نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
تشرين ثاني (نوفمبر)  ،2016اإلصدار ٨ :

طالبان يخترعان سيارة تعمل بالطاقة
الكهربائية في غزة

في هذا االصدار:

2

ابتكر اثنان من طالب الهندسة في غزة نموذجا أوليا لسيارة تعمل
بالطاقة الشمسية على أمل حل أزمة الطاقة في مدينتهم التي
تعاني من نقص في إمدادات الوقود والكهرباء.
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وقام الشابان خالد البردويل وجمال ميقاتي اللذان يبلغان من العمر
 23عاما ،بوضع التصميم وقاما بتركيب السيارة التي تعمل بالطاقة
الشمسية لمكافحة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر الذي
يعاني منه قطاع غزة.
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ويعطل انقطاع التيار الكهربائي الحياة اليومية في غزة ويصيب
الشركات واألعمال بالشلل حيث تضطر الكثير من المتاجر للحد
من ساعات العمل لتوفير
اإلنفاق على الكهرباء
ويضطر السكان لتنسيق
جدول حياتهم االجتماعية
مع األوقات التي يكون التيار
الكهربائي موجودا فيها.

المخرج أحمد صالح يفوز
بجائزة األوسكار فئة الطلبة
الخليل تتسلم رسميا
شهادة المدينة الحرفية
العالمية للعام 2016
فلسطينية من غزة تنافس
على جائزة أفضل معلم في
العالم 2017

وقد تؤدي سيارة البردويل
وميقــــــاتــي الشمسـيــــــة
إلى التخفيـــف ولو قليـــال
من مشكلة نقص الطاقة
لكنهمـــا يجــــدان بعـــض
الصعوبة في العثـــــور على
قطع الغيار الالزمة لصنع
السيارة في غــــزة.
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المخرج أحمد صالح يفوز بجائزة األوسكار فئة الطلبة
حاز الفيلم القصير «عيني» على جائزة األوسكار
فئة الطلبة للرسوم المتحركة أحمد صالح
مخرج وكاتب العمل من قرية دير بلوط قضاء
نابلس ،وعمله تقدمت به أكاديمية إعالم
الفنون في ألمانيا ،حيث حصد الفيلم جائزته من
بين  17جائزة في فئات مختلفة في وقت تقدم
فيه  1749فيلما للمنافسة.
أحمد صالح شاب فلسطيني في الخامسة
والثالثين من عمره ،أمضى غالبية سنواته
الدراسية في ألمانيا التي عاش فيها لفترة .لم
يولد في فلسطين ،لكنه اعتاد على زيارتها وفي
كل مرة كانت تترك في نفسه تفاصيل وقصص
تمنى لو يرويها بطريقته وكما رآها بعينيه.
فيلم «عيني» هو عينه التي رأت انفجار قنبلة بطفلين كانا يلعبان بهدوء في مخيمهما ،الحادثة تركت في نفسه الكثير،
رواها بالموسيقى وبالدمى التي حرص على إنجازها بمدة طويلة وبتفاصيل وأحاسيس اختارها وبناها ووظفها بعناية،
القت إعجاب حكام جائزة األكاديمي أووردز للطالب بدورتها الثالثة واألربعين.
يقول أحمد :القوة على االستمرار والحياة تخرج كالسحر من قلوب الناس القابعين تحت الظلم والمعاناة.

