


مجموعة االتصاالت ترعى افتتاح مؤتمر بيت المقدس االسالمي الدولي الثالث

في حفل رسمي
افتتاح المركز الصحي لبلدة رمانة بدعم  وتمويل من مجموعة االتصاالت الفلسطينية

أخبار

ما�سية  برعاية  االت�ساالت  جمموعة  قامت 

مل�ؤمتر بيت املقد�س حيث افتتح امل�ؤمتر من قبل 

اب�  عبا�س  حمم�د  فل�سطني  دولة  رئي�س  فخامة 

مازن  والرئي�س التنفيذي للمجم�عة عمار العكر 

ووزير االوقاف وال�س�ؤون الدينية الدكت�ر حمم�د 

الهبا�س ومب�ساركة وف�د عربية .

افتتح حمافظ جنني الل�اء طالل دويكات وعمار 

االت�ساالت  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  العكر 

بدعم  رمانة  لبلدة  ال�سحي  املركز  الفل�سطينية 

ومت�يل من جمم�عة االت�ساالت وذلك يف حفل 

وزارة  عام  ومدير  البلدة  اأهايل  ح�سره  ر�سمي 

واأع�ساء  ورئي�س  املحافظة  يف  املحلي  احلكم 

املجل�س البلدي لرمانة  . 

بهذا  القرية  اهايل  فيها  هناأ  العكر،كلمة   والقى 

�ستبقى  االت�ساالت  جمم�عة  ان  م�ؤكدا  االجناز 

ي�ساهم  مبا  الفل�سطينية  التجمعات  كل  يف  تعمل 

ان  وقال:«  �سم�دهم  وتعزيز  امل�اطنني  دعم  يف 

النه  خا�سة  اهمية  يكت�سب  املركز  هذا  افتتاح 

ي�فر اخلدمات الطبية الكرث من 20 الف م�اطن 

اجلدار  مبحاذاة  مهم�سة  مناطق  يف  يعي�س�ن 

العن�سري حمرومني من اب�سط حق�قهم وا�ساف 

»لذلك فاننا لن نتخلى عن هذه امل�اقع الن جزء 

دعم  على  العمل  االجتماعية  م�س�ؤوليتنا  من 

امل�اطنني يف هذه املناطق حيث ان ابناء �سعبنا “

و قال العكر اإن »هذا امل�سروع ال�سحي كان مهددا 

وقراها  القرية  اأهايل  معاناة  ظل  يف  باالإغالق 

مهم�سة  مناطق  يف  يعي�س�ن  الذين  املجاورة 

العن�سري،  والت��سع  ال�سم  جدار  مبحاذاة 

جتاه  االجتماعية  م�س�ؤوليتنا  من  جزء  هذا  واأن 

التي  ال�سحية  امل�ساريع  اإىل  م�سريا  املجتمع”، 

تق�م بها جمم�عة االت�ساالت يف ال�سفة والقطاع.



تكريم مجموعة االتصاالت الفلسطينية لرعايتها مهرجان ليالي بير زيت التي
 تقيمه عمادة شؤون الطلبة في جامعة بير زيت 

قامت عمادة �س�ؤون الطلبة يف جامعة بريزيت بتكرمي جمم�عة االت�ساالت لرعايتها مهرجان بريزيت ، وذلك بح�س�ر رئي�س ال�زراء الدكت�ر �سالم فيا�س 

اإىل  وحمافظ حمافظة رام اهلل د. ليلى غنام ورئي�س جامعة بريزيت، وت�سمن املهرجان  العديد من الفعاليات الرتاثية والغنائية والف�لكل�رية باالإ�سافة 

الرق�س ال�سعبي، و�سارك يف املهرجان كل من الفنانة رمي تلحمي، الفنانة �سناء م��سى،وفرق عديدة منها: فرقة م�ال الن�سراوية، و فرقة و�ساح للدبكة 

ال�سعبية، فرقة �سرية رام اهلل، فرقة جذور للدبكة ال�سعبية، فرقة �سنابل للغناء، وفرقة اأوف للرق�س ال�سعبي وفرقة الفن�ن ال�سعبية.  كما ا�ستمل املهرجان 

على جمم�عة من املعار�س الرتاثية والندوات ال�سعرية وال�سناعات التقليدية، باالإ�سافة اإىل عرو�س ملجم�عة من االأفالم وامل�سرحيات ال�طنية ومب�ساركة 

فاعلة ل�سركات جمم�عة االإت�ساالت..

قام وفد من ملتقى الب�سرية للمكف�فني من حمافظة جنني برئا�سة  م�سطفى اجل�هري رئي�س امللتقى واأع�ساء من جمل�س االإدارة بزيارة اإىل جمم�عة 

االت�ساالت حيث كان يف ا�ستقبالهم رائد ع�اد مدير دائرة امل�س�ؤولية االجتماعية يف املجم�عة وقام ال�فد بتقدم درع تكرميي للمجم�عة وذلك تقديرا  لدعمها 

امل�ستمر للمتقى الب�سرية للمكف�فني والتي كان اأخرها دعمهم بطابعتني بريل 

أخبار

زيارة وفد من ملتقى البصيرة للمكفوفين الى مجموعة االتصاالت



بدعم مجموعة االتصاالت الفلسطينية ...
افتتاح مشروع »تزويد األطفال المعوقين حركيا باإلطراف الصناعية« في جنين

تواصل التحضيرات لجائزة فلسطين

العكر: »مستمّرون بالجائزة من أجل اإلسهام في تعزيز دور المؤسسات والمجتمع نحو بناء الدولة«

افتتحت جمعية اجلليل للرعاية والتاأهيل املجتمعي 

اخلريية يف حمافظة جنني م�سروع تزويد االطفال 

املعاقني حركيا يف املحافظة وبدعم من جمم�عة 

االت�ساالت الفل�سطينية، حيث �سارك يف االفتتاح 

واال�سخا�س  واملدنية  الر�سمية  امل�ؤ�س�سات  ممثل� 

ذوي االعاقة وا�سرهم واع�ساء اللجنة التن�سيقية 

مل�ؤ�س�سات التاهيل واالعاقة يف جنني وممثل وكالة 

الغ�ث الدولية –برنامج االعاقة – القد�س.

