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العكر: "اكسبوتك 2009" فرصة ذهبية ملراجعة وتقييم
 الوضع االقتصادي والتكنولوجي الراهن في فلسطني

عمار  أكد   - فلسطينية  خاص-رقميات 
اخلليوية  االتصاالت  شركة  عام  مدير  العكر، 
"أسبوع  فعاليات  أهمية  "جوال"، 
تكنولوجيا املعلومات" وفي مقدمتها معرض 
"اكسبوتك"، إلبراز حجم التطور الذي وصل 
وفتح  واملعلوماتية،  االتصاالت  قطاع  إليه 
واالستثمار  به  لالرتقاء  أمامه  جديدة  آفاق 

فيه.

"إن  امس،  صحفي،  بيان  في  العكر  وقال 
شهدتها  التي  العظيمة  والتغيرات  التقلبات 
العالم،  في  واالقتصادية  التكنولوجية  النظم 
إلى  واملؤسسات  الشركات  دفع  إلى  أدت 
الشركات  ذلك  في  مبا  العاملية،  نحو  التحول 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  العاملة 
تدرك  باتت  والتي  الفلسطيني،  واالتصاالت 
ضرورة التأقلم مع هذه التغيرات مبا متلك من 

قدرات و موارد".

طاقاتنا  كافة  نحشد  أن  علينا  وأضاف: 
وال  القطاع،  بهذا  النهوض  أجل  من  ومواردنا 
شك بأن إقامة معرض اكسبوتك 2009، ليس 
بل  القطاع،  هذا  تقدم  مجال  في  خطوة  مجرد 
الوضع  وتقييم  ملراجعة  ذهبية  فرصة  هو 
االقتصادي والتكنولوجي واملعلوماتي الراهن 
الذي  اخلط  سيحدد  الذي  األمر  فلسطني،  في 

ننطلق منه نحو التطور ومواكبة العاملية. 
العاملة  الشركات  مشاركة  أن  إلى  وأشار 
"إننا  مضيفا  ضروري،  أمر  القطاع  هذا  في 

بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة
"بالتل جروب" تعلن منحة سنوية بتقدمي  150 جهاز حاسوب ملؤسسات املجتمع املدني

مجموعة  أعلنت   - فلسطينية   خاص-رقميات 
أمس،  غروب"،  "بالتل  الفلسطينية  االتصاالت 
خالل مؤمتر صحفي مشترك مع مؤسسة الرئاسة، 
على هامش معرض "اكسبوتك 2009"، بالبيرة، 
منحة  بتخصيص  تقضي  جديدة  مبادرة  عن 
لصالح  حاسوب،  جهاز   150 عن  عبارة  سنوية 
الهيئات  وحتديدا  املدني،  املجتمع  مؤسسات 
فيها  مبا  الفلسطينية،  األراضي  في  اخليرية 

القدس.
صيدم،  صبري  د.  الصحفي،  املؤمتر  في  وحتث 
مستشار الرئيس لشؤون املعلوماتية واالتصاالت 
والتعليم التقني، وكامل احلسيني، نائب الرئيس 
الدولية  للعالقات  االتصاالت  ملجموعة  التنفيذي 
وزير  من  كل  بحضور  الشركات،  وشؤون 
االتصاالت د. مشهور أبو دقة، و مستشار الرئيس 
ووأمني  مصطفى،  محمد  د.  االقتصادية  للشؤون 
سر مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني وليد 
املعلومات  أنظمة  شركات  إحتاد  ورئيس  جناب، 
الفلسطيني عالء عالء الدين، باإلضافة إلى مدراء 

وممثلي مجموعة االتصاالت.
حيوية،  مبادرة  املجموعة  منحة  صيدم،  واعتبر 

خارطة  على  فلسطني  وضعت  رائدة  شركة  من 
حتمل  ومازالت  حملت  و  ودوليا،  عربيا  املعرفة 
بشائر خير للمجتمع و اإلقتصاد الوطني متجاوزة  

كل الصعاب التي مرت فيها في املراحل السابقة.

االتصاالت  شركة  من  الكرمية  املبادرة  هذه  وقال: 
تقدمي  عن  املعرض،  قبل  حتدثنا  قد  وكنا  سنوية، 
هذه املنحة، وأردنا أن نخص مدينة القدس ببعض 

األجهزة، وستزيد عن 30 جهازا".
تبلغ  اليوم  ستخصص  التي  األجهزة  عدد  وقال: 
غريبة  ليست  املبادرة  وهذه  حاسوب،  جهاز   150
على شركة االتصاالت، ونأمل أن ترفع عدد األجهزة 

لتغطي أكبر قدر من املؤسسات".
أشهر،  منذ  الرئاسة  مؤسسة  باشرت  وأضاف: 
هذا  في  غزة  قطاع  في  أهلنا  إشراك  على  العمل 
املبادرة، ولذا مت التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل 
اخليرية  الهاشمية  والهيئة  "أونروا"،  الالجئني 

األردنية لضمان وصول احلواسيب إلى القطاع.
تخصيص  عن  أسفرت  الرئاسة  جهود  أن  وبني 
القطاع،  ملدارس  تعليمي  حاسوب  جهاز   5000
سيتم تسليمها إلى وكالة "أونروا"، التي ستتولى 

عملية توزيعها على املدارس، الفتا إلى أن مثل هذه 
الرئاسة  والتزام  الوطن،  وحدة  جتسد  املبادرات 

برعاية القطاع.

املجموعة  مبادرة  أن  احلسيني  ذكر  ناحيته،  من 
القطاعني  بني  شراكة  ومتثل  رمزية،  طبيعة  ذات 
العام واخلاص في دعم مؤسسات املجتمع املدني 

ودورها.
ولفت إلى أن املجموعة تستقبل كل عام، طلبات من 
املدني للحصول على  كثير من مؤسسات املجتمع 

منح عبارة عن أجهزة حاسوب.
انعقاد  ملناسبة  تأتي  اجلديدة  املبادرة  أن  وبني 
لتوجهات  ودعما  املعلومات"،  تكنولوجيا  "أسبوع 
مؤسسات  تقوية  في  الوطنية  السلطة  مؤسسات 
املجموعة  سياسة  مع  ومتاشيا  املدني،  املجتمع 
وخاصة على صعيد تكريس املسؤولية االجتماعية.
وأعلن عن قرار املجموعة بالتبرع سنويا خالل فترة 
للمؤسسات  حاسوب  جهاز   150 بـ  املعرض  عقد 
سيعود  ما  والقدس،  والقطاع  الضفة  في  اخليرية 

بالفائدة على الفئات املهمشة في املجتمع. 

بالغة،  بأهمية  اكسبوتك  معرض  إلى  ننظر 
املعرض،  هذا  برعاية  للمشاركة  دفعتنا 
له،  البالتيني  الراعي  "جوال"  تكون  وأن 
األعمدة  أما  به،  تنهض  أعمدة  قطاع  فلكل 
االتصاالت  قطاع  عليها  يقوم  التي  الرئيسية 
واخللوي،  واالنترنت  الثابت  اخلط  فهي 
التكنولوجي  احملفل  لهذا  أولى  فليس  لذلك 
احلضاري الهام إال أن يكون برعاية مجموعة 
لها  مميز  وبحضور  الفلسطينية  االتصاالت 
من خالل شركاتها: "جوال"، و"حضارة"، و 
"بالتل"، وكذلك شركة ريتش خلدمات مراكز 
أنظمة  خلدمات  حلول  وشركة  االتصاالت، 

املعلومات".

التي  األولى  املرة  ليست  هذه  أن  وأوضح 

االتصاالت في معرض  فيها مجموعة  تشارك 
"إكسبوتك"،  بل السادسة على التوالي.

ومتيز  بل  جناح  من  واثقون  نحن  وقال: 
أن  ارتأينا  لذلك  العام،  هذا  اكسبوتك  معرض 
إلى  مساهمتنا  لترقى  خاصا،  اهتماما  نوليه 
مستوى احلدث عبر إتاحة العديد واجلديد من 
اخلدمات، املواكبة ألحدث ما توصل إليه عالم 

تكنولوجيا االتصاالت من تطورات.

في  املشاركة  الشركات  كافة  على  وأثنى 
املعرض، وخاصة تلك التي تعمل في املضمار 
ذاته مثل شركة "الوطنية موبايل"، و"غلوبال 
والعاملة  املرخصة  الشركات  وكافة  كوم"، 

ضمن القانون والتشريع الفلسطيني.
وحتدث عن تطور قطاع االتصاالت قائال: إن 
السياسات  بتعزيز  منوط  القطاع  هذا  تطور 
تضمن  التي  القانونية  واألطر  والتشريعات 
القطاع،  هذا  في  للعاملني  الشرعية  احلقوق 
الكافية،  الترددات  ضمان  العمل  ذلك  في  مبا 
ملواكبة أحدث ما توصل إليه عالم تكنولوجيا 
التسهيالت  وإتاحة  تطورات،  من  االتصاالت 
حد  ووضع  التقنية،  املعدات  لدخول  الالزمة 
الشركات  قبل  من  الشرعية  غير  للمنافسة 
اإلسرائيلية التي تعمل حاليا دون أن يكبحها 

قانون أو تشريع.

