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مرحبًا بكم

تســعى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ومــن خــال التقريــر الســنوي للمســؤولية املجتمعية لســنة 
2015، الى مشــاركتكم مشــاريعنا التنموية واالغاثية والتي عملنا من خالها على جتديد التزامنا 

نحو مجتمعنا الفلسطيني.

وتســعى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية مــن خــال شــركاتها »االتصــاالت وجــوال وحضــارة 
وبامليديــا وريتــش ومؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة« الــى تأكيــد رســالتها املتميــزة لتطويــر 
املجتمــع الفلســطيني ودعمــه يف عــدة قطاعــات، مســتهدفًة كافــة الشــرائح للوصــول الــى مســتقبل 

أفضــل نســتحقه كفلســطينيني. 
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شراكتنا مع مجموعة االتصاالت في المسؤولية المجتمعية قدمت  فائدة كبيرة لعدد 
كبير من طالب الجامعة

مجموعــة االتصــاالت  قدمــوا لــي منحــة غطــت 5 ســنوات مــن تعليمــي الجامعــي، انــا 
فخــورة كونــي طبيبــة ســأخدم وطنــي

شكراً لمبادرة من طالب الى طالب، لقد استفدت بقدر ما افدت

تمامًا كحياتي الجامعية  الوليدة في عامها االول كانت منحة مجموعة االتصاالت.

تسهم جوال عبر تمويلها هذا المشروع بتجسيد نموذج ناجح لتحديث وتطوير االداء لدى 
االجيال 

رسمنا بسمة غابت منذ زمن طويل

اجراء 100عملية عيون في غزة

التقرير السنوي للمسؤولية المجتمعية في سطور
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دعم ثقافتنا دعم لهويتنا الفلسطينية

اعاقتي سر نجاحي »مشروع حياة كريمة وفر لي والسرتي دخل كريم يغنيني«

من خالل شراكتنا مع مؤسسة مجموعة االتصاالت، استطعنا تمكين النساء اقتصاديًا

من خالل االنترنت قامت المدرسة بتطوير صفحتها  االلكترونية »عروس المدارس كفر زيباد«

أصبح لدينا مختبر حاسوب لتعليم المكفوفين ومكتبة بنظام بريل

مشروع البقالة ساعدني على تحسين وضع عائلتي وتمكنت من توفير عالج زوجتي

تسعى رابطة خريجي مجموعة االتصاالت الى اثراء ثقافة العطاء بين منتسبيها
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أخوكم،
صبيح طاهر المصري

ــا  ــا الســنوي للمســؤولية املجتمعيــة ، والــذي مــن خالــه نشــارككم أهــم اإلجنــازات التــي نقدمهــا ملجتمعن  يســعدني كمــا يف كل عــام أن أقــدم لكــم تقريرن
الفلســطيني ضمــن اســتراتيجيتنا التنمويــة الواضحــة والتــي نطورهــا بشــكل مســتمر لتلبــي التطــور احلاصــل باإلحتياجــات املتعلقــة باملجتمــع بكافة شــرائحه. 

يعتبــر عــام 2015 عــام العائلــة الفلســطينية والشــباب الفلســطيني بجــدارة حيــث عملنــا يف مجموعــة اإلتصــاالت الفلســطينية علــى تطويــر وإجنــاز البرامــج 
التــي متكــن العائــات اقتصاديــا وتوفــر لهــم احليــاة الكرميــة ونفذنــا البرامــج التــي تعمــل علــى تأهيــل الشــباب الفلســطيني وهــم يف مقتبــل العمــر ليكونــوا 
قادريــن علــى مواكبــة ســوق العمــل مــن خــال تطويــر مشــاريع يف قطــاع الريــادة والبرمجــة وتطويــر املهــارات التقنيــة والعمليــة والتــي تســاعد الشــباب يف 

احلصــول علــى فــرص اكبــر ومكافحــة البطالــة. 

ــا   ــث اســتمر دعمن ــا بشــكل يومــي،  حي ــي نواجهه ــة احتياجــات شــعبنا ضمــن األوضــاع والظــروف القاســية الت ــة يف تلبي ــا املجتمعي لقــد اســتمرت برامجن
ألهلنــا يف قطــاع غــزة مــن خــال مشــاريع مختلفــة يف مجــال التعليــم والصحــة. وقمنــا بالعمــل مــع فئــات مختلفــة مــن املجتمــع كالعائــات التــي تعانــي ظروفــا 
اقتصاديــة صعبــة وذلــك مــن خــال توفيــر مشــاريع مــدرة للدخــل، والتــي شــملت هــذا العــام العمــل مــع الصياديــن بتوفيــر أدوات للصيــد البحــري تســاعدهم 
ــون  ــة يف مجــاالت مهمــة كالثقافــة والفن ــم نغفــل يف عــام 2015 عــن دعــم املؤسســات العامل ــر. ول ــي يتعرضــون لهــا بشــكل كبي ــى تعويــض اخلســائر الت عل

والرياضــة و مــع فئــات ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة واأليتــام. 

ونفخــر بأننــا اســتطعنا هــذا العــام حتقيــق امتــداد لبرنامــج مجموعــة االتصــاالت للمنــح اجلامعيــة مــن خــال توفيــر منحــة اضافيــة علــى املنــح التــي نقدمهــا 
وذلــك مــن خــال رابطــة خريجــي مجموعــة اإلتصــاالت، حيــث أصبــح هــؤالء اخلريجــني واخلريجــات جــزء مــن احليــاة العمليــة املنتجــة.

واســتطعنا هــذا العــام نقــل جتربــة عامليــة متعلقــة بتعليــم وتدريــب الطــاب يف مراحــل صغيــرة وهــم يف مرحلــة املدرســة ليتعلمــوا أساســيات البرمجــه موقنــني 
أهميــة التطــور احلاصــل عامليــاً والــذي يجــب أن يكــون أبناؤنــا جــزء ال يتجــزأ منــه.

إننــا يف مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فخوريــن بعاقاتنــا املتكاملــة مــع مؤسســاتنا الفلســطينية ومــع أبنــاء شــعبنا والــذي بدونــه مــا كّنــا قادريــن علــى 
حتقيــق هــذه اإلجنــازات املجتمعيــه التــي نفخــر بهــا مؤكديــن أننــا ســنبقى نقــدم البرامــج واملشــاريع املجتمعيــة املســتدامة والتــي تعمــل علــى بنــاء دولتنــا 

الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف مؤكديــن أننــا جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه األرض الكرميــة.
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يســرنا يف هــذا العــام ان نقــدم لكــم تقريرنــا الســنوي اخلــاص بعملنــا املجتمعــي والــذي نفخــر يف كل عــام أن نقدمــه بــكل اإلجنــازات والتأثيــر الكبيــر علــى 
مجتمعنــا مــن شــباب، وأطفــال، ونســاء، وكافــة فئــات املجتمــع، مســتثمرين مجتمعيــا يف قطاعــات هامــه ، نؤمــن بهــا ونعمــل علــى دعمهــا بشــكل مســتمر 

وبأبعــاد تنمويــة ومســتدامة. 

قمنــا يف عــام 2015 بعمــل مشــاريع وبرامــج جديــدة تســعى إلــى تطويــر مهــارات الشــباب يف مجــاالت تواكــب التطــور التكنولوجــي العاملــي يف مجــال تعليــم 
البرمجــه للشــباب بعمــر مبكــر مــن خــال برنامــج »البرمجــة مــن أجــل فلســطني« والــذي اســتفاد منــه 24 طالــب بعمــر 14 ســنه مــن الضفــة وقطــاع غــزة 
ــر مــن  ــا ومشــاركة أكث ــى رعايته ــت املجموعــة عل ــي عمل ــة »ســاعة مــن البرمجــة« والت ــى حمل ــة، إضافــة ال ــني مــن أهــم اجلامعــات العاملي ومبشــاركة مدرب
20،000 طالــب لتكــون مدخــا مهمــا يســاعد الطــاب مــن عمــر 10 ســنوات علــى فهــم مبــادىء البرمجــه والتفكيــر غيــر النمطــي واإلبداعــي وليؤهلهــم 

علميــا وفكريــا. 

اســتمر عملنــا يف مجــال التعليــم وذلــك مــن خــال شــبك املــدارس علــى اإلنترنــت وتوســيع قاعــدة املــدارس احلكوميــة املســتفيدة مــن 1000 مدرســة إلــى 
1700 مدرســة تقــدم بنيــة حتتيــة للطــاب واملعلمــني لفائــدة املســيرة التعليميــة لتصبــح مبنيــة علــى أســس علميــة مواكبــة للتطــور احلاصــل عامليــا ، ويتــم 
العمــل منــذ عــدة ســنوات علــى دعــم املشــاريع التــي تعمــل علــى تطويــر املناهــج اإللكترونيــة حيــث اســتمر العمــل علــى تطويــر كتــب املناهــج ومت االنتهــاء 
مــن جتهيــز 16 كتــاب اضــايف و يتــم العمــل علــى تطويــر 25 لعبــة تعليميــة تعــزز احملتــوى االلكترونــي التعليمــي، كمــا ومت تدريــب عــدد كبيــر مــن الطــاب 
والطالبــات اجلامعيــني والذيــن قامــوا بتدريــب مــا ال يقــل عــن 50 معلــم ومعلمــه وفائــدة 570 طالــب مدرســة، إضافــة الــى جتهيــز 3 مختبــرات حاســوب يف 

املــدارس ليصــل عددهــا الــى13 مختبــر ضمــن برنامــج »أبجــد نــت«.

ويف كل عــام نســتمر بعطاءنــا ومنحنــا التعليميــة اجلامعيــة للطــاب املبدعــني علميــا واملســتوفني لشــروط املنحــة حيــث وصــل عــدد الطــاب الذيــن اســتفادوا 
مــن املنحــه بشــكل تراكمــي إلــى 3300 طالــب وطالبــة منــذ اطــاق البرنامــج يف عــام 2010 منهــم )129( مــن الطــاب االيتــام القاطنــني يف دور الرعايــة و 
)56(  مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة. ويف عــام 2015 اســتمرت رابطــة خريجــي مجموعــة األتصــاالت يف أعمالهــا التأسيســية حيــث انضــم إليهــا طــاب 
خريجــني جــدد ليصــل العــدد إلــى 132  طالــب وطالبــة اســتطاعوا ان يكملــو مســيرة العطــاء ويقومــوا بتوفيــر أول منحــة جامعيــة يغطيهــا منتســبي »رابطــة 
خريجــي مجموعــة االتصــاالت  الفلســطينية«  حيــث اســتفادت مــن املنحــة طالبــة  مــن فئــة االيتــام، واســتمر جــزء كبيــر مــن طابنــا باملشــاركة يف »مبــادرة 

مــن طالــب الــى طالــب« حيــث يتطــوع 193 طالــب لتدريــس 856 مــن  تاميــذ مــدارس مختلفــة ليقومــوا بتحســني حتصيلهــم العلمــي يف املــدارس. 

وكان مــن الهــام دعمنــا ورعايتنــا للمبــادرات الشــبابية والبرامــج التدريبــة ومســابقات تطويــر األفــكار واملشــاريع الرياديــة بالشــراكة مــع مؤسســات عامليــة 
مثــل مايكروســوفت  واســبوع الريــادة العامليــة واملؤسســات احملليــة العاملــة يف مجــال دعــم الريــادة يف صفــوف الشــباب الفلســطنيي املبــدع. وتواصــل عملنــا 

يف دعــم اهلنــا يف قطــاع غــزة مــن خــال الدعــم الصحــي والــذي شــمل توفيــر األدويــة واملســتلزمات الطبيــة للمستشــفيات. 

كمــا قمنــا بالتعــاون مــع املؤسســات العاملــة يف مجــال الثقافــة والفنــون والرياضــة وذلــك مــن خــال عــدة برامــج ومشــاريع تعمــل علــى تطويــر وتعزيــز قــدرات 
الشــباب الفلســطيني يف مجــاالت تؤكــد علــى الهويــة الفلســطينية وتقــدم دعــم رياضــي مهــم مينــح الشــباب الــروح واإلراده.

ونســتمر دائمــاً وابــداً بتنفيــذ مشــروع »احلــق يف حيــاه كرميــة« والــذي مــن خالــه ندخــل البســمة والطمأنينــة علــى قلــوب العائــات املســتورة والتــي نقــدم 
لهــا مشــاريع مــدرة للدخــل تؤهلهــم لإلســتغناء عــن الســؤال ، ليصــل عــدد العائــات املســتفيدة مــن هــذا البرنامــج ومنــذ بدايتــه قبــل أربــع ســنوات إلــى 
حوالــي 250 عائلــة بنســبة جنــاح واســتمرارية تفــوق %60 علمــا اننــا نتوســع يف كل عــام وســنعمل يف عــام 2016 علــى اســتكمال الدعــم لعوائــل الصياديــن 

يف قطــاع غــزة.

ســنواصل يف مجموعــة االتصــاالت تقــدمي اخلدمــات املجتمعيــة املميــزة واالســتثنائية والتــي تلبــي االحتياجــات احلقيقيــة للمجتمــع الفلســطيني مــن خــال 
االســتثمار يف قطاعــات مجتمعيــة مختلفــة وتضييــق الفجــوة الرقميــة. وإذ متضــي املجموعــة قدًمــا كونهــا شــركة رائــدة يف مجــال توفيــر خدمــات اإلتصــاالت 

والتكنولوجيــا ، و أيضــا مــن خــال كونهــا كياًنــا اقتصادًيــا يســعى إلــى متكــن التنميــة املجتمعيــة واإلقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني. 

اخوكم، 
عمار العكر
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برنامج الحق في حياة كريمة

بــدأ البرنامــج عــام 2010  كمبــادرة تعمــل علــى تقــدمي دعــم ملشــاريع تؤّمــن دخــل مســتمر للعوائــل التي تعانــي من الفقر بحيث تعمــل العائات على 
اختيار املشروع حسب امكانياتها البشرية و توفر املكان الذي يناسب طبيعة املشروع. استمر املشروع للعام السادس ليتحول الى برنامج متكامل 
اســتفاد منه اكثر من 250 عائلة منذ اطاقه، ونعمل يف مجموعة االتصاالت بالتواصل مع هذه العائات بشــكل مســتمر للتأكد من اســتمرارية 

جناح املشــروع، وقد وصلت نســبة النجاح الى اكثر من %60. 

ويف عام 2015 استفاد اكثر من 50 عائلة من البرنامج يشمل عوائل من مناطق مختلفة باالضافة الى مجموعة من الصيادين املتضررين جراء 
العــدوان علــى غــزة حيــث مت تزويدهــم مبراكــب جديــدة او اصــاح املتضرر منها باالضافة الى تزويدهم مبعدات الصيد بهدف اخراجهم من دائرة 

البطالــة الــى دائــرة االنتــاج ،وقــد بلــغ عددهــم 25 صيــاد ســيتم العمل معهم خــال العام 2016.
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إعاقتي سر نجاحي 

»أعانــي مــن إعاقــة حركيــة وال اســتطيع التحــرك إال مــن خــال الكرســي، أعيــل أســرة مكونــة مــن 5 افــراد 
وجميعهم يف املدارس واسكن يف بيت بااليجار ودخلي اليكفي لسد إحتياجات االسرة، يف بداياتي كنت أعمل 
كمدرب للشباب لتعليم احلفر على اخلشب بعدها  فكرت يف فتح مشروعي اخلاص وخاصة انه لدي اخلبرة 
يف هــذا املجــال،  تقدمــت بعــدة طلبــات ملســاعدتي وجاءنــي الــرد مــن مجموعــة اإلتصــاالت لدعــم مشــروعي 
فقدمــت لــي املجموعــة العديــد مــن اخلدمــات التــي ســاعدتني يف عملــي متثلــت يف كمبريســة هــواء وفــرد هــواء 
وبربيــج هــواء زنبــرك وماتــور نقــش خشــب ودرل ســتاند ولكــر وغيرهــا مــن اإلكسســوارات الازمــة التــي يتــم 

اإلعتمــاد عليهــا يف النقــش على اخلشــب.

متكنت من خال مشروعي من شراء ماكنة ليزر وهي عبارة عن خط انتاج لوحات اسامية وقرآنية وأصبحت 
قادرا على ســد إحتياجاتي االســرية واصبح لي مشــروعي اخلاص الذي يكبر يوماً بعد يوم«. 

المستفيد:  أ . ب .
المشروع: الحفر على الخشب

 250
عائلة استفادت من

البرنامج حتى اآلن
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مرض زوجي لم يمنعي من البحث عن مصدر رزق إلعالة أسرتي

»أعيش يف أسرة مكونة من 8 أفراد زوجي يعاني من مرض نفسي و ال يقدر على العمل. أعتمد على مساعدة 
عائلتي وأهل اخلير وعلى مســاعدات الشــؤون اإلجتماعية، ولدي خمســة أوالد يف املدارس و يوجد مصاريف 
للبيــت وديــون متراكمــه. تقدمــت بطلــب مســاعدة ملجموعــة االتصــاالت يف عــام 2015 مــن أجــل فتــح محــل 
أدوات منزليــة ويوجــد محــل بجانــب البيــت، ومتــت  املوافقــه علــى املشــروع مــن قبــل املجموعــة وقامــوا بتأهيــل 

احملــل مــن رفــوف وشــبابيك وابــواب ودهــان إضافــة الــى تزويــدي بالبضاعة الازمة لفتح مشــروعي.

بعد حصولي على املشــروع أصبح لدي دخل ثابت وأصبحت قادرة على اإلعتماد على نفســي ومت ســداد بعض 
الديون و حتسن وضع عائلتي ومتكنت من تأمني عاج زوجي«.

المستفيدة:  أ . ر .
المشروع: محل أدوات منزلية

 250
عائلة استفادت من

البرنامج حتى اآلن
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تمكنت من دفع اقساطي الجامعية وتوفير مصدر دخل السرتي
ــي مــن شــلل  ــة ورب األســرة يعان ــدرس يف اجلامع ــراد ي ــة مــن 6 اف ــع أســرته املكون ــاً يعيــش م ط.ح 25 عام
واليعمــل واالبــن يعمــل يف مجــال التصويــر وكان يســتأجر املعــدات اخلاصــة بالتصويــر مــن أجــل العمــل وتوفيــر 
أقســاطه اجلامعيــة أصبــح بعدهــا ميتلــك محلــه اخلــاص وكان ينقصــه املعــدات واالدوات واالمكانيــات الازمــة 

لنجــاح املشــروع خاصــة وانــه ميتلــك اخلبــرة يف هــذا املجــال.