االعالم  دائرة  مدير  عليا  اب�  احمد  وا�ستعر�س 

ت�ا�سل اإدارة اجلائزة حت�سرياتها يف اإطار انطالقة 

الدورة اخلام�سة للجائزة. وكانت اجلائزة قد اأعلنت 

للراغبني  الرت�ّسح  طلبات  ا�ستقبال  باب  فتح  عن 

للتقدم للجائزة من امل�ؤ�س�سات واالأفراد من خمتلف 

وهي  اجلائزة  اإدارة  ودعت  ال�طن.  حمافظات 

اإحدى برامج م�ؤ�س�سة جمم�عة االت�ساالت للتنمية 

التقّدم  اإىل  واملتمّيزين  املبدعني  كافة  املجتمعية؛ 

واملبادرين  حياتهم  يف  املبدعني  ال�سّيما  للجائزة، 

املحلي،  جمتمعهم  تفيد  م�ساريع  يف  والرياديني 

اأدائها  يف  املتميزة  املحلية  امل�ؤ�س�سات  اإىل  اإ�سافة 

ويف تعميم الفائدة وتقدمي من�ذج متمّيز يف العمل؛ 

وم�ستقلة  �سة  متخ�سّ تقييم  جلنة  �ستق�م  حيث 

لرت�سيح  عالية  مهنية  معايري  وفق  الطلبات  بتقييم 

الفائزين  اختيار  ويتم  املر�سحني  نهائية من  قائمة 

من �سمنهم. 

ودعا جمل�س االأمناء واإدارة اجلائزة كافة امل�ؤ�س�سات 

يف  اجلائزة  لنيل  الرت�ّسح  يف  الراغبني  واالأفراد 

ال�سفة والقطاع؛ اإىل االطالع على تعليمات و�سروط 

واملت�فرة  املتبعة  التقييم  ومعايري  للجائزة  الرت�ّسح 

www.pal- االإلكرتوين  اجلائزة  م�قع  على 

الرت�سح  مناذج  تعبئة  اإىل  اإ�سافة   ،awads.ps
ت�سنيفها  مت  والتي  اجلائزة،  م�قع  على  املت�فرة 

ح�سب فئات اجلائزة الثالث: فئة امل�ؤ�س�سة املتميزة، 

فئة امل�سروع املتمّيز، وفئة التمّيز لذوي االحتياجات 

�ست اإدارة اجلائزة الرقم اخلا�سة. كما خ�سّ

والرئي�س  اجلائزة  عام  اأمني  العكر  عّمار  واأّكد 

اأن  الفل�سطينية  االت�ساالت  ملجم�عة  التنفيذي 

ا�ستمرارية اجلائزة هي ترجمة اللتزامنا مب�ا�سلة 

والعمل  فل�سطني،  يف  والتمّيز  االإبداع  حتفيز 

جمتمعنا  يف  �سائدة  كثقافة  االإبداع  ن�سر  على 

أخبار

يف جمم�عة االت�ساالت الفل�سطينية جل جه�دها 

من خالل �سندوق امل�س�ؤولية االجتماعية يف تامني 

احتياجات امل�اطنني عامه واملعاقني خا�سه لت�فري 

امل�اطنني، حيث ان هذا  حياة كرميه لهم كباقي 

امل�سروع لي�س االول ولن يك�ن االخري، وه� يحمل 

يف طياتة اخلري، ولدعم تلبية احتياجات االطفال 

واالجهزة  ال�سناعية  االطراف  من  املعاقني 

املرتتبة  املالية  االعباء  من  للتخفيف  امل�ساعدة 

عليها ك�نها عالية التكاليف.

جمم�عة  جه�د  اجلليل  جمعية  ادارة  و�سكرت 

ل�سد  الكامل  الدعم  على  الفل�سطينة  االت�ساالت 

احتياجات فئة تعاين الفقر والتهمي�س االجتماعي 

امل�ساعدة  واالجهزة  ال�سناعية  االطراف  من 

اال�سخا�س  الحتياجات  االول�يات  من  باتت  التي 

ذوي االعاقة احلركية ك�نها الفئة االكرث تهمي�سا 

وعددا، ومدى ما يحققه امل�سروع من ف�ؤاد عظيمة 

جنني  حمافظة  يف  حركيا  املعاقني  لال�سخا�س 

وهي االعلى عددا باالعاقات ودرجات حدتها من 

بني املحافظات الفل�سطينية.

وروح  التمّيز  ت�سجيع  يف  واالإ�سهام  الفل�سطيني، 

اأجل  من  اجلائزة  با�ستمرارية  نلتزم  لذا  املبادرة، 

امل�ساركة يف دعم جه�د بناء الدولة الفل�سطينية من 

خالل تعزيز دور امل�ؤ�س�سات واملجتمع.

الرحلة  هذه  م�ا�سلة  “ي�سّرنا  العكر  وقال 

فل�سطني  يف  والرياديني  املبدعني  همم  ال�ستنها�س 

على  �س�اء  حميطة  ظروف  اأي  من  الرغم  على 

وها  املعي�سي،  االقت�سادي  اأو  ال�سيا�سي  ال�سعيد 

على  لنتعّرف  جديدة  رحلة  نطلق  العام  هذا  نحن 

وجمتمعنا،  بلدنا  يف  املبدعني  من  جديدة  ك�كبة 

واخلارج  الداخل  يف  فل�سطني  اأبناء  كافة  وندع� 

�سرائح  وخمتلف  واجلمعيات  امل�ؤ�س�سات  وكافة 

للجائزة،  للرت�ّسح  التقّدم  اإىل  واملبدعني  املبادرين 

فبتقدمهم و�سعيهم اإىل االإبداع هم اأي�سًا يحفزون 

االإبداع والتقدم يف خمتلف مناحي احلياة”.    

واأردف العكر “ُيبِدع ال�سباب الفل�سطيني يف اخلارج 

الظروف  ت�فر  ب�سبب  ون�عًا،  كمًا  ملفتة  ب�س�رة 

متقّدمة يف  دول  االإبداع يف  على  املحفزة  والع�امل 

من  واملعرفة  العلم  طالبي  اأمام  واإتاحتها  العامل 

واملبدعني.  املبتكرين  واحت�سان  االأقطار،  خمتلف 

ونحن ن�سعى من خالل اجلائزة اإىل احت�سان اأبناء 

فل�سطني املبدعني وت�جيه اإبداعاتهم نح� فل�سطني 

اأواًل ومن ثم العامل، وناأمل اأن تك�ن اجلائزة مبثابة 

الرافعة ال�ستنها�س االإبداع لدى ال�سباب الذي بات 

ومتكني  الفل�سطينية  الدولة  لبناء  الرئي�سي  املقّ�م 

املجتمع«.  

