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عمان- منح فخامة السيد سرجيو ماتاريال، رئيس الجمهورية اإليطالية 
 Commendatore dell’ قائد  برتبة  إيطاليا«  »نجمــة  شـرف  وسام 
Ordine della Stella d’Italia، وهو وسام إيطالي عالي المستوى، 
لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله، رئيس ومؤسس طالل أبوغزاله العالمية، 
تقديرا لمساهماته القيمة ولجهوده من خالل مؤسسته في توثيق العالقات 

بين إيطاليا من جهة واألردن والوطن العربي من جهة أخرى.

العالمية  للشخصيات  يمنح عادة  تأسس عام 1914،  الذي  الوسام  وهذا 
التي تساهم في االرتقاء بعالقات الصداقة بين إيطاليا والدول األخرى. 

قدم  اإليطالي،  الرئيس  عن  وممثال 
سعادة  عمان  في  اإليطالي  السفير 
الوسام  كاسيسي  فابيو  األستاذ 
للدكتور أبوغزاله خالل حفل خاص 
لدى  السفراء  من  نخبة  بحضور 

األردن.

النص  اإليطالي  السفير  وقرأ 
إلى  مشيرا  الوسام،  لتقليد  الرسمي 
»صديق  أبوغزاله  الدكتور  أن 
»صديق  أنه  كما  إليطاليا«  مقرب 

للمجتمع الدولي بأسره«.

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
تشرين الثاني )نوفمبر( 201٩،  اإلصدار : ٤٥

الرئيس االيطالي يمنح أبوغزاله وسام شرف
 »نجمة إيطاليا« برتبة قائد

يعتبر واحدا من أهم األوسمة التشريفية في إيطاليا
في هذا االصدار:

طالل أبوغزاله: أفتخر بأنني الجئ 
فلسطيني وأردت مواجهة عدوي 

بالتفّوق عليه

طبيبة فلسطينية تنافس على لقب 
»أفضل مخترع عربي«

عالِمةٌ فلسطينيّةٌ تنشر صورتها 
بموقع )ناسا( بالزّي التقليدّي 

وفلسطينيّة أخرى أجمل امرأة 
بالعالم

ثالثة طلبة فلسطينيين يفوزون 
بجائزة أفضل فكرة ريادية في لندن
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وأضاف السفير كاسيسي: »نجتمع اليوم لالحتفال بتقديم الوسام للدكتور طالل أبوغزاله، وهو وسام شرف »نجمة إيطاليا« 
برتبة قائد Commendatore dell› Ordine della Stella d›Italia، والذي يعد من أرفع األوسمة التي يمنحها الرئيس 

اإليطالي للشخصيات التي تمثل االلتزام الحقيقي بالمساهمة في تعزيز أواصر الصداقة بين إيطاليا والدول األخرى«.

وأكد السفير أن هذا ما ينطبق بالفعل على الدكتور أبوغزاله وهو أحد القادة األكثر تأثيرا في العالم العربي على المستوى 
الثقافي، حيث ساهم واستثمر بشكل كبير في قطاع التعليم، ومؤسسته العالمية تعمل في أكثر من 80 دولة على تقديم عدة 

خدمات منها حماية الملكية الفكرية والخدمات التعليمية وغيرها من المجاالت المختلفة.

وقال كاسيسي »كما نعلم وندرك جميعا التزام أبوغزاله الشخصي في نشر الثقافة وعلى وجه الخصوص الثقافة اإليطالية 
في األردن عبر السنين ومشاركاته في األنشطة التي تدعم العديد من المبادرات التي أقامتها السفارة اإليطالية وبشكل خاص 
في قطاعات الموسيقى والفنون واآلثار، باإلضافة إلى شغفه وتفانيه اللذان يمثالن نموذجا يحتذى به، وتقديم هذا الوسام يؤكد 

التزام الدكتور أبوغزاله في تعزيز عالقات الصداقة تجاه إيطاليا والثقافة اإليطالية«.

وعبر الدكتور أبوغزاله عن فخره بتسلم هذا الوسام قائال: »أشعر بالفخر لمنحي وسام شرف »نجمة إيطاليا« برتبة قائد، 
كما أشعر بالفخر ألنني استطعت تنفيذ العديد من المشاريع التي عملت من خاللها على تمتين العالقات اإليطالية-األردنية في 

العديد من المجاالت وبالشراكة مع السفارة اإليطالية«.

وأضاف أبوغزاله »ال أستطيع أن أعبر عما تمثله إيطاليا بالنسبة لي. لقد شكلت إيطاليا بالنسبة لي مصدر إلهام وإعجاب 
منذ مرحلة الشباب. كما أن مكتب المجموعة في روما يعمل بكامل طاقته منذ عام 2015 لكنه اآلن سيحظى بانطالقة أكثر 

زخما«.

