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أمين  مصطفى  للكاراتيه  الفلسطيني  الوطني  المنتخب  العب  يستعّد 
والمنعقد  للشباب  العالمي  الكاراتيه  دوري  في  للمشاركة  بشارات، 

إيطاليا. في  فينيسيا  مدينة  في 

هذه  في  يشارك  فلسطيني  العب  أول  بشارات  الالعب  يكون  وبذلك 
ذهبية  على  بحصوله  السنة  هذه  حققها  التي  اإلنجازات  بعد  البطولة 

الدولية. تركيا  بطولة 

لالعب  المشاركة  هذه  أّن  للكراتيه  الفلسطيني  االتحاد  واعتبر 
لرياضة  كبير  انتصار  تحقيق  بمثابة  الشباب  ليغا  في  فلسطين 

الفلسطيينة.   الكاراتيه 

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
كانون االول )ديسمبر( ٢٠١٩،  اإلصدار : 46

بدوري  يشارك  فلسطيني  أول  بشارات«  مصطفى 
فينيسيا في  للشباب  العالمي  الكاراتيه 

1
صفحة

في هذا االصدار:

يشارك  فلسطيني  أول  بشارات«  »مصطفى 
فينيسيا في  للشباب  العالمي  الكاراتيه  بدوري 

فلسطينية  فنانة  أول  آمنة«  أبو  »دالل 
باريس في  »اليونسكو«  مسرح  على  تغنّي 

الحاوية  مشروع  تصّمم  فلسطينية  شابة 
قطر في  ابتكار  بمسابقة  وتفوز  الذكية.. 

فلسطيني يحصل على براءة اختراٍع بمجال تقنيات 
األمان في السيارات للتقليل من حوادث السير

للقصة  الملتقى  بجائزة  تفوز  فلسطينية  كاتبة 
الكويت في  القصيرة 

2
3
4
5



2

الرئيسي  المسرح  على   ،2019 لعام  العربية  للغة  العالمي  اليوم  احتفالية  آمنة،  أبو  دالل  الفلسطينية  الفنانة  أحيت 
ديسمبر.  18 في  باريس،  في  اليونسكو  لمنظمة 

باريس. في  اليونسكو  لمنظمة  الرئيسي  المسرح  على  يغنون  الذين  فلسطين  فناني  أول  آمنة  أو  كانت  وبذلك 

أصالته  على  يحافظ  بحيث  الفلسطيني،  الفن  تطوير  على  وتعمل  الملتزم  اإلنساني  للفن  بتقديمها  آمنة  أبو  وتُعرف 
ودعم  الفلسطينية  الهوية  لترسيخ  كوسيلة  أخرى،  ناحية  من  الغربي  والمستمع  الشاب  الجيل  ويحاكي  ناحية  من 

الفلسطيني. الشعب  قضايا 

واألعصاب.   الدماغ  علوم  في  التخنيون  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  على  حاصلة  آمنة  أبو  أّن  إلى  يشار 

»دالل أبو آمنة« أول فنانة فلسطينية تغنّي على مسرح »اليونسكو« في باريس



3

إثره  على  استحقت  للبيئة،  صديقاً  إنجازاً  غزة  قطاع  من  الُحصري،  نبيل  مريم  الفلسطينية  الشابة  حققت 
قطر. بدولة  والرياضة  الثقافة  وزارة  نظمتها  التي   ”2019 لعام  لالبتكار  الدوحة  “واحة  بمسابقة  الفوز 

وجمع  الخضراء  البيئة  على  الحفاظ  إلى  يهدف  الذي  الذكية”  “الحاوية  مشروع  الحصري  الشابة  صممت 
البيئة. تلوث  إلى  تؤدي  قد  التي  المخلفات 

بطريقة  تدويرها  إعادة  بهدف  البعض  بعضها  عن  والمعدنية  البالستيكية  النفايات  فرز  على  الحاوية  وتعمل 
هاتفه  بطارية  وشحن  مجاني،  انترنت  خدمة  بداخلها  القمامة  يلقي  من  كل  الحاوية  تمنح  حيث  تكنولوجية، 

التحفيزية. العبارات  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  الذكي، 