يقــول ط.ح .: »تقدمــت بطلــب الــى مجموعــة االتصــاالت للحصــول علــى دعــم يف عــام 2014 وبعــد دراســة 
الطلــب واملوافقــه عليــه قدمــت مجموعــة االتصــاالت لــي العديــد مــن االجهــزة واملعــدات الازمــة مــن كاميــرات 

وكشــافات وبراويــز ومعــدات تصويــر باإلضافــة الــى صيانــة وتأهيل احملل«.

ســاعد املشــروع املســتفيد يف حتســني وضــع عائلتــه حيــث انــه يتكفــل بتعليــم إثنــني مــن إخوتــه يف اجلامعــات، 
إضافة الى دفع اقســاطه اجلامعية، زادت ثقته بنفســه وأصبح لديه حياه كرمية يســتحقها هو وعائلته وما زال 

املشــروع ناجح ويدر دخل كرمي للمســتفيد. 

المستفيد:  ط . ح .
المشروع: محل تصوير

 250
عائلة استفادت من

البرنامج حتى اآلن
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أصبحت  قادرا على دفع االقساط الجامعية ألبنائي من مشروعي الخاص
»أعيــش يف أســرة  مكونــة مــن 11 شــخص واعانــي مــن خلــل يف االطــراف والعمــود الفقــري ، فكرت يف مشــروع 
تصنيــع احذيــة كونــي لــدي اخلبــرة  وأملــك  محــل خــاص بــي باالضافــة الــى وجــود بعــض املعــدات لــدي ســابقاً.

تقدمــت بعــدة طلبــات الكثــر مــن مؤسســة وقــد جاءني الرد من مجموعة االتصاالت لدعم مشــروعي.  

اصبــح لــدي مصنــع احذيــة خــاص بــي كمــا أصبــح لــدي شــبكة معــارض اتعامــل معهــم لتزويدهــم بطلبيــات 
االحذية كنت ال املك مواد اخلام وينقصني بعض املاكنات وقد زودتني االتصاالت باملواد اخلام )سكاي، نعل، 

بطانــة( وهــذا ســاعدني يف إنتــاج أفضــل وزاد من دخلي الشــهري.

متكنــت مــن دخــل املشــروع مــن ســداد ديــون تعليــم ابنــي يف اجلزائــر واصبحــت قــادراً علــى تعليــم أبنائــي يف 
اجلامعــات ،وحتســن دخــل أســرتي واصبــح اوالدي قادريــن علــى مســاعدتي يف العمــل يف اوقــات الفــراغ ومــا 

زال املشــروع ناجــح ويــدر دخــل كــرمي«.

المستفيد: ط . ن .
المشروع : مشغل تصنيع أحذية

 250
عائلة استفادت من

البرنامج حتى اآلن
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لم تكن اعاقتي عائقًا في توفير دخل السرتي

»أعانــي مــن إعاقــة حركيــة خفيفــة وأســكن مــع أخــي املتــزوج وأمــي املريضــة وال يوجــد مــردود مالــي ثابــت 
لاسرة، قامت مجموعة االتصاالت بدراسة طلبي  ووافقت عليه ومت العمل على تأهيل بقالة حيث مت تركيب 

رفــوف للمحــل وتزويــدي بثاجــة وميــزان باإلضافــة الــى توفيــر البضاعة الازمــة للبقالة.

بــدأت العمــل يف احملــل واصبــح لــي دخــل جيــد وقــد ســاعدني توفير الدخــل يف ترميم الغرفــة اخلاصة بوالدتي 
بســبب الرطوبــة العاليــة ومت تغييــر الشــبابيك باالضافــة الــى ترميــم غرفــة أخــرى يف البيــت، كمــا متكنــت مــن 
توفيــر الــدواء لوالدتــي، أصبــح لــي مشــروعي اخلــاص وأنــا فخــور بإعتمــادي علــى نفســي وتأمــني حيــاة كرميــة 

لعائلتي«.

المستفيدة:  أ . د .
المشروع: تأهيل بقالة

 250
عائلة استفادت من

البرنامج حتى اآلن
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حققت حلمي في مشروعي الخاص

المستفيد: ن . س .
المشروع : مشغل ستائر

تمكنت من سداد ديوني ومعالجة إبنتي 

»أعمــل أجيــراً  يف مجــال اخلياطــة وتركيــب الســتائر، كنــت أحلــم أن يصبــح عنــدي مشــروعي اخلــاص يف 
هــذا املجــال حيــث يوجــد عنــدي اخلبــرة الكافيــة يف تركيــب وخياطــة الســتائر. ودخلــي مــن العمــل لــم يكــن 
يكفــي لتلبيــة إحتياجاتــي وإحتياجــات عائلتــي املكونــة مــن ســبعة أفــراد. ولــدي إبنــة يوجــد عندهــا إنحــراف 
يف العمــود الفقــري وبحاجــه الــى عمليــة مكلفــة، تقدمــت بطلــب الــى مجموعــة اإلتصــاالت ومتــت املوافقــة 
علــى املشــروع وقامــوا بتزويــدي باملاكنــات الازمــة للعمــل مــن مكبــس وماكنــة خياطــه ولــوازم فــرش منزلــي 
ــاح  ــن أرب ــع اإليجــار م ــوم آالن بدف ــث أق ــة حي ــرة معين ــم تأمــني اســتئجاره لفت ــر محــل يت ــى توفي ــة ال إضاف

املشــروع.
ــدي  ــح ل ــت وأصب ــال وحتســني وضــع البي ــة رأس امل ــى مضاعف ســاعدني جنــاح مشــروعي وإســتمراريته عل
دخــل ثابــت ومتكنــت مــن ســداد الديــون والتزامــات البيــت ومعاجلــة إبنتــي وأصبحــت اعتمــد علــى نفســي«.

 250
عائلة استفادت من

البرنامج حتى اآلن
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وقد اســتمرت مجموعة االتصاالت بتنفيد ورعاية مجموعة من املبادرات تهدف الى متكني االســرة الفلســطينية وايجاد ســبل 
العيــش الكــرمي مــن اجــل رفــد املجتمــع الفلســطيني بافــراد منتجــني قادريــن علــى  تعزيــز الصمــود مــن خــال متكــني النســاء 
املهمشــات  إلعطائهــن دور مشــارك وفعــال يف املجتمــع وذلــك بتطويــر قدراتهــن وامكانياتهــن للمســاهمة يف احــداث تغييــر يف 
املجتمــع وتوفيــر فــرص عمــل،  حيــث مت دعــم اكثــر من 3900 امراة فلســطينية يف مختلف احملافظات ضمن مؤسســات واطر 
نســوية بالتدريــب والتطويــر ملهــارات يدويــة وكذلــك توفيــر املســتلزمات االساســية الازمــة  لانتــاج، باإلضافــة إلــى أنه مت دعم 

مجموعة كبيرة من املؤسســات التي تعنى باأليتام واملســنني وذوي االحتياجات اخلاصة.  

 250
عائلة استفادت من

البرنامج حتى اآلن
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ســاهمت مجموعــة االتصــاالت بدعــم جمعيــة مركــز المنهــل الثقافــي  والــذي يهتم بدعم املــرأة والطفل من خال عقد دورات تدريبية وورشــات 
عمــل مــن تطريــز واشــغال يدويــة وتراثيــة حيــث اســتفاد مــن املشــروع اكثــر مــن 150 عائلــة، اضافــة الــى انــه مت دعــم جمعيــة تجمع نســاء الريف 
خــال مشــروعها للمحافظــة علــى التــراث الوطنــي الفلســطيني اخلــاص بــاالكات الشــعبية حيــث اســتفاد مــن املشــروع 3000 امــرأة، ومت دعــم 

قاعــة متعــددة األغــراض يف جمعيــة طولكــرم النســوية.
وعملــت مجموعــة االتصــاالت علــى دعــم مشــغل التطريــز الفلســطيني  بهــدف انتــاج أعمــال يدويــة وتراثية وذلــك لتوفير دخل ثابــت وعيش كرمي 

حلوالــي 250 امــرأة مســتفيدة، إضافــة الــى مشــغل خياطــة جلمعيــة إبــداع الشــباب.

باالضا فة الى ذلك قامت مجموعة االتصاالت بدعم جمعية القدس العربية للمســنين  والتي تهتم بدعم شــريحة النســاء يف املناطق املهمشــة 
والبعيــدة مــن خــال تدريــب النســاء علــى التصنيــع الغذائــي مــن مخلــات وصناعــة احللويــات وغيرهــا باالضافــة الــى عمليــات التبكيــت والتغليــف 

والتجفيــف األمــر الــذي يوفــر مصــدر دخــل للجمعيــة وللنســاء حيــث اســتفاد مــن املشــروع 30 عائلــة.  

 250
عائلة استفادت من

البرنامج حتى اآلن
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»عملــت منظمــة شــباب الغــد )TYO( و بدعــم مــن مجموعــة 
االتصاالت الفلسطينية على متكني األطفال والشباب واألمهات 
يف املناطــق احملرومــة ليصبحــوا أعضــاء فاعلــني و نشــيطني يف 
أســرهم ومجتمعاتهــم احملليــة، مــن خــال متكــني املــرأة يف تلــك 
املناطــق وإعطائهــا القــدرة علــى أن تكون من صناع التغيير وذلك 
لتتغلــب علــى العديــد مــن  التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

احلالية.

مت العمــل علــى تعزيــز شــراكة املــرأة مــن خــال منــح األولويــة للبرامــج 
الرياديــة التــي تختــص باملــرأة و قــد صممت خصيصا لتلبيــة احتياجات 
النســاء يف شــمال فلســطني. وال يقتصــر األمــر علــى حصــول املــرأة علــى 
التدريــب علــى مهــارات األعمــال األساســية بــل و تتضمــن أيضــا )خطــة 
عمــل للمجموعــة والتدريــب الفــردي، والتســويق والعامــات التجاريــة 
وورش عمــل حملــو األميــة املاليــة(. إضافــة إلــى عقــد الــدورات التدريبية 

ودعــم نفســي للتغلــب علــى احلواجــز الشــخصية للنجــاح.
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و مــن خــال شــراكتنا مــع مؤسســة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، 
عملنــا علــى توفيــر برامــج للنســاء يف شــمال فلســطني و ذلــك  لتحســني 
أوضاعهــن االقتصاديــة ممــا يعــود إيجابــا علــى االقتصــاد الفلســطيني. 
ــي  ــات لتلق ــات املهتم ــن النســاء الرائع ــع عــدد ال يحصــى م ــا م و عملن
ــن  ــد مــن الشــركاء الريادي ــع العدي ــة م ــت املنظم ــا و عمل ــب. كم التدري

ذوي خبــرات متعــددة خلدمــة النســاء و تقــدمي األفضــل لهــن«. 

حميرة وكيلي
منظمة شباب الغد
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التكنولوجيا

برنامج ابجد نت : شبك المدارس باالنترنت
اطلقت مجموعة االتصاالت املرحلة الثانية من برنامج »ابجد نت« والتي تتضمن شبك جميع املدارس احلكومية باالنترنت مجانا ملدة عام حيث 
ســيصل عــدد املــدارس املســتفيدة الــى 1,700 مدرســة. اســتمرت املرحلــة االولــى ملــدة عامــني واســتفاد منهــا 1000 مدرســة يف كل عــام  حصلــت 
علــى اخلدمــة مجانــا وذلــك بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي االمــر الــذي افــاد اكثــر مــن حوالــي 450,000 مــن التاميــذ باالضافــة 
الــى اكثــر مــن 20,000 معلمــة ومعلــم، امــا يف املرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج فيتوقــع ان يســتفيد اكثــر مــن 765,000 طالــب  وكذلــك 34,000 
معلمــة ومعلــم يســتخدمون اإلنترنــت اآلمــن لتطويــر اســاليب التعليــم مــن خــال خدمة »أمان« التي تخول املدرســة حجب املواقــع غير املرغوب فيها 
مــع وجــود العديــد مــن التصنيفــات والتــي تســاعد علــى عمليــة الفلتــرة. كمــا شــمل الدعــم كافــة التمديــدات التي حتتاجها املدرســة لوصــل االنترنت 

اضافــة الى الراوتر واملعدات املرافقة.
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برنامج ابجد نت: دعم المحتوى 
التعليمي

اســتمرت مجموعــة االتصــاالت بدعــم تطويــر كتــب املناهج الفلســطينية 
الكترونيا حيث استمرت بدعم 6 وحدات تعلم يف 6 جامعات بالتعاون 
مــع مؤسســة »شــركاء يف التنميــة املســتدامة« تهــدف الــى توفيــر فــرص 
عمــل للطــاب يف مجــال Graphic Design والتــي تســتخدم يف تطوير 
احملتوى االلكتروني التعليمي، وقد مت جتهيز وحدات تعليمية يف كليات 
وجامعــات مختلفــة باألجهــزة واالدوات املســاندة واالثــاث  ومت تدريــب 
الطــاب املشــاركني علــى تطوير مخرجات تعليميــة خال فترة التدريب 
وقــد شــمل املشــروع 16 كتــاب مــن كتــب املنهاج الفلســطيني ليصل عدد 
الكتــب الــى 34 كتــاب اصبحــت بشــكل نســخ الكترونيــة تفاعلية تســاعد 
الطــاب علــى التواصــل بشــكل أفضــل مــع املنهــاج ، وكان عــدد الطــاب 

ــوا يف الوحــدات اجلامعيــة )50( طالــب وطالبــة. الذيــن عمل

برنامج ابجد نت : تجهيز مختبرات حاسوب 
في المدارس

ــي  ــة الت ــر الوســائل التكنولوجي واســتمرت مجموعــة االتصــاالت بتوفي
تســاهم يف توفيــر بيئــة تعليميــة متطــورة  فقامــت بتجهيــز 3 مختبــرات 
حاســوب يف املــدارس ليصــل عددهــا الــى 13 مختبــر يف مناطــق نائيــة 

ومهمشــة ضمــن برنامــج ابجــد نت.
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ماذا استفادت المدرسة من خدمة االنترنت ؟ 

»يف ظــل التقــدم املعــريف واالنفتــاح العاملــي وتوافــر وســائل االتصــال والتواصل أفضــى إلى ضرورة 
مواكبــة احلداثــة والتحليــق يف الفضــاء الواســع لتحقيــق التناغــم واإلرتقــاء، ويف هــذا الســياق كان 
دخــول شــبكة االنترنــت عبــر برنامــج »أبجــد نــت« والتــي تقــوم مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
بتوفيــره للمــدارس مجانــاً الزمــا مــن لــوازم احلضــارة والتطــور، وقــد أفــاد االنترنــت املدرســة يف 

عديــد مــن املناحي:
أوالً: تعزيــز التواصــل بــني املدرســة والطلبــة من خال إنشــاء صفحة للمدرســة علــى موقع الفيس 
بــوك باســم )عــروس المــدارس كفــر زيبــاد(، يتــم مــن خالهــا عــرض نشــاطات الطلبــة باســتمرار، 
ونشــر كثيــر مــن املنشــورات الهادفــة إلــى تعزيــز الســلوك القــومي واملعرفــة النافعــة، كذلــك نشــر مــا 
يطرأ من جديد النشــاطات اإلدارية أو التوجيهية أو اإلرشــادية املتعلقة بانتظام الدوام وأولويات 

الواجبات والنشاطات.
ــم شــؤون العمــل املدرســي  ــر يف التواصــل بــني املعلمــني لتنظي م االنترنــت ســهولة أكب ــاً: قــدَّ ثاني
املشــترك، بحيث أمكن مواصلة التواصل بعد انتهاء ســاعات العمل من خال املراســات إلجناز 

بعــض املهام املدرســية.
ــور  ــاء األم ــة وأولي ــا بــني املعلمــني والطلب ــي Eschool ترابطــا وثيق ــع اإللكترون ــر املوق ــاً: وف ثالث
مــن حيــث أداء الطلبــة ونتائجهــم االختباريــة واإلجابــات النموذجيــة والتعــرف بشــكل مســتمر إلــى 

مواعيــد االمتحانــات والواجبــات البيتيــة.
رابعــاً: اســتفاد القائمــون علــى اإلذاعــة املدرســية مــن خــال توفــر االنترنــت يف غرفــة املعلمــني، 
بحيــث أثــروا بعــض املوضوعــات املنهجيــة واإلذاعــة املدرســية بإطاعهــم علــى مواقــع إلكترونيــة 
مفيــدة ذات العاقــة وتصفحهــم ملــا حــول املوضوعات من معارف إضافية واســتثمارهم لتطبيقات 
تربويــة منجــزة، تخــدم أغراضــا معرفيــة ومنهجيــة وإثرائيــة، وتوظيفها مبا يخــدم الطلبة والعملية 

التعليمية.
خامســاً: أفــاد االنترنــت مختبــر احلاســوب حيــث مت حتميــل بعــض امللفــات واليوتيوبــات والبرامــج 

الهادفــة واخلادمــة ملقــررات تدريســية عديــدة تقــدم للطلبــة مزيــدا من الفاعليــة والتعلمية.
سادســاً: مــن خــال وجــود االنترنــت يف املدرســة تتــم اليــوم املراســات مــع قســم الشــؤون اإلداريــة 
يف مديريــة التربيــة والتعليــم الكترونيــا ممــا يســهل ويســرع يف إجناز املعامــات اخلاصة بالعاملني 

يف املدرسة«.

فالح هالل  
مدير مدرسة كفر زيباد الثانوية 
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منحة مجموعة االتصاالت للتكنولوجيا »مبادرة الحاسوب 2015«

للســنة السادســة علــى التوالــي، تســتمر مجموعــة االتصــاالت يف تنفيــذ منحــة مجموعــة االتصــاالت للتكنولوجيــا - مبــادرة الحاســوب والتــي مت 
تخصيصهــا عــام 2015 للجمعيــات االيوائيــة التــي تعنــى باأليتــام من خال إنشــاء وتطوير 17 مختبر حاســوب ليســاعد هــذه الفئة احملرومة على 
مواكبــة التكنولوجيــا واالســتفادة منهــا  يف التعليــم والتدريــب لتوفيــر فــرص تعليــم وعمــل أفضــل لفئــة الطــاب االيتــام القاطنــني يف دور األيتــام 
وبعــدد اجمالــي  168 حاســوب مــع توفيــر التجهيــزات الازمــة حيــث تخــدم احلواســيب 1131 طالــب وطالبة من النزالء وكذلك الطــاب غير النزالء، 

علمــا أنــه مت يف االعــوام الســابقة توفيــر 18 مختبــر حاســوب خلدمــة فئــة املكفوفــني. و 15 مختبر حاســوب خلدمة فئة الصم.

