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التقنية، إلنشاء  اتفاقية مع جامعة فلسطين  العالمية  وقّعت طالل أبوغزاله 
كلية طالل أبوغزاله لإلبداع واالبتكار في رام هللا. ووقع االتفاقية رئيس 
جامعة فلسطين التقنية الدكتور نور أبو الرب، والمدير التنفيذي للمجموعة 
في فلسطين جمال ملحم، بحضور وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني 
السابق الدكتور صبري صيدم، ورئيس المجموعة العالمية للخدمات المهنية 
واألعمال والملكية الفكرية والتعليم وبناء القدرات الدكتور طالل أبوغزاله.

وأكد الدكتور صيدم أن إنشاء الكلية ستحفز الطلبة على اإلبداع واالبتكار 
والتميز، الفتاً إلى أن ما يميز هذه الكلية أنها ال تسمح للطالب بالتخرج إال 
تحويل  في  الطلبة  االبتكار وحمايته ومساعدة  هذا  تسجيل  ويتم  ابتكر؛  إذا 
الوطني.وأكد  إلى شركات ومنتجات تساهم في دعم االقتصاد  اختراعاتهم 
أن هذه الكلية ستخضع للشروط والمعايير المعتمدة لدى وزارة التربية، من 

حيث البرامج وتراخيصها الالزمة.

الكلية  أن  أبوغزاله  الدكتور  أكد  جهته،  من 
المبدعين  الطلبة  استقطاب  على  ستركز 
يودون  الذين  الطلبة  يكون  وأن  والمتميزين، 
إال  يتخرجوا  لن  أنهم  قناعة  لديهم  بها  االلتحاق 
سيتم  حيث  وابتكارات،  اختراعات  أنجزوا  إذا 
الرسوم  إعادة  خالل  من  ومكافأتهم  تحفيزهم 
االختراعات  تولي  ويتم  دفعوها،  التي  الدراسية 
وتسجيلها وحمايتها ومساعدة الطلبة المخترعين 

تجارية. إلى منتجات  اختراعاتهم  في تحويل 
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أعلنت سلطة المياه الفلسطينية من خالل رئيسها مازن غنيم الفرق الفائزة في مسابقة تحدي االبداع االول للمياه في 
فلسطين التي نظمتها السلطة وشارك فيها 301 مشارك بواقع 28 فريق من الضفة وغزة. 

فكان من نصيب فريق  الثالث  المركز  أما  الثاني  المركز  فلتر  بلو  المركز األول، وفريق  اكوا سمارت  واحتل فريق 
بروفيشنال.  يانج 

والتي  المشاركون  قدمها  التي  والخالقة  اإلبداعية  البرامج  كافة  التحكيم على  لجنة  اطلعت  أن  بعد  النتائج  جاءت هذه 
تصب في إيجاد وسائل جديدة تخدم قطاعي المياه والصرف الصحي.

وأعرب الوزير غنيم في حديثه عن تقديره لهذه النخبة المتميزة من الشباب المشاركين في هذه الفعالية وما قاموا به 
لخلق حالة من  فكانت فرصة عظيمة  الفريق  بروح  والعمل  للرؤى  وتبادل  وابتكار  وإبداع  تحدي  اليومين من  خالل 

التنمية والتطوير. حاالت اشراك الشباب التي تصب في بناء محاور 

كقادة  الشباب  فئة  لدى  الوعي  لرفع مستوى  تأتي  المياه،  في مجال  لإلبداع  فعالية خاصة  تنظيم  أن  م. غنيم  واوضح 
أكثر  تشكل  الفئة  هذه  أن  وخصوصاً  تطويره،  في  مشاركتهم  وتعزيز  المياه،  قطاع  تواجه  التي  بالتحديات  المستقبل 
إبراز  اهمية  الى جانب  والتنمية في جميع مجاالتها،  الحياه  يُمّس  المياه  الفلسطيني، وان قطاع  الشعب  من 30% من 

فلسطين في  للمياه  األول  اإلبداع  تحدي  مسابقة  في  الفائزين  عن  اإلعالن 
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التكنولوجيا كعامل مساعد ومحفز في حل تحديات المياه والصرف الصحي وإضافة إلى إنشاء روابط بين المبدعين 
من  عملي  بشكل  لتطبيقها  التطور  على  ومساعدتها  مستقبال  األفكار  هذه  احتضان  على  القادرة  والجهات  والرياديين 