النفايات  مستوى  وقياس  لرصد  استشعار  بأجهزة  مزودة  وهي  الشمسية،  بالطاقة  الذكية  الحاوية  تعمل  كذلك 
رسالة  لهم  وترسل  بعد،  عن  االستشعار  طريق  عن  البلدية  إبالغ  يتّم  حيث  الحاوية،  امتالء  عند  واإلبالغ 

تفريغها.   بوجوب 

شابة فلسطينية تصّمم مشروع الحاوية الذكية.. وتفوز بمسابقة ابتكار في قطر
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األمان  تقنيات  مجال  في  له،  الثانية  هي  اختراٍع،  براءة  على  شكوكاني،  عاطف  الفلسطيني  الطالب  حصل 
القيادة. أثناء  الهاتف  استعمال  عن  الناتجة  السير  حوادث  من  للتقليل  تُستخدم  والتي  الحديثة  المركبات  في 

للمشاريع،  كمنسق  عام،  من  أكثر  منذ  بيرزيت  بجامعة  والريادة  اإلبداع  وحدة  في  شكوكاني  ويعمل 
والتدريب. واالبتكارات  الناشئة  للمشاريع  الفني  الدعم  وتقديم  والتوجيه،  واإلرشاد 

سيارةً  عامين  قبل  ابتكر  قد  بيرزيت،  بجامعة  االعمال  إدارة  برنامج  في  الماجستير  طالب  عاطف،  وكان 
نسبياً. السن  صغير  يزال  ال  وهو  الماء  على  تعمل 

العمل،  من  الكثير  إلى  تحتاج  كهذه  فكرة  أن  يعلم  كان  الماء  على  تعمل  سيارٍة  في  التفكير  عاطف  بدأ  فحين 
تُعاش.  أن  تستحق  يراها  كان  المحاولة  لكنها  النجاح،  يحالفه  ال  وقد  بها،  ينجح  قد 

تحليله  إلى  الحاجة  دون  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  في  الماء  استغالل  إمكانية  في  عاطف  اختراع  ويتلّخص 
تصل  بحيث  الطاقة  إنتاج  في  أيضا  والحركة  والهواء  الحرارة  استغالل  إمكانية  إلى  إضافة  كيميائياً، 

التلوث. ومشكلة  البترول  مشكلة  حّل  بهدف  وذلك  بالكامل،  ذاتي  اكتفاء  إلى  السيارة 

فلسطيني يحصل على براءة اختراٍع بمجال تقنيات األمان في السيارات للتقليل من حوادث السير
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حليوي،  حسين  شيخة  الفلسطينية  الكاتبة  فازت 
في  حفٍل  خالل  القصيرة،  للقصة  الملتقى  بجائزة 

الكويت. في  األميريكية،  األوسط  الشرق  جامعة 

القصصية  مجموعتها  عن  بالجائزة  حليوي  وفازت 
لمجموعة  الجائزة  وتمنح   .”345 سي  “الطلبية 
الفائز  ويحصل  العربية،  باللغة  ورقياً  منشورة  واحدة 

أميريكي. دوالر  ألف   20 على  فيها 

في  الِعر  ذيل  قرية  من  حليوى  حسين  شيخة  الكاتبة 
البكالوريوس  على  حاصلة  حيفا،  مدينة  ضواحي 
بدرجة  العربية  واللغة  التربية  في  والماجستير 
العتمة”  “سيدات  القصة  في  لها  وصدر  امتياز، 
بعنوان  شعرية  ومجموعة  رديئة”،  ُكتب  و”النوافذ 
وتُرجمت  الطيران”،  تعلمُت  الفصول  “خارج 
والبلغارية  واأللمانية  اإلنجليزية  إلى  نصوصها 

متخصصة. عديدة  مجالت  في  ونشرت 

كاتبة فلسطينية تفوز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت
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جائزة  الطيطي،  عزالدين  الفلسطيني  الشاب  لندن،  البريطانية  العاصمة  في  كوليدج  كينغز  جامعة  منحت 
الروبوت(. )علم  المبرمجة  اآلليات  علم  مجال  في  الماجستير  برنامج  في  أداء  أفضل 

