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البروفيسور  غزة  قطاع  من  الفلسطيني  الفلكية  الفيزياء  عالم  حصل 
جائزة  على  مؤخرا،  االقصى  جامعة  في  والمحاضر  بركة  سليمان 
من   2018 لعام  الرابعة  بنسختها  اإليطالية  العالمية  بورلون  رينتا 

جامعة صوفيا اإليطالية في مقاطعة توسكانا.

رناتا  اإليطالية  العالمة  لروح  تخليدا   2005 عام  الجائزة  وانطلقت 
برلوني التي ولدت قرب روما في بلدة شيفتافيكيا عام 1930، وتعتبر 
شخصية مرموقة في مجال العلوم، وهي إمرأة صاحبة مقام رفيع في 
اعتبرته  الذي  بالعلم،  كبير  اهتمام  لها  كان  الروحية،  والقيم  االخالق 

جمعاء  اإلنسانية  وحدة  في  تسهم  هامة  أداة 
تُمنح  عالمية  جائزة  وهي  الخير،  أجل  من 
العلمي  البحث  في  مهم  بإنجاز  قاموا  لمن 
الحوار  تشجيع  إلى  وتهدف  واألكاديمي، 
بين  الربط  بقيمة  وتلتزم  الحضارات،  بين 
وتوازن  االنسان  وكرامة  العلمية  الصرامة 
بين العلم والبعد الروحي للمنجز وصاحبة.

اآلن  حتى  الجائزة  هذه  على  وحصل 
 2006 عام  أمالدو  أجو  البروفيسور 
 2013 عام  بنفينوتي  بيرو  والبروفيسور 

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
آذار  )مارس( ٢01٨،  اإلصدار : ٢٥

عالم فيزياء فلسطيني يتوج
 بجائزة عالمية فريدة

في هذا االصدار:

فلسطيني يحصل على جائزة أفضل 
معلم في العالم 

»آية« تصنع أثاثًا صديقًا للبيئة من 
الخشب الُمهمل

خمسة ابتكارات فلسطينية تشارك 
في معرض »إنتل« بالواليات 

المتحدة األميركية
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الفضاء،  ألبحاث  األوروبية  الوكالة  رئيس  نائب  وهو 
رئيس  وهي   2015 عام  جيانوتي  فابيوال  والبروفيسور 
للبروفيسور  منحت  واالن  جنيف،  في  الفلكي  المرصد 
الفلسطيني سليمان بركة القادم من قطاع غزة والذي حصل 
على درجة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية من جامعة »بيير 

وماري كوري« في باريس عام 2010.

وأسس بركة مركز علوم الفلك وعلوم الفضاء التابع لجامعة 
منظمة  في  بحث  كرسي  حاليا  ويشغل  غزة  في  األقصى 
الفضاء،  وعلوم  الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  في  اليونسكو 
ويعمل البروفيسور بركة مع وكالة ناسا األمريكية ووكالة 
األمريكي  االتحاد  في  عضو  أنه  كما  األوروبيةـ  الفضاء 

لعلم الفضاء، وعضو األوروبي واالتحاد الفلكي الدولي.

بعد  بركة  للبروفيسور  الجائزة  هذه  العلمية  اللجنة  ومنحت 
تقييم دقيق للمرشحين، واعترافا بمنجزه العلمي واألكاديمي 
ونشر  والسالم  اإلنسانية  بالقيم  ويهتم  الضوء  يسلط  الذي 
على  علق  حيث  الشعوب،  بين  والخير  والحب  المعرفة 
إدارة  وأشكر  ممتن  أنا  بقوله«  الجائزة  على  حصوله 
برلوني  رناتا  وجمعية  العلمية  واللجنة  والجامعة  الجائزة 
بمثابة دعم وتشجيع  لي  بالنسبة  الجائزة، وهي  على منحي 
يعانون  الذين  شعبي  وأبناء  اإلنسانية  خدمة  في  ألستمر 
العمل إلحالل  أجل  ومن  واالحتالل،  الظلم  بسبب  يوم  كل 
السالم بين الشعوب، وللسماح لألجيال الشابة االنفتاح على 

األمل رغم الصعوبات والعقبات التي يعيشونها«.

