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اليوم الثاني

برعاية

خاص-رقميات فلسطينية - افتتح أمس، في رام الله، مؤمتر التكنولوجيا الفلسطيني األول، ضمن فعاليات "أسبوع تكنولوجيا املعلومات"، الذي ينظمه كل من احتاد شركات أنظمة املعلومات "بيتا"، ومركز 
التجارة الفلسطيني "بال تريد"، حتت رعاية الرئيس محمود عباس. وشارك في أعمال املؤمتر د. صبري صيدم، مستشار الرئيس  لشؤون االتصاالت واملعلوماتية والتعليم التقني، ود. جواد الناجي، مستشار 
رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية واإلسالمية، واملهندس عالء عالء الدين، رئيس مجلس إدارة "بيتا"، وجمال حداد، مستشار رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني للشؤون املؤسسية، إضافة إلى حشد 
من اخلبراء العرب واألجانب، وممثلي الهيئات الرسمية، والشركات املعنية بقطاع املعلوماتية واملهتمني. وتضمن املؤمتر العديد من اجللسات املتخصصة في محاور مهمة تخص قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

افتتاح معرض "اكسبوتك 2009" اليوم ..حتت رعاية الرئيس محمود عباس
مؤمتر التكنولوجيا الفلسطيني األول يناقش في جلسات متخصصة  قضايا تكنولوجية محلية وعاملية مهمة 

التتمة ص14

افتتاح املؤمتر
و"بيكتي"،  تريد"  "بال  و  "بيتا"  باسم  وحتدث  باحلضور،   مرحباً  املؤمتر  أعمال  الدين،  عالء  وافتتح 
حول جدول املؤمتر، وقال :"بتنظيم مؤمتر تكنولوجيا املعلومات استهدفنا واستقطبنا متحدثني أجانب، 
وننظم أيضاً منتدى الرياديني حيث يعرض أصحاب املشاريع الريادية أفكارهم وكل ما لديهم، وستعرض 
الشركات أحدث خدماتها وعروضها في أجنحة املعرض، وسيكون هناك أيام التكنولوجيا الدولية، في رام 
الله، ولشركة جوجل في غزة". واشار عالء الدين إلى أن اكسبوتك هو  املعرض األول واألكبر في فلسطني، 
زائري  عدد  أن  إلى  منوها  الناجحة،  العالقة  وبناء  والتشبيك  واالستثمار  للتواصل  األفضل  الطريقة  وهو 

النعرض في العام املاضي  وصل إلى 23000 ونتوقع ان يزداد هذا الرقم العام احلالي.
وتوجه عالء الدين بالشكر للرئيس محمود عباس على رعايته للمعرض، ولرئيس الوزراء د.سالم فياض على 
تلبيته الدعوة وحضور حفل العشاء الرسمي، والتزامه مبواصلة دعم قطاع تكنولوجيا املعلومات الفلسطيني. 

كما شكر  الداعمني الذين جعلوا املعرض حقيقة، وشكر املنظمني واألفراد العاملني على تنظيم وإجناح هذا احلدث.
من جهته، أكد د.صبري صيدم، في كلمة له خالل افتتاح املؤمتر، التزام الرئيس محمود عباس بدعم قطاع املعلوماتية، 

لدوره في تنمية االقتصاد الفلسطيني.
ولفت إلى أن قطاع املعلوماتية واالتصاالت حقق خطوات نوعية خالل السنوات املاضية، معربا عن أمله في حتقيق 

املزيد من النجاحات في هذا احلقل.
"بيكتي"،  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الفلسطينية  واحلاضنة  "بيتا"،  بها  قام  التي  اجلهود  إلى  ونوه 

والهيئات األكادميية، وغيرها من املؤسسات والشركات، الفتا إلى أن هذه اجلهود توجت بالعديد من اإلجنازات.
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نشرة خاصة تعنى بشؤون قطاع تكنولوجيا 
املعلومات في فلسطني

تصدر عن احتاد شركات انظمة املعلومات 
الفلسطينية »بيتا«

هاتف: 02-240847

اجلريدة الرسمية ملعرض اكسبوتك 2009

هيئة التحرير
أمجد التميمي
بثنية حمدان

التنفيذ والتصميم واإلخراج
شركة إنترتك

هاتف: 7270-295-02 فاكس: 02-295-5289

تصوير
أحمد دغلس

صندوق االستثمار الفلسطيني يؤسس صندوقا استثماريا برأسمال 50 مليون دوالر لدعم 
الشركات الصغيرة والناشئة في ثالث قطاعات ابرزها التكنولوجيا

د.محمد  اعلن   - فلسطينية  خاص-رقميات 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  مصطفى، 
الفلسطيني،  االستثمار  لصندوق  التنفيذي 
التكنلوجيا  مؤمتر  جلسات  في  مشاركته  خالل 
الفلسطيني األول في رام الله امس، عن أن مجلس 
صندوق  إنشاء  قرر  االستثمار  صندوق  إدارة 
دوالر  مليون   50 يبلغ  برأسمال  استثماري 
الفلسطيني  االستثمار  صندوق  التزم  أميركي، 

باملساهمة بعشرة ماليني دوالر منها.

فلسطينية"،  "رقميات  لـ  د.مصطفى  واوضح 
الصندوق  هذا  إنشاء  أن  املؤمتر،  هامش  على 
صندوق  اهتمام  منطلق  من  يأتي  االستثماري 
االستثمار الفلسطيني بقطاع الشركات الصغيرة 
التي  القطاعات  في  خاصة  الواعدة،  والناشئة 
إعادة بناء االقتصاد  تشكل محاور أساسية في 
املواهب  قدرات  الفلسطيني، واستغالل  الوطني 
قطاع  أبرزها  ومن  املبدعة،  الشبايبة  والطاقات 

تكنولوجيا املعلومات.

صندوق  إدارة  مجلس  :"قرر  د.مصطفى  وقال 
صندوق  إنشاء  الفلسطيني،  االستثمار 
 50 برأسمال  الناشئة  للشركات  استثماري 
االستثمار  صندوق  التزم  أميركي  دوالر  مليون 
في  لالستثمار  كبداية  دوالر  مليني   10 مببلغ 
على  التركيز  وسيتم  الصغيرة،  الشركات 

شركات تكنولوجيا املعلومات".

وأضاف :"نحن االن في طور تشكيل الصندوق 
وأتوقع  له  إدارة  مجلس  وتعيني  االستثماري، 
القليلة  الشهور  غضون  في  عمله  يباشر  أن 

املقبلة". 

ودعا د.مصطفى الشركات واملبدعني والرياديني 
بطلباتهم  للتقدم  اإلعداد  إلى  الفلسطينيني 
االستثماري  الصندوق  دعم  من  لالستفادة 
شركات  احتاد  مع  التعاون  إلى  مشيرا  اجلديد، 
و  "بيتا"  الفلسطيني  املعلومات  أنظمة 
املعلومات  لتكنولوجيا  الفلسطينية  احلاضنة 
الصغيرة   الشركات  يخص  فيما  واالتصاالت، 

والناشئة في قطاع تكنولوجيا املعلومات.

االستثمار  صندوق  أن  إلى  د.مصطفى  ونوه 
أرباحه  من  جزءا  سيخصص  الفلسطيني 
االستثماري  الصندوق  لرأسمال  السنوية 
اجلديد، وسيتم البحث عن شركاء ومستثمرين 
بعد  خاصة  املهم  الصندوق  هذا  الى  لالنضمام 

السنة على بدء عمله.

مكمالً  يأتي  الصندوق  هذا  إنشاء  أن  إلى  ولفت 
صندوق  أطلقه  الذي  القروض  ضمان  لصندوق 
طبيعة  اختالف  مع  سابق،  وقت  في  االستثمار 

عمل كل من الصندوقني.

وكان صندوق االستثمار الفلسطيني أطلق العام 
للمشاريع  القروض  ضمان  برنامج  املاضي، 
املشاريع  أهم  أحد  والذي  واملتوسطة  الصغيرة 
ويهدف  الصندوق.  أطلقها  التي  االستراتيجية 
الفلسطيني،  اخلاص  القطاع  دعم  إلى  البرنامج 
واملتوسطة.  الصغيرة  املشاريع  وحتديداً 
وسيقوم الصندوق وشركاؤه من خالل البرنامج 
الصغيرة  املشاريع  لقروض  ضمانات  بتقدمي 
واملتوسطة تصل إلى ما قيمته 230 مليون دوالر 

أمريكي خالل السنوات العشر املقبلة.

للمشاريع  القروض  ضمان  برنامج  ويسعى 
البنوك على  إلى تشجيع  الصغيرة واملتوسطة، 
القيام بدور أكبر في عملية التنمية االقتصادية، 
األمثل  واالستغالل  اإلقراض  مستوى  وحتسني 
التمويل  البنوك مهمة توفير  لودائعها. وتتولى 
مباشرة  وتتفاعل  املستهدفة،  للمشاريع  الالزم 

مع املقترضني.

