
النشرة الشهرية العدد الخامس عشر



قامت  مجموعة االتصاالت بإطالق رعايتها لملتقى القدس ل�عمال كإحدى الشركات المساهمة 
برعاية رئيسية للملتقى ,والذي عقد في القدس .

هذه  في  شركاء  نكون  أن  «يشّرفنا  العكر  عّمار  السيد  قال  للملتقى  المجموعة  رعاية  وحول 
بهذه  ونحن  الواعدة،  االستثمارية  بالفرص  ترخز  كمدينة  لها  والترويج  بالقدس  للنهوض  الجهود 
استراتيجي£  شريك£  لنكون  نسعى  فإننا  الملتقى،  جلسات  في  وتفاعلنا  وبمشاركتنا  الرعاية 
والفعاليات  المؤتمرات  ودعم  لرعاية  دوم£  سارعت  المجموعة  أن  من  وبالرغم  للملتقى، 
االقتصادية في فلسطين وخارجها، إال أن رعايتنا لملتقى القدس ل�عمال لها سمة خاصة كونها 
جميع£  علينا  غالية  مدينة  في  الفعاليات  أهم  إحدى  دعم  في  فيها  نساهم  التي  ا»ولى  المرة 
الملتقى، وأن نتمّكن  الرعاية والشراكة في إنجاح أهداف  وهي القدس، ونأمل أن نساهم بهذه 

من منح القدس ما تستحّقه من جهود صادقة وأعمال على ا»رض لنحيي اقتصادها».                

دولي  مستوى  وعلى  واستثمارية  اقتصادية  تظاهرة  أول  هو  ل�عمال  القدس  ملتقى  أن  ُيذكر 
تحتضنها القدس الشرقية، ويهدف إلى جذب االستثمارات إلى القدس العربية، كما يوفر الملتقى 
فرص£ لممثلي القطاع الخاص وأصحاب ا»عمال من مختلف دول المنطقة والعالم ليلتقوا برجال 
ا»عمال والمستثمرين من أبناء القدس، واستكشاف الفرص االستثمارية والتنمية االقتصادية في 

المدينة. 

مجموعة االتصاالت ُتسهم في الرعاية الرئيسية
لملتقى القدس ل�عمال 

أخبار



 ، " الذي أطلقته جامعة بيرزيت، والذي يهدف للدمج بين العمل والدراسة. يذكر أن برنامج  التعليم التعاوني  " التعليم االلكتروني  دعمت مجموعة االتصاالت برنامج 
والذي يطبق »ول مرة في جامعة بيرزيت بشكل خاص، وفي فلسطين بشكل عام، يهدف إلى توفير الفرصة للطالب للنمو بالقدرات الشخصية والمهنية للطلبة على 
حد سواء  من خالل تطوير الخبرات المهنية  وتعزيز مهارات البحث عن عمل وتسهيل الخبرة العملية ذات الصلة. كما تهدف الجامعة إلى مساعدة الطالب المؤهلين 

أكاديميا الكتساب خبرات عملية خالل فترة الدراسة مما يجعل خريجيها يتمتعون بمهارات ذات جودة عالية لتلبية مطالب السوق الحقيقية

مجموعة ا�تصاالت تدعم برنامج  "التعليم التعاوني" الذي أطلقته جامعة بيرزيت

مجموعة االتصاالت 
ترعى حفل عشاء الميالد الفرنسيسكاني

الميالد الفرنسيسكاني على شرف فخامة  قامت المجموعة برعاية حفل  عشاء 
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باÅضافة الى تقديم هدايا للحجاج  بحضور 
االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  مازن  ابو  عباس  محمود  الرئيس  فخامة 
والشخصيات  الدين  ورجال  والقناصل  الوزراء  من  وعدد  العكر  عمار  الفلسطينية 

المهمة باÅضافة الى وفد من مجموعة االتصاالت



احتفلت بلدية طولكرم بافتتاح قاعة مكتبة البلدية العامة بتمويل من مجموعة 
من  كّل  البلدية؛  مقّر  في  ُأقيم  الذي  االحتفال  وحضر  الفلسطينية،  االتصاالت 
سليمان الزهيري وكيل وزارة االتصاالت، و إياد الجالد رئيس بلدية طولكرم، وعماد 
مدير  عّواد  رائد  و  االتصاالت  مجموعة  في  العامة  العالقات  إدارة   مدير  اللحام 
المسؤولية االجتماعية في المجموعة وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس 