الخليل تتسلم رسميا شهادة المدينة الحرفية العالمية للعام 2016
دخلت مدينة الخليل منظومة المدن الحرفية على مستوى العالم من أوسع أبوابها بعد ترشيحها هذا العام للقب
بمنافسة مع العديد من دول العالم ،وفي الخليل كان االحتفاء بها بطعم ونكهة أخرى في المركز الكوري الفلسطيني
التابع لبلدية الخليل ،بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل ووزيرة السياحة واالثار السيدة ُرلى معايعة وعدد
من الوزراء ورئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري ومحافظ الخليل كامل حميد واالجهزة االمنية وعدد من أمناء
سر االقاليم في حركة فتح وعدد من ممثلي المؤسسات واصحاب المصانع والورش الحرفية ولفيف من المواطنين،
لتتويج الخليل التي عانت وتعاني األمرين من ضيم االحتالل إال أنها أثبتت من خالل تمسكها بموروثها الثقافي والحضاري
أنها مدينة سياحية بامتياز .
من جانبه ،اعتبر الدكتور الزعتري أن هذا اإلنجاز خطوة متقدمة باالتجاه الصحيح نحو تعزيز التنمية المحلية واستقطاب
السياحية الخارجية والداخلية وفتح الباب مشرع ًا امام تصدير الصناعات الحرفية ،ودعا المستثمرين الى التقاط الفرصة
للنجاح في مشاريع تصب في ذات االتجاه ،لما للخليل اآلن من أرضية تعتبر أساس ًا قوي ًا لنجاح اي مشروع.
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وأضاف الدكتور الزعتري  ،أن انتهاكات االحتالل تشكل عائق ًا أمام الصناعات الحرفية في البلدة القديمة وجنوب المدينة ،
مؤكدا ً أن الخليل مستمرة في الحفاظ على هذه الصناعات رغم المعيقات التي تواجهها ،ومؤكدا ً أيضا أن هذه الصناعات
سوف تشكل رافدا ً أساسي ًا للدخل  ،مشيرا ً إلى أن البلدية تعمل على انجاز الحديقة التكنولوجية وحاضنات األعمال التي
سوف تساهم بشكل كبير بالحد من نسب البطالة ،ومنح الفرص للطلبة الخريجين وأصحاب اإلبداعات ،مقدم ًا شكره
إلى فخامة الرئيس محمود عباس الهتمامه في الخليل ولرئيس الحكومة الهتمامه ومشاركته هذا العرس .
وعبرت الوزيرة معايعة ،عن فخرها بهذا االنجاز لمدينة عريقة وتاريخية وغنية بموروثها الثقافي والحضاري والتي تعتبر
ً
مؤكدة أن هذا االنجاز جاء عقب مبادرة من قبل وزارة السياحة واآلثار لترشيح
واحدة من أقدم مدن العالم المأهولة،
مدينة الخليل لنيل اللقب من خالل شراكة وتعاون كامل مع بلدية الخليل ،ومؤسسات المدينة والمحافظة ذات
العالقة.
وأكدت معايعة ،أن هذا االنجاز سوف يساهم في زيادة تسليط الضوء ليس فقط على الحرف التقليدية الفلسطينية
وعلى مقومات السياحية الفلسطينية وانما ايضا على الواقع المؤلم والصعب الذي تعيشه الخليل جراء استمرار
االحتالل واالستيطان ،وتابعت ،ان وزارة السياحة واالثار تواصل العمل مع كافة الشركاء لتطوير السياحة الفلسطينية
وتعزيزها حيث تعتبر الصناعات التقليدية والحرف اليدوية إحدى أهم مقومات الجانب السياحي .
وأثنى محافظ الخليل حميد على دور الحكومة الهتمامها في محافظة الخليل ،مؤكدا ً إلى أن  10/04سوف يكون يوما
خاصا من كل عام لالحتفال بهذا االنجاز العظيم ،موضح ًا أن الخليل هي التي دفعت الفاتورة النضالية والتي تستحق كل
التضحية لما قدمته من شهداء ،متحدث ًا عن قرارات مجلس الوزراء الذي عقد جلسته االخيرة في محافظة الخليل
اليوم للمرة الخامسة ،مبين ًا ان الحكومة تولي اهتمام في الخليل وخاصة في قطاع الحرف الصناعية ،شاكرا ً الجميع
على جهودهم.
من جهته ،أشاد رئيس غرفة وتجارة صناعة الخليل محمد غازي الحرباوي ،بهذا االنجاز الجديد للخليل ،الذي توجه العمل
الجماعي ،وان مدينة الخليل تثبت بهذه االنجاز انها تستحق كل الدعم واالهتمام ،وان صناعة الحرف تعتبر من اهم
الصناعات في الخليل وأنهم يعتمدون عليها بالدخل بشكل اساسي.
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وعبر الدكتور الحمد اهلل عن سعادته لمشاركته هذا الحدث الوطني الكبير ،وقال :نحتفل اليوم مع ًا في نيل الخليل
لقب مدينة حرفية عالمية ،والتي تناله ألول مرة مدينة فلسطينية ،وان مدينة الخليل صادمة مميزة والتي تحاول دائم ًا
الحفاظ عليها رغم انتهاكات االحتالل.
وهنأ الدكتور الحمد اهلل أبناء الشعب الفلسطيني واهالي الخليل خاصة على هذا اللقب الذي انتزعته من بين العديد
من دول العالم المشاركة ،رغم الظروف الصعبة والتهويد وانتهاكات االحتالل ،وقال :وبحصول الخليل على اللقب،
فان فلسطين تنتصر مجدداً ،وان هذا الفوز يعزز من ترسيخ هويتنا الفلسطينية التي تلعب الدور الملهم في تنشيط
السياحة ،وأننا مستمرون في حماية الموروث الثقافي وتعزيز دوره الفاعل في نهوض السياحة لما لها من دور وطني
وحيوي ،وسنواصل تنفيذ المشاريع التنموية في الخليل.