ويقوم البرنامج بتقدمي ضمانات لهذه القروض 
ميكن  مما  القرض  قيمة  من   70% إلى  تصل 
لوال  ستمنح  كانت  ما  قروض  منح  من  البنوك 
اتباع  الضمانات، وما يشجعها على  وجود تلك 
كما  الضمانات.  على  اعتماداً  أقل  إقراض  نظام 
الفنية  املساعدة  من  املشاركة  البنوك  تستفيد 

التي يوفرها البرنامج.

الفلسطيني،  االستثمار  صندوق  بيانات  ووفق 
ما  ضمان  مت   ،31/12/2008 لتاريخ  فإنه 
دوالر  مليون   23،8 بقيمة  قرضاً   50 من  يقارب 
أميركي ملشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات 
اقتصادية متنوعة وفي جميع محافظات الوطن. 
وقد تراوح حجم معظم القروض املمنوحة لها ما 

بني 10 - 200 ألف دوالر أمريكي.

حيوية  اقتصادية  قطاعات  البرنامج  وغطى 
على  وتوزعت  تنوعت  فلسطني  في  ومهمشة 
التجارة  قطاع  كان  فبينما  املجاالت،  مختلف 
املستفيد األكبر من القروض، جاء قطاع اخلدمات 
كذلك  الصناعة،  قطاع  يليه  الثانية  املرتبة  في 
منها  األخرى  القطاعات  على  اإلقراض  توزع 

قطاع اإلنشاءات والسياحة وغيرها.
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ليث  أعلن   - رام الله-رقميات فلسطينية 
شركات  الحتاد  التنفيذي  املدير  قسيس، 
أن  "بيتا"،  الفلسطيني  املعلومات  أنظمة 
احلاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت "بيكتي"، أن احلاضنة ستعرض 
في  سيعقد  الذي  الرياديني  منتدى  خالل 
اسبوع التكنولوجيا الفلسطيني األول، رزمة 
لرياديني من  املنتقاة واملختارة  املشاريع  من 
عليها  ليطلع  وغزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 
واألجانب  والعرب  احملليون  املستثمرون 

املشاركون في أسبوع التكنولوجيا.

"رقميات  لـ  حديث  في  قسيس  وقال 
هذه  عرض  من  نهدف   ": فلسطينية" 
احمللي  والتمويل  الدعم  استقطاب  املشاريع 
والعربي واألجنبي لهذه املشاريع بصورتها 
إلى  بها  والدخول  لتطويرها  متهيداً  األولية 
بني  ما  التكامل  طريق  عن  مباشرة  األسواق 

أصحاب األعمال وأصحاب املنتج األولي".

معرض  لزوار  متاحاً  سيكون  أنه  وأوضح 
اكسبوتك 2009، االطالع على هذه املشاريع 
الريادية والتعرف على الرياديني من منتجي 
أن  إلى  مشيراً  ومحاورتهم،  املشاريع  هذه 
للمستثمرين  مثالية  فرصة  يشكل  املنتدى 
ومتويلهم  وأفكارهم  الشباب  بدعم  املعنيني 

لتطوير املنتج األولي ودخوله السوق.

وأشار قسيس إلى أن منتدى الرياديني الذي  
احلاضنة  من  بتنظيم  األولى  للمرة  يعقد 
املعلومات  لتكنولوجيا  الفلسطينية 
لرياديي  مخصص  "بيكتي"،  واالتصاالت 
األعمال ممن لديهم منتج أولي ويبحثون عن 
مستثمر، الفتاً إلى ان  بيكتي دعت أعضاء من 
تطوير  في  خبرة  لديهم  ممن  املدني  املجتمع 
املعرض  في  أجنحة  لهم  وخصصت  األعمال 
لتوفير فرصة لزيارة هؤالء األشخاص ما بني 
يستطيع  حيث   ،2009 الثاني  تشرين   3-5
من  واالستفادة  أفكارهم  مناقشة  الرياديون 
االستشارة في مواضيع لها عالقة بالتسويق 
األفكار  ونقاش  األعمال  وتطوير  والدعاية 
حماية  مثل  القانونية  واألمور  األبداعية 

امللكية الفكرية". 

من  أساسياً  جزءاً  املنتدى  قسيس  واعتبر 
تسعى  حيث  الريادي  للفكر  الترويج  عملية 
مهنيني  أشخاص  بني  ما  تفاعل  خللق  بيكتي 

وما بني املجتمع الريادي وتشجيع الرياديني 
الذين لديهم استفسارات لتطوير أفكارهم.

االسبوع  خالل  "بيكتي"،  وستنظم 
التكنولوجي ورشات عمل في أرض اكسبوتك، 
لها  مواضيع  سيتناولون  أجانب  ملتحدثني 
والطرق  التكنولوجية  األعمال  بريادة  عالقة 
الرياديني على بناء  املثلى لتطويرها ملساعدة 

وتأسيس  شركات ناشئة.

ووصف قسيس أسبوع تكنولوجيا املعلومات 
الفلسطينية  واحلاضنة  االحتاد  ينظمه  الذي 
لتكنولوجيا املعلومات "بالعرس التكنولوجي 
الفلسطينية"،  الساحة  على  واألكبر  األبرز 
موضحا أن "إكسبوتك أُخِرَج هذا العام ليكون 
ليس مجرد معرض للشركات، بل ليتحول إلى 
حدث نوعي جديد ولفترة زمنية أطول يتخلله 
عن  عدا  مرة،  ألول  ينظم  تكنولوجي  مؤمتر 
منتدى رياديي التكنولوجيا واملعرض إضافة 

إلى األيام الوطنية املتعددة". 

ألن  نوعياً  إكسبوتك  "سيكون  قائالً  وأكد 
الشكل،  بهذا  احلدث  هذا  مرة  ألول  تنظم  بيتا 
دول  من  متحدثون  خبراء  هناك  وسيكون 
رعاية  حتت  ينظم  الذي  املؤمتر  في  أجنبية 
الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في فندق 

جراند بارك برام الله".

وأشار إلى احلضور النوعي واملباشر لشركات 
عاملية كبرى، ستقوم بعرض تقنياتها في مدن 
مختلفة من الضفة هي: نابلس واخلليل ورام 
الله وذلك لنشر الوعي ليس فقط في رام الله 

مقر املعرض".

جوجل  شركة  من  وعد  على  :"نحن  وقال 
للقيام بزيارة إلى قطاع غزة، فجزء من مهمة 

قسيس: "بيكتى" تطرح رزمة من املشاريع االبداعية أمام
 املستثمرين املشاركني في أسبوع التكنولوجيا الفلسطيني األول

بيتا أن تتواصل مع الشركات في غزة ومنحها 
الفرصة لالحتكاك مع الشركات العاملية".

أربعة محاور في مؤمتر التكنولوجيا 
مبؤمتر  التكنولوجي  األسبوع  وسيفتتح 
والذي  الفلسطيني،  املعلومات  تكنولوجيا 
قسيس  أوضحها  محاور  أربعة  على  يركز 
تطوير  كيفية  احملاور  "تعالج  قائالً: 
تكنولوجيا  قطاع  ومنو  املعرفة  اقتصاديات 
ويركز  الفلسطيني.  واالتصاالت  املعلومات 
احملور األول على مدى أهمية الشركات الكبرى 
أما  فيها،  واالستثمار  فلسطني  في  ووجودها 
غاية  في  موضوعاً  فيتناول  الثاني  احملور 
األهمية لقطاع التكنولوجيا الفلسطيني، وهو 
املنافسة  من  وشركاتها  فلسطني  متكني  سبل 
والتحديات  الباطن  من  التعاقد  موضوع  في 
تكنولوجيا  قطاع  في  املوجودة  والفرص 
أن  املمكن  من  وكيف  الفلسطيني  املعلومات 
نستقطب أكبر عدد ممكن من املشاريع التي لها 
الباطن.  يوفر هذا احملور  بالتعاقد من  عالقة 
عددا من الفرص النوعية في قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت".

له  الثالث  :"احملور  حديثه  قسيس  ويتابع 
عالقة في بناء اقتصاديات مبنية على املعرفة، 
من  مجموعة  معنا  سيكون  اجللسة  هذه  وفي 
من  عدد  على  سيطلعوننا  االقليميني  املتحدثني 
محلياً  منها  االستفادة  ميكن  وكيف  البرامج 
في  فرصة  يجد  بحيث  القطاع  منو  وخدمة 
واألخير  الرابع  احملور  أما  جديدة،  أسواق 
املجازفة  صناديق  عن  احلديث  فيتناول 
أو متويلها  التمويلية بتأسيس شركات ناشئة 
جديدة،  أسواقاً  ودخولها  منوها  في  للمساهمة 
وهذا احملورال يتعلق فقط بسد ثغرات مالية في 
السوق الفلسطينية بل أيضاً صناديق االستثمار 

في قطاع تكنولوجيا املعلومات مبجمله".

أيام التكنولوجيا الدولية
الدولية،  التكنلوجيا  أيام  أن  قسيس  وأكد 
مثل  عاملية  شركات  تواجد  تعني 
وإنتل،  وجوجل  وسيسكو  مايكروسوفت 
إللقاء  أوروبا  من  دوليني  ومستثمرين 
ورام  نابلس  في  عمل  وورشات  محاضرات 
الله واخلليل يتفاعلون فيها مع املنتج احمللي، 
مايكروسوفت  ستقوم  املثال  سبيل  وعلى 
فلسطني  في  "ويندوز7"  برنامج  بطرح 
بشكل مباشر من الشركة والتعريف بحلول 

تكنولوجية مقدمة من الشركة".

