
العدد الحادي عشر



مجموعة االتصاالت ترعى المؤتمر الطبي الدولي الرابع

أخبار

قامت جمم�عة الت�سالت برعاية امل�ؤمتر الطبي الدويل الرابع الذي تنظمه نقابة الأطباء- مركز القد�س  رعاية ما�سية  ومب�ساركة وا�سعة من الأطباء من فل�سطني 
ومن خارج فل�سطني وتاأتي هذه الرعاية م�ساهمة من املجم�عة يف النه��س بالقطاع ال�سحي يف فل�سطني  وذلك من خالل تبادل اخلربات وم�اكبة التط�رات يف 

املجال الطبي حيث قامت نقابة الأطباء بتقدمي درع تكرميي للمجم�عة على دعمها املت�ا�سل للنقابة والأطباء يف حفل الع�ساء الذي اأقيم يف فندق امل�فنبيك

االنتهاء من تقييم الطلبات المقدمة لجائزة فلسطين الدولية للتميز واالبداع 2012 
مت النتهاء من عمل جلان التقييم للطلبات املقدمة جلائزة فل�سطني الدولية للتميز والبداع للعام 2012 عن فئات امل�ؤ�س�سة املتميزة ، امل�سروع املتميز ، والتميز 
لذوي الحتياجات اخلا�سة . كما مت النتهاء من الزيارات امليدانية للمر�سحني عن الفئات الثالث . ومن املت�قع ان يك�ن حفل جائزة فل�سطني الدولية للتميز 

والبداع يف �سهر ت�سرين الثاين 2012 . 

مجموعة اإلتصاالت تدعم الغرفة التجارية الفلسطينية األمريكية

التنفيذي  الرئي�س  العكر  عمار  ال�سيد  التفاقية  وقع  الأمريكية.   الفل�سطينية  التجارية  الغرفة  دعم  اتفاقية  ت�قع  الفل�سطينية  الت�سالت  جمم�عة  قامت 
ملجم�عة الت�سالت الفل�سطينية  وال�سيد �سعيد بران�سي رئي�س الغرفة التجارية الفل�سطينية الأمريكية  وياأتي هذا الدعم لال�ستمرار الغرفة يف تقدمي اأف�سل 

اخلدمات لل�سركات وامل�ستثمرين وم�ساهمة منا يف النه��س بالقت�سادي الفل�سطيني.



اطالق برنامج مجموعة االتصاالت للمنح الجامعية 2012 
400 منحة دراسية 

تخريج 44 طالب كجزء من مشروع معهد التدريب المهني لمؤسسة مجموعة 
االتصاالت للتنمية المجتمعية واالونروا 

البدء  بالعالن عن  الت�ايل  الثالث على  وللعام  العايل  التعليم  وزارة  بالتعاون مع  املجتمعية  للتنمية  الفل�سطينية  الت�سالت  م�ؤ�س�سة جمم�عة   قامت 
 ، بالتل  ج�ال،  الفل�سطينيةا)  الت�سالت  جمم�عة  من  بدعم  درا�سية  منحة   400 لت�سمل     2012 العامة  الثان�ية  لطلبة  الدرا�سية  للمنح  بالتقدم 

ح�سارة،ريت�س،بامليديا( وت�ستمر بالتزامها وم�س�ؤوليتها امام ال�سعب الفل�سطيني . 

 علما ان املوؤ�ش�شة قدمت 400 منحة درا�شية موزعة بال�شكل التايل:

170 منحة خلريجي الت�جيهي لعام 2012 وامل�ست�فني ل�سروط املنحة
150 منحة للطالب امل�ستفيدين من منح امل�ؤ�س�سة يف عام 2011 وامل�ست�فني ل�سروط ا�ستمرار املنحة

80 منحة للطالب امل�ستفيدين من منح امل�ؤ�س�سة يف عام 2010 وامل�ست�فني ل�سروط ا�ستمرار املنحة
التخ�ش�شات امل�شمولة باملنح :