البلدي وموظفي البلدية

 افتتاح المكتبة العامة لبلدية طولكرم بتمويل من
مجموعة االتصاالت الفلسطينية



دورات  مشروع  بدعم  سلفيت  محافظة  مع  وبالتعاون  اÅتصاالت  مجموعة  قامت 
المسؤولية  استراتيجية  اطار  في  وذلك  المحافظة،  في  للنساء  مهني  تدريب 
االجتماعية التي تهدف إلى تمكين المرأة ، من خالل توفير فرص عمل مدرة للدخل  

تعمل على تنميتهم إجتماعي£ و إقتصادي£.

 مجموعة االتصاالت تدعم مشروع تدريب مهني للنساء في
محافظة سلفيت

بقرية  الخاص  الماء  بئر  تأهيل  إعادة  مشروع  بتنفيذ  االتصاالت  مجموعة  قامت 
حيث   ، امريكي  دوالر  الف   20 مقدارها  بمنحة  لحم   بيت  مدينة  sosفي  ا»طفال 
العامة في مجموعة  العالقات  إدارة   اللحام مدير  االفتتاح  كًال من عماد  حضر 
االتصاالت ، ورائد عواد مدير دائرة المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت، 
و محمد الشاللة المدير الوطني لقرى ا»طفال sos ، ومحمد سعيد مدير البرامج 

في قرية ا»طفال و بيسان بزلميط مسؤولة التبرعات في  قرية ا»طفال 

مجموعة االتصاالت تقدم منحة مالية بقيمة 20 الف دوالر 
�عادة تأهيل بئر الماء الخاص بقرية ا¢طفال sos  في بيت لحم 



مجموعة االتصاالت ترعى  معرض وحفل تكريم المشاركين بالمسابقة الثقافية حول قضية االعاقة 

قامت مجموعة االتصاالت برعاية معرض وحفل تكريم المشاركين بالمسابقة الثقافية حول قضية االعاقة وذلك دعما منها في تطوير والنهوض بفئة ذوي االحتياجات الخاصة

مجموعة االتصاالت تدعم جمعية دير البلح للتنمية المجتمعية و الطفولة لتنفيذ مشروع ”توعية المرأة تكنولوجي° ” 



مجموعة االتصاالت تعيد تأهيل و صيانة مركز الحاسوب الخاص 
بجمعية مركز النشاط النسائي في بيت حانون و البدء بعقد 

دورات تدريبية بالمركز 

مجموعة االتصاالت توقيع اتفاقية مع بلدية خانيونس لتوريد 
طابعات لقسم التخطيط الحضري بالبلدية 



رسامي  معرض  الوطنية،  النجاح  جامعة  في  الجميلة  الفنون  كلية  أقامت   
الكاريكاتير الفلسطينيين ا»ول «كوكتيل»، في ساحة الشطرنج في الكلية، برعاية 
رئيسية من بالتل  وحضر االفتتاح  د. محمد حنون، نائب رئيس الجامعة للشؤون 
المجتمعية، و رئيس الجامعة ، ود. حسن نعيرات، عميد كلية الفنون الجميلة، و 
الحاج، منسق  ، وأ. أحمد  «بالتل»  المساندة في  إدارة الخدمات  ياسر طوقان مدير 
النشاط، باÅضافة إلى عدد من رسامي الكاريكاتير المشاركين، وعدد من ممثلي 
المؤسسات الفنية واالجتماعية في مدينة نابلس، وجمع من طلبة كلية الفنون 

الجميلة والجامعة.

برعاية  «بالتل»
 كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية 

تقيم معرض° لرسامي الكاريكاتير الفلسطينيين

أخبار



تحت شعار: «شراكتنا أساس نجاحنا»
«بالتل» تكرم شرطة محافظة الخليل  «بالتل» تكرم وكالءها وموزعيها في  الضفة الغربية وقطاع غزة

لجهودها في القبض على سارقي الكوابل

مالبسات  كشف  الخليل  محافظة  شرطة  استطاعت 
بني  منطقة  في   Ïمؤخر تكررت  التي  السرقة  حوداث 
تعود  التي  الهاتفية  الكوابل  استهدفت  والتي  نعيم، 
القبض  بالقاء  الشرطة  قامت  حيث  "بالتل"،  ل  ملكيتها 
من  كبيرة  كميات  على  والتحفظ  السارقين  بعض  على 

