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افتتاح مشروع صالون التجميل وحديقة المسنات- جمعية االتحاد النسائي العربي – البيرة

افتتاح مشروع اعادة تأهيل قاعة االجتماعات- غرفة تجارة وصناعة نابلس

أخـــــبار
 تحت رعاية عطوفة محافظ رام ا
 والبيرة الدكتورة ليلى غنام وبدعم 
وتمويل من مجموعة االتصاالت الفلسطينية  تم افتتاح صالون تجميل 
للسيدات وحديقة حواء للمسنات  ،وقد رحبت رئيسة الجمعية السيدة 
هو  الطوعي  المجتمعي  العمل  أن  إلى  وأشارت  بالحضور  جرار  منتهى 
في جوهره عمل وطني بامتياز، وهوأحد وسائل النضال وإثبات الذات ضد 
النيرة  الرفيعة واالفكار  التهميش وا¤لغاء كما بينت ان القيم االنسانية 
عملي  سلوك  يبلورها  من  تجد  لم  اذا  نفسها  على  متشرنقة  تظل 
مجموعة  تاتي  هؤالء  من  االول  الصف  وفي  معاشا  حياتيا  وواقعا 
شتى  في  الكثير  تقدم  زالت  وال  قدمت  التي  الفلسطينية  االتصاالت 
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها ، ثم أشادت د. ليلى 

غنام بالجمعية من رئيسة وهيئة ادارية، وأكدت على دور مجموعة االتصاالت الفلسطينية الريادي في تنفيذ مشاريع تنموية، تهتم بتراث 
ا¤نسان الفلسطيني وجذوره وقدمت للجميع التهاني بمناسبة يوم ا´م الفلسطينية ويوم الكرامة ويوم ا´رض.

االتصاالت  مجموعة  بإن   " فيها  قال  كلمة   اللحام  عماد  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  في  العامة  العالقات  ادارة  مدير  ألقى  ثم 
الفلسطينية صبت جل إهتمامها على المشاريع التنموية التي تخدم شرائح واسعة من مجتمعنا الفلسطيني وتعمل على تعزيز جميع 
التي  التنموية  البرامج  من  العديد  إلى  والتطوير"،مشير«  للدعم  الحاجة  بامس  القطاع  هذا  ان  حيث   ، المراة  تمكين  واهمها  القطاعات 
قامت المجموعة بتنفيذها لدعم هذا القطاع الهام.مضيفÀ كما اننا نوجه اهتماماتنا في مجموعة االتصاالت لدعم الفئات المهشمة 

والتي هي بحاجة لرعاية مستمرة.

 قام محافظ محافظة نابلس عطوفة اللواء جبرين البكري ومدير 

عماد الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  في  العامة  العالقات   ادارة 

عواد رائد  المجموعة  في  االجتماعية  المسؤولية  ومدير   اللحام 

 ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم واعضاء من الغرفة

 وعدد من ممثلي القطاع الخاص بافتتاح مشروع اعادة تأهيل قاعة

 االجتماعات- غرفة تجارة وصناعة نابلس  والمدعوم من مجموعة

من مساهمة  المشروع  هذه  ويأتي  الفلسطينية   االتصاالت 

 المجموعة في التطوير التكنولوجي للغرفة .



الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  من  وفد  قام 
ممثلة بمدير ادارة العالقات العامة  في المجموعة 
عماد اللحام ومدير المسؤولية االجتماعية رائد عواد 
الرئيس  خنفر  رياض  والسيد  جمعة  ناصر  والنائب 
المجتمع  لتنمية  الحياة  مركز  لجمعية  التنفيذي 
الحاسوب  مختبر  بافتتاح  فلسطين  في  المدني 
المتقدم : ملتيميديا "  الممول تجهيزه من مجموعة 
على  المختبر   يحتوي  حيث  الفلسطينية   االتصاالت 
المختبر  المتطورة ويستهدف   IMAC APPLE اجهزة 
والتصميم  االعالم  طلبة  وخاصة  الجامعات  طلبة 
ويساهم في تطوير مهاراتهم مما يساعدهم في 

االنخراط في سوق العمل.