اإىل  اجلائزة  خالل  من  »ن�سعى  قائاًل:  واأو�سح 

يف  وال�سفافية  احل�كمة  ومبادئ  مفاهيم  تعميق 

مبا  واالبتكارات،  والتمّيز  االإبداع  جماالت  خمتلف 

�سي�سهم يف ماأ�س�سة االإبداع يف فل�سطني، وخلق زخم 

القادمة  االأجيال  بها  لتقتدي  املبدعة  النماذج  من 

واالإبداع  والريادة  املبادرة  ا�ستدامة  على  وحتّفز 

داخل املجتمع املحلي«.

عام  مدير  حمد  ع�ن  اأب�  �سماح  قالت  بدورها، 

املجتمعية  للتنمية  االت�ساالت  جمم�عة  م�ؤ�س�سة 

لنربز  عام  بعد  عامًا  باجلائزة  ملتزم�ن  “نحن 
مناذج التمّيز وُن�سِهم يف حتفيز التميز بني االأفراد 

مبادئ  اتباع  تعزيز  اإىل  ن�سعى  كما  وامل�ؤ�س�سات، 

حيث  واملجتمع،  امل�ؤ�س�سات  يف  واحل�كمة  ال�سفافية 

طلبات  لتقييم  وا�سحة  معايري  حتديد  اإىل  عمدنا 

احل�كمة  معايري  تراعي  بحيث  للجائزة  املتقدمني 

بالن�سبة  الف�سلى  االإدارية  واملمار�سات  وال�سفافية 

الفائدة  تعميم  معايري  اإىل  اإ�سافة  للم�ؤ�س�سات، 

امل�ساريع  واأ�سحاب  لالأفراد  بالن�سبة  املجتمع  على 

اأي  باإمكان  التي  املعايري  من  وغريها  املتميزة، 

www. م�اطن االطالع عليها على م�قع اجلائزة

.”pal-awards.ps

وامل�ؤ�س�سات  امل�اطنني  كافة  حمد  ع�ن  اأب�  ودعت 

والرياديني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ومن اأبناء 

فل�سطني يف اخلارج وال�ستات؛ اإىل التقّدم للجائزة 

امل�قع  على  املت�فرة  الرت�سح  مناذج  تعبئة  عرب 

االإلكرتوين واتباع التعليمات وال�سروط ال�اردة على 

امل�قع. 



عبا�س؛  حمم�د  الرئي�س  �سيادة  رعاية  حتت 

للتنمية  االت�ساالت  جمم�عة  م�ؤ�س�سة  احتفلت 

املجتمعية، الذراع التنم�ية ملجم�عة االت�ساالت 

تط�ير  مركز  مع  وبالتعاون  الفل�سطينية، 

مبادرة  نتائج  باإعالن  االأهلية؛  امل�ؤ�س�سات 

احلا�س�ب  اأجهزة  وبت�سليم   2012 احلا�س�ب 

احلا�س�ب  خمتربات  من  عدد  وت�سييد 

وذلك خالل حفل  الفائزة،  االأهلية  للم�ؤ�س�سات 

اهلل  رام  من  كل  يف  »امل�فنبيك«  فندق  يف  اأقيم 

بح�س�ر  ك�نفر�س،  الفيدي�  تقنية  عرب  وغزة 

الرئا�سة ممثاًل  دي�ان  رئي�س  االأعرج  د. ح�سني 

عن الرئي�س الفل�سطيني حمم�د عبا�س، وعمار 

االت�ساالت  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  العكر 

الفل�سطينية، وزاهي خ�ري رئي�س جمل�س اإدارة 

عن  وممثلني  االهلية،  امل�ؤ�س�سات  تط�ير  مركز 

و�سملت  احلا�س�ب.  مبنحة  الفائزة  امل�ؤ�س�سات 

جهاز   250 ت�زيع  الثالث  عامها  يف  املبادرة 

23 خمتربًا و46 م�ؤ�س�سة وجمعية  حا�س�ب على 

يف كل من ال�سفة الغربية و قطاع غزة.

التنفيذي  الرئي�س  العكر   عمار  اأكد  جانبه،  من 

ملجم�عة االت�ساالت الفل�سطينية ان هذه املبادرة 

وحتقيق  التكن�ل�جية  املعرفة  ن�سر  ت�ستهدف 

من  واملناطق  الفئات  جلميع  الرقمي  ال�سم�ل 

خالل دعم جه�د م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وقال: 

اأدوات حتقيق  اأهم  التكن�ل�جيا من  غدت  “لقد 
ربط  خالل  من  امل�ستدامة،  املجتمعية  التنمية 

تهدف إلى تمكين المؤسسات األهلية لخدمة المجتمع األهلي 
مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية تحتفل 

بإعالن نتائج مبادرة الحاسوب لعام 2012 

الت�ا�سل  وتعزيز  بال�سبكة،  االأهلية  امل�ؤ�س�سات 

واالرتقاء  منها،  امل�ستفيدين  ومع  امل�ؤ�س�سات  بني 

مبا تقدمه من خدمات ملجتمعها، باالإ�سافة اإىل 

للم�ؤ�س�سات  والت�سغيلية  االإدارية  الكفاءة  حت�سني 

يف جميع اأنحاء ال�طن، واإننا ن�سكر مركز تط�ير 

مراحل  يف  تعاونهم  على  االأهلية  امل�ؤ�س�سات 

التقييم واالإ�سراف على تنفيذ املبادرة واإ�سهامهم 

يف تدريب امل�ؤ�س�سات الفائزة.”

االت�ساالت  جمم�عة  اأن  العكر  واأ�ساف 

الفل�سطينية تركز يف م�ساريعها املجتمعية على ما 

فيه الفائدة للفئات املهم�سة ب�سكل خا�س، وعلى 

متكني ال�سباب والن�ساء وخمتلف �سرائح املجتمع 

املبادرة  تقدم  حيث  التكن�ل�جيا،  خالل  من 

حت�سني  اأجل  من  ال�سرورية  احلا�س�ب  اأجهزة 

خدمة  مبادئ  وتعزيز  االأهلية  امل�ؤ�س�سات  اأداء 

املجتمع وثقافة العمل التط�عي يف فل�سطني. 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  خ�ري،  زاهي  قال  بدوره، 

هذه  اأن   “ االأهلية:  امل�ؤ�س�سات  تط�ير  مركز 

الثاين  وللعام  بال�سراكة  تنفيذها  مت  املبادرة 

التقييم  بعملية  قام  والذي   ، تط�ير  مركز  مع 

معايري  اإىل  ا�ستنادا  امل�ستلمة  الطلبات  لكافة 

اال�ستحقاق املعلن عنها، وتنظيم زيارات ميدانية 

للم�ؤ�س�سات االأهلية لتقييم مدى حاجتها، ورفع 

ت��سياته النهائية بامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة”. 