وقــد وصــل إجمالــي عــدد املؤسســات املســتفيدة مــن مبــادرة احلاســوب منــذ إطاقهــا إلــى 267 مؤسســة منهــا 183 مؤسســة وجمعيــة حصلــت 
علــى اجهــزة حاســوب ملســاعدتها علــى ادارة عملياتهــا التشــغيلية و 84  مؤسســة حصلــت علــى مختبــرات تدعــم فئــات مختلفــة مثــل املكفوفــني 

والصــم والفئــات املهمشــة يف مناطق مختلفة.
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اسماء الجمعيات الفائزة في مبادرة الحاسوب 2015
 جمعيات االيتام االيوائية 

عدد النزالءالمنطقةاسم الجمعيةالرقم

25قلقيليةدار االميان1

45طولكرمجمعية دار اليتيم العربي2

25طولكرمجمعية الهال االحمر3

28اخلليل/دورااجلمعية االسامية4

250اخلليلاجلمعية اخليرية االسامية5

6SOS 132بيت حلمقرية االطفال

45بيت حلمحضانة العائلة املقدسة / راهبات احملبة / مؤسسة الكريش7

69القدس/ابو ديسجمعية املعهد العربي8

86القدس/العيزريةدار االيتام االسامية الصناعية9

75القدس/العيزريةجمعية جيل االمل10

42القدس/العيزريةجمعية اصدقاء دار االيتام االسامية11

12نابلسجمعية دار رعاية الطفل واالم12

20نابلساالحتاد النسائي العربي13

85القدسجمعية دار الطفل العربي14

15SOS 106غزةقرية األطفال

25غزةمبرة الرحمة16

130غزةمعهد األمل لأليتام17
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مجموعة االتصاالت الراعي الرئيسي ألسبوع فلسطين التكنولوجي
اكسبوتيك 2015

رعــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية  وللعــام  الثانــي عشــر أســبوع فلســطني التكنولوجــي- اكســبوتيك 2015  حتــت 
شــعار  »فلســطني ذكيــة« والــذي شــمل  املعــرض التكنولوجــي، املؤمتــر التكنولوجــي واملســابقة الرقميــة  وقــد ضــم املؤمتــر عــدداً 
مــن اجللســات احلواريــة علــى مســتوى رجــال االعمــال والــوزراء واصحــاب القــرار، اضافــة الــى جلســات تقنيــة علــى   مســتوى 
العاملني يف قطاع التكنولوجيا و االتصاالت من مبرمجني ومهندسني، والذين ركزوا  على اهمية االنتشار التقني و االستخدام 
الرقمــي و التغييــرات علــى جميــع اجلوانــب املرتبطــة بــه مبــا يعكــس منتجــات الشــركات و خدماتهــم املتعلقــة بخدمــة القطاعــات 

االخرى و اســتهداف املســتهلكني نحو حياة اســهل واذكى.

وتســتمر مجموعــة االتصــاالت مــن خــال رعايتهــا املســتمرة  لهــذا احلــدث، بتأكيــد ســعيها ملواكبــة التطــور التكنولوجــي 
وتيســير ســبل توظيفــه يف افــادة مجتمعنــا يف فلســطني بكافــة قطاعاتــه بهــدف حتقيــق التنميــة املســتدامة عبــر توظيــف 
ــة ، وقــد زار املعــرض يف هــذا العــام اكثــر مــن 25.000    ــة لتحقيــق نهضــة تنمويــة واقتصادي االمكانــات التكنولوجيــة احلديث

ــا واملهتمــني وغيرهــم.  ــر مــن الطــاب والعاملــني يف قطــاع التكنولوجي زائ
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نظمــت مجموعــة االتصــاالت للســنة الثانيــة علــى التوالــي احلملــة العامليــة »ســاعة من البرمجــة« والتي شــارك فيها اكثر 
مــن 170 دولــة حــول العالــم، واســتمرت مــدة اســبوع، حيــث قامــت مجموعــة االتصــاالت بعقــد ورشــة عمــل ملشــريف 
تكنولوجيــا املعلومــات ورؤســاء اقســام التقنيــات يف كافــة مديريــات التربيــة والتعليــم مت فيهــا شــرح مفصــل عــن احلملــة 
وذلــك بهــدف تشــجيع اكبــر عــدد مــن الطــاب للمشــاركة، حيــث شــاركت اكثــر مــن 200 مدرســة يف احلملــة وبلــغ  عــدد 

ــة. ــر مــن 20,000 طالــب وطالب املشــاركني اكث

كمــا قامــت مجموعــة االتصــاالت بتدريــب خريجــني جــدد ليقومــوا بزيــارة املــدارس يف كافــة محافظــات الوطــن وتقــدمي 
عــرض عــن احلملــة وطــرق التقــدم لهــا لتكــون مبثابــة منــح فــرص تشــغيلية قصيــرة للخريجــني حيث شــارك )18( خريج 

مبعــدل )720( ســاعة عمــل.

وتعتبــر حملــة »ســاعة مــن البرمجــة« أكبــر حــدث تعليمــي تكنولوجــي عاملــي تنّظمــه مؤسســة code.org العامليــة غيــر 
الربحيــة، وتهــدف إلــى حتفيــز الطلبــة واملهتمــني مــن مختلــف األعمــار والفئــات، علــى مســتوى العالــم، علــى التعلـّـم علــى 
أساســيات ولغــات البرمجــة بطريقــة ســهلة وممتعــة والتــي يشــارك فيهــا 50 مليــون طالــب وطالبــة مــن جميــع أنحــاء 
العالــم ومــن مختلــف الفئــات العمريــة ،وقــد اشــترك يف تنظيــم حملــة »ســاعة مــن البرمجــة« كبــار املبرمجــني يف العالــم، 
ــرغ املؤســس والرئيــس  ــل غيتــس مؤســس شــركة ميكروســوفت، ومــارك زوكربي ــل بي ــرى مث ومؤسســي الشــركات الكب
التنفيــذي لشــركة فيســبوك، وغيرهــم مــن عمالقــة التكنولوجيــا، ومبشــاركة أكثــر مــن 100 مؤسســة دوليــة مثــل شــركة 

أمــازون، ومايكروســوفت.

 و لتأكيــد اهميــة مشــاركة فلســطني يف احلملــة ، اســتضافت جــوال 70 مــن طــاب مــدارس القــدس يف فعاليــة تهــدف 
الى حتفيز الطاب على التعلم على اساســيات البرمجة بطريقة ســهلة وممتعة، مســتهدفة  تأســيس جيل من الطاب 

يتمتعــون بقــدرة رياديــة يف البرمجــة ضمــن اإلمكانيــات املتاحة.

الحملة العالمية
» ساعة من البرمجة «
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Code For Palestine  برنامج
ــة  ــة العمري ــذي  يســتهدف الطــاب ذوي الفئ اطلقــت مجموعــة االتصــاالت برنامــج Code For Palestine  وال
)14-15ســنة(، املتميزيــن والطموحــني ممــن ميلكــون القــدرة علــى املثابــرة والتعلــم يف مجــاالت احلاســوب والتكنولوجيا 

واملبــادرات، وقــد بــدأت مجموعــة االتصــاالت مرحلــة التنفيــذ بتصميــم برنامــج متخصــص يتم تعليم الطــاب من خاله 
لغات البرمجة املختلفة وتقدمي مهارات ريادة األعمال وتعليم تقنيات حديثة وملدة ثاث ســنوات بإشــراف متخصصني 
ذوي خبرة عالية وبالتعاون مع واحدة من أفضل اجلامعات األمريكية وهي جامعة ســتانفورد يف ســيليكون فالي، حيث 
مت االنتهــاء مــن تقــدمي )182( ســاعة تدريبيــة أســتفاد منهــا 24 طالــب منهــم 10 طــاب مــن قطــاع غــزة يف الســنة 

االولى للبرنامج.

ويســتهدف البرنامــج  طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتميزيــن والطموحــني يف مجــال التكنولوجيــا واملبــادرات، مــن اجــل 
تأسيســهم وصقــل مهاراتهــم يف مجــال برمجــة احلاســوب ومســاقات التكنولوجيــا احلديثــة وذلــك لتعزيــز مهارتهــم يف 
التفكيــر املنطقــي و الريــادة، وسيســتهدف البرنامــج الــذي سيســتمر ملــدة ثــاث ســنوات حوالــي 25–30  طالــب ســنويا، 
مــن الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة ويتــم اختيارهــم  ضمــن آليــة خاصــة ومعاييــر معينــة تتوفــر يف الطلبــة الذيــن يتــم 
قبولهــم يف البرنامــج اهمهــا توفــر مهــارة عاليــة يف مادتــي الرياضيــات واللغــة االجنليزيــة، حيــث يتوجــب عليهــم اجتيــاز 

سلســلة اختبــارات لضمــان اختيــار الطلبــة االفضل.

تســعى مجموعــة  االتصــاالت مــن خــال تواصلهــا مــع الشــركات العامليــة واملؤسســات الدوليــة الــى تنظيــم ودعــم برامــج 
ومبــادرات ترفــع قــدرات الطــاب يف البرمجــة والتفكيــر الريــادي واملبــدع ، حيــث تعمــل هــذه التدريبــات علــى تطويــر 
مســتوى التعليــم التكنولوجــي يف فلســطني مــن اجــل رفــع كفــاءة الطــاب و تهيئتهــم الكتســاب مهــارات ريــادة األعمــال 

والتكنولوجيــا املتقدمــة ويكونــوا مؤهلــني لســوق العمــل واإلنتــاج.
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ولتحقيــق هــذه االســتراتيجية قامــت مجموعــة االتصــاالت بدعــم برنامجــني احدهمــا قصيــر االمد يســتهدف عدد كبير 
جــدا مــن الطــاب وهــو  »ســاعة مــن البرمجــة« والــذي يحقــق هــدف تعريف الطاب باملوضوع وبشــكل بســيط جدا، اما 
الثانــي فهــو برنامــج مكمــل لــه ابعــاد تنمويــة طويلــة االمــد وهــو Code for Palestine والــذي يركز على عــدد قليل من 
من الطاب ولكن يعمل معهم بشــكل عميق وملدة 3 ســنوات ليتعلموا لغات برمجية مختلفة و وســائل الريادة ومهارات 
االبداع املختلفة علما ان هذه البرامج ال تهدف باالســاس الى توجيه الطاب الى دراســة التكنولوجيا وامنا إلعطائهم 
القــدرة علــى التفكيــر املنطقــي إلختيــار التخصصــات التــي تناســبهم والتــي تكون بوابة للحصول علــى فرص اقوى ضمن 

القــوى العاملــة محليــا وإقليميــا وعامليــا.

ــة   ــم البرمج ــوع تعلي ــي موض ــتراتيجيات ف ــع اس ــاالت بوض ــة االتص ــوم مجموع تق
للطــالب بأعمــار صغيــرة تهــدف الــى تطويــر مهــارات الطــالب الرياديــة والتكنولوجيــة
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    Game Jam Palestine دعم مبادرة
ــي  ــز الثقــايف االملان دعمــت مجموعــة االتصــاالت وبالشــراكة مــع املرك
ــو وتطويرهــا يف فلســطني   ــي اللعــاب الفيدي الفرنســي أول اســبوع دول
وتربويــة  مهنيــة  مقاربــة  توفيــر  الــى  يهــدف  والــذي   ”Game Jam“

ومســلية اللعــاب الفيديــو، اضافــة الــى حشــد خبــراء مــن أنحــاء العالــم 
املختلفــة.

وتدعــم املبــادرة  تطويــر مهــارات املشــاركني يف عمليــة صناعــة االلعــاب 
مبشــاركة واشــراف عــدد مــن اخلبــراء الدوليــني مــن فرنســا واملانيــا، 
حيــث بلــغ عــدد املشــاركني 20 مشــارك مــن الضفــة و 10 مشــاركني 
مــن غــزة حيــث مت اختيــار افضــل ثاثــة العــاب مقدمــة للمشــاركة يف 

املســابقة العامليــة. 

GEW دعم اسبوع الريادة العالمي
شــاركت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية برعايــة اســبوع الريــادة 
ــر  ــذي يعتب ــي”Global Entrepreneurship Week “GEW وال العامل
اكبــر حــدث علــى مســتوى العالــم يضــم عــدد كبيــر مــن املفكريــن 
واملبدعــني الذيــن يجعلــون مــن االفــكار واقعــاً ملموســاً االمــر الــذي 

يدفــع عجلــة النمــو االقتصــادي ويخلــق فــرص عمــل.

عــدة  يف  النشــاطات  مــن  مجموعــة  العاملــي  الريــادة  اســبوع  شــمل 
مؤسســات وجامعــات حيــث مت اختتــام االســبوع بعمــل حلبــة مســابقات 
ــر  ــر الكبي ــة مســتويات كان لهــا االث ــى ثاث ــة وعل بــني املشــاريع الريادي
يف تشــجيع الشــباب علــى تطويــر مشــاريعهم يف مجــال تكنولوجيــا 

واالتصــاالت. املعلومــات 
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دعم فعاليات 
Microsoft Imagine Cup

  Microsoft imagine cup قامــت »بالتــل« بدعــم احلــدث العاملــي
»كأس مايكروســوف للتخيــل« يف فلســطني والــذي أقيــم يف جامعــة 
التحكيــم  جلنــة  يف  باملشــاركة  وقامــت  خضــوري  التقنيــة  فلســطني 

وقدمــت جوائــز للفائزيــن.

يهــدف هــذا احلــدث الــى حــث الطلبة على اســتخدام خيالهــم و مواهبهم 
خللــق احللــول التكنولوجيــة، ويضــم احلــدث أكثــر مــن 1,650,000 

طالــب ويشــارك فيــه أكثــر مــن 190 دولــة حــول العالــم.

   Startup Weekend دعم فعاليات
في غزة

يف   Startup Weekend فعاليــات  االتصــاالت  مجموعــة  دعمــت 
ــال Gaza Sky Geeks. تســاعد  ــا مســرعة األعم ــي تنظمه غــزة والت
هــذه الفعاليــات اصحــاب املشــاريع الناشــئة علــى مواجهــة الكثيــر مــن 
التحديــات فيقــوم املشــاركون مــن خالهــا بطــرح األفــكار و تشــكيل 
الفــرق بنــاء علــى األفــكار األفضــل، والعمــل علــى إنشــاء منــوذج العمــل 
يف 72 ســاعة فقــط ومســاعدتهم علــى اكتشــاف نقــاط القــوة والضعــف 
يتعلمــون  حيــث  والنجاحــات،  االخفاقــات  ومكامــن  مشــاريعهم،  يف 

ــدء املشــاريع الناشــئة وإطــاق املشــاريع الناجحــة. أساســيات ب
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قامــت مجموعــة االتصــاالت بتجهيــز غرفــة  التدريــب التكنولوجــي يف جمعيــة حــوار للتنميــة المجتمعيــة  والتــي تهــدف الــى توفير ســبل تدريب 
متطــورة، ويســتفيد مــن خدمــات القاعــة 500 مــن  الطــاب والشــباب والنســاء يف منطقــة رام اهلل، كمــا مت دعــم انشــاء شــبكة وقاعــدة بيانــات يف 
سبســطية بهــدف تطويــر اخلدمــات تكنولوجيــاً واداريــاً، ويفيــد املشــروع 3000 مواطــن يف بلــدة سبســطية، كمــا  دعمــت مجموعــة االتصــاالت 
مشــروع تطويــر مكتبــة قلقيليــة الكترونيــا وذلــك مــن منطلــق اهتمامهــا بنشــر املعرفــة والثقافــة يف فلســطني، وجعلهــا متاحــة أمــام جميــع أفــراد 
املجتمــع الفلســطيني، األمــر الــذي ينســجم ورؤيــة املجموعــة نحــو نشــر املعرفــة الرقميــة يف الوطــن، حيــث يخدم املشــروع اكثر مــن 3700 من رواد 
املكتبــة. ودعمــت مجموعــة االتصــاالت مشــروع »فتيــات تكنولوجيــات« فــي غــزة  والــذي تنفــذه جمعيــة فجــر لإلغاثــة والتنميــة، يعمــل املشــروع 
علــى متكــني الفتيــات والنســاء وزيــادة اإلهتمــام بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال مــن اجــل توعية وتطوير املرأة ورفدها بســبل املعرفــة والعلم حيث 

سيســتفيد مــن املشــروع اكثــر مــن 4000 فتــاة وامــرأة مــن املجتمــع احمللــي.
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برنامج توظيف الخريجين الفلسطينيين

ــا«،  ــات »بيت ــة املعلوم ــع احتــاد أنظم ــاون م ــف اخلريجــني الفلســطينيني بالتع ــج توظي ــا دعمــت مجموعــة االتصــاالت برنام كم
اســتفاد مــن البرنامــج حوالــي 45 خريجــاً حيــث  يهــدف البرنامــج الــى توفيــر فــرص عمــل و تدريــب وتطويــر مدفوعــة األجــر 
لســتة شــهور للخريجــني  العاطلــني عــن العمــل يف املؤسســات ذات العاقــة، وتتيــح لهــم املجــال الكتســاب خبــرة عملبــة يف مجــال 

البرمجــة والتكنولوجيــا ويفتــح لهــم فرصــة االســتمرار يف ســوق العمــل. حيــث وفــر البرنامــج 48,600 ســاعة عمــل. 