لشركات  الترددات  حرمان  بأن  شك  ال  وقال: 
اإليجابية  املنافسة  من  سيحد  االتصاالت، 
عثرة  حجر  يقف  أنه  كما  الشركات،  هذه  بني 
آلخر  ومواكبتها  اخلدمات،  تطوير  طريق  في 

االتصاالت،  تكنولوجيا  عالم  في  يستجد  ما 
تعتمد  التي  اخلدمات  تقدمي  في  سيما  ال 
مجال  في  وتطبيقاته  الثالث  اجليل  على 

املعلوماتية.

وأردف: إن التخلص من هذه العراقيل، سيؤدي 
حتما إلى ازدهار قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
تطوير  في  مساهمته  وزيادة  املعلومات، 

املجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص.
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يوم عمل لشركة  سيسكو العاملية في رام الله 

لصالح 35 مجلس خدمات مشترك في األراضي الفلسطينية
توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء "نوافذ طالل أبو غزالة ملجتمع املعرفة"

احلكم  وزارة  وقعت   - فلسطينية  خاص-رقميات 
مجموعة  مع  تفاهم  مذكرة  األول،  أمس  احمللي، 
"طالل أبو غزالة"، إلنشاء ما يعرف بـ "نوافذ طالل 
 35 تشمل  أن  املقرر  املعرفة"،  ملجتمع  غزالة  أبو 
الفلسطينية،  األراضي  مجلس خدمات مشترك في 

وأن يستفيد منها عدد كبير من طلبة اجلامعات.
ومت التوقيع على املذكرة خالل مراسم جرت على 
لتكنولوجيا  السنوي  فلسطني  معرض  هامش 
 ،"2009 "اكسبوتك  واالتصاالت  املعلومات 
وينظمه احتاد شركات أنظمة املعلومات "بيتا"، 
ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" على مدار 

ثالثة أيام، في قاعات "متنزه بلدية البيرة".
القواسمي،  خالد  د.  من  كل  املذكرة  على  ووقع 
وزير احلكم احمللي، ود. صبري صيدم، مستشار 
املعلوماتية  لشؤون  عباس  محمود  الرئيس 
مجموعة  وعن  التقني،  والتعليم  واالتصاالت 
طالل أبو غزالة مديرها التنفيذي مصطفى ناصر 

الدين.
وأشار د. صيدم، إلى أن هذه املبادرة تهدف إلى 
استحداث 35 مركزا، تنتشر في مجالس اخلدمات 
املشتركة على امتداد األراضي الفلسطينية، ضمن 
واملناطق  القرى  بني  التواصل  لتعزيز  مبادرة 
تنجز  أن  فلسطني  تستطيع  كي  الفلسطينية 
معرفياً وتكنولوجياً وتعزيز التواصل بني أبناء 
من  املراكز  هذه  استحداث  أن  وأضاف  شعبنا. 
شأنه أن يخدم القرى الفلسطينية بشكل تدريجي 
السيما وأنه سينفذ على مراحل بدءاً من تأسيس 

املجموعة  بها  ستقوم  دراسة  حسب  مراكز  خمسة 
حلاجات هذه القرى والتي ستشمل القدس وغزة.

وبني أن هذه املراكز، تضم مختبرا يحتوي باملعدل 
نحو 40 جهاز حاسوب، إضافة إلى غرفة دراسة، 
وأخرى لالجتماعات، منوها إلى أنه توفر خدمات 

عامة للطلبة اجلامعيني.
منوذج  نسق  على  ستكون  املراكز  هذه  أن  وبني 
طبقته املجموعة في األردن، وحقق حضورا مميزا، 
مشيرا إلى أن وزارة احلكم احمللي ستتولى عملية 

تنفيذ وإعداد هذه املراكز.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذه املبادرة على مراحل، 
حيث سيشرع بداية في إقامة 6-5 مراكز، مضيفا 

"سنسعى لتنفيذ هذه املبادرة في القدس وغزة".
وبني أن االستفادة من هذه املراكز ستكون محصورة 
عبر  سيكون  ذلك  أن  موضحا  اجلامعيني،  للطلبة 

احلصول على عضوية هذه املراكز.
بتوقيع  سعادته  عن  القواسمي  عبر  جهته،  من 
املعرفة"  إيجاد "نوافذ  أن  التفاهم، معتبرا  مذكرة 
املشتركة،  اخلدمات  مجالس  تخدم  حيوية  خطوة 
صغيرة،  سكانية  جتمعات  من  أساسا  املكونة 
حاسوب  مختبرات  إلقامة  الفرصة  لها  تتوفر  قلما 
لهذه  واملعرفة  التقنية  نقل  في  سيساعد  ما  لديها، 

التجمعات.
وأشار إلى وجود 86 مجلساً مشتركاً في األراضي 
الفلسطينية، ما يعني أن املبادرة اجلديدة ستعود 
في  الناس،  من  واسعة  شريحة  على  بالفائدة 

املناطق املهمشة.

وأشار إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذه املبادرة، 
القاعات  توفير  املستهدفة  املجالس  ستتولى  فيما 
إلدارتها،  الالزمني  واملوظفني  باملراكز،  اخلاصة 
عاتق  على  سيقع  بينما  احتياجاتها،  ومختلف 
التجهيزات  توفير  غزالة"،  أبو  "طالل  مجموعة 

والشبكات املتعلقة بها.
مستذكرا  املبادرة،  أهمية  فأكد  الدين،  ناصر  أما 
بدايات فكرة "نوافذ املعرفة" في األردن، وتعود 
إلى تشرين أول العام املاضي، حيث مت إنشاء أول 
املراكز في العاصمة األردنية عمان، مشيرا إلى أن 
ألف   11 إلى  حاليا  يصل  املركز  هذا  أعضاء  عدد 

عضو من الطلبة اجلامعيني.
املركز  يوفرها  التي  اخلدمات  تعدد  إلى  ولفت 

القائم في األردن، مبا في ذلك دورات تدريبية.
"نوافذ  فكرة  تقتصر  أال  في  أمله  عن  وعبر 
غزالة"،  أبو  "طالل  مجموعة  على  املعرفة" 
الصلة  ذات  والشركات  الهيئات  مختلف  داعيا 
إلى املساهمة في توسيع دائرة املبادرة اجلديدة 

واملشاركة فيها.
صورة  املراكز،  هذه  مثل  تكون  أن  ميكن  وقال: 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  للتعاون  ناصعة 

ولذا نأمل أن تعمل معنا جهات أخرى.

شركة  نظمت   - فلسطينية  خاص-رقميات 
فندق  في  األول،  أمس  العاملية،  "سيسكو" 
الله، ضمن فعاليات أسبوع  "جراند بارك" برام 
إكسبوتك  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
التي تقدمها في  2009، يوم عمل حول اخلدمات 

مجاالت تكنولوجيا املعلومات. 
لشركة  العام  املدير  فونسي  أنطوني  وقال 
سيسكو في منطقة شمال أفريقيا والشرق إن يوم 
تناولت  عمل   ورشات  عقد  على  اشتمل  سيسكو 
تيليفون"  بي  "اي  مثل  املستوى  عالية  تقنيات 
عالية  اتصال  تقنية  وهي  بريزنس"،  "تيلي  و 
على  التكنولوجيا  تأثير  تناولت  كما  املستوى، 
والوصول  بالصحة  يتعلق  فيما  الدولة  مواطني 
واحلكومة  اإللكتروني  والتعليم  اإلنترنت  إلى 

اإللكترونية".
"أالحظ  قال:  اإللكتروني  بالتعليم  يتعلق  وفيما 
الطلبة  يدرس  كيف  أزورها  التي  الدول  في 
باالعتماد على سرعة الورق مبعنى أنهم يقلبون 
الورق وينهون وحدات دراسية إلى نهاية الكتاب 
واستخدام  واإلنترنت  احلاسوب  أن  حني  في 
ويكيبيديا  وموسوعة  جوجل  البحث  محرك 
اإللكترونية، ال حدود للمعرفة فيها، بل يستطيع 

الطالب أن ينهل من املعرفة ما يريد ويحب".

وأكد أن استخدام التكنولوجيا في املدارس ليس 

مرتفع السعر إذا ما قورن بحجم الورق املستخدم 
من  الطباعة  وإعادة  التلف  ثم  الطباعة  وعملية 
أقل  سيكون  حاسوب  جهاز  امتالك  وأن  جديد، 
ثمناً وأكثر فعالية في عالم اليوم، مؤكدا ضرورة 
تكوناً  وان  للكتب  مكملة  التكنولوجيا  تكون  أن 

جنباً إلى جنب من أجل فعالية أكبر.
وحول ما تقدمه التكنولوجيا للصحة حتدث عن 
تقنية "تيلي ميديسني" حني ال يكون هناك إمكانية 
للذهاب إلى املشفى ولتسريع عملية العالج حلني 
أن  األم  "بإمكان  فقال:  املشفى  إلى  الوصول 
تتصل من خالل تقنية اتصال تلفزيوني عال عبر 
اإلنترنت بالطبيب ووضع جهاز على الطفل ميكن 
مثالً  الضغط  ومعرفة  الطفل  فحص  خالله  من 
حيث يستطيع قراءة املعلومات مباشرة عبر هذه 

التقنية، وبالتالي تشخيص احلالة قبل الوصول 
إلى املشفى، وحتضير العالج الالزم". 

