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أخبار

المقدس  بيت  نكبة  النكبة  كتاب  وتوزيع  شراء  الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  بدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  قامت 
والفردوس المفقود.

وقد وقع االتفاقية عماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة في مجموعة االتصاالت الفلسطينية وخالد فراج مدير فرع القدس 
في مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

 مجموعة ا�تصاالت الفلسطينية تدعم مؤسسة الدراسات الفلسطينية من خالل
دعم شراء وتوزيع كتاب النكبة نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود



الفلسطينية،  االتصاالت  مجموعة  االجتماعي  قدورة  شباب  مركز  من  وفد  زار 
كشفي  بزي  النادي  كشافة  دعمهم  على  المجموعة  بتكريم  الوفد  وقام 

وأدوات موسيقية.

 تكريم مركز شباب قدورة االجتماعي
لمجموعة االتصاالت الفلسطينية

الضوء  يلقي  فيلم  وإنتاج  تصوير  بدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  قامت 
على حياة الالجئين الفلسطينيين  بالشتات.

 وقام بتوقيع االتفاقية عماد اللحام مدير ادارة العالقات العامة في مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية  والدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام ا¡ والبيرة.

 مجموعة االتصالت تدعم تصوير وانتاج فيلم يلقي 
الضوء على حياة الالجئين الفلسطينين بالشتات



قامت مجموعة االتصاالت  برعاية  دورات تقوية في مجال الرياضيات واالنجليزي 
اقتصادي  وضع  من  يعانون  الذين  القديمة  البلدة  لطالب  االساسية  للمرحلة 
الشعبية  الالجئين-اللجنة  شؤون  دائرة  مع  بالتعاون  وذلك  صعب   وتعليمي 

لالجئين-نابلس.

 حفل اطالق برنامج التعليم المساند في
البلدة القديمة - نابلس

 توقيع اتفاقية مع شركة تيدا ل£بحاث
 االستراتيجية لرعاية مؤتمر حول الحرب ا¤خيرة

على غزة بعنوان
 (الحرب على غزة: التداعيات و آفاق المستقبل) 



 رعاية المؤتمر الدولي للتعليم العالي في الوطن العربي
آفاق مستقبلية" للجامعة ا�سالمية"

 رعاية مؤتمر حول الحرب ا¤خيرة على غزة بعنوان (الحرب على غزة: التداعيات و آفاق المستقبل)
لشركة تيدا ل£بحاث االستراتيجية
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بالتعاون مع الدفاع المدني
 «بالتل» توزع نشرة توعوية عن الكوارث مع فاتورة الهاتف الثابت
قامت شركة االتصاالت الفلسطينية «بالتل» وبالتعاون مع الدفاع المدني بتوزيع 
الكوارث  مع  التعامل  طرق  حول  الثابت،  الهاتف  فاتورة  مع  توعوية  نشرات 
وبعض ا¼رشادات للحفاظ على ا¹رواح والممتلكات العامة والخاصة، وبمناسبة 
اليوم الدولي للحماية المدنية (ا¹ول من أذار)، حيث جاءت هذه المبادرة ايمانن¾ 
المدنية  الحماية  في  المدني  والمجتمع  المنظمات  دور  بأهمية  «بالتل»  من 

وإيصال مثل هذه النشرات المهمة لكل منزل فلسطيني.

حملة التضامن مع ا¤سرى
«انت الٌحر لو بالقّيد»

ا¹سرى  مع  للتضامن  حملة  ”بالتل“  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  أطلقت 
المضربين عن الطعام في سجون االحتالل بعنوان «انت الُحر لو بالقيد» وذلك عبر 

صفحتها على موقع التواصل ا¼جتماعي فيسبوك.
وتغييرها   pro�le الـ  صورة  الستبدال  «بالتل»  من  كدعوة  الحملة  فكرة  وجاءت 
بصورة تعبر عن الحرية مرفقة بعبارة «انت الٌحر لو بالقّيد « والمقتبسة من أغنية 
«بالتل» مشتركيها وزوار صفحتها  الفلسطيني سميح شقير، حيث حثت  الفنان 
ا¹سرى  لصمود  دعم¾  وذلك  الشخصية  صفحاتهم  عبر  الصورة  نشر  على 

البواسل وقضيتهم.