وحتدثت �سماح اأب� ع�ن حمد مدير عام م�ؤ�س�سة 

عن  املجتمعية،  للتنمية  االت�ساالت  جمم�عة 

م�ؤ�س�سات  اإىل  بالن�سبة  املبادرة  هذه  اأهمية 

“لقد �سعينا من خالل  املجتمع املدين، وقالت: 

باالأجهزة  امل�ؤ�س�سات  تزويد  اإىل  املبادرة  هذه 

املبادرة  اإىل �سبكة االنرتنت، لكن هذه  والنفاذ 

دورات  اأي�سًا  تت�سمن  بل  بذلك،  تكتفي  ال 

ح�ل  باملنحة  امل�ؤ�س�سات  لتعريف  تدريبية 

املتعلقة  والتطبيقات  االإنرتنت  ا�ستخدام  كيفية 

امل�ؤ�س�سات  ونهنئ  االإلكرتونية.  بال�سفحات 

حتقق  اأن  ونرج�  العام،  هذا  باملنحة  الفائزة 

جمتمعها  خدمة  يف  االإجنازات  من  املزيد 

مبختلف فئاته، ال �سيما من هم اأكرث حاجة اإىل 

الدعم واالهتمام”.

تقدمها  التي  احلا�س�ب  مبادرة  اأن  يذكر 

الفل�سطينية  االت�ساالت  جمم�عة  م�ؤ�س�سة 

للتنمية املجتمعية ت�ستهدف ب�سكل اأ�سا�سي كافة 

االأهلية  وامل�ؤ�س�سات  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

والتي  والريفية،  النائية  املناطق  يف  املت�اجدة 

واالأيتام  وال�سباب  الن�ساء  لقطاع  ُتقّدم خدمات 

فل�سطني.  يف  التط�عي  العمل  مبادئ  وتتبنى 

م�ؤ�س�سات  دعم  جزئني:  اإىل  املبادرة  وتنق�سم 

تتقدم للح�س�ل على خمتربات حا�س�ب لتقدمي 

يف  املحلي  للمجتمع  وت�ع�ية  تدريبية  برامج 

م�ؤ�س�سات  ودعم  واالنرتنت،  احلا�س�ب  جمال 

لالرتقاء  حا�س�ب  اأجهزة  على  للح�س�ل 

بكفاءتها االإدارية.
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مؤسسة مجموعة اإلتصاالت للتنمية المجتمعية تعقد لقاء 
تعريفي حول جائزة فلسطين الدولية للتميز و االبداع

فل�سطني  جلائزة  التح�سريية  اللجنة  عقدت 

ح�ل  تعريفيًا  لقاًء   ، واالإبداع   للتميز  الدولية 

والرت�سح  واملعايري  االأهداف  اجلائزة من حيث 

للجائزة،  يف رام اهلل و غزة وبح�س�ر 100   من 

�سركات  و  املحلي  املجتمع  م�ؤ�س�سات  م�ؤ�س�سة 

و  احلك�مية  غري  املنظمات  و  اخلا�س  القطاع 

اجلامعات.

من  اجلائزة،  عن  بنبذة  احل�س�ر   تزويد  ومت 

و�سروطها  واأهدافها  ور�سالتها  فكرتها  حيث 

و�سعيها  تاأ�سي�سها،  ومراحل  لها  الرت�سح  واآلية 

من  الكامنة  الطاقات  اكت�ساف  يف  املت�ا�سل 

يف  قدراتهم  وتنمية  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء 

الرئي�سي من عقد  الهدف  اأن  و  خدمة وطنهم، 

اأكرب  اإىل  ال��س�ل  ه�  التعريفية  ال�ر�سات  هذه 

اأبناء  عدد ممكن من  املبدعني واملتميزين من 

لتحفيزهم  وم�ؤ�س�ساته  املعطاء  ال�طن  هذا 

املبادرات  وابتكار  االإبداع  على  وت�سجيعهم 

اخلالقة.  

مت  اجلائزة،  عن  تعريفيًا  فيلمًا  عر�س  ومت 

تت�سمنها  التي  الفئات  على  فيه  التعرف 

فتح  مت  وقد  ال�سابقة،  ال�سن�ات  خالل  اجلائزة 

واالإجابة على  لل�سي�ف واحل�س�ر  النقا�س  باب 

ا�ستف�ساراتهم. . 

اي�سا   غزة  قطاع  يف  اخرى  ور�سة  عقد  مت  كما 

املجتمع  م�ؤ�س�سات  من  م�ؤ�س�سة     54 وبح�س�ر 

املنظمات  و  اخلا�س  القطاع  �سركات  و  املحلي 

الفلم  عر�س  ومت  اجلامعات  و  احلك�مية  غري 

معايري  عر�س  مت  كما  اجلائزة  عن  التعريفي 

التقييم . 

اأق�سام،   ثالثة  اإىل  العام  هذا  اجلائزة  وتق�سم 

املتميز/  امل�سروع  فئة  و  املتميزة،  امل�ؤ�س�سة  فئة 

الفكرة املتميزة، و فئة التميز  لذوي االحتياجات 

اخلا�سة. 

اإدراجه  مت  واإدارتها  اجلائزة  م�سروع  اأن  يذكر 

االإت�ساالت  جمم�عة  م�ؤ�س�سة  مظلة  حتت 

لالت�ساالت  التنم�ي  الذراع  املجتمعية  للتنمية 

املجم�عة   ت�جه  �سمن  وذلك  الفل�سطينية، 

واحل�كمة  ال�سفافية  مبادئ  مراعاة  ل�سمان 

والإعطاء  املجتمعي  التنم�ي  العمل  يف  الر�سيدة 

اجلائزة ُبعدًا تنم�يًا اأكرث و�س�حًا وخللق برامج 

تنم�ية تقدم الدعم للفائزين واملبدعني والذين 

يتم انتقاءهم عرب اجلائزة �سن�يًا.