بنهايــة املشــروع وبعــد ان مت توظيــف 45 متــدرب داخــل 21 مؤسســة عاملــة يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات مــن ضمــن أعضــاء 
اإلحتــاد تبــني أن العديــد منهــم قــد بقــي علــي رأس عملــه مثبــت ويعمــل حتــى بعــد إنتهــاء املشــروع  حيــث مت توظيــف وتثبيــت 29 

خريــج مــن أصــل 45 خريــج يف املؤسســات العاملــني فيهــا  واملتبقــي منهــم  16 خريــج بقــوا كمتدربــني فقــط.
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”Go Professional“ ”جوال تواصل البرنامج التدريبي  “احترف
وتشارك في يوم التوظيف في الجامعات

قامــت جــوال برعايــة مجموعــة مــن أيــام التوظيــف موزعــة علــى مختلــف اجلامعــات الفلســطينية القــت اقبــاال كبيــرا مــن قبــل الطاب 
نظــراً لفتــح بــاب التوظيــف لبرنامــج Go Professional والــذي يســتهدف اخلريجــني اجلــدد لفتــح فــرص العمــل والتدريــب الوظيفي 

امامهم. 
وبرنامــج »احتــرف« هــو برنامــج تدريبــي موجــه للخريجــني اجلــدد والكــوادر الفلســطينية الشــابة مــن التخصصــات التجارية،اإلداريــة 
، االنســانية و نظــم املعلومــات االداريــة واللغــات ، مت تصميــم هــذا البرنامــج ليجمــع بــني الــدورات التدريبيــة و اخلبــرة العمليــة بحيــث 
يقضــي املتدربــون مــدة 23 شــهر ينتقلــون خالهــا يف عــدد مــن دوائــر الشــركة بهــدف تطويــر مهاراتهــم و إثــراء الســيرة الذاتيــة لديهــم 

بخبــرة عمليــة حقيقيــة و دورات متخصصــة تؤهلهــم احلصــول علــى فــرص عمــل متنوعــة.
وقــد اســتفاد 300 خريــج مــن الضفــة وغــزة منــذ انطــاق البرنامــج يف عــام 2012، حيــث مت اســتيعاب 65 متــدرب خــال 
2015 ومت تخريــج 19 متــدرب علمــا ان املتــدرب يحصــل خــال فتــرة تدريبــه علــى مزايــا متعــددة مثــل الراتــب الشــهري واملكافــآت، 

التأمــني الصحــي، اجــازات مدفوعــة، دقائــق مجانيــة وأجهــزة جــوال باالضافــة الــى شــهادات التدريــب. 
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التعليم

 جنحــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية يف حتقيــق الكثيــر مــن االجنــازات علــى كافــة االصعــدة املتعلقــة بأهدافهــا يف مجالــي التعليــم واملعرفــة،
 حيــث تواصــل مجموعــة االتصــاالت ســعيها الــدؤوب، وبالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، ومــع العديــد مــن اجلامعــات الفلســطينية
 العريقــة، إدراكاً للتمّيــز يف متكــني الطــاب الفلســطينيني مــن خــال االســتمرار يف  تنفيــذ مزيــد مــن البرامــج التــي ترمــي إلــى وضــع أســاس قــوي
ملســيرة تعليميــة مســتمرة مــزودة بــاألدوات الازمــة التــي تســاعدهم علــى حتقيــق تفوقهــم، وبالتالــي لعــب دور قــوي يف إزدهــار مســتقبل وطنهــم.

»يف احلديــث عــن مبــادارت القطــاع اخلــاص جتــاه املجتمع الفلســطيني؛ 
يتــداول كثيــرون مصطلــح »املســؤولية االجتماعيــة«، وثّمــة مــا يســتوجب 
إطــار  يف  تنــدرج  باتــت  معظمهــا  بــل  املبــادرات  بعــض  إن  القــول 

املســؤوليتني الوطنيــة واألخاقيــة.

يف هــذا اإلطــار؛ يأتــي احلديــث عــن مبادرة مجموعــة االتصاالت لتوفير 
فــرص تعليميــة للطلبــة املتفوقــني ممــن هــم أشــد حاجــة، ومبا يعــّزز بناء 
جيــل مؤهــل إلســناد مشــروعنا الوطنــي وبنــاء دولتنــا املســتقلة بحضــور 

يتــوازى وحجــم كل العطــاءات التــي كانــت، والتــي ملـّـا تــزل متواصلــة.

ــادرات  ــل أمنوذجــاً للمب ــت« ميّث ــر، فــإن برنامــج« أبجــد ن ــد أكث وبتحدي
النوعيــة وللشــراكات الفاعلــة بــني القطاعــني العــام واخلــاص، ولعــل 
ــة  ــت لكافــة املــدارس احلكومي ــر االنترن ــادرة مــن توفي ــه املب مــا تتضمن
ــل بجعــل  ــد مــن اإلجنــازات، فهــو كفي دون اســتثناء إجنــاز يؤســس ملزي
التوجهــات نحــو رقمنــة التعليــم، وتوظيــف التكنولوجيــا يف العمليتــني 
التعليميــة واإلداريــة، واســتثمار التكنولوجيــا للتواصــل بــني القطاعــات 

ــة. املختلفــة حقيقــة واقع

كل التقديــر ملجموعــة االتصــاالت ومعــا إلرســاء فضــاء التكامــل، وبلــورة 
ــاء ملســتوى  ــال االرتق ــا آم ــا دوم ــة حتكمه ــدة لعاق ــم مامــح جدي معال

املاحــم البطوليــة ألبنــاء شــعبنا«.

معالي الدكتور صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي
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دعم مشاريع تجهيز وتأثيث 
مباني وساحات في جامعة 

القدس 

والقطــاع  اجلامعــات  بــني  احلقيقيــة  الشــراكة  »تتميــز 
اخلــاص بالنمــو املســتمر املرتبــط باالهتمــام بايجــاد البيئــة 
التعليميــة املناســبة، ومــا تقــوم بــه مجموعــة االتصــاالت 
الفلســطينية مــن خــال دعــم مشــروع جتهيــز مداخــل 
وســاحات وتأثيــث ملبانــي جامعــة القــدس الواقعــة يف بيــت 
حنينــا باالضافــة لبعــض املراكــز يف البلــدة القدميــة يف 
ــق هــذه الشــراكة  القــدس يعكــس االهتمــام الكبيــر يف خل
الفاعلــة والتــي تفضــي الــى توفيــر ســبل ضمــان جــودة 

التعليــم ومتطلبــات النهــوض بقطــاع التعليــم العالــي.

يســاعد  القــدس  قلــب  واملراكــز يف  املبانــي  ترميــم  ان   
يف خلــق بيئــة تعليميــة متكاملــة للطلبــة ممــا يزيــد مــن 
صمودهــم وســط التحديــات املختلفــة التــي تواجــه اجلامعــة 

وطابهــا«.

أ. د. عماد أبو كشك - رئيس جامعة القدس
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دعم مشاريع في جامعة القدس 
المفتوحة

»مــن خــال الشــراكة بــني مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وجامعــة 
القــدس املفتوحــة، متكنــت املؤسســتني مــن حتقيــق فائــدة ملحوظــة يف 
مجــاالت مختلفــة، أهمهــا االجتماعيــة واألكادمييــة والثقافيــة، حيــث 
مثلــت مجموعــة االتصــاالت شــريًكا اســتراتيجًيا جلامعــة القــدس 
املفتوحــة وحليًفــا لهــا علــى مــدار ســنوات مضــت، كمــا كانــت واحــدة 

مــن أكثــر املؤسســات دعًمــا للجامعــة وطلبتهــا.
املفتوحــة علــى  للقــدس  االتصــاالت  يقتصــر دعــم مجموعــة  ولــم 
اقامــة  يف  وبصمــة  دور  لهــا  كان  بــل  املختلفــة،  األنشــطة  متويــل 
إلــى تغييــر الواقــع الفلســطيني نحــو  مؤمتــرات ومحافــل هدفــت 
األفضــل، واخلــروج بنتائــج وتوصيــات مدروســة ومبنيــة علــى أســس 
علميــة ومنهجيــة لتطبــق علــى الواقــع، وذلــك يف مختلــف املجــاالت.
فشــراكة »القــدس املفتوحــة«، بصفتهــا أكبــر جامعــة فلســطينية، مــع 
مجموعــة االتصــاالت وشــركاتها، بصفتهــا أكبــر املؤسســات الوطنيــة، 
تأتــي يف إطــار املســؤولية املجتمعيــة للجانبــني، اللذيــن يســعيان إلــى 

حتقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني«.
أ.د. يونس عمرو - رئيسة جامعة القدس المفتوحة

دعم»مسرح جوال«  في كلية فلسطين 
االهلية الجامعية

»لطاملــا تعتبــر مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية مــن ابرز املؤسســات 
الوطنيــة الفعالــة يف املجتمــع الفلســطيني والداعمــة لقطــاع التعليــم 
قطــاع  مــع  وخاصــة  املجتمعيــة  بالشــراكة  تؤمــن  والتــي  واملعرفــة 
التعليــم والتعليــم العالــي وحرصهــا علــى املســاهمة يف تنفيــذ العديــد 
مفهــوم  وتعزيــز  احمللــي  املجتمــع  لدعــم  واملشــاريع  البرامــج  مــن 
االســتدامة، تأتــي مســاهمة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية يف 
دعــم كليــة فلســطني االهليــة اجلامعيــة خاصــة وقطــاع التعليــم العالــي 
للمجموعــة  املجتمعيــة  املســؤولية  وعيهــا ألهميــة  إطــار  عامــة يف 
وحتملــه الــدور امللقــى علــى عاتقهــا يف تنميــة املجتمــع الفلســطيني، 
العالــي على مكانــة مميــزة ضمــن  التعليــم  حيــث يســتحوذ قطــاع 
أجنــدة عمــل املجموعــة يف مجــال املســؤولية املجتمعيــة علــى اعتبــار 
إن قطــاع التعليــم العالــي ميثــل ركيــزة أساســية لتطــور أي مجتمــع«.

األستاذ عماد الزير - مساعد الرئيس للشؤون المالية واإلدارية

مجموعة االتصاالت تكرم اوائل 
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منح مجموعة االتصاالت الفلسطينية الجامعية

وتســتمر مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية يف توفيــر فــرص تعليميــة للشــباب الفلســطيني املتفــوق علــى اســاس االشــد حاجــة، وضمــن معاييــر 
محــددة،  بهــدف بنــاء قدراتهــم وتنميــة مهاراتهــم، فقامــت بدعــم 3300 طالــب وطالبــة منــذ بدايــة برنامــج مجموعــة االتصــاالت للمنــح اجلامعيــة 
عــام 2010  منهــم )129( مــن الطــاب االيتــام القاطنــني يف دور الرعايــة. حيــث مت يف العــام 2015 دعــم )89( طالــب مــن الطــاب االيتــام و 

)36( طالــب مــن الطــاب ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

ومثــل كل عــام،  قامــت املجموعــة مبراجعــة املعاييــر اخلاصــة بإختيــار الطــاب بحيــث مت رفــع املعــدالت للطــاب املقبولــني مــن األيتــام مــن 75% 
الــى %80 ، كمــا مت إختيــار مــن حصــل علــى معــدل %90 فأعلــى مــن ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة ومت دعــم 13 طالــب بــدالً مــن العشــرة 

األوائــل ليصبــح عــدد الطــاب مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة املســتفيدين 56 طالــب وطالبــة. 
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رابطة خريجي مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية 

بلــغ عــدد اخلريجــني  للعــام 2015  )132( طالــب وطالبــة مــن خريجــي منحــة مجموعــة االتصــاالت اجلامعيــة وخريجــي منح االيتــام، حيث انضم 
هــؤالء اخلريجــني الــى )45( خريــج مــن عــام 2014 قامــوا بتأســيس نــواة الرابطــة، أمــا يف هــذا العــام  فقــد  مت إنشــاء نظــام داخلــي وعقــد 
مجموعة من النشــاطات وإنشــاء صفحة على شــبكة التواصل اإلجتماعي تضم كافة اخلريجني لتســهيل التواصل بينهم بهدف تبادل اخلبرات و 

عمــل دورات تأهيــل وتدريــب لزيــادة فرصهــم يف االلتحاق بالعمل.

ولتحقيــق اكبــر قــدر مــن دميومــة برنامــج املنــح اجلامعيــة قامــت »رابطــة خريجــي مجموعــة االتصــاالت  الفلســطينية«  بتوفيــر اول منحــة جامعيــة 
يغطيهــا منتســبي الرابطــة حيــث اســتفادت مــن املنحــة طالبــة مــن الطلبــة االيتــام.  

»جــاءت فكــرة الرابطــة من خال ســعي مجموعة االتصاالت الفلســطينية 
لتأســيس جتمــع شــبابي مثقــف، يعمــل جنبــاً إلــى جنــب لتقــدمي اخلدمــة 
املجتمعيــة، وحتقيــق التواصــل الفاعــل واإليجابــي بــني مؤسســات التعليــم 
باملجتمــع  النهــوض  أجــل  مــن  املدنــي،  املجتمــع  ومؤسســات  العالــي 
ــة املســتدامة، وإكســاب الشــباب  ــة املجتمعي ــق التنمي الفلســطيني وحتقي
وإطاعهــم  احمللــي  باملجتمــع  ودمجهــم  الازمــة  واملهــارات  اخلبــرات 
بإيجابيــة  والعمــل  الفلســطيني  للمجتمــع  املتناميــة  االحتياجــات  علــى 
الشــباب وتبــادل  لــدى  وانتمــاء وتقــدمي اخلدمــات وتعميــم اخلبــرات 
اآلراء واألفــكار التــي مــن شــأنها بنــاء اإلنســان الفلســطيني القــادر علــى 
القيــادة والتأثيــر يف األخريــن وشــعارنا االنتمــاء والفاعليــة والتكامــل بــني 

ــال. األجي
تســعى الرابطــة إلــى توطيــد العاقة بني الطالب الفلســطيني ومؤسســات 
املجتمــع املدنــي؛ مــن أجــل خلــق جيــل متعلــم وفاعــل يف املجتمــع للنهــوض 
مبســيرة التنميــة، كمــا تعمــل علــى توفيــر البرامــج واخلدمــات واخلبــرات 
للشــباب مــن خــال االهتمــام بتطويــر قدراتهــم وتبــادل اخلبــرات للوصول 

إلــى مرحلــة مــن التكامــل يف األدوار. 
وتعمــل الرابطــة علــى ترســيخ مفاهيــم احلــوار الهــادف، وامتــاك مهــارات 
االتصــال والتواصــل بــني األفــراد وكذلــك تنميــة مفهــوم التفكيــر اإلبداعــي 
ــى  ــر والقــدرة عل ــة وتقــدمي مشــاريع لهــا عاقــة بأمنــاط التفكي ــدى الطلب ل

ــكار. االبت

وتســعى الرابطــة الــى اثــراء ثقافــة العطــاء بــني منتســبيها  مــن خــال توفيــر 
العديــد مــن املنــح واملقاعــد الدراســية يف اجلامعــات الوطنيــة؛ حيــث قدمــت 

الرابطــة أول منحــة دراســية اســتفادت منهــا احــدى الطالبــات االيتــام«.                                     

ابراهيم علي ابراهيم رزيقات  - رئيس رابطة الخريجين
خريج اإلدارة واإلقتصاد - جامعة النجاح الوطنية - يعمل في بلدية تفوح
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

»كانت البداية حللم لطاملا انتظرته وحلمت به

عندمــا ذكــر اســمي يف نتائــج الثانويــة العامــة وحصولــي علــى معــدل 93.6، كان هــذا 
ــدة مــن حياتي.كنــت ســعيدة جــدا ويف نفــس  ــة جدي ــة ملرحل ــة وبداي ــة ملرحل ــوم نهاي الي
الوقــت كانــت غصــة يف قلبــي فــكان أبــي معــاق واثنتــان مــن أخواتــي يف اجلامعــة 
ــت  ــة، كن ــة التعليمي ــو املرحل ــي يف الســن يجــب أن يكمل ــاث أخــوة يصغرونن ــاك ث وهن
ــه فكــرت يف أن  متأكــدة أن احلمــل علــى كاهــل أبــي يــزداد وأنــه ليــس مبقــدوره حتمل
أؤجــل ســنة جامعيــة وباتــت هــذه الفكــرة راســخة يف عقلــي إلــى أن ســمعت خبــر منحــة 
مجموعــة اإلتصــاالت أثنــاء ذهابــي الــى مدينــة رام اهلل لتصديــق شــهادات الثانويــة 
العامــة، ســمعت اخلبــر عــن طريــق احــدى احملطــات اإلذاعيــة علــى الراديــو، كان األمــر 

شــبه مســتحيل ولكــن لــم يكــن لــدي طــوق للنجــاة ســواه.
أخــذت جميــع األوراق املطلوبــة بالرغــم مــن أن املعظــم شــكك يف النتيجــة، كان أملــي 
بربــي كبيــرا وأخــذت أدعــوه ليتــم قبولــي لهــذه املنحــة، وفعــا بعــد فتــرة مــن التقــدمي 
ــي وال مبجموعــة اإلتصــاالت،   ــي برب ــم يخــب ظن ــن املنحــة ول ــي لإلســتفادة م مت قبول
ــار هــي ســبب  ــة  يف االختي ــات املتبع ــر و اآللي ــع أن املعايي ــة نظــري للجمي ــت وجه وأثب

حصولــي علــى املنحــة.

وســجلت يف اجلامعــة ولــم تتأخــر مجموعــة االتصــاالت للحظــة عــن ايــداع النقــود يف 
حســابي اجلامعــي ,, وللتشــجيع أكثــر قامــت مجموعــة اإلتصــاالت بإعامنــا أنــه ميكــن 
أن تســتمر املنحــة اذا مت حتصيــل معــدل 80 فأعلــى وفعــا كانــت مجموعــة االتصــاالت 
عنــد وعدهــا لنــا وكانــت معنــا حتــى نهايــة الرحلــة اجلامعيــة ولــم تتــوان أبــدا عــن تقــدمي 
املســاعدة لــي ولــم تتأخــر ثانيــة واحــدة عــن ايــداع املبلــغ كامــل يف حســابي كانــت مبثابــة 
ــي  ــم ل ــت كحل ــي، كان ــة مــن امــي ل ــت دعــوة صادق ــي , كان ــزاح عــن كاهــل أب حمــل وان

وبفضــل اهلل وفضــل مجموعــة اإلتصــاالت قمــت بتحقيقــه.

هكــذا كانــت رحلتــي مــع اإلتصــاالت التــي مهمــا نطقــت بكلمــة شــكرا أبقــى مقصــرة يف 
حقهــا ومهمــا مدحــت يبقــى الــكام عاجــزا عــن وصفهــا«.