-Pal Dev Co  وأضاف أن "الشركة تبنت
munity وهو عبارة عن مجموعة مطورين 
سيكونون  والذين  مايكروسوفت  لبرامج 
عن  وسيتحدثون  الفعالية،  هذه  من  جزءا 

خبرتهم احمللية".

واعتبر قسيس، مشاركة "سيسكو" العاملية 
مباشرة  في املعرض هي األولى على االطالق 
لشركة أجنبية كبرى بهذا احلجم، مشيراً إلى 
ورشة  في  سيحاضرون  الشركة  ممثلي  أن 
وإمكانية  والزبائن،  البائعني  تستهدف  عمل 
استخدام تقنيات وحلول سيسكو سواء من 
قبل القطاع احلكومي اواألكادميي أواخلاص 
واالستفادة منها في توفير احتياجات السوق 

احمللية.

عروض خاصة باملعرض
ونوه قسيس إلى أن ستاً وثالثني شركة في 
الضفة الغربية وثالث عشرة في قطاع غزة 
ستشارك في اكسبوتك، وستعرض شركات 
بالتزامن  القطاع  في  أجنحة  خالل  من  غزة 
شركتان  ستعرض  فيما   الله،  رام  في  معه 
من غزة منتجاتها في رام الله وهو ما يحدث 

ألول مرة.

وأوضح قسيس أن املعرض واملؤمتر مفتوح 
دوائر  في  العاملني  بإمكان  وأنه  للجميع، 
في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
احلكومية  واملؤسسات  الشركات  مختلف 
األسبوع  من  االستفادة  واجلامعات 
تكون  أن  شرطاً  وليس  التكنولوجي 
التكنولوجي،  باحلقل  متخصصة  شركاتهم 
ستكون  األسبوع  فعاليات  أن  إلى  مشيراً 
مفيدة للمستثمرين ورجال األعمال العاملني 
احللول  على  للتعرف  املجاالت  مختلف  في 



5

االستفادة  وكيفية  اجلديدة  التكنولوجية 
منها لتطوير وتسهيل اعمالهم.

من جهته، أوضح املهندس حسن عمر مدير 
إلى  دعوات  وجهت  احلاضنة  أن  "بيكي"، 
محاولة  في  ومستثمرين  أعمال  رجال 
واألفكار  املشاريع  هذه  دعم  نحو  جلذبهم 
 one to اجتماعات  تنظيم  خالل  من  وذلك 
صاحب  بني  ما  مباشرة   one meeting
الفكرة أو املشروع األولي واملستثمر ملناقشة 

آلية وإمكانية االستثمار".

27 مشروعا رياديا
رياديي  منتدى  أن  إلى  عمر  واشار 
وبدعم  رعاية  حتت  يعقد  التكنولوجيا 
آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  من  مشكور 
سيتم  التي  املشاريع  عدد  وأن  مكتوم، 
مشروعاً   27 يبلغ  املنتدى  في  عرضها 
موزعة بواقع  عشرين مشروعاً في الضفة 
غزة،  قطاع  في  مشاريع  وسبعة  الغربية 
أصل  من  اختيارها  مت  املشاريع  وهذه 

عشرات املشاريع التي تقدمت لنا".

املشاريع   الختيار  اتبعت  التي  املعايير  وعن 
قال عمر :"قمنا بتنظيم عدد من ورش العمل، 
وقمنا  املشاريع  أصحاب  مع  خاللها  اجتمعنا 
والفكرة  اإلبداع  عن  لهم  توعيه  بعملية 
االختيار  عملية  في  راعينا  والسلبيات، 
جميلة  كانت  األفكار  فبعض  األول  النموذج 
قابلة  غير  أو  جاهزة  أو  كاملة  غير  لكنها 
أبعاد  لها  مشاريع  عن  نبحث  كنا  للعرض، 

تسويقية وامكانية لتصبح شركات قائمة".

قاعدة املراقبة
قاعدة  املنتدى  هامش  على  بيكتي  وتنظم 
للمراقبة، حتدث عنها عمر قائالً: "أعلنا عنها 
اإللكترونية  والصفحة  احمللية  الصحف  في 
فيها  يشارك  واملعرض،  باحلاضنة  اخلاصة 
مجموعة من أصحاب اخلبرات واملستشارين 
قطاع  في  العاملة  الشركات  وأصحاب 
تكنولوجيا املعلومات، بحيث يتواجدوا ضمن 
ونصائح  استشارات  إلعطاء  زمني  جدول 
من  شخص  وأي  املعروضة  للمشاريع 
يسعى  مشروع  فكرة  ولديه  املعرض  خارج 

لتطويرها". 

على  سيكونون  اخلبرة  ذوي  أن  إلى  وأشار 
التسويقية  الناحية  من  للمساعدة  استعداد 
الرياديني  أن  األعمال،  وإدارة  والقانونية 
احلاضنة  خالل  من  املعرض  في  املشاركني 
املستثمرين  مع  للتحدث  ومدربون  مهيؤون 
وعرض مشاريعهم، كما قامت بيكتي بتجهيز 
في  وطبعة  وصاحبه  مشروع  كل  عن  نبذة 
الصفحة  على  توفره  إلى  باإلضافة  دليل 

اإللكترونية اخلاصة باحلاضنة.

رياديون من غزة ألول مرة
وحول مشاركة غزة ألول مرة هذا العام ضمن 
"رأينا  قال:  األسبوع  هذا  في  بيكتي  فعاليات 
غزة  بإشراك  العام  هذا  املشاركة  نوسع  أن 
جدارتها،  وأثبتت  مميزة،  فيها  املشاريع  ألن 
للعلوم  العربية  املؤسسة  مسابقة  ففي 
لها  تقدم  والتي  اإلمارات  في  والتكنولوجيا 
احتوت  العربي،  الوطن  من  املشاريع  مئات 
اثني  على  للفائزين  النهائية  شبه  القائمة 
من  مشاريع  ثالثة  بينها  مشروعاً  عشرة 
مسابقة  وفي  غزة،  قطاع  من  جلها  فلسطني، 
منتصف  مايكروسوفت  نظمتها  أخرى 

اجلامعات  كل  فيها  وشاركت  احلالي  العام 
اللجنة  وبإجماع  التقييم  وكان  الفلسطينية 
بتمثيل  وقام  غزة  من  األفضل  املشروع  أن 

فلسطني في القاهرة".

والضغط  غزة  في  الصعب  الوضع  أن  وأكد 
أن  "نطمح  وقال:  االختراع  إلى  احلاجة  ولدا 
طاقات،  لديهم  ألن  غزة  في  وجود  لنا  يكون 
وكنا على تواصل معهم في سنوات سابقة من 
خالل  ورشات عمل وحضور مشاريع تخرج 
كانت على مستوى مشرف، لذا هم بحاجة إلى 

أن نأخذ بيدهم وتشجيعهم بالتأكيد".

عاملية  شركات  مبشاركة  سعادته  عن  وعبر 
في املعرض وقال: "تعتبر مشاركتها اجنازاً، 
أطلقنا  والتي  مايكروسوفت  مشاركة  مثل 
-Palestinian Developer Co  معها

 450 من  أكثر  يضم  مشروع  وهو   munity
ثالثة  منهم  سيشارك  ومبرمجا،  مطورا 
برامج  تطوير  في  جتربتهم  عن  كمتحدثني 

الشركة".
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مستشار الرئيس لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتعليم التقني د.صبري صيدم لـ "رقميات فلسطينية":

هناك توجهات جدية إلصدار قانون خاص ينظم عمل الهيئة الفلسطينية ملسميات االنترنت "بنينا"
نتوقع خروج هيئة تنظيم قطاع االتصاالت إلى النور قبل نهاية العام احلالي

جناح الشركات الفلسطينية ازال الصورة النمطية بأن فلسطني بيئة غير خصبة لالستثمار التكنولوجي
خاص-رقميات فلسطينية - كشف د.صبري 
صيدم، مستشار الرئيس لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات والتعليم التقني، عن 
اوساط  عدة  في  يدور  جديا  حديثا  هناك  أن 
الهيئة  حول إصدار قانون خاص ينظم عمل 
"بنينا"،  االنترنت  ملسميات  الفلسطينية 
اتخذتها  مماثلة  بخطوات  استرشاداً  وذلك 
بعض الدول التي شهدت تطورا ملموساً على 

صعيد انتشار استخدام االنترنت.

"بنينا".. وهيئة تنظيم قطاع 
االتصاالت

وقال د.صيدم في لقاء مع رقميات فلسطينية، 
أمس :"ال أخفي أن هناك حديثاً يدور اآلن في 
الهيئة  باستقالل  التفكير  حول  اوساط  عدة 
)بنينا(،  االنترنت  ملسميات  الفلسطينية 
وذلك  عملها،  ينظم  خاص  قانون  وإصدار 
بعض  اتخذتها  مماثلة  بخطوات  استرشاداً 
الدول التي شهدت تطوراً ملموسا في انتشار 

االنترنت.