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية توقع اتقافية 
)تعزيز مبادرات النساء في نابلس باستخدام التكنولوجيا(

 قامت م�ؤ�س�سة جمم�عة االت�ساالت للتنمية املجتمعية بت�قيع اإتفاقية مع منظمة �سباب الغد TYO لتط�ير م�سروع “تعزيز مبادرات الن�ساء يف نابل�س 

با�ستخدام التكن�ل�جيا “، و الذي يهدف اإىل ت��سيع م�ساركة الن�ساء يف حمافظة نابل�س يف �س�ق العمل الفل�سطيني و ت�فري فر�س عمل لتق�ية دورهم 

االقت�سادي من خالل تقدمي برنامج لتدريب الن�ساء على ادارة اعمالهم اخلا�سة، م�سيفًة �سي�ستهدف الربنامج 35 �سيدة بهدف اطالق م�ساريع الدارة 

االعمال اخلا�سة بهن، و�ستك�ن متخ�س�سة يف جمال التدريب التكن�ل�جي من خالل مراكز حا�س�ب خا�سة بهن . 



االنتهاء من الورشة التدريبية »تسويق المشاريع الخاصة ببرنامج« 
تطوير تطبيقات الهاتف المحمول  MADI الذي نفذته مؤسسة 

مجموعة اإلتصاالت للتنمية المجتمعية

 قامت م�ؤ�س�سة جمم�عة االت�ساالت للتنمية املجتمعية وبالتعاون مع احلا�سنة الفل�سطينية لتكن�ل�جيا املعل�مات “بيكتي” باالنتهاء من ال�ر�سة التدريبية 

لربنامج “ تط�ير تطبيقات الهاتف املحم�ل  » MADI بعن�ان “ ت�س�يق امل�ساريع اخلا�سة بربنامج تط�ير تطبيقات اجل�ال، حيث قامت بتدريب 

21 �سخ�س على مهارات الت�س�يق والتعرف على املهارات ال�سرورية لت�س�يق الربامج ومنتجاتها وتطبيقاتها يف ال�س�ق املحلية واخلارجية ، كما �ساعدت 

ال�ر�سة على احل�س�ل على الت�ازن املعريف بني االنتاج والتط�ير من جهة والت�س�يق والبيع من اجلهة االخرى مت التدريب يف مقر احلا�سنة الفل�سطينية 

لتكن�ل�جيا املعل�مات بيكتي وا�ستمر ملدة ي�مان .

يهدف  برنامج تطبيقات املحم�ل اىل  منح فئة ال�سباب الفر�سة لالإبداع يف جمال تطبيقات املحم�ل الذي يرثي قطاع التكن�ل�جيا ب�سكل عام، حيث كان 

الهدف االأ�سا�سي من اإطالق الربنامج ت�فري فر�س عمل لل�سباب خا�سًة يف جمال تكن�ل�جيا املعل�مات، باالإ�سافة اإىل دعم االأفكار الريادية الناجحة 

من خالل دعمها ماديا ومعن�يا و تقنيًا وتبني جمم�عة من هذه امل�ساريع وتط�يرها لت�سبح م�ساريع مثمرة تغني قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات وتفتح فر�س 

فعلية اأمام طاقات ال�سباب للعطاء فيما يع�د باملنفعة على االقت�ساد الفل�سطيني و�سريحة ال�سباب ب�سكل مبا�سر.«



قامت جمم�عة االت�ساالت الفل�سطينية بت�قيع اتفاقية مع امل�ؤ�س�سة الدولية للتعليم الطبي- فل�سطني وامل�ست�سفى االأهلي لربط مقر امل�ؤ�س�سة يف رام 

اهلل مبركز التعليم امل�ستمر يف امل�ست�سفى االهلي يف اخلليل بخدمة الـVideo conference   حيث وقع االتفاقية كل من  ال�سيد عمار العكر 

الرئي�س التنفيذي ملجم�عة االت�ساالت الفل�سطينية و الربوفي�س�ر ك�لن غرين  الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة الدولية للتعليم الطبي فل�سطني والدكت�ر 

ي��سف التكروري ب�سفته مدير مركز الدكت�ر حافظ عبد النبي للتعليم امل�ستمر  بح�س�ر الدكت�رة �سفاء نا�سر الدين وزيرة االت�ساالت وتكن�ل�جيا 

املعل�مات و الدكت�ر هاين عابدين وزير ال�سحة والدكت�ر �سربي �سيدم م�ست�سار الرئي�س ل�س�ؤون تكن�ل�جيا املعل�مات

توقيع اتفاقية ربط المؤسسة الدولية للتعليم الطبي - فلسطين مع  المستشفى 
Video conference األهلي في الخليل بخدمة

رعاية المؤتمر الطبي الدولي الرابع

قامت جمم�عة االت�ساالت بت�قيع اتفاقية رعاية ما�سية  للم�ؤمتر الطبي الدويل الرابع الذي تنظمه نقابة االأطباء- مركز القد�س حيث وقع االتفاقية 

العامة والدكت�ر ج�اد ع�اد ب�سفته نقيب االأطباء- مركز القد�س وتاأتي هذه الرعاية م�ساهمة من املجم�عة يف  اللحام  مدير ادارة العالقات  عماد 

النه��س بالقطاع ال�سحي يف فل�سطني

إِتفاقيات



إِتفاقيات

قامت جمم�عة االت�ساالت بت�قيع اتفاقية مت�يل م�سروع جتهيز ق�سم العناية بالقدمني واليدين وق�سم �سال�ن التجميل يف جمعية االحتاد الن�سائي العربي 

، ووقع االتفاقية رائد ع�اد مدير امل�س�ؤولية االجتماعية ممثال عن املجم�عة ومنتهى جرار رئي�س جمل�س ادارة جمية االحتاد الن�سائي العربي،  وذلك من 

اجل ت�فري م�سدر دخل للجمعية مما ي�ساهم يف ا�ستمرار اجلمعية يف عملها و تقدمي اأف�سل اخلدمات للم�سنات وذلك �سمن اإ�سرتاتيجية املجم�عة يف 

دعم القطاع االإن�ساين والتنم�ي.

تمويل مشروع تجهيز قسم العناية بالقدمين واليدين وقسم صالون التجميل في  
جمعية االتحاد النسائي العربي 

رعاية مشروع تدريب وتعليم المعاقين على المهارات الحياتية

قامت جمم�عة االت�ساالت بت�قيع اتفاقية رعاية م�سروع تدريب وتعليم املعاقني على املهارات احلياتية/ اللجنة املحلية لتاأهيل املعاقني يف  خميم العني ، 

ووقع االتفاقية رائد ع�اد مدير دائرة امل�س�ؤولية االجتماعية يف املجم�عة و نادر احمد خالد رئي�س الهيئة االدارية للجنة املحلية لتاأهيل املعاقني- خميم 

العني، وجاء  هذا التم�يل اإىل دعم ذوي االحتياجات اخلا�سة  يف املناطق املهم�سة وخلق فر�س عمل لهم.



