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مــن االنتفاضــة.. إلــى مســيرات العــودة يف غــزة.. إلــى 
صّمــم  املجــاالت..  كل  الفلســطينيين يف  إبداعــات 
الشــعب الفلســطيني ىلع املضــّي يف تأّلقــه إلعــادة 
ــت  ــم، وليثب ــام العال ــة الفلســطينية أم ــار للقضي االعتب

ــدر التحــدي واملســؤولية.  ــه شــعب ىلع ق أن

تقرير املبدعين 2018
 إعداد: هبة الجنداوي

شبكة العودة اإلخبارية
حزيران/يونيو 2019

بأخبــار  ُيعنــى  إخبــاري  موقــع  اإلخباريــة  العــودة  شــبكة 
ــم،  ــي إلنجازاته ــه اإليجاب ــز ىلع الوج ــم، وترك ــطينيين يف العال الفلس
)العلميــة  املختلفــة  املســتويات  ىلع  إبداعاتهــم  أخبــار  وتبــرز 
 والسياســية واألكاديميــة والفنيــة والثقافيــة واالجتماعيــة وغيرهــا..(.

وتصدر الشبكة تقريرًا سنويًا عن اإلبداع الفلسطيني حول العالم.

املركــز األوروبــي الفلســطيني لإلعــام EPAL مؤسســة 
إعالميــة ذات منصــات متعــددة تعنى بالشــأن الفلســطيني يف 
ــن  ــن الصحفيي ــة م ــود مجموع ــت بجه ــة، تأسس ــارة األوروبي الق

ــة. ــة مختلف ــن دول أوروبي ــطينيين م ــن الفلس واإلعالميي

ُطبع بدعم من:
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3- يف العاصمــة الروســية موســكو، حصــد فريــٌق 
فلســطيني امليداليــة الذهبيــة يف املعــرض الدولي 
لالبتــكار والتكنولوجيــا يف موســكو، عــن ابتــكار جهــاٍز 
يعالــج أمراضــًا ســرطانية يف مراحــل اإلصابــة املبكــرة 
االروميــة  واألورام  والجلــد،  الثــدي  ســرطان  مثــل 

ــة. ــرأس والرقب ــم وال ــك أورام الف ــة، وكذل الدبقي

4- حصلــت طالبــة الطــب الفلســطينية فــرح بعبــاع، 
ىلع جائــزة »املفتــاح الذهبــيGolden key« يف جامعة 
العيــون،  طــب  طالبــة  وفــرح  األوســترالية.  فلنديــرز 
ــدة  ــل م ــة قب ــزة العاملي ــل الجائ ــة لني ــحتها الجامع رّش
نظــرًا لتفّوقهــا األكاديمــي، لتنالهــا بجــدارة ولُتصّنــف 

ــم. ــول العال ــالب الـــ “High Achievers” ح ــن الط ضم

5-  يف معــرض إنتــل الدولــي للعلــوم والهندســة 
مدينــة  يف  ُيقــام  الــذي   ،)INTEL ISEF  2018(
فــازت  األميريكيــة،  بنســلفانيا  بواليــة  بيتســبيرغ 
الطالبــة الفلســطينية جــوى عماد نــزال، باملركــز األول 
ــكارات  ــاث االبت ــة ألبح ــابقة العاملي ــًا يف املس عاملي
ــاة«  ــادة الحي ــوارب إع ــروعها »ج ــن مش ــام 2018، ع لع

الطبــّي، الــذي ُيمكــن أن يســاعد مالييــن املرضــى ىلع الشــفاء عبــر ارتــداء هــذه 
الجــوارب الطبيــة، ليؤّهلهــا هــذا املشــروع للجائــزة األولــى يف املســابقة.