وأضاف« أود شكر سفارة دولة فلسطين في إيطاليا خاصة 
الملحق  عمارنة  د.عودة  و  الكيلة  مي  د.  السفيرة  لسعادة 
لفلسطين  الهامة  الجائزة  هذه  أهدي  كما  للسفارة،  الثقافي 
لألسرى  بشكل خاص  وأهديها  واألمل،  واإلنسان  األرض 

المرحوم  والدي  ولروح  االحتالل،  في سجون  الفلسطينيين 
بروفيسور  لقب  أعطاني  والذي  بركة  سالمة  محمد  الحاج 
وأنا في الصف الثالث االبتدائي حيث لم أكن أعرف ماهو 
مسرح  على  اللقب  بهذا  أكرم  سنة   ٤5 بعد  انا  وها  اللقب، 

عالمي وفي مكان هام مثل إيطاليا«.

وأقيم الحفل في قاعة المركز الدولي لوبيانو في مدينة إنشيسا 
واألكاديمي  العلمي  العالم  عن  ممثلين  بحضور  فالدارنو، 
المحلية  المدنية  السلطات  وممثلي  والدولي  المحلي 

الدبلوماسي. السلك  المدني وممثلي  المجتمع  ومؤسسات 

وحضر الحفل د.عودة عمارنه الملحق الثقافي لسفارة دولة 
الجامعة  رعاية  تحت  الحدث  وكان  إيطاليا،  في  فلسطين 
بورلوني  ريناتا  وجمعية  العالمية  الفوكوالري  وحركة 
وبلدية إنشيزا فالدارنو فلورانس وبلدية شيفيتافيكيا محافظة 

روما.

دولة  لسفارة  الثقافي  الملحق  عمارنة  عودة  د.  شكر  كما 
فلسطين في إيطاليا جامعة صوفيا ولجنة التحكيم والمؤسسات 
البروفيسور  اختيار  على  االحتفالية  ومنظمي  الراعية 

الفلسطيني سليمان للفوز بالجائزة وبارك له هذا الفوز.

البروفيسور  ناله  الذي  التكريم  بهذا  سعداء  نحن  وقال« 
سليمان وهو تكريم أيضا لريناتا بورلون التي عملت الكثير 
مع  وتضامن  تكريم  وهو  واالنسانية،  المجتمع  أجل  من 
اإلبداع  على  قدرته  يوم  كل  يثبت  الذي  وشعبها  فلسطين 
حضور  قوة  على  ويؤكد  اإلنسانية  تقدم  في  والمساهمة 
الثقافة واإلبداع في مسيرة األمم من أجل عالم أفضل يعمه 
العدل والسالم والحب«. كما شكر د. عمارنة بلدية لوبيانو 

الفخرية. البرفسور سليمان المواطنة  على منح 
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من  الدرباشي،  جميل  الفلسطيني،  المعلم  حصل 
جائزة  على  لـ«األونروا«  التابعة  الخليل  ذكور  مدرسة 
 School مؤسسة  من  العالم  في  ُملهم  معلم  أفضل 
.2018 للعام  البريطانية   Enterprise Challenge

 5000 نحو  بين  من  بالجائزة  الفلسطيني  المعلم  وفاز 
تحسين  برنامج  العالم، ضمن  في  دولة   150 من  معلم 
التعاونيات  خالل  من  المدرسة  في  التعليم  واقع 

. بية لطال ا

سفير  ولقب  مالي  مبلغ  على  الدرباشي  حصل  كما 
العالم. في  النائية  المناطق  في  التعليم  لتحسين  متنقل 

مدرس  فيها  يحصل  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
حصلت  فقد  الجائزة،  هذه  مثل  على  فلسطيني 
جائزة  على   2016 عام  الحروب  حنان  الفلسطينية 
تنظمها  التي  المسابقة  في  العالم،  في  معلمة  أفضل 
مساهمة  قدم  متميز  لمعلم  سنويا  »فاركي«  مؤسسة 
أمريكي. دوالر  مليون  وقيمتها  التعليم،  مهنة  في  بارزة 