رعاية مشروع خلق فرص عمل للمرأة الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة

قامت جمم�عة االت�ساالت بت�قيع اتفاقية رعاية م�سروع خلق فر�س عمل للمراأة الفل�سطينية يف حمافظة رام اهلل والبرية يف جمعية انعا�س اال�سرة، وقع 

االتفاقية رائد ع�اد مدير دائرة امل�س�ؤولية االجتماعية يف املجم�عة وفريدة العمد رئي�سة جمعية اإنعا�س االأ�سرة وهدف امل�سروع اإىل ت�فري م�سدر دخل 

للن�ساء يف حمافظة رام اهلل والبرية وذلك �سمن اإ�سرتاتيجية املجم�عة لتمكني املراأة يف املناطق املهم�سة.

إِتفاقيات

رعاية مشروع تمكين النساء وبرامج الشباب من خالل تصنيع الصابون وتسويقه

قامت جمم�عة االت�ساالت بت�قيع اتفاقية رعاية م�سروع متكني الن�ساء وبرامج ال�سباب من خالل ت�سنيع ال�ساب�ن وت�س�يقه الذي تقيمه جمعية 

ن�ساء من اجل احلياة يف �سلفيت ووقع االتفاقية رائد ع�اد مدير امل�س�ؤولية االجتماعية يف املجم�عة وفاطمة عا�سي مديرة جمعية ن�ساء من اجل 

احلياة يف �سلفيت وتاأتي رعاية امل�سروع �سمن اإ�سرتاتيجية  املجم�عة يف متكني املراأة يف املناطق املهم�سة وخلق فر�س عمل لهن.



توقيع اتفاقية تمويل مشروع انجاز وتشطيب مبنى التصنيع الغذائي  التابع لجمعية 
المرأة الريفية الخيرية

توقيع اتفاقية دعم مشاريع لجان المرأة في األغوار

إِتفاقيات

قامت جمم�عة االت�ساالت الفل�سطينية بت�قيع 

مبنى  وت�سطيب  اجناز  م�سروع  مت�يل  اتفاقية 

الت�سنيع الغذائي التابع جلمعية املراأة الريفية 

اخلريية يف قرية العقبة - ط�با�س

امل�س�ؤولية  مدير  ع�اد  رائد  االتفاقية  وقع 

االت�ساالت  جمم�عة  عن  ممثال  االجتماعية 

الفل�سطينية و روحية عبد املنعم �سبيح رئي�س 

العقبة  قرية  اخلريية-  الريفية  املراأة  جمعية 

جمل�س  رئي�س  �سادق  �سامي  ال�سيد  بح�س�ر 

دعم  اإىل  التم�يل  هذا  وياأتي  العقبة  قروي 

عمل  فر�س  وخلق  املهم�سة  املناطق  يف  املراأة 

لها.

قامت جمم�عة االت�ساالت الفل�سطينية بت�قيع اتفاقية دعم م�ساريع جلان املراأة يف االأغ�ار ووقع االتفاقية رائد ع�اد مدير دائرة امل�س�ؤولية االجتماعية يف 

املجم�عة و جمدولني نظيف رئي�سة جلنة املراأة للعمل االجتماعي يف اأريحا  وياأتي هذا الدعم  لدعم م�ساريع ينفذها احتاد جلان املراأة للعمل االجتماعي 

يف االأغ�ار  لدعم م�ساريع مدرة للدخل يف حمافظة اأريحا واالأغ�ار ) اجلفتلك ، الزبيدات ، الع�جة وف�سايل(  وذلك �سمن اإ�سرتاتيجية املجم�عة لتمكني 

املراأة يف املناطق املهم�سة وخلق فر�س عمل لهن



إِتفاقيات

قامت املجم�عة بت�قيع اتفاقية رعاية م�سابقة الت�س�ير االوىل من فل�سطني اىل عمان/ احتاد امل�س�رين العرب- فرع فل�سطني ووقع االتفاقية رائد 

ع�اد مدير دائرة امل�س�ؤولية االجتماعية يف املجم�عة و ع��س حممد ع��س رئي�س االحتاد امل�س�رين العرب- فرع فل�سطني

رعاية مسابقة التصوير االولى من فلسطين الى عمان/ اتحاد المصورين العرب- فرع فلسطين

توقيع اتفاقية رعاية ماسية لمؤتمر 
بيت المقدس اإلسالمي الثالث



تمويل شراء غسالتين لقسم المصبغة/ جمعية اصدقاء المريض- رام اهلل/ مركز خليل ابو ريا

إِتفاقيات

قامت املجم�عة بت�قيع اتفاقية مت�يل �سراء غ�سالتني لق�سم امل�سبغة جلمعية ا�سدقاء املري�س يف رام اهلل/ مركز خليل اب� ريا، وتاأتي هذه املبادرة من 

اجل التخفيف من االأعباء املالية املرتاكمة على اجلمعية مما ي�ساهم يف ا�ستمرار اجلمعية يف عملها و تقدمي اأف�سل اخلدمات لذوي االحتياجات اخلا�سة 

وذلك �سمن اإ�سرتاتيجية املجم�عة يف دعم القطاع االإن�ساين والتنم�ي.



مجموعة االتصاالت تباشر بأعمال التوسعة 
الخاصة بأكاديمة االتصاالت , حيث تم 

اطالق اسم جديد لألكاديمية 

كبري   وملعب  وم�سرح  �سباحة   بركتني  �سيك�ن هنالك  ، حيث  ب�قتهم  لال�ستمتاع  واأ�سرهم   للم�ظفني  نادي  ت�فري  اجل  الت��سعة من  الهدف من  وجاء 

وكافترييا ومكان لل�س�اء وغريها  من امل�ستلزمات .

قبل

بعد اعمال التوسعة



حضارة تطلق 
حملة الحمالت

اأطلقت »ح�سارة حملة »حملة احلمالت« والتي خ�س�ست للم�سرتكني اجلُدد يف خدمة االإنرتنت على نظام النفاذ اجلزئي )BSA( يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة . ومتيزت احلملة بح�س�ل امل�سرتكني اجلدد ثالثة اأ�سهر انرتنت جمانًا ، ويتمتع م�سرتكي احلملة بفر�سة م�ساعفة بالف�ز يف  ال�سحب على  

�سيارتني بيج� + 206 ) م�ديل 2012( ، باالإ�سافة اإىل 8 لريات ذهب، وجاءت هذه احلملة  تقديرًا ووفاًء جلميع م�سرتكي ح�سارة .