كلية الطب الب�سري. 1
كلية الهند�سة بفروعها. 2
كلية العل�م. 3
كلية تكن�ل�جيا املعل�مات . 4
كلية العل�م الدارية والقت�سادية. 5
كلية التمري�س . 6
كلية الزراعة . 7

�شروط  قبول طلبات املنح :

• اأن يك�ن املتقدم مقيمًا يف فل�سطني 	
• اأن يك�ن املتقدم قد ح�سل على �سهادة الثان�ية العامة الفل�سطينية  بنجاح علمًا ان الول�ية  يف تقدمي الطلبات �ستعـــــطى لذوي املعــدلت العـــالية 	

)www.pgfoundation.ps يرجى مراجعة ال�سفحة اللكرتونية (
• اأن يك�ن م�سجاًل يف احدى اجلامعات الفل�سطينية وحا�سل على قب�ل اجلامعة �سمن التخ�س�سات املحددة اأعاله فقط	
• ان يك�ن بحاجة مادية فعلية للمنحة وان يك�ن قادرًا على اثبات ذلك 	
• هذا الربنامج ل ي�سمل اأبناء م�ظفي جمم�عة الت�سالت الفل�سطينية و�سركاتها.	

قامت م�ؤ�س�سة جمم�عة الت�سالت الفل�سطينية للتنمية املجتمعية بالتعاون مع  وكالة الغ�ث لإغاثة وت�سغيل الالجئني يف ال�سرق الأدنى )الأونروا(   بتخريج 
44 طالب يف جمال  �سيانة اله�اتف اخلل�ية و الإت�سالت خالل حفل اأقيم يف معهد تدريب قلنديا املهني  .   كما مت تط�ير منهاج تدريبي بالتن�سيق مع الك�ادر 
ذات الكفاءة لدى �سركات م�ؤ�س�سة جمم�عة الت�سالت يتم مب�جبه حت�سني وتط�ير الدورات التي يقدمها معهد قلنديا لطالبه يف جمال الت�سالت واله�اتف 

اخلل�ية، بهدف اإعداد الطالب ل�س�ق العمل ب�سكل اأكرث فّعالية وكفاءة. 

أخبار



أخبار
االحتفال بتخريج المشاركين في الدورة المهنية الرابعة ألسر الشهداء

احتفل التجمع ال�طني لأ�سر ال�سهداء- مركز ال�سهيد ممدوح �سدمي للتدريب املهني برام اهلل بتخريج امل�ساركني يف الدورة التدريبية املهنية الرابعة لأ�سر ال�سهداء.
وح�سر حفل التخريج م�ست�سار الرئي�س حمم�د عبا�س ل�س�ؤون املعل�ماتية والت�سالت د. �سربي �سيدم ووكيل وزارة العمل د. ح�سن اخلطيب وحمافظة رام اهلل 

والبرية د. ليلى غنام ومدير دائرة امل�س�ؤولية الجتماعية يف جمم�عة الت�سالت الفل�سطينية رائد ع�اد وامني �سر التجمع د. عبد ال�سميع ال�سيخ.
اإك�ساب  اإىل حي�ية مثل هكذا دورات يف  التعليم والتدريب املهني والتقني، لفتًا اإىل �سرورة تغيري ال�س�رة النمطية اخلا�سة به ، ون�ه  اأهمية قطاع  واأكد �سيدم 
الن�سخة  نية املجم�عة رعاية  للدورة معلنا عن  واأ�ساد مبجم�عة الت�سالت لرعايتها  العمل،  ت�ؤهلهم  لالإنخراط  يف  �س�ق  امل�ساركني مهارات ومعارف خمتلفة  

اخلام�سة من الدورات املهنية للتجمع .
من جهته حتدث اخلطيب عن عظم مكانة ال�سهداء والت�سحيات التي بذل�ها يف �سبيل ق�سية �سعبهم، م�سريًا اىل ان ال�فاء لهم ي�ستدعي �س�ن اأ�سرهم وحق�قها على 