الكوابل المسروقة



”بالتل“ تشارك الفرحة مع المحتفلين بعيد الميالد المجيد



«ADSL الزم في حياتي“ أضخم حملة بالتل تطلق حملة ”هنا فلسطين“
تركيبات لخدمة خط النفاذ من ”بالتل“ الفيسبوك  على  الفلسطينيين  جميع  إلى  «بالتل»  من  دعوة  عن  عبارة  وهي 

مكانها،  فلسطين  هنا  صورة  ووضع  بهم  الخاصة  البروفايل  صور  لتغيير 
وذلك اعتزازÏ باالعتراف الدولي في ا»مم المتحدة بدولة فلسطين، حيث تم 
االمم  في  عباس   محمود  الرئيس  السيد  خطاب  من  الفكرة  استوحاء 

المتحدة «ارفع راسك ...انت فلسطيني...وهنا فلسطين....»
وتتمحور فكرة الحملة حول الصاق ملصقات على الزجاج الخلفي للسيارات 
والموزعين  الوكالء  ولدى  االتصاالت  مراكز  في  أيض£  ووضعها  المواطنين، 

المعتمدين، وتوزيعها أيض£ على المواطنين في الشوارع

  ADSL Access النفاذ  خط  لخدمة  ضخمة  تركيبات  حملة  «بالتل»  اطلقت 
التمتع  امكانية  لمشتركيها  توفر  والتي   . حياتي“  في  الزم   ADSL» بعنوان 
من  عدد  على  والحصول  مجان£،   ADSL Access النفاذ  خط  خدمة  بتركيب 
المزايا المجانية ومنها: 1200 دقيقة اتصال محلية مجانية، 240 دقيقة اتصال 
العاملة في  الفلسطينية والشبكات  الخلوية  الشبكات  الى  خلوية مجانية 
 ADSL النفاذ  خط  خدمة  اشتراك  رسوم  شهور  و3  الـ48،  وأراضي  القدس 
 10 مقابل  وذلك  كامل،  عام  لمدة  المزايا  هذه  تستمر  حيث  مجان£،   Access

شيكل فقط شاملة لضريبة القيمة المضافة ”وتدفع لمرة واحدة“.



جوال ترعى حصريا بطولة الشهداء لكرة السلة للرجال دورة الدولة واالنتصار 

رعاية بطولة جوال لثالثيات كرة السلة والتي تم 
تنظيمها بالتعاون مع االتحاد الفلسطيني لكرة 

السلة وللمرة االولى

السلة،  لثالثيات كرة  القدس بطال لبطولة «جوال»  توج فريق دالسال 
على  ساحور  بيت  وارثوذكسي  الوصافة  على  ابداع  فريق  حاز  فيما 
المركز الثالث. وجاء تتويج دالسال باللقب بعد احرازه الكبر رصيد من 
التي  البطولة  نهائيات  في  حققها  التي  االنتصارات  جراء  النقاط 
المرة  هذه  وتعتبر  الخميس.  امس   Ùا رام  سرية  صالة  احتضنتها 
برعاية حصرية من  الثالثيات  االتحاد بطولة  التي ينظم فيها  االولى 
محافظات  مختلف  من  فريقا   ١٧ فيها  شارك  حيث   ، «جوال»  شركة 
الضفة الغربية قسمت الى ثالث مجموعات، وتأهلت الى الدور الثاني 
بيت  القدس،  دالسال  ابداع،  رامين،  زيت،  بير  حطين،  وهي:  فرق  ستة 

ساحور.

دالسال القدس يظفر بكأس 
بطولة «جوال» لثالثيات السلة



Æجوال" تجدد رعايتها لفريق سلة سرية رام ا"

وقعت سرية رام اÙ ا»ولى و "جوال" اتفاقية رعاية جوال لفريق كرة السلة للرجال ٢٠١٢-٢٠١٣، حيث قام بتوقيع االتفاقية فايق خوري 
رئيس مجلس ادارة سرية رام اÙ ا»ولى ومالك زيادنة مدير ادارة التسويق في شركة جوال.

