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نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
آب )أغسطس( ٢٠٢٢،  اإلصدار : ٧٨ 

سوزانا محمد فلسطينية صنعت التاريخ في كولومبيا
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صفحة
في هذا االصدار:

سوزانا محمد فلسطينية صنعت التاريخ في كولومبيا

رشيدة طليب تفوز في االنتخابات التمهيدية للكونغرس

فلسطيني يحصل على اعتماد شركة جوجل في 
مجال التعلم العميق

شقيقان من غزة يخترعان روبوتاً ذكياً للزراعة

لمساعدة  »روبوتا«  يبتكرون  غزة  من  طلبة 
التنقل على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

ضمن  طبية  نظرية  يعّدل  فلسطيني  طبيب 
فرنسا في  للدكتوراه  رسالته 

لم تصنع كولومبيا التاريخ بانتخاب أول رئيس يساري للبالد، فقط، بل بتعيين 
أول وزيرة من أصول فلسطينية. فالحكومة الجديدة التي شّكلها الرئيس اليساري 
في مجلس  الحالي  العضو  اختارت سوزانا محمد،  بيترو،  المنتخب جوستافو 

مدينة بوغوتا، لحمل أعالم البيئة، مع التركيز على قضايا مثل التكسير الهيدروليكي والتعدين والنزاعات االجتماعية والبيئية في هذا البلد.

وتعد سوزانا أول امرأة من أصل فلسطيني تصل إلى منصب وزيرة في دول القارة األمريكية الجنوبية.

المولودة في مدينة بارانكويال،  باللغتين الالتينية واإلنجليزية على وسائل إعالم مختلفة، لم تتحدث سوزانا  المتوفرة  وفي مقابالتها 
عاصمة إدارة أتالنتيكو، عن جذورها الفلسطينية أو العربية بشكل عام. لكن في أحدث تغريداتها المنشورة على حسابها في موقع 
المالكي وكتبت:  الفلسطيني رياض  للبيئة، نشرت صورة برفقة وزير الخارجية  الدستورية كوزيرة  اليمين  أدائها  “تويتر” بمناسبة 
“اليوم كان يوما ال ينسى. أحمل دائًما في روحي الجذور الفلسطينية التي أتيت منها، وكان شرفًا لي أن أحيي وزير خارجية فلسطين”.

أما حياتها األكاديمية، فهي عالمة بيئة، تخرجت من جامعة دي لوس أنديز في كولومبيا، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة 
التنمية المستدامة والتخطيط من جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا. وبفضل عملها مع المجموعات االجتماعية والبيئية، أتيحت الفرصة 
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لسوزانا للعمل مع الرئيس الحالي خالل عملها في مكتب رئيس البلدية بين عامي 2012 و2015. في هذا المنصب الذي شغلته مرتين 
بين عامي 2012 و 2013 ثم بين 2014 و 2015، خطت خطوات كبيرة في االنتقال إلى وسائل نقل صديقة للكواكب، بحسب ملف 

الوزيرة على موقع مجلس بوغوتا.

عملت على سياسة تركز على تطوير خطة تغير المناخ للمدينة، وإدخال الحافالت الهجينة، ومناقصة استبدال حافالت ترانسميلينيو 
بالحافالت الكهربائية، وإدخال طيار التاكسي الكهربائي، وتعميق سياسة حماية األراضي الرطبة. كانت أيضا األمينة العامة لمكتب 
العمدة بين عامي 2013 و 2014، وهو المنصب الذي تمكنت فيه من التعاون في الحملة الدفاعية لجوستافو بيترو، الذي تمت إقالته 
في ذلك الوقت من منصبه كأول رئيس لبوغوتا من قبل النائب العام السابق أليخاندرو أوردونيز. كان آخر منصب لها قبل وصولها 
إلى وزارة البيئة، عضو مجلس بوغوتا، الذي شغلته منذ 1 يناير/كانون الثاني 2020 بعد انتخابها بتأييد من كولومبيا هيومانا في 

االنتخابات اإلقليمية لعام 2019.