كافة ال�سعد ، واأ�سار اىل عناية ال�زارة بقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني معربا باملقابل عن �سعادته لتخريج ف�ج مهني جديد من اأ�سر ال�سهداء.
واأكدت غنام عناية الرئي�س عبا�س ب�سريحة اأ�سر ال�سهداء من�هة اىل �سع�بة اإيفاء هذه ال�سريحة حقها، واأثنت على دور التجمع يف اإجناز حق�ق اأ�سر ال�سهداء داخل 

ال�طن وخارجه ، وم�ساهمة جمم�عة الت�سالت يف دعم فعاليات التجمع ودوراته املهنية املختلفة. 
وجدد ع�اد تاأكيد التزام جمم�عة الت�سالت بدعم اأ�سر ال�سهداء، م��سحا اأن كل ما ميكن ان يقدم لهذه ال�سريحة ل يذكر اأمام عظم ت�سحيتها، ولفت اإىل �سرورة 

العناية باأ�سر ال�سهداء وتقدمي كل الدعم وامل�ساندة لها على �ستى ال�سعد.
واأثنى ال�سيخ على كافة اجلهات التي �ساهمت يف اإجناح الدورة م��سحا انها �سهدت م�ساركة عدد من حاملي درجة البكال�ري��س، مما ي�ؤكد حي�يتها جلهة اف�ساح املجال 
 للم�ساركني لكت�ساب مهنة تعينهم على دخ�ل �س�ق العمل، وبني اأن التجمع حر�س على ت�فري بع�س املعدات للخريجني مبا ي�ساعدهم على اإطالق م�سروع خا�س بهم.

ويف كلمة اخلريجني اأ�سادت ربى حن�ن بجه�د التجمع ودوره يف دعم حق�ق اأ�سر ال�سهداء وطرح مطالبهم وتنفيذ مبادرات خمتلفة ل�ساحلها بغية ت�فري حياة كرمية 
لها، ودللت على ما ذهبت اإليه بنجاح التجمع يف زيادة رواتب وخم�س�سات اأ�سر ال�سهداء، مثنية باملقابل على دور املركز التدريبي التابع للتجمع يف تنفيذ دورات 
تدريبية متن�عة.ويف ختام احلفل جرى ت�زيع ال�سهادات وبع�س املعدات على اخلريجني وعددهم نح� 80 خريجًا من حمافظات القد�س، رام اهلل والبرية ، نابل�س ، 

بيت حلم ، اخلليل وجنني ،يذكر ان الدورة �سملت �سيانة اأجهزة حا�س�ب وه�اتف خل�ية وجتميل.



مجموعة اإلتصاالت توقع اتفاقية تجهيز عيادة األسنان

مجموعة االتصاالت  تدعم تجهيز عيادة خاصة بأطفال التوحد

قامت جمم�عة الت�سالت الفل�سطينية بت�قيع اتفاقية جتهيز عيادة الأ�سنان التابعة جلمعية فل�سطني لل�سفة الرنبية و�سقف احللق املفت�ح وذلك بهدف تقدمي 
اأف�سل اخلدمات الطبية يف جمال طب الأ�سنان ب�ستى اخت�سا�ساته للمر�سى اللذين يعان�ن من ت�س�هات خلقية  يف الفم والفكني مما ي�ساهم يف التخفيف من 

الأعباء املالية املرتاكمة على املري�س بالإ�سافة اأنها ت�سكل م�سدر دخل للجمعية وت�ساهم يف ا�ستمرار اجلمعية يف عملها يف تقدمي اأف�سل اخلدمات  للمر�سى.

�سمن  الدعم   هذا  الفل�سطينية وجاء  الطبية  الإغاثة  جلمعية  الت�حد  التابعة  باأطفال  خا�سة  عيادة  جتهيز  دعم  اتفاقية  بت�قيع  الت�سالت  جمم�عة  قامت 
اإ�سرتاجتية املجم�عة التنم�ية والإن�سانية مما ت�ساهم يف تط�ير الأطفال امل�سابني بالت�حد  والتخفيف من معاناتهم.