وفي سياق آخر، توقع د.صيدم أن ترى الهيئة 
املستقلة لتنظيم قطاع االتصاالت، النور قبل 
تعيني  وسيتم   ،2009 احلالي  العام  نهاية 
وقال  لها.  فني  وطاقم  مستقل،  إدارة  مجلس 
:"يدور حالياً حديث حول توفير الدعم دولي 

إلنشاء الهيئة وضمان فاعليتها وكفاءتها".

اطالق العديد من املبادرات اليوم
معرض  من  األول  اليوم  أن  د.صيدم  وأعلن 
فلسطني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
عن  االعالن  سيشهد   ،"2009 "اكسبوتك 
توزيع  ابرزها،  املهمة  املبادرات  من  العديد 
العديد  على  احلاسوب  أجهزة  من  كبير  عدد 
فلسطني،  في  املدني  املجتمع  مؤسسات  من 
مفضال عدم الكشف عن هوية اجلهة الداعمة 
كما  املعرض.  في  ذلك  عن  االعالن  حني  إلى 
بـ  يعرف   ما  إلنشاء  اتفاقية  توقيع  سيتم 
األعمال  رجل  من  بتمويل  املعرفة"،  "نوافذ 
أعمدة  أحد  يعتبر  الذي  غزالة،  أبو  طالل 
د.صيدم  وقال  العالم.  في  املعلوماتية  قطاع 
على  تشتمل  التي  النوافذ  هذه  :"ستخصص 
مراكز للكمبيوتر، خلدمة املناطق النائية في 
الفلسطينية، وسيتم ذلك من خالل  األراضي 

وزارة احلكم احمللي.

واشار أيضا إلى أن اليوم االول من املعرض 
في  التعليم  بحقل  واضحاً  اهتماماً  سيشهد 
بهذا  مهمة  تطورات  خالل  من  غزة  قطاع 

الشأن سيتم االعالن عنها اليوم.

ارتياح للتطورات في قطاع 
التكنولولوجيا واستخدامات 

االنترنت
 وأعرب د.صيدم عن ارتياحه حلجم التطورات 
سواء  الفلسطينية  األراضي  تشهدها  التي 
التكنولوجيا  شركات   إجنازات  صعيد  على 
العنكبوتية  الشبكة  الستخدامات  بالنسبة  أو 
واحلاسوب على املستوى الشعبي واملجتمعي.

الصادرة  األرقام  :"إن  االطار  هذا  في  وقال 
عن اجلهاز املركزي لإلحصاء تعكس اهتماماً 
فلسطني،  في  املعلوماتية  بقطاع  متزايداً 
خاصة فيما يتعلق بنسبة األسر التي متتلك 
نسبتها  تضاعفت  والتي  حاسوب  أجهزة 
%50 من  2004، لتصل إلى نحو  منذ العام 
حجم  ارتفع  كما  الفلسطينية،  األسر  مجمل 
الوصول إلى االنترنت مبعدل ثالثة أضعاف 
ليصل إلى %29، من مجمل األسر التي تصل 

مباشرة إلى شبكة املعلوماتية العاملية".
وقال: "هذا التطور إنعكاس ألدوار متزامنة 
في رفع مستوى االهتمام باملعلوماتية، وهي 
أدوار تتوزع بني القطاع اخلاص واحلكومة 
إضافة  واالنترنت،  املعلوماتية  وثورة 
اعتقدت  التي  العاملية  الشركات  دور  إلى 
كبيئة  تصلح  أن  ميكن  ال  فلسطني  أن  يوماً 
أن  إلى  التكنولوجي،  لالستثمار  خصبة 
بادرت  شركة )سيسكو( العاملية قبل عامني 
10 ماليني  للمجيء إلى فلسطني وخصصت 
دوالر لدعم االستثمار في قطاع التكنولوجيا 

الفلسطيني".

جناحات أزالت الصورة النمطية
التي  النجاح  قصص  أن  إلى  د.صيدم  ولفت 
وتكنولوجيا  االتصاالت  شركات  سطرتها 
نفسها  فرضت  الفلسطينية،  املعلومات 
لدى  النمطية  الصورة  بإزالة  وساهمت 
غير  كبيئة  فلسطني  عن  العاملية  الشركات 

صاحلة لالستثمار التكنولوجي.

وقال :"إن قصة النجاح املهمة التي حققتها 
فلسطينية  تكنولوجيا  شركات   ثالث 
االعتقاد  أن  إلى  العالم  أنظار  لفتت  مؤخرا، 
كان  العاملية  الشركات  على  سيطر  الذي 
االهتمام  وتيرة  بعدها  لتتصاعد  خاطئاً، 
الفلسطيني،  التكنولوجيا  بقطاع  الدولي 
أسواقنا  إلى  عاملية  شركات  دخول  ولنشهد 
ومايكروسوفت  وجوجل،  إنتل،  مثل، 
القطاع  إلى أن يشكل هذا  واملسيرة مستمرة 
أنه  خاصة  الوطني،  لالقتصاد  األول  الرافد 
قطاع ال يحتاج في اجلزء اخلاص بصناعة 
إلى  أو  خام  أولية  مواد  إلى  البرمجيات 

اجتياز حواجز االحتالل".

حترير السوق
وإلى جانب كل هذا الزخم، أشار د.صيدم إلى 
االتصاالت  سوق  حترير  وتيرة  تصاعد  أن 
كبير  حد  إلى  ساهم  املنافسة  أمام  وفتحها 
الشركات  بدأت  حيث  القطاع،  بتطوير 
الفلسطينية تعيد النظر في استراتيجياتها، 
محاكاة  من  متكنها  سياسات  وتتبع 
العاملية، وكذلك زادت مساهمة  االحتياجات 
وأخذت  القطاع  هذا  تطوير  في  اجلامعات 

الصورة تتغير.

اكسبوتك
 ،"2009 "اكسبوتك  د.صيدم  واعتبر 
لدى  الداخي  االندفاع  روح  على  تأكيد 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
الفلسطيني، الذي استطاع التحول باملعرض 
مكتب  في  انبثقت  بسيطة  فكرة  مجرد  من 
يشتمل  متكامل  تقني  اسبوع  إلى  متواضع، 
للريادة  ومنتديات  ومعرض  مؤمتر  على 

واالقتصاد واملال.

التكنولوجي  احلدث  هذا  أن  إلى  ونوه 
انطالق  أبرزها  كبرى  اجنازات  مع  يتزامن 
املشغل الثاني للهاتف اخلليوي الفلسطيني 
صندوق  واعالن  موبايل-،  –الوطنية 
صندوق  إنشاء  عن  الفلسطيني  االستثمار 
استثماري برأسمال 50 مليون دوالر أميركي، 
سيخصص جزء منه لدعم الشركات الصغيرة 
املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  في  والناشئة 
دعم  تخصيص  عن  احلكومة  اعالن  وكذلك 
لتكنولوجيا  الفلسطينية  للحاضنة  سنوي 
املعلومات واالتصاالت )بيكتي(، وبالتزامن 
لقانون  وجيزة  فترة  قبل  الرئيس  إقرار  مع 

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

تشكل  مجتمعة  املكونات  هذه  :"كل  وقال 
في  التكنولوجيا  لقطاع  ناصعة  صورة 

فلسطني وتبشر مبستقبل جديد".

الشركات العاملية
وتوقع د.صيدم أن تخرج الشركات العاملية 
بتصور  التكنولوجيا  اسبوع  في  املشاركة 
:"ال  وقال  فلسطني.  عن  حضاري  أكثر 
وإلى  ترتيبات مبدئية  إلى  التوصل  أستبعد 

مبادرات مختلفة تطلقها هذه الشركات.

وقال :"جترى حالياً دراسة جادة الستقطاب 
مشترك  صندوق  لتشكيل  الشركات  تلك 

يضاف إلى منحة شركة سيسكو".

واوضح أن هذا الصندوق يهدف الى التركيز 
الكامل على االنتشار في قطاع التكنولوجيا 
بحيث يكون الصندوق فرصة لفلسطني من 
حيث تطوير الكفاءات فيها وحتويل األفكار 

االبداعية الى مشروعات مدرة للدخل.  



8



9

أبو خديجة: السوق الفلسطينية قادرة على إستيعاب مزودي خدمات اضافيني 

"بالتل جروب" تطلق حملة نوعية 
خلدمة الـ "ADSL" على هامش 

اكسبوتك 2009

 - خاص   - فلسطينية  رقميات   - الله  رام 
الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  اعلنت 
حملة  اطالق   نيتها  عن  جروب"،  "بالتل 
 ،"ADSL" خاصة بخدمة االنترنت السريع
خالل معرض فلسطني السنوي لتكنولوجيا 
 ،"2009 املعلومات واالتصاالت "اكسبوتك 
الرئيس  رعاية  حتت  يفتتح  والذي 
الضفة  في  غدا  عباس،  محمود  الفلسطيني 

وغزة.