خطة الوزيرة الجديدة
يبدأ  8 أغسطس )آب(.  يوم  الساعات األولى من  توليها مهام منصبها رسميا، كتبت سوزانا على حسابها في “تويتر”: “في  وبمناسبة 
التحدي، من صباح اليوم أقسمت أن أعمل بإصرار وبروح جماعية ومن أجل التنوع البيولوجي”. ومنذ اإلعالن عن إدراجها في مجلس 
الوزراء الوزاري لبيترو، صرحت أن أولويتها ستكون مراجعة العمليات االستخراجية التي تشكل حجر عثرة في النظم البيئية في كولومبيا. 
وقالت “قضيتي هي كيف ننتقل من اقتصاد وثقافة يعتمدان على النفط إلى اقتصاد وثقافة تعيد االرتباط مرة أخرى بدورات الطبيعة 

للتكيف واإلدارة للحد من آثار أزمة المناخ، مما يولد نوعية حياة للجميع”.

المصدر: العين االخبارية

واشنطن - فازت عضو الكونغرس رشيدة طليب ذات 
للحزب  التمهيدية  االنتخابات  في  الفلسطينية  األصول 
االنتخابات  في  الحزب  مرشح  الختيار  الديمقراطي 
القادمة المقررة نهاية العام الجاري عن الدائرة الـــ12 

في والية ميشيغان.

لمنافستها   20% وحصلت طليب على %64.4 مقابل 
جانيس وينفري المدعومة بقوة من “لجنة الشؤون العامة 
االسرائيلية االميركية ايباك” بعيد تقديم عشرات ماليين 
الداعمة  بمواقفها  المعروفة  طليب  لهزيمة  الدوالرات 
للقضية الفلسطينية مع عدد كبير من أعضاء الكونغرس 
عن الحزب الديمقراطي، حيث استغلت اللجنة منصاتها 
باعتبارها صديقة  وينفري  المرشحة  لدعم  اإللكترونية 

وداعمة لدولة االحتالل.

المصدر: نساء اف ام

رشيدة طليب تفوز في االنتخابات التمهيدية للكونغرس
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غزة  في  اإلسالمية  الجامعة  أعلنت 
رئيس  األغا  إياد  الدكتور  حصول 
لجنة التدريب العملي بكلية تكنولوجيا 
المعلومات على اعتماد شركة جوجل 
في مجال التعلم العميق، ليكون هذا هو 
االعتماد األول والوحيد على مستوى 

فلسطين.

صفحته  على  له  منشور  وفي 
الشخصية قال األغا “العام األكاديمي 
كان   )-2022  2021( المنصرم 
الصعيد  لي على  بالنسبة  مميزاً  عاماً 

والمهني”. األكاديمي 

بعد تحضير  األول:  وقال: “اإلنجاز 
 Google Tensor flow( العميق  التعلم  مجال  في  جوجل  شركة  اعتماد  على  اليوم  حصلت  كامل،  لعام  ودراسة 
Certification(. التعلم العميق )Deep learning( -لمن ال يعلم-هو أحدث تقنيات تعليم اآللة وأساس ثورة الذكاء 
5 ساعات متواصلة  االصطناعي الحديثة. وهذا االعتماد من جوجل يتطلب الحصول عليه اجتياز اختبار عملي لمدة 
 Tensorو  python باستخدام  عميق  تعلم  أنظمة   5 برمجة  االختبار  هذا  خالل  مطلوب  جوجل.  من  ومراقب  معد 

مختلفة”. مواضيع  في   Flow

وأضاف “يجب بناء جميع النماذج بشكل صحيح ويتم الرسوب في االختبار كامالً في حال فشل أي من النماذج الخمسة. 
يبلغ عدد الحاصلين على هذه الشهادة المرموقة حوالي 4000 شخص حول العالم يمكن االطالع عليهم وعلى توزيعهم 

الجغرافي من خالل الرابط في التعليقات )سيتم إضافة بياناتي على الخريطة خالل أسبوعين(”.