حضارة ترعى مسابقة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية األمريكية 

قامت ح�سارة  برعاية امل�سابقة الثانية لتكن�ل�جيا املعل�مات يف اجلامعة العربية االأمريكية، مب�ساركة جمم�عة مميزة من طالب الكلية، حيث اأجريت 

امل�سابقة باإ�سراف جلنة مك�نة من مقرر اللجنة ومدير مركز ح�سيب ال�سباغ للتميز بتكن�ل�جيا املعل�مات،وخالل حفل ت�زيع اجل�ائز، اأ�ساد عميد الكلية 

د. اأ�سامة العمري م�ؤكدا بهذه االأن�سطة التي من �ساأنها التاأثري على الطلبة ب�سكل ايجابي وزيادة ثقتهم باأنف�سهم، وتعزيز جماالت اإبداعهم.



حضارة ترعى مخيم ميساء الصيفي
قامت ح�سارة برعاية  املخيم ال�سيفي » خميم مي�ساء خ�ري الثالث » يف �سرية رام اهلل 

ال�ساد�سة حتى  بني   والتي ترتاوح  العمرية   الفئات  300 طفل من ذوي  االأوىل مب�ساركة 

الثانية ع�سرة عامًا، حيث ا�ستمل املخيم ال�سيفي على ن�ساطات ثقافية، وريا�سية، وك�سفية، 

واأ�سغال  ور�سم  وباليه   وك�سافة  حرة  والعاب  ال�سلة  وكرة  القدم  وكرة  كال�سباحة  و�سعبية  

يدوية ودبكة  ودراما واأفالم، باالإ�سافة اإىل غريها من الن�ساطات املتن�عة .

حضارة تشارك في حفل تخريج طالب جامعة البوليتكنك

�ساركت ح�سارة بحفل تخريج الف�ج احلادي والثالثني من طلبة املاج�ستري 

والبكال�ري��س والدبل�م يف جامعة ب�ليتكنك فل�سطني يف اخلليل ، و�سارك 

يف احلفل رئي�س جمل�س رابطة اجلامعيني ورئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة  

االأ�ستاذ اأحمد �سعيد بي��س التميمي، واأع�ساء جمل�س رابطة اجلامعيني، 

املحلي  احلكم  ووزير  حميد،  كامل  االأ�ستاذ  اخلليل  حمافظة  وحمافظ 

د.خالد فهد الق�ا�سمي، ورئي�س اجلامعة الدكت�ر اإبراهيم امل�سري ون�ابه 

وعمداء الكليات، وعدد كبري من ممثلي امل�ؤ�س�سات احلك�مية واالأمنية يف 

املحافظة، اإ�سافة اإىل ذوي اخلريجني.



مساهمة شركة ريتش في التضامن مع األسرى في مدينة  نابلس



أكد في لقاء مع “ أمالك” أن الفترة القادمة ستكون “حافلة بالمفاجآت النوعية”..
خرمان:  شعار “ألجلكم “ يعكس رسالتنا لمشتركينا في الذكرى الخامسة عشرة النطالقتنا..

بالتل  الف�سطينية  االت�ساالت  �سركة  به  متر  الذي  امللم��س  التط�ر  خ�سم  يف 

على  ال�س�ء  ولت�سليط  ال�طن،  يف  االقت�سادية  ال�سركات  كربى  من  ك�احدة 

اخلام�سة  بالذكرى  باحتفاالتها  مل�سرتكيها  ال�سركة  اعدتها  التي  املفاجاآت 

اإدارة  مدير  مع  لقاء  جتري  اإرتاأت” اأمالك” اأن  فقد  انطالقتها،  على  ع�سرة 

للحديث  “بالتل” اإبراهيم خرمان  الفل�سطينية  االت�ساالت  �سركة  الت�س�يق يف 

عن التح�سريات التي تق�م بها ال�سركة لهذه املنا�سبة، ا�سافة اىل احلديث عن 

اخلدمات والعرو�س اجلديدة التي تقدمها ال�سركة للم�اطن الفل�سطيني.

لأجلكم .. �ضعار وم�ضمون....
�ضريعة  نبذه   نريد  لنطالقتكم،   ع�ضرة  اخلام�ضة  الذكرى  يف 
عن م�ضوار بالتل وملاذ مت اخيار �ضعار » لجلكم » يف هذه الذكرى 

وما مدى تالوؤمه مع ا�ضرتاتيجية ال�ضركة؟؟؟
تاأ�س�ست  »بالتل«  الفل�سطينية  االت�ساالت  �سركة  فاإن  تعلم�ن  وكما  بداية 

 1997 العام  اأعمالها يف  وبا�سرت  ك�سركة م�ساهمة عامة   1995 العام  يف 

كم�سّغل ومقدم لكافة اأن�اع خدمات االت�ساالت من �سبكات اله�اتف الثابتة 

بالتل على  اأخذت  واالإنرتنت وخدمات ترا�سل املعطيات، ومنذ انطالقتها 

ال�سركة  اأن تك�ن رائدة قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات، فكنا وال زلنا  عاتقها 

الفل�سطينية االأوىل يف هذه ال�سناعة و تناقل اجلميع خدماتنا على مدار 

ال�سن�ات املا�سية، ومنذ مطلع العام املا�سي قمنا بتبني ا�سرتاتيجية جتارية 

اأن�سطة  جميع  يف  الالحمدود  والتجدد  التط�ر  حتقيق  اإىل  هدفت  ن�عية 

بت�فري  املتمثلة  ال�سركة  ور�سالة  روؤية  بذلك  فحققنا  وخدماتها،  ال�سركة 

اأحدث واأج�د اخلدمات مل�سرتكينا باأف�سل االأ�سعار وباحلفاظ على ريادة 

قطاع االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات يف فل�سطني، وبالرغم من العديد 

اكدنا على �سم�دنا  اأننا  اإال  املا�سي،  العام  واجهتنا يف  التي  العقبات  من 

نابعا  تتمناها«  كما  حياتك   « ال�سركة  �سعار  فجاء  بنهجنا،  وا�ستمرارنا 

من ا�سرتاتيجيتنا، و�سكل يف ج�هره ر�سالة من »بالتل« جلميع املتعاملني 

معها، والتزاما منها بتقدمي االأحدث واالأج�د واالأف�سل دائما، ويف ال�قت 

اأر�س  ب�سرورة تطبيق ذلك على  لل�سركة  وا�سحا  �سكل حتديا  ذاته، فقد 

ال�اقع، وبالفعل فقد متكنا من ترجمته على اأر�س ال�اقع من خالل فهمنا 

الحتياجات م�سرتكينا املتجددة والأمناط حياتهم املتن�عة.