هبة نعالوه - خريجة اإلدارة واإلقتصاد - جامعة خضوري

 3300
طالب وطالبة استفادوا حتى اآلن

 من منح مجموعة االتصاالت

التقرير السنوي للمسؤولية المجتمعية 542015



»مــع كل يــوم كان ميضــي يف النصــف األول مــن العــام 2010، كنــت أقتــرب شــيئاً 
فشــيئاً مــن انهــاء املرحلــة الثانويــة املدرســية، وبدايــة فصــل جديــد يف حياتــي، حياتــي 
اجلامعيــة. كانــت الكثيــر مــن الكلمــات تتــردد علــى مســامعي عــن صعوبــات ســأواجهها 
بســبب التكاليــف املرتفعــة للدراســة اجلامعيــة، وأننــي لــن أمتكــن مــن اســتكمال مرحلــة 
البكالوريــوس. ثــم تخرجــت مــن التوجيهــي بالكثيــر مــن العامــات، لكــن بالقليــل القليــل 

مــن املــال الــازم لتغطيــة تكاليــف الدراســة اجلامعيــة ، خصوصــاً األقســاط. 
متامــاً كحياتــي اجلامعيــة الوليــده يف عامهــا األول، كانــت منحــة مجموعــة اإلتصــاالت 
الفلســطينية وقتــذاك. لــم يــدر يف خلــدي البتــة وأنــا أقــدم األوراق املطلوبــة لهــذه املنحــة 
كان يفتــرض حتــى تلــك الفتــرة أن تغطــى عامــاً واحــداً فقــط حســب اإلعــان أن أكــون 
أحــد احملظوظــني باحلصــول عليهــا. كان فرحــي غامــر يف اللحظــة التــي علمــت فيهــا 
بحصولــي علــى املنحــة وتكــرر األمــر ذاتــه يف الســنني الاحقــة، كنــت مثــل العطشــان 
الــذي وجــد املــاء حقــاً يف صحــراء مقفــرة بعــد أكــوام مــن الســراب، ثــم صــارت املنحــة 
ــت جــذوة التحــدي  ــة، فبقي ــة عالي ــى معــدالت جامعي ــن يحافــظ عل متجــددة ســنوياً مل

مشــتعلة ألمتكــن مــن احلصــول علــى املنحــة مــرة بعــد أخــرى. 
وحــني أســترجع ذكريــات الفصــول الدراســية يف بواكيــر أيامهــا حيــث الطوابيــر التــي ال 
تنتهــي مــن أجــل التســجيل، حيــث غيــري مــن الطــاب الذيــن واجهــوا صعوبــات ماديــة 
ولــم يفلحــوا يف ايجــاد منحــة تقيهــم بــؤس هــذه الطوابيــر، كنــت أشــعر بفضــل اهلل ثــم 

منحــة مجموعــة اإلتصــاالت علــي، أمــا لرفاقــي يف هــذه الطوابيــر األمــر عينــه.
ــا أن الظــروف  ــا وعلمه ــة، ليقينه ــى النهاي ــة معــي حت بقيــت مجموعــة اإلتصــاالت وفي
حتيــد اإلنســان قليــًا، ال عــن هدفــه، وإمنــا عــن الطريــق التــي يســلكها لتحقيــق ذلــك 
الهــدف. إن الدافعيــة وروح املثابــرة التــي أوجدتهــا يّف هــذه املنحــة حيــث احلــرص 
علــى رفــع معدلــي التراكمــي، آتــت ثمارهــا مــرة أخــرى يف أروقــة الكليــة اجلديــدة، 
فظهــر اســمي علــى لوحــة الشــرف خمــس مــرات يف خمســة فصــول متتاليــة وتخرجــت 
ــه مــا يحــب لنفســه،  ــى يحــب ألخي ــاز، وألن اإلنســان ال يكــون انســاناً حت بدرجــة امتي
ــاج آخــر،  ــأن مكانــي الشــاغر يف هــذه املنحــة قــد امتلكــه طالــب محت كنــت مســروراً ب

يعوزهــا وأحــق بهــا منــي!
اآلن، بعــد كل هــذه األعــوام التــي مــرت مســرعة، هأنــذا انظــر إلــى خمــس ســنني 
جامعيــة مضــت، كمــا ينظــر اإلنســان إلــى ســفح الــوادي مــن قمــة اجلبــل الــذي تســلقه، 
أقولهــا وال منفعــة لــي يف شــيء حتــى أمتلــق قــوالً أن أكثــر مــا اســعدني يف هــذه 
املنحــة امريــن اثنــني أولهمــا أن القائمــني علــى هــذه املنحــة حرصــوا وبذلــوا كل مــا يف 
وســعهم أن تصــل املنحــة ملســتحقيها دون غــن وظلــم، حيــث العــدل عمــاد تطــور األمم 
ــم مــن طــرف خريجــي  ــب يتي ــي فكانــت فكــرة دعــم طال واملجتمعــات، أمــا األمــر الثان
املجموعــة، حيــث ينمــي هــذا فكــرة العطــاء، بــدالً مــن األخــذ دون مقابــل، وأن مــن يتنكــر 

ملاضيــه يتنكــر ملســتقبله أيضــاً!
إن احلقائــق الصغيــرة لــم تكــن يف البــدء ســوى األحــام الكبيــرة. يف كل صبــاح أذهــب 
فيــه إلــى عملــي احلالــي كمحاســب يف شــركة يونيبــال، حيــث هــذه احلقيقــة الصغيــرة، 
يداعــب مخيلتــي فكــرة أن حلــم األمــس الكبيــر كانــت مجموعــة اإلتصــاالت الفلســطينية 
ــاً فيــه، حيــث كان لهــا فضــل كبيــر يف خروجــي مــن عنــق الزجاجــة وبنــاء أرضيــة  ركن
صلبــة ملســتقبلي، أمــًا الشــيء نفســه ألترابــي وزمائــي مــن منتفعــي هــذه املنحــة، 
وملجموعــة اإلتصــاالت الفلســطينية شــكراً كبيــراً بحجــم الســماء، شــكراً مــن القلــب«.

يوسف غازي حسين - خريج اإلدارة واإلقتصاد - جامعة بيرزيت
يعمل في شركة يونيبال
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ــة يف مجــال  ــدة الشــعار 5 ســنوات مــن دراســتها اجلامعي أنهــت عائ
الطب البشري، تفصلها سنة واحدة فقط عن حتقيق احللم، باستام 
شــهادة الطــب، لكــن تفــوق الشــعار ومثابراتهــا وصــل حلــد قبولهــا 
لدراســة املاجســتير يف لنــدن يف إحــدى أفضــل اجلامعــات يف العالــم 
King’s college London، حتــى قبــل أن تنهــي درجــة البكالوريــس 

يف جامعــة النجــاح.

تقــول عائــدة الشــعار )23 عامــا( مــن مدينــة نابلــس: »أنهيــت الثانويــة 
العامــة عــام 2010 وحصلــت علــى معــدل 99.2 لكننــي لــم أكــن مــن 
العشــرة األوائــل علــى الضفــة، لذلــك لــم أحصــل علــى منحــة دراســية، 
وكان حلمــي أن أدرس الطــب .. ولكــن دراســة الطــب مكلفــة جــداً، 
إال أن إصــرار عائلتــي وتشــجيعهم لــي دفعنــي للتســجيل يف كلية الطب 

البشــري بجامعــة النجــاح الوطنيــة«.

الصعوبــات لــم تقــف أمــام حلــم الطالبــة الشــعار، فهــي تتمنــى أن 
ــة،  ــاج األبحــاث والدراســات اجلامعي ــة ، تشــارك يف إنت ــح طبيب تصب

ــه. ــا املجــال لتطلق ــرك له ــم أن يت ــداع حَتل ــا إب بداخله

تقــول الشــعار: »تقدمــت ملنحــة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
علــى االنترنــت، وأنــا يف الســنة اجلامعيــة األولــى، وبحمــد اهلل كافــة 
شــروط املنحــة انطبقــت علــّي ومت قبولــي بهــا، كانــت تغطــي ســنة 
واحــدة فقــط، لكــن مــن كان معدلــه اجلامعــي جيــد جــداً، كانــت 
مجموعــة االتصــاالت تعــده بأنهــا ســتغطي ســنواته القادمــة أيضــا، 
وبالفعــل قدمــوا لــي منحــة غطــت 5 ســنوات مــن تعليمــي اجلامعــي«.

وعــن اشــتراكها يف مبــادرة »مــن طالــب إلــى طالــب« تقــول عائــدة: 
»قدمــت دروســاً خاصــة باللغــة اإلجنليزيــة لفتيــات يتيمــات يف جمعيــة 
االحتــاد النســائي، األمــر الــذي أدى لرفــع حتصيلهــن األكادميــي يف 
اللغــة االجنليزيــة لـــ 15 درجــة، فشــعرت حينهــا بالســعادة تغمرنــي«.

و تكمــل: »أتطلــع إلــى املســاهمة يف توفيــر املنــح الدراســية لألجيــال 
القادمــة علــى قــدر اســتطاعتي عنــد دخولــي ســوق العمل يف املســتقبل 
ــت  ــي حصل ــزة الت ــم املمي ــر فرصــة التعلي ــى تتوف ــك حت ــب، وذل القري

عليهــا ألعــداد أكبــر مــن أبنــاء شــعبنا«.

الطالبة عائدة الشعار 
االتصــاالت  مجموعــة  منحــة  علــى  احلاصلــة 
حتقــق الترتيــب اجلامعــي املتميــز فتحصــل علــى 
منحــة  لدراســة املاجســتير يف لنــدن قبــل انهــاء 

البكالوريــوس.
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مبادرة من طالب الى طالب
حقــق برنامــج مجموعــة االتصــاالت للمنــح اجلامعيــة جناحــات جديــدة مــن خــال اســتمراره يف تنفيذ مبادرة »من طالب إلى طالــب« والتي يتولى 
فيهــا الطلبــة املســتفيدون مــن املنــح اجلامعيــة مســؤولية تعليــم عــدد مــن طلبــة املــدارس ذوي الدخــل املتدنــي، حيــث وصــل عــدد الطــاب املشــاركني 
يف املبــادرة بشــكل تراكمــي )193(  يفيــدون )856 ( مــن التاميــذ برفــع مســتواهم يف مــواد محــددة، وتعتبــر مبــادرة من طالــب الى طالب األولى 
من نوعها يف فلســطني والتي حتّفز على العمل التطوعي ضمن الشــباب بشــكل ممنهج ومدروس، كما يجري تشــجيع الطاب على املشــاركة  من 

خــال تخصيــص نســبة  تغطيــة 5% إضافيــة علــى نســبة املنحــة املمنوحــة للطالــب.
تكمــل مجموعــة االتصــاالت دعمهــا واهتمامهــا يف قطــاع التعليــم العالــي مــن خــال مجموعــة مــن البرامــج واملشــاريع يف عــدد مــن اجلامعــات 
الفلســطينية اميانــاً منهــا بــأن تيســير الســبل واالدوات للمســيرة التعليميــة يشــكل رافــد مهــم يف اســتنهاض التعليــم علــى مســتوى الوطــن، مــن هنــا 

قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بعقــد مجموعــة مــن االتفاقيــات مــع عــدة جامعــات فلســطينية لدعــم مشــاريع مختلفــة.

»ال أدري بالضبــط كــم تعــادُل ضحكــٌة مــن قلــِب صغيــر ، وال أتقــُن 
جــداً احلســابات ، لكننــي أســتطيع جيــداً أن أحتّســس مقــدار اجلمــال 
ــَق مــن  ــي أن ينطل ــوم ، ويســتطيع قلب ــد الي ــق يف عمقــي بع ــذي تخلّ ال
أســاريره ، أن يبتســم - علــى األقــل - يف وســط هــذه الزحمــة القامتــة 
واملنعطفــات اخلانقــة ، أجــل .. اآلن وبعــد هــذه املبــادرة اســتطعُت 
أن أجــد اإلنســان الكامــن يف داخلــي وأن أعطيــه فرصــة احليــاة مــن 
جديــد ، هــذا اإلنســان الــذي حكــم عليــه يف غــزة أن يحاصــر مــن كل 

ناحيــة ومفتــرق ، وأن يــذوق األســى بــكل أشــكاله وخطوطــه.

عشــُت يف هــذه املبــادرة أربعــة أشــهر بقلــب عصفــوٍر يحــاوُل حثيثــاً 
أن مينــَح الســعادة لقلــوٍب مــن الــورِد أنهكتهــا الظلمــة يف هــذه املدينــة 
احملاصــرة ، وبذلــُت جهــدي يف أن أصــل بهــم إلــى مســتوى جميــٍل مــن 

األمــل ، احليــاة أوالً ، ومــن ثــم مســتوى التحصيــل الدراســي.

ميكننــي أن أخبــرك اليــوم أننــي اســتطعت أن أحقــق قيمــًة علــى هــذه 
األرض يــوم نظــرُت يف نتيجــة الطالبــات الذيــن وقفــت قربهــم وإليهــم 
ــذا أن  ــن له ــم ، وميك ــق لديه ــذي حتق ــارق التحســن ال .. يف دهشــة ف
ــذي  ــاه ومقــدار األمــل ال ــذي منحتهــم إي ــي مبقــدار الســعادة ال يخبرن
بثثتــه إليهــم يف كّل يــوٍم إضــايف معهــم ، وميكــن لهــذا فــوراً أن مينحنــي 
طاقــة قويــة ألجــل أن أنطلــق إلــى احليــاة بقلــٍب جديــد حقــق شــيئاً«. 

الطالبة جومانه سمير غيث - الطب البشري/ سنة ثالثة
جامعة األزهر
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نهر اخلير

»يف صغــري زرعــت أمــي يف رأســي فكــرة أن أصبــح طبيبــا ملــا رأت مــن ذكائــي، كبــرت 
وبــذرة الطمــوح تنمــو داخلــي، وحــني حصلــت علــى نتيجــة يف الثانويــة العامــة تؤهلنــي 
ألطــرق بــاب كليــة الطــب، بــدأت طريــق األلــف ميــل. والــدي يعمــل ليــل نهــار، و والدتــي 

تدعــو وتتضــرع؛ فهــو اهلل وحــده مــن سييســر لــي اخلطــوة األولــى كــي أبــدأ حلمــي.

وألنــه ال يخــذل أحــدا، وألن مائكــة الرحمــة حتــف مــن يبتغــي علمــا، هديــت إلــى منحــة 
االتصــاالت الفلســطينية، خيــر بســتان يحتضــن حلمــي حتــى يثمــر، وخيــر يــد متســك 

بــي ألخطــو أول خطــوة.

وألن حبــة اخليــر تنبــت ســبع ســنابل، يف كل ســنبلة مئــة وأكثــر، تطوعــت يف مبــادرة مــن 
طالــب لطالــب، كــي ال يقــف نهــر عطــاء شــركة االتصــاالت بــني يــدي.

ــاء، أبســطها  ــع طــاب ألتقــي بهــم كل اســبوع أو اثنــني، أشــرح لهــم الفيزي ــدأت بأرب ب
وأقربهــا إلــى أذهانهــم، أراعــي فروقهــم الفرديــة. كنــت كلمــا نظــرت يف عيونهــم و 
وجدتهــم قــد فهمــوا واســتفادوا أطيــر فرحــا وتــزداد دافعيتــي كــي أبــذل جهــدا أكبــر، 
ــي  ــى قلب ــاد كلمــا تســلل التعــب إل ــي لاجته ــزود بطاقــة تدفعن ــة أخــرى، أت ومــن ناحي
خــال دراســتي، ناهيــك عــن فــرح أهلهــم بتحســن حتصيلهــم، فمــا األجمــل مــن دعــوات 

يهدونهــا إليــك بســرهم فيهــون اهلل بهــا عليــك.

رغــم ضيــق وقتــي وضغــط دراســتي الكبيــر، وغيابــي الطويــل عــن بيتــي ومخيمــي، 
إال أنــي كلمــا عــدت يف عطلــة جمعتهــم كــي أفيدهــم وأســتفيد، وكنــت أســمح لهــم أن 
يصطحبــوا زماءهــم أيضــا ليســتمعوا للــدرس ويســتفيدوا، فمــن يجــرب مــذاق اخليــر 
مــرة يعتــاده، فــإن لــم يســتطع أن يــرد اجلميــل ملــن ســاندوه وفتحــوا لــه بابــا ليصــل إلــى 

حلمــه، فهــو علــى األقــل صنــع جــدوال صغيــرا يصــب يف نهــر اخليــر فــا ينقطــع«.

الطالب راشد تحسين ابو لبادة  -  الطب البشري / سنة ثانية  - جامعة القدس
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»املبــادرة ذكرتنــي بالدورالعظيــم لوالــدي يف صغــري، إذ كان يّكــرُس الكثيــَر مــن وقتــِه يف 
تعليمــي اللغــة اإلجنليزيــة، ممــا جعلنــي أحبهــا وأتفــوق فيهــا، كبــر معــي االصرارالــذي 
تعلمتــُه منــه، وزادت بداخلــي الرغبــة يف تعليــم غيــري محاولــًة لــرد جــزٍء مــن اجلميــل 
ــى  ــب إل ــادرة مــن طال ــي،  فكانــت »مب ــر يف حيات ــه أث ــكل مــن ل ــل ل ــي فقــط ب ليــس ألب
طالــب » التطوعيــة خيــُر فرصــٍة  لتحقيــَق رغبتــي، فقمــت بإختيــار »أربــع فتيــات« 
مــن الصــف الســادس لتدريســهنُّ اللغــِة اإلجنليزيــة مبعــدل« أربــع« ســاعات أســبوعيا، 
ــٍم أخــر، و يشــعرنني بالتفاعــل االجتماعــي،  ــى عال ــي إل ــَن ينقلنّن ــت ُأنه ــغ إن قل ال أبال
وبالرضــى عــن ذاتــي، أتذكرهــنَّ جيــًدا ، ملــى الطفلــة الذكيــة، متفوقــة يف جميــع املــواد 
الدراســية عــدا اإلجنليزيــة، تقــول لــي »بحــب كل شــيء بالعالــم إال اإلجنليــزي« ، فهــي 
حتتــاج للمزيــد مــن التشــجيع. أمــا نــور فهــي هادئــٌة وانطوائيــة ، حتتــاج إلــى اإلهتمــام  
ــاج  ــا واســع وحتت ــل خياله ــوى القصــص ممــا جع ــة ته ــا آي ــن ، أم ــع اآلخري ــا م ودمجه
للســيطرة عليــه حتــى ال تفقــد تركيزهــا ،أمــا بيســان دائمــة احلركــة، تتســرع يف إجابتهــا 

ممــا يوقعهــا يف اخلطــأ فهــي حتتــاج إلــى التمهــل والتريــث.