السياحية والثقافية واالجتماعية والتعليمية  البرامج  العديد من  تنظيم  العالمية« شاركت في  أبوغزاله  إلى أن »طالل  يشار 
بالتعاون مع السفارة اإليطالية في عمان والتي كان لها أثرا إيجابيا في توثيق العالقات المتبادلة والمصالح المشتركة. كما 
كان للدكتور أبوغزاله مساهمات واضحة في الكثير من الفعاليات التعليمية والثقافية الرئيسية في إيطاليا حيث قدم العديد من 

المحاضرات كان آخرها في جامعة فلورنسا.

والدكتور أبوغزاله حصل على عدة أوسمة تقديرا لجهوده في تعزيز العالقات بين العرب ودول العالم.
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نظّمت »دار العرب« في مقرها مؤخرا، 
الدكتور طالل  ندوة حوارية مع سعادة 
أبوغزاله مالك ومؤسس مجموعة طالل 
أبوغزاله، تناولت قصة كفاحه ونجاحاته 
التي جعلت منه أحد أبرز االقتصاديين 
الندوة  حضر  العالمي.  المستوى  على 
ثاني آل  الشيخ خالد بن  الدكتور  سعادة 
ثاني نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة 
»العرب«، وسعادة الدكتور الشيخ ثاني 
بن علي آل ثاني عضو مجلس اإلدارة 
الدولي  قطر  بمركز  الدولية  للعالقات 
جابر  واإلعالمي  والتحكيم،  للتوفيق 
والعضو  التنفيذي  الرئيس  الحرمي 
رجال  من  وعدد  للصحيفة،  المنتدب 
األعمال والمستثمرين ووسائل اإلعالم، 
وقد أدار الندوة اإلعالمي الزميل معمر 

عواد.

بدأ طالل أبوغزاله حديثه خالل الندوة، 
فلسطيني  كالجئ  فخره  عن  بإعرابه 
وذلك  أجمع،  العالم  إلى  رسالة  قدم 
المستمر، ليصنع  عبر نجاحاته والعمل 
في  شركة  وأكبر  معرفية  إمبراطورية 
العديد  ويحصد  مجاالت،  بعدة  العالم 
من المناصب العالمية في األمم المتحدة 
وذلك  الدول،  من  العديد  رؤساء  ومن 
ليرّسخ مبدأ التنافس مع العدو الصهيوني 

والتفوق عليه، كنوع من االنتقام.

الطفولة
حيث  طفولته،  حول  أبوغزاله  تحدث 
وّدع مسقط رأسه مدينة يافا الفلسطينية 
بعمر 10 سنوات، الجئاً إلى لبنان، مما 

غرس هموماً وسط صدره دفعته ليسلك 
طريق التفوق العلمي واإلبداع وانتهاج 
مبدأ التفوق على العدو الصهيوني عبر 
عالمية  عربية  فلسطينية  مؤسسة  بناء 
تقول للعالم بأسره: »إن شعب فلسطين 
يستحق الحياة، ونحن باقون وسنبقى«، 
هذا الطموح أظهر للعالم عظمة اإلنسان 
العربي، وهذا كان وما زال نهج طالل 

أبوغزاله.

عندما وصل طالل أبوغزاله إلى عمر 
توفيق  السيد  والده  اختاره  عاماً،   16
أبوغزاله لتسلم مسؤوليات منزل العائلة 
وأخواته  إخوانه  من   7 وجود  رغم 
أبوغزاله  شعر  عندها  سناً،  يكبرونه 
على  وقعت  التي  الكبيرة  بالمسؤولية 
منها  وظائف  عـــدة  في  فعمل  عاتقه، 
مدرسة  إلى  بعدها  ذهب  الخضار،  نقل 
المقاصد اإلسالمية في مدينة صيدا، ولم 

كطالب،  تسجيله  ليتم  النقود  يملك  يكن 
المدرسة  مدير  يقنع  أن  قرر  عندها 
السيد محمد سالم بالحصول على منحة 
على  وأصّر  بيته،  إلى  ذهب  دراسية، 
مقابلته، وتحدث إليه بإصرار، واشترط 
صفه  على  األول  يكون  أن  نفسه  على 
طرح  عندها  كافة،  المواد  بمجموع 
سبب  حول  سؤاالً  عليه  المدرسة  مدير 
اإلصرار الكبير للحصول على المنحة، 
إليها،  الحاجة  كانت  أبوغزاله  إجابة 
الدراسية،  المنحة  على  حصل  عندها 
المرتبة  على  بحصوله  تفوقه  وأثبت 

األولى.