ابتكــر ثالثــة طــالب هندســة فلســطينيين   -6
ــراءة  ــوم بق ــتعمال يق ــهل االس ــواًل س ــازًا محم جه
ــبق  ــراض تس ــن أع ــف ع ــخص والكش ــض أي ش نب
ــل  ــالل تحلي ــن خ ــة م ــكتة قلبي ــى س ــه إل تعّرَض
مقــروٍء  إنــذاٍر  بإصــدار  الجهــاز  ويقــوم  نبضــه. 
ــة غيــر طبيعيــة،  ومســموٍع يف حــال ُوجــدت حال
حتــى يتــّم االتصــال باإلســعاف وتقديــم املســاعدة 

للمريــض ىلع الفــور.

البروفيســور  1- نجــح فريــٌق طبــي فلســطيني بقيــادة 
ســليم الحــاج يحيــى، بإجــراء عمليــٍة جراحيــة هــي األولــى 
مــن نوعهــا يف الشــرق األوســط؛ حيــث تــّم وضــع املريــض 
ــف  ــاعة، وتوقي ــف س ــت نص ــريرّي مؤّق ــوٍت س ــة م يف حال
ــر  ــم خاللهــا تغيي ــة، ت ــه عــن العمــل 15 ســاعة متواصل قلب
ــى  ــب إل ــة القل ــود عضل ــل، لتع ــٍب فاش ــر لقل ــريان األبه الش

ــة. ــبة 100 يف املائ ــل بنس العم

ــرع  ــب »مخت ــا بلق ــد البن ــطيني ولي ــب الفلس ــاز الطبي 2- ف
العــرب« كأفضــل مختــرٍع يف العالــم العربــي، ضمــن برنامــج 
نجــوم العلــوم بموســمه العاشــر. وذلــك عــن اختراعــه 
»نظــارات تحليــل شــبكية العيــن لصحــة الدمــاغ«. هــذا 
االبتــكار ُيمكــن أن يدعــم مراقبــة مرضــى الجلطــة الدماغيــة 
التــي يقــع املالييــن مــن النــاس حــول العالــم فريســًة لهــا 
ــراء  ــرورة إج ــول ض ــاديٍة ح ــاٍت إرش ــر بيان ــا يوّف ــام. كم كّل ع

الفحوصــات أم ال.

ىلع املستوى العلمي
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11- فــازت فلســطين باملركــز الثانــي عامليــًا يف 
مســابقة تطبيقــات الهاتــف املحمــول »تكنوفيشــن 
التــي انطلقــت يف وادي  Technovation« الدوليــة 
ــت  ــة. ومّثل ــا األميركي ــة كاليفورني ــيليكون بوالي الس
باملرحلــة  طالبــات   4 املســابقة  يف  فلســطين 
أو   »Be a Firefighter« تطبيــق  صّممــن  الثانويــة 
»كــن رجــل إطفــاء« ىلع الهواتــف املحمولــة لزيــادة 
الوعــي بشــأن الحرائــق واحتوائهــا أو منــع حدوثهــا 

مــن البدايــة، ليفــزن باملركــز الثانــي بعــد منافســٍة قويــة مــع فــرق فتيــات مــن 
ــدة. ــات املتح ــبانيا والوالي ــد وإس ــدا والهن كن

ــزة  ــة جائ ــوفت العاملي ــركة مايكروس ــت ش 12- منح
 Microsoft قيمــة  األكثــر  »الخبيــر  مايكروســوفت 
للمستشــار   »Most Valuable Professional - MVP
ــٍة  ــد منافس ــّواد. بع ــيم ع ــطيني وس ــي الفلس الدول
تّمــت فيهــا تصفيــة عشــرات اآلالف مــن خبــراء 

التكونولوجيــا حــول العالــم.

بيرزيــت  13- صّمــم طلبــة هندســة يف جامعــة 
الجيــل  اتصــاالت  لشــبكة  نموذجــًا  الفلســطينية 
الخامــس »5G«، يتجنــب أوجــه القصــور يف نمــوذج 
ــن  ــم ضم ــذا التصمي ــاء ه ــع. وج ــل الراب ــبكة الجي ش
مشــروع تخرجهــم، واســتخدم الطلبــة يف إعــداد 

املشــروع أســاليب الــذكاء االصطناعــي.