«بالتل» تمنح مشتركي خدمة خط النفاذ 50 دقيقة اتصال خلوية مجانية 

خدمة  بمشتركي  خاصة  حملة  ”بالتل“  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  أطلقت 
مع  أكبر   بسرعات  ”حلّق  بعنوان  السرعات  ولجميع   ADSL Access النفاذ  خط 

.“ADSL Access

وبجميع  الحاليين  النفاذ  خطوط  مشتركي  لتقدير  الحملة  هذه  جاءت  حيث 
السرعات، وتشجيعهم على رفع سرعة خط النفاذ ADSL Access، والتمتع بـ 50 
الخلوية  والشبكات  الفلسطينية  الخلوية  الشبكات  إلى  مجانية  اتصال  دقيقة 

العاملة بالقدس وأراضي الـ 48 ولمدة 4 شهور من تاريخ االشتراك بالحملة.
والذين   “2 و“بيتي...خلوي  ”بيتي...خلوي“  خدمة  مشتركي  بإمكان  حين  في 
يتمتعون بـ 20 دقيقة اتصال مجانية شهري¾ االشتراك بهذه بالحملة واالستفادة 
من 50 دقيقة مجانية أخرى ليصبح رصيد الدقائق المجانية التي يتمتعون بها 70 
من  المستفيدين  المشتركين  جميع  يستطيع  وكما  شهري¾،  اتصال  دقيقة 
صفحة  زيارة  خالل  من  لديهم  المتبقية  المجانية  الدقائق  فحص  الحملة 

. www.paltel.ps حسابي» على موقع الشركة ا¼لكتروني»



برعاية جوال- يوم تعليمي لنظام ”َفَيرُفكس أو إس“ الموجه للهواتف الذكية

نظام  على  للتدريب  تعليميا  يوما  الفلسطيني  موزيال  مجتمع  مع  بالتعاون  الفلسطينية  الحرة  البرمجيات  مؤسسة  نظمت 
التشغيل»َفَيرُفكس أو إس» الموجه للهواتف الذكية برعاية شركة «جوال» عقد في قرية حداد السياحية. وشارك فيه اللواء طالل 
دويكات محافظ جنين وحكمت زيد عضو المجلس االستشاري لحركة فتح وناصر سرحان مدير العالقات العامة في شركة جوال 
وممثلوا المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك، وأكاديميين وطلبة من الجامعات الفلسطينية في الضفة، من خريجي كلية 

تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة ورجال أعمال.



الدكتور الزعتري يستقبل وفد¾ من شركة ا�تصاالت الفلسطينية ”جوال“

استقبل الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل وفدÕ من شركة ا¼تصاالت الفلسطينية «جوال» يرأسه لؤي أبو شخيدم مدير دائرة 
المشترك،  التعاون  العامة وتطوير  الجنوب، بهدف ا¼طالع على أوضاع  مبيعات الشركات ومحمد زلوم مدير «جوال» في منطقة 

وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

قائد االرتباط العسكري الفلسطيني يستقبل وفد شركة «جوال»

الخليوية  البيرة، وفدÕ من شركة االتصاالت  ، يمكتبه في  اللواء ركن جهاد جيوسي  الفلسطيني،  االرتباط العسكري  استقبل قائد 
الفلسطينية «جوال».

وضم وفد شركة «جوال» مدير القطاع الحكومي في الشركة محمد البدري ويوسف أبو النصر. واطلع اللواء ركن جيوسي وفد 
شركة «جوال» وفد «جوال» على آلية عمل االرتباط العسكري، وطبيعة مهامه، والخدمات التي يقدمها للمواطنين، وبحث معهم 

كيفية تطوير العالقات بين االرتباط العسكري وشركة «جوال».



رنلي وعيش الجو

رسوم  على  مجاني  بشهر  تمتع  الجو“  وعيش  ”رنلي  مع 
طوال  الرنات  ونسخ  وإهداء  شراء  على  خصم  و٥٠٪  االشتراك 

فترة الحملة!

مسابقة جمع نجوم اكتر.. 
جائزتك بتكبر

قيمة  نقدية  جوائز  جوال!!  من  المسابقات  أكبر  بانتظارك 
ومتنوعة يومية وأسبوعية وجائزة صغرى با¼ضافة إلى الجائزة 

الكبرى في آخر المسابقة وقيمتها 100,000 شيكل!