الرعايات والفعاليات ومعتز حامد  التسويقية وناصر سرحان مدير  ثابت غنايم مدير دائرة االتصاالت  التوقيع كل من  وحضر مراسم 
مدير الرعايات الرياضية في شركة جوال وخالد عليان المدير التنفيذي وابراهيم حبش مسؤول كرة السلة وسيما الحموري الناطقة 

االعالمية في سرية رام اÙ ا»ولى.

وهذه االتفاقية هي تجديد رعاية شركة جوال للسنة الثالثة على التوالي لفريق كرة السلة للرجال في سرية رام اÙ االولى

  



 جوال تطلق خدمة «شريحتك عالم خدماتك»  اعالن جوال لحصاد ٢٠١٢ 



جوال تطلق عروض
 مميزة لمشتركيها

جوال تطلق موقعها الجديد
 بحلته الجديدة



  حضارة ترعى  اليوم اليوتوبي المفتوح في جامعة غزة
   شركة حضارة ترعى اليوم اليوتوبي المفتوح  بالتعاون مع العالقات العامة في جامعة غزة ،  و تم عقد عدد من ورشات العمل تحت عنوان «االستثمار االمثل لطاقة الشباب»  وقامت 

بتكريم  الطلبة االوائل باالضافة الى تقديم عدد من الجوائز 

 حضارة تشارك في يوم التوظيف
 في جامعة النجاح الوطنية

شاركت حضارة في ملتقى االعمال ويوم التوظيف لعام ٢٠١٢، في جامعة 

قبل  من  ينفذ  والذي  ا»مام»  إلى  «خطوة  برنامج  ضمن  الوطنية   النجاح 

حيث  للشباب،  الدولية  المؤسسة  مع  وبالشراكة  الشبابي  شارك  منتدى 

يهدف لمساعدة الشباب لالستعداد لدخول سوق العمل بعد االنتقال من 

مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل الفعلي



  حضارة تشارك الناس فرحتهم  خالل عيد
 الميالد المجيد

 حضارة تحتفل بوصولها  الى اكثر من ١٠٠,٠٠٠
  مشترك على صفحتها  على الفيس بوك

وبداية   ٢٠١٢ لعام  المجيد  الميالد  عيد  بمناسبة  افراحهم   الناس  حضارة  شاركت   

السنه الجديده حيث قامت بتوزيع البالونات على االطفال والمارة من خالل مركز 

حضارة في محافظة رام ا� 

على  صفحتها  على  مشترك   ١٠٠٠٠٠ الى  حضارة  شركة  ،وصلت   ٢٠١٢ عام  نهاية  مع   

الفيس بوك  وتم توزيع الجوائز التي تمثلت بتقديم اشهر مجانية وعدد من الجوائز 

االخرى لمشتركيها 



 حضارة تستمر في حملة وزنها 
   استمرت شركة حضارة في  اطالق حملة وزنها الخاصة بالمشتركين الجدد ،حيث 

السرعات  على  شهور  تسع  لمدة  خصم  على  المشترك  فيها  يحصل 

الراوتر السلكي و %25 على  ،باالضافة الى الحصول على خصم   512k,1Meg,2Meg

%50 على خدمة امان لمدة شهرين  . 



نظمت ريتش مسابقة أفضل قائد فريق لعام ٢٠١٢ تم من خاللها تقييم أداء و مشاركة كل قائد مع فريقه 

و تم تقييم النتائج من قبل لجنة حكم مؤلفة من شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

ريتش تنظم مسابقة أفضل قائد فريق لعام ٢٠١٢

استضافات شركة ريتش مجموعة من صغار طلبة المدارس لتعريفهم على كيفية عمل الشركات الوطنية 

وجاء ذلك من منطلق  مسؤوليتها االجتماعية اتجاههم 

باب المسؤولية االجتماعية في ريتش يطرق
 ابواب صغار طالب المدارس



و  الفلسطيني  العمل  سوق  على  لتعريفهم  بيرزيت  جامعة  طلبة  من  مجموعة  ريتش  شركة  استضافات 

طبيعة عمل خدمة العمالء 

ريتش تستضيف مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت 

قامت شركة ريتش بتكريم  مجموعة من موظفيها المميزين و تحفيزهم بناء على ادائهم 

ريتش تكرم  الموظفين المتميزين لشهر
 كانون ا¢ول ٢٠١٢