14- حصــل الشــاب الفلســطيني محمــد عــوض 
االتصــاالت،  بمجــال  لجهــاٍز  اختــراٍع  بــراءة  ىلع 
ــة يف وزارة  ــة الفكري ــة امللكي ــة حماي ــن مصلح م
مجموعــة  مــع  بالتعــاون  والتجــارة،  االقتصــاد 
»طــالل أبــو غزالــة للملكيــة الفكريــة« يف لبنــان. 
ويقــدم الجهــاز العديــد مــن خدمــات االتصــال 

7- فــاز ابتــكاٌر ألربعــة مهندســين فلســطينيين 
بامليداليــة الذهبيــة الوحيــدة مــن بيــن 44 
دولــة شــاركت يف املعــرض العاملي للمشــاريع 
اإلبداعيــة والتكنولوجيــة يف الصيــن. ويتمّثــل 
ــة«  ــيٍد صناعي ــة »بـ ــال الذهبي ــذي ن ــكار ال االبت
ــام بعــدة حــركات مــن خــالل  ــادرة ىلع القي ق

التحكــم بهــا عــن طريــق عضــالت جســم اإلنســان.

جمانــة  الفلســطينية  الباحثــة  حصلــت   -8
طــالل أبــو غزالــة ىلع بــراءة اختــراع مــن مكتب 
ــد  ــر جدي ــام كمبيوت ــن نظ ــدي ع ــراءات الكن الب
وانضمــت  العمــل،  عالقــات  لتعزيــز  ومبتكــر 
املبدعــات  النســاء  مــن   %4.3 إلــى  بذلــك 
اللواتــي حصلــن ىلع بــراءات االختــراع الدوليــة.

ــطيني يف  ــوراه الفلس ــب الدكت ــل طال 9- حص
ــة  الجامعــة الوطنيــة الروســية للبحــوث النووي
ــز األول  ــزال، ىلع املرك ــو غ ــن أب )MEPhI(، أيم
والتقنيــة  العلميــة  يف مســابقة املشــاريع 
ىلع مســتوى روســيا بعنــوان »اإللكترونيــات 
وباحثــًا  امُلبتكــرة«، متفّوقــًا ىلع 88 طالبــًا 
ومعاهــد  الجامعــات  مختلــف  مــن  علميــًا 
الطاقــة  املتخصصــة يف  الروســية  األبحــاث 

النوويــة يف املســابقة.

ــاد  ــا عم ــطينية لين ــابة الفلس ــت الش 10- ُتوِّج
ــث  ــز األول بالبح ــًا( باملرك ــر )21 عام ــو الظاه أب
ــك  ــدول العربيــة، وذل العلمــي ىلع مســتوى ال
البحــث  مؤتمــر  احتضنهــا  مســابقٍة  خــالل 
العلمــي للــدول العربيــة يف العاصمــة األردنيــة 

ــان. عّم
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فلســطيني  طالبــّي  فريــٌق  فــاز   -18
القــارة  مســتوى  ىلع  الثالــث  باملركــز 
 speak out for( مســابقة  األوروبيــة يف 
إشــبيلية  بمدينــة   ،)engineering SOFE
الــذي  بمشــروعهم  وذلــك  اإلســبانية، 
تقــوم  آلــة  إنتــاج  أســاس  ىلع  يقــوم 

ــد  ــن، وليعي ــاعدة للمزارعي ــدم مس ــي، ليق ــل وذات ــكٍل كام ــة بش ــة الزراعي بالعملي
جــذب النــاس لهــذا املجــال. ويدعــم املشــروع فئــة مهمشــة يف املجتمــع وهــي 
املزارعــون، كمــا يســاهم يف توفيــر األدوات واملعــدات الالزمــة لهــم، بنصــف ســعر 