الجهات. كافة 

وفي معرض حديثه أكد م. غنيم أن سلطة المياه تسعى دائما ومن خالل مجاالت مختلفة إلى دعم الشباب فقد عملت 
والصرف  المياه  مواضيع  في  والبحث  للدراسة  المحلية  الجامعات  في  الماجستير  لطلبة  الدراسية  المنح  توفير  على 
هذا  في  الفلسطينية  الجامعات  مختلف  مع  حقيقية  شراكة  تجمعنا  واليوم  الدوليين،  الشركاء  من  وبدعم  الصحي، 
المجال، كما أننا نسعى إلى الحصول على دعم مراكز األبحاث العالمية في قطاع المياه والصرف الصحي، والعمل 
فاعلة  مشاركة  لضمان  المياه  قطاع  شباب  لجنة  بتشكيل  قمنا  وكذلك  التميز،  مراكز  إلنشاء  الجامعات  مع  بالتعاون 
في  اشراكهم  للمواطنين،  المقدمة  والخدمات  القطاع  سياسات  تطوير  في  الخدمات  ومقدمي  المياه  سلطة  مع  للشباب 
الحديثة،  التكنولوجيا  ومواكبة  الوعي،  لنقل  المجتمع  فئات  كافة  الى  للوصول  طاقتهم  من  واالستفادة  القرار  صنع 

ولمستقبلهم. بأيديهم  التغير  احداث  وبالتالي  والمستقبلية،  القائمة  للتحديات  والتصدي 

وفي الختام توجه رئيس سلطة المياه بالشكر للشركاء الفاعلين في قطاع المياه، والذين بدعمهم تم انجاز هذه التجربة 
االبداعية، وتحديدا الشركاء في الحدث الممثلية الهولندية والممثلية النرويجية في فلسطين، والبنك الدولي، والمبادرة 
مع  بالتعاون  الدولية  عالمية  مجتمعات  مؤسسة  وهم  التنظيم  في  للمشاركين  بالشكر  توجه  كما  سيواس،  السويسرية 
مؤسسة شيم- شباب يصنع المستقبل، ومؤسسة تكنوبارك، وحاضنة األعمال في غزة سكاي جيكز، وبمشاركة فاعلة 

المياه، وجامعة بيرزيت وبنك فلسطين. من لجنة شباب قطاع 

العالمي، والذي  المياه  ليوم  المياه  التي تنظمها سلطة  الفعاليات  تأتي ضمن سلسلة  الفعالية  الجدير ذكره أن هذه  ومن 
لتسليط  محاولة  في  المتحدة  األمم  ما حددته  الركب«، حسب  يتخلف عن  أحدا  تترك  تحت شعار »ال  العام  هذا  يأتي 
باللحاق بأهداف  المجتمعات  الرئيسية خلف تخلف عدد من  المهمشة، واألسباب  الضوء على حقوق اإلنسان والفئات 
أمام  بالوقوف  الدولي  المجتمع  مطالبة  إلى  المياه  سلطة  نظمتها  التي  الفعاليات  سعت  وقد   .2030 المستدامة  التنمية 
الهادفة  التعسفية  االسرائيلية  المائية  السياسات  وقف  خالل  من  المائية  حقوقهم  على  الفلسطينيين  لحصول  مسؤلياته 

المياه كأداة فاعلة. الفلسطيني من خالل استخدام  التضيق على الشعب  إلى 
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السيدة  أعلنت وزيرة االقتصاد الوطني 
عبير عودة، في الرابع من نيسان ، فوز 
ألفضل  األول  بالمركز  الناشر  شركة 
إكسبو  فلسطين في  لجناح دولة  تصميم 
العديد  دراسة  بعد  وذلك  دبي،   2020
المحلية  للمسابقة  المقدمة  التصاميم  من 
كانون  في  عنها  أعلن  التي  والدولية، 
التحكيم  لجنة  قبل  من   ،2019 ثاني 
المعنية  الوزارات  ممثلي  من  المكونة 
وعدد من أساتذة الهندسة في الجامعات 
الفلسطينية وخبراء الهندسة المعمارية.

