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نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
أيار )مايو( 2020،  اإلصدار : ٥١

سؤال عن حياة أبوغزاله في ورقة امتحان اللغة 
في هذا االصدار:اإلنجليزية لطلبة التوجيهي الفلسطينيين

شباب فلسطينيون يواجهون اإلحباط 
بمشروع تحويل أثاث المنازل 

القديمة لقطٍع أنيقة

باحثة كيميائية فلسطينية تفوز 
بمسابقٍة في جامعة ECU بكارولينا 

األميركية

مهندسون فلسطينيون يبتكرون 
سريراً طبياً عازالً للفايروسات

كاتبة فلسطينية تفوز بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب عن أدب الطفل
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رام هللا – قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إضافة سؤال لورقة امتحان اللغة اإلنجليزية عن حياة الدكتور طالل 
بالدعم الذي قدمه لفلسطين وطالبها من  أبوغزاله وعن مساندته الدائمة للقطاع التربوي وللفلسطينيين كافة، وذلك عرفاناً 

مجموعته »طالل أبوغزاله العالمية«. 

وخالل االمتحان الوزاري التجريبي تم الطلب من طالب مرحلة الدراسة الثانوية »التوجيهي« الفرع األدبي، اإلجابة على 
جميع االسئلة ومن ضمنها عن األعمال التي قام الدكتور أبوغزاله بها في شبابه، وعن المؤسسات التعليمية التي شيدها، 

باإلضافة لمؤسسات أخرى كمبادرة »كلنا لفلسطين«. 

وحول هذا القرار، أعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بجميع الطالب الفلسطينيين، والذين نجحوا رغم الصعاب التي 
يواجهونها يومياً، بتحقيق أحالمهم والتفوق في حياتهم، ويصبحوا ذائعي الصيت في مختلف المجاالت سواء الطب أو الهندسة 

أو كتابة الشعر وغيرها من المجاالت. 
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وتهدف المبادرة المعروفة »كلنا لفلسطين« والتي أطلقت عام 2010، إلى تسليط الضوء على اإلبداع الفلسطيني في أرجاء 
العالم، ولتشجيع ودعم اإلنجاز الفلسطيني في قطاعات ومجاالت شتى. كما وتعكس المبادرة األصالة واإلبداع الفلسطيني في 

الشتات، وتمثل مصدراً موثوقاً للتواقين لتأمين مستقبل زاهر لعائالتهم الفلسطينية. 

ويعرف عن الدكتور أبوغزاله بأنه رجل أعمال ذو أياد بيضاء وفي طليعة التغيير وهو الذي ال تحد مبادراته في المجال 
لالبتكار ومركز  الجامعية  أبوغزاله  ككلية طالل  التعليمية  والمبادرات  المؤسسات  من  العديد  أسس  التربوي حدود، حيث 
التدريب اإللكتروني في غزة والذي يزود الشباب بمهارات المعرفة اإللكترونية، وأيضا سوق القدس اإللكتروني الذي يدعم 

العرب الفلسطينيين في مدينة القدس. 

ولطالما لفت الدكتور أبوغزاله االنتباه، وهو الجئ من فلسطين، إلى أن المعاناة يمكن تحويلها إلى نعمة، وحاثاً الطلبة على 
تتبع أحالمهم في كل زمان ومكان.

التي مرت في حياته  التاريخية واألحداث  المنعطفات  العديد من  ويُعد كتابه »البطانية تصبح جاكيت« ملهماً ألنه يتضمن 
كالجئ. ويصف الكتاب المفترقات واالنتصارات التي أعقبت الهجرة القسرية من فلسطين في العام 1948، وكذلك يسرد 

قصصاً شخصية من حياته كمثل تلك اللحظة الفارقة التي تصنع فيها أمه له جاكيتاً من بطانية لالجئين.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أقرت سابقا قصة االطفال »طالل أبن أديبة«، التي تحكي حياة الدكتور أبوغزاله وهو 
في مقتبل العمر، لتكون متوفرة ومعروضة فوق رفوف جميع مكتبات المدارس العامة والخاصة.

البارد  نهر  مخيم  في  الفلسطيني  الشباب  من  مجموعةٌ  ابتكر 
لالجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، مشروع »بالتفيرن«، الذي 

تشرف عليه وكالة األونروا في نهر البارد.

والمهملة  القديمة  المنازل  أثاث  تحويل  على  المشروع  ويقوم 
المخيم  ينطلق من ذلك  رائداً  ليكون مشروعاً  أنيقة،  إلى قطع 
عام  منه  كبير  دمار جزء  في  تسببت  دامية  أحداثاً  الذي شهد 

.2007

بلدة  في  لالبتكار  مختبرين  أسست  قد  األونروا  وكالة  وكانت 
سبلين ومخيم نهر البارد عام 2017، بهدف الحد من اإلحباط 
في  الشباب  فلسطين  الجئو  منها  يعاني  التي  الفرص  ونقص 

لبنان.

