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فلسطين تشارك في نواكشوط باجتماع
المجلس التنفيذي للمنظمة العربية الزراعية

رام الله: "يافا نت" تطلق برمجيات
"موبايل إيه تي أم" في معرض "أكسبوتك"

رام الل���ه – "وف���ا": افتت���ح أم���س 

المعلومات ضمن  تكنولوجيا  مؤتمر 

فعاليات معرض أس���بوع تكنولوجيا 

"أكس���بوتك  المعلومات واالتصاالت 

2010" ف���ي أحد فنادق رام الله وعبر 

تقنية "الفيديوكونفرنس" مع قطاع 

غزة.

وحضر المؤتمر عدد من الش���ركات 

تكنولوجي���ا  قط���اع  ف���ي  العامل���ة 

والعربي���ة،  األجنبي���ة  المعلوم���ات 

ومهتمي���ن وعاملي���ن محليين بهذا 

القطاع.

ورحب وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلوم���ات د. مش���هور أب���و دق���ة 

)ش���ريك اتح���اد ش���ركات أنظم���ة 

المعلومات الفلس���طينية "بيتا" في 

تنظيم معرض "اكسبوتك"( بضيوف 

فلسطين.

وأك���د أبو دق���ة على دع���م وزارته 

للقط���اع الخاص في قطاع االتصاالت 

المعلوم���ات، "ألنه���ا  وتكنولوجي���ا 

تعتقد أن هذا القطاع يس���اهم في 

نم���و االقتص���اد الفلس���طيني، وهو 

قطاع مبشر وواعد".

ولفت إلى اإلجراءات اإلس���رائيلية 

المعيق���ة لقطاع االتص���االت، وهي 

بهذا  الخاص���ة  بالمعاب���ر  تتحك���م 

بالمعاب���ر  تتحك���م  كم���ا  القط���اع 

الحدودية.

وأش���ار إلى عمل ال���وزارة مع قطاع 

االتصاالت حتى نتمكن من الحصول 

 )3G( الثال���ث الجيل  على خدم���ات 

االنترنت،  وتطوير خدمات   ،)Gsm(و

معربا عن أس���فه لعدم تمكن وزارته 

م���ن تقديم بع���ض الخدمات لقطاع 

غزة بسبب الحصار.

ولف���ت أب���و دق���ة إل���ى إنج���ازات 

وزارته، ومنها االنتهاء من الش���بكة 

الحكومي���ة االلكتروني���ة، وإدخ���ال 

التكنولوجي���ا ف���ي قط���اع التعليم، 

وتحرير سوق االتصاالت.

رام الله: افتتاح مؤتمر تكنولوجيا المعلومات
ضمن فعاليات معرض "أكسبوتك 2010"

وتحدث ع���ن تحكم إس���رائيل في 

قطاع البري���د، ورفع الوزارة ش���كوى 

ضدها ف���ي االتحاد الدول���ي للبريد، 

الفت���ا إلش���راك القط���اع الخاص في 

تقدي���م خدم���ات البريد م���ن خالل 

إعطائها لوكاالت في عدد من المدن 

لضم���ان وص���ول خدماته���ا لكاف���ة 

المناطق وبسرعة، ومنوهًا إلى انتهاء 

وزارته من مشروع الرمز البريدي لكل 

مواطن.

وقال وزي���ر االقتص���اد الوطني د. 

حس���ن أبو لب���دة إن ه���ذه التظاهرة 

العلمية المهنية الس���نوية س���تجد 

تعبيراتها وصداها في سياق الجهد 

المبذول لتطوير الهوية االستثمارية 

واالقتصادية لهذا القطاع، وتكريس 

رياديت���ه ودوره ف���ي مس���يرة بناء 

اقتصادن���ا الوطن���ي، وتعزيز صمود 

على  واقتصاديا،  سياس���يًا  ش���عبنا 

طري���ق إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي، 

السياس���ي  االس���تقالل  وتحقي���ق 

والتقدم االقتصادي.