مجال  في   87% بمعدل  الماجستير  شهادة  على  حاصالً  البريطانية،  الجامعة  من  بامتياز  “عزالدين”  وتخّرج 
والتعلم  الرؤية  تقنيات  باستعمال  يقوم  حاسوبي  نظام  وهو  رسالته  مشروع  عن  المبرمجة،  اآلليات  علم 

يدوياً. المرسومة  الهندسي  الرسم  ألوراق  أوتوماتيكي  بتقييم  القيام  أجل  من  اآللي 

المحتلة. الغربية  بالضفة  الخليل  مدينة  في  الفلسطينيين  لالجئين  العروب  مخيم  من  عزالدين  أّن  إلى  يشار 

جامعة بريطانية تمنح فلسطيني جائزة أفضل أداء في برنامج الماجستير في مجال علم الروبوت
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، ٤٦ شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف:  5100900 )٦ -9٦2+(

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين

www.all4palestine.org

Email: info@all4palestine.org   | All For Palestine

جمعية كلنا لفلسطين:
هي إحدى المبادرات النوعيّة لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله، رئيس مجلس ادراة مجموعة طالل أبوغزاله، وسعادة الدكتور صبري صيدم، 
وزير التربيّة والتعليم العالي الفلسطيني، تأّسست بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2011 في العاصمة الفرنسيّة باريس - والتي تّم تسجيلها الحقاً في 
عّمان - كجمعيّة غير ربحيّة وغير سياسيّة، تهدف إلى إلقاء الضوء على التأثير الذي أحدثه الفلسطينيون في الحضارة اإلنسانيّة. وتعمل على 
توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم الفلسطينيين نساًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية، في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي 

www.all4palestine.org :للبشرية. يمكن تصفّح الموقع الخاص بالمبادرة من خالل الّرابط التّالي



أعلى

صفات
موا

ال االسعارأقل

قـــاِرن قبـــل أن تشتـــري: مواصفـــات وأسعـــار أفضـــل الماركـــات
تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

اللوحي (تابلت) جهاز
معالج ثماني المراكز بسرعة ۱,٦ جیجاھرتز.

شاشة عالیة الوضوح بحجم ۱۰,۱ إنش مع خاصیّة HD، وبدقة x ۱۲۰۰ ۱۹۲۰بكسل.
ذاكرة عشوائیّة ٤ جیجا بایت.      سعة تخزین ٦٤ جیجا بایت.     نظام تشغیل أندروید ۹,۰

كامیرا أمامیّة بدقة ٥ میجابكسل وكامیرا خلفیة بدقة ۱۳ میجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشریحتّي ھاتف وبلوتوث ونظام تحدید المواقع

.(4G ,3G ,2G) یدعم شبكات الجیل الثاني والثالث والّرابع

معالج 6500U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ٤ میجا، سرعة ۳,۱۰ جیجاھرتز).
.DDR3 ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي. 

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ۲ جیجابایت.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع

SSD بسعة ۱۲۸غیغا بایت.     یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.
SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج

(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي
3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین

 (Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

معالج 8550U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ۸ میجا وسرعة٤,۰۰ جیجاھرتز).         
.DDR4  ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع 

كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع.

SSD بسعة ۱۲۸ غیغا بایت.
یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج
(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي

3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین
.(Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

كفالة مصنعیّة لمدة سنة واحدة.سماعات بلوتوث ذات جودة عالیة.حافظة جلدیة مزّودة بلوحة مفاتیح، شاشة حمایة.مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

جهاز البتوب 

جهاز البتوب 

* تضاف ضریبة المبیعات
نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع من الّساعــة العاشـــرة صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة التاسعــــة مســـاء

ــى الّساعـــة الّسادســـة مســاء ویومــي الجمعــة والسبــت مــن الّساعـــة الواحدة ظھــراً وحتـَّ
مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة ٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

مبنى جامعة طالل أبوغزالھ ۱۰٤ شارع مكة، أم أذینة، عمان، األردن
info@tagtech.global :ھاتف:٦٥۱۰۰۹۰۹ ۹٦۲ +  |  فاكس:٦٥۱۰۰۹۰۱ ۹٦۲ +  |  البرید االلكتروني

TAGTECH.Global للطلب أونالین: یرجى زیارة الموقع اإللكتروني
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سعة بطاریة:٦۰۰۰ مللي أمبیر 