الورشات  إن  قال  اإللكترونية  احلكومة  وحول 
تناولتها أيضاً والتسهيالت التي ميكن أن توفرها 
على املواطن حيث يستطيع عبرها دفع الضرائب 
خالل  من  أخرى  إلى  منطقة  من  النقل  وسهولة 
الورق  من  الكثير  توفر  إلكترونية  معامالت 

وتصبح احلياة أسهل بكثير.
قال:  الورشات  هذه  من  املستهدفة  الفئة  وحول 
واملبيعات  التجاري  الدور  إلى  إضافة  "طبعاً 
صندوق  لدينا  واملنتجات،  احللول  ملختلف 
أكادميية  عناصره  وأحد  االجتماعية  املسؤولية 
توقيع  خالل  من  الدول  ندعم  حيث  سيسكو  
اتفاقيات نعد فيها بالعمل مع اجلامعات واملدارس 

الثانوية". وأضاف "لدينا منهاج ونطمح إلى دعم 
املواهب التي تدرس او ترغب بدراسة تكنولوجيا 
أساتذة  بتدريب  فنقوم  واالتصاالت،  املعلومات 
الالزمة  واملختبرات  املنهاج  ونعطيهم  محليني 
ونزودهم  بالعملي،  النظري  لربط  للطلبة 
حتى  دولياً،  بها  معترف  وشهادات  بامتحانات 
عمل،  فرص  إيجاد  على  اخلريجني  تساعد  أنها 
فقط  ليس  تستهدف  الورشة  هذه  فإن  وبالتالي 
اجلديد  عن  فكرة  وتعطيهم  البائعني،  بل  الطلبة 

في عالم التكنولوجيا".
وحول مؤمتر تكنولوجيا املعلومات قال فونسي 
يعقد  كبير  حدث  من  جزء  وهو  رائع  إنه   " إنها 
وبحضور  عباس  محمود  الرئيس  رعاية  حتت 
لي  زيارة  اول  إنها  فياض،  سالم  الوزراء  رئيس 
إلى رام الله، إنني متفاجئ باملستوى املعرفي". 

واختتم حديثه بالقول: "أنا متفائل جداً بنمو هذا 
ال  هنا  شيء  كل  أن  رغم  اجنازه  مت  ومبا  القطاع 

مير بسهولة".
سيسكو  يوم  في  حتدث  أنه  ذكره  اجلدير  ومن 
حتدث  حيث  سيسكو،  من  خبراء  التكنولوجي 
أسامة شويحات حول وحدة االتصاالت، وأوليفر 
سيسكو  مع  والشراكة   SMB حول  مايس 
أبرون  تناول  فيما  التجارية،  العالمة  وحماية 
بورت وخالد فّدا اجلانب األمني في التكنولوجيا، 

وحتدث أشرف عرفان عن التعليم العالي. 
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خبراء ومسؤولون في شركات التكنولوجيا احمللية: دخول 
الشركات العاملية إلى أسواقنا يساهم في االرتقاء باملنتج ..وال نخشى املنافسة 

وممثلون  خبراء  قال   - فلسطينية  خاص-رقميات 
إن  الفلسطينية،  املعلومات  تكنولوجيا  شركات  عن 
في  عاملية  تكنولوجيا  لشركات  املباشر  احلضور 
املعلومات  لتكنولوجيا  السنوي  فلسطني  معرض 
واالتصاالت "اكسبوتك 2009"، مساهمة مهمة في 
انفتاح قطاع التكنولوجيا الفلسطيني على األسواق 
التنافسية  لتعزيز  كبير  دافع  و  جهة،  من  العاملية 
مستوى  رفع  من  احمللي  التكنولوجيا  قطاع  في 
اجلودة، وزيادة قدراتها التنافسية، وعقد الشراكات 
والتحالفات االستثمارية مع هذه الشركات العاملية 

واالستفادة من خبراتها وتاريخها.

العاملية  الشركات  مشاركة   أن   الى  هؤالء  وأشار 
قطاع  قدرة  على  دليل   ،"2009 "اكسبوتك  في 
تطوره  وإثبات  الفلسطيني،  املعلومات  تكنولوجيا 
العاملية  الشركات  لدى  قناعة  رسخ  الذي  األمر 
بأهمية هذا القطاع الفلسطيني، إلى جانب القوة التي 
واحلضارية  املشرقة  والصورة  اكسبوتك  اكتسبها 
واالتصاالت  التكنولوجيا  قطاع  عن  عكسها  التي 
املاضي، وساهم  السنوات اخلمس  احمللي على مدار 
آمنة ومستقرة  استثمارية  بيئة   أن  توفير  ذلك،  في 

في فلسطني.

في  عاملية  ومؤسسات  شركات  تشارك  مرة  وألول 
أسبوع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اكسبوتك 
2009، بشكل مباشر في املعرض، مما شكل إضافة 
لألسبوع، وتباينت آراء أصحاب الشركات العارضة 
فيما يتعلق بتأثير هذه املشاركة على جانب املنافسة 

في السوق احمللية.

شركة  ادارة   مجلس  رئيس  السلقان،  د.يحي  وقال 
في  العاملية  الشركات  مشاركة  إن  نت(،  )جافا 
اكسبوتك العام احلالي سيساهم بشكل الفت في حث 

الشركات الفلسطينية على زيادة جودة منتجاتها.

مباشر  بشكل  العاملية  الشركات  حضور  أن  وأكد 
في املعرض، وليس عبر الوكالء يعطي زخما كبيرا 
قطاع  أن  على  تأكيد  أيضا  وهو  نفسه،  للمعرض 
األسواق  على  منفتح  الفلسطيني  التكنولوجيا 
اخلارجية وال يعيش في عزلة، كما يؤكد أن ان سوق 
التكنولوجيا الفلسطينية تسترعي اهتمام الشركات 

العاملية والكبيرة.

التكنولوجيا  قطاع  بأن  :"نؤمن  د.السلقان  وقال 
االقتصاد  بناء  في  أساسية  لبنة  يشكل  الفلسطيني 
قدرة  األكثر  االقتصادي  القطاع  وهو  الوطني، 
البشرية  والطاقات  الكفاءات  وإظهار  إثبات  على 

والتعليمية الفلسطينية.
ولفت د.السلقان إلى أن اكسبوتك أصبح تقليدا سنويا 
يترقبه املهتمني واجلمهور، وهو يشهد تطورا كبيرا 
العام تلو اآلخر، منوها إلى خاصية قطاع تكنولوجيا 

املعلومات الذي يشهد تطورات متسارعة على عكس 
القطاعات االقتصادية األخرى.

من جهتها، اعتبرت الدكتورة صفاء ناصر الدين،  أن 
حضور الشركات العاملية أمر في غاية األهمية ليس 
احمللي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع 
الوضع  ومجمل  الوطني  لالقتصاد  وإمنا  فقط، 
لم  العاملية  الشركات  هذه  ان  "خاصة  الفلسطيني، 
الذي  الكبير  التقدم  عن  الكافي  التصور  متلك  تكن 
عن  وال  الفلسطيني،  التكنولوجيا  قطاع  أحرزه 
الفنية والبشرية وما تبدعه في  الكفاءات والقدرات 

البرمجة واالنتاج".

الدكتوراه  التي حتمل درجة  الدين،  واضافت ناصر 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االلكترونية  الهندسة  في 
إن إطالع الشركات العاملية عن كثب على التطورات 
األراضي  في  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في 
عن  واضحة  فكرة  تكوين  لها  يتيح  الفلسطينية 

املقومات والكفاءات التي ميلكها.

ولفتت إلى أن هذا األمر يشكل فرصة ومنصة إلقامة 
لألفكار  وتبادل  وتعاقدات  وشراكة  تعاون  عالقات 
واخلبرات بني الشركات العاملية ونظيرتها احمللية.

السوق  إلى  الشركات  هذه  دخول  أن  إلى  واشارت 
الفلسطينية  ال يعني أنها ستنافس الشركات احمللية، 
بالضرورة  أنه  إال  وكالئها،  عبر  أصال  موجود  فهي 
الشركات احمللية  سينعكس على شكل منافسة بني 
منتجات  بإبداع  والتفكير  منتجاتها  جودة  لرفع 
جديدة سواء في مجال "الهارد وير" أو "السوفت 

وير".

اآلخر  املهم  األمر   ": الدين  ناصر  الدكتورة  وقالت 
أن هذه الشركات ستنقل إلى العالم صورة ايجابية 
الصورة  األذهان  من  تزيل  فلسطني  عن  وحضارية 

النمطية السائدة. 

شركة  عام  مدير  الفالح،  سامر  اعتبر  ناحيته،  من 
"سيكتور سيكيورتي"، أن وجود الشركات العاملية 
على  دليل  خير  وهي  مفاجىء،  أمر  اكسبوتك  في 
انفتاح قطاع تكنولوجيا املعلومات الفلسطيني على 

العالم.

واعتبر أن توجه الشركات العاملية إلى منطة الشرق 
الى  ويؤدي  جيد  أمر  فلسطني  وبضمنها  األوسط 

االرتقاء مبستوى الشركات احمللية.

وقال الفالح :"املنافسة موجودة في كل مكان، ولكن 
حجم  صغر  بسبب  أقوى  تكون  رمبا  فلسطني  في 
كعكة  على  سستنافس  الشركات  وقال  السوق. 

صغيرة".

في  املعلومات  تكنولوجيا  مدير  زايد،  هاني  وقال 
رغم  احلضور  هذا  نتوقع  بال":"لم  "تكنو  شركة 
األجواء املاطرة، خصوصاً مع املنافسة مع شركات 
لها  أن  كما  مهم،  وجودها  أن  نعتبر  والذي  كبرى 
ودعم  للمعرض  الزوار  من  مزيد  جلب  في  دورا 
مشاريع الرياديني العارضني ضمن جناح احلاضنة 

الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات "بيكتي".