 كل ذلك دفعنا للتفكري يف عن�ان لفعالياتنا يف ذكرى انطالقتنا اخلام�سة 

ع�سرة، بحيث يك�ن متناغما ومت�افقا مع ا�سرتاتيجتنا و�سعارنا الدائم » 

حياتك كما تتمناها«، ولذلك مل نرتدد حلظة يف اختيار �سعار » الأجلكم » 

عن�انا الحتفاالتنا بالذكرى اخلام�سة ع�سرة، لنعك�س من خالله تقديرنا 

وامتناننا للثقة الغالية التي اوالنا اياها م�سرتك�نا طيلة االع�ام املا�سية، 

فالأجلهم نتط�ر ونقدم االحدث واالف�سل، والأجلهم �سنبقى حمافظني على 

ريادة قطاع التكن�ل�جيا ، والأجلهم �سنقدم اأ�سخم املفاجاآت.

انطالق الفعاليات مع اأ�ضخم احلمالت .....
و�ضاق  قدم  على  جتري  التي  والتح�ضريات  املفاجاآت 

لحتفالتكم، هل بالمكان ك�ضف ال�ضتار عنها ؟؟ 
مل�سرتكينا  بتح�سريها  قمنا  التي  املفاجاآت  بع�س  على  باطالعكم  �سنق�م 

الكرام و مل نقم باالعالن عنها لغاية اللحظة، ولكن يف البداية ال بد من 

2012، وجاءت بعن�ان »  اأ�سخم حملة مت اطالقها يف العام  احلديث عن 

اإ�سبك ADSL Access ببال�س واجل�ائز كلها كا�س” حيث تاأتي يف مقدمة 

تلك املفاجاآت التي خ�س�ست مل�سرتكينا احلاليني واجلدد تقديرا لثقتهم 

بنيناها  التي  معهم  املميزة  العالقة  وتر�سيخ  ولتعزيز  بخدماتنا،  الكبرية 

معا على مّر ال�سن�ات املا�سية.

فقد �سممت هذه احلملة للم�سرتكني احلاليني واجلدد بخدمة خط النفاذ 

اآن واحد، بحيث متّكن احلملة امل�سرتكني اجلدد من  ADSL Access يف 

على  ف�رًا  ال�سحب  ودخ�ل  جمانًا،   ADSL Access النفاذ  خط  تركيب 

�سيكل طيلة مدة احلملة،   1000 كل جائزة  ي�ميًا قيمة  نقدية  15 جائزة 

ا�سافة اىل 5 ج�ائز نقدية كربى قيمة كل جائزة  200000 �سيكل يف نهاية 

 ADSL  احلملة، يف حني �ستدخل ارقام ه�اتف امل�سرتكني احلاليني بخدمة

وا�سرتاكهم  لثقتهم  تلقائيًا وذلك تقديرًا  ال�سحب  ADSL Access اىل  و 

خط  �سرعة  زادت  كلما  تزداد  بالف�ز  الفر�سة  اأّن  علما  بالتل،  بخدمات 

النفاذ لدى امل�سرتكني.

وفيما يتعلق باملفاجاآت االخرى ف�سيك�ن لدينا مفاجاآت خا�سة بزوارنا يف 

مراكزنا حيث �سنق�م بت�زيع الهدايا يف �ساعات معينة على زوارنا، ا�سافة 

اىل عدد من الفعاليات التي �سيتم تنفيذها يف االماكن العامة والتجمعات 

املنا�سبة،  الأكرب عدد من م�سرتكينا يف هذه  الفرحة  م�ساركتنا  يكفل  مبا 

اأّما  م�سرتكينا،  من  لقطاعات  خ�س�سناها  مميزة  مفاجاآت  اىل  ا�سافة 

م�ظفينا �سيك�ن لهم ن�سيب مميز يف احتفاالتنا فهم ا�سا�س روؤيتنا واأحد 

اهم ع�امل جناحنا. 

توعية امل�ضرتك ... هدف وم�ضوؤولية .....
قمتم قبل ايام باطالق حملة » توعية حول مزايا خدمة خط 
النفاذ« ، ماهو ال�ضبب احلقيقي وراء اطالقها ؟ وهل �ضيكون هذا 

نهجا دائما لديكم ؟؟؟
ب�سراحة ان ال�سبب احلقيقي وراء اطالق حمالت الت�عية يكمن يف �سعينا 

وذلك  املتن�عة  خدماتنا  ومزايا  بف�ائد  وم�اطنينا  م�سرتكينا  لتعريف 

اميانا منا مب�س�ؤوليتنا جتاه جمتمعنا و�سعبنا الفل�سطيني.

خط  خدمة  مبزايا  خا�سة  ت�عية  حملة  باطالق  قمنا  اأيام  وقبل  وبالفعل 

النفاذ  ADSL Access هدفنا من خاللها اىل ت�سليط ال�س�ء على مزايا 

العطلة  خالل  والرتفيه  التعليم  يف  اأهميتها  و  النفاذ  خط  خدمة  وف�ائد 

على  املتمثلة يف احلفاظ  مزاياها  اأهم  على  التاأكيد  اىل جانب  ال�سيفية 

خ�س��سية امل�سرتك و�سرية معل�ماته وبياناته والتي تتعزز عند ا�سرتاكه 

باخلدمة من بالتل، وهذه احلمالت �ستت�ا�سل من بالتل و�ستك�ن مرتبطة 

مبختلف اخلدمات التي نقدمها كي نتمكن من تعريف م�سرتكينا وجمتمعنا 

بالف�ائد التي تع�د عليهم عند ا�سرتاكهم بخدماتنا. 



بالتل تبدأ بتسليم الجوائز الكبرى )200000( شيكل لكل فائز، اضافة الى الجوائز اليومية 
بقيمة  15000 شيكل يوميا للفائزين بحملة »كاش«



بالتل تطلق حملة توعية حول مزايا خدمة خط النفاذ ADSL ACCESS  وعدم االمان 
عند اخذ النت من الجيران



فوز فريق االتصاالت الفلسطينية » بالتل« لكرة القدم على شقيقه فريق جوال في 
مباراة ودية بسداسيات كرة القدم



بالتل تطلق حملة توعية عن حمالتها لموظفيها