شباب فلسطينيون يواجهون اإلحباط بمشروع تحويل أثاث المنازل القديمة لقطٍع أنيقة
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في مسابقٍة  »RCAW imaging contest«التي أقيمت على مستوى جامعة ECU نورث 
فاطمة  الفلسطينية  الكيمياء  وأستاذة  الباحثة  فازت  األميريكية،  المتحدة  الواليات  في  كارولينا 

باجس، بالمرتبة األولى.

وفازت باجس بالمسابقة التي تمثل المنافسة على أجمل صورة فنية تعبّر عن المشروع البحثي 
العلمي الذي تعمل عليه كمتطلّب الستكمال رسالتها للدكتوراه في الكيمياء.

وعلى حسابها على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، قالت باجس »استطعُت بفضل هللا أوالً 
أن ألتقط صورةً لمجموعٍة من خاليا HUVEC تحت تأثير الوسط الحمضي البيولوجي وقد 

تشكلت على هيئة امرأة تدعو وتصلي«.

شركة  من  المصنّع   CD7 الـ  جهاز  بواسطة  بالمسابقة،  الفائزة  باجس  صورة  والتُقطت  هذا 
Zeiss األلمانية.

يشار إلى أّن فاطمة باجس مدّرسة كيمياء، وكاتبة لمؤلٍّف منشور بعنوان أوراق الشهد.  

باحثة كيميائية فلسطينية تفوز بمسابقٍة في جامعة ECU بكارولينا األميركية
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عرقلة  يحاول  الذي  االحتالل  معّوقات  رغم 
وإبداعاتهم،  ونجاحاتهم  الفلسطينيين  حياة 
والمبرمجين  المهندسين  من  عدٌد  استطاع 
طبّي  سريٍر  إنتاج  الفلسطينيين  والباحثين 
الجهود  تواصل  ظل  في  للفيروسات،  عازل 

الفلسطينية للوقاية من فايروس كورونا.

وتمّكن الفريق الفلسطيني بعد أسبوٍع كامل من 
السرير  ابتكار  من  التجارب  وإجراء  البحث 
الذي القى موافقة وزارة الصحة الفلسطينية.

حماية  على  العازل  الطبي  السرير  ويساعد 
بالفايروس،  اإلصابة  من  الطبية  الطواقم 

ويزّود المصاب بالهواء الالزم، كما يمّكن األطباء من التعامل مع المريض دون مالمسته.

مهندسون فلسطينيون يبتكرون سريراً طبياً عازالً للفايروسات

الفلسطينية  التشكيلية  والفنانة  الكاتبة  فازت 
للعام  زايد  الشيخ  بجائزة  بركات،  ابتسام 
كتابها  عن  والناشئة  الطفل  أدب  عن   2020

»الفتاة الليلكية«.

الفنانة  حياة  من  مستوحاة  قصة  والكتاب 
زوجة  األكحل،  تمام  التشكيلية  الفلسطينية 
تم  وكيف  شموط  إسماعيل  التشكيلي  الفنان 
ترحيلها من مدينتها يافا في عام النكبة 1948. 

ووفقا للكتاب فإن ما يتبقى للفتاة الليلكية، بطلة 
القصة، هو األلوان العالقة في ذهنها، فتحركها 

وتترجمها إلى لوحات السترجاع صور عن ذاكرتها، وتستعين باأللوان ال لتلمس ذاكرتها وتزور ماضيها فحسب، بل ليتسنى 
لها استساغة الحاضر، واستشفاف مستقبل متناغم مع ماٍض مثقل بالذكريات، أما اللون الليلكي فيفتح ذراعيه ليرجعها إلى 
مدينتها ويحمل ذاكرتها وهي طفلة: ذكرى البيت، وذكرى السور، وذكرى المدينة، وبقلبه الدافئ والهادئ يحتضن مشاعرها 

المليئة بالغضب والحزن.

كاتبة فلسطينية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2020.. عن أدب الطفل
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله العالمية، 4٦ 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

مبادرة كلنا لفلسطين:
الدكتور صبري  أبوغزاله، وسعادة  لمجموعة طالل  التنفيذي  والمدير  الرئيس  أبوغزاله،  الدكتور طالل  لسعادة  النوعيّة  المبادرات  إحدى  هي 
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 
العلمي والثقافي  التطور  العالم ممن ساهموا بصورة أساسية، في  الفلسطينيين نساًء ورجاالً حول  على توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم 

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

https://www.facebook.com/All4Pal/