وكتب أيضا: “اإلنجاز الثاني: رحلتي مع التعلم العميق خالل العام المنصرم لم تقتصر على الجانب التطبيقي، بل قمت 
بإنجاز 3 أوراق بحثية في مواضيع متقدمة ومختلفة في مجال التعلم العميق. تم نشر اثنتين من هذه األوراق في مجلة دولية 
مرموقة هي IEEE Access والمصنفة Q1 في SCOPUS ومعامل تأثيرها impact factor =3.47.  البحث الثالث 

مازال قيد التحكيم لدى مجلة أخرى مصنفة Q1 كذلك”. )شبكة العودة اإلخبارية(

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

فلسطيني يحصل على اعتماد شركة جوجل في مجال التعلم العميق
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الروس  أبو  ملك  الشقيقان  استطاع 
 13 الروس  أبو  وإبراهيم  15عاماً 
عاماً، من اختراع روبوتًا ذكيًا لزراعة 
يعمل  الزراعية  األراضي  في  البذور 
المحمول،  الهاتف  في  تطبيق  عبر 
لشريحة  والعناء  الجهد  يوفر  قد  مما 

المزارعين الكبيرة.

بتشجيع  جاءت  الروبوت  فكرة 
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  من 
مسابقة  أطلقت  والتي  غزة  في 
عليها  أطلق  القطاع،  مستوى  على 
والذكاء  للبرمجة  الوطني  “األولمبياد 

االصطناعي”. استطاع الشقيقان الفوز بالجائزة الكبرى فيها.

يذكر أن الشقيقان يدرسان في مدرسة “سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خان يونس، ويطمحان لتطوير استعمال 
الروبوت والذي من شأنه تقليل المخاطر خالل زراعة األراضي على حدود قطاع غزة. )شبكة العودة اإلخبارية(

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

شقيقان من غزة يخترعان روبوتاً ذكياً للزراعة
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ابتكر  جديدة  استباقية  خطوٍة  في  -رفح:  وطن 
غزة  قطاع  في  اإلعدادية  المرحلة  من  طلبة   3
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لمساعدة  “ريبوتًا”؛ 
على  بالشلل(،  والمصابين  والسمعية  )البصرية 

الحركة والتنقل.

حيث بدأ الطلبة الثالثة “أحمد الباز، وفالح سكيك، 
المدرسي قبل  اللطيف” مشروعهم  وعيسى عبد 
بالذكاء  مختص  مدرب  إشراف  تحت  أشهر   3

االصطناعي في مدرسة “أوائل وقادة”، حيث أنجزوا ببراعة وإتقان مشروعهم “عربة صغيرة”، التي تستجيب لألوامر 
والذكاء  البرمجة  مسابقة  في  المشاركين  المدرسة  طالب  أحد  الباز  أحمد  جوال.قال  تطبيق  عبر  واإليماءات  الصوتية 
االصطناعي، إنه وقع عليه االختيار كي ينضم إلى فريق العمل، حيث تم اختيار 3 طالب يجمعهم حب الشغف واالختراع، 
موضًحا أنه وبعد تكوين الفريق تم التوصل إلى عمل مشروع لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة، فاخترعنا نموذج مصغر 

لعربة كبيرة لمساعدة هذه الفئة على التنقل بعيًدا عن الوسائل التقليدية المعروفة.

وتابع الباز، أن هذا المشروع يعتمد على أوامر صوتية تساعد كافة األشخاص ذوي اإلعاقة بإعاقاتهم المختلفة من بصرية 
وسمعية والصوتية.ونوه، إلى أن المشروع استغرق حوالي 3 شهور للخروج إلى الشكل النهائي، مشيرا إلى أن خبرتهم 
كانت في البداية قليلة، األمر الذي أدى إلى استغراق وقت أطول، وفي ذات الوقت أضاف الكثير من االستفادة من تلك 

التجربة، خاصة في ظل تقديم الدعم المعنوي والمادي من قبل المدرسة التي وفرت القطع الالزمة لعمل الريبورت.
 