أكاد أقــول أننــي جنحــُت يف املبــادرة، فكــم كنــت فخــورة يــوم توزيــع النتائــج، حــني أبــدت 
معلمتهــّن إعجابهــا بــأداء هــؤالء الطالبــات، والتحســن امللمــوس يف حتصيلهــن، صدقــاً 

أنــا ممتنــة لهــنَّ بالســماح لــي باكتشــاف عاملهــَنّ فهــّن ســاعدنني ال أنــا« ! 

الطالبة سمر الحسني - الهندسة / سنة ثانية - الجامعة االسالمية
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»ما ظننت انني افدت بقدر ما استفدت !

شكرا للمبادرة التي خلقت يف نورا أضاء، ولو قليًا، درب طالب آخر، وسكبت يف 
نهجا انقله اينما حللت »ساعد لتساعد«

مش واحد وإثنني وثاث ... واالرقام بعدها بتزيد
طاب مدارس بتفوقوا ... بتحدي وإصرار شديد

وطاب اجلامعة قادوا ... املوكب والهمة حديد
الف شكر وشكر للمبادرة ... كل يوم امل جديد

بدي اوصل رسالة علم ويفخر كل من حولي فيها

وحياتك هذا كل اللي اريد«

 الطالبة مروة الطرايرة - الطب البشري/ سنة سادسة - جامعة القدس

»مجموعة االتصاالت على مدارالسنوات 
ها أنت تقربني املسافات 

بني األهل يف الداخل والشتات 
مجموعة االتصاالت للشعب بشتى الفئات 
مجموعة االتصاالت من طالب الى طالب 

أنتم القلب النابض 
فمــــــــــــــا أجمل تلك البصمات« 

الطالب علي باسم كراز  - اإلدارة واإلقتصاد / سنة ثانية - جامعة فلسطين
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مجموعة االتصاالت تكرم أوائل الثانوية العامة والجامعات
تواصــل مجموعــة االتصــاالت، وللســنة احلاديــة عشــر علــى التوالــي، بدعــم املتفوقــني واملبدعــني مــن اوائــل الثانويــة العامــة  واوائــل 
الكليــات يف اجلامعــات الفلســطينية خللــق روح املثابــرة وتعزيــز حافــز االبــداع لديهــم، حيــث اطلقــت مجموعــة االتصــاالت منــذ احــد 
ــع  حاســوب محمــول »البتــوب« لــكل طالــب كتقديــر ألجتهادهــم وتشــجيعا  ــة، فقامــت بتوزي ــادرة لتكــرمي هــؤالء الطلب عشــر عامــا مب

لهــم إلكمــال مســيرة جناحهــم.
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مختبر لمؤسسات ايواء االيتام ليصل عدد المختبرات 84 مختبر للفئات المهمشة. 

طالب وطالبة من غزة ومن الضفة الغربية أنهوا 140 ساعة تدريبية في مجال الريادة وعلم الحاسوب. 

مسابقات ومبادرات  لريادة االعمال تم دعمها  نتج عنها تطوير أكثر من 100 فكرة. 

مشارك في مبادرة Game Jam تم دعمهم  بهدف تطوير مهارات المشاركين في عملية صناعة االلعاب.

مشروعا تم دعمها من مناطق شمال الضفة لسيدات أعمال وخريجات كليات لتطبيق مشاريعهّن بشكل عملي.

عائلة حصلت على مشاريع مدرة للدخل  من خالل  برنامج «الحق في حياة كريمة»  منها 25 عائلة صياد في غزة.

عائلة إستفادت من برنامج حياة كريمة في السنوات السابقة بنسبة نجاح وإستمراية تعدت %60.
 متدرب تم توظيفهم داخل 21 مؤسسة عاملة في التكنولجيا ضمن مشروع توظيف في غزة تم تثبيت 29 منهم.

نوع من المواد الطبية التي تم توفيرها لقطاع الصحة في غزة.

وجبة غذائية تم توفيرها للمرضى في مستشفيات قطاع غزة

عائلة استفادت من مشاريع تمكين المراة والشباب

طالب وطالبة استفادوا من المنح الجامعية  بشكل تراكمي منذ اطالق البرنامج في عام 2010.

عدد الخريجين الحاصلين على منحة مجموعة االتصاالت ومنتسبين الى «رابطة خريجي المجموعة».
طالب من طالب منحة مجموعة االتصاالت تطوعوا لتدريس 856 من  تالميذ مدارس مختلفة.

استاذ جامعي يستفيدون من برنامج «ايفاد»  الذي يقدم منح دكتوراه في الخارج «ساتذة جامعة بيرزيت.

مدرسة مستفيدة من االنترنت مجانا في المرحلة الثانية من برنامج «ابجد نت».

وحدات تعلم في 6 جامعات فلسطينية تم دعمها لتطوير المحتوى االلكتروني التعليمي. 

كتاب من  المنهاج الفلسطيني اصبحت بشكل نسخ الكترونية تساعد الطالب على التواصل مع المنهاج.

مدرسة شاركت في الحملة العالمية «ساعة من البرمجة» شارك فيها 20,000 طالب وطالبة.
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مختبر لمؤسسات ايواء االيتام ليصل عدد المختبرات 84 مختبر للفئات المهمشة. 

طالب وطالبة من غزة ومن الضفة الغربية أنهوا 140 ساعة تدريبية في مجال الريادة وعلم الحاسوب. 

مسابقات ومبادرات  لريادة االعمال تم دعمها  نتج عنها تطوير أكثر من 100 فكرة. 

مشارك في مبادرة Game Jam تم دعمهم  بهدف تطوير مهارات المشاركين في عملية صناعة االلعاب.

مشروعا تم دعمها من مناطق شمال الضفة لسيدات أعمال وخريجات كليات لتطبيق مشاريعهّن بشكل عملي.

عائلة حصلت على مشاريع مدرة للدخل  من خالل  برنامج «الحق في حياة كريمة»  منها 25 عائلة صياد في غزة.

عائلة إستفادت من برنامج حياة كريمة في السنوات السابقة بنسبة نجاح وإستمراية تعدت %60.
 متدرب تم توظيفهم داخل 21 مؤسسة عاملة في التكنولجيا ضمن مشروع توظيف في غزة تم تثبيت 29 منهم.

نوع من المواد الطبية التي تم توفيرها لقطاع الصحة في غزة.

وجبة غذائية تم توفيرها للمرضى في مستشفيات قطاع غزة

عائلة استفادت من مشاريع تمكين المراة والشباب

طالب وطالبة استفادوا من المنح الجامعية  بشكل تراكمي منذ اطالق البرنامج في عام 2010.

عدد الخريجين الحاصلين على منحة مجموعة االتصاالت ومنتسبين الى «رابطة خريجي المجموعة».
طالب من طالب منحة مجموعة االتصاالت تطوعوا لتدريس 856 من  تالميذ مدارس مختلفة.

استاذ جامعي يستفيدون من برنامج «ايفاد»  الذي يقدم منح دكتوراه في الخارج «ساتذة جامعة بيرزيت.

مدرسة مستفيدة من االنترنت مجانا في المرحلة الثانية من برنامج «ابجد نت».

وحدات تعلم في 6 جامعات فلسطينية تم دعمها لتطوير المحتوى االلكتروني التعليمي. 

كتاب من  المنهاج الفلسطيني اصبحت بشكل نسخ الكترونية تساعد الطالب على التواصل مع المنهاج.

مدرسة شاركت في الحملة العالمية «ساعة من البرمجة» شارك فيها 20,000 طالب وطالبة.
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»احلديقــة العلميــة األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى فلســطني، 
وتأتي إمتداداً لبيت العلوم والتكنولوجيا حيث تعمل على ربط العلوم 
بالترفيــه لــدى الــزوار مــن خــال مجموعة من املعروضــات التفعالية 
والنمــاذج العلميــة املمتعــة، التــي مــن شــأنها تبســيط صــورة العلــوم 
يف اذهــان الــزوار، كمــا متثــل جســما ديناميكيــا يواكــب التطــورات 
واالحداث املتعلقة بكافة املجاالت العلمية والهندسية والتكنولوجية 

املرتبطــة باحليــاة اليومية. 

وتســهم شــركة جــوال عبــر متويلهــا  لهــذا املشــروع بتجســيد منــوذج 
االجيــال  لــدى  األداء  وتطويــر  التدريــس  طــرق  لتحديــث  ناجــح 
القادمة ســواء مــن خــال مســاندة انشــاء احلديقــة العلميــة يف بيــت 
العلــوم او عبــر العديــد مــن املبــادرات التــي اطلقتهــا الشــركة مثــل 
برنامــج تعلــم البرمجــة مــع جــوال، فالتعليــم أصبــح مرتبطــاً ارتباطــاً 
وثيقــاً بالتكنولوجيــا التــي غــدت اليــوم احــد محــركات  تعزيــز العلــم 

واملعرفــة.

نحــن يف مؤسســة النيــزك فخوريــن بهــذا االجنــاز املتميــز، فقــد زار 
احلديقــة العلميــة خــال العــام األخيــر 18,432 زائــر وزائــرة مــن 
طــاب وعائــات ومجموعــات مدرســية وجامعيــة ومؤسســات مــن 
كافة انحاء فلسطني، استمتعوا مبعروضات احلديقة العلمية  التي 

تعــزز مفاهيــم العلوم بطريقــة ممتعة وتفاعلية.

كمــا ويجــدر بالذكــر ان شــركة جــوال ســاهمت ورعــت ســابقا جنــاح 
االتصــاالت يف بيــت العلــوم، والــذي يعــرض تكنولوجيــا االتصــال 
اخلليــوي بطريقــة مبســطة للجمهــور العــام، وقد فــاز الفيلم اخلاص 
عــن االتصــاالت اخلليويــة الــذي انتجتــه النيــزك بدعــم مــن جــوال 
مبهرجــان االفــام العلميــة العاملــي ومت عرضــه يف العديــد مــن دول 

لــم«. لعا ا

م. عارف الحسيني
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيزك
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تطوير مختبرات تعليمية وتدريبية 
توفــر مجموعــة االتصــاالت بيئــة تعليميــة وتدريبيــة موائمــة إلحتياجــات الطــاب فقــد زودت الجامعــة العربيــة االمريكيــة بأجهــزة 
مايكروســكوبات كمســاهمة يف تطوير مختبرات اجلامعة ورفع املســتوى التعليمي للطاب وتطوير ادائهم وحتســني نوعية التعليم يف 
اجلامعــات الفلســطينية ، كمــا دعمــت مجموعــة االتصــاالت  قســم التصميــم الداخلــي يف الكليــة الجامعيــة للعلــوم والتكنولوجيا 
مــن خــال توفيــر جهــاز احلفــر علــى اخلشــب مما ســاهم يف تطوير القســم إضافــة الى تطوير قدرات الطــاب وتعليمهــم احلفر على 
اخلشــب وتنميــة مهاراتهــم. و قامــت مجموعــة االتصــاالت بدعــم كليــة فلســطين التقنيــة مبشــروع تطويــر مختبــر تكييــف وتبريــد 
لتطويــر التدريــب املهنــي، حيــث اســتفاد مــن هــذه املشــاريع 9400 طالبــة وطالــب، كمــا رعــت مجموعــة االتصاالت اإلحتفال الســنوي 

للخريجــني يف كليــة االعــام جامعــة القــدس حيــث مت تكــرمي 105 طالــب وطالبــة.
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دعم برامج تدريبية وتعليم مساند 
اســتمرت مجموعــة االتصــاالت بدعــم فعاليــات وانشــطة مؤسســة انجاز من خال تطويــر برامجها التدريبية التي تقدمها املؤسســة 
لطلبــة املــدارس واجلامعــات مــن خــال متطوعــي القطــاع اخلــاص ذوي الكفــاءة واخلبــرة املميــزة بهــدف تعزيــز الفــرص االقتصاديــة 
للشــباب الفلســطيني عن طريق اكســابهم مجموعة من املهارات تتناســب مع إحتياجاتهم وإعطائهم فرصة التعرف على ســوق العمل 

الفلســطيني ومتطلباتــه واملــدارس حيــث اســتفاد مــن هــذه البرامــج 27,913 مــن الطاب.   

كمــا اســتمرت مجموعــة االتصــاالت بدعــم برنامــج التعليــم املســاند يف البلــدة القدميــة يف مدينــة نابلــس والــذي تشــرف عليــه اللجنــة 
الشــعبية لالجئيــن والــذي يعمــل علــى تعزيــز القــدرات التعليميــة لــدى الطلبــة ذوي التحصيــل األكادميــي الضعيــف، وتطويــر مهارات 

املشــاركني للوصــول إلــى التفــوق الدراســي، حيــث اســتفاد من البرنامــج 60 طالب وطالبة.
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الشباب والرياضة

جوال ترعى الفدائي
تقديــراً وتكرميــاً مــن جــوال لصّنــاع النصــر الذيــن رســموا بســمة غابــت منــذ ســنوات طويلــة عــن وجــوه محبــي الرياضــة الفلســطينية، 
والذيــن أكــدوا بتعبهــم وتفانيهــم احلضــور الوطنــي الفلســطيني يف كل احملافــل العربيــة والدوليــة واإلقليميــة مــن خــال املشــاركة يف 
التصفيــات القاريــة والعامليــة. قدمــت جــوال رعايتهــا ودعمهــا ملنتخبنــا الوطنــي االول لكــرة القــدم )الفدائــي( مؤكــدة علــى الــدور املهــم 

والرئيســي الــذي تلعبــه جــوال يف رعايتهــا املســتمرة والدائمــة للرياضــة الفلســطينية. 

تعمــل جــوال علــى دعــم قطــاع الرياضــة والشــباب ضمــن رعاياتهــا التجاريــة، وقــد ســاهم هــذا الدعــم عبــر ســنوات طويلــة يف احــداث 
تنميــة مســتدامة يف قطــاع الرياضــة والشــباب مــن خــال الشــراكة مــع املؤسســات الرياضيــة الوطنيــة.
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جوال راعي كرة السلة في فلسطين
كمــا التزمــت بذلــك طــوال االعــوام الســبعة املاضيــة، كانــت جــوال ومــا زالــت الراعــي احلصــري لكــرة الســلة الفلســطينية وذلــك 

برعايتهــا لــدوري كــرة الســلة للدرجــة املمتــازة، وكأس فلســطني والــذي اطلــق عليــه كأس جــوال لكــرة الســلة للعــام 2015.
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ماراثون فلسطين الدولي الثالث
قدمت جوال رعايتها الذهبية ملاراثون فلسطني الدولي الثالث يف بيت حلم والذي تنظمه اللجنة األوملبية واملجلس األعلى للشباب 
والرياضة وبالتعاون مع مؤسســة »احلق يف احلركة« الدمناركية. وشــهد املاراثون بنســخته الثالثة إقباالً كبيرا، حيث بلغ عدد 
املشاركني 3100 منهم 617 مشاركاً وفدوا من 50 دولة حول العالم، وبلغ عدد املشاركات من اإلناث 40% كما شهد املاراثون 
 مشاركة 48 متسابقاً من قطاع غزة، شاركوا ألول مرة يف فعاليات املاراثون وحققوا نتائج طيبة وكان حلضورهم متّيزاً خاصاً. 

وأعقــب االنطــاق يف املاراثــون،  إقامــة العديــد مــن الفعاليــات وتنوعــت ما بني العروض املســرحية واألغانــي الفلكلورية، وكلها 
أضفت أجواء جميلة على املاراثون.
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»نركض لألمل بخطوات كبيرة«
مبناســبة يــوم الطفــل الفلســطيني نظمــت جــوال ماراثــون لاطفــال حتــت عنــوان »نركــض لامــل بخطوات 
ــة والتعليــم  ــون بالتنســيق مــع وزارة التربي ــم هــذا املاراث ــرة«، يف كل مــن الضفــة و غــزة، ويأتــي تنظي كبي
ومبشــاركة أكثــر مــن 200 طالــب وطالبــة مــن املراحــل االساســية يف محافظــة رام اهلل والبيــرة وقطــاع 

غــزة.