افتتاح مختبر الحاسوب المتقدم " ملتيميديا"

قامت مجموعة االتصاالت بالمشاركة في اطالق حملة  
الخير لكسوة الغير. 

 مجموعة االتصاالت تدعم حملة الخير لكسوة الغير



افتتاح مشروع تجهيز مطبخ للبيت ا�من- جمعية الدفاع عن االسرة – نابلس

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم جمعية الهالل ا�حمر في مدينة نابلس

ماجدة  السيدة  االجتماعية  الشؤون  وزيرة  معالي  قامت 
جبرين  اللواء  عطوفة  نابلس  محافظة  محافظ  المصري 
البكري ومدير ادارة العالقات العامة في مجموعة االتصاالت 
الفلسطينية عماد اللحام ومدير المسؤولية االجتماعية في 
 – االسرة  عن  الدفاع  جمعية  ورئيسة   عواد  رائد  المجموعة 
العام  القطاع  ممثلي  من  وعدد  الشنار  رنا  السيدة  نابلس 
اÉمن  للبيت  التابع  المطبخ  تجهيز  مشروع  بافتتاح  والخاص 
مجموعة  من  تجهيزه  والممول  االسرة  عن  الدفاع  جمعية 
االتصاالت الفلسطينية ويأتي هذه المشروع للمساهمة في 
يشكل  المشروع  كون  با¤ضافة  المهمشات  النساء  تمكين 

مصدر دخل للجمعية.

جمعية  بدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  قامت 

الهالل ا´حمر الفلسطيني في مدينة نابلس،وذلك من خالل 

تمويل مشروع تطوير مركز العالج الطبيعي التابع للجمعية، 

ذوي  وخاصة  للمواطنين  الصحية  الخدمات  يقدم  والذي 

تقديم  و  معاناتهم  من  للتخفيف  الخاصة،  االحتياجات 

جلسات عالج طبيعي بأسعار مخفضة. 



برعاية شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل"

افتتاح المعرض ا�ول للمبادرين والملهمين 

ا´ول  المعرض  الخليل  جنوب  والتعليم  التربية  مديرية  نظمت 

من  بدعم  دورا  في  الثقافي  المركز  في  والملهمين  للمبادرين 

المبادرات  جمع  تم  حيث  "بالتل"،  الفلسطينية  االتصاالت  شركة 

والهام  مبادرة   ١٦ وعددها  االلكتروني  التعليم  في  الفائزة 

في  الوطن  مستوى  على  فازت  مبادرات   ٨ وعددها  فلسطين 

التعلم  تعزيز  مشروع  يهدف  حيث  والثانية،  ا´ولى  الدورتين 

الفلسطيني  المنهاج  في  التكنولوجيا  توظيف  إلى  االلكتروني 

إلى  فلسطين"  مشروع"الهام  يهدف  كما  المدرسية،  والحصص 

توفير بيئة سليمة صحية سوية محفزة وآمنة للطلبة.

داخل  المميزة  الطالبية  المبادرات  من  مجموعة  عرض  تم  وقد 

وتجارة  صناعة  غرفة  قامت  حيث  ايام،  الربعة  امتد  الذي  المعرض 

جنوب الخليل بتبني احدى المبادرات المعروضة.



قدمت مزايا مجانية لزوار المهرجان

"بالتل" تشارك  في مهرجان أفراحنا

شاركت شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" بفعاليات مهرجان أفراحنا الذي اقيم في 
. four seasons بقاعات 
مدنية رام ا

با¤ضافة  الزواج  على  المقبلين  من  المهرجان  لزوار   Àخاص  Àعرض الشركة  قدمت  حيث 
للترويج عن مزايا حملة "احكي ٢٤ ساعة بشكيل"، وذلك لتشجيع زوار المهرجان لتركيب 
مفهوم  لتعزيز  المنزل،  في   ADSL Access النفاذ  خط  وخدمة  الثابت  الهاتف  خدمة 

اساسية الهاتف الثابت في المنزل الفلسطيني كونه "ا´وفر وا´فضل في كل منزل". 

