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صفوف  إلى  النجار  نجوى  األميركية  الفلسطينية  المخرجة  انضّمت 
السينما  لفنون  األوسكار  جائزة  تحكيم  لجنة  إلى  األميركية  األكاديمية 

والعلوم عن فئة الُكتّاب. 

وتُعّد نجار من أهّم المخرجات الفلسطينيات، من أول أفالمها القصيرة فيلم )نعيم ووديعة( عام 1999، لتتوالى أعمالها بعد 
ذلك والتي من أبرزها: المّر والرمان، عيون الحرامية، وبين الجنة واألرض، الذي حصل على جائزة نجيب محفوظ ألفضل 

سيناريو بالمسابقة الدولية للدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

بعد انتقالها للعيش  وبدأت النجار مسيرتها الفنية بإخراج اإلعالنات التجارية، ثم اتجهت لألفالم الوثائقية والقصيرة خاصةً 
في مدينة القدس، حيث حاولت من خالل أعمالها أن تجمع بين مأساة فلسطين ومعاناة شعبها، وبين إظهار الجوانب اإلنسانية 

البسيطة في حياة الفلسطيني العادي.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
تموز )يوليو( 2020،  اإلصدار : ٥٣

مخرجة فلسطينية تنضّم إلى لجنة تحكيم األوسكار األميركية
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األولى  الجائزة   ،1948 عام  المحتل  الداخل  من  طاطور،  دارين  الفلسطينية  الشاعرة  النرويجيين  الُكتّاب  جمعية  منحت 
الوطني. 2019 - 2020، لتشجيعها ودعمها على نشاطها الشعري  لعام  التعبير  لحرية 

واإلخراج  اإلعالم  والحقاً  الحاسوب  هندسة  درست  واجتماعية،  سياسية  وناشطة  مصورة  شاعرة  طاطور  ودارين 
المقاوم. بالشعر  اهتمامها  لتصّب  السينمائي، 

محاكمتها  وتّمت   ،2015 عام  دارين  االحتالل  اعتقل  والمقاومة،  للحرية  الداعي  المقاوم  بشعرها  وتأثيرها  ولنشاطها 
لفترة 3 سنوات متتالية قضتها ما بين السجن واالعتقال المنزلي والمنفى واإلقامة الجبرية، لكتابتها قصيدة ضد االحتالل 

بعنوان “قاوم يا شعبي”، بعد أن قامت بنشرها على مواقع التواصل االجتماعي.

وتستمّر   ،2018 عام  حريتها  لتلقى  الفلسطينية،  للشاعرة  االحتالل  وجهها  تهمةً  اإلرهاب”  على  “التحريض  فكان 
بقلمها. بالمقاومة 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

جمعية الُكتّاب النرويجيين تمنح شاعرة وناشطة فلسطينية الجائزة األولى لحرية التعبير
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آلالف   ،2019 )نوفمبر(  لثاني  ا تشرين  في  غزة  قطاع  على  األخير  العدوان  سبّبه  الذي  األلم  رغم 
الضوء  سلّطت  رسالةً  كان  األلم  ذلك  أّن  إالّ  أبناؤها،  وُجِرح  استُشهد  التي  لفلسطينية  ا العائالت 

الدولية. المحافل  في  الحربية  وآالته  االحتالل  همجية  على 

لثاني  ا المركز  الهمص  محمود  الفرنسية”  األنباء  “بوكالة  لفلسطيني  ا الصحفي  المصّور  حصد  فقد 
على  األخير  العدوان  خالل  لتُقطت  ا صورٍة  عن  الصحفية”،  للصورة  الدولية  “إسطنبول  جائزة  في 

أيام. ثالثة  استمر  والذي   ،2019 عام  نهاية  القطاع 

جوائز  عدة  ‘’الهمص’’  حصد  أن  فسبق  صحفّي،  كمصوٍر  عمله  سجّل  إلى  اإلنجاز  هذا  ويُضاف 
على  حصوله  بعدها  وتوالى  الدولية،  الصين  بمسابقة  لثالث  ا المركز  تقلّد  فقد  وعالمية،  عربية 
وجائزة  الدولية،  ليابان  ا مسابقة  وكذلك  لبوليتزر”،  “ا للصحافة،  دبي  كمسابقة  العربية  الجوائز 

.2018 لعام  الحروب”  مراسلي  “أفضل  فئة  عن  الدولية  لبايو”  “ا

خاصةً  لفلسطينيين  ا الصحفيين  المصّورين  على  االحتالل  قبل  من  والتضييق  اإلمكانيات  قلّة  ورغم 
بصورهم  يرسموا  أن  استطاعوا  أنهم  إال  األجانب،  الصحفيين  من  بغيرهم  ومقارنةً  غزة،  قطاع  في 