ويأتــي احتفــال »جــوال« بيــوم الطفــل الفلســطيني مــن خــال املاراثــون اخلــاص باألطفــال، البــراز معانــاة 
أطفــال فلســطني الذيــن يعانــون مــن أبســط حقوقهــم للتمتــع بطفولتهــم البريئــة وحقهــم يف احليــاة، 
وليجــدد أطفالنــا يف هــذا اليــوم بحثهــم عــن احلريــة والعيــش بكرامــة كســائر أطفــال العالــم ســواء علــى 

الصعيــد االجتماعــي أو إعطائهــم فرصــة للتعبيرعــن آرائهــم أو حتــى مشــاركتهم يف احليــاة العامــة.
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الصحة

دعم القطاع الصحي
تقــوم مجموعــة االتصــاالت بدعــم القطــاع الصحــي مــن خــال إنشــاء املراكــز الصحيــة وتطويــر املستشــفيات وذلــك بأقامــة 
اقســام ووحــدات متخصصــة وتوفيــر االجهــزة واملعــدات الطبيــة بهــدف مســاعدة هــذه املؤسســات خلدمــة املرضــى والتخفيــف 
مــن  معاناتهــم يف احلصــول علــى التشــخيص املناســب قريبــا مــن اماكــن ســكناهم وكذلــك مــن خــال تغطيــة إجــراء عمليــات 

جراحيــة وتوفيــر األدويــة والعاجــات.
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دعم إجراء عمليات جراحية لمرضى إعتام العدسة في غزة

تولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أهميــة كبيــرة  يف دعــم شــريحة واســعة مــن املرضــى مــن ذوي الدخــل احملــدود 
ــى االبصــار بشــكل أفضــل و ممارســة حياتهــم  والذيــن هــم بحاجــة إلــى إجــراء عمليــات يف العينــني ،وذلــك ملســاعدتهم عل
اليوميــة وأعمالهــم، ويف هــذا االطــار وبالتعــاون مــع مستشــفى ســانت جــون يف القــدس، قامــت مجموعــة االتصــاالت بتمويــل 
اجــراء 100عمليــة ملرضــى العيــون يف قطــاع غــزة يف العــام 2015 ليبلــغ عــدد املرضــى املســتفيدين 300 مريــض منــذ 2013.
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دعم جمعية بنك الدم المركزي بغزة
ــة  ــك مــن خــال املشــاريع الهام ــى ذل ــات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية و يتجل ــي ضمــن أولولي ــر القطــاع الصحــي يأت تطوي
واحلساســة التــي مت تنفيذهــا، ويف هــذا اإلطــار قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بتجهيــز صالــة تبــرع بالــدم يف مقر جمعية 
بنــك الــدم املركــزي يف غــزة، األمــر الــذي يــؤدي لتطويــر اجلمعيــة لتقــدمي أفضــل اخلدمــات، حيــث ان هــذا الدعــم ســيوفر اخلدمات 

الطبيــة املجانيــة للمرضــى الذيــن هــم بحاجــة إلى وحدات دم أو مشــتقاته.
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صندوق األمل لغزة - دعم القطاع الصحي
اســتجابة للطلبــات علــى اخلدمــات الصحيــة واملــواد الطبيــة  املتزايــدة يف قطــاع غــزة قامــت مجموعــة االتصــاالت  وضمــن مشــروع 
»صندوق األمل لغزة«  بتزويد املؤسسات الصحية واملستشفيات يف قطاع غزة باللوازم الطبية وغير الطبية  ضمن اتفاقية تعاون 

.UNDP مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

وقــد مت دعــم مــا يقــارب 18,721 نــوع مــن املــواد الطبيــة وغيــر الطبيــة التــي مت شــراؤها وتســليمها للمستشــفيات يف غــزة، حيث 
مت توفيــر املعــدات واللــوازم الطبيــة التاليــة : األدويــة املثبطــة للمناعــة، ادويــة الهيموفيليــا، ومرشــحات غســيل الكلــى، فيــروس 
نقــص املناعــة البشــرية والتهــاب الكبــد B وC مجموعــات اختبــار، والتصويــر بالرنــني املغناطيســي )MRI(، كمــا مت أيضــا توفيــر 
اإلمدادات الغذائية للمرضى ، مبا يف ذلك الوجبات اليومية للمرضى يف مستشــفى الشــفاء ملدة ســتة أشــهر ونصف مبا يعادل 

)184,034وجبــة(. ودعــم متنــوع لعــدد كبيــر مــن مستشــفيات القطــاع، مبــا يف ذلــك توفيــر مــواد التنظيــف واملابــس.
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توفير جهاز فحص وظائف األذن الوسطى

ــة واالرتقــاء - فجــر يف غــزة  ــة الرعاي ــى توفيــر جهــاز فحــص وظائــف األذن الوســطى جلمعي عملــت مجموعــة االتصــاالت عل
وذلــك بهــدف تطويــر اجلمعيــة لتقــدمي أفضــل اخلدمــات والتخفيــف مــن معانــاة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.
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انشاء وتطوير مختبرات طبية 

قامــت مجموعــة االتصــاالت بتجهيــز مختبــر العيــادة الصحيــة يف بلــدة 
قبــالن حيــث تعتبــر العيــادة الصحيــة مــن املراكــز الطبيــة التــي تخــدم 
فئــات املجتمــع املختلفــة، وذلــك الجــراء كافة الفحوصــات املخبرية التي 
تخدم اهالي البلدة والبلدات املجاورة، كما  قامت مجموعة االتصاالت 
الفلســطينية بتجهيــز مختبــر طبــي تابــع لنــادي ديــر قديــس، يســتفيد 
ــر قديــس والقــرى املجــاورة باالضافــة الــى ذلــك  ــة دي ــه أهالــي قري من
طورت مجموعة االتصاالت املختبر الطبي يف قرية جلقموس باجهزة 
مخبريــة بهــدف عمــل معظــم الفحوصــات املخبريــة الدوريــة للمواطنــني 
يف قريــة جلقمــوس والقــرى املجــاورة، حيث تســعى مجموعة االتصاالت 
مــن خــال انشــاء وتطويــر هــذه املختبــرات الــى توفيــر أفضــل اخلدمات 
الطبيــة املختلفــة لســكان هــذه املناطــق وجتنيبهــم عناء الســفر الى املدن 
لتلقــي هــذ اخلدمات، ويســتفيد من خدمــات املختبرات يف هذه املناطق 

اكثــر مــن 10,000 مواطــن.

توفير اجهزة طبية في عيادات صحية 
تــدرك مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية اهميــة توفيــر اجهــزة مخبرية 
للعيــادة الصحيــة يف املناطــق املهمشــة ويف هــذا االطــار عملــت مجموعة 
االتصــاالت علــى دعــم وحــدة الســكري يف بلــدة عقربــا خلدمــة جميــع 
فئــات املجتمــع وتوفيــر كافــة الفحوصــات املخبريــة الدوريــة والطارئــة 
ــاز فحــص احلوامــل  ــا وفــرت مجموعــة االتصــاالت جه للمرضــى، كم
ــادة  ــر العي ــة يف جنــني بهــدف تطوي ــاء املريــض اخليري ــة أصدق جلمعي
الصحيــة خلدمــة النســاء يف املنطقــة وكمصــدر  دخــل للجمعيــة ، كذلــك 
زودت مجموعــة االتصــاالت جمعيــة أصدقــاء املريــض اخليريــة يف 
طولكــرم بجهــاز التحليــل الكيميائــي biochemistry ، والــذي يكشــف 
أنزميــات الكبــد ليتم تشــخيص األمراض وتقــدمي اخلدمة الطبية داخل 
قســم التحاليــل التابــع للجمعيــة حيــث ان املنطقــة تفتقــر لوجــود أجهــزة 
مــن هــذا النــوع، ويســتفيد مــن هــذه االجهــزة اكثــر مــن 6500 مواطــن.
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دعم اقسام وغرف طوارىء
النجــاح  جامعــة  مستشــفى  بدعــم  االتصــاالت  مجموعــة  قامــت 
ــك قامــت مجموعــة  ــعاف،  كذل ــيارة اس ــل شــراء س ــق متوي عــن طري
االتصــاالت بتجهيــز  غرفــة الطــوارىء يف مستشــفى الهــالل األحمــر 
يف حلحــول، وعيــادة الطــواريء التابعــة لمديريــة الخدمــات الطبيــة 
العســكرية يف رام اهلل االمــر الــذي ســيعكس اثــر كبيــر علــى اكثــر مــن 

مواطــن.    250,000

تطوير عيادة البلدة القديمة في نابلس
عملت مجموعة االتصاالت على دعم وتطوير عيادة البلدة القدمية يف 
نابلس لتقدمي افضل اخلدمات الصحية الهالي البلدة القدمية، وذلك 
مــن خــال تطويــر اخلدمــات الطبيــة املقدمــة يف العيــادة، حيــث يتوقــع 

ان يســتفيد منهــا مــا يزيــد عــن 1,500 مــن اهالــي البلــدة القدمية.  
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مجموعة االتصاالت تدعم مركز خليل أبو ريا للتأهيل

قامــت مجموعــة االتصــاالت بتقــدمي دعــم لصالــح جمعيــة أصدقــاء املريــض اخليريــة - مركــز أبــو ريــا للتأهيــل، وذلــك بهــدف 
مســاعدة املركــز علــى تقــدمي اخلدمــات الصحيــة والتأهيليــة للمرضــى وذوي االحتياجــات اخلاصــة، حيث مت متويل شــراء أســرة 
للمرضــى يف مركــز أبــو ريــا، األمــر الــذي يســاعد املركــز علــى اســتيعاب عــدد أكبر من املرضــى وذوي االحتياجــات اخلاصة، مما 

يســاهم يف تطويــر عمــل املركــز بشــكل خــاص وجمعيــة أصدقــاء املريض بشــكل عام.
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ذوي االحتياجات الخاصة

 مبادرة توفير كراسي كهربائية لذوي االحتياجات الخاصة
للســنة الثالثــة علــى التوالــي قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بإطــاق مبــادرة لتوفيــر كراســي كهربائيــة لــذوي االعاقــة 
احلركيــة حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين مــن املبــادرة يف العــام 2015 ) 100( شــخص وتأتــي هــذه املبــادرة للمســاعدة والتخفيف 
مــن معانــاة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن االعاقــة احلركية وتســهيل وصولهم الى مدارســهم وجامعاتهــم ودمجهم يف مجتمعهم 

وحتفيــز ابداعاتهــم  ليصبــح عــدد املســتفيدين منــذ إطــاق املبادرة )300( شــخص.

 قامــت مجموعــة االتصــاالت بدعــم أنشــطة جمعيــة الكفيــف الخيريــة يف اخلليــل، يف مجــال التعليــم لفئــة املكفوفــني وكذلــك 
ــة ودعــم  ــزة تكنولوجي ــر أجه ــن خــال توفي ــا م ــة يف عنبت ــات الخاص ــنين وذوي االحتياج ــر للمس ــة دار الكوث مت دعــم جمعي

نشــاطات اجلمعية.دعــم تجهيــز أقســام للعــالج الطبيعــي 
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دعم أقسام للعالج الطبيعي
قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بدعــم جتهيــز قســم العــاج 
ــز غرفــة للعــاج  ــان  إضافــة الــى جتهي ــي حس ــراوة بن الطبيعــي يف ق
ــة ويأتــي هــذا الدعــم خلدمــة  ــمين اخليري ــة ياس الطبيعــي يف جمعي
شــريحة واســعة مــن االشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن أجــل 
تقــدمي أفضــل اخلدمــات العاجيــة والتأهيليــة بأقــل التكاليــف حيــث 
دخــل  مصــدر  توفيــر  الــى  باإلضافــة  شــخص   286 منهــا  إســتفاد 

للجمعيــات يف املناطــق األقــل حظــاً.

دعم مشاريع تأهيل وترميم مباني 
قدمت مجموعة االتصاالت الفلســطينية دعمها لجمعية الشــعراوية 
الخيرية من خال مشــروع تشــطيب وجتهيز مبنى اجلمعية إضافة الى 
دعــم تطويــر وإعــادة تأهيــل مقر جمعية مركز مديد لإلرشــاد والصحة 
وترميــم مرافــق اجلمعيــة وتزويدهــا باألجهــزة  واملعــدات مــن طــاوالت 
ومكاتــب وكراســي وغيرهــا لتتمكــن مــن تقــدمي اإلستشــارات والعــاج 
النفســي، كمــا قامــت املجموعــة بدعــم جمعيــة األمــل ألطفــال التوحــد 
من خال مشــروع إعادة ترميم الروضة لتوفير مكان مائم لهم، حيث 

بلــغ عــدد املســتفيدين 370 شــخص.  

كمــا قامــت مجموعة االتصاالت بدعم جمعية ســند لــذوي االحتياجات 
الخاصــة بتجهيــز وتركيــب مظات  وارضيات خلدمة ذوي االحتياجات 
اخلاصــة حلمايتهــم مــن أشــعة الشــمس وبــرد الشــتاء حيــث اســتفاد مــن 

املشــروع 35 شــخص. 
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تدريب وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
ســاهمت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بدعــم برنامــج إرادة يف 
الجامعــة االســالمية والــذي يهــدف الــى تدريــب ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة علــى احلــرف اليدويــة بهــدف توفيــر فــرص عمــل لهــم، كمــا 
ساهمت مجموعة االتصاالت يف جتهيز غرفة املصادر لتطوير ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة  يف جمعيــة ســنابل الخيــر لــذوي االحتياجــات 
اخلاصة للمساهمة يف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتعزيز دورهم يف 
املجتمع احمللي، وكذلك دعمت مجموعة االتصاالت مشــروع تدريب 
ذوي االعاقــة يف اللجنــة المحليــة لتأهيــل المعاقيــن علــى املهــارات 
ــز دور االشــخاص املعاقــني  ــه يف إطــار تعزي ــة ياتــي ذلــك كل احلياتي
وتســهيل دمجهــم يف املجتمــع واتاحــة الفرصــة لتحفيــز مواهبهــم 

وقدراتهــم، وقــد اســتفاد مــن هــذه املشــاريع 380 شــخص.

رعاية مشروع  التشجيع على القراءة 
لالطفال في جمعية عطاء فلسطين

ــات مشــروع التشــجيع  رعــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فعالي
علــى القــراءة  لألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف جمعيــة عطــاء 
فلســطني ويهــدف املشــروع الــى تشــجيع االطفــال علــى القــراءة وتعليــم 
العادات الســلوكية احلســنة باإلضافة الى عروض ترفيهية وثقافية من 
خــال تنفيــذ عــروض تفاعليــة ال منهجيــة  تهــدف الــى تكويــن شــخصية 
ــغ الضغــوط النفســية  الطفــل حيــث ســاهمت هــذه الفعاليــات يف تفري

التــي يعانــون منهــا وقــد اســتفاد مــن املشــروع 400 طفــل.
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»ان اســتهداف فئــة الصــّم، مــن خــال مشــاريع وبرامــج مجموعــة االتصــاالت ســواء مــن خــال منحــة مجموعــة االتصــاالت 
شــركات  مبانــي  موائمــة  خــال  مــن  او  املجانــي،  االنترنــت  وخدمــة  حاســوب  مختبــرات  بتوفيــر  وذلــك  للتكنولوجيــا 
املجموعة الحتياجــات  االشــخاص ذوي االعاقــة وتدريــب موظفــني كمترجمــني بلغــة االشــارة، يعكــس اميــان املجموعــة العميــق 
بحقهــم يف االنخــراط يف املجتمــع وإبــراز قدراتهــم وإمكاناتهــم الكامنــة، والســعي ملشــاركة الصــم أقرانهــم يف بنــاء الوطــن«.

محمد محمود نزال 
رئيس االتحاد الفلسطيني 

للصم 
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»لقــد كان ملجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بصمــات رائعــة ورائــدة يف التواصــل مــع جمعيــات املكفوفــني يف فلســطني مــن 
خــال دعــم هــذه املؤسســات مبختبــرات حاســوب ممــا ســاهم وبشــكل كبيــر يف النهــوض باجلانــب التكنولوجــي لهــذه الفئــة 
فقــد اســتطاعت هــذه اجلمعيــات أعطــاء دورات للمكفوفــني بكيفيــة التعامــل مــع احلاســوب وقــد خرجــت هــذه اجلمعيــات 
عــدد مــن املكفوفــني الذيــن أصبحــوا يحملــون هــذه الشــهادات ممــا ســاهم بتوفيــر فــرص عمــل لهــم ولــم تكتفــي املجموعــة 
بذلــك فقــد صممــت اال أن تضــيء شــمعة يف درب الظــام الدامــس لهــذه اجلمعيــات مــن خــال دعمهــا بطابعــات ممــا ســاهم 
ــة  ــاح مكتب ــرة افتت ــى البصي ــة ملتق ــث اســتطاعت جمعي ــني حي ــة للمكفوف ــب الدراســية والثقافي ــر يف طباعــة الكت بشــكل كبي
ثقافيــة للمكفوفــني مــن خــال هــذه الطابعــات. وتواصــل املجموعــة اهتمامهــا مبوائمــة مراكزهــا للمكفوفــني مــن خــال طباعــة 
نشــرات بنظــام بريــل يف شــركة جــوال وشــركة حضــارة ممــا ســاهم بشــكل كبيــر يف اطــاع املكفوفــني علــى آخــر احلمــات 
والعــروض اخلاصــة بهــذه الشــركات. ويف اخلتــام اســتطاعت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أن حتــول هــذا األلــم الــى أمــل 
مــن خــال دعمهــا الســخي والــا محــدود جلمعيــات ذوي األعاقــة حيــث تــوج هــذا الدعــم باســتهداف الصــم يف فلســطني مــن 

خــال مختبــرات موائمــة لهــم«.

مصطفى الجوهري
رئيس ملتقى البصيرة 

للمكفوفين 
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رعاية مهرجان فلسطين الدولي 
رعــت مجموعــة االتصــاالت إقامــة وتنظيــم مهرجــان فلســطني الدولي للعام 2015 حيث شــارك يف املهرجان مجموعة من الفرق 
احملليــة والدوليــة ومت تقــدمي 13عــرض فنــي شــارك فيهــا اكثــر مــن 700 مــؤدي وراقــص وفنــان  يف محافظــات جنــني واخلليــل 

ورام اهلل والبيــرة  والناصــرة  حضرهــا أكثــر مــن 10,000مواطــن. 

إســتضاف املهرجــان يف العــام 2015  نخبــة مــن الفنانــني احملليــني والعرب الصاعدين، والفرق الفلســطينية واألجنبية الراقصة، 
ومت توزيع األمسيات على الفرق املشاركة من فلسطني وكردستان العراق وأرمينيا وإيرلندا إضافة إلى األردن.

يبــرز إهتمــام مجموعــة االتصــاالت برعايــة مهرجــان فلســطني الدولــي  كــون املهرجــان ســاهم علــى مــر الســنني يف إلهــام اإلنتــاج 
اإلبداعــي للفنانــني الفلســطينيني الســيما الشــباب، كمــا يشــكل املهرجــان قيمــة ثقافيــة وفنية لدى اجلمهور الفلســطيني يف معظم 

قرى ومدن فلســطني، ويشــكل وســيلة ثقافية للتواصل مع العالم وكســر احلصار املفروض.

الفنون والثقافة
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منحة الفنون والثقافة

شــملت منحــة الفنــون والثقافــة  للعــام 2015 دعــم مجموعــة مــن النشــاطات واملشــاريع حيــث مت دعــم مشــروع إبتســامة فتــاة، الــذي تنفــذه 
جمعيــة مركــز أوتــار لإلبــداع الفنــي والثقــايف والــذي يهدف الى تدريب 120 فتاة وســيدة على الرســم على الزجاج، ويهــدف الى بث الروح الفنية 

واإلبداعيــة ، ويشــكل فرصــة لظهــور فــرص فنيــة محليــة تســهم يف متكــني الفتيات الفلســطينيات.
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دعم جوالت و عروض فنية 

كمــا قامــت مجموعــة االتصــاالت مــن خــال منحــة الفنــون والثقافــة بدعــم مشــروع هنــا القــدس بتنظيــم مــن مؤسســة نــوى للتنميــة الثقافيــة 
إلقامــة عــروض يف عــدة محافظــات تهــدف الــى نشــر التوعيــة وحمايــة املــوروث الثقــايف واملوســيقي للفنانــني الفلســطينيني مــن خــال برنامــج 
هنا القدس، يهدف مشروع هنا القدس الى إســــتعادة الذاكــــرة الثقافيــــة الفلســــطينية وأعمــــال الكثيريــــن مــــن املبدعيــــن الفلســــطينيني أمثــــال 
املوســيقار الفلســطيني الراحــل روحــي اخلمــاش،  والفنان الفلسطيني محمد غازي وإعــادة هــذه األعمــال إلــى موطنهــا األصلــي الفلســطيني، 
ونقلهــا إلــى اجليــل الفلســطيني اجلديــد بطريقــة مبتكــرة، ودون املســاس بــروح وأصالــة العمــل األصلــي كما دعمت مجموعة االتصاالت جولة 
عــروض مســرحية  رجــال فــي الشــمس والــذي ينظمــه مســرح وســينامتك القصبــة  وتعــرض املســرحية للجيــل الشــاب يف املناطــق الريفيــة 

واملهمشــة األمــر الــذي يســهم  يف نشــر التوعيــة الوطنيــة.   
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رعاية مهرجان القدس 2015

ســاهمت مجموعــة االتصــاالت، وبتنظيــم مركــز يبــوس الثقافــي،  
برعايــة مهرجــان القــدس  والــذي  أطلــق هــذا العــام حتــت شــعار »املــرأة 
نافــذة الــروح«  ،. يعتبــر املهرجــان أكبــر تظاهــرة ثقافيــة وفنيــة يف 
القــدس حيــث شــمل املهرجــان عــروض فنية لفنانني وفــرق فنية متنوعة 
محليــة وعامليــة  كمــا تخلــل املهرجــان معــرض جماعــي للفنــون البصريــة 
نســوي  معــرض  الــى  باإلضافــة  القــدس   مــن  لفنانــات  والتشــكيلية 

للصناعــات املقدســية.