وقال كمال ابو خديجة، القائم بأعمال الرئيس 
الفلسطينية،  االتصاالت  ملجموعة  التنفيذي 
 ": فلسطينية"،  "رقميات  لـ  حديث  في 
ADSL بالتنسيق مع وزارة  سنطلق حملة 
ومن  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
نوعية  نقلة  حتدث  أن  احلملة  لهذه  املتوقع 
وسيكون  فلسطني،  في   ADSL الـ  عالم  في 
لنا أيضاً إعالن عن مبادرة مهمة لصالح نشر 

ثقافة احلاسوب في فلسطني".

االتصاالت  وزير  بإعالن  خديجة  أبو  ورحب 
عن  املاضي  األسبوع  املعلومات  وتكنولوجيا 
قطاع  لتنظيم  املستقلة  الهيئة  إنشاء  قرب 
نرحب   ": السياق  هذا  في  وقال  االتصاالت، 
بقدوم الهيئة املستقلة لتنظيم قطاع إلتصاالت، 
ومباشرة عملها بالشكل الذي يضمن إمكانية 
الفاعلة  الشركات  جلميع  والتوسع  العمل 
عادلة،  تنافسية  بيئة  ضمن  القطاع،  هذا  في 
التي تساعد هذا  الهيئة هي اجلهة  وان تكون 
القطاع على بلوغ أهدافه التجارية مبا في ذلك 
إلى  احلكومة  تسعى  التي  التنموية  األهداف 
حتقيقها على أسس و معايير دولية ،كما في 

الدول االخرى واملجاورة".

واعرب عن امله، بأن يكون للهيئة دور إيجابي 
في  الشأن  أصحاب  جميع  جهود  توحيد  في 
املعلومات  تكنولوجيا  و  اإلتصاالت  قطاع 
بشكل  والعمل  وتطويره  القطاع  لتحديث 
الشرعية،  غير  املنافسة  ضد  وفعال  جدي 
خاصة تلك املنافسة من الشركات االسرائيلية، 
فخطر هذه املنافسة يهدد القطاع برمته. وقال  
ما  كل  وسنقدم  الهيئة  مع  سنتعاون  :"نحن 
عند  دوماً  وسنكون  مهمتها،   إلجناح  يلزم 
لهذ  املنظمة  اجلهات  و  مشتركينا  ظن  حسن 

القطاع".

تربطنا عالقة شراكة  زالت  :"ما  أيضا   وقال 
املؤسسات  جميع  مع  مستمر  وتنسيق 
القطاع  بهذا  املعنية  واخلاصة  الرسمية 
تكنولوجيا  و  االتصاالت  وزارة  كانت  سواء 
املعلومات أو إحتاد شركات أنظمة املعلومات 
)بيتا(، ونحن نفتخر بهذه الشراكة ونعيرها 
لهذه  أكثر  متتني  إلى  ونصبو  قدراتنا  كل 

الشراكة في ظل وجود الهيئة املستقلة".

االتصاالت  مجموعة  مشاركة  صعيد  وعلى 
في معرض اكسبوتك 2009 من حيث تصميم 
على  اطالقها  سيتم  التي  واملبادرات  اجلناح 
هامش املعرض، قال أبو خديجة :"نشارك كل 
عام بقوة و ديناميكية في اكسبوتك ونسعى 
جتارية  كانت  سواء  جديدة  مبادارات  لتقدمي 
أو مجتمعية ونحاول أن يكون جناحنا نقطة 
على  نحرص  الذين  الزائرين،  جلميع  جذب 
و  أفكارهم  إلى  على   والوقوف  بهم  اللقاء 
مهما  االعتبار  بعني  نأخذها  التي  مالحظاتهم 

كانت فئاتهم.

هذا  للمعرض  رعاياتنا  :"تتميز  وأضاف 
العام بإنها حتت شعار جوال، ملا لإلتصاالت 
رفعة  و  نهضة  في  أهمية  من  اخلليوية 
شركات  من  معنا  وتشارك  عامًة،  االتصاالت 
وحضارة  بالتل  شركتي  من  كل  املجموعة 
ستقدم  الشركات  وجميع  النجاح،  نفس  في 
وسيتم  مميزة،  جتارية  خدمات  و  عروضا 
واإلعالن   ،ADSL بـ  اخلاصة  احلملة  إطالق 
عن مبادرة لصالح نشر ثقافة احلاسوب في 

فلسطني".

أكسبوتك  معرض  أن  إلى  خديجة  أبو  وأشار 
ميثل مسيرة تنمية شاملة لقطاع تكنولوجيا 
ندعمه  و"نحن  فلسطني،  في  املعلومات 

التنمية  في  ريادي  بدور  إلضطالعنا  سنوياً 
من  نسعى  منبراً  ونعتبره  التكنولوجية، 
على  سواء  جديدة  مبادرات  بعث  الى  خالله 

الصعيد املجتمعي أو الصعيد التجاري".

تأثير  حول  سؤال  على  رده  معرض  وفي 
اإلنترنت  خدمة  قدمي  جديدة  شركات  دخول 
الالسلكي "وايرلس"، على "بالتل" حتديدا، 

قال أبو خديجة :"

تصب  وهي  به  ومرحب  جيد  شيء  املنافسة 
هذه  األولى،  بالدرجة  املشترك  مصلحة  في 
ما  كل  تقدمي  على  الشركات  حتفز  املنافسة 
او  اخلدمة  جودة  حيث  من  سواء  أفضل  هو 
أول  االتصاالت  مجموعة  في  نحن   ، األسعار 
للتعاون  الشركات  لهذه  العون  يد  مد  من 
معها في تسخير البنية التحتية الالزمة لبدء 
أما من  عملياتها و تقدمي ما هو مطلوب فنياً، 
ناحية تأثيرها على أعمالنا، فنحن دائماً نقدم 
بناًء  املشتركني  لصالح  واألحسن  األفضل 
اخلدمات  حتسني  في  الذاتية  رغبتنا  على 
مع  املستمر  بالتنسيق  األسعار  تخفيض  و 
لتقدمي  دائماً  تسعى  التي  اإلتصاالت  وزارة 
أن  الفلسطيني.نرى  للمواطن  أفضل  هو  ما 
إستيعاب  على  قادرة  الفلسطينية  السوق 
املطرد  للنمو  نظراً  إضافيني  خدمات  مزودي 
إلى  الولوج  املهتمني في  في عدد املشتركني و 

تكنولوجيا العصر".

ظل  في  جروب"  "بالتل  استراتيجية  وعن 
صعيد  على  خاصة  جدد  منافسني  دخول 
:"إستراتيجيتنا  قال  احملمول،  الهاتف  خدمة 
أفضل  بتقدمي  األلتزام  هي  تزال  وما  كانت 
للمشترك  متكاملة  إتصاالت  خدمات 
مسؤوليتنا  حتمل  إلى  إضافة  الفلسطيني، 
الوطنية واملجتمعية نحو التنمية االقتصادية 
الشمولية في فلسطني، سنستمر بالعمل على 
حتقيق هذه االستراتيجية مع ترحيبنا بدخول 
منافس بأي مجال، فنحن نحتكم إلى القوانني 
التعامل  في  املهنية  واألصول  التشريعات  و 

كمال ابو خديجة

الشركات  جميع  و  أنفسنا  جند  اآلخرين،  مع 
سبيل  في  واحد  خندق  في  لها  املرخص 
الشركات  وخدمات  نفوذ  إنتشار  من  احلد 
املعركة  هذه  في  الشرعية،  غير  االسرائيلية 
عن  النظر  بغض  اجلهود  تضافر  إلى  نحتاج 

األهداف التجارية املنفردة لكل مشغل".

وختم أبو خديجة حديثه، بالترحيب بالشركة 
ضمن  إلنها  موبايل(  )الوطنية  للمنافسة 
الظروف  في  وتعمل  الفلسطيني،  القانون 
نفسها التي "نعمل بها ونتطلع أن تسهم هذه 
االتصاالت  قطاع  على  احلفاظ  في  الشركات 
مبدأ  ضمن  به  وللنهوض  املعلومات  وأنظمة 

الشراكة وأخالقيات السوق احلر".
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صباح  يفتتح   - فلسطينية  خاص-رقميات 
اليوم، حتت رعاية الرئيس محمود عباس "أبو 
الغربية،  بالضفة  البيرة  مدينة  في  مازن"، 
فلسطني  معرض  القطاع،  في  غزة  ومدينة 
واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  السنوي 
تقليدا  بات  والذي    ،"2009 "اكسبوتك 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ينتظره  سنويا 
واالتصاالت الفلسطيني والشركات العاملة فيه 

بترقب ولهفة كبيرتني.
املعارض  أكبر  من  "اكسبوتك"،  ويعد 
تخصصاتها،  مختلف  على  قاطبة  الفلسطينية 
التكنولوجيا  أسبوع  ضمن  العام  هذا  ويعقد 
الفلسطيني، بحضور عدد من الشركات العاملية 
على  خاصة  نكهة  مشاركتها  أضفت  التي 
احمللية  التكنولوجيا  شركات  ودفعت  املعرض، 
إلى التدقيق بعناية فائقة في تصميم أجنحتها، 
األدوار  على  تتوزع  أوسع  مساحات  وحجز  بل 
املعرض  مقر  افندي  سليم  قاعات  في  الثالثة 