الحياة الجامعية
انتصر أبوغزاله في المرحلة االبتدائية، 
وقبل االنتقال إلى المرحلة الجامعية كان 
انتظاره،  في  أكبر  تحدياً  أن  جيداً  يعي 
إلى  الدخول  يستطيع  لن  إنه  حيث 

طالل أبوغزاله: أفتخر بأنني الجئ فلسطيني وأردت مواجهة عدوي بالتفّوق عليه
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تعفيه من  يتيمة  منحة  إال عبر  الجامعة 
تكاليف الدراسة، وهي »الطالب صاحب 
المرتبة األولى على مستوى الجمهورية 
اللبنانية«، وبالفعل ورغم التحدي الكبير 
على  متفوقاً  يكون  أن  أبوغزاله  نجح 
األولى  المرتبة  على  ويحصل  الجميع، 

ليدخل الجامعة.

تعليمه  فترة  أثناء  أبوغزاله  عمل 
الجامعي في الجامعة األميركية ببيروت 
األعمال،  من  وغيرها  ومترجم  كمعلم 
بسيط  مبلغ  بتأمين  له  سمحت  التي 
يعتاش منه وأسرته، كما أنه انضم إلى 
وترأسها خالل  العرب  القوميين  حركة 

فترة الجامعة.

ال أمتلك ثروة وال يوجد لدي حساب في 
البنك

ألف طلب وظيفة.. ولم يستجب  قّدمت 
أحد

عقب تخرجه من الجامعة، قدم أبوغزاله 
أكثر من 1000 طلب توظيف، ولكنه لم 
زال  ما  إنه  يحصل على وظيفة، حيث 
بالرفض  عليه  الشركات  بردود  يحتفظ 
أحد  لمالقاة  فرصة  اغتنم  اآلن،  حتى 
يعمل  أن  وأقنعه  الشركات،  مديري 
لديه بدون راتب لفترة زمنية معينة، ثم 
انتقل أبوغزاله للعمل في دولة الكويت 
محددة،  لمدة  وتدقيق  محاسبة  بشركة 
خاصة  شركة  تأسيس  إلى  انتقل  ومنها 
به، وكانت نقطة التحول الجوهري في 

حياته.

وعبّر أبوغزاله عن حبه للكويت الدولة 
 1960 من  عاماً،   30 بها  أقام  التي 

موضحاً   ،1990 العام  في  وتركها 
على  الجميلة  الدولة  لهذه  امتنانه 
احتضانها له بكل هذه األعوام، وبعدها 
انتقل إلى األردن ليتخذ قراراً بأن تكون 

مقراً لشركة طالل أبوغزاله الدولية.

رأس المال والتطوير والتوسعات
أنه  حديثه،  خالل  أبوغزاله  وكشف 
حساب  لديه  يوجد  وال  ثروة  يمتلك  ال 
مجموعة  إال  يمتلك  وال  البنك،  في 
في  موظف  إنه  حيث  أبوغزاله،  طالل 
شهري  راتب  ولديه  المجموعة،  هذه 
أرباح  أن  إلى  الفتاً  ومخصصات، 
نصفين،  إلى  تقسيمها  يتم  المجموعة 
طالل  مؤسسة  إلى  يرحل  األول 
المجتمع،  لخدمة  تعمل  وهي  أبوغزاله 
من  الشركة  في  يبقى  الثاني  والنصف 
من  وبنائها  وتوسيعها  تطويرها  أجل 
 104 نحو  إلى  اليوم  لتصل  الداخل، 
أفرع حول العالم، وتصبح أكبر شركة 

في العالم بعدد كبير من المجاالت.

هي  واالبتكارات  واالختراعات  األفكار 
وقود الريادة

أكبر  أن  الندوة،  خالل  أبوغزاله  أكد 
تُعد  لم  الوقت  هذا  في  العالم  شركات 
حتى  وال  الطيران  شركات  وال  البنوك 
فـ  المعرفة،  شركات  وإنما  النفط، 
بـ  السوقية  قيمتها  تُقّدر  مثالً  »جوجل« 
برمجة  دوالر« وهي شركة  »تريليون 

حاسوب.

في  اإلنتاج  عناصر  أن  أبوغزاله  وبيّن 
أو  المال  رأس  تُعد  لم  المعرفية  الثورة 
واالبتكار،  االختراع  هي  بل  العمال، 

حيث إن هذه هي مالمح العالم الجديد، 
وهي مختلفة تماماً عن الثورة الصناعية 

التي كانت في السابق.

هم  الشباب  أن  على  أبوغزاله  وشدد 
لذلك  القوة،  هو  السكان  وعدد  اإلنتاج، 
 7 الـ  الدول  في  تحول  هناك  سيكون 
البرازيل  إليها  ستنضم  حيث  الكبار، 
سكان  عدد  وجود  بسبب  وإندونيسيا، 
كبير، ما يعكس حجم االستهالك، كما أن 
المعرفة  القومي في عصر  الناتج  حجم 

يعتمد على الطاقة اإلنتاجية للفرد فقط.