ومن الصعوبات التي واجهتهم هو أن عمل المشروع جاء في ظل الدوام المدرسي الذي يحتاج أن توازن بينهما دون أن يتأثر 
للذهاب إلى ورشة عمل المشروع، كما  المدرسية  أي منهما بشكل سلبي، حتى أحيانا كان يتطلب منهم الخروج من الحصة 
المسابقة، إن متابعة المدرب عمرو شتات  المدرسة والمشاركين في  الباز. في حين قال الطالب فالح سكيك أحد طالب  قال 
المتواصلة معهم جعلهم يركزون على تطوير الفكرة، حتى أنهم حصلوا على المرتبة الثانية على مستوى قطاع غزة، ويفكرون 

في تطوير فكرة المشروع في المستقبل؛ لتتحول إلى كرسي متحرك يساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على التنقل بسهولة.

أما الطالب عيسى عبد اللطيف أحد المشاركين مع زمالئه في المسابقة، أكد أنهم اختاروا ابتكار هذا المشروع خصيًصا؛ 
لمساعدة فئة األشخاص ذوي اإلعاقة كونها فئة مهمشة وبحاجة إلى مساعدتهم ودمجهم في المجتمع. وقال عمرو شتات 
“ مدرب في مدرسة أوائل وقادة” بغزة، إننا في المدرسة نقوم بإعطاء الطلبة مجموعة من المسارات إلى جانب المواد 
الدراسية، حيث تهدف إلى تعريف الطالب في المجاالت الحديثة ومجموعة من التخصصات والمجاالت المختلفة، ومن 

هذه المجاالت “االبتكارات االلكترونية”، تلك التي تمتد طوال السنة الدراسية.

طلبة من غزة يبتكرون »روبوتا« لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على التنقل
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الفلسطيني  الطبيب  استطاع 
تعديل  عصفور،  حسن  د. 
نظرية طبية معمول بها منذ 
لنيل  بحثه  ضمن  عاماً   20
جامعة  من  الدكتوراه  درجة 
Paris-Saclay في فرنسا.

وخالل عمل متواصل استمر 
تعديل  من  سنوات  أربع 
المعروفة  السابقة  النظرية 
Muscle progeni-  بنظرية

 tor cell naivety in limb
myogenesis، وافقت لجنة 

تحكيم الدكتوراه على التعديل الذي تقدم به الطبيب الفلسطيني بتقديم النظرية الجديدة. والدكتور عصفور حاصل على درجة 
Paris-Sa-  الماجستير في التشريح من جامعة العلوم والتكنولوجيا باألردن، وعلى درجة الدكتوراه في علم األجنة من جامعة

clay. ويعمل حالياً أستاذاً مساعداً ُمقيماً في مستشفى لستر الجامعي شمال لندن. )شبكة العودة اإلخبارية( 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

طبيب فلسطيني يعّدل نظرية طبية ضمن رسالته للدكتوراه في فرنسا

وأشار شتات إلى أنه عندما انطلقت مسابقة أولمبياد البرمجة والذكاء االصطناعي برعاية مديرية التربية والتعليم بغزة، 
مخرجات  وتنفيذ  المشاريع  هذه  أداء  على  الكاملة  القدرة  لديهم  كانت  حيث  المسابقة،  في  المشاركة  من  طالبنا  تمكن 

المسارات، فاخترعوا مشروع يُعالج مشكلة التنقل لدى األشخاص ذوي اإلعاقة.

وأوضح لمراسلة وطن، بأن هذا المشروع مصغر ومن الممكن أن يتحول إلى عربة مكبرة من خالل التحكم المباشر أو 
من خالل األوامر الصوتية أو المرئية بوضع كاميرا عليه، ويحتاج هذا المشروع ليتحول إلى عربة مكبرة إلى تصاميم 

ميكانيكية أدق، وفي حالة احتضانه من المهتمين يحتاج إلى ميزانية تصل إلى 3000 دوالر.

المصدر: وكالة وطن لألنباء



7

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