وأش���ار أبو لبدة إلى تنفيذ وزارته 

لبرنامج طموح يهدف إلعادة صياغة 

اقتصادن���ا الوطني، ليكون منافس���ًا 

عصريًا ومنتجًا من خالل إعادة صياغة 

البيئة التشريعية الناظمة لالقتصاد 

الوطن���ي، وإع���ادة هيكل���ة ال���وزارة 

وأتمتة خدماتها، وتعزيز الالمركزية، 

وتطوير القدرات التصديرية للمنتج 

الفلس���طيني وتنمي���ة الص���ادرات، 

و'فتح' األس���واق الجدي���دة وتفعيل 

العالم  عالقاتن���ا االقتصادي���ة م���ع 

الخارج���ي، واألهم من كل ذلك زيادة 

من  الفلس���طينية  منتجاتنا  حص���ة 

سوقنا الوطني.

وأض���اف "يق���ع قط���اع تكنولوجيا 

المعلوم���ات واالتص���االت في القلب 

من كل ذلك، ونس���تهدف بالشراكة 

مع باقي الوزارات والدوائر الحكومية 

وبالش���راكة مع قطاعنا الخاص إنجاز 

رزمة من المحفزات األساس���ية لهذا 

القطاع، ويأتي في مقدمتها، إصدار 

قان���ون عص���ري لحماي���ة الملكي���ة 

حواف���ز  رزم���ة  وتوفي���ر  الفكري���ة، 

جديد  قان���ون  عب���ر  للمس���تثمرين 

لتشجيع االستثمار، ومراجعة معمقة 

الس���ارية في فلس���طين  لل���وكاالت 

به���دف تنظيمها، وحماي���ة الوكالء 

الفلس���طينيين والس���وق الداخلية، 

الجه���ود  وتوحي���د  واس���تنهاض 

المختلفة لخلق الظروف المواتية من 

إنشاء مجموعة مناطق صناعية  أجل 

تكنولوجية مؤهلة، وتوفير مقومات 

إنشاء مجلس التنافسية الفلسطيني 

اإلصالحات  برام���ج  اس���تكمال  غداة 

التنظيمية والبنيوية والتشريعية".

وقال أب���و لبدة "ل���ن يتمكن قطاع 

تكنولوجيا المعلومات من المنافسة، 

المعرف���ة  عل���ى  يؤس���س  ل���م  إن 

الحكوم���ة  وتول���ي  والتكنولوجي���ا، 

اهتمام���ًا خاص���ًا بهذا القط���اع في 

لتضافر  داعيًا  المختلف���ة'،  برامجها 

الجه���ود الس���تقطاب اس���تثمارات 

خارجية لهذا القطاع، بصفته قطاعًا 

رياديًا منتجًا وسريع النمو".

ودعا إل���ى مراجعة ش���املة لنظام 

التعلي���م الع���ام والعالي لترس���يخ 

وفتح  التكنولوجي���ا،  عل���ى  اعتماده 

المجال لإلبداع والجمع بين الباحثين 

وأصح���اب األعم���ال ف���ي تطبيقات 

تجارية للعلوم والتكنولوجيا.

كما أكد على أهمية جس���ر الفجوة 

القائم���ة حالي���ًا في مج���ال تمويل 

البح���ث العلمي والتطوي���ر، وقال "ال 

بد م���ن االس���تثمار االس���تراتيجي 

ف���ي إنتاج المعرف���ة التي يحتاجها 

مجتمعنا، ومن الضروري أن تتضافر 

جهود القطاع العام والخاص لتعزيز 

أداء مراك���ز البح���ث القائمة وإيجاد 

مراكز البحث".

وأضاف "نتطلع للعمل مع الشركاء 

في ه���ذا القطاع الس���تكمال انجاز 

السياس���ات والتش���ريعات واألط���ر 

في  والمؤثرة  المحف���زة  القانوني���ة 

نمو القطاع واالستثمار فيه. وتعمل 

عل���ى مراجع���ة عالقاتها  الس���لطة 

الصادرات بشكل  التجارية لتشجيع 

عام وعلى رأسها صادرات البرمجيات 

والتكنولوجيا".
وتحدث رئيس اتحاد شركة أنظمة 
عالء  "بيتا"  الفلسطينية  المعلومات 
ع���الء الدين ع���ن إنج���ازات االتحاد 
ع���ام 2010، وهو العام الذي ش���هد 
العديد من الفعاليات والبرامج التي 
تس���تهدف تطور ونمو هذا القطاع 

بشكل سريع.
وأش���ار إلى مش���اركة االتحاد في 6 
بعث���ات تجارية في أمي���ركا وألمانيا 
ومالط���ا وغيرها، كما تم التوقيع على 
مذكرات تفاهم مع شركات في األردن 

ومصر لصالح شركات في قطاع غزة.