مجموعة أبوغزاله أطلقت أول حاسوب 
عربي الصنع بالكامل

لمستقبل  مؤذياً  تعليماً  تنتهج  بلداننا 
الشباب

العربية  الدول  أن  أبوغزاله  وأوضح 
تنتهج تعليماً مؤذياً لمستقبل الشباب، في 
الثورة  العالم إلى  الوقت الذي يتجه فيه 
عن  باحثين  نخّرج  فنحن  المعرفية، 
تخريج  الهدف  يكون  أن  يجب  العمل، 
كلية  أول  بتأسيس  قمت  لذلك  مخترع، 
يتخرج  ال  والتي  العالم،  مستوى  على 
بها الطالب عبر امتحانات بل عبر تقديم 
يحصل  فلن  يخترع  لم  وإذا  اختراع، 
بحاجة  »نحن  وأضاف:  الشهادة.  على 
إلى  التعليم  التعليم، من  التحول في  إلى 
التعلم إلى االبتكار«، وتابع: »لقد طلبت 
العربية  الدول  لمنظمة  رئيساً  أكون  أن 
لتفرض  عربية  بقمة  وطالبت  للتعليم، 
سياسة جديدة في التعليم، حيث إننا ننتهج 
نظام  وهو  الطالب،  تلقين  نظام  حالياً 
وأعتقد  والحاضر،  للمستقبل  مفيد  غير 
أننا لم ندرك بعد حجم التغيير الكبير في 
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في  مخترعين  إلى  بحاجة  نحن  العالم، 
األمة العربية«.

ألقى  الماضي،  العام  خالل  أنه  وبيّن 
جامعات   3 أهم  في  محاضرات 
كل  تحدى  وخاللها  المتحدة،  بالواليات 
األساتذة بإعطاء الطالب معلومة واحدة 
اإلنترنت،  شبكة  على  متوفرة  غير 
احتياجات  كل  يوفر  المعرفي  فالمحيط 
وأردف  المعلومات،  من  الطالب 
أبوغزاله: »إذا لم أنجح في تغيير نظام 
حياتي  خالل  العربية  األمة  في  التعليم 
يسير  العالم  ألن  تعيس،  وأنا  سأموت 
سيغير  الذي  االصطناعي  الذكاء  نحو 
ذكية  مركبة  حياتنا، سواء  مناحي  كافة 
سيخلق  لذلك  وغيرها،  ذكي  منزل  أو 
الذكاء االصطناعي إنساناً متفوقاً وآخر 
منع  الدول من  أنه سيمّكن  كما  متخلفاً، 
األمراض للمولود الحديث قبل والدته«.

أطلقت  مجموعته  أن  أبوغزاله  وكشف 
عربي  وتابلت  البتوب  كمبيوتر  أول 
أكبر  على  ويتفوق  بالكامل،  الصنع 
العالمات التجارية العالمية بمواصفاته، 
كما أنه بصدد تشييد مصنع خاص لهذه 

األجهزة في واحدة من الدول العربية.

يكون  أن  والطموح  الهدف  من  األهم 
للمرء رسالة في حياته

األمة العربية كانت تقود العالم.. وهي 
أساس حضارته

واستذكر أبوغزاله: »في العام 2001، 
واألبراج  الطائرات  أحداث  وبعد 
إلى  عنان  كوفي  دعاني  أميركا،  في 
المتحدة إلنشاء فريق  اجتماع في األمم 

ليضع  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية 
يتعلق  ما  لكل  العالمية  االستراتيجية 
واحداً  وكنت  المعلومات،  بتكنولوجيا 
أمثّل  الذي  والوحيد  أشخاص،   6 من 
لهذا  رئيساً  انتخابي  تم  العربية،  الدول 
طلبت  كبيرة،  بسعادة  وشعرت  الفريق 
لي  يسمح  أن  عنان  كوفي  من  عندها 
على  أشكركم  فقلت  شكر،  كلمة  بإلقاء 
عليكم، رغم علمكم  لي رئيساً  انتخابكم 
مسلم،  عربي  أردني  فلسطيني  أنني 
وحّل الصمت في المكان ثم بدأ الجميع 
أن  رسالة  أوصلت  هنا  بالتصفيق، 
تعريف األمم المتحدة لإلرهاب خاطئ، 
والعربي  واألردني  الفلسطيني  وأن 

والمسلم لم يرتبطوا أبداً باإلرهاب«.

لدّي حلم خالل حياتي  يكن  »لم  وتابع: 
ألنني  مهماً،  شخصاً  أكون  بأن  كاملة 
أفضل  محبوباً  أكون  أن  بمقولة:  مقتنع 
من أكون عظيماً«، وأردف: »أنا أعتز 
التي  العظيمة  العربية  األمة  من  بأنني 
كانت أساساً لكل العلوم في العالم، وهذه 
العالم  في  الحضارة  تقود  كانت  األمة 

وهي أساس الحضارة«.