والمأساة. لتاريخ  ا تختصر  لقطاٍت  في  الزمن  يوقفوا  وأن  شعبهم،  قضية  وألوانهم 

اإلخبارية العودة  شبكة  المصدر: 

»محمود الهمص«.. مصّوٌر صحفّي فلسطيني يفوز بجائزة »إسطنبول الدولية للصورة الصحفية«



4

الشهادة  لطالب  الدنمارك  مستوى  على  األول  المركز  على  اليوسف  ياسمين  الفلسطينية  الطالبة  حصلت 
العامة. الثانوية 

تمارين  بحل  قامت  االبتدائي  الثالث  الصف  ففي  االبتدائية،  المرحلة  بداية  منذ  تفوقها  ياسمين  وأظهرت 
الصف. في  معلم  مساعد  لتعمل  ذلك  بعد  اختيارها  ليتم  واحد،  يوم  في  كاملة  الرياضيات  كتاب 

بارزة. مناصب  على  وحصلت  للشباب  العلمية  المسابقات  من  العديد  في  شاركت  وقد 

مضاد  كريم  تصنيع  الماضي  العام  استطاعت  حيث  الشباب،  العلماء  مسابقة  في  مرتين  ياسمين  شاركت 
المركز  على  أيضاً  حصلت  العام  وهذا  الصين.  إلى  ورحلة  الثاني  المركز  على  خالله  من  حصلت  للتجاعيد 

الغذائية. المكمالت  كأحد  “أ”  فيتامين  بتصنيعها  الثاني 

باركنسون  مرض  عن  شفهياً  عرضاً  بتقديمها  وطنية  مسابقة  في  األول  المركز  على  حصلت  كما 
أعصاب(. )مرض 

اإلخبارية العودة  شبكة  المصدر: 

فلسطينية تحتل المركز األول في الشهادة الثانوية في الدنمارك
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“إن  الفلسطيني  للفيلم  األولى  الجائزة  ُمنحت  العربية،  للسينما  العرب  النقاد  لجوائز  الرابعة  الدورة  في 
اإلخراج. جائزة  على  أيضاً  حاز  والذي  الناصرة  مدينة  من  سليمان،  إيليا  للفلسطيني  السماء”  في  كما  شئت 

بعد  التتويج  هذا  وجاء  أفالم،  ثالثة  بين  فيها  المنافسة  انحصرت  عربياً،  ناقداً   141 أعلنها  التي  الجوائز 
فقط  يسمع  بل  يتكلم،  ال  األحداث  خارج  بعيد  فهو  ذلك  ومع  البصري  بحضوره  فيلمه  في  دور  إليليا  كان  أن 
إليهم. اإلصغاء  إرادته  في  الشك  بعض  ثمة  أن  غير  كالمهم  يدرك  يبدو  كما  أنه  ورغم  اآلخرون،  يقوله  ما 

األجندات  في  وجوده  واضمحالل  الجغرافية  الخرائط  عن  فلسطين  اسم  تالشى  أن  بعد  الفيلم  فكرة  تأتي 
بلغة  تميز  الذي  فيلمه  خالل  من  الخاصة  بطريقته  ذلك  على  الرد  إلى  سليمان  إيليا  دفع  الذي  األمر  الدولية، 

النضالية. مسيرته  طوال  الفلسطيني  الشعب  آالم  عن  التعبير  وبالغة  مؤثرة  سينمائية 

اإلخبارية العودة  شبكة  المصدر: 

فيلم عن الشتات الفلسطيني يفوز بجائزة »النقاد العرب«
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، ٤٦ شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف:  5١00900 )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 ١7 أيلول / سبتمبر 20١١ 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

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

.6500U Intel Core i7 معالج
.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).

         .8550U Intel Core i7 معالج
.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

info@tagtech.global :ھاتف:٦٥۱۰۰۹۰۹ ۹٦۲ +  |  فاكس:٦٥۱۰۰۹۰۱ ۹٦۲ +  |  البرید االلكتروني
TAGTECH.Global للطلب أونالین: یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

دينار
٤۲٥

دينار
۳۹۰

دينار
۱٤۰

سعة بطاریة:٦۰۰۰ مللي أمبیر 

تــــاج تيــــك: أعلــى المواصفــات وأفضــل ا�سعــار
بدعـــم مـــن تــاج فاونديشــن

تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع ( من السبت الى الخمیس)
من الّساعــة التاسعة والنصف صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة السادسة والنصف مســـاء
مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة ٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

مبنى جامعة طالل أبوغزالھ ۱۰٤ شارع مكة، أم أذینة، عمان، األردن