وقال "تم اإلعالن في عام 2010 عن 
فتح مكاتب للحاضنة الفلس���طينية 
لتكنولوجي���ا المعلومات 'بكتي' في 

قطاع غزة".
ولف���ت إل���ى إط���الق 40 مش���روعًا 
رياديًا في معرض "اكس���بوتك" في 
قطاع غزة، كما س���يتم التوقيع على 
العديد من عقود العمل مع الشركات 
المحلي���ة، واإلعالن ع���ن العديد من 

البرامج الجديدة.
المؤتمر في جلساته  وس���يناقش 
المختلفة عالق���ات التكنولوجيا في 
والتكنولوجيا  والمال،  األعمال  قطاع 
العالمية وتطوراتها، وفي التسويق 
والتعلي���م م���ن خ���الل ع���دد م���ن 
م���ن قبل خب���راء أجانب  المداخالت 

ومحليين.

"اكسبوتك" يكسر الحصار المفروض على قطاع غزة
رام الله – "وفا": "إكس����بوتك نجح 

بكس����ر الحصار المفروض على قطاع 

غزة"، ه����ذا ما أجمع علي����ه عدد من 

رج����ال األعمال القادمي����ن من قطاع 

أس����بوع  أعمال  للمش����اركة في  غزة 

تكنولوجي����ا المعلومات واالتصاالت 

"اكس����بوتك" المق����ام ف����ي رام الله 

وغزة، من األول حتى الس����ادس من 

الشهر الجاري.

ق����رار  أن  ل�"وف����ا"،  ه����ؤالء  وأك����د 

اتحاد ش����ركات أنظم����ة المعلومات 

الفلس����طينية "بيت����ا"، والحاضن����ة 

الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات 

وزارة  م����ع  بالتع����اون  "بيكت����ي"، 

المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

الرئيسي لألسبوع مجموعة  والراعي 

والوكالة  الفلس����طينية،  االتصاالت 

الدولي����ة  للتنمي����ة  األميركي����ة 

)USAID( وه����ي الداع����م الرئي����س 

تق����وم  أن  التكنولوجي����ا،  ألس����بوع 

منها  العالمية  الش����ركات خصوصًا 

بعرض منتجاتها في غزة هو انتصار 

كبير على الحصار اإلسرائيلي.

نجاح لالقتصاد الفلسطيني
االقتصادية  اإلحصائيات  وتش���ير 

المرك���زي  الجه���از  ع���ن  الص���ادرة 

لإلحص���اء، إلى أن 300 ش���ركة تعمل 

في غزة، وأن حصة القطاع االقتصادي 

م���ن الدخل القومي ه���ي 350 مليون 

دوالر، وأن ه���ذه الش���ركات تش���غل 

قرابة 3 آالف عامل بش���كل دائم و10 

آالف عامل بشكل غير مباشر.

ورج����ال  االقتصادي����ون  وأك����د 

األعم����ال وعددهم 15 حض����روا من 

غزة إل����ى رام الله، أن موافقة الداعم 

على   )USAID( لألس����بوع  الرئي����س 

إقامة مع����رض الش����ركات في غزة، 

يعتب����ر نقل����ة نوعية ف����ي التعامل 

مع القطاع الخاص الفلس����طيني في 

االتصاالت  قط����اع  قط����اع، خصوصًا 

وتكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر 

أحد القطاعات البعيدة عن الخالفات 

السياسية.

إلى  ذاتها،  اإلحصائيات  وتش����ير 

أن����ه ورغم تأث����ر قط����اع االتصاالت 

ف����ي  المعلوم����ات  وتكنولوجي����ا 

االقتصادي����ة  باألزم����ة  فلس����طين 

العالمي����ة التي ضرب����ت العالم قبل 

عام تقريب����ًا، إال أنه نجح في تحقيق 

نم����و قدر ب����� 3% خالف����ًا للتوقعات 

التي أشارت إلى أن قطاع االتصاالت 

وتكنولوجي����ا المعلوم����ات س����ينمو 

بنسبة %5.