املســتوردة. املعــدات 

العامليــة  ماكنتــوش  أبــل  شــركة  منحــت   -19
ــهادة  ــة، ش ــو تبان ــس أب ــطيني أن ــدس الفلس املهن
تقنيــة  يف  العامليــة   »APPLE TEACHER«
فلســطيني  أوَل  ليكــون  والحاســوب،  املعلومــات 
وعربــي يحصــل ىلع مثــل هــذه الشــهادة، مــن 

شــركة أبــل.

20- ابتكــر خمســة طــالب فلســطينيين روبوتــًا 
آليــًا لتنظيــف الزجــاج. فقــد أرادوا أن يكــون 
ــون  ــزًا يرفع ــي ممي ــم الجامع ــروع تخّرجه مش
ــرة  ــت فك ــم، فكان ــم جامعته ــه اس ــن خالل م
الروبــوت اآللــي لتنظيــف الزجــاج الــذي ُيغنــي 
األشــخاص  عــن  ويخفــف  الرافعــات،  عــن 

التعــرض للخطــر.

 SIM( والتواصــل يف املجتمعــات كافــة، كخدمــة إصــدار شــرائح االتصــاالت
CARD(، وتوفيــر بطاقــات التشــريج املدفوعــة ســلفًا، وتعبئــة الرصيــد، ودفــع 
الفواتيــر، وتقديــم خدمــات االنترنــت، وتحويــل واســتالم األمــوال داخــل حــدود 
ــدًا  ــهلة ج ــواٍت س ــاع خط ــرده باتب ــخص بمف ــوم الش ــث يق ــد، حي ــد الواح البل

ــق. ــا 5 دقائ ــة أقصاه ــدة زمني وبم

 )University of Ulm( اولــم  جامعــة  منحــت   -15
الطالبــة الفلســطينية منتهــى انجــاص، جائــزة 
يف  لتفوقهــا  وذلــك   ،»Mileva« Einstein-Marić
رســالة الدكتــورا التــي تضمنــت تطويــر مــواد هامــة 

لتكنولوجيــا البطاريــات.
وُتعــّد منتهــى أول فلســطينية وعربيــة تقف ىلع 

منصــة التكريــم يف جامعــة أولــم، التــي تعــّد مــن أقــوى الجامعــات األملانية.

إبراهيــم  د.  الفلســطيني  األكاديمــي  16- حصــد 
الســنوية  تشــامبرز«  »روبــرت  جائــزة  نتيــل، 
املقدمــة ألفضــل بحــٍث علمــّي أكاديمــي، مــن 
ــة إيرلنــدا.  جمعيــة دراســات التنميــة يف جمهوري
ــن« يف  ــتي دبل ــة »س ــم بجامع ــر د. إبراهي وُيحاض
إيرلنــدا ولديــه العديــد مــن املؤلفــات واملشــاركات 
ــية  ــوم السياس ــة والعل ــال التنمي ــة يف مج الدولي

والعالقــات الدوليــة.

17- تمّكــن أربعــة طــالب فلســطينيين مــن اختــراع 
إدارة  ىلع  يســاعد  الذكيــة  للهواتــف  تطبيــٍق 
حجــوزات ســيارات األجــرة يف املــدن الفلســطينية. 
ويعتمــد تطبيــق »بــدي تكســي« ىلع االتصــال 
ــات ســيارات األجــرة  ــع طلب ــت لتوزي بشــبكة اإلنترن
ــة  ــن، باإلضاف ــائقين املنفردي ــب والس ىلع املكات

وُيمّكــن  الطلبــات ومســاراتها الســتخدامها الحقــًا،  تخزيــن معلومــات  إلــى 
ــه. ــرة إلي ــيارة أج ــرب س ــد أق ــن تحدي ــتخدمه م ــق مس التطبي
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ورئيــس  الفلســطيني  البروفيســور  فــاز   -23
قدومــي،  الناصــر  عبــد  االســتقالل  جامعــة 
ــن حمــد للبحــث العلمــي يف  ــزة »ناصــر ب بجائ
اللجنــة  أقامتــه  والــذي  الرياضــي«،  املجــال 
األوملبيــة البحرينيــة يف العاصمــة املنامــة.