فيسبوك بدون نت

بتمّسج مع أصحابك كتير ورسالة واحدة ما بتكفيك!!هÜ صار 
بإمكانك تتمتع بأسعار مميزة على حزم رسائل فيسبوك

شّيتها وعيش لحظتها،تمتع بأسعار مخفضة جدÕ على أسعار 
حزم خدمة "فيسبوك شات"

شيت بدون نت



موقع حسابي

وادخل  حسابي»،  «موقع  خالل  من  خدماتك  فّعل 
االنترنت  حزم  وآالف  الجوائز  مئات  على  السحب 

والرسائل القصيرة



حضارة تطلق خدمة Bitdefender ا¤ولى عالميا
في مجال الحماية ¤جهزة الحاسوب

 أطلقت شركة حضارة خدمة بيتدفندر العالمية، والتي تعد الخدمة ا¹ولى وا¹كثر
التهديدات والمخاطر االلكترونية الحماية من  العالم في مجال توفير   تطورا في 
حماية برامج  أقوى  من  أنها  على  بيتدفندر  برامج  وتصنف  الحاسوب.   لجهاز 

.المعلومات الكترونيا، والخيار ا¹مثل لÜفراد والشركات على حد سواء

حضارة  تمدد حملة ”اديها سرعة“

قامت شركة حضارة بتمديد حملة اديها سرعة من منطلق تشجيع المشتركين  
على مضاعفة السرعات الحالية ولتزويدهم بسرعة اكبر بنفس السعر، وعلى طول 
سيحصل  كما  شيكل،   41 بسعر  ميجا   2 سرعة  على  المشتركين  يحصل  بحيث 
المشتركين الجدد على سرعات  ( 512كيلو بت، 1ميجا)  اليت على خصومات على 
المشترك  ويحصل  االشتراك،   تاريخ  من  متتالية  شهور  ثماني  لمدة  االنترنت  أسعار 
و  متتالية،  شهور  ثالث  لمدة  أمان  حضارة  خدمة  خصم %50على  على  الجديد 

خصم  %25على الراوتر السلكي.



  برعاية من شركة حضارة  بدأت ”مؤسسة ”الرؤيا العالمية“
  تطبيق مشروع ”الحفاظ على سالمة ا¤طفال على االنترنت“

بدأت مؤسسة الرؤيا العالمية تنفيذ ورشاتها في «مشروع الحفاظ على سالمة االطفال على االنترنت» برعاية من شركة حضارة في منطقة جنين، حيث يهدف المشروع الى 
تمكين االطفال والشباب وتزويدهم بمهارات لحماية انفسهم واصدقائهم من المواقع المشبوهة، ومن االعتدائات والتحرش التى يمكن ان يتعرضو له عند استخدامهم 

لالنترنت. 



شركات  إحدى  المتخّصص  االتصال  لخدمات  ريتش  شركة  من  كّل  وّقعت 

تقّدم  شراكة  اتفاقية  عّمان،  القاهرة  وبنك  الفلسطينية،  االتصاالت  مجموعة 

خدمات  مجال  في  عّمان،  القاهرة  لبنك  المتخّصصة  خدماتها  «ريتش»  بموجبها 

الجمهور لعمالء البنك في فلسطين.

قامت شركة ريتش  وبالتعاون مع British council بعقد دورة لموظفاتها  

بعنوان  Women Empowering وعلى مدار ٤ جلسات

االتفاقية االولى من نوعها من حيث تقديم خدمات مركز اتصال متكامل
شركة «ريتش» و «بنك القاهرة عّمان» يوّقعان اتفاقية شراكة في مجال خدمات االتصال المتخّصص

عقد دورة بعنوان Women Empowering لموظفات شركة ريتش



على بناء  تحفيزهم  و  تكريمهم  تم  حيث  المميزين،  موظفيها  اسماء  عن  باالعالن  ريتش  شركة   قامت 

ادائهم المتميز لشهر كانون ا¹ول

ريتش تنظم حملة للتبرع بالدمريتش تكرم موظفيها المتميزين لشهر كانون ا¤ول



زيارة مالك شركة UR Associate  احدى زبائن شركة ريتش في الواليات المتحدة لمقر الشركة في رام ا�

 احدى زبائن شركة ريتش في الواليات المتحدة بزيارة مقر الشركة في رام ا¡، و تكريم الموظفين القائمين على خدمة حسابه ¹دائهم المتميز  UR Associate قام مالك شركة