مشاريع

الت�سالت  جمم�عة  يف  الإعالم  مدير  عليا  اب�  احمد  قام 
الفل�سطينية و عبد الرازق اب� الهيجا رئي�س جمعية اجلليل 
للرعاية والتاأهيل املجتمعي اخلريية يف خميم جنني و حممد 
تزويد  بافتتاح  م�سروع  جنني   حمافظة  عن  ممثال  حب�س 
ذوي الحتياجات اخلا�سة بالأطراف ال�سناعية الذي تنفذه 
الفل�سطينية  اجلمعية بدعم مايل من جمم�عة الت�سالت 
ال�سناعية  الأطراف  ل�سناعة  الأولية  ل�سراء  امل�اد 
وتزويد  الأطراف  ت�سنيع  على  اجلمعية  تعمل  وبدورها 
ويهدف  خمف�سة  باأ�سعار  بها  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
املرتتبة على ذوي  املالية  الأعباء  التخفيف من  اإىل  امل�سرع 
للدخل  م�سدر  ت�سكل  اأنها  بالإ�سافة  اخلا�سة  الحتياجات 
على للجمعية مما ي�ساعدها يف تغطية امل�ساريف الت�سغيلية 
يف  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  اخلدامات  اأف�سل  وتقدمي 

حمافظة جنني

إطالق مشروع  تزويد ذوي االحتياجات الخاصة باألطراف الصناعية



مجموعة االتصاالت تدعم مشروع 
إنشاء مظالت لمواقف الباصات 

في بلدية عنبتا

قامت جمم�عة الت�سالت بت�قيع اتفاقية دعم م�سروع اإن�ساء مظالت مل�اقف 
البا�سات يف بلدية عنبتا   وياأتي هذا الدعم من اجل التخفيف من معاناة  
لأ�سعة  يتعر�س�ن  الذين  واجلامعات  املدار�س  طلبة  وخا�سة  البلدة  اأهايل 
ال�سم�س يف ال�سيف وللمطر يف ال�ستاء اأثناء انتظارهم البا�سات وال�سيارات.

مشاريع
مجموعة االتصاالت تجهز مختبر 

حاسوب متطور

حا�س�ب  خمترب  جتهيز  اتفاقية  بت�قيع  الت�سالت  جمم�عة  قامت 
هذا  وياأتي  فل�سطني  يف  املدين  املجتمع  لتنمية  احلياة  ملركز  متط�ر  التابع 
الدعم �سمن اإ�سرتاتيجية املجم�عة للقطاع التكن�ل�جي وم�ساهمة منها يف 

اإعداد وتدريب الك�ادر من خريجي اجلامعات 

مجموعة االتصاالت تدعم وتمول مشروع التمكين االقتصادي للسيدات » التصنيع الغذائي«

جانب من م�ساركة ال�سيدات امل�ساركات يف دورة الت�سنيع الغذائي املنفذة من خالل جمعية نادي �سيدات قراوة بني زيد بدعم ومت�يل من جمم�عة الت�سالت 
اإىل ت�فري فر�س عمل لل�سيدات يف املناطق املهم�سة بالإ�سافة ت�س�يق  اأقيم يف عب�ين عج�ل حيث هدف امل�سروع  بامل�ساركة يف معر�س الت�سنيع الغذائي الذي 

منتجاتهم وذلك �سمن اإ�سرتاجتية املجم�عة لدعم املراأة واإقامة م�ساريع مدرة للدخل لها.