فلسطينية من غزة تنافس على جائزة أفضل معلم في العالم 2017
يأتي العيـد والكل متشـوق إلدخـال
الفرحــة والسعــــادة علــى قلـــــــــوب
محبيــــه ،وتتعــــدد وســائل الفـــرح
واالحتفــال به كل حســب طريقتــه
التي يراهـا مناسبة ليسعــد نفســه
ومن حولـه بها ،لكـن مـن المألــوف
أن يتـــم االحتفــــال بالعيــد بشــراء
المالبس وذبــح األضــاحــي ،وزيــــارة
األرحـــام.
تخوض المعلمة الفلسطينية منى عوض اهلل من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة المنافسة ضمن المرحلة األولى
في المسابقة العالمية الختيار أفضل معلم على مستوي العالم لعام . 2017
وقالت عوض اهلل «إنه تم قبولها بصعوبة للدخول إلى المرحلة األولى من المسابقة من خالل تقديم طلب دقيق جداً،
ً
موضحة انها السنة األولى التي يتم فيها اعتماد مبدأ التصويت اإللكتروني.
وأنها تحتل المركز الثالث في المرحلة األولى»،
وأضافت عوض اهلل « أنه سيتم اختيار  50مرشح ًا من أصل ما يقارب  3آالف مشارك خالل المرحلة األولى من المسابقة»،
ً
مشيرة إلى أن مرحلة التصويت تنتهي يوم االثنين المقبل ،بينما مرحلة تقديم الطلبات تنتهي الجمعة المقبل».
وأكدت أنها حال كانت ضمن المرشحين الخمسين ستتمكن من الفوز في المسابقة النهائية.
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وأطلق نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» حملة لدعم ومناصرة المعلمة عوض اهلل
للفوز في المرحلة األولى من المسابقة ،حيث تحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم.
وطالب النشطاء بدعم المعلمة عوض اهلل من خالل الدخول الى الرابط ادناه ودعم التصويت ووضع اإليميل والضغط
على ايقونة  Supportأو ايقونة .Vote
وقدم موقع الجائرة المعلمة منى عوض اهلل « بأنها هي معلمة تستحق االحتفاء كونها معلمة صديقة لطالبها،
مستمعة ،ومتفهمة لحاجاتهم وقدراتهم ،مشجعة لهم ،تحرص على إيجاد بيئة صفية مرحة ،وتعليم ممتع بلطفها،
واستخدامها الستراتيجيات مثيرة للتفكير ،وإلمامها بمادة درسها وتطويرها ،وحبها الستطالع ما هو جديد ومبتكر
في العملية التعليمية عالمي ًا».
يشــار إلى أن المعلمــة حنان حروب مـن الضفــة الغربيــة فــازت هــذا العــام كأول فلسطينية بهذه الجائزة لعــام .2016
وتُمنح الجائزة التي يُشار إليها عموم ًا على أنها “جائزة نوبل” للتعليم ،وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها وحاكم دبي ،والتي تبلغ قيمتها مليون دوالر
وتُمنح لمعلم متميز قدم مساهمة بارزة لمهنة التعليم.

جمعية كلنا لفلسطين

مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،الشميساني ـ شارع عبدالرحيم الواكد ـ عمارة رقم 45
هاتف)+962- ٦( 5100250 :

All For Palestine

| Email: info@all4palestine.org
all4palestine.org

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين
مبادرة كلنا لفلسطين:
هي إحدى المبادرات النوعيّة لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طالل أبوغزاله ،وسعادة الدكتور صبري
صيدم ،وزير التربيّة والتعليم العالي الفلسطيني ،تأسّست بتاريخ  17أيلول/سبتمبر  2011في العاصمة الفرنسيّة باريس – والتي ت ّم تسجيلها الحقا ً
في ع ّمان -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 نسا ًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية ،في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي
للبشرية .يمكن تصفّح الموقع الخاص بالمبادرة من خالل الرّابط التّاليhttp://www.all4palestine.org :
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