الطالب،  إلى  أتحدث  »عندما  وقال: 
أن  الضروري  من  ليس  لهــم:  أقول 
يكون لديك هدف أو طموح، ولكن يجب 
أن يكون لديك رسالة، وذلك ألن العمل 
إلى  السعادة  سيضيف  الرسالة  لتأدية 
أوقات العمل، كما أقول لهم: إن الفشل 
جديدة  بداية  نقطة  هو  المحاولة  في 
الفشل  أما  أفضل،  بطريقة  للمحاولة 
عن  والتوقف  االستسالم  فهو  الحقيقي 

المحاولة«.

عالمية  اقتصادية  أزمة  أبوغزاله: 
خانقة 2020

توقّع السيد طالل أبوغزاله أن يشهد العام 
خانقة  عالمية  اقتصادية  أزمة   2020
العام  في  سابقتها  تفوق  جداً،  وخطرة 
2008، مبيناً أن كل المؤشرات تصّب 
في هذا االحتمال، مضيفاً أن »كل الدول 
األوروبية تعاني من انخفاض في حجم 
القومي  الدخل  مجموع  أن  كما  النمو، 
دوالر،  ترليون   85 العالم  في  السنوي 
بينما الدَّين العام العالمي 350 ترليون، 
أي أن كل إنسان مدان بنحو 3 أضعاف 

دخله، وهذا يعني إفالس العالم ككل«.

المتحدة،  الواليات  اقتصاد  وحول 
هي  النمّو  معّدالت  إن  أبوغزاله  قال 
ضخ  عبر  المصطنعة  السيولة  نتيجة 
الدوالر في األسواق، حيث إن المطبعة 
توقف،  بال  دوالرات  تطبع  األميركية 
أن  دولة  أي  تستطيع  ال  األمر  وهذا 
ألنها  المتحدة،  الواليات  إال  به  تقوم 
دولة االحتياط، لكن كل المؤشرات تدل 
إلى  متّجه  األميركي  االقتصاد  أن  على 

أزمة«.

لالقتصاد  جديد  شكل  »هناك  وأضاف: 
الصيني  العمالق  صعود  عبر  العالمي 
أبداً  تقبل  لن  وواشنطن  الواجهة،  إلى 
اقتصادياً،  العالم  على  بكين  تسيطر  أن 
وهناك صراع حقيقي بين الطرفين على 

حكم العالم«.

وتابع: »أحد مراكز الدراسات األميركية 
في  الصيني  االقتصاد  حجم  إن  يقول 
العام 2030 سيكون ضعف نظيره في 
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الواليات المتحدة، كما أن الهند ستكون 
في المركز الثاني خلف الصين في حجم 
االقتصاد، نظراً إلى أنها المستفيد األول 
من األزمة بين واشنطن وبكين«. وبيّن 
أبوغزاله أن الصين تسعى إلى الهيمنة 
العالمية  التجارة  حجم  من   %  70 على 
على  بناًء  وذلك  الحرير،  طريق  عبر 
التي  النسبة  هذه  السترداد  بكين  نظرة 
ترفض  أنها  كما  عليها،  تستحوذ  كانت 

ربط عملتها بالدوالر األميركي.

وتوقّـــــــع أبوغــــــــــزاله أن يأتـــــي 
البريطانية  المتحدة  المملكة  انسحــــاب 
مـــــن االتحـــــاد األوروبي، بهـــــدف 
مــــع  مشتركة  ســـوق  إنشــــــاء 
الســــوق  وهي  المتحــــدة،  الواليـــات 
العالم،  التي تقيمها واشنطن في  األولى 
اتفاق  مسوّدة  هناك  أنه  على  مشدداً 
بعد  مباشرة  لندن  عليها  ستوقع  جاهزة 
االتحاد  من  انسحابها  إجراءات  انتهاء 

األوروبي.

سائر  في  المتعددة  إلنجازاته  تقديراً 
المجاالت

خالد بن ثاني يكّرم أبوغزاله 
بن  خالد  الشيخ  الدكتور  سعادة  سلّم 
ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة 
تكريمية  درعاً  »العرب«،  صحيفة 
أبوغزاله؛  طالل  الدكتور  لسعادة 
تقديراً  الكبير،  العربي  االقتصادي 
إلنجازاته المتعددة في سائر المجاالت.

المصدر: العرب

وكالة القدس لألنباء - مريم علي - اختار برنامج »نجوم العلوم«، 
لقب  على  للتنافس  مخترعين  ثمانية  الحادي عشر،  موسمه  في 
ابنة  الفلسطينية  الطبيبة  بينهم  ومن  عربي«،  مخترع  »أفضل 
أن  استطاعت  التي  يوسف،  أبو  عوني  نهى  الخليل،  مدينة 
تُنافس في البرنامج بفضل اختراعها »الصق مفّعل لجفن العين 

المغموشة«.