فكرة راودتها منذ سنوات ولكنها لم تستطع تطبيقها إال مع 
المعمارية  المهندسة  حلمت  فلطالما  الماضي،  العام  بداية 
بمدينة غزة أن تحّول األفكار  الزيتون  آية كشكو من حي 
ضمن  ومن  ملموسة،  فنية  قطع  إلى  خيالها  تداعب  التي 

الخشبية وهو  المنصات  هذه األفكار االستفادة من خشب 
تُحمل  التي  األخشاب  تلك  بـ«المشاطيح«،  يعرف  ما 
وتدخل  المعابر  عبر  استيرادها  يتم  التي  البضائع  عليها 

منها. االستفادة  دون  ترمى  ثم  القطاع  إلى 

للعين مؤٍذ 
وعملت  تخرجت  بعدما  الفكرة  »راودتني  كشكو:  قالت 
ذلك  ففي  الصناعية،  المنطقة  في  لألثاث  شركة  في 
لتنقل  للمصانع  تدخل  الشاحنات  مئات  أرى  كنت  الوقت 
التخلص  ويتم  )المشاطيح(،  على  الموضوعة  البضائع 

شكل«. بأي  منها  االستفادة  دون  األخشاب  هذه  من 

تلك  أمر  »كان  لـ«فلسطين«:  حديث  في  وأضافت 
بصريا،  تلوثا  ويُحدث  للعين  مؤذياً  )المشاطيح( 

فلسطيني يحصل على جائزة أفضل معلم في العالم

»آية« تصنع أثاثًا صديقًا للبيئة من الخشب الُمهمل
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من  االستفادة  لعدم  نظراً  البيئي؛  التلوث  إلى  باإلضافة 
إهمالها«. يتم  التي  الكبيرة من األخشاب  الكميات 

أطلقت  الذي  مشروعي  تنفيذ  قررت  ذلك  »بعد  وواصلت: 
إلى إعادة تدوير  عليه اسم )بساطة(، وهو مشروع يهدف 
وصديقة  جميلة  أثاث  لقطع  وتحويلها  الخشبية  المنصات 
عالية  بجودة  القطع  هذه  تتمتع  الوقت  ذات  وفي  للبيئة، 

الفلسطيني«. للمستوى  مناسبة  وتكلفة 

النظرة وتغيّرت 
لمست عندهم  أهلها،  الفكرة على  عندما طرحت »كشكو« 
التي كان من الممكن أن  التخوفات والتساؤالت  الكثير من 
على  تغلّبت  ولكنها  غايتها،  عن  تعزف  وتجعلها  تحبطها 

موقفها. وبإصرارها على  لها  بتفهمها  التخوفات  تلك 

التي  القطع  إلنتاج  بها  خاصة  ورشة  الشابة  افتتحت 
تقبل  عدم  مشكلة  واجهت  فيها  العمل  بداية  وفي  تصممها، 
لنظرة  تهتم  لم  »أنثى«.  إدارة  تحت  للعمل  الذكور  العمال 
والتي  األحيان،  من  كثير  في  تجدها  كانت  التي  المجتمع 
بإنتاج  تحقيقه  استطاعت  ما  الناس  رأى  أن  بعد  تغيرت 
وبناء  عالية،  وجودة  مميزة  تصميمات  ذات  أثاث  قطاع 

التغيّر ازداد اإلقبال على منتجاتها. على هذا 

من  قطع  إنتاج  على  يعتمد  مشروعها  أن  إلى  وأشارت 
فيها  مختلفة  وبتصاميم  واحدة،  مقاسات  ذا  بخشب  األثاث 

الكثير من اإلبداع والتميز الذي القى إعجاب الزبائن.