"زون"  شركة  في  املبرمج  سارة،   أبو  أنس  وأكد 
شركة  بأن  "نفتخر  فقال:  احمللي  باملنتج  إميانه 
زون طورت نظام االتصاالت بخبرات محلية، وهذا 
وجود  ظل  وفي  األخرى  الشركات  بني  مييزنا  ما 

شركات عاملية".

في حني قال جميل ضاهر مدير شركة أوفتك "إننا 
نتعامل مع كبرى الشركات، وقد جنحنا كسب ثقة 
شركات عاملية، وأن أوفتك كشركة محلية قادرة على 
على  حديثا  حصولنا  ورغم  عاملية،  تطلعات  تلبية 
وكالة شركة "كيوسيرا ميتا" العاملية اليابانية إال 
أننا حصلنا على املرتبة الثانية في سوق أفريقيا في 
التسويق أننا نضاهي شركات في األردن ولبنان".

في  العامة  العالقات  مدير  نصار،  محمد  واعتبر 
السوق  دخلت  التي  موبايل"،  "الوطنية  شركة  
النقال  للهاتف  ثان  كمشغل  حديثا  الفلسطينية 
شركات  مشاركة  أن  الفلسطينية،   األراضي  في 
اخلاص  القطاع  قدرات  على  ليطلعوا  مهم  دولية 
الفلسطيني. وقال: "من املهم أيضاً أن نبرز كوطنية 
فلسطيني  عربي  منوذج  أننا  اعتبار  على  موبايل 

استطاع االستثمار في فلسطني".

في  والتسويق  املبيعات  مدير  صبح  بالل  بدوره 
الشركات  قدرة  من  أبداً  يقلل  لم  بيسان  شركة 
احمللية ومنافستها مع مثيالتها العاملية بل واعتبر 
يدعم  املثال  سبيل  على  سيسكو  شركة  وجود  أن 

التطبيقات التي تقدمها بيسان ال سيما وأنها تصدر 
إنتاجها إلى السعودية وقريباً إلى األردن واإلمارات 

وقطر وعمان.

نت"  "بي  شركة  في  املهندس  ذكرى  خالد  واعتبر 
هذه املشاركة مفيدة وتؤسس مناخ جيد للمنافسة.

شركة  في  التسويق  مديرة  سالمة  أسماء  وأشارت 
من  املشاركة  هذه  أن  إلى  األعمال  خلدمات  حلول 
وأنه  الفلسطينية  للسوق  دافع  تعطي  أن  شأنها 
اثبات على قوة وجود الشركات الفلسطينية وقالت: 

"سوف نثبت أن سوقنا جذاب وله مستقبل".

احللول  مسؤول  عمارنة  عوض  اعتبر  املقابل  وفي 
اجلفال  مجموعة  شركة  في  والكمبيوتر  البنكية 
وكيلة  شركة  يوجد  ال  أنه  واالستثمار  للتجارة 
كون  األم  الشركة  بحضور  ترغب  عاملية  لشركات 
أن بعض الوكالء يحاولون إخفاء بعض املواصفات 
مفيدة  املشاركة  هذه  فإن  وبالتالي  املستهلكني،  عن 

للزبائن. 

جمزو  شركة  مدير  غريب  باسل  تأسف  جهته  من 
الفلسطينيني  الزبائن  من  كافية  ثقة  وجود  لعدم 
الذي  هو  عاملية  شركات  وجود  وأن  احمللي  للمنتج 

يزيد من مصداقية املعرض لدى الزوار.

هذه  أن  املعرض  زوار  أحد  سالمة  هند  وأشارت 
فتح  موضوع  من  تخوفا  هناك  لكن  هامة  املشاركة 
الفلسطيني  اخلاص  القطاع  يحصن  أن  قبل  السوق 
مواجهة  ليستطيع  دعائمه  ويقوي  جيداً  نفسه 
أكبر  مالية  ملوارد  واملالكة  اخلبرة  عاملية  شركات 
لكنها  أي سوق ضعيف بسهولة  أن تخترق  متكنها 

أشارت إلى وجوب االستفادة من هذه اخلبرات.
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في افتتاح منتدى رياديي التكنولوجيا..
مستثمرون يبدون رغبة 

في االستثمار مبشاريع ريادية معروضة

افتتحت   - فلسطينية  خاص-رقميات 
املعلومات  لتكنولوجيا  الفلسطينية  احلاضنة 
هامش  على  أمس،  "بيكتي"،  واالتصاالت 
فلسطني  ومعرض  التكنولوجيا  اسبوع 
واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  السنوي 
وغزة،  البيرة  في  املنعقد   ،"2009 "اكسبوتك 
منتدى رياديي التكنولوجيا، بدعم من مؤسسة 

محمد بن راشد آل مكتوم.

واشتمل املنتدى على عرض قرابة 20 مشروعاً 
املتعددة،  التكنولوجيا  مجاالت  في  رياديا 

ابدعتها طاقات شابة فلسطينية.

احلاضنة  مدير  عمر،  حسن  املهندس  وقال 
من  كبيراً  عددا  إن  "بيكتي"،  التكنولوجية 
زار  األعمال  ورجال  االقتصادية  الشخصيات 
مبستوى  اعجابهم  وأبدوا  املنتدى  املنتدى 
املشاريع الريادية املعروضة، كما أبدى بعض 
مشاريع  في  باالستثمار  رغبتهم  املستثمرين 

والعمل على تطويرها لتصبح شركات.

من  ستتولى  "بيكتي"  أن  إلى  عمر  ولفت 
الراغبني  املستثمرين  املتابعة مع هؤالء  طرفها 

باالستثمار في املشاريع املعروضة. 

قرابة  تلقت  قد  كانت  "بيكتي"  أن  وأوضح 
لعملية  أخضعتها  ريادياً،  مشروعا  عشرين 

علمية  وأسس  معايير  وفق  دقيقة  اختيار 
ومهنية، تأهل منها عشرون مشروعا.

دورات  عقدت  قد  كانت  "بيكتي"،  ان  واوضح 
املشاريع  هذه  ألصحاب  تدريبية  عمل  وورش 

متهيداً لتأهيل مشاريعهم.

من  العديد  على  التدريب  عملية  واشتملت 
املشاريع،  عرض  مهارات  ابرزها،  املجاالت 
التعاطي  وكيفية  العمل،  خطة  إعداد  وكيفية 
مع املستثمرين واملهتمني واجلمهور عند عرض 

املشروع الريادي أمامهم.

ومت خالل املنتدى تخصيص مساحة ملستشارين 
وخبراء في مجاالت تطوير االعمال، التسويق، 
أجل  من  وذلك  والقانونية،  املالية  الشؤون 
العرضني  للرياديني  مجانية  استشارات  تقدمي 
العاملني  الرياديني  من  وغيرهم  املنتدى  في 
زوار  ومن  الفلسطيني،  التكنولوجيا  قطاع  في 

املعرض.

لقاءات  املنتدى  خالل  "بيكتي"  نظمت  كمت 
والرياديني  األعمال  رجال  بني  للتشبيك 
وآليات  سبل  مناقشة  فيها  مت  العارضني 
االستثمار في هذه املشاريع وتأسيس شركات 

ناشئة.  

خاص-رقميات فلسطينية - نظم ضمن فعاليات 
االنترنت  لهيئة  عمل  ورشة  إكسبوتك  معرض 
لتخصيص األسماء واألرقام ICANN وذلك في 

مقر املعرض في قاعات سليم أفندي بالبيرة.

وحتدث باهر عصمت ممثل الهيئة عن محور عمل 
السياسات  الهيئة  "تضع  فقال:  كان"  "آي  الـ 
االنترنت"،  على  النطاقات  بأسماء  اخلاصة 
موضحا أن الهيئة ال تتحكم في االنترنت بالعالم 
مهمتها  وأن  التحتية  بالبنية  عالقة  لها  وليس 
محدودة لكنها هامة وتتعلق بوضع السياسات 
بطريقة  واألسماء  األرقام  بتوزيع  اخلاصة 

تضمن سالمة واستقرار النظام. 

املنافسة  حتقيق  أيضاً  منا  "املطلوب  وأضاف 
في السوق بإيجاد شركات تسجيل، اليوم هناك 
أربعمائة شركة في العالم، وانخفض ثمن نطاق 
االنترنت إلى عشرة دوالرات بدالً من مائة دوالر 

سنوياً او أكثر".

موظف  مائة  نحو  بالهيئة  يعمل  أنه  إلى  ونوه 
واوروبا  أمريكا  في  فروعها  على  موزعني 
من  عدد  إلى  إضافة  وأستراليا  العربي  والعالم 

املوظفني في عشرين دولة في العالم.

وتعتمد  ربحية  غير  مؤسسة  الهيئة  ان  وأكد 
على وجود آالف املشاركني املنتمني ملجموعة من 
وضع  في  يساهمون  الذين  الداعمة  املؤسسات 
السياسات، والتي ترفع إلى مجلس إدارة الهيئة 
الهيئة  ملوظفي  ترسل  عليها  املصادقة  وعند 

لتنفيذها.

