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الشعر  لجائزة  األول  بالمركز  عمارنة،  عودة  الفلسطيني  الشاعر  فاز 
العالمية )أّساس 2020( بنسختها الثامنة والتي تقيمها المؤسسة الصقلّية 
للثقافة والفنون والعلوم في مدينة ميسينا، برعاية من جامعة وبلدية مدينة 

ميسينا وبعض من المؤسسات الثقافية في مقاطعة صقلية اإليطالي .

وتوجه عمارنة بالشكر لرئيس الجائزة والقائمين عليها وكل من يدعمها 
للعام الثامن على التوالي، وقال: “يشرفني ويسعدني الحصول على هذه 
الجائزة المرموقة كأول عربي وسعادتي مضاعفة ألنها بشكل خاص من 
صقلية أرض الشعراء، هذا التكريم هو إعتراف باألدب العربي واألدب 

الفلسطيني القادر على المساهمة في الثقافة اإلنسانية”.

وتحدث عن الدور الفاعل والمهم للثقافة واألدب، خاصة الشعر في بناء 
أن  بذكره  الجدير  والسالم.  العدل  ثقافة  نشر  وفي  الشعوب  بين  الجسور 
حضوراً  ليحقق  الجائزة.  على  حصل  الذي  الوحيد  العربي  هو  عمارنة 

فلسطينياً في المشهد الثقافي العالمي، وقد شارك بالمسابقة بأقسامها المختلفة )الشعر المنظوم، والشعر الحر، والشعر المحكي، 
والقصة القصيرة والشعر العالمي( متنافساً مع 800 مشارك من إيطاليا ومن عدة دول عربية وأجنبية.

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
حزيران )يونيو( ٢0٢0،  اإلصدار : ٥٢

إيطاليا في  للشعر  عالمية  بجائزة  يفوز  فلسطيني 
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صفحة

في هذا االصدار:

فلسطيني يفوز بجائزة عالمية للشعر في إيطاليا

تقليد  في  كبيرة  موهبة  الحموري..  سيما 
الكرتون مسلسالت  أبطال  أصوات 

المؤتمر  في  بجائزٍة  يفوز  فلسطيني  أكاديمي 
باليابان للرياضيات  العالمي 

ضمن  فلسطيني  طبيب  المجيد  عبد  عارف 
في مصر كورونا  تواجه  التي  الطبية  الفرق 

باحثة فلسطينية تحصل على جائزة أفضل بحٍث 
علمّي لعام 2020 في المجلة األميريكية العالمية

يساعد  اختباٍر  جهاز  بشركته  يطّور  فلسطيني 
بكورونا اإلصابة  عن  بالكشف 
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أبطال مسلسالت  تقليد أصوات  تهوى  والتلفزيون وكانت  اإلذاعة  اختصاص  الجامعة في  )29 عاماً( تخرجت من  سيما 
كموظفة  العمل  رحلة  وتبدأ  الحياة  غمار  تخوض  أن  واضطرت  موهبتها،  تتبنى  إنتاج  شركة  تجد  لم  أنها  إال  الكرتون، 
في إدارة التسويق واالتصاالت في إحدى شركات وكالء السيارات. وظيفتها التي لم تنِسها يوماً شغفها وحبها لموهبتها. 

وكانت استقالتها بداية العام الجاري أولى خطوات التألق واإلبداع في تقليد األصوات.

وخالل فترة قصيرة استطاعت سيما أن تجهز استديو تسجيل داخل منزلها في رام هللا بمعدات متواضعة وبدأت رحلتها 
أكثر مما كانت تتخيل. تقليد أصوات  أنها تستطيع  لتكتشف  تقليد األصوات  في 

التواصل  مواقع  على  صفحات  فأنشأت  الماضية  السنوات  خالل  اكتسبتها  التي  العملية  خبراتها  كل  سيما  استثمرت 
الفيديو والصوت واستفادت من خبرتها  انستغرام وفيسبوك ويوتيوب، واستثمرت خبرتها في برامج تحرير  االجتماعي 

ميديا. السوشيال  الفيديو على  لمقاطع  الرقمي  التسويق  في 

بدأت تبحث عن محتوى يخلق تفاعالً مع الجمهور فعادت إلى رسوم األطفال المتحركة القديمة لتضع عليها صوتها الخاص 
بنص جديد يحاكي الواقع، وخالل فترة قصيرة انتجت أكثر من عشرة مقاطع متنوعة لتالقي رواجأ وقبوالً كبيراً عند الجمهور.

بوك  الفيس  على  صفحتها  واسم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  سيما  صفحات  يتابعون  اآلالف  أن  يذكر 
sima’s voice صوت سيما 

المصدر: شبكة العودة اإلخبارية

سيما الحموري.. موهبة كبيرة في تقليد أصوات أبطال مسلسالت الكرتون
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العالمي  المؤتمر  في  تقديمي  عرض  أفضل  بجائزة  موسى  الرحيم  عبد  د.  لفلسطيني  ا األكاديمي  فاز 
طوكيو. ليابانية  ا العاصمة  في  انعقد  الذي   ،2020 للرياضيات 

 Characterizing the Geometry العلمية  للورقة  عرضه  بعد  بالجائزة  موسى  د.  فوز  وجاء 
 of Envy Human Behaviour Using Game Theory Model with Two Types of