وفي هذا السياق، تحدثت أبو يوسف لـ«وكالة القدس لألنباء«، 
عن اختراعها، قائلة: »شاركت في المنافسة على لقب »أفضل 
العين  لجفن  مفّعل  لالصق  اختراعي  عربي«عن  مخترع 
استعادة  من  الوجه  بشلل  المصابين  المرضى  يُمّكن  المغموشة، 
السيطرة على الجفنين العلوي والسفلي بعد إصابتهما بالغمش«، 
عمل  مكان  بعمل  يقوم  فهو  جدا  مهم  االختراع  »هذا  أن  مبينة 

عضلة لم يصلها العصب لسبب ما«.

تستخدم  وسوف  أكثر،  تتطور  سوف  »الفكرة  أن  وأضافت 
لمجاالت كثيرة في تحفيز العضلة وحمايتها من االرتخاء وتحفيز عصب ما، أما هنا فهو يقوم بعمل العصب السابع الذي 
يغذي عضلة الجفن العلوي والسفلي، ومن المعروف أن المغذي الرئيسي لعضلة الجفن هو العصب السابع، وبسبب مشكلة 
ما في عصب العين تبقى مفتوحة وال يستطيع الشخص إغالقها«، مشيرة إلى أنها »قد تسبب مشاكل كثيرة في غنى عنها من 

جفاف القرنية وتقرحات القرنية، ويمكن أن يصل األمر إلى العمى«.

طبيبة فلسطينية تنافس على لقب »أفضل مخترع عربي«
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وفي نهاية حديثها، أكدت أبو يوسف أنها »سأكون متفائلة إن شاء هللا، وأتمنى أن أكون ضمن األربعة النهائيين«، مبينة أنها 
»سأسعى إلى تطوير الفكرة في المستقبل لتستخدم في أمراض عضلية مختلفة لها عالقة باألعصاب«، موضحة أنها ستكمل 

دراستها ألبعد مما وصلت إليه.

يشار إلى أن الطبيبة أبو يوسف مواليد األردن )1986( من حلحول بمدينة الخليل، حاصلة على الجنسية األردنية وعلى 
الجنسية الرومانية )من والدتها(، أنهت الطب العام من رومانيا، وعملت سنة امتياز بمستشفى »المقاصد الخيرية« في القدس، 

وبعد عودتها إلى رومانيا أكملت تخصصها في مجال طب وجراحة العيون.

العلوم« عن  العاشر من برنامج »نجوم  الموسم  العلوم في نهائي  البنّا )35 عاما( فاز بلقب نجم  الفلسطيني وليد  يذكر أن 
اختراعه نظارات لتحليل شبكية العين لصحة الدماغ.

زهير  من  اليوم”-  “رأي   - الناصرة 
هذه  في  تُسيِطران  فلسطينيتان   - أندراوس 
جميع  في  اإلعالميّة  األجندة  على  األيّام 
أنحاء العالم، األولى العالمة نجود ميرانسي، 
والثانية بيال حديد، التي تّم اختيارها كأجمل 
قالت  السياق،  هذا  وفي  العالم،  في  امرأٍة 
وكالة )سبوتنك( لألنباء إّن الموقع الرسمي 
ارتدى  )ناسا(  األمريكّي  الفضاء  لوكالة 
في  األولى  المرة  يعد  فيما  فلسطينيًا،  لباًسا 
الوكالة،  وأوضحت  الدولية.  الوكالة  تاريخ 
“ناسا”  وكالة  في  الفلسطينيّة  العالمة  أّن 
ارتدت تطريًزا  ميرانسي،  نجود  الفضائية، 
تراثيًا، داخل مقر الوكالة األمريكيّة، وذلك 

في صورتها الرسمية.

وحسب الوكالة، فقد نشر مغردون فلسطينيون صورة لمهندسة المركبات األمريكيّة، من أصوٍل فلسطينيٍّة، نجود ميرانسي، 
العاملة في وكالة الفضاء األمريكيّة “ناسا”، وهي ترتدي اللباس الُموشَّح بالتطريز التراثّي الفلسطينّي، في صورتها الرسمية 

التي نشرت عبر الموقع الرسمي للوكالة األمريكيّة.

عالِمةٌ فلسطينيّةٌ مسؤولةٌ عن الفريق الذي سيُطلِق المركبة المأهولة إلى الفضاء تنشر صورتها 
بموقع )ناسا( بالزّي التقليدّي وفلسطينيّة أخرى أجمل امرأة بالعالم وتُشاِرك بدعم شعبها
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الفضائية في وكالة “ناسا”  المركبات  الفلسطينيّة، مهندسة  الجذور  ذات  أّن نجود ميرانسي  بالذكر  الجدير  ومن 
أنّه من األهمية بمكاٍن  المأهولة وإعادتها بسالم إلى األرض، كما  المركبة  الذي سيُطلِق  الفريق  والمسؤولة عن 
اإلشارة إلى أّن وكالة “ناسا” تستخِدم صورتها، أْي صورة العالمة الفلسطينيّة، في موقعها ونشراتها القادمة والتي 

تظهر بها في السترة التي يزينها التطريز الفلسطينّي.