مجموعة االتصاالت توقع  اتفاقية مع 
جامعة القدس المفتوحة 

مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية مع 
جمعية مركز النشاط النسائي

مشاريع
مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية مع جامعة األقصى وذلك لتشييد و دهان 

ملعب كرة اليد و التنس  لدعم الجامعة و تحفيز للطالب 



 1000Mbps وقعت “بالتل” و�سركة �سبيد كليك لتكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت، اتفاقية تق�سي بتمكني الأخرية من رفع �سرعة النرتنت لديها لت�سبح
، يف خط�ة ن�عية نح� تقدمي اأعلى ال�سرعات مل�سرتكيها وباأف�سل ج�دة.

وح�سر ت�قيع التفاقية التي متت يف مطعم الروت�س مبدينة غزة ، كال من عبد املجيد ملحم مدير عام بالتل واأحمد اب� مرزوق رئي�س اأقليم غزة ونا�سر 
احلل� رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سبيد كليك وعدد من مدراء ال�سركتني .

و اأكد عبد املجيد ملحم على اأهمية التفاقية امل�قعة مع �سركة �سبيد كليك باعتبارها اأحد اأهم مزودي خدمة النرتنت يف قطاع غزة، م�سيدا بدورها 
املميز يف خدمة م�سرتكيها و�سعيها الدائم لتقدمي اعلى ال�سرعات واج�د اخلدمات لهم. 

احتفلت �سركة الت�سالت الفل�سطينية »بالتل« اأم�س باختتام ور�سة العمل مع مهند�سي البلديات حتت رعاية معايل وزير الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات 
ومعايل وزير احلكم املحلي بعن�ان »التكن�ل�جيا واثرها يف التخطيط وتط�ير املدن«، حيث �سارك فيها مهند�س�ن من جميع بلديات قطاع غزة بالإ�سافة 
اإىل روؤ�ساء البلديات ومت اختتام ال�ر�سة بحفل غداء ح�سره معايل وزير الت�سالت و تكن�ل�جيا املعل�مات الدكت�ر م. اأ�سامة العي�س�ي ووكيل ال�زراة 
م.�سهيل مدوخ ووكيل وزارة احلكم املحلي م.�سفيان اب� �سمرة ومدراء وزارة احلكم املحلي يف حمافظات قطاع غزة ، حيث تاأتي هذه الحتفالت �سمن 

اطار تعزيز التعاون امل�سرتك مع البلديات واحلكم املحلي و�سمن احتفالت ال�سركة بالذكرى اخلام�سة ع�سرة على انطالقتها.

بالتل وسبيد كليك يوقعان اتفاقية لرفع سرعة االنترنت 

»بالتل« تختتم ورشة العمل مع بلديات قطاع غزة



كرمت بلدية اخلليل متط�عي وم�ظفي دائرة املراكز والأن�سطة التابعة لها، وجاء هذا التكرمي للجه�د املبذولة من قبل كادر امل�ظفني واملتط�عني، يف 
اإجناح كافة براجمها واأن�سطتها، وخا�سة اأن�سطة املخيمات ال�سيفية التي اإحت�سنتها مراكز البلدية يف جممع اإ�سعاد الطف�لة، املركز الك�ري الفل�سطيني، 

مركز تنمية م�اهب جيل امل�ستقبل »�سارك«، �ستاد احل�سني بن علي الدويل، �سالة بلدية اخلليل الريا�سية ومركز طارق بن زياد املجتمعي.

تعزيز  بهدف  ال�سركة  مدراء  من  وعدد  ملحم  املجيد  عبد  “بالتل”  عام  مدير  مكتبه  يف  اخلليل  بلدية  رئي�س  الع�سيلي  خالد  التقى 
املعرفة  مدينة  اىل  ال��س�ل  يف  وال�سراكة  املعل�مات  تكن�ل�جيا  جمالت  يف  اخل�س��س  حد  وعلى  الطرفني  بني  امل�سرتك  الثنائي  التعاون 
الدويك  كمال  املهند�س  بح�س�ر  العاملية،  جتمعاتها  يف  والدخ�ل  اليها  ال��سل  لتحقيق  اخلليل  بلدية  ت�سعى  التي  الذكية(  )املدينة 
املعل�مات. تكن�ل�جيا  ق�سم  رئي�س  الع�ي�ي  ماهر  املهند�س  و  التط�ير  و  التخطيط  ق�سم  مدير  ال�سهب  وعالم  البلدي  املجل�س   ع�س� 