اقتصاديو غزة يتحدثون
وهن����ا يق����ول رام����ي الوحيدي من 

ش����ركة "إمباكت كونسلتنج" القادم 

من غزة ل�"وف����ا"، إن قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات ش����هد نقلة 

نوعي����ة بعق����د معرض اكس����بوتك 

هذا العام في القط����اع، للفت أنظار 

العالم إلى أن أبناء قطاع غزة قادرون 

عل����ى اإلنتاج واإلب����داع رغم الظروف 

الداخلية والخارجية المحيطة بهم.

وأضاف أن وص����ول 15 رجل أعمال 

من قطاع غزة للمشاركة في فعاليات 

معرض "اكسبوتك" بالضفة الغربية، 

سيس����هم في تعريف المؤسس����ات 

والشركات االقتصادية الدولية التي 

التكنولوجيا  عل����ى  غ����زة  تعمل في 

الموجودة هن����اك والفرص المتاحة 

له����ا للتط����ور والنم����اء، بع����د غياب 

استمر منذ أربع سنوات.

وأوضح أن قط����اع التكنولوجيا في 

األرض الفلسطينية نجح في التغلب 

عل����ى الحصار اإلس����رائيلي وتحقيق 

نجاحات، ألنه انتص����ر على الحواجز 

والح����دود اإلس����رائيلية وأضحى من 

القطاعات الرائدة في المنطقة.

وقال "نعم����ل حالًيا من أجل تجاوز 

الحص����ار المف����روض عل����ى الضف����ة 

م����ن تصدي����ر  والتمك����ن  الغربي����ة 

منتج����ات التكنولوجي����ا واالتصاالت 

إلى العالم، لتكون فلس����طين واحدة 

من الدول الرائدة في هذا المجال في 

المستقبل القريب".

اليازوري  أش����رف  األعمال  أما رجل 

مدير عام شركة "فيجن بالس"، فقال 

"إنه يقوم حاليًا خالل تواجده في رام 

الله بالتواصل مع شركات عالمية من 

الفلسطينية  المنتجات  إيصال  أجل 

إلى العالم".

وأض����اف "القطاع الخ����اص في غزة 

يعاني أزمة حقيقية حاليا، خصوصا 

أنه اس����تطاع  المعلومات رغم  قطاع 

إلى كافة  الحدود والوص����ول  كس����ر 

أصق����اع األرض، إال أنه ال يزال بحاجة 

إلى مزي����د من الدعم من أجل التطور 

والنماء".

وتاب����ع "نحن نرى في إكس����بوتيك 

ناف����ذة إل����ى العالم م����ن أجل عرض 

أننا  الفلس����طينية، كما  المنتج����ات 

ن����رى فيه فرصة لتوقي����ع اتفاقيات 

مع ش����ركات عالمية لم تدخل قطاع 

غزة منذ سنوات، خصوصًا أنه يجري 

برعاية دولية وتش����ارك فيه شركات 

عالمي����ة عاملة في المجال قادمة من 

أميركا وأوروبا وآسيا وأستراليا.

وأوضح أن����ه التق����ى أول من أمس 

م����ع القنص����ل األميرك����ي العام في 

القدس دانيال روبنس����تين، وكذلك 

م����ع ممثلين من الوكال����ة األميركية 

للتنمية الدولية )USAID( وأطلعهم 

على األوضاع في قط����اع غزة وفرص 

منهم  ولم����س  هن����اك  االس����تثمار 

تفهمًا وحرصًا عل����ى تطوير القطاع 

في حال تغيير الظروف السياس����ية 

الحالية.

في الس����ياق ذاته، اعتبر هيثم أبو 

شعبان ممثل شركة تطوير خدمات 

األعمال في غ����زة، في حديث ل�"وفا"، 

إن ه����ذه المعارض واللق����اءات التي 

تعقد حاليًا في الضفة وغزة تسهم 

في لفت األنظار إل����ى المعاناة التي 

يعيشها شعبنا، وأن إقامة المعرض 

في القطاع خطوة حكيمة، ستسهم 

في لفت أنظار العالم إلى واقع قطاع 

المعلومات في فلس����طين وتحديًدا 

في قطاع غزة".

مع����رض  عق����د  نج����اح  أن  وأك����د 

اكس����بوتك في قط����اع غ����زة "يؤكد 

اإلس����رائيلي  الحص����ار  أن  للعال����م 

المفروض على األرض الفلس����طينية 

سينكسر، وسينجح شعبنا في خدمة 

البشرية باإلبداعات التي يمتلكها".