والثانية بيال حديد التي اختيرت كأجمل امرأة في العالم، وفق معيار “Golden Ratio” أْو “القاعدة الذهبية”، 
وهي ألبٍّ فلسطينيٍّ والدته من الناصرة وأمٍّ سويديٍة، وهي ناشطة جًدا في فعاليات النضال والتضامن مع الشعب 
الفلسطينّي. حديد )23 عاًما(، عارضة أزياء أمريكيّة من أصوٍل فلسطينيٍّة هي “أجمل امرأة في العالم” بحسب 

مقاييٍس علميٍّة.

وحلّت عارضة العالمة الشهيرة “فيكتوريا سيكرت” على رأس قائمة من 10 نساء حصلن على أعلى درجات 
الجمال وفقا لمعايير الجمال “الذهبية” التي يطلق عليها Golden Ratio of Beauty Phi Standards والتي 
الفنانين  لمفهوم  وفقا  الجمال  تقيس  رياضية  معادلة  علماء  وابتكر  القديمة.  العصور  في  اليونانيون  عليها  اعتمد 
والمهندسين اليونانيين عن الجمال، وأنشأ جراح عمليات التجميل دكتور جوليان دي سيلفا برنامًجا حاسوبيًا طبق 

هذه المعادلة، ثم أعلن أسماء الفائزات.

وحصلت حديد على نسبة 94.35 في المائة، وكانت األقرب لـ”الكمال”، بعد احتساب درجات مالمح وجها كال 
على حدة وهي: عينيها وحاجبيها وأنفها وشفتيها وذقنها وفكها وشكل وجهها، وتلت حديد المغنية األمريكيّة بيونسيه 
)92.44 في المائة(، ثم الممثلة أمبير هيرد )91.85 في المائة( والمغنية أريانا غراندي )91.81 في المائة(، ثم 

خامًسا مغنية البوب تيلور سويفت )91.64 في المائة(.

جديٌر بالذكر في هذا السياق، أّن الطبيب الذي يدير مركز جراحات تجميل في لندن قال لصحيفة )ديلي ميل( إّن 
حديد فازت بجدارٍة، مشيًرا في الوقت عينه إلى أنّها احتلّت المركز األول بالنسبة لمالمح الذقن )99.7 في المائة( 
وأنّها حلّت ثانيةً بالنسبة لوضعية العينين )97.6 في المائة(. وقال الطبيب: “تتيح لنا التقنية الجديدة معرفة أسرار 

ما يجعل شخصا ما جميالً”.

بيال واسمها الحقيقّي إيزابيال خير حديد، ولدت في لوس أنجلوس عام 1996 وهي عارضة سابقة، وأب مطور 
عقارات أمريكّي فلسطينّي يدعى محمد حديد، وهي شقيقة العارضة المعروفة جيجي حديد. وقامت بيال بالتوقيع مع 
Models. آي إم جي مودلز” في عام 2014 وفي 2016، فازت بتصويت “عارضة العام” في توزيع جوائز“

com ألفضل عارضٍة.
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أضافت  العربي«:  »القدس  ـ  هللا  رام 
طياته  في  يحمل  جديدا  إنجازا  فلسطين 
ذلك  تمثل  عالميا،  متكامال  واسعا  علما 
شاركوا  القدس  جامعة  من  طلبة  بثالثة 
 »Hult prize« بمسابقة جائزة هولت
اسم  حمل  الذي  الفريق  هذا  العالمية، 
مستوى  على  تأهل   )CleanEcare(
الجامعات الفلسطينية متحديا كل العقبات 
والتحديات، ليجلس لمدة 5 أسابيع على 
»آشردج«  قصر  في  الصدارة  عروش 
مسرعة  أيضا  والمسمى  لندن،  في 
مرحلة  في   )Accelerator( األعمال 
ذلك  في  منافسا  النهائية،  قبل  المسابقة 

ثمانين فريقا من جميع أنحاء العالم.

وكالة  أوردت  ما  الفريق حسب  ويضم 
مًعا الفلسطينية الخاصة، لطفي األطرش 
من كلية الهندسة، وسماح عياد من كلية 
المحاسبة واالقتصاد، وأحمد طوقان من 

كلية الطب.

الريادي  مشروعهم  فكرة  وتمحورت 
التعقيم  على  يعمل  قماش  إنتاج  حول 
في  الستخدامه  الكهربائي  الذاتي 
المستشفيات  في  األطباء  مالبس  إنتاج 
والمراكز الطبية المختلفة، وذلك للتقليل 
حاالت  وتقليل  البكتيرية  العدوى  من 

الوفاة.