 قام وفد من »بالتل« بزيارة بلدية �سعري وكان يف ا�ستقبالهم رئي�س البلدية ال�ستاذ م��سى غيث الفروخ وعدد من اع�ساء املجل�س.
وجاءت هذه الزيارة يف اطار التاأكيد على ال�سراكة الثنائية بني الطرفني وكخط�ة تقديرية من بالتل للبلديات التي كانت معها خالل م�سريتها املمتدة 

على مدار الـ 15 عاما املا�سية.
حيث اأن ال�فد قام بتقدمي دعم  خا�س للمركز الن�س�ي التابع لللبدية، واملتخ�س�س بال�سغال اليدي�ية الفل�سطينية تعزيزا للم�س�ؤولية الجتماعية لل�سركة 

وملجم�عة الت�سالت الفل�سطينية.

 بلدية الخليل تكرم متطوعي وموظفي دائرة المراكز

بلدية الخليل واالتصاالت الفلسطينية يبحثون سبل الوصل 
الى مدينة المعرفة

بلدية سعير تستقبل وفد من شركة االتصاالت 
الفلسطينية »بالتل«



»بالتل« تختتم سلسلة ورش العمل مع بلديات الضفة الغربية
بمشاركة اكثر من 100 رئيس بلدية وحضور أكثر من 170 مهندسًا

العمل  ور�س  �سل�سلة  باختتام  »بالتل«  احتفلت 
وزيرة  رعاية  حتت  البلديات  مهند�سي  مع 
الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات ووزير احلكم 
املحلي بعن�ان »التكن�ل�جيا واثرها يف التخطيط 
مئة  من  اأكرث  بها  �سارك  حيث  املدن«،  وتط�ير 
مهند�سًا  و�سبعني  مئة  من  واكرث  بلدية  رئي�س 
على مدار ثالثة ايام و�سملت ور�س العمل جميع 
بلديات ال�طن من ال�سمال اىل اجلن�ب وتبعها 
واملهن�سدين  البلديات  بروؤ�ساء  خا�س  حفل 
حمافظ  نائب  اترية  عنان  بح�س�ر  نابل�س  يف 

حمافظة نابل�س والتي كان لها م�ساركة مميزة، 
حمافظ  نائب  �سلطان  مروان  بح�س�ر  واخلليل 
حمافظة اخلليل وجاء حفل رام اهلل ختاما لتلك 
ال�سل�سلة من الحتفالت و�سيعقبه حفل اآخر يف 
اطار  �سمن  الحتفالت  هذه  تاأتي  حيث  غزة، 
واحلكم  البلديات  مع  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 
بالذكرى  ال�سركة  لحتفالت  وا�ستكماًل  املحلي 

اخلام�سة ع�سرة على انطالقتها.
وح�سر احلفل اخلتامي الذي اأقيم يف رام اهلل يف 
مطعم فالي�ز كال من حمافظ حمافظة رام اهلل 

والبرية الدكت�رة ليلى غنام ووزيرة الت�سالت 
نا�سر  �سفاء  الدكت�رة  املعل�مات  وتكن�ل�جيا 
بليبلة  املحلي منجد  وزير احلكم  الدين وممثل 
املياه  �سلطة  رئي�س  العتيلي  �سداد  والدكت�ر 
يف  املحلي  احلكم  عام  مدير  احللبي  و�سف�ان 
رام  حمافظات  يف  البلديات  وروؤ�ساء  املحافظة 
اهلل والبرية والقد�س واريحا ومهند�س� البلديات 
وو�سائل  العتبارية  ال�سخ�سيات  من  وعدد 

العالم .  



