
النشرة الشهرية العدد السادس عشر



الشؤون االجتماعية  لوزارة  التابع  اريحا  المسنين في مدينة   لرعاية  بيت ا�جداد  الفلسطينية بدعم   قامت مجموعة االتصاالت  
الرئيس  العكر  السيد عمار  المصري وزيرة الشؤون االجتماعية و  الدعم بحضور  معالي السيدة ماجدة  اتفاقية  حيث تم توقيع 
واميرة   رمضان،  ابو  ومنال  عمر،  وغانم  والطفولة  االسرة  عام  مدير  المغربي  كوثر  الدكتورة  و   ، االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  
الشرقاوي واحسان الديك رئيس وحدة العالقات العامة واالعالم في الوزارة ، والسيد عماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة في 

مجموعة االتصاالت  ورائد عواد مدير المسؤولية االجتماعية في المجموعة. 
من جانبه قال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت“  يأتي هذا الدعم تجسيد¢ الهتمامنا وحرصنا على نشر وتعزيز 
ثقافة رعاية المسنين في فلسطين السّيما وأنهم قّدموا ما قّدموه من تضحيات من أجل تربية ا�جيال والصمود على أرضنا، 
على  الحرص  كل  حريصون  «إننا  وأضاف  المحافظة.»  في  المسنين  معاناة  من  التخفيف  بهدف  تجاههم  التزامنا  نواصل  ونحن 
أن  الفلسطينية، ونأمل  إليه عاداتنا وتقاليدنا  السماوية، وتدعو  إليه ا�ديان  الفئة طوعµ كما دعت  االلتزام بمسؤوليتنا تجاه هذه 

نسهم من خالل هذا الدعم بتسليط الضوء على هذه الشريحة ورعايتها
وأشار العكر إلى أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومي لخدمة الفئات المهمشة و التي بحاجة لدعم 
وتنفيذ  المجتمعية  المسؤولية  قضايا  على  تركزت  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  مشاريع  إّن  إلى   µمنوه  ، تنمية  و  ورعاية 

المشاريع والبرامج ذات الُبعد التنموي.

 مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم بيت ا	جداد لرعاية المسنين التابع لوزارة
 الشؤون االجتماعية

أخبار



بتجهيز  وذلك  جنين  مدينة  في  النسوية  المهارات  جمعية  بدعم  االتصاالت   مجموعة  قامت 
عمل  فرص  بتوفير  وتهتم   تقوم  الجمعية  ان  علما   , الالزمة  باالدوات  بهم   الخاص  المطبخ 
لمجموعة من السيدات لمساعدتهن ,ويعتبر هذا المشروع ضمن استراتيجية المجموعة في 

دعم وتمكين المراة الفلسطينية والتي تعتبر جزء هام وفعال في المجتمع .

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تفتتح مشروع المطبخ لجمعية المهارات النسوية في مدينة جنين

قام وفد من نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بزيارة إلى مقر مجموعة االتصاالت 
العاملين في الوظيفة  نائب رئيس نقابة  الوفد معين عينساوي  الفلسطينية،حيث ضم 
العمومية وأعضاء الهيئة اÅدارية للنقابة، محمد ا�عرج أمين السر، وريما اللحام منسقة 
الرئيس  العكر  عمار  الوفد  باستقبال  اÅعالمي،وكان  المنسق  شريتح  ومراد  المرأة  شؤون 

التنفيذي لمجموعة اÅتصاالت الفلسطينية و عماد اللحام مدير ادارة العالقات العامة.  

التابعة لقطاع الحكومة في شركات  وأشار العكر إلى أن  قرار تمديد تشغيل الخطوط 
المجموعة ”جوال وبالتل وحضارة“، ما هو إال واجب وطني و ُتفهم للظروف اÅستثنائية 
العبئ  تخفيف  في  اÅمكان  قدر  للمساهمة  الحكومي،  القطاع  موظفي  بها  يمر  التي 
ان   µمضيف عليهم،  المترتبة  االلتزامات  نتيجة  الموظفين  لها  يتعرض  التي  والضغوطات 
توفر  والتي  المجموعة،  عاتق  على  الواقعة  المسؤولية  إطار  ضمن  تأتي  الخطوة  هذه 
خدماتها لشريحة واسعة من أبناء الوطن وتقدير¢ منها للعبئ اÅقتصادي الذي يتحمله 

الموظفون خالل هذه المرحلة الحساسة خصوصµ في ظل تأخر صرف الرواتب.

عن   االتصاالت  لمجموعة  وتقدير  شكر  درع  بتقديم  النقابة  وفد  قام  الزيارة  ختام  وفي 
جهودها المبذولة اتجاه القطاع الحكومي . 