رغ���م ذلك تجدر اإلش���ارة إلى أن 

االقتصادي  دافوس  منتدى  تقرير 

الصادر مؤخرًا، لم يش���ر من قريب 

أو بعي���د إل���ى قط���اع االتص���االت 

في فلس���طين، وال إل���ى النجاحات 

الت���ي حققه���ا، وهذا يدف���ع إلى 

التساؤل "أين فلسطين على خارطة 

العال���م االلكتروني���ة؟ ولماذا هذا 

التجاهل؟".

اونصة الفضةسلطة النقد الفلسطينية     نشرة أسعار العمالت

اونصة الذهب

24,755دوالر
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80,55080,580 دوالر/ ين ياباني1,39361,3938يورو/ دوالر0,99060,9916دوالر/ فرنك سويسري1,60621,6065جنيه إسترليني/ دوالر1102 ,5,09015دينار أردني/ شيكل0,70800,7100دوالر/دينار أردني3,61403,6180دوالر/ شيكل

رام الله – "وفا": يشارك وزير الزراعة د. إسماعيل دعيق 
عل���ى رأس وفد من وزارة الزراعة ف���ي اجتماعات المجلس 
التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة 

الموريتانية نواكشوط.
ويبحث المجلس استراتيجيات التنمية الزراعية العربية 
المستدامة، وإجراءات ضمان تنفيذ إعالن الرياض حول األمن 
الغذائي العربي، وتعميم البرنام����ج الطارئ لألمن الغذائي 
العرب����ي وتنفيذ البرنامج العربي لالس����تزراع الس����مكي في 
المياه العذبة، والبرنامج العربي للتدريب الزراعي، ودراس����ة 
إنش����اء وحدة لتس����يير تنفيذ خطة العمل المشتركة حول 

التنمية الزراعية واألمن الغذائي في العالم العربي.
وبدأت ال���دورة ال����37 للمجل���س التنفيذي بمناقش���ة 
موضوع���ات متع���ددة تتعلق بتس���ريع وتي���رة التكامل 
الزراعي العربي وضمان تنفيذ المش���روعات ذات العالقة 

باألمن الغذائي العربي.
وأكد المدير العام للمنظمة د. طارق بن موسى الزدجالي 

ف���ي تقرير قدمه أمام الدورة، أن المنظمة طلبت من الدول 
األعضاء موافاتها بالمشروعات المدرجة في إستراتيجيات 

التنمية الزراعية العربية المستدامة.
وس���يدعو دعيق خالل المؤتم���ر المجتم���ع الدولي إلى 
دعم القطاع الزراعي الفلس���طيني، جراء تفاقم األزمة في 
فلس���طين نتيجة لالحت���الل اإلس���رائيلي وهيمنته على 
مقدرات الش���عب الفلس���طيني واألراضي الفلس���طينية، 
والوقوف إلى جانب الش���عب الفلسطيني لعدالة قضيته 

وحقه بإنتاج غذائه، والعيش حرًا على أرضه.
وس���يلتقي ع���ددًا م���ن وزراء الزراعة الع���رب لبحث تعزيز 
العالق���ات الثنائية في مختلف المج���االت الزراعية، بما في 
ذلك البحوث والتطوي���ر وإدارة الموارد الطبيعية والتصنيع 
والتسويق والتجارة واالستثمار بما يخدم مصلحة المزارعين.
ويض���م المجل���س التنفي���ذي حالي���ًا، وزراء الزراعة في 
فلس���طين، الس���عودية، الكويت، اليم���ن، األردن، لبنان، 

وموريتانيا التي تمثل دول المغرب العربي.

سلطة المياه و"كارلسوه" األلماني يوقعان

اتفاقية اإلدارة المستدامة لمصادر المياه
رام الله – "وفا": وقع رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي مع معهد كارلسوه 
األلماني اتفاقية مشروع "سمارت لإلدارة المستدامة لمصادر المياه"، والبالغة 

قيمتها 100 ألف يورو.
وبينت سلطة المياه في بيان صحافي، أمس، أن المشروع يهدف إلى تطبيق 
مبدأ اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه للمنطقة الس���فلى من غور األردن، حيث 
سيتم من خالله عمل نظام دعم القرار إلدارة هذه المصادر أخذًا بعين االعتبار 

العوامل التكنولوجية والعوامل االقتصادية االجتماعية والعوامل البيئية.
وذك���رت أنه س���يتم عمل تقييم للطبق���ات المائية م���ن الناحيتين الكمية 
والنوعية لمنطقة غور األردن وإدارة الطلب على المياه من خالل هذا المشروع.