فأشار  االنترنت،  تطور  تاريخ  عصمت  وتناول 
احلكومة  في  صغير  كمشروع  بدأ   أنه  إلى 
اتصال  شبكة  عن  عبارة  كان  وأنه  االمريكية 

ورشة عمل في اكسبوتك حول الهيئة الدولية 
ICANN لنطاقات  االنترنت

"تطورت  وقال  أمريكية.  جامعات  أربع  بني  ما 
عام  اإلمييل  خدمة  مثل  السنني  عبر  الشبكة 
 VOIP 1983 وخدمة  1972 وTCP-IP عام 
تأسيس  مت   1998 عام  في  وأضاف  وغيرها". 
جون  يدعى  شخص  وكان  كان"  "آي  هيئة 
اخلاص  حاسوبه  على  بعملنا  يقوم  بوستل 
قاعدة  ومعه  والثمانينات  السبعينات  فترة  في 
IP من خالل  معلومات ومهمته توزيع عناوين 
عالقته بالشركات في أمريكا، وقد ساهم بوستل 
في تأسيس "آي كان" لكنه توفي في العام الذي 

تأسست فيه.

وحول خطط الهيئة للفترة 2011-2008 صرح 
أن الهيئة أطلقت مؤخراً أسماء النطاقات لتكون 
بدون  العربية  اللغة  منها  املختلفة  باللغات 
ألسماء  املجال  فتح  إلى  إضافة  التينية.  حروف 
نطاقات عامة جديدة على مستوى "دوت كوم". 
ان  أشار  فلسطني"  "دوت  النطاق  اسم  وحول 
التي  القائمة  ضمن  مدرج  غير  فلسطني  اسم 
اسم  وجود  رغم  املتحدة  االمم  منظمة  أعدتها 
دوال  هناك  أن  وأكد  األيزو  قائمة  ضمن  فلسطني 
إلى  وحتتاج  القائمة  في  اسمها  يدرج  لم  أخرى 
خطوة إضافية للعمل على إضافة اسم فلسطني 

بالعربية كنطاق.

السنة  في  مرات  ثالث  جتتمع  الهيئة  إن  وقال 
لوضع السياسات وإن احلضور مجاني هذا عدا 
عن املنح التي متول نحو ثالثني شخصاُ إلشراك 
دماء جديدة وإشراك مواقع جغرافية متنوعة في 
العالم. واكد إمكانية املشاركة عبر االنترنت من 
خالل مشاهدة االجتماع عبر االنترنت والتعليق 
عدا  هذا  الدردشة  غرف  عبر  التساؤالت  وطرح 
عن أن الوثائق التي تصدرها الهيئة توضع على 
يوماً  ستني  مدة  بهم  اخلاص  اإللكتروني  املوقع 

للحصول على أكبر قدر من املالحظات واآلراء.
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"بالتل" تعلن على هامش اكسبوتك 
باحلملة  الفائزين  أسماء  عن   2009

الشهرية لـ " ADSL" جوائز
شركة  أعلنت   - فلسطينية  خاص-رقميات 
الفائزين  أسماء  عن  الفلسطينية،  االتصاالت 
وذلك  "ADSL-جوائز"،  الشهرية  بحملتها 
اليوم  فعاليات  خالل حفل نظمته على هامش 
في   "2009 "اكسبوتك  معرض  من  الثاني 

البيرة.
الفائزين، بحضور   وجرى االعالن عن اسماء 
ورامي  الشركة،  عام  مدير  الهيجاوي،  مهند 
فيها،  التجارية  الدائرة  رئيس  شمشوم، 
وزارة  في  العام  املدير  زوربا،  وفلوريد 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
التي  احلملة،  أهمية  إلى  الهيجاوي  ولفت 
شهريا،  جوائز   10 توزيع  إطارها  في  يتم 
إلى  منوها   ،)ADSL( خدمة  في  للمشتركني 
أنه سيتم في نهاية العام احلالي إجراء سحب 

على سيارة "فولكسفاجن 2009".

وتطرق إلى احلملة اجلديدة التي أعلنت عنها 
الشركة قبل يومني، املتعلقة مبضاعفة سرعة 
األسعار،  وتخفيض   ،)ADSL( الـ  خدمة 
الشركة  مكافأة  أشكال  أحد  أنها  إلى  مشيرا 

للمشتركني.

إلى  املشتركني  كافة  حتويل  سيتم  أنه  وبني 
املشتركني  كافة  على  مثنيا  اجلديدة،  السرعات 
في خدمات الشركة واملجموعة لثقتهم الكبيرة.

اثر ذلك، قام بتوزيع اثنتني من اجلوائز العينية 
على الفائزين باحلملة، وهما حنا بطرس جاسر 
بجهاز  وفاز  الله،  رام  قضاء  زيت  بير  بلدة  من 
من  خروب،  سليمان  ومحمد  )أل-جي(،  تلفاز 
فيما   ،"2 ستيشن  "بلي  بجهاز  وفاز  قلقيلية، 
بقطاع  رفح  من  النبي،  عبد  إبراهيم  خليل  فاز 
محمود  وإسماعيل  "أل-جي"،  بغسالة  غزة،  
"أل- بثالجة  القطاع،  في  جباليا  من  شبات 

جي".

من  اململوك  محمد  محمود  من  كل  فاز  بينما 
الشجاعية، وأسعد نبيه كحيل من "تل الهوى" 
القطاع،  في  لالتصاالت  رحال  ومكتب  بغزة، 
وجهاد داود أبو ارحيم من نابلس، وحكمت عبد 
الفتاح حسيبا من نابلس، وزكريا عطية عطون 
الـ  خدمة  سرعة  برفع  بالقطاع،  "الرمال"  من 

.)ADSL(

القنصل األمريكي يزور اكسبوتك ويشيد بالتطور 
الذي حققه قطاع التكنولوجيا الفلسطيني

معرض  امس،   روبنستني،  دانيال  العام  األمريكي  القنصل  زار   - فلسطينية  خاص-رقميات 
فلسطني السنوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "اكسبوتك 2009"، في البيرة، واطلع على 

أجنحة الشركات الفلسطينية والعاملية املشاركة في العرض العام احلالي.

وقال القنصل االمريكي :" يسعدني أن أكون هنا اليوم في معرض اكسبوتك السنوي السادس، 
قطاع  وبالذات  الفلسطيني  اخلاص  والقطاع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أهنيء  أن  وأود 
تكنولوجيا املعلومات والشركات املشاركة على حسن التنظيم لهذا املعرض وفعالياته املميزة"، 
معربا عن فخره بأن الواليات املتحدة األمريكية من أكبر الداعمني للمعرض عبر الوكالة األمريكية 

."USAID"للتنمية الدولية

األعمال  قطاع  في  الرائدة  املؤسسات  من  كبير  عدد  مبمثلي  اللقاء  بفرصة  استمتعت  وأضاف 
إلى روابط أقوى بني قطاع  ومن بينها ممثلي الشركات واملنتجات األمريكية، معربا عن تطلعه 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني واألمريكي.

وقال أعجبت مبمثلي الشركات الرائدة الذين التقيتهم اليوم والذين هم جزء من قطاع حيوي وهام 
سيكون احملرك األساسي للنمو االقتصادي وسيخلق فرص عمل جلميع الفلسطينيني، كما ستمكن 
اخلدمات التي تقدمها هذه الشركات من جعل القطاع اخلاص الفلسطيني أكثر منافسة على مستوى 
السوق العاملي، مؤكدا أنهم سيواصلون عملهم مع السلطة الفلسطينية وقطاع األعمال الفلسطيني 
من  لتمكينهم  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  املؤهلني  اجلامعات  خلريجي  عمل  فرص  إليجاد 

حتقيق جناح في حياتهم املهنية.

وكان في استقبال القنصل األميركي مسؤولون في "بيتا" و "بال تريد".
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تنوعت   - فلسطينية  رقميات   - خاص 
معرض  في  املشاركة  الشركات  معروضات 
املعلومات  لتكنولوجيا  السنوي  فلسطني 
بني  ما    ،"2009 "اكسبوتك  واالتصاالت 
وأخرى  محليا،  مصنعة  تكنولوجية  منتجات 
وكالئها  عبر  وعربية  عاملية  لشركات 
الفلسطينيني. ويظهر هذا التنوع في العروض 
مجال  في  خاصة  احمللية  للخبرات  جناحا 
ثقة  على  حتوز  أن  واستطاعت  البرمجة، 
شركات دولية ذات خبر واسعة ومميزة ألقت 
خالل  من  العام  هذا  املعرض  على  بظاللها 
الشركات  هذه  بعض  من  مباشرة  مشاركة 

الدولية.

"أدوبي"
التصميم  لبرامج  العاملية  "أدوبي"  تشارك 
وكيلهم  خالل  من   ،"2009 "اكسبوتك  في 
أدوبي  وتعتبر  الناشر.  مؤسسة  فلسطني  في 
والنشر  التصميم  برامج  أكبر  من  مجموعة 
الدليل  إلى  إضافة  للمصممني  املهمة  الفني 
املرفق والذي يوضح ويعلم كيفية استخدامها 
واالستفادة منها جيداً غنية باألدوات اجلديدة 

التي تناسب عالم اليوم.