المؤتمر. في    Homogeneous Players

 international العالمية  المجلة  في  للنشر  حديثاً  قبولها  تّم  السابقة  العلمية  الورقة  ّن  أ يذكر 
.Journal of Mathematical and Computational Sciences

اإلخبارية العودة  شبكة  المصدر: 

أكاديمي فلسطيني يفوز بجائزٍة في المؤتمر العالمي للرياضيات باليابان
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المجيد  عبد  مازن  عارف  الفلسطيني،  الطبيب  سارع 
عزل  بمستشفى  الطبي  الفريق  الى  باالنضمام  المّرا، 

مصر. في  األقصر  جنوب  “إسنا” 

مصر،  في  “القلب  نفسه:  عن  يقول  الذي  الطبيب 
الفرق  بكتائب  نفسه مقاتالً  القدس”، وجد  والروح في 
مستشفى  في  معركته  يدير  حيث  المصري،  الطبية 
معركة  في  يبدأ  حتى  االنتصار،  يحقق  أن  وما 
واإلصرار  بالعزيمة  فتسلح  آخر،  بمكان  جديدة 
المرضى،  حياة  إنقاذ  غنيمة  ونيل  المقاومة،  على 

ممكن. وقت  أسرع  في  التعافي  على  ومساعدتهم 

باالنضمام  تكليفي  تم  أن  ”منذ  عارف:  الطبيب  يقول 
في  العزل  مستشفيات  من  بعدد  الطبية  الفرق  إلى 
بأسوان،  الصداقة  مستشفى  من  بدأتها  والتي  مصر، 
الخاصة، ووصوالً  المستشفيات  بعض  جانب  إلى  هذا 
أنني  أدركت  بإسنا،  الصحي  العزل  مستشفى  إلى 
أروقة  في  مسبقا  أشهدها  لم  معركة  على  مقبل 
تختلف  واألعراض  غامض،  فالمرض  المستشفيات، 
أتعهد  أن  علي  يجب  ولهذا  آخر،  إلى  مريض  من 
للحفاظ  جهدي  قصارى  سأبذل  بأنني  نفسي  على 
أن  األمر  تطلب  وإن  حتى  المرضى،  أرواح  على 
الطب  كلية  في  أديته  الذي  فالقسم  بحياتي،  أضحي 

أتراجع. ال  وأن  أتخاذل  ال  بأن  أمام هللا  يلزمني 

مفترق  أمام  تقف  العالم  شعوب  جميع  أن  أدرك 
ومجدي  بسيط  والحل  الهالك،  أو  النجاة  إما  طرق: 
لتباعد  وا المنازل  في  المكوث  سوى  يستلزم  ال 
الجائحة”. تلك  من  النجاة  نضمن  حتى  المجتمعي 

لثانوية  ا دراسة  أنهى  فلسطين  ليد  موا من  عارف 
جامعة  في  الطب  لكلية  انتقل  ثم  وطني،  في  العامة 
في  تخرج  الجامعية،  المرحلة  لبداية  لقاهرة  ا
طب  تخصص  إنهاء  مشارف  على  واآلن   2014
العديد  في  عمل  الحرجة،  والحاالت  الطوارئ 
من  وكان  والحكومية،  الخاصة  المستشفيات  من 
إسنا  مستشفى  افتتحوا  طوارئ  أطباء  ثالثة  أول 

مصر في  التخصصي 

اإلخبارية العودة  شبكة  المصدر: 

عارف عبد المجيد طبيب فلسطيني ضمن الفرق الطبية التي تواجه كورونا في مصر
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المجلة  في   2020 لعام  علمّي  بحٍث  أفضل  جائزة  على  حجازي،  شيرين  د.  الفلسطينية  الباحثة  حصلت 
العالم. أرجاء  كافة  من  مقدماً  بحثاً   793 بين  من   ،  Journal System IEEE العالمية  األميريكية 

قاعدة  في  ومدرجة  المعلومات،  وتكنولوجيا  الحاسوب  هندسة  في  الرائدة  المجالت  من  المجلة  هذه  وتعد 
رويترز. تومسون  العالمية  البيانات 

التقنية خضوري. فلسطين  جامعة  في  التطبيقية  الحوسبة  قسم  في  ُمحاضرة  شيرين حجازي،  د.  أّن  إلى  يشار 

اإلخبارية العودة  شبكة  المصدر: 

باحثة فلسطينية تحصل على جائزة أفضل بحٍث علمّي لعام 2020 في المجلة األميريكية العالمية
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مقاطعة  في   ،Inspire Solutions شركته  في  داوود،  إيهاب  الكندي  الفلسطيني  األعمال  رجل  يعمل 
كورونا. بفايروس  الشخص  إصابة  عن  الكشف  في  يساعد  شامل  اختباٍر  جهاز  تطوير  على  الكندية  ألبيرتا 

وزيادة  التكنولوجيا  هذه  تأمين  على  داوود  يعمل  والصين،  وتايوان  سنغافورة  في  مختبراٍت  مع  وبالتعاون 
.COVID-19اختبار جهاز  إنتاج 

مختلفة. بلدان   6 في  جديدة  مختبرات   6 إضافة  على   Inspire Solutions شركة  وتعمل  كما 

اإلخبارية العودة  شبكة  المصدر: 

فلسطيني يطّور بشركته جهاز اختباٍر يساعد بالكشف عن اإلصابة بكورونا
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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



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