 يهــدف مهرجــان القــدس الــى دعــم صمــود أهلنــا يف القــدس مــن خــال 
ــة يف  ــة والوطني ــة و الثقافي ــة التراثي ــى الهوي ــروح للحفــاظ عل إعــادة ال
القــدس وكذلــك احلفــاظ علــى الرصيــد احلضــاري  الثقــايف التاريخــي 

العربــي يف املدينــة، وقــد حضــر املهرجــان أكثــر مــن 10 آالف زائــر.

دعم نشاطات مركز حيدر عبد دعم دعم 
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دعم نشاطات مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية

دعمــت مجموعــة االتصــاالت،  مجموعــة متنوعــة مــن النشــاطات الفنيــة والثقافيــة وورشــات عمل ملركز حيدر عبد الشــايف للثقافة والتنمية،  حيث 
نظم املركز املعرض الفني »عشــاق االرض« والذي حضره أكثر من 500 شــخص. جســد املعرض  حالة اإلنتماء لألرض والهوية الفلســطينية،  
وإشتمل املعرض على عشرات اللوحات مختلفة األحجام نفذها نحو عشرة فنانني تشكيليني عبروا بطريقتهم املتميزة عن عطاء وإبداع الشعب 
الفلسطيني بأسلوب راق وعن طريق تشخيص هموم وتضحيات الوطن واملواطن، والتأثير يف معاجلتها والتعبير عن إحتياجات الناس وحقوقهم 
كمــا نظــم املركــز برعايــة مــن مجموعــة االتصــاالت، عــدة ورشــات عمــل منهــا ورشــة عمل عــن  التعددية وإحتــرام اإلختاف، كذلك ورشــة عمل عن 

دور القطاع اخلاص يف دعم املبادرات الشبابية  باإلضافة الى جلسة عمل تفاعلية عن يوم التطوع العاملي. 
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»ســاهم دعــم مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ملهرجــان فلســطني 
الدولــي الــذي ينظمــه مركــز الفــن الشــعبي يف تقــدمي صــورة مشــرقة 
عــن العاقــة مــا بــني القطــاع اخلــاص ومؤسســات املجتمــع املدنــي 
ــرزت مســؤولية القطــاع اخلــاص اجتــاه ترســيخ  ــا أب الفلســطيني ، كم

الهويــة الثقافيــة الفلســطينية، وبنــاء جســور مــع ثقافــات العالــم. 

فقــد أتاحــت املنحــة الفرصــة للفئــات املجتمعيــة املختلفــة للتفاعــل 
ــة ال تســتطيع الوصــول إليهــا بســبب احلصــار  ــة دولي مــع عــروض فني
الــذي يفرضــه االحتــال. وســاهمت بتوســيع فعاليــات املهرجــان يف 
املواقــع األقــل حظــاً وعــززت شــراكة املركــز مــع املؤسســات يف تلــك 
املواقــع، ووفــرت مســاحة للفــرق الفنيــة الفلســطينية لتقــدمي عروضهــا 
يف املواقــع املهمشــة فنيــاً وثقافيــاً. كمــا ســاهمت املنحــة بانخــراط 
املتطوعــات واملتطوعــني مــن الفئــة الشــابة بتخطيــط وتنفيــذ فعاليــات 
املهرجــان والــذي يعــزز مفهــوم العمــل التطوعــي باملمارســة العمليــة«.

ايمان حموري

مدير عام مركز الفن الشعبي

»كانــت الثقافــة الفلســطينية و مــا زالــت بحاجــة إلــى أب روحــي ميســك 
بيدهــا و يخرجهــا مــن أزمتهــا و يقودهــا إلــى املســتقبل، و رغــم اهتمــام 
ــا  ــد أربكه ــدور إال أن ثقــل املهمــة ق املؤسســة الرســمية بأخــذ هــذا ال
ممــا دفــع املؤسســات الفلســطينية اخلاصــة التقــدم للمســاعدة. و هنــا 
يأتــي دور مجموعــة االتصــاالت و مســاهمتها الكبيــرة يف دعــم املشــاريع 
الثقافيــة اخلاصــة بالشــباب الفلســطيني و تأثيــر ذلــك يف رفــع الذائقــة 
ــراث  ــى الت ــر القــدرات، واحلفــاظ عل ــة و املســاهمة يف تطوي الفني
والهويــة و نشــر الثقافــة و الفــن يف الوطــن و خصوصــاً املناطق املهمشــة 
واملخيمــات، و كانــت مشــاركة مؤسســة مجموعــة اإلتصــاالت  للتنميــة  
ــي ضمــن  ــة يأت ــق بعــض مشــاريع مســرح القصب ومســاهمتها يف حتقي
هــذا اإلطــار مســاهمة منهــا يف خلــق جيــل مثقــف و مهنــي، يســاهم يف 

بنــاء املجتمــع الفلســطيني الــذي نريــد«.

جورج ابراهيم 

مدير عام مسرح القصبة

رئيس اكاديمية الدراما - رام اهلل
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الشهر الكريم واالعياد

فعاليات »المولد« وأجواء احتفالية للشهر الفضيل
نظمــت جــوال مجموعــة مــن الفعاليــات » مولــد«  ســعيا منهــا للتفاعــل مــع اجلماهيــر، مجســدة بذلــك رؤيتهــا حول رمضان شــهر 
اخلير والبركات، ولتكون حاضرة بني مشــتركيها، مشــاركة اياهم االجواء الرمضانية املختلفة يف كل احملافظات الفلســطينية.

حيــث أنشــأت اخليمــة الرمضانيــة، والتــي بنيــت علــى شــكل أســوار مدينــة القــدس احملتلــة، احتضنــت احلكواتي والفــرق الدينية 
والرقــص الصــويف، وغيرهــا مــن الفعاليــات التــي رســمت الفرحــة علــى وجــوه احلاضريــن، وعــززت إســتحضار املاضــي العريــق.

كما قامت جوال بتوزيع آالف األرصدة املجانية على مختلف زوار القدس يف أيام اجلمع من الشهر الفضيل. 
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حملة » ضلك شايف حلمك «  تستهدف دور االيتام في رمضان
اطلقــت مجموعــة االتصــاالت حملــة  »ضلــك شــايف حلمــك« خــال ايــام شــهر رمضــان الفضيــل يف محافظــات الضفــة وقطاع غزة، 
واســتهدفت احلملــة دور ايــواء االيتــام يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس والتــي يبلــغ عددهــا 18 دار ايــواء، حيــث قامــت 
مجموعــة  االتصــاالت الفلســطينية بتوفيــر االحتياجــات والنواقــص االساســية واحليويــة لهــذه املؤسســات واجلمعيــات ،حيث قامت 

طواقــم املجموعــة بدراســة وحصــر احتياجــات هــذه الــدور لدعمهــا وتزويدها بها خال الشــهر الكرمي.
ــة مســؤوليتها جتــاه املجتمــع، ال ســيما الفئــات احملرومــة  ــة انطاقــاً مــن إدراك املجموعــة ألهمي ــة الرمضاني جــاءت هــذه احلمل
واملهمشــة التــي حتتــاج للدعــم املــادي واملعنــوي علــى حــد ســواء، مبــا يضمــن اإلســهام يف تخفيف معانــاة األيتام وتوفيــر احتياجاتهم.

وعملت املجموعة على دعم مؤمتر بيت املقدس والذي عقد عام 2015 حتت عنوان »دعم القدس وتعزيز هوية املقدسيني«.
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االتصاالت تحتفل برمضان وأعياد الميالد والفصح 
تســعى  شــركة االتصاالت ملشــاركة كافة فئات شــعبنا  يف مختلف االحتفاالت والفعاليات االجتماعية والدينية، فقامت بتقدمي 
املســاعدة للمصلــني املتوجهــني الــى املســجد األقصــى وســاهمت  برعايــة االحتفــاالت باألعيــاد املجيــدة وعيــد الفصــح  يف بيــت 
حلــم وبيــت ســاحور و رام اهلل كمــا قدمــت »بالتــل« هدايــا للمحتفلــني، وقامــت بتصويرهــم ونشــر صورهــم علــى صفحــة التواصل 
االجتماعــي الفيســبوك.  باالضافــة الــى ذلــك نظمــت جــوال حزمــة مــن فعاليــات عيــد امليــاد املجيد يف بيت حلــم، والذي تضمن 
نشــاطات ومســابقات يف ســاحة املهــد. وكمــا عملــت علــى تطويــر حديقــة جبــل جرزيم بهدف دعم الســياحة الدينية يف فلســطني.
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جوال تحتفل بعيد األضحى
قامــت جــوال باطــاق مجموعــة مــن الفعاليــات خــال عيــد األضحــى املبــارك، والتــي تضمنــت عقــد املســابقات وتوزيــع الهدايــا 

علــى االطفــال، ملشــاركتهم فرحــة العيد.
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البيئة، االستدامة، التطوع

»لنا في األرض جذور«
تســتمر  شــركة االتصــاالت الفلســطينية »بالتــل« بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة يف مشــاريعها »غابــات االتصــاالت«  والتــي تتزامــن مــع 

ذكــرى يــوم االرض حيــث مت انشــاء وتأهيــل غابــة يف قريــة املغيــر يف محافظــة جنــني.
ترســل شــركة االتصــاالت الفلســطينية  مــن  خــال حملــة »لنــا يف االرض جــذور« رســالة للمســاهمة بزراعــة االشــتال وغــرس جذورهــا 
ــادة مســاحة املناطــق اخلضــراء يف فلســطني  يف أرض فلســطني لتعزيــز  وجــود وصمــود املواطــن الفلســطيني علــى ارضــه، والــى زي
ملــا لــه مــن منافــع بيئيــة تســاهم يف اعتــدال املنــاخ، وحتســني نوعيــة الهــواء وحفــظ امليــاه؛ باالضافــة الــى توفيــر مســاحات خضــراء 

منوذجيــة الســتخدامها مــن قبــل املواطــن الفلســطيني.

كمــا قامــت مجموعــة االتصــاالت  بإنشــاء حديقــة برقــة الوطنيــة، وتهــدف هــذه احلديقــة الــى الترفيــه عــن االطفــال واهــل البلــدة 
والقــرى املجــاورة يف ظــل الظــروف الصعبــه التــي يعيشــها املواطــن الفلســطيني وقلة اماكــن الترفيه وكذلك لتثبيت احلديقة من ســيطرة 

املســتوطنني وال ســيما ان احلديقــة مهــددة بســبب موقعهــا يف منطقــة اثرية. 
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زيتون بالدي .. تاريخي وتاريخ أجدادي ..

تعزيــزا لصمــود املــزارع الفلســطيني علــى ارضــه، قامــت مجموعــة االتصــاالت وبالتعــاون مــع وزارة الزراعــة،  
برعايــة فعاليــات قطــف الزيتــون يف مختلــف احملافظــات الفلســطينية، خصوصــا تلــك األراضــي املهــددة 
باملصــادرة، حيــث مت توزيــع عــدد مــن ماكنــات قطــف الزيتــون احلديثــة، مطلقــًة بذلك الرؤيــة اخلاصة بتعريف 
املواطنــني باالســاليب احلديثــة لقطــف الزيتــون. وتوجهــت طواقــم جــوال ملســاعدة املواطنــني املتواجديــن يف 
اراضيهــم ومشــاركتهم يف قطــف ثمــار الشــجرة املباركــة، اخلطــوة القــت إستحســان املزارعــني كونهــا تأتــي يف 

اطــار الدعــوات الهادفــة لتعزيــز جهــود املزارعــني ومتكينهــم.

موظفو شركة جوال 
يوزعون الهدايا على األمهات 

بمناسبة عيد األم

موظفو شركة ريتش 
يزرعون األشجار وينظفون الشوارع 

بمناسبة يوم األرض
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االستدامة

المبادرة العالمية للتقارير تعتمد تقرير االستدامة الخاص بمجموعة االتصاالت 

قامــت املبــادرة العامليــة للتقاريــر )GRI( بإعتمــاد تقريــر االســتدامة اخلــاص مبجموعــة االتصــاالت، وذلــك بعــد عمليــة تدقيــق مــن قبــل طــرف 
ثالــث للتأكــد مــن مطابقتــه ملتطلبــات املبــادرة العامليــة للتقاريــر،  وقــد ســبق تقــدمي التقريــر حتضيــرات تتعلــق بتضمــني معلومــات خاصــة بشــركات 
املجموعــة )بالتــل، جــوال، حضــارة، ريتــش، بامليديــا، حلــول( عــن الســنوات االربعــة الســابقة ضمــن القطاعــات املجتمعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. 

تولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية موضــوع االســتدامة اهتمامــا خاصــا نظــرا ملــا ينطــوي عليــه هــذا املفهــوم مــن أهميــة يف حيــاة املجتمعــات 
ورفاهيتهــا وقدرتهــا علــى االســتمرار. ونظــرا لكــون االســتدامة واحــدة مــن العناصــر الرئيســة يف إدارة مجموعــة االتصــاالت، فقــد مت حتقيــق 

اإلجنــازات اآلتيــة يف موضــوع االســتدامة: 

جتديــد شــركة جــوال لشــهادة جــودة إدارة البيئــة العامليــة )ISO14001(، وشــركة ريتــش لشــهادة اجلــودة )ISO27001( اخلاصــة بحمايــة 	 
املعلومــات وأمنهــا.

حترص املجموعة دائماً على حتقيق االلتزامات املنصوص عليها يف الترخيص كما تلتزم بالقوانني سارية املفعول.	 
عملــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية علــى حتويــل مفهــوم االســتدامة إلــى ثقافــة راســخة لــدى العاملــني واملورديــن والشــركاء مــن خــال 	 

تبنيهــا لسياســات وبرامــج تدعــم هــذا التوجــه.
تستكشف املجموعة احتياجات املجتمع التنموية عبر وسائل عديدة، من أهمها التواصل املباشر مع مختلف الشرائح املجتمعية.	 
تركز مجموعة االتصاالت على أهمية احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية يف كل ما تقوم به من أعمال.	 
تخصص املجموعة جزءا من موازنتها السنوية لتطوير املوارد البشرية لتعزيز مهارات املوظفني وحتقيق أعلى املعايير الدولية.	 
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مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية

مؤسســة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للتنميــة املجتمعيــة؛ هــي مؤسســة مســتقلة غيــر ربحيــة، انبثقــت كاســتجابة مباشــرة لاحتياجــات 
املتناميــة للمجتمــع الفلســطيني يف مختلــف مجــاالت التنميــة البشــرية، عــن مبــادرة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية عــام 2008. وتُعتبــر 
مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة املجتمعيــة املؤسســة األولــى مــن نوعهــا يف فلســطني مــن حيــث كونهــا مؤسســة محليــة، متتــاز مبصــادر 

متويــل ذاتيــة، وتتمتــع بدعــم شــركات املجموعــة.

قيمنا و أهدافنا

تراعي مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية املجتمعية يف تنفيذ مشاريعها ومبادراتها املبادئ التالية:

الشفافية والنزاهة	 

التقدير القائم على اجلدارة	 

تبني نهج االبتكار كأساس لتحقيق التغيير املجتمعي والتنمية البشرية	 

منهج متكامل للتنمية البشرية	 

إبراز النماذج الريادية للشباب الفلسطيني إلمداده بالتجارب امللهمة مبا ميكنه من التطلع ملستقبل مفعم باألمل بهذه احلياة	 

مهمتنا

مهمتنــا هــي متكــني الشــباب الفلســطيني مــن خــال توفيــر فــرص التعليــم، اإلبــداع، االبتــكارات واملبــاردات املجتمعيــة. ونعمــل جاهديــن لنحقــق 
ذلــك عبــر العمــل مــع الشــركاء بشــكل متســاٍو وامللتزمــني نحــو التنميــة البشــرية والتغييــر املجتمعــي يف فلســطني.

ــد لعمــل  ــج جدي ــاث ســنوات الســابقة مــن إدخــال منه ــة وخــال الث ــة املجتمعي اســتطاعت مؤسســة مجموعــة اإلتصــاالت الفلســطينية للتنمي
املســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات يف فلســطني مــن خــال حتقيــق مشــاريع وبرامــج ذات بعــد تنمــوي مســتدام. وقامــت املؤسســة مبحــورة 
دعمهــا باســلوب ممنهــج وبالتركيــز علــى قطاعــات مهمــة وأساســية لدعــم املجتمعــات الفلســطينية مــع األخــذ بنظــر اإلعتبــار اخلصوصيــة 
املتعلقــة بحاجــات املجتمــع الفلســطيني والتنســيق بحيــث ال يكــون هنــاك تكــرار للجهــود بــل اســتثمار أكبــر بالتنســيق والشــراكات مــع املؤسســات 
الفلســطينية امللتزمــة تنمويــاً. تتحلــى مؤسســة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للتنميــة املجتمعيــة  باإلســتقالية القانونيــة واملاليــة وهــي 
مؤسســة غيــر ربحيــة أسســتها مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية يف العــام 2008 لاســتجابة املباشــرة للحاجــات املتناميــة للمجتمــع الفلســطيني.
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شكرًا