وكالء  بال"  إيست  "جرافيك  الناشر  ومتثل 
البرامج  من  وعددا  األوسط  الشرق  في  أدوبي 
"كورل"،  مثل  بالتصميم  العالقة  ذات 
وبرنامج اخلطوط العربية وبنك الصور التي 
تصميماتهم.  إلكتمال  املصممون  يحتاجها 
منتجات  املوجود،  الناشر  جناح  ويضم 
شركة العريس وهي برامج حاسوب تعليمية 
ملختلف االعمار، ومتثل الناشر املنظمة العربية 
ملعايير االنترنت "انتر ستاندرد" والتي تعنى 
بتطوير معايير تنظم مواقع االنترنت من عدة 
والتسويق  واحملتوى  التصميم  تشمل  نواحي 

واألمن والبرمجة.

تكنو بال
تكنولوجيا  اكسبوتك،  في  الشركة  طرحت 
احلماية  وأنظمة  واالتصاالت  باملباني  خاصة 
هي  بال"  "تكنو  و  اإلنذار.  وأجهزة  واملراقبة 
عاملية  لشركات  وكاالت  على  حاصلة  شركة 
الرائدة في مجال كاميرات  منها "موبوتكس" 

الـ " IP" وشركة ماجيك رادار وإنتروجني.

شركة زون
الدولية  االتصاالت  مجال  في  الشركة  تعمل 
بأسعار  الدولية  املكاملات  خدمة  وتقدم 
املشتركني  كان  إذا  مجاني  وبشكل  مخفضة، 
مع  مشتركان  بعضهما  مع  يتحدثان  اللذان 
الهواتف  خالل  من  اخلدمات  هذه  وتقدم  زون، 
والهواتف  االتصال  وبطاقات  اخلليوية 

الثابتة.

أوفتك
توجت أوفتك هذا العام جناح وكالتها لشركة 
العام  أطلقتها  أن  بعد  العاملية  "أيسير" 
املاضي، صار لديها سوق أكبر ملنتجات إيسير، 
بوينتس"  "أي  ببطاقة  اطالق  عن  أعلنت  كما 
هذه  تقدم  أنها  كما  الضفة،  وشمال  جنوب  إلى 
السنة Kyocera مبنتجاتها اخلاصة باأللوان 
لتصوير   A09 وماكنات  وتصوير  طباعة  من 

اخلرائط امللونة.

شركة جمزو
املعرض  في  املقدمة  الشركة  منتجات  تندرج 
الالسلكي  االنترنت  خدمات  قطاع  مجال  في 
واملكاملات   ADSL على  جديدة  وعروض 

الدولية عبر االنترنت وبطاقات االتصال.

بي سي أن سي
املعلومات،  لقاعدة  برامج  الشركة  تقدم 
الدفع  وحلول  مشاريع،  وإدارة  إدارة  وبرامج 
واملايسترو  الفيزا  بطاقات  عبر  اإللكترونية 
دفع  يصبح  أن  على  العمل  وحتاول  وايزي، 

الفواتير واملخالقات عبر هذه املاكنات.

الوطنية موبايل
تشارك الوطنية هذا العام بهدف لقاء اجلمهور 
ومنتجاتها  بخدماتها  وتعريفه  الفلسطيني 
"ذهب"  الفاتورة  لبرنامج  وتروج  وموظفيها 
و"كلماتي"، ونظام الدفع املسبق، وجتوب في 
الوطنية في املعرض كي يجرب الزوار االتصال 
بأي شخص الختبار مدى نقاء الشركة، وتقدم 

عروض يومية وسحب على شرائح الوطنية.

سيكتور سيكيوريتي
وأجهزة  حريق  وطفايات  إنذار  أجهزة  تثدم 
بي"  أن  "سي  وكالء  أنها  كما  دوام،  مراقبة 
حتكم  أجهزة  مجال  في  العاملة  الكورية 
للشركات  خدماتها  تقدم  بعد.  عن  األبواب 
واملكاتب واملنازل ومراكز الشرطة والسفارات 

األجنبية.

شركة مجموعة اجلفال للتجارة 
واالستثمار

من  البنكية  احللول  مجال  في  اجلديد  تقدم 
الآللي  التقاص  نظام  مثل  وأجهزة  برامج 
أكبر  وكالء  أنهم  كما  الآللي.  الدور  وأنظمة 
دور النشر العاملية من كتب جامعي ومراجع، 

وماكنات حتصيل وعد من شركة ماجنر.

بيسان
سواء  للمؤسسات  موارد  إدارة  برامج  تقدم 
وتقدم  ومستودعات،  مبيعات  وإدارة  مالية 

البرامج  هذه  تتوفر  حيث  الين  أون  خدماتها 
عبر االنترنت حيث حصلت على جائزة أفضل 

موقع الكتروني في الشرق األوسط وأفريقيا.

ايبسون
اإللكتروني  التعليم  عرض وكيلها تكنولوجيا 
باستخدام  اإللكتروني  اللوح  مثل  احلديثة 
أجهزة العرض بأحجام صغيرة ووزن خفيف، 
وأجهزة  مخفضة  بأسعار  منزلية  وطابعات 

عرض سينمائية منزلية عالية اجلودة.

دامينشن استوديو
مركز  أنها  كما  خيالية  سينمائية  لقطات  تقدم 
لطلبة  3Dخاصة  2Dو   مجال  في  تدريبي 
تعليمية  برامج  تنتج  أنها  كما  اجلامعات، 
وإنتاج  املتحركة،  الصور  خالل  من  لألطفال 

إعالنات تلفزيونية.

صفقة أون الين
وهو  صفقة  اإلعالني  املوقع  أكت  شركة  تقدم 
واملستهلك،  البائع  بني  ما  وسيط  عن  عبارة 
حيث يستطيع التشجيل على املواقع واإلعالن 
مجاناً عن سيارات وعقارات ووظائف شاغرة، 
دول  إشراك  على  وتعمل  فلسطني  في  وذلك 

عربية لالستفادة واإلفادة من خدمات املوقع.

شركة الراعي الصالح للهندسة 
واحلاسوب

فلسطني  خرائط  تصميم  على  الشركة  تعمل 
اخلاص   GIS نظام  وتقدم  السياحية، 
األراضي  شراء  عملية  تسهل  والتي  بالبلديات 
خالل  من  عنها  الكاملة  التفاصيل  وإيجاد 
ويوفر  املوظفني  عمل  يسهل  والذي  البرنامج 

الوقت واجلهد الالزمني الجناز معاملة البيع.

بي نت
االنترنت  خدمة  عن  املعرض  في  تروج 
السرعة  وتشمل  مشاركة،  بدون  الالسلكية 
 Download and  " التحميل  تزودها  التي 
للشركات  اخلدمة  وتقدم   "Download
خدمات  وتشمل  املايكرويف،  جهاز  باستخدام 

.IP Phoneو IP TV

سيسكو
أجهزة  العاملية  سيسكو  شركة  تقدم 
"راوترز"  من  باالنترنت  اخلاصة  االتصال 
وأجهزة  فون"  بي  و"أي  "سويتشيز"  و 

االتصال الالسلكي.

ريش سنتر
ملجموعة  تابع  موحد  اتصال  مركز  اول  وهي 

و    199 ويشمل  الفلسطينية  االتصاالت 
111 كما تساعد في بناء مراكز اتصال  166و 

للشركات الراغبة في ذلك.

براميس
تقدم برامج واستشارات في مجال تكنولوجيا 
التحتية  والبنية  واالتصاالت  املعلومات 
للشبكات. لدى الشركة مكاتب في ثمانية دول 
شركة  وسبعني  خمسة  مع  ويعملون  عربية 
أمريكية كما أنهم يبيعون رخصة مايكروسوفت 
للشركات الكبيرة. تعمل الشركة مع حكومات 
املدارس،  إلدارة  التعليمية  البرامج  مجال  في 

وبرامج احملاكم اإللكرتونية.

األندلس للبرمجيات
تركز  وعمان  دبي  في  مكاتب  ولديها  الشركة 
على برامج إدارة عالقات الزبائن والذي يتظم 
العالقة ما بني املوظفني والزبائن ما بعد البيع. 
تقدم الشركة أنظمة خاصة بشركات الباطون، 
الكهربائية،  واألدراج  املصاعد  وشركات 

وبرامج لنقاط البيع وإلدارة التأمني الصحي.

حضارة
بسرعة  لكن  بأنواعها  االنترنت  خدمة  تقدم 
حجم  حتديد  ومع  ذاتها،  واألسعار  مضاعفة 
أكبر،  االنترنت  سرعة  يجعل  والذي  التحميل 
بحيث يحق للمستخدم أن يقوم بالتحميل من 

مواقع اإلنترنت بكميات محددة.

حلول خلدمات األعمال
وهي شركة متخصصة بتقدمي خدمات متطورة 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال   في 
في  والكبير  املتوسط  احلجم  من  للشركات 
العام  هذا  وتقدم  واخلاص.  العام  القطاعني 
والشبكات  التحتية  البنية  من  متكاملة  برامج 
IP مع امكانية تطبيق برامج عاملية  واألمن و 

مثل أوراكل و "سيبيل سي أر أم".

جلوبال كوم لالتصاالت
وتقدم  عامة  مساهمة  اتصاالت  شركة  وهي 
االنترنت  وخدمة  باالتصاالت  خاصة  حلول 
بأسعار  الدولي  االتصال  وبطاقات  الالسلكي 

مخفضة.