وفد من نقابة العاملين في الوظيفة العمومية يقوم بزيارة شكر وتقدير لمجموعة ا�تصاالت



بتنفيذ  زيد  بني  قراوة  سيدات  نادي  جمعية  مع  بالتعاون  االتصاالت  مجموعة  قامت 
مشروع التمكين االقتصادي للسيدات من خالل تدريب السيدات على التصنيع الغذائي 
هذا  ,ويعتبر  لهن  كريمة  حياة  تأمين  في  لمساعدتهن  و  لهن  عمل  فرص  لتوفير 

المشروع ضمن استراتيجية المجموعة في دعم وتمكين المرأة الفلسطينية .

 مجموعة االتصاالت تدعم الحفل الختامي لمخيم باب الشمس الشتوي للشباب
 والشباب ذوي ا�عاقة الذي عقده مركز مديد ل�رشاد والصحة النفسية

 مجموعة االتصاالت الفلسطينية تختتم مشروع التمكين االقتصادي للسيدات
«التصنيع الغذائي» في قراوة بني زيد



مجموعة االتصاالت تسلم كراسي كهربائية لذوي 
االحتياجات الخاصة

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تخرج مجموعة في دورة 
لتصوير الفيديو بالتعاون مع سينما جنين

من  مجموعة  بتدريب  بالميديا  شركة  مع   وبالتعاون  االتصاالت  مجموعة  قامت 
الشابات والشبان وذوي االحتياجات الخاصة على تصوير الفيديو لتنمية موهبتهم 
وتوفير فرص عمل لهم  وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المجموعة  لهذا 

العام في التطوير االنساني

مجموعة االتصاالت ترعى احتفال  العشر سنوات للثالثي جبران



مجموعة االتصاالت تنفذ مشروع التكنولوجي الصغير مع جمعية زهرة للطفولة المبكرة

قامت مجموعة االتصاالت ومؤسسة انجاز فلسطين بتوقيع االتفاقية الخاصة بتجديد الدعم �نشطة المؤسسة ووقع االتفاقية عماد اللحام مدير ادارة العالقات العامة في 
المجموعة  و رندة سالمة مدير عام مؤسسة انجاز فلسطين ويأتي هذا الدعم لتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية متعلقة بتنمية قدرات الشباب وطلبة المدارس والجامعات

قامت مجموعة اÅتصاالت بتنفيذ مشروع التكنولوجي الصغير 
بأستخدام  واعي  طفل  بناء  في  المساهمة  إلى  يهدف  والذي 
التكنولوجيا الحديثة من أجل خدمة قضية الطفل الفلسطيني

مجموعة االتصاالت توقع  اتفاقية تجديد الدعم 	نشطة مؤسسة انجاز فلسطين



ضمن ٥ معارض ستفتتح قريبا
افتتاح معرض»جوال» بالزا مول بحلته الجديدة

افتتحت وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين والرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت  عمار العكر ومدير عام 
شركة «جوال»، معن ملحم، معرض»جوال في بالزا مول في البيرة بحلته الجديدة، بحضور كبير من ممثلي المؤسسات والشركات 

ورجال االعمال والوكالء والموزعين



«النيزك» و»جوال» يوقعان اتفاقية لرعاية جناح االتصاالت في دار العلوم

وقعت مؤسسة النيزك للتعليم المساند واÅبداع العلمي مع شركة «جوال»، اتفاقية شراكة لرعاية ا�خيرة لجناح االتصاالت في دار 
العام  خالل  فلسطين  في  والتكنولوجيا  للعلوم  دار  كأول  الفتتاحها  النيزك  مؤسسة  تستعد  التي  والتكنولوجيا  للعلوم  سعادة 

المقبل.

الحسيني  عارف  والمهندس  جوال،  في  التسويقية  واالتصاالت  التجارية  العالمة  دائرة  مدير  غنايم،  ثابت  من  كل  االتفاقية  ووقع   
مؤسس ومدير عام مؤسسة النيزك.

وتعمل شركة جوال بموجب االتفاقية على رعاية تجهيز واطالق جناح االتصاالت الذي يحوي معروضات نوعية في مجال االتصاالت 
وتطورها، ويقدم للزوار معلومات مهمة حول آليات عمل االتصاالت السلكية والالسلكية.

جودة البيئة وجوال يناقشان المشاريع البيئية المقترحة للعام الجديد

استقبل رئيس سلطة جودة البيئة د. يوسف إبراهيم بمكتبه في مدينة غزة مدير عام جوال إقليم غزة م. يونس أبو سمرة وم. بسام 
العديني وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك 



برعاية جوال «زيارة وفد من ارثوذكسي عمان بضيافة ارثوذكسي رام ا¸»



الشبابي  المستقبل  إنقاذ  بتنفيذ من جمعية  المياه»,  ا�ول من أجل  الرياضي  «المارثون  القوى سباق  الفلسطيني �لعاب  اÅتحاد  اختتم 
العربي  النصر  نادي  مع  بالتعاون  الصحي,  والصرف  المياة  في  حقوقهم  مناصرة  أجل  من  وقدراتهم  الشباب  تمكين  مشروع  ضمن 

الفلسطيني, وبدعم من «EWASH“, وشركة ”جوال“.