ضمن احتفاالت بالتل بمرور 15 عاما  على تأسيسها واطالقها 
شعار »ألجلكم »  

قام طاقم برنامج مع الناس وفريق »راديو راية اف ام«  بزيارة  »بالتل« وتم عقد لقاءات مع الموظفين 

قامت بالتل بعقد فعاليات لالطفال في األماكن العامة 



ل�سفاء ج� من البهجة ور�سم البت�سامة على وج�ه الأطفال قامت ج�ال لهذا العام بدعم العديد من املخيمات ال�سيفية يف خمتلف حمافظات ال�طن 

من منطلق ت�فري اف�سل واحدث الأجهزة اخلل�ية، مت اطالق حملة ترويجية جلهاز Nokia808 PureView بكامريا مميزة ب��س�ح 41 ميغابيك�سل

جوال تقيم فعاليات للمخيمات الصيفية لالطفال خالل الفترة الصيفية 

جوال تطلق حملة بالتعاون مع نوكيا



قامت ج�ال بامل�ساركة يف امل�ؤمتر الطبي الرابع  حيث �سهد جناح ج�ال اقبال �سديدًا على العرو�س املقدمة للم�ؤ�س�سات الطبية خالل امل�ؤمتر، والذي متيز 
مب�ساركة عدد كبري من امل�ؤ�س�سات الطبية والأطباء.

جت�سيدًا للعمل اجلماعي والتعاوين، �سارك م�ظف� ج�ال يف فعاليات خميم رام اهلل للعمل التط�عي وبالتعاون مع بلدية رام اهلل.

جوال تشارك في المؤتمر الطبي الرابع

جوال تشارك في فعاليات مخيم رام اهلل للعمل التطوعي



قامت ج�ال باطالق حملة خا�سة ب�سهر رم�سان وذلك ل�سفاء مزيد من 
التميز مل�سرتكيها ، ومت اطالقها قبل بداية ال�سهر الف�سيل ، حيث امتدت 
احلملة ملدة 36 ي�م مل�سرتكي الدفع امل�سبق وبر�سيد ا�سايف جماين ي�سل 
ات�سال  بدقائق  التمتع  ومك�س ميكنهم  الفات�رة  مل�سرتكي  اأما  اىل %400، 

جمانية ت�سل اىل 1500 دقيقة باأ�سعار مميزة.

ت�زيع وجبات افطار على  الأماكن، حيث مت  للت�ا�سل مع م�سرتكينا يف خمتلف  الفعاليات  �سل�سلة من  الف�سيل قامت ج�ال  باطالق  ال�سهر  مع بداية 
امل�سافرين املت�اجدين يف ا�سرتاحة اأريحا، تنظيم م�سابقات ميدانية يف املقاهي واملطاعم واملقرات الأمنية وامل�ؤ�س�سات اخلدماتية، ت�زيع ال�س��س على 

امل�سلني بعد �سالة الرتاويح، بال�سافة اإىل ال�سحب على ج�ائز بقيمة 500$ للمعتمرين.

الناجحني،  العامة  الثان�ية  لطلبة  اطالق عر�س خا�س  مت 
حيث ميكنهم ال�سرتاك بربنامج درد�س �سباب واحل�س�ل 
على جهاز من �سمن باقة اجهزة مميزة ب 1 �سيكل فقط.

جوال تطلق حملة خاصة بشهر رمضان 

جوال تطلق حملة خاصة بطلبة التوجيهي

فعاليات جوال في شهر الخير



اطلقت ج�ال حملة التج�ال املحلي يف �سهر رم�سان حيث  مكنت امل�سرتكني من ا�ستقبال مكاملاتهم جمانًا اأثناء جت�الهم بالقد�س على �سبكة اأورجن اأيام 
اجلمعة وليلة القدر .

كرمت  ج�ال  الطلبة املتف�قني يف الثان�ية العامة وذلك باقامة احتفال خا�س بح�س�ر دولة رئي�س ال�زراء د. �سالم فيا�س وبال�سراكة مع وزارة الرتبية 
والتعليم.