شركة الطارق حللول تكنولوجيا 
املعلومات

املعاهد  إلدارة  منجر"  "تي  برنامج  تقدم 
راسل  وبرنامج  الدورات،  وإدارة  التدريبية 
عبر  الدول  لكل  القصيرة  الرسائل  الرسال 
إلدارة  أم"  أر  "سي  وبرنامج  االنترنت، 
التعاون مع الزبائن. وبرامج التحكم مبصانع 

الباطون.

أبرز املنتجات املعروضة في "اكسبوتك 2009"
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ليفانت لالتصاالت
خاصة،  بأسعار  الدولي  االتصال  جهاز  تقدم 
وبطاقات   ،70% بنسبة  مخفضة  ومكاملات 
لزائري  وجوائز  وسحوبات  دولي  اتصال 

اجلناح.

جوال
ألسبوع  البالتيني  الراعي  جوال  تقدم 
اجلوائز  من  مجموعة  املعلومات  تكنولوجيا 

جهاز   585 على  سحوبات  خالل  من  القيمة 
رسائل  بطاقة   9000 شريحة،   3000 جوال، 
قصيرة، و 8000 حزمة من اخلدمات املضافة 

و 10 دراجات هوائية.

MTC
تقدم ثالثة برامج منها برنامج "شبيك لبيك" 
وهو محرك بحث عن طريق الهاتف اخلليوي، 
خاص  رقم  خالل  من  املشترك  بستطيع  حيث 

احلصول على اي معلومة من اإلنترنت.

شركة تكست لتكنولوجيا 
االتصاالت

يقيمة  جديدة  بتسعيرة  تل  فرح  كرت  تقدم 
أمريكا  خمسة وعشرين أغورة لالتصال على 
وخمسني  خمسة  وبسعر  والصني،  وكندا 
أغورة سعر دقيقة االتصال على األردن بغض 

النظر االتصال على هاتف ثابت أو نقال.

كول يو
بطاقة  بدون  املباشر  االتصال  خدمة  وتقدم 
منافسة  بأسعار  وذلك  انترنت،  وبدون 
واشتراك مجاني، من خالل االشتراك وبفاتورة 

خاصة من "كول يو".

املستقبل ألنظمة املعلومات
تقدم حلول أمنة بحيث ميكن نقل املعلومات دون 
أي قلق أمني أو اختراق، وجديد الشركة منتجات 

"سونيك وال" تقدم حلول وبرامج أمنة.
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معرض  واصل   - فلسطينية  خاص-رقميات   
املعلومات  لتكنولوجيا  السنوي  فلسطني 
فعالياته   ،"2009 "اكسبوتيك  واالتصاالت 
الغربية  الضفة  في  التوالي  على  الثاني  لليوم 
الشخصيات،  كبير  إقبال  وسط  غزة،  وقطاع 
واملجتمعية  االقتصادية  القطاعات  وممثلي 
واألكادميية وجمهور الزائرين، الذين بلغ عددهم 

في الضفة خالل اليومني نحو 17300 زائر. 

التكنولوجيا  اسبوع  ضمن  املعرض  ويعقد 
الفلسطيني، حتت رعاية سيادة الرئيس محمود 
أنظمة  شركات  احتاد  من  وبتنظيم  عباس، 
التجارة  ومركز  بيتا"،   الفلسطيني"  املعلومات 
"تخط  شعار  حتت  تريد"،  "بال  الفلسطيني 
 50 مبشاركة  عاملي"،  اقتصاد  نحو  للحدود 

شركات وطنية و4 شركات عاملية.

ملتقى  تنظيم  مع  املعرض  فعاليات  وتزامنت 
املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  في  األعمال  ريادة 
شركات:  تنظمها  التي  التكنولوجية  واأليام 
وجوجل  وانتل  وسيسكو،  مايكروسوفت، 
واخلليل  الله  ورام  غزة  محافظات  من  كل  في 
بقدرات  التعريف  إلى  تهدف  والتي  ونابلس، 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للسوق 
األجنبية  التجارب  من  املعرفة  ونقل  العاملية، 
أجانب  مستثمرين  ودعوة  احمللية،  السوق  إلى 

لالستثمار في القطاع في فلسطني.

"بال  إدارة  مجلس  سر  أمني  قال  الصدد  وبهذا 
تريد" وليد النجاب إن  املعرض القى في اليومني 
الشركات  عدد  حيث  من  كبيرا  جناحا  املاضيني 
حيث  ومن  ونوعياتهم،  الزوار  وعدد  املشاركة 
التقدم  بفضل  يوفرها  التي  التجارية  الفرص 
الشركات  منتجات  اليه  وصلت  الذي  الكبير 
تكنولوجيا  مجال  في  املتخصصة  الفلسطينية 
أحدث  من  تعرضه  وما  واالتصاالت،  املعلومات 
منتجاتها من حلول وأنظمة وبرمجيات مبتكرة، 
احلاسوب  وإكسسوارات  معدات  إلى  باإلضافة 

التكنولوجية وكافة مستلزماته.

واملميز  الكبير  احلدث  هذا  يشكل   النجاب  وقال 
األفكار  لتبادل  حقيقية  فرصة  بعامليته، 
املشاركة  الشركات  بني  واملعلومات  واخلبرات 
من  العاملية،  الشركات  كبرى  مشاركة  بضمنها 
أجل أن تكون فلسطني جزءا ال يتجزأ من منظومة 

إلى  تطلعه  عن  معربا  العاملية،  التكنولوجيا 
خارطة  على  مرموقة  مكانة  في  فلسطني  وضع 

التكنولوجيا العاملية.

ويرى النجاب أننا متكنا من حتقيق هذه النقالت 
وإن كنا ال زلنا في البدء إال أننا ومقارنة مع دول 
املنطقة، فإن فلسطني حتتل مراتب عليا من حيث 
اجلمهور  إقبال  حيث  ومن  التكنولوجي،  التطور 
واحللول  االستخدامات  من  االستفادة  على 
معربا  شركاتنا،  توفرها  التي  التكنولوجية 
بواسطة  شعبنا  أبناء  مساعدة  إلى  تطلعه  عن 
جتاوز  على  واملعلوماتية  التكنولوجيا  استخدام 
علينا،  االحتالل  يفرضها  التي  والعزلة  احلصار 
الصمود والتطور  الثقة بقدرة شعبنا على  مؤكدا 
ومن  منه  النيل  حتاول  التي  التحديات  ومواجهة 

اقتصاده الوطني. 

من جهته، دعا عضو مجلس إدارة "بال تريد" م. 
للحفاظ  مضاعفة  جهود  بذل  إلى  برهم،  إبراهيم 
االتصاالت  قطاع  في  واملكتسبات  اإلجنازات  على 
في  واستثمارها  وتعظيمها  بل  والتكنولوجيا 
وعاصمتها  املقبلة  الفلسطينية  الدولة  بناء 
ميتلك  فلسطيني  جيل  وبناء  الشريف،  القدس 
مهارات التعامل مع التكنولوجيا احلديثة وميتلك 
املجتمع  خلدمة  وتوظيفها  تطويعها  على  القدرة 

واالقتصاد الوطني.

وأكد برهم أن عربة التكنولوجيا واالتصاالت في 
منا  يستدعي  ما  متسارعة،  بخطى  تسير  العالم 
نضاعف  وأن  الهمم  نستنهض  أن  كفلسطينيني 
ومواكبة  بالركب  اللحاق  من  لنتمكن  اجلهود 

القطاع  هذا  على  تستجد  التي  العاملية  التطورات 
احليوي والهام.

يتيح  املعلومات  مجتمع  إلى  الوصول  إن  وقال: 
متييز  وبدون  املجتمع،  أفراد  جلميع  الفرصة 
واستخدام  وتقاسم  وتلقي  إلنشاء  عوائق  أو 
تنميتهم  لتحقيق  واملعارف  املعلومات 
والسياسية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
الفتا إلى إمكانية االستفادة من تسخير إمكانيات 
وتطبيقاتها  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
حلول  على  للحصول  احلياة،  مجاالت  جميع  في 
وإستراتيجية  حيوية  لقضايا  أفضل  وسياسات 
قائمة منذ أمد طويل مثل احلد من الفقر، وحتسني 
دخل األفراد، وحتقيق التنمية املستدامة، وتعزيز 
إن  مؤكدا  االجتماعية،  والعدالة  اإلنصاف  قضايا 
من  هامة  وسيلة  أضحت  املعلومات  تكنولوجيا 
املختلفة،  بأبعادها  التنمية  ودعم  تعزيز  وسائل 
فاالستثمارات املتزايدة في هذا املجال توفر فرصاً 
املضافة  القيمة  بفضلها  وتتعاظم  للعمل،  جديدة 
اخلاصة  أهميتها  إلى  باإلضافة  احمللي،  للناجت 
جديدة  ُسبالً  توفر  ألنها  احملرومة،  للفئات 
لتوصيل وحتسني اخلدمات الصحية والتعليمية 
كافة  في  الفئات  لهذه  عامة،  بصفة  واملعيشية 

أماكن تواجدها.   

برهم  أضاف  والدولي،  اإلقليمي  الصعيد  وعلى 
زيادة  في  تساهم  املعلومات  تكنولوجيا  "أن 
عالقاتها  وتعزز  للدولة،  التنافسية  القدرة 

االقتصادية والسياسية والثقافية".  