االتصاالت الفلسطينية "بالتل" توفر خطوط¦ مجانية لبلدية 
الخليل الستقبال التبرعات لصالح مستشفى عالية 

الحكومي 

"بالتل" بتقديم رقم مجاني لصالح بلدية الخليل،  قامت شركة االتصاالت الفلسطينية 
الهاتف  من   Àمجان المكالمات  الستقبال  جميعها  خصصت   ،Àهاتفي  Àخط  ١٥ من  يتألف 
التبرعات لتوسعة مستشفى عالية الحكومي في المركز الكوري، وذلك  الثابت لجمع 
المواطنين،  احتياجات  لتلبية  البلدية  فيه  تقوم  الذي  الدور  بأهمية  الشركة  من   Àايمان

ودعم القطاع الصحي.



المكالمات المحلية اليومية بشيكل واحد فقط 

"بالتل" تطلق حملة تركيبات جديدة لخدمة 
 ADSL Accessالهاتف الثابت والـ

أعلنت شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" عن إطالقها لحملة تركيبات 
ضخمة خاصة بالمشتركين الجدد بخدمة الهاتف الثابت للفئة المنزلية 
ساعة   ٢٤ وفرفش  "احكي  عنوان  تحت  الفاتورة  بنظام  والتجارية 

بشيكل".

وصرح عبد المجيد ملحم مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" 
والذي   ٢٠١٣ العام  استرتيجية  مع   Àتماشي جاءت  الجديدة  الحملة  أن 
فائقة  الجديدة  والخدمات  المنتجات  من  مجموعة  اطالق  سيشهد 
التي  التقنيات  احدث  ادخال  الى  اضافة   ، منافسة  وباسعار  الجودة 
ستساهم في تطوير اعمال الشركات واثراء حياة المشتركين، وتزيد من 
االتصاالت  لخدمات  مزود  وافضل  كأول  السوق  في  "بالتل"  تموضع 

وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين.



بالضفة  النقابة وأعضائها  االتفاقية سيتم تقديم خدمات جوال لمنتسبي  الفلسطينيين، ومن خالل هذه  المحاسبين  نقابة  اتفاقية تعاون مع  وقعت شركة جوال 
الغربية في جميع المحافظات.

وتشمل هذه االتفاقية العديد من المزايا والخدمات ليتمكن أعضاء ومنتسبي النقابة التواصل بشكل فعال من خالل شبكة االتصاالت الخلوية جوال والتي تغطي كل 
بتقديمها  الذكية والتي تميزت شركة جوال  الى امكانية االستفادة من ا´جهزة  با¤ضافة  المحافظات  ابراج وتغطية لجميع  الغربية من خالل شبكة  مناطق الضفة 

بشكل منفرد. 

"جوال" توقع اتفاقية تعاون مع نقابة المحاسبين الفلسطينيين

SOS رفح تستقبل وفد± من شركة جوال

 شركة جوال تستضيف النادي ا�هلي الخليلي 

استضافت شركة جوال وفد النادي االهلي الخليلي الذي ضم رئيس النادي الفخري الحاج نافذ الحرباوي ورئيس النادي العميد محمد البكري ورئيسي النادي السابقين 
سعيد الجعبري وعبد المطلب الشريف إضافة ´عضاء مجلس ا¤دارة عادل ابوعيشه ، بسام الجنيدي ، هشام ابواشخيدم ، سفيان ابوخلف ، عاصم الجعبه .

وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لمجموعة ا¤تصاالت الفلسطينية عمار العكر ، ومدير عام شركة جوال معن ملحم ، وعدد من رؤساء الدوائر وا´قسام في 
الشركة .