أهمية  الى  عودة  السيدة  وأشارت 
الذي  فلسطين،  جناح  وأن  المعرض، 
مساحة  مساحتها  أرض  على  سيقام 
1,250 متر مربع بين جناحي االمارات 
نقطة  يكون  أن  بد  ال  والسعودية، 
»يركز  وقالت:  للزوار.  هامة  جذب 
فلسطين  دولة  لجناح  التعبيري  المفهوم 
الفلسطينية  بهويتها  القدس  مدينة  على 
أجمع،  للعالم  لألديان  مهد  وبوصفها 
باعتبار  واعدة  مستقبلية  رؤية  وعبر 
التصميم جسرا بين األزمنة، يعبر عن 
امتزاج  الفلسطينية من خالل  الحضارة 

ماضيها وحاضرها ومستقبلها«.

مدير  الهادي  عبد  سعد  قال  جانبه،  من 
الحفل  خالل  كلمته  في  الناشر،  شركة 

نظرنا  »لقد  شركته:  فوز  إعالن  بعد 
كبيًرا،  تحديًا  باعتباره  المشروع  إلى 
فمعرض  تفّوت،  ال  فرصة  رأيناه  كما 
المعارض،  ككل  ليس  اكسبو2020 
عشرات  إلى  جمهوره  يصل  حيث 

الماليين من شتّى أرجاء المعمورة«.

وأكد عبد الهادي على أن رحلة الزائر 
عريقة  فلسطينية  ستكون  للمعرض 
التكنولوجيا  تستخدم  األدوات،  بأحدث 
التي  الحديثة، وتمزج اإلبداع بالحواس 
والتذوق  والنظر  والشم  باللمس  تبدأ 
االدراك،  حاسة  الى  بالنهاية  لتصل 
الزائر  ويتمكن  الحواس  تتكامل  حيث 
األرض  فلسطين،  مع  التواصل  من 

األساليب  أحدث  بواسطة  واإلنسان، 
التكنولوجية باستخدام التواصل المرئي 

وتقنيات الواقع االفتراضي والمعّزز.

الشكر  بجزيل  الهادي  عبد  توجه  وقد 
وزارة  المعرض،  على  القائمين  الى 
االقتصاد الوطني ممثلة بمعالي الوزيرة 
وكيل  وعطوفة  عوده،  عبير  السيدة 
الوزارة السيد هيثم الوحيدي، والمديرة 
دسوقي،  منال  السيدة  للتجارة  العامة 
كما تقدم بالشكر إلى السيد أحمد الفرا، 
ممثل اليونيدو – برنامج ابداع فلسطين، 
والسيد ثائر حمايل، ممثل بنك فلسطين، 
كما توجه بجزيل الشكر الى لجنة الحكم 

واللجنة االستشارية للمشروع.

»شركة الناشر« تفوز بجائزة أفضل تصميم لجناح فلسطين في »اكسبو2020« في دبي
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بالوليا  الفلسطينية  الشركة  حاَزت 
 ،Paloleaf عن ُمنتجها »PALOLEA«
بيِن  إبداعاً،  األكثر  المنتج  جائزة  على 
أكثر من 1000 مصنع ومليون ونصف 
دولة   ٤0 فيها  شاركت  منافسة  في  منتج 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  من ضمنها 
حالل  معرض  في  وفرنسا،  بريطانيا، 
الدولي »MIHAS« في ماليزيا 2019.

بالوليا  شركة  مدير  الجائزة  وتسلّم 
كيّالي  هيثم  الدكتور   ،»PALOLEA«
والذي مثّل بمشروعه هذا إنجازاً فلسطينياً 
هذا  في  نوعه  من  األول  هو  حقيقياً 
طريق  عن  عالمي  مستوى  على  المجال 
استخالص الماّدة الفعالة من أوراق شجر 

الزيتون المتواجدة بكثرة في فلسطين.

ووفقاً  الجائزة  على  المنتج  وحاز 
أن  في  تتمثل  رئيسية  معايير  ألربعة 
ُمضاعفات  لمشكلة  حل  هو  المنتج 
على  الُمنتج  واعتماد  الُسّكري،  مرض 
تكنولوجيا  واستخدام  علمية  أبحاث 
وُخلّو  التصنيع،  عملية  خالل  حديثة 
باإلضافة  كيميائية  مواد  أي  من  الُمنتج 