الرئيسي.
"أوفتك"،  شركة  عام  مدير  ضاهر،  جميل  وقال 
في  متميز  جناح  من  أكثر  في  تشارك  التي 
املعرض :"إن عنايتنا بإخراج مشاركة متميزة 
ألوفتك في اكسبوتك سواء على صعيد التصاميم 
الكبير  التوسع  حجم  تعكس  إمنا  املساحات  أو 
بعد  يوما  الشركة  تشهده  الذي  واملضطرد  

يوم". 
شركة  في  العمليات  مدير  صافي،  امين  ويقول 
"بال اكسبو"، املنفذة ألعمال البناء والتجهيزات 
اكسبو  :"بال   2009 إكسبوتك  ملعرض  الفنية 
واصل  مجموعة  شركات  احدى  هي  التي 
للخدمات اللوجستية تتولى سنويا تنفيذ أعمال 
ومن  اكسبوتك،  ملعرض  والتجهيزات  البناء 
نالحظ  عام  كل  في  للمعرض  متابعتنا  خالل 
السابقة  األعوام  في  عنه  احلالي  العام  متيزه 
لشركات  املباشر  احلضور  صعيد  على  خاصة 
التنافس  من  مزيدا  حضورها  أضفى  عاملية، 
بني الشركات احمللية النتقاء تصاميم اجنحتها 
في  لها  اضافية  مساحات  وحجز  فائقة  بعناية 
من  أكثر  لها  الشركات  بعض  إن  بل  املعرض 

جناح".
بدء  ومع  الشركات  غالبية  أن  صافي  واوضح 
زارت   ،2009 اكسبوتك  الفتتاح  العكسي  العد 
في  افندي  سليم  قاعات  فلسطينية"،  "رقميات 
البيرة، ووقفت عن كثب بالكلمة والصورة على 

آخر التحضيرات وأعمال التشطيب لالجنحة.
وبدأت "بال اكسبو" اعمال البناء منذ منتصف 
الالزمة  املواد  بإدخال  املاضية،  اجلمعة  ليلة 
األربعني  على  عدده  يزيد  وبطاقم  للتجهيزات 
ويعملون  بالنهار  الليل  يصلون  وعامال  فنيا 
على دار الساعة يسابقون الزمن كخلية نحل ال 

تكل وال تهدأ.
"بال  طاقم  أجنز  أمس،  يوم  ظهر  ولغاية 
باستخدام  لألجنحة  األساسي  البناء  اكسبو"، 
بتنفيذ  مباشراً  واألملنيوم،  اخلشب  مادتي 
املرحلة الثانية من البناء واملتعلقة بالتجهيزات 

الكهربائية واإلضاءة.
 

"رقميات فلسطينية" واكبت الساعات األخيرة ألنتهاء التحضيرات الفتتاح معرض فلسطني السنوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وجود الشركات العاملية يدفع مثيالتها احمللية إلى اتباع دقة متناهية في تصميم 
أجنحتها في اكسبوتك 2009"
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تكنولوجيا  معرض  بدايات  واستذكر   ... تتمة 
أثبت  أنه  مبينا  "اكسبوتك"،  واالتصاالت  املعلومات 
هذا  أمام  واعدة  آفاقا  وفتح  نفسه،  وفرض  قدرته 

القطاع احليوي.
وأثنى صيدم على مشاركة عدد من كبريات الشركات 
إلى  إياها  داعيا  التكنولوجيا"،  "أسبوع  في  العاملية 
استكشاف فرص تطور قطاع املعلوماتية واالتصاالت 

في األراضي الفلسطينية، ودعمه على شتى الصعد.
الناجي، عن سعادته بإقامة  من جانبه، عبر د. جواد 
وغزة  الله  رام  في  التكنولوجيا"  "أسبوع  فعاليات 
هذا العام، منوها إلى أن صندوق األقصى التابع للبنك 
اإلسالمي للتنمية، دأب على دعم معرض "اكسبوتك" 
منذ بداياته األولى، انطالقا من فهم الصندوق ألهمية 
في  يلعبه  أن  ميكن  الذي  والدور  املعلوماتية  قطاع 

عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وتابع: في هذا العام، نكون قد أجنزنا الدورة السادسة 
من معرض "اكسبوتك"، وما مييز هذا النشاط العام 
احلالي، النجاح الذي حققه هذا القطاع املهم، والتميز 

الذي وصلت إليه الشركات العاملة في هذا احلقل".
التكنولوجيا"،  "أسبوع  فعاليات  متيز  إلى  نوه  كما 
كان  ملا  خالفا  إطاره  في  املنظمة  الفعاليات  بتعدد 
يجري في السنوات املاضية، حيث كان يعقد معرض 
"اكسبوتك"، فضال عن تنظيم هذه الفعاليات في رام 
الله وغزة، وتنوع الشركات املشاركة فيه، وقدم عدد 

منها من اخلارج.
والصناديق  "األقصى"  صندوق  أن  بتأكيد  وختم 
لقطاع  الدعم  تقدمي  مواصلة  عن  تتوانى  لن  العربية، 
املعلوماتية واالتصاالت، باعتبار أن آماال كبيرة تعقد 

عليه في حتقيق التنمية في فلسطني.
بدوره، أكد حداد، على أهمية "أسبوع التكنولوجيا"، 
مشيرا إلى أنه يعكس النجاحات التي ميكن أن يحققها 

الشعب الفلسطيني.
التي مر  االجتماعية واالقتصادية  املعاناة  وقال: رغم 
قصص  من  الكثير  جسد  أيضا  أنه  إال  البلد،  هذا  بها 
النجاح الكبيرة، )...( ومن ضمن هؤالء الذين جسدوا 
قصص النجاح الكبرى، برز القطاع اخلاص الذي بادر 
عام،  بشكل  مستدامة  تطويرية  مشاريع  إنشاء  إلى 
ومشاريع في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

على وجه التحديد.
من  الكثير  يعاني  اخلاص  القطاع  أن  رغم  أنه  وبني 
أنه  إال  االحتالل،  وممارسات  اإلسرائيلية  الضغوط 
وضع لنفسه أجندة جديدة وطموحة تنص على أهمية 
التعاون مع جهات دولية، وإقليمية، ومحلية مختلفة، 

من أجل العمل على إيجاد مستقبل أفضل.
في  الرائدة  اجلهات  أحد  االستثمار  صندوق  أن  وذكر 
عينيه  نصب  وضع  حيث  املستدامة،  التنمية  مجال 
األراضي  في  االستثمارية  البيئة  وتطوير  دعم  هدف 
الفلسطينية، عبر تطوير عدد من القطاعات األساسية، 
وتتمثل في االتصاالت، والقطاع العقاري، والسياحة، 
والطاقة، إلميان الصندوق بأنها أساس البنية التحتية 
فلسطيني  اقتصاد  بناء  في  وستسهم  االقتصادية، 

مستقل ومستدام.
مجال  في  االستثمار  صندوق  مشاريع  تكمن  وأردف: 
اخللوي  املشغل  مبشروع  اللحظة  حتى  االتصاالت، 
بقيمة  إطالقه  مت  والذي  موبايل"،  "الوطنية  الثاني 
"كيوتل"  شركة  مع  بالشاركة  دوالر،  مليون   600
القطاع  جناح  قصص  أهم  أحد  بذلك  ليكون  القطرية، 
توفير  أهمها  أسباب،  لعدة  الفلسطيني،  اخلاص 
وزيادة  الفلسطيني،  للمستهلك  جديدة  خيارات 
التنافسية في سوق االتصاالت، وإيجاد مستثمر محل 
بقيمة اقتصادية ضخمة مع شريك استراتيجي دولي، 
وكسر احلصار االقتصادي على فلسطني، والعمل على 

ترويج الوجه اآلخر لهذا البلد.

افتتاح معرض "اكسبوتك 2009" اليوم ..حتت رعاية الرئيس محمود عباس
مؤمتر التكنولوجيا الفلسطيني األول يناقش في جلسات متخصصة  قضايا تكنولوجية محلية وعاملية مهمة 

جلسات املؤمتر 
اثر ذلك، بدأت جلسات متخصصة تناولت العديد من 
املسائل، املتعلقة بقطاع املعلوماتية، مبشاركة ممثلي 
بهذا  واملختصني  االقتصادية،  الهيئات  من  العديد 

القطاع من األراضي الفلسطينية، وخارجها.
وزير  دقة،  أبو  مشهور  د.  جدد  السياق،  هذا  وفي 
مداخلة  في  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
بتنظيم  والوزارة  الوطنية  السلطة  التزام  له، 
أفضل  خدمات  تقدمي  إلى  وصوال  االتصاالت،  قطاع 

للمواطنني.
اإلجراءات  اتخاذ  عن  تتوانى  لن  الوزارة  أن  وبني 
الالزمة، للنهوض بواقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
إجراءات  أن  مؤكدا  األمر،  استدعى  مهما  املعلومات، 
إلى  تهدف  لكنها  أحد،  ضد  موجهة  ليست  الوزارة 

حتقيق ما هو أفضل لصالح هذا القطاع واجلمهور.
االتصاالت  قطاع  حققها  التي  بالنجاحات  وأشاد 
وتكنولوجيا املعلومات، منوها إلى اإلجنازات التي مت 

الوصول إليها عبر معرض "اكسبوتك".
تطوير  عملية  تواجه  التي  الصعوبات  إلى  وتطرق 
واملتمثلة  واملعلوماتية،  االتصاالت  قطاع  وتنمية 
والوزارة  السلطة  أن  إلى  مشيرا  باالحتالل،  أساسا 
سيواصال جهودهما للنهوض بهذا القطاع، رغم كافة 

العراقيل والصعوبات.