خالل  من  تريد"  "بال  تطلع  عن  برهم  وأعرب 

ومعرض  املعلومات  تكنولوجيا  أسبوع 
معارض  من  سبقه  وما   "2009 "اكسبوتيك 
باملجتمع  الوصول  إلى  تراكمية،  وفعاليات 
الفلسطيني إلى مجتمع املعلوماتية، وقال: "لهذا 
للمساهمة  الوطنية  الطاقات  كافة  حلشد  نسعى 
كل  وندعو  الكبير،   الهدف  هذا  حتقيق  في  معاً 
أو  حكومية  كانت  سواًء  للمشاركة  القطاعات 
اجلهد  هذا  في  جامعات  أو  أهلية  أو  خاصة 

الضخم".

وفي هذا املجال أكد برهم، على ما تتميز به فلسطني 
قطاع  وتطوير  تنمية  في  متخصصة  عقول  من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأهميته التي 
تنبع من قدراته التشغيلية للعقول واخلريجني، 
مشيرا إلى أنه من أكثر القطاعات حيوية ومنواً، 
في  أمريكي  دوالر  مليون   220 بحوالي  ويساهم 
االقتصاد الكلي، مبعدل منو سنوي تصل نسبته 
الرئيسة  البوابة  نعتبره  فإننا  لذا   .15% إلى 
لتطور القطاعات االقتصادية األخرى، إلى جانب 
وما  العالم  بني  الكبيرة  الهوة  جسر  في  قدراته 

نحن عليه في فلسطني. 

وأشاد برهم مبنتجات قطاع تكنولوجيا املعلومات 
في استيعاب األيدي العاملة، ومبنتجاته القادرة 
على جتاوز املعيقات في عملية نقلها وتصديرها، 
االتصاالت  قطاع  حققه  ما  أن  على  مؤكدا 
إجنازات  من  الفلسطيني  املعلومات  وتكنولوجيا 
نتاج  إال  هو  ما  الصعبة،  الظروف  رغم  قياسية 
وطاقات  وسواعد  عقول  بذلتها  عظيمة  جهود 
بشرية محلية، استطاعت أن تضع فلسطني على 
في  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  خارطة 

املنطقة والعالم.

اسرائيل منعت وفد "جوجل" من الوصول إلى غزة
"اكسبوتك 2009" يواصل فعالياته في الضفة وقطاع غزة وسط إقبال كبير من اجلمهور
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معرض اكسبوتيك في غزة
مجلس  رئيس  نائب  وصف  غزة  قطاع  وفي 
املعرض  اسليم،  طارق  املهندس  "بيتا"  إدارة 
باألكبر على مستوى فلسطني، مشيرا إلى أن عدد 
17 شركة من خيرة وكوكبة  بلغ  فيه  املشاركني 
في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  شركات 
املبتكرة  احللول  عرض  من  متكنت  غزة،  قطاع 
ودوليا،  محليا  املطورة  واخلدمات  واألنظمة 
مشيرا إلى أنه كان هناك تنافسا شديدا وواضحا 
أجنحتهم  لتطوير  املشاركة  الشركات  بني  فيما 

وعرض أفضل ما لديهم من خدمات ومنتجات.

الشركات  من  شديدا  كان  اإلقبال  أن  وأكد 
في  واملهتمني  اجلامعات  وطالب  واملؤسسات 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
فاق  إقباال   ،2009 اكسبوتك  معرض  شهد  حيث 
التوقعات  حيث بلغ عدد زوار املعرض في اليوم 
اليوم  في  بينما  زائر،   4200 عن  يزيد  ما  األول 
الثاني شهد املعرض عدد هائل من الزوار مبعدل 

ما يزيد عن 1200 زائر في الساعة الواحدة.

وأشار إلى جناح اإلبداعات في مجال تكنولوجيا 
برنامج  عرض  االنتباه  يلفت  ما  وان  املعلومات، 
تطويره  مت  الصم،  لغة  بتعليم  خاص  محوسب 

من قبل فتاتني تعانيان من الصم.

وأكد اسليم أن سلطات االحتالل منعت وفد شركة 
املعرض،  في  للمشاركة  غزة  دخول  من  جوجل 

اليومني  خالل  إدخالهم  محاوالت  كل  وباءت 
تنظيم  دون  حال  الذي  األمر  بالفشل  املاضيني 
األيام التكنولوجيا التي كان من املقرر أن تنظمها 

شركة جوجل في قطاع غزة.

في  تريد"  "بال  ادارة  مجلس  عضو  أفاد  بدوره 
املعرض  هذا  بأن  الشوا،  فيصل  املهندس  غزة، 
التي  املراحل  وأخطر  أدق  من  مرحلة  في  يأتي 
فكان  تاريخه،  مدى  على  شعبنا  لها  تعرض 
إلى  أدى  املوظفني  أرزاق  طال  الذي  احلصار 
الرغم  وعلى  مسبوقة  غير  اقتصادية  تداعيات 
من هذه الظروف الصعبة احمليطة استطاع قطاع 
قطاع  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
مستجدات  من  حولنا  يطرأ  ما  مواكبة  من  غزة 
تقنية ومعلوماتية، بل ويجاري نظرائه من دول 
اإلمكانيات  ضعف  رغم  بصماته  وترك  املنطقة 

ومحدودية احلركة والتنقل. 

الرئاسة  به  تقوم  الذي  الدور  على  الشوا،  وأكد 
محمود  الرئيس  بقيادة  الفلسطينية  واحلكومة 
سالم  د.  الوزراء  ورئيس  مازن"،  عباس"أبو 
فياض بالتعاون مع القطاع اخلاص ومؤسساته 
لتنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
النمو  تواكب  التي  القوانني  حتديث  عبر 
االقتصادي، إضافة إلى تسهيل عملية االستثمار 
وتنظيم الفعاليات الترويجية في املنطقة وعلى 
"اكسبوتيك  معرض  إن  وقال:  العالم،  مستوى 
رقي  أظهر  الله  ورام  غزة  من  كل  في   "2009

وتطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وذلك بفضل جهود املخلصني وتضافر اجلهود ما 
بني القطاعني العام واخلاص من أجل بلوغ أرفع 
املستويات ومتكينه من مواكبة أحدث ما توصل 
تكنولوجية  وحلول  وسائل  من  العالم  إليه 

حديثة.

فلسطني  تكون  أن  إلى  تطلعه  عن  الشوا  وأعرب 
جزء ال يتجزأ من النهضة التكنولوجية العاملية، 
احلصار  محاربة  على  وشعبنا  يساعدنا  ما 
مؤكدا  علينا،  االحتالل  يفرضها  التي  والعزلة 
قادرون على كسر  أننا  أثبتا  التجربة والزمن  أن 
عالم  في  حولنا  يجري  ما  ومتابعة  العزلة  هذه 
ما  هو  لذلك،  أهلنا  ما  بأن  مبينا  التكنولوجيا، 
هذا  في  نابغة  وعقول  بشرية  طاقات  من  منتلكه 
توفير  حيث  من  حتقيقه  من  متكنا  وما  احلقل، 
إضافة  التطور،  لهذا  املواتية  التحتية  البنية 
العقبات  ومواجهة  الصمود  على  قدرتنا  إلى 
واحلد  القطاع،  هذا  تدمير  االحتالل  ومحاوالت 
هذا  ليس  بخدماته،  واالرتقاء  وتطوره  منوه  من 
فحسب وإمنا محاوالته احلثيثة إلفشال املشاريع 

االستثمارية فيه.

رواد  شركة  في  تدريب  منسق  أفادت  جهتها  من 
هذا  شديداً  اإلقبال  بأن  العيلة،  رجاء  التطوير 
العام مقارنة بالعام 2008، حيث جنحت الشركة 
إلى  التدريبية  وبرامجها  خلدماتها  الترويج  في 
جتميع  إلى  باإلضافة  املهتمني،  من  كبير  عدد 

من  الشركة  تستطيع   كبيرة  بيانات  قاعدة 
من  كبير  عدد  مع  والتواصل  االتصال  خاللها 
التطوير  رواد  شركة  تعتبر  بخدماتها.  املهتمني 
الوكيل الوحيد بفلسطني لتدريب شهادة محترف 

األعمال. 

بدوره أكد املدير التجاري اإلقليمي إلدارة شركة 
سابا،  سامر  غزة،  في  الفلسطينية  االتصاالت 
على أهمية هذا املعرض في فتح قنوات تسويقية 
املستهلك  وعي  زيادة  إلى  باإلضافة  جديدة 
االتصاالت  شركات  أداء  مبستوى  والشركات 
وتكنولوجيا املعلومات في قطاع غزة كما وميكن 
هذا املعرض الشركات املشاركة من الوصول إلى 
يساهم  مما  املجال  بهذا  املعنية  الفئات  جميع 
بشكل كبير في تطوير أداء هذه الشركات محلياً 

وعامليا.

مروان  د.  الند  كمبيوتر  ملركز  العام  املدير  أما 
املبذولة  الكبيرة  املجهودات  على  فأثنى  كحيل، 
من قبل املنظمني إلقامة مثل هذا احلدث التاريخي 
وتنمية  خلق  على  املعرض  عمل  وقال:  الهام. 
إقامة  أهمية  مبدى  الفئات  مختلف  لدى  الوعي 
عليه  اإلقبال  بأن  الفتا  سنويا،  املعرض  هذا  مثل 
هذا العام كان مرض بشكل كبير مقارنة باألعوام 
السابقة، كما أنه استطاع من خالل هذا املعرض 
من جتديد الثقة مع زبائنه القدامى باإلضافة إلى 

تطوير وبناء عالقات جديدة مع زبائن جدد. 
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