وتتضمن االتفاقية كذلك بحث إمكانية تخزين المياه الس���طحية والجوفية 
ف���ي الطبقات المائية الس���طحية والجوفي���ة وأيضًا عمل ب���رك تجميع إلعادة 

استخدام هذه المياه ألغراض مختلفة.
يذكر أنه س���يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة الهيدرولوجيين 
وجامعة القدس من الجانب الفلس���طيني، وجامعات جوتنغن وبون وفرايبورغ 

من الجانب األلماني، ويستغرق العمل في تنفيذها ثالث سنوات.

رام الله – "األيام": أطلقت شركة "يافا 
ن����ت" للبرمجيات واالتص����االت برمجيات 
)MobileATM( ال����ذي يح����ول التلفون 
المحم����ول إلى )ATM(، وعب����ر برمجيات 
المستخدم من  لتمكين    MobileATM
الدفع اآلمن للفواتير والشراء عبر الجوال 
بطريق����ة س����هلة وآمنة، كم����ا ويتمكن 
أيضًا من تحويل العمالت واالستفس����ار 
عن األرصدة، كما يتمكن المستخدم من 
القيام بالح����واالت البنكية بطريقة آمنة 

وفّعالة وسريعة.
وقال د.يحيى الس����لقان، المدير العام 
 )MobileATM( للشركة "تأتي برمجيات
حصيلة خبرات الشركة في مجال برمجة 
الحل����ول البنكية وكذل����ك خبراتها في 
االتص����االت اآلمنة، ومن هنا اس����تثمرنا 

كل هذه الخبرات في هذه البرمجيات".
وأض���اف "كم مرة تق���ف لالنتظار أمام 
ماكنة )ATM( حتى يأتيك الدور، كم مرة 
تكتش���ف أن ماكين���ة )ATM( ال تحتوي 
على النقود التي ترغب بسحبها، كم مرة 
تم تغيير كرتك من قبل البنك في الفترة 
األخيرة...، كل ذلك من س���مات الماضي، 
 )MobileATM( برمجي���ات  م���ع  اذن 
تستطيع التحكم بحسابك البنكي في أي 

وقت، ومن أي مكان".
أم����ا فيما يتعلق بأمن هذه البرمجيات 
فقد أش����ار الس����لقان "بأنها تس����تخدم 
أعلى درجات أمن المعلومات وش����بيهة 
بالتكنولوجي����ا المس����تخدمة ف����ي أمن 

ماكن����ات )ATM( التقليدية، وبالتأكيد 
فإن برمجي����ات )MobileATM( وخاصة 
فيم����ا يتعلق بالدف����ع هي آمن����ة أكثر 
بكثير من الشيكات الورقية المتداولة".

تطبيق����ات  مج����ال  أن  يذك����ر 
)MobileATM( واسعة، حيث يستطيع 
كل بائ����ع أو مش����تر أو بن����ك أو أي مزود 

للخدمة االستفادة منها.
يذك����ر أن ش����ركة "يافا. ن����ت" لديها 

العديد من برمجيات األجهزة المحمولة 
ومنه����ا برنامج "وينك" وبرامج الدفع عبر 
الج����وال، إضافة إلى برمجي����ات الفوترة 
النقال����ة )Mobile Billing(. وش����اركت 
شركة "يافا. نت" في مسابقات إقليمية 
ودولي����ة هام����ة ف����ي مج����ال تطبيقات 
الجوال كان آخرها المشاركة قبل يومين 
في مس����ابقة ش����ركة نوكي����ا العالمية 

لتطبيقات المحمول.

)عدسة: "وفا"( أبو لبدة يتحدث في افتتاح المؤتمر.        

)عدسة: "وفا"( القنصل األميركي العام خالل لقائه برام الله عددًا من مديري شركات التكنولوجيا  في قطاع غزة.   