تأثير وجود الشركات املتعدد اجلنسيات
على تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات في فلسطني

أدار اجللسة الدكنور صبري صيدم والذي طرح عدة 
أسئلة وأثار عدداً من النقاط للنقاش ما بني املتحدثني 
متعدد  استثمار  نريد  "ملاذا  مثل  من  اجللسة،  في 
اجلنسيات وما تأثيره وكيف ميكن للحكومة أن تدعم 

القطاع في ظل هذا االستثمار؟
وقالد. مشهور أبو دقة وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
احتالل  يوجد  صعب،  وضع  "لدينا  املعلومات: 
لدينا  احلركة،  وصعوبات  الترددات  أمام  وعراقيل 
صناعتنا  ببناء  االحتالل  ملقاومة  كبيرة   حتديات 

والبنية التحتية. 
واعتبر أن أفضل مناخ لالستثمار هو املبني على فتح 
فرص  للمستثمرين  يكون  بحيث  وحتريرها  السوق 

االنصمام إلى السوق الفلسطينية.
مستوى  حتسني  والوطنية  جوال  شركتي  وطالب 

االنترنت وتخفيض األسعار التي وصفها باملرتفعة. 
من جهته أنطوني فونسي املدير العام لشركة سيسكو 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تطور  عن  عرضاً  قدم 
البحيرة  في  كابل  بإلقاء  شبهها  والتي  العالم  في 
خدمات  وفرت  والتي  الالسلكية  اخلطوط  تالها 
املوبايل  إلى  اخلدمات  تطور  وانتقال  االنترنت، 
لتصل  اخلدمات  ودخول  ميديا"،  و"املالتي  واإلمييل 
 IPو اإللكترونية  باحلكومات  مروراً  البيوت،  إلى 
-A إلى التطبيقات  والتجارة اإللكترونية ووصوالً 

.plications
التطوير  عملية  أن  ندرك  أن  لدينا  "املهم  أن  وأكد 
كافة  تطور  تشمل  وأنها  أخر  دون  بقطاع  تتعلق  ال 

."IPالقطاعات وأننا بحاجة إلى بناء الـ
وجود  عن  جوجل  ممثل  هيسكوك  جزيل  وحتدثت 
ثورة تكنولوجية في عالم اليوم وقالت: "االستثمار 
املعلومات مهم وال يوجد سبب  في قطاع تكنولوجيا 
إلى  للوصول  نسعى  فنحن  فيه  االستثمار  لعدم 
مستخدمني جدد وليس لدينا أهداف سياسية، يوجد 
في  املوبايل  جهاز  ميتلك  شخص  ماليني  ثالثة  اليوم 
املعلومات  على  باحلصول  يرغبون  هؤالء  العالم، 

لتساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل".
أفضل  فلسطي  في  االنترنت  خدمات  أن  إلى  وأشارت 
من بعض الدول العربية. وأن هناك نقصا في احملتوى 

إلى تطويره  لذا تسعى جوجل  العربي على االنترنت 
وترجمة املواقع االجنليزية إلى اللغة العربية.

وقالت مشددة بأن "العالم العربي هو السوق القادمة 
نؤمن  إننا  فيها،  االستثمار  يجب  التي  االسواق  وأكبر 

أن لدى الفلسطينني الفرص ذاتها للتطور".
شركة  عام  مدير  برهم  ابراهيم  استذكر  جهته  من 
افتتاح  قبل  عاماً  عشر  خمسة  قبل  جتربته  صفد 
التساؤل كيف نبدأ شركة ونقنع  شركته وقال: "كان 
دعم  مدى  عن  وتسائلنا  معنا  بالتعاون  عاملية  شركة 
العامة  السياسة  اآلن  لنا". وأضاف " حتى  احلكومة 
أجنبية،  مؤسسات  مع  عالقات  انشاء  تدعم  للحكومة 
احمللية،  الشركات  على  تعتمد  ال  السياسة  هذه  لكن 
على الشركات الفلسطينيية أن تستثمر أوالً وأن تعمل 
أكثر ليصبح مستوانا أعلى والبنية التحتية مهيأة وأن 

نكون على مستوى منافس".
وفي السياق ذاته أكد ماهر حمدان مدير مركز التجارة 
السوق  في  العبني  ليكونوا  يسعون  أنهم  الفلسطيني 
العام،  الوضع  حتسني  في  واملساهمة  الفلسطينية 
وقال: "نريد أن يكون القطاع اخلاص إضافة ملا قدمه 
الشركات  مع  التعامل  يعرف  جيداً  شريكاً  يكون  أن 
احلكومة،  من  قريباً  يكون  وأن  اجلنسيات  املتعددة 
مشجعات  عن  يبحث  االستثمار  قرار  أن  نعرف  نحن 

وايجابيات كي يستثمر".

التعاقد من الباطن العاملي
تكنولوجيا  مستشار  الساحلي  عمر  اجللسة  أدار 
املعلومات واالتصاالت في مؤسسة DAI والذي طرح 
واملستوى  وفوائده  الباطن  من  التعاقد  عن  تساؤالت 
عنبتاوي  غسان  املداخالت  وافتتح  إليه،  وصل  الذي 
Reach والذي قال "نحن نعمل  مدير مراكز االتصال 
موظف   400 ولدينا  الباطن  من  التعاقد  موضوع  في 
من  عدد  ألكبر  فلسطني  في  األكبر  التسهيالت  ولدينا 
العاملي  املجتمع  مع  التفاعل  ينقصنا  لكن  الزبائن، 

والتعاقد مع السوق احمللي وليس فقط اخلارجي".
طارق  شركة  مدير  سليم  طارق  حتدث  حني  في 
سيستمز عبر نظام الدائرة التلفزيونية املغلقة من غزة 
فقال: "إننا نعمل على تطوير برامج وحلول ومنتجات 
دائرة  افتتحنا  ومؤخراً  واستشاري  إلكتروني  ودعم 
يكون  أن  ممكن  التعاقد  أن  نرى   ،2Dimenstions
جنتاز  خالله  ومن  والعاملية  احمللية  السوقني  في 
احلصار في غزة، إننا نطمح في الشركة أن يكون لنا 
جديدة  أفكار  ابتكار  على  تعمل  علمية  أبحاث  دائرة 

واختبارها".
وعلى الصعيد ذاته جزم طارق معايعة مدير إكزولت 
تكنولوجيز أن ما لدينا من موضوع التعاقد من الباطن 
رغم  وذلك  التعليمي  بالنظام  يتعلق  وأنه  قليل  هو 
االتصاالت  مجال  في  اخلريجني  من  كافي  عدد  وجود 
مستوى  من  اشتكى  لكنه  املعلومات  وتكنولوجيا 
التدريس الذي تعوزه املوارد املالية التي تؤهله جللب 

أساتذة يحملون اخلبرة التي جنتاجها".
وأكد إيهاب اجلعبري مستشار تكنولوجيا املعلومات 
األميركية  للوكالة  التابعة  "كارانا"  في  واالتصاالت 
للتنمية الدولية أننا لم نصل في هذا املوضوع لنكون 
قدرات  لدينا  أن  أكد  لكنه  كدولة،  ننافسهم  وال  كالهند 
نقاط  ولدينا  املطورين  أفضل  لدينا  جناح،  وقصص 

قوة وحتديات".

بناء املعرفة االقتصادية
في  االقتصادية  املستشارة  بني  سارة  اجللسة  أدار 
القنصلية األميركية، وافتتح املداخالت الدكتور يحيى 
السلقان مدير "جافا دوت نت" والذي قال إن نظرية 
املعلومات تشير إلى أن املعرفة تتعلق بعملية التغيير 
هناك  وأن  كبيراً،  يكون  وقد  صغيراً  يكون  قد  الذي 

والذي  احلدود  أمتتة  وهي  حتترم  األردن  في  جتربة 
قلل من استخدام الورق.