24- قامــت صانعــة األفــالم روان الضامــن بإعداد 
وإخــراج أول فيلــم وثائقــي يتنــاول صياغــة 
ــن  ــان باللغتي ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل اإلع
تبّنيــه كمنهــاج  وتــّم  العربيــة واإلنجليزيــة، 
جامعــات  ســبع  يف  املاجســتير  تدريــس 

أوروبيــة.

أبــو  نــور  الفلســطينية  املخرجــة  فــازت   -25
يف  وثائقــي  فيلــم  أفضــل  بجائــزة  غنيــة، 
»مهرجــان جامعــة زايــد الســينمائي للشــرق 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف   »2018 األوســط 
مــن  الطــالب  ألفــالم  واملخصــص  املتحــدة، 

األوســط. الشــرق  منطقــة 
وحصلــت نــور ىلع الجائــزة عن فيلمهــا الوثائقي 
القصيــر »زيــارة«. ويتحــدث الفيلــم الوثائقــي عــن 

قضيــة أهالــي األســرى الفلســطينيين حيــث يســتيقظ أهالــي األســرى قبــل شــروق 
الشــمس ليلتحقــوا بالرحلــة املخصصــة لهــم مــن الصليــب األحمــر الدولــّي مــن أجــل 
زيــارة أبنائهــم وأحّبتهــم يف الســجون اإلســرائيلية، ويســود التوتــر والغمــوض حــول 

نجــاح الرحلــة أو فشــلها.

26- فــاز مصمــم األزيــاء الفلســطيني ســاهر 
عــوكل، يف مســابقة تصميــم األزيــاء ضمــن 
 ،»Project Runaway برنامــج »بروجيكــت رانــاواي
وهــو أحــد أهــم برامــج تصميــم األزيــاء يف 
العالــم ويعــرض ىلع قنــاة »إم بــي ســي«.

21- اســتطاع األكاديمــي الفلســطيني د. معتصم 
عديلــة، أن ُينجــز موســوعًة متخصصــًة رائــدة 
ىلع مســتوى العالــم بعنــوان »موســوعة الغنــاء 
دراســة  فلســطين–  يف  الشــعبي  النســائي 
إثنوميوســيكولوجية«. وتمتــاز املوســوعة التــي 
ــرة املوســيقى يف  أعّدهــا د. معتصــم، مــن دائ

جامعــة القــدس، بجمعهــا ملــا يقــارب 1000 نمــوذج غنائــي نســائي شــعبي اختص 
ــم تدوينهــا شــعريًا وموســيقيًا يف 2000 صفحــة. يف مجتمــع واحــد، ت

22- حصــل عالــم الفلــك الفلســطيني واملحاضــر 
ــة،  ــور ســليمان برك ــى، البروفيس ــة األقص بجامع
ىلع الجائــزة الدوليــة »ريناتــا بورلونــي« للعلــوم 
لعــام 2018. ومــع هــذه الجائــزة، ُيعــّد البروفســور 
ــل ىلع  ــم تحص ــخصية يف العال ــع ش ــة راب برك
هــذه الجائــزة. كذلــك اختيــر ضمــن كبــار علمــاء 
الفيزيــاء باالتحــاد الدولــي للفلــك يف العاصمــة 

البلجيكيــة بروكســل.