الُمنتج. وتصميم  شكل  إلى 

ويعد منتج Paloleaf الُمستخلص من ورق 
 GMP Good على  والحاصل  الزيتون 

وشهادة    Manufacture Practice
غذائيا  ُمكّمال  الدولية،  والمقاييس  الجودة 
الفوائد،  من  هائلة  مجموعة  على  يحتوي 
عملية  وتبطيء  المناعي  الجهاز  كتقوية 
هضم النشويات وامتصاص السكريات في 
لألكسدة  قوي  مضاد  أيضاً  وهو  األمعاء، 
الدم  في  السكر  نسبة  بتخفيف  يقوم  حيث 
إنتاج  على  البنكرياس  تحفيز  خالل  من 
األنسولين بنسبة 28% ويزيد من حساسية 
ُمستقبالت األنسولين بحوالي 15%، وخالل 
فترة قصيرة نسبيّاً حقق نتائج إيجابية كبيرة 
على مرضى الُسّكري في فلسطين وبات له 
الخارجية مثل  األسواق  حضور قوي في 
والعديد من  بريطانيا واألردن واإلمارات 

الدول األخرى بعد تسجيله فيها.

شركة  أن  بذكره  وجدير 
في  تأسست   ،»PALOLEA«
وهي  أريحا،  مدينة  في   201٤ العام 
األولى من نوعها في الشرق األوسط، 
الفّعالة  المادة  وصناعة  بإنتاج  وتقوم 
والمكمالت  األدوية  في  المستخدمة 
من  الواحدة  الحبة  وتحتوي  الغذائية، 
لتر  نصف  يحتويه  ما  على  المنتج 
والذي  الطازج  الزيتون  زيت  من 
مادة  تركيز  نتيجة  الذع  بطعم  يتميز 
تتأكسد  والتي  فيه  »األوليوروبين« 
فيما بعد ليختفي هذا المذاق الالذع من 
العظيمة  الصحية  فوائده  وتبقى  الزيت 
المثبتة علمياً والمبشر بها دينيا في هذه 

المباركة. الشجرة 

منتج فلسطيني لمكافحة السكري يحصل على جائزة اإلبداع بعد منافسة مليون ونصف منتج عالمي
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بالشراكة مع مركز  العالي،  التربية والتعليم  اختتمت وزارة 
»يوسي ماس« »أطلق العبقري في طفلك«، فعاليات المسابقة 
على  ماس«  »يوسي  الذهني  والحساب  لألباكس  الثالثة 
المستوى الوطني في مسرح كمال ناصر في جامعة بيرزيت، 

بمشاركة 150 طفال وطفلة.

 8 في  حسابية  مسألة   200 حل  على  المشاركون،  وتنافس 
كل  حصدها  المسابقة  في  أولى  مراكز  عشرة  على  دقائق، 
من: أحمد بالل دياب، وقيس جعفر عوض، وسليمان مشهور 
نعسان، وخالد عبد الفتاح صالح، ومصطفى جمال الدقاق، 
أسامة  وآدم  اشتية،  رائد  ونضر  محاجنة،  ابراهيم  وآرام 
رصرص، وراما رأفت أبو شاويش، وجود مهند صندوقة، 
ستقام  التي  العالمية  المسابقة  في  للمشاركة  سيتأهلون  حيث 
في جزيرة بالي االندونيسية هذا العام، والتي ستضم أكثر من 

أربعة آالف طفل من جميع أنحاء العالم.

وأعرب وزير التربية والتعليم العالي السابق صبري صيدم 
عن سعادته بعقد هذه المسابقة، التي تمكن منظموها من جمع 
أطفال فلسطين من كافة الفئات في مكان واحد، مشددا على 
أهمية هذه المسابقة التي تؤسس لتوجهات واضحة من شأنها 

تنمية المهارات الذهنية للطلبة الفلسطينيين.

هذه  في  والطلبة،  األطفال  من  بالمشاركين  اعتزازه  وجدد 
المسابقة التي برهنت على ضرورة تجذير ثقافة اإلبداع في 
نفوس الطلبة المبدعين، معبرا عن ثقته بأن هناك المزيد من 
اإلنجازات القادمة والتي ستحققها المؤسسة التربوية بالتعاون 

مع شركائها في المحافل اإلقليمية والعالمية.

وشكر كافة القائمين على هذه المسابقة الملهمة والفريدة من 
نوعها، متمنيا الفوز للطلبة في المسابقة العالمية التي ستقام 
في اندونيسيا، داعيا إلى احتضان المواهب الصاعدة وتبني 
الفلسطيني  الشعب  روح  تعكس  التي  الملهمة  الطاقات  هذه 
وإصراره على إعالء اسم فلسطين عاليا، ومجابهة التحديات 

والعقبات التي تواجهه.