اعتبر  فقد  انفست"  "بال  عام  مدير  الفرا  أحمد  أما 
فلسطني،  في  االستثمارية  البيئة  لتغيير  آداة  املعرفة 
باإلنتاج  تتعلق  االقتصاد  على  املبنية  املعرفة  وأن 
واملهارات والتصنيع والعلوم، لكن املشكلة اآلن برأيه 

تتعلق مبواكبة هذه املعرفة التي باتت سريعة.
 FNMD مشروع  مدير  أوسولفيان  برنارد  بدوره 
العاملة  واأليدي  املال  رأس   هو  االقتصاد   DAI في 
املعرفة  واتصاالت،  اجتماهي  وتفعل  والسوق 
نحن  منتجات،  وليس  وحلول  أداة  هي  التكنلوجية 
العالم  أنحاء  مختلف  وفي  وفلسطني  غزة  في  نعمل 

ونبحث عن أسواق وشركات جديدة للعمل معها.
من جهته أمني تفاحة املدير اإلقليمي ملايكروسوفت في 
البرامج  بقوة  "نؤمن  قال:  األوسط  والشرق  أفريقيا 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  وأن  الشركات،  وقوة 
حتديداً  البرامج  مجال  أيضاُ  السريع  بالنمو  يتميز 
مسابقة  وهو   imagine cup مشروع  عن  وحتدث 
مسابقة  وهي  البرامج  مجال  في  الطلبة  فيها  يتنافس 
بدأت قبل ستة سنوات مبشاركة عشرات الطلبة واآلن 

مبشاركة ثالثمائة ألف طالب.
و طالب مصطفى حسن مدير شركة حلول بأن يكون 
لدينا قدرات وبنائها وأن علينا االستثمار في شركاتنا 
تستثمر  وأن  القدرات  بناء  عملية  في  واملشاركة 
بناء  اهمية  نرى  إننا  وقال  هذا،  في  معنا  احلكومة 
املعرفة كي  قدراتنا داخلياً وليس فقط احلصول على 

نستطيع املنافسة عاملياً".

تطوير صناديق املجازفة التمويلية
"بيتا"،  لـ  التنفيذي  املدير  قسيس  ليث  اجللسة  أدار 
مصطفى  محمد  الدكتور  فيها  املتحدثني  أول  وكان 
الفلسطيني  االستثمار  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس 
وقال: "نحن لسنا رأس مال مغامر لكننا بدأنا في هذا 
املجال من خالل عدة مشاريع مثل ضاحية الريحان في 
عن  عدا  دوالر،  مليون   200 املشروع  وتكلفة  الله  رام 
فلسطني".  في  الثاني  املشغل  موبايل  الوطنية  شركة 
القطاعني  وقال: "إن قطاع تكنولوجيا املعلومات احد 
ألننا  دعمهما  إلى  الصندوق  يسعى  اللذين  القادمني 

نؤمن بهذا القطاع".
عملهم  آلية  عن  جوجل  من  بوركاياثا  ديبو  وحتدذ 
العالم فيما حتدث فيكتور هواجن مدير  وتوزعهم في 
T2 والذي أكد ان املشاريع الصغيرة بحاجة إلى بيئة 
يتوفر فيها املال واألفكار والقوانني واملبدعني واملواهب 

واخلبرات وإمكانيات الوصول للسوق العاملي.

يذكر أن اسبوع التكنولوجيا الفلسطيني يقام برعاية 
الفلسطينية  اخلليوية  االتصاالت  لشركة  ماسية 
"جوال"، وبدعم رئيسي من الوكالة األميركية للتنمية 
لصندوق  ذهبية  ورعاية    ،"USAID" الدولية 
رئيسية  ورعاية    ،"PIF" الفلسطيني  االستثمار 
اإلسالمي  البنك  في   األقصى   صندوق  وحدة  من 
للتنمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وبرعاية 
ورعاية  العاملية،  "سيسكو"  شركة  من  تكنولوجية 

اعالمية من قبل راديو راية
اليوم  سيفتتح  عباس  محمود  الرئيس  أن  الى  ويشار 
لتكنولوجيا  السنوي  فلسطني  معرض  البيرة،  في 
ضمن   ،"2009 "اكسبوتك  واالتصاالت  املعلومات 
مبشاركة  الفلسطيني،  التكنولوجيا  اسبوع  فعاليات 
إلى  غزة،  وقطاع  الضفة  من  محلية  شركة   50 نحو 

جانب عدد من شركات التكنولوجيا العاملية.   
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عن  حديثا  صدر   - فلسطينية  خاص-رقميات 
بالقاهرة،  واإلعالم  للنشر  شمس  مؤسسة 
الفلسطيني  والباحث  للكاتب   جديد  كتاب 
بعنوان  خليل،  الرحيم  عبد  د.سعادة  األصل 
احلادي  القرن  لتكنولوجا  األطفال  "إعداد 
من  صفحة   188 في  الكتاب  يقع  والعشرين". 
تتناول  فصول  تسعة  ويتضمن  الكبير،  القطع 
القضايا والتأثيرات املرتبطة باستخداد األطفال 
إعادة  إلى  الكتاب  يسعى  كما  للتكنولوجيا، 
عبر  لألطفال،  التكنولوجيا  تعليم  في  النظر 

تعريف جديد ملفهوم محو أمية التكنولوجيا.

:"عندما  نقرأ  للكتاب،  اخللفي  الغالف  وعلى 
ما  غالًبا  ألطفالنا،  أعمق  بتعليم  األمر  يتعلق 
باحلاسوب  ندفع  إننا  السهل،  الطريق  نسلك 
إلى أيدي األطفال الصغار، ونعتقد بأننا جنلب 
التي  والبرامج  األجهزة  هذه  مع  الراحة  لهم 
تفعل  لن  بساطة  بكل  إنها  للمستقبل،  تعدهم 
ذلك، فمعظم الطرق والوسائل احلالية لتعليم 
على  الغالب-  في   - تركز  التي  التكنولوجيا، 
غير  اآلالت؛  استخدام  على  األطفال  تدريب 
هو  ذلك  من  بدالً  األطفال  يحتاجه  ما  مناسبة، 
في  للمساعدة  كمواطنني،  يعدهم  الذي  التعليم 
حل مشكالتنا االجتماعية والبيئية امللحة. إنهم 
يحتاجون إلى تعليم يساعدهم على فهم حقيقة 
أن املهارات التقنية وحدها ال تستطيع حل هذه 
النشطة،  االجتماعية  املشاركة  وأن  املشاكل، 
وااللتزام األخالقي للبشر الذين ميثلون مختلف 

الثقافات واألصوات، سيكون ضرورًيا دائًما".

أطروحات  ثالثة  على  الكتاب  هذا  ويعتمد 
أساسية :

التحديات  من  جبهة  أطفالنا  يواجه   : أوالً   -
التكنولوجية، التي تتسبب في حدوث تغيرات 
العالم،  في  والبيئية  البشرية  البيولوجيا  في 
ال ميكن العودة عنها، وهم يحتاجون إلى نوع 
لإلقدام  التكنولوجيا؛  فضاء  من  متاًما  مختلف 

على خيارات حكيمة ملستقبلهم. 
وأنواعها  بألوانها  الشاشة  اقتحمت   : ثانًيا   
ومكان،  زمان  كل  في  األطفال  حياة  املختلفة 
يقضونه  كافًيا،  حقيقًيا  وقًتا  لهم  تترك  ولم 
واللعب  اليدوي  والعمل  والفنون  الطبيعة  مع 
حتت رعاية الكبار، ولم يتبق حتى اآلن سوى 
التي  منها،  االفتراضية  ال  احلقيقية  العالقات 
فيه  وما  الكون  حلماية  وتهيئهم  األطفال  تعلم 

من حياة.
على  فائدة  ذو  قوي  دليل  هناك  ليس   : ثالًثا   -
التعليم  املدى الطويل، على أن األطفال يتلقون 
مؤذية  ومؤشرات  دالئل  هناك  إن  بل  اجليد، 
متزايدة، على أساليب احلياة الرديئة، ونوعية 

التعليم الذي تروج له احلكومات بقوة.

إعداد األطفال لتكنولوجيا القرن احلادي والعشرين
واملؤسسات  املواطنني  لتضافر  األوان  آن  لقد 
لألطفال.  الطفولة  الستعادة  القرار؛  وصانعي 
وهدفنا هنا هو إطالق شرارة احلوار املطلوب: 
كيف يكون االنغماس في منتجات التكنولوجيا 
العالية املتقدمة، وبالتالي التقليل من العالقات 

املباشرة ".

وجاءت فصول الكتاب التسعة كاآلتي: 
لتعليم  جديد  تعريف   : األول  الفصل   -

التكنولوجيا 
- الفصل الثاني : طفولة عالية التقنية

لتعليم  احلالية  املعايير  نقد   : الثالث  الفصل   -
التكنولوجيا 

- الفصل الرابع : املبادئ العشرة من أجل تعليم 
التكنولوجيا 

- الفصل اخلامس : املبادئ العشرة قيد التنفيذ 
- الفصل السادس : املبادئ التوجيهية اإلمنائية 

من أجل تعليم التكنولوجيا 
- الفصل السابع : تعليم التكنولوجيا من أجل 

الدميقراطية: مبادئ توجيهية 
لتعليم  التوجيهية  املبادئ   : الثامن  الفصل   -

التكنولوجيا للمبتدئني في التعليم 
- الفصل التاسع : أسئلة وأجوبة حول األطفال 

والتكنولوجيا

باحث  خليل،  الرحيم  عبد  سعادة  د.  أن   يذكر 
وأكادميي فلسطيني ، يحمل اجلنسية األردنية، 
وله  السعودية،  العربية  اململكة  في  ومقيم 
املوضوعات  مختلف  في  املؤلفات  من  الكثير 

العلمية واألدبية وغيرها. 