للعلوم  إنتل  معرض  في  فلسطين  ستمثل  طالبية؛  ابتكارات  خمسة  تأهل  عن  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
المقبل. آيار  المتحدة األميركية في شهر  الواليات  ISEF في  والتكنولوجيا 

للعلوم والتكنولوجيا  الفائزة في معرض فلسطين  المدارس  نتائج  الوزارة، مؤخرا، إلعالن  جاء ذلك خالل حفل نظمته 
العالي صبري صيدم. التربية والتعليم  لعام 2018، برعاية ومشاركة وزير 

خمسة ابتكارات فلسطينية تشارك في معرض »إنتل« بالواليات المتحدة األميركية
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وأكد صيدم أن هذا المعرض يمثل منصة لتكريم الطلبة واالحتفاء بإبداعاتهم وتقدير المعلمين والمبادرين الذين يمثلون 
روح التميز واإلبداع والتفاني، مشددا على أن الوزارة ستواصل تسجيل اإلنجازات في كافة المحافل.

ستمثل  التي  األولى  الخمسة  المراكز  داعيا  العالم،  مستوى  على  إنجازات  من  التربوية  األسرة  حققته  ما  إلى  وأشار 
العالمية. المشاركة  للحصول على مراتب متقدمة عبر هذه  العالمي  فلسطين في معرض »إنتل« 

وأردف صيدم: »لقد اخترنا العلم والمعرفة لنقدم إرادة الشعب على المحتل، ولن نقبل إال أن تكون فلسطين بالمقدمة«، 
القلب كل تحية«. المكرمين »أنتم سنابل الوطن ومعوله ولكم من  مخاطباً 

وأكد حرص الوزارة على دعم المشاريع الريادية واإلبداعية وإيصالها للميادين العالمية والمنافسة في المسابقات الدولية 
واالستفادة  المعرض  الطالبية ومحتويات  العلمية  التجارب  االطالع على  إلى ضرورة  ودعا  عاليا،  فلسطين  اسم  لرفع 
الوطنيين والدوليين وطواقم  الشركاء  التعلمية، معربا عن شكره وتقديره لجميع  التعليمية  العملية  منها وتوظيفها لخدمة 

المعلومات. وتكنولوجيا  للتقنيات  العامة  اإلدارة  الوزارة وأسرة 

مبديا  الملهمة،  الطالبية  اإلبداعات  بهذه  فخره  عن  سمارة  عدنان  والتميز  لإلبداع  األعلى  المجلس  رئيس  عبر  بدوره، 
استعداد المجلس األعلى لإلبداع والتميز لدعم هذه األفكار الملهمة واحتضانها وتحويلها إلى إبداعات حيةً على األرض.

ودعا سمارة الطلبة إلى ضرورة التفكير خارج الصندوق واختيار التخصصات التي تلبي ميولهم وتعزز لديهم الدافعية 
المشاريع  بمثل هذه  التربية وقيادتها وكوادرها على االهتمام  والقدرة على االبتكار، معربا عن شكره وتقديره لوزارة 

الريادية.

الطلبة  إبداعات  يظهر  الذي  المعرض  هذا  أهمية  صالح،  بصري  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  أكد  جهته،  من 
أنه مفخرة فلسطينية بامتياز وتستحق االهتمام واالحتضان، معتبرا أن هذا الحدث يعد ردا مفحما  الملهمة، وشدد على 

برمتها. التعليمية  المنظومة  التعليم ويسعى لضرب  الذي يحرض ضد قطاع  لالحتالل 

الطواقم  لجميع  شكره  مقدما  وتبنيها،  ودعمها  المميزة  المشاريع  بهذه  واالستثمار  االهتمام  على ضرورة  صالح  وشدد 
المبدعة. الطالبية  المشاريع  الذي يحتضن سنويا جميع  المعرض  التي عملت على هذا 

اسم  ورفع  العالمية  إلى  للوصول  العلمية،  المجاالت  مختلف  في  والتميز  اإلبداع  رعاية  على  دأبت  الوزارة  إن  وقال 
النجاحات. المزيد من  الدولية وتحقيق  المحافل  فلسطين في جميع 
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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

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 على 
توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم الفلسطينيين نساًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية، في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي 

http://www.all4palestine.org  :للبشرية. يمكن تصفّح الموقع الخاص بالمبادرة من خالل الّرابط التّالي