ورحب عمار العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة  بوفد النادي وعرض في حديثه ا¤نجازات العديدة التي تمكنت جوال من تحقيقها خالل فترة تواجدها على أرض الوطن 
ُرغم المعيقات والعقبات العديدة التي اعترضت طريقها سواء كان ذلك في صعوبة إدخال المعدات الالزمة أو قوة البث والتردد الممنوح لها ، ومساحة الحرية الضيقة 
في بناء ا´براج في المناطق الالزمة ، ناهيك عن المنافسة الشديدة من الشركات في المنطقة المحيطة ، مضيفÀ انه ورغم كل ذلك تمكنت الشركة من شق طريقها 

حتى غدت تحتل موقعÀ بين الكبار على المستوى ا¤قليمي والدولي .

استقبل منسق برامج قرية ا´طفال SOS رفح وفد« من شركة ، وبحث الجانبان فتح آفاق التعاون وربط جسور الثقة والعديد من القضايا ذات الشأن المشترك. بدوره رحب 
منسق قرية ا´طفال بالوفد الزائر معربÀ عن سعادته بهذه الزيارة, مثمنÀ دور شركة جوال في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني, موجها شكره وتقديره للشركة على 

خدماتها الطيبة التي تهدف إلى سهولة التواصل بين ا´فراد على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي ختام الزيارة تم اصطحاب الوفد بجولة تفقدية للتعرف على مرافق القرية, وقدم وفد الشركة شاشة                      بوصة وبالي ستيشن وجهاز كمبيوتر واعدين 
بتقديم مساعدات لفئة ا´يتام والعمل علي خدمة أطفال لرسم البسمة على شفاه ا´طفال.

 (50 LCD) 



منافسة شديدة بين الطلبة لتحقيق أعلى العوائد االستثمارية قبيل اختتام الدورة السادسة من مسابقة محاكاة التداول في الجامعات 
الفلسطينية 

أعلنت بورصة فلسطين عن موعد اختتام تداوالت الدورة السادسة من مسابقة محاكاة التداول للعام الجامعي 2012/2013، وتعتبر المسابقة إحدى أهم برامج التوعية 
االستثمارية للبورصة وتعقد في تسع جامعات فلسطينية، هي: النجاح الوطنية، وبيرزيت، والقدس-أبو ديس، والخليل، وا¤سالمية بغزة، وفلسطين التقنية–خضوري، 

وفلسطين ا´هلية، وبيت لحم، والعربية ا´مريكية.

ومع اقتراب موعد اختتام الدورة السادسة، التي افتتحت تداوالتها منتصف تشرين ثاني 2012، بمشاركة 180 طالب وطالبة من تخصصات العلوم المالية واالقتصادية، 
تزداد حدة المنافسة بين الطلبة المشاركين لتحقيق أعلى العوائد المالية لمحافظهم االستثمارية بغية الفوز بإحدى جوائز المسابقة.

المالي  التي تحكم السوق  التداول وا´نظمة  التوعية بقواعد  أداة تعليمية عملية على مستوى الجامعات الفلسطينية متخصصة لنشر  وتتميز المسابقة كونها أول 
مواكبة   Àوأيض الفلسطينية،  البورصة  في  الحقيقية  التداول  لبيئة  مماثلة  افتراضية  بيئة  في  التداول  ممارسة  من  فيها  المشاركين  الطلبة  ويستطيع  الفلسطيني. 
المؤثرات المحيطة بعملية التداول واتخاذ القرارات االستثمارية، وما يصاحبها من إعالنات الشركات عن نتائجها المالية أو قراراتها بشأن توزيعات ا´رباح أو ما يتعلق بإدراج 

شركات جديدة أو شطب إدراج أخرى وغيرها.