الطلبة،  أجراها  التي  الدراسة  وحسب 
من  األولى  المراحل  في  اإلنتاج  سيتم 
ما  تشغيل  على  ستعمل  مصانع  خالل 
يقارب 200 موظف من األيدي العاملة 

الشابة.
هو   )CleanEcare( فريق  يكن  لم 
الوحيد من صنع أفكارا ريادية، فقد تقدم 
في بداية المنافسة 86 فريقا من جامعة 
ريادية  مشاريع  حملت  كلها  القدس، 
احتضانها  على  القدس  جامعة  ستعمل 

وتطويرها.

فيها  حصل  التي  المرحلة  هذه  بعد 
الفريق على الثقة والمرتبة األولى على 
مستوى الجامعة، انتقلوا للمنافسة خارج 
أسوار الجامعة، وهي مرحلة المناطقية 
أن  بذلك  فاستطاعوا   )Regionals(
على  األولى  المرتبة  على  يحصلوا 

مستوى الجامعات الفلسطينية.

لم تفارق االبتسامة وجه صاحب الفكرة 
األطرش،  لطفي  الطالب  والمشروع 
وطورها  الفكرة  هذه  على  عمل  الذي 

برفقة زمالئه لتتحول إلى براءة اختراع، 
هذا  في  العلمية  تجربته  عن  متحدثا 
المشروع، وأن الفكرة جاءت بعد تفكير 
يحقق  جديد  شيء  عن  والبحث  عميق 
االستفادة لما يزيد عن 10 ماليين إنسان، 
 ،»Hult Prize« مسابقة  تشترط  كما 
الفكرة ستعمل على  الى أن هذه  مشيًرا 
تشغيل مئات األيادي العاملة، باإلضافة 
الى تقليل األضرار الناتجة عن البكتيريا 

المعدية في المستشفيات.

هذه  أن  اعتبرت  فقد  عياد  سماح  أما 
الفرصة هي نادرة الوجود، فكيف لطلبة 
صغار السن أن يجلسوا مع أكبر رجال 
في  العلماء  وأبرز  العالم،  في  األعمال 
انعكاس  عن  متحدثة  الريادة،  مجال 
هذه التجربة على تطوير ثقتها، وزرع 
روح المنافسة والكفاح من أجل النجاح 

والوصول الى القمة.

ثالثة طلبة فلسطينيين يفوزون بجائزة أفضل فكرة ريادية في لندن
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، 46 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

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

يعمل  كان  الذي  طوقان  أحمد  وأشار 
المشروع،  هذا  نجاح  اجل  من  جاهًدا 
هذا  يرتدي  الذي  األول  الطبيب  ليكون 
االختراع الكبير، إلى أن فكرة المشروع 
إليها  يسبقهم  ولم  غيرها،  عن  مختلفة 
تعمل  التي  المالبس  أن  موضحا  أحد، 
على محاربة البكتيريا، ستكون جزءا ال 
يتجزأ من تجهيزات المشافي في العالم. 

الحد، فجامعة  القصة عند هذا  تنته  ولم 
للطلبة  الدعم  تقدم  زالت  ما  القدس 
حيث  واإلبداعات،  القدرات  وتطور 
بين  االبتكار  ثقافة  نشر  على  عملت 
الشباب كنهج من شأنه المساهمة بشكل 

كبير في مواجهة التحديات التي تعصف 
في  أعلنت  فقد  الفلسطيني.  بالمجتمع 
منحة  برنامج  تأسيس  عن  سابق  وقت 
الجامعة،  من  بتمويل  وذلك  »ابتكار«، 
في  نوعه  من  األول  البرنامج  وهو 
على  الطلبة  حصول  تضمن  فلسطين، 
الدراسية،  أقساطهم  من  كامل  إعفاء 
واستعادة ما قاموا بدفعه خالل الدراسة، 
ابتكار  تقديم  الطالب في  في حال نجاح 

في أي مجال من المجاالت العلمية.

يذكر أن جائزة Hult Prize هي مسابقة 
الجامعيين  للطالب  مفتوحة  طالبية 
والماجستير  البكالوريوس  طالب  من 

والدكتوراة مـن مختلف أنحــاء العـــالم.

على  المسابقة  في  الفرق  وتتنافس 
تهدف  جديدة  اجتماعية  مشاريع  إنشاء 
االجتماعية  التحديات  أحد  معالجة  إلى 
جائزة  الفائز  الفريق  ويتلقى  المزمنة. 
يبلغ قدرها مليون دوالر أمريكي كرأس 
وتوسيع  شركتهم  إلطالق  أساسي  مال 

نطاق المشروع.

مؤسسة  إلطالق  الجائزة  هذه  وتهدف 
اجتماعية جديدة يمكن أن تحدث تغييًرا 
جذريًا في العالم، وتولد الجيل القادم من 

رواد األعمال االجتماعية.

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