جوال تطلق حملة التجوال المحلي لشهر رمضان

جوال تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في احتفال خاص 



حضارة تحتفل بافتتاح مركزها الجديد في طولكرم

 احتفلت �سركة ح�سارة بافتتاح مركزها اجلديد يف حمافظة ط�لكرم. وح�سر الفتتاح كاًل من القائم باأعمال حمافظ حمافظة ط�لكرم جمال �سعيد، 
ووكيل وزارة الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات م. �سليمان الزهريي، و رئي�س الغرفة التجارية يف ط�لكرم اإبراهيم اأب� ح�سيب، ومدير عام �سركة ح�سارة 
رامي �سم�س�م، بالإ�سافة اإىل عدد من ممثلي م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�س وروؤ�ساء اجلامعات ومدراء البن�ك وعدد من ال�سخ�سيات العتبارية يف 

املحافظة.



حضارة تطلق »حملة  سبيتاني 2« 

حضارة تجري السحب على سيارة بيجو+ 206 ضمن حملة الحمالت

 ”Sbitany & Apple“ اأطلقت ح�سارة  حملة » ح�سارة �سبيتاين 2 »والتي تهدف اإىل تعزيز العالمة التجارية بني �سركة ح�سارة وكل من �سركة
MAC.وت�فري عرو�سات مميزة للم�سرتكني املهتمني باقتناء جهاز

قامت ح�سارة  باجراء ال�سحب على ال�سيارة الأوىل” �سيارة بيج� )+206( م�ديل “2012 وذلك �سمن حملة “حملة احلمالت والتي اأطلقت ال�سهر 
فل�ريد  ال�زارة م.  الت�سالت يف  اإدارة  العايدي، ومدير  املعل�مات م. حممد  وتكن�ل�جيا  الت�سالت  وزير  ال�سحب بح�س�ر م�ست�سار  الفائت، وقد مت 
الزربا، ورامي �سم�س�م مدير عام �سركة ح�سارة، وحامت النت�سة مدير اإدارة ال�س�ؤون التنظيمية يف جمم�عة الت�سالت ، بالإ�سافة اإىل مدراء وعدد من 

م�ظفي �سركة ح�سارة ، حيث فاز بال�سيارة  ال�سيد حممد عبداهلل عبد العزيز عي�سى من قطاع غزة.



 حضارة تطلق حملة » أهال رمضان«

 Bit Stream( اأطلقت »ح�سارة  حملة » اهال رم�سان »والتي ا�ستهدفت  امل�سرتكني، احلاليني واجلُدد يف خدمة الإنرتنت على نظام النفاذ اجلزئي 
Access »BSA«( وامل�سرتكني املحّ�لني من خدمة الـ ADSL يف �سركة ح�سارة اإىل نظام الـ BSA وذلك يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

حضارة تطلق
 مسابقة رمضانية  



شركة ريتش تكرم موظفيها المتميزين

جانب من افطار الموظفين في شركة ريتش العاملين خالل الوردية 
المسائية  خالل أيام شهر رمضان المبارك



شركة ريتش قامت بتركيب عوازل للصوت

يف �سعيها مل�اكبة كل ما ه� جديد ، والذي ي�فر اأف�سل �سبل الراحة للم�ظفني وبيئة العمل ال�سحيه لهم ، قامت �سركة ريت�س برتكيب ع�ازل لل�س�ت 
�ساهمت بفاعلية يف تقليل ال�سجيج يف مكان العمل مما �ساهم يف ت�فري بيئة عمل اكرث مالئمة للم�ظف، ومتيزت هذه الع�ازل بانها ذات ا�سكال وال�ان 

مريحة مما اأ�ساف مل�سة من اجلمال واحلركة مل�قع العمل اإ�سافة اىل الفائده الأ�سلية املرج�ة منها يف تقليل ال�سجيج .