برعاية حصرية من شركة "جوال

مؤتمر الفن والتراث الثالث في جامعة النجاح يوصي بتدريس التراث الشعبي ابتداًء من المراحل االساسية

أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الفني الثالث بعنوان: «الفن والتراث الشعبي الفلسطيني واقع وتحديات» والذي عقدته كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح 
باللغات  التراث  موضوع  في  البحث  بتشجيع  واالهتمام  االساسية،  المراحل  من  ابتداًء  الفلسطيني  الشعبي  التراث  بتدريس  الفلسطيني،  التراث  يوم  بمناسبة  الوطنية 

العالمية، والعمل على توسيع قاعدة االبحاث العلمية التراثية والفنية وتشجيع الباحثين للعمل فيها.

وحضر الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، وزيرة الثقافة سهام البرغوثي، وا´ستاذ الدكتور رامي حمد ا
، رئيس الجامعة، وعالء حجازي، مدير إدارة المبيعات وممثل شركة 
جوال، راعية المؤتمر، والدكتور حسن نعيرات، عميد كلية الفنون الجميلة، مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر، واالستاذ الدكتور يحيى جبر، والعديد من الباحثين والمفكرين 
وممثلي الهيئات الوطنية واالجتماعية وعدد من الفنانين والمهتمين بالتراث الفلسطيني، با¤ضافة إلى عدد من عمداء الكليات في الجامعة ومدراء المراكز العلمية 

وأعضاء الهيئتين ا¤دارية والتدريسية وطلبة كلية الفنون الجميلة.

بدعم ورعاية شركة جوال



الموظفين  من  عدد  قام  جوال،  تنفذها  التي   Buzz فعاليات  وضمن  ا´م  عيد  بمناسبة 
والطلبة المشاركين ضمن برنامج "أنا جوال" بتوزيع الورود على ا´مهات في ا´ماكن العامة 

على ا´مهات.

فعاليات عيد االم



 + (جهاز  حزمة  على  خاص  عرض  جوال  أطلقت  االم  عيد  بمناسبة 
شريحة بأسعار مميزة)

حملة  جوال  اطلقت  االم  عيد  بمناسبة  بنقاطك،  بدلها  أحالمك 
الستبدال النقاط بهدايا مميزة لست الحبايب

عروض عيد االم

blackberry  انجز اعمالك و تواصل مع اشبابك مع خدمة



صفحة  على  مشتركيها  من  المميزين  ا´صدقاء  من  عدد  بدعوة  حضارة   شركة  قامت   
عن  بتعريفهم  التسويق  مدير  قام  حيث   غزة  وقطاع  الغربية  الضفة   في  الفيسبوك 
بالقائها  قام  التى  الترحيبية  الكلمة  الى  باالضافة  حضارة  شركة  تقدمها  التي  الخدمات 
عقد  وتم    ، حضارة  صفحة  على  المستمر  بتفاعلهم  شكره  عن  والتعبير  العام  المدير 
العديد من الفعاليات الممتعة واصطحابهم بجولة في مختلف اقسام الشركة ومن ثم 
،  وعملت حضارة  ريتش  التابع لشركة حضارة في  الفني  الدعم  الى قسم  اصطحابهم 
بالشركة  الخاصة  الرسمية  للصفحة  المستمر  تقديرا لدعمهم  توزيع هدايا عليهم  على 

على الفيس بوك .

حضارة تقيم حفل "الفيسبوكيون"  

  شاركت حضارة   مجددا في فعاليات مسابقة quiz night التي عقدت في مدارس الفرندز 
ويأتي   ، مجانية  انترنت  اشهر  بتقديم  تمثلت  الفائزين  للطالب  جوائز  قدمت  حيث  للبنات 
فئة  ودعم  التواصل  على  حرصها  منطلق   من  المسابقات  بهذة  حضارة  شركة  اهتمام 

الطالب في كافة المحافظات .  

حضارة تجدد مشاركتها في فعاليات quiz night  في مدارس 
الفرندز للبنات  



حضارة تنظم مسابقة بمناسبة عيد االم

نظمت شركة حضارة مسابقة على صفحة الفيس بوك الخاصة 
بمناسبة " عيد االم "  باختيار اجمل اهداء لالم  بتعليق صغير  كنوع 

من اضافة  النشاط والتفاعل مع مشتركيها.