بدورها، شكرت مدير عام مركز »يوسي ماس« في فلسطين 
بنان خليفة، الوزير صيدم والشركاء على تعاونهم وشراكتهم 
المميزة ولجنة المحكمين من مختلف المحافظات على ما بذلوه 
لدعمهم  تقديرها  عن  معبرة  المسابقة،  تحكيم  في  جهود  من 
الدائم للبرنامج، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الطموح واإلرادة 

لدى األطفال، متمنية النجاح لكافة الطلبة.

وتخلل المسابقة تخريج الفوج الثاني من طلبة »يوسي ماس«، 
الذين أنهوا المستويات العشرة للبرنامج بنجاح، وتخلّلها فقرة 

فنية ودبكة قّدمها طلبة من مديرية تربية سلفيت.

عشرة طالب يتأهلون للمنافسة عالميا في مسابقة الحساب الذهني
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تأهل سبعة ابتكارات طالبية؛ ستمثل دولة فلسطين في معرض إنتل للعلوم 
والتكنولوجيا ISEF في الواليات المتحدة األمريكية خالل شهر آيار الجاري.

نسخته  في  للعام 2019  والتكنولوجيا  للعلوم  فلسطين  نتائج معرض  الوزارة، إلعالن  نظّمته  مهيب  حفل  ذلك خالل  جاء 
العاشرة، وذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي السابق د. صبري صيدم.

د.  العالي  التعليم  لشؤون  المساعد  والوكيل  د. بصري صالح،  الوزارة  وكيل  النتائج،  إعالن  فعاليات حفل  في  كما شارك 
إيهاب القبج، ورئيس مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي م. عارف الحسيني، والحائزة على لقب أفضل معلم في 
العالم حنان الحروب، ومديرة العالقات العامة في شركة أوريدو- فلسطين نور نسيبة، وممثلو الدول الداعمة لقطاع التعليم 
ووكالة الغوث الدولية والمؤسسات الشريكة، وبحضور عدد من المديرين العامين ومديري التربية والتعليم العالي والمدارس 

المشاركة والقائمين على المعرض والطلبة واألهالي وحشد من األسرة التربوية.

وقبل بدء فعاليات االحتفال الرسمي؛ أجرى الوزير واألسرة التربوية جولة داخل المعرض؛ اطلعوا خاللها على مشاريع 
الطلبة المبدعة بمجاالت الهندسة والعلوم والتكنولوجيا؛ علماً أن عدد المشاريع التي تنافست على مستوى الوطن بلغ 1355 

مشروعاً من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تأهل منها للمنافسة النهائية على مستوى فلسطين 68 مشروعاً.

ً سبعة ابتكارات فلسطينية إلى »إنتل« العالمي قريبا
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بإبداعاتهم  واالحتفاء  الطلبة  تكريم  فيه  يتم  إذ  لفلسطين؛  مفخرة  يمثل  المعرض  هذا  أن  صيدم  أكد  السياق،  هذا  وفي 
وتقدير المعلمين والمبادرين الذين يمثلون روح التميز واإلبداع والتفاني بالرغم من كل الصعوبات والعقبات التي يعد 

أكبرها. االحتالل 

المراكز السبعة األولى التي  وشّدد على أن الوزارة ستواصل تحقيق المزيد من اإلنجازات في كافة المحافاللدولية، داعياً 
ستمثل فلسطين في معرض »إنتل« العالمي؛ إلى بذل كل جهد مستطاع لرفع اسم فلسطين عالياً وتحقيق مراتب متقدمة في 

هذه المشاركة العالمية.

وأردف الوزير: »نشكر هذه الكوكبة المتميزة من طلبتنا، الذين يرفعون منسوب األمل والتفاؤل في الشعب الفلسطيني، في 
الوقت الذي يسعى فيه االحتالل وأعوانه الجتثاث هذا الشعب وتصفية قضيته، مؤكداً أن خيار العلم والمعرفة هو السبيل 
للتحرر من االحتالل وظلمه«، مشدداً على التزام الوزارة واهتمامها بدمج فئة ذوي اإلعاقة »ذوي الهمم« في العملية التعليمية 
وفي مثل هذه اإلبداعات التي تشكل فخراً لفلسطين وشعبها، الفتاً في الوقت ذاته إلى أن طلبة غزة حاضرين بإبداعتهم في 

هذا المعرض رغم تغيبهم بسبب إجراءات االحتالل؛ إذ تم منعهم من حضور الحفل الختامي.
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، ٤6 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف:  5100900 )6 -962+(

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


