل الرهن العق���اري ،والتأجير التمويلي التي
عمل���ت الهيئة على تنظيمها وفق القان���ون كما هو واقع الحال
المعمول به في محافظات الضفة الغربية".
ّ
وبين أن هناك تباينًا كبيرًا بنش���اط ش���ركات التأمين في الضفة

الغربي���ة بالمقارنة مع قط���اع غزة حيث تعمل تلك الش���ركات في
المحافظ���ات الش���مالية على مس���توى الم���دن والق���رى بينما في
محافظات غزة يقتصر تواجدها ونشاطها المحدود على مدينة غزة.
ولفت النابلس���ي إلى توجهات الهيئة الرامية إلعادة خدمات
ش���ركة الرهن العق���اري لغزة ،منوهًا إلى أن الش���ركة أسس���ت
م���ع بداية عودة الس���لطة بتموي���ل من جهات ع���دة من بينها
البنك األلماني وبنك االس���تثمار األوروبي وشركات فلسطينية
كمساهمين أساسيين في هذه الشركة برأس مال بلغ في حينه
 20مليون دوالر .وأوضح النابلس���ي أن الش���ركة مارست مهامها
ف���ي مدينة رام الله وما زالت بحاجة ل���رأس مال إضافي لتطوير
خدماتها التمويلي���ة المقدمة للبنوك ولألفراد بأس���عار فائدة
ميسرة حيث تهدف الش���ركة لتوفير تمويل استثماري طويل
األجل لألفراد على ش���كل قروض بأس���عار فائدة أقل من أسعار
الفائدة المعمول بها لدى البنوك.
وشدد النابلس���ي على أهمية تطوير خدمات وأدوات التمويل
المختلفة ومن بينها ما تسعى الهيئة حاليًا لتوفيره من أدوات
تمويلي���ة منها دعم إصدار صكوك إس�ل�امية لتلبية احتياجات
نس���بة كبيرة مم���ن يفضلون الحصول على خدم���ات مالية وفق
تعاليم الشريعة اإلسالمية.
ّ
وبي���ن النابلس���ي أن الهيئ���ة تعتزم من خ�ل�ال تواجدها في
غزة وإقامة مقر لها البدء باتخاذ سلس���لة من اإلجراءات الرامية
لمعالجة ما خلفه االنقس���ام على مدار عش���ر سنوات مضت من
غياب الوعي الثقافي حول س���وق رأس المال والعمل على توعية
المواطني���ن والفئ���ات المجتمعي���ة المعني���ة والمهتمة بدور
الهيئ���ة والخدمات المختلفة التي تقدمه���ا القطاعات األربعة
التي تشرف الهيئة على أعمالها.
ونوه النابلس���ي إلى أن الهيئة س���تعمل على تنظيم سلسلة
م���ن اللقاءات وال���دورات التثقيفية والفعالي���ات الهادفة لرفع
الوعي المعرفي برأس المال والتداعيات التي ترتبت على غياب
األدوات المالية في غزة ،منوهًا إلى أن الهيئة أعدت دراسة حول
واقع رأس المال وواقع نش���اط قطاع شركات التأمين وأثر تراجع
نشاطها في قطاع غزة.

فلسطين تشارك في مؤتمر الموارد البشرية العربي األول في عمان
عمان  -وفا :ش���اركت دولة فلس���طين ،أمس ،في مؤتمر
الم���وارد البش���رية العرب���ي االول الذي تنظم���ه جمعية
محترفي الموارد البش���رية العربية "اف���را" في العاصمة
االردني���ة عم���ان ،ال���ى جان���ب كل م���ن :االردن ،والعراق،
والس���عودية ،واالم���ارات ،ومص���ر ،والجزائر ،والس���ودان،
وسورية ،وكردستان العراق.
وأوضح رئي���س الهيئة االدارية لجمعي���ة "افرا" نضال
ش���لبي ،ان المؤتمر يهدف الى تس���ليط الضوء على واقع
حال ادارات الموارد البشرية والحلول المطروحة للنهوض
بها ،والتركيز على تطبيقات عملية في ممارسات نشاطات
ادارة الكوادر البش���رية ،واب���راز دور ادارات الموارد تجاه
المسؤولية المجتمعية ،والتعرف إلى التحديات الفعلية
التي تواج���ه جمعيات ومهنة الموارد البش���رية ،وكذلك
االرتقاء بمعايير الش���فافية والنزاهة ،واالضاءة على دور
المنظومة التعليمي���ة في اعداد وتأهيل قادة للعمل في
مجال الموارد البشرية ،والتعرف إلى الكاريزما التي يجب
ان يتحلى بها العاملون في مجال الموارد البشرية.

وقال ش���لبي" :إننا اصبحنا بأمس الحاج���ة الى ان نعود
وننظ���ر لمهن���ة ادارة الموارد البش���رية بمنظور حقيقي
وتفعي���ل الدور الصحي���ح المناط به���ذه المهنة ،بعيدًا
ع���ن النظريات دون اتخاذ اي خطوات ملموس���ة على ارض
الواقع".
واش���ار الى ان جمعية "افرا" اتخذت قرارا باس���تقطاب
محاضرين عالميين واقليميين ومحليين للمشاركة بهذا
المؤتمر ،لثقتها وقناعتها المطلقة بالمستوى العالي من
المهني���ة ،وباإلضافة إلدراك الجمعي���ة ان الوطن العربي
لدي���ه رأس مال بش���ري ذو كفاءة عالي���ة ،وهو بحاجة الى
استثماره وتوجيهه نحو الطريق الصحيح.
م���ن جهتها ثمنت رئيس قس���م الموارد البش���رية في
وزارة التربي���ة والتعلي���م رنا ش���اهين ،وهي م���ن الوفد
الفلسطيني المش���ارك ،عقد هذا المؤتمر ،والذي سيمكن
المشاركين من اكتس���اب الخبرات واالستفادة من كيفية
قيادة الموارد البشرية في االردن ،واالطالع على خبراتهم
في هذا المجال.