 قامت  مؤسسة مجموعة ا¤تصاالت للتنمية المجتمعية وكجزء من مشروع " منحة مجموعة االتصاالت للفنون والثقافة"  الذي يستهدف الفرق الفنية و المؤسسات العاملة في مجاالت 
الفنون المختلفة ( الفنون البصرية، التشكيلية، الصوتية، ا´دائية، الفرق الفنية والمشاريع الثقافية) بهدف تقديم فرص تمويل جديدة للوسط الثقافي والفّني الفلسطيني  لدعم إنتاج 
أعمال جديدة، وتطوير مهارات العاملين فيها وأدواتهم وقدراتهم المعرفية والفنية والتقنية،  بتشكيل اللجان الفنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما تم االنتهاء من وضع 

المعايير التي سيتم االختيار بناءا عليها كما تم اختيار المرشحين الفائزين المطابقين للمعايير و اعداد تقرير عن نتائج التقييم . 

وكانت النتائج كالتالي : 

المؤسسات الفائزة : 
مؤسسات الضفة الغربية والقدس 

اسم المؤسسة 

فرقة الفنون الشعبية
جمعية انعاش ا´سرة

جمعية اسعاد الطفولة
مسرح نعم

مدرسة  الفرير
فرقة سرية رام ا
 االولى

مؤسسة الكمنجاتي 
مؤسسة خليل السكاكيني

فرقة الشهب
مؤسسة تامر

جمعية السينمائيون الفلسطينيون الشباب
مؤسسة النيزك

فرقة وشاح

المنطقة 


رام ا
البيرة

الخليل

رام ا
القدس

رام ا

رام ا

رام ا

رام ا


١رام ا

رام ا

رام ا

 
رام ا

مؤسسات قطاع غزة 

اسم المؤسسة 
مؤسسة افاتار لتكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة

ملتقى إعالميات الجنوب ( فرقة مشاعل الفنية)  
جمعية فجر لãغاثة والتنمية   



هنئت شركة ريتش 
موظفاتها و جميع 

نساء فلسطين بيوم 
المرأة العالمي.

احتفلت شركة ريتش 
بمناسبة عيد ا´م  مع 

موظفاتها.

ريتش تهنئ موظفاتها بيوم المرأة العالمي

ريتش تهنئ موظفاتها بعيد ا�م 

ريتش تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة 
النطالقة الشركة 

صادف تاريخ ٢٠١٣/٣/٤ الذكرى السنوية الرابعة في مشوار شركة ريتش ، 

وثقتكم  وبدعمكم  موظفينا  بجهودكم  دائما  وتنمو  تكبر  التي 

زبائننا, كل عام و انتم و شركتم بالف خير وبمزيد من النجاح وكثير من 

التميز



بمناسبة يوم ا´رض، تم تنظيم حملة عمل تطوعي في مدينة نابلس 
ريتش  شركة  موظفي  و  متدربي  من  ومتطوعة  متطوع   ٩٠ تضم 
بلدية  اشراف  تحت  و  الوطنية  النجاح  أصدقاء  جمعية  مع  وبالتنسيق 
نابلس, حيث قام المتطوعون بزراعة اشجار في منتزه جمال عبد الناصر 
المنتزة و تنظيف وزراعة عدد من الدواوير في منطقة  و تنظيف مدرج 
شارع  وأرصفة  شجر  ودهان  تنظيف  الى  با¤ضافة  الشمالي،  الجبل 

المنتزة المحاذي لمنتزه جمال عبد الناصر. 

ريتش تكرم موظفيها المتميزين 

تم  حيث  المميزين,  موظفيها  اسماء  عن  تعلن  ان  ريتش  شركة  تفخر 
تكريمهم و تحفيزهم بناء على ادائهم المتميز لشهر كانون الثاني ٢٠١٣

شركة ريتش تقوم بتنظيم حملة عمل 
تطوعي في مدينة نابلس