بحضور نبيل مبروك رئيس اÅتحاد الفخري �لعاب القوى, والدكتور نادر حالوة رئيس اÅتحاد الفلسطيني المركزي �لعاب القوى, وتامر 
العبسي عضو اتحاد ألعاب القوى, ورشاد الدلو أمين سر نادي النصر العربي وعضوي مجلس إدارة النادي خالد شامية ومحمد أبو حسان, 
الرياضية  ا�ندية والهيئات  ”EWASH“, وممثلي  الشبابي, وغادة سنونو ممثله عن مؤسسة  المستقبل  إنقاذ  وروند عجور مديرة جمعية 
المشاركة في الماراثون. وشارك في الماراثون أكثر من ١٠٠ عداء من مختلف الهيئات وا�ندية والمراكز الشبابية, حيث بدأ السباق من أمام 

مفترق الشهداء ”نتساريم“ على ساحل بحر غزة, وانتهى بنادي النصر العربي.

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي: نادر المصري المركز ا�ول نادي بيت الهيا عمرو أبو سعيد المركز الثاني نادي المجمع اÅسالمي بالل 
 - الخامس  المركز  حمودة  الدين  نور  خانيونس  الرابع  المركز  حمودة  الروؤف  عبد  اÅسالمي  المجمع  نادي  الثالث  المركز  سمعان  أبو 
محمود أبو اسبيتان المركز السادس جامعة ا�قصى يوسف عبيد المركز السابع نادي شباب جباليا مرسيل أبو شدق المركز الثامن نادي 
بيت الهيا عز الدين المجايدة المركز التاسع نادي شباب خانيونس حامد الدبجي المركز العاشر نادي شباب جباليا وعقب انتهاء السباق 
رحب رشاد الدلو أمين سر نادي النصر العربي بالحضور وعبر عن سعادته بنجاح الماراثون, مشير¢ أن ناديه على استعداد دائم الحتضان 

ا�نشطة الشبابية الهادفة التي من شأنها توعية شبابنا.

قدمها   (Digital Media) بعنوان  عمل  ورشة   ،(PTT) التقني  فلسطين  ثالثاء  مبادرة  مع  وبالتعاون  ا�مريكية  العربية  الجامعة  عقدت 
مسؤول اÅعالم الرقمي واالجتماعي في شركة جوال أيمن قاروط.

وحضر الورشة نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور نظام ذياب، وممثل دائرة العالقات العامة بالل ا�شقر، ومجموعة من 
أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة أقسام اللغة العربية واÅعالم، والتسويق، والوسائط المتعددة. 

بمساهمة من «جوال» اتحاد العاب القوى يختتم 
«المارثون الرياضي ا	ول من أجل المياه» بنجاح

بمشاركة ”جوال“ الجامعة العربية االمريكية تعقد ورشة 
(Digital Media) عمل بعنوان



انتهاء  المشتركين على اكمال مكالماتهم حتى بعد  الى مساعدة  ”لو سمحت“، والتي هدفت  قامت جوال  باطالق سلسلة خدمات 
رصيدهم

جوال تطلق سلسلة خدمات لو سمحت



حضارة تطلق حملة «اديها سرعة»

ولتزويدهم  الحالية  السرعات  مضاعفة  على  المشتركين  تشجيع  منطلق  من 
"بحيث  سرعة  اديها  حملة"  حضارة  شركة  ،اطلقت  السعر  بنفس  اكبر  بسرعة 
يحصل المشتركين على سرعة 2 ميجا بسعر 41 شيكل ،كماسيحصل المشتركين 
االنترنت  ميجا) اليت على خصومات على أسعار   1  ٫   512Kb  ) الجدد على سرعات 
الحاليين  للمشتركين  يمكن  حيث  االشتراك،   تاريخ  من  متتالية  شهور  ثماني  لمدة 
 (+) اليت  الحزم  على  السرعات  جميع  على  مميزة  أسعار  من  االستفادة  والجدد 

واكسترا (+)

 25% خصم  و  متتالية،  شهور  ثالث  لمدة  أمان  حضارة  خدمة  على   50% وخصم   
على الراوتر السلكي.

  quiz night حضارة تشارك في فعاليات
في مدارس الفرندز للبنات

  شاركت حضارة في فعاليات مسابقة quiz night التي عقدت في مدارس الفرندز 
للبنات و قدمت جوائز للطلبه الفائزين ”اشهر انترنت مجانية ”، ويأتي اهتمام حضارة 
بهذة المسابقات من منطلق  حرصها على التواصل ودعم فئة الطالب في كافة 

المحافظات .  