ىلع املستوى األكاديمي
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ــو ظبــي، حصــد  32- يف العاصمــة اإلماراتيــة أب
الروائــي الفلســطيني إبراهيــم نصــر اهلل، الجائــزة 
العامليــة للروايــة العربيــة »البوكــر« يف دورتهــا 
الحاديــة عشــرة للعــام 2018 عــن روايتــه »حــرب 

الكلــب الثانيــة«.

للكاتبــة  الرعــد«  »طائــر  روايــة  فــازت   -33
الفلســطينية وأســتاذة الدراســات الثقافيــة يف 
جامعــة بيرزيــت د. ســونيا نمــر بجائــزة الشــارقة 
لكتــاب الطفــل 2018 عــن فئــة كتــب اليافعيــن. 
االفتتــاح  خــالل  بالجائــزة  نمــر  د.  وُتّوجــت 

ــدًة  ــًة رائ ــر منص ــذي ُيعتب ــل )SCRF(، ال ــي للطف ــارقة القرائ ــان الش ــمي ملهرج الرس
ــز  ــقف مرك ــت س ــم تح ــال يف العال ــب األطف ــي كت ــع مؤلف ــن أمل ــددًا م ــع ع تجم

»إكســبو الشــارقة« ليقــرؤوا أعمالهــم الشــهيرة.

34- فــاز األســير الفلســطيني بســجون االحتــالل 
وليــد دقــة، بجائــزة اتصــاالت لكتــاب الطفــل 
يف إمــارة الشــارقة، والبالغــة قيمتهــا 200 ألــف 

درهــم، عــن روايتــه »ســر الزيــت«.
وتــدور أحــداث الروايــة حــول طفــٍل اســمه جــود 

ــد حرمــان أطفــال  عمــره 12 عامــًا، ُوِلــد مــن نطفــٍة مهرَّبــة مــن والــده األســير وُتجسِّ
األســرى الفلســطينّيين مــن زيــارة ذويهــم وكيــف يكُبــرون مــن دون رؤيتهــم، إضافــًة 

إلــى أطفــاٍل اعُتقلــوا يف الســجون فتنهــش طفولتهــم ويكُبــرون داخلهــا.

35- فــازت روايــة الكاتبــة الفلســطينية ثــورة 
ــزة  ــا« بجائ ــقط تفاحته ــم تس ــة ل ــدة »جن حوام
ــات  ــة الرواي ــن فئ ــة 2018 ع ــة العربي ــارا للرواي كت
الجســد  فكــرة  الروايــة  وتناقــش  املنشــورة. 
مختلفــة  زوايــا  مــن  الفلســطيني  الجغــرايف 
الواقــع  إغفــال  دون  واجتماعيــة  وطنيــة 
السياســي امُلعــاش بأبعــاده النفســية والقوميــة.

27- فــاز املصــور الفلســطيني يف ناشــيونال 
ــزة حمــدان  جيوغرافيــك، محمــد محيســن، بجائ
الدوليــة  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن 
للتصويــر الضوئــي، عــن فئــة »جائزة الشــخصية/ 
املؤسســة الفوتوغرافيــة الواعــدة«، وذلــك عــن 

صــورٍة التقطهــا ألطفــاٍل الجئيــن. إذ يهتــّم محيســن بقضايــا الالجئيــن مــن خــالل 
ــه. ــة ب ــن الخاص ــة الالجئي ــك ومؤسس ــيونال جيوغرافي ــة ناش مجل

ــدرع  ــوب youtube« ال ــركة »يوتي ــت ش 28- قّدم
الفضــي للطفــل الفلســطيني اســماعيل أبــو 
العامليــة  دخولــه  بعــد  ســنوات(   6( مرســة 
ــماعيل  ــل اس ــد حص ــوب. فق ــاهدات اليويت بمش
ــاهدة  ــون مش ــترك و56 ملي ــف مش ىلع 200 أل

ىلع اليوتيــوب يف ثالثــة أشــهر فقــط.

29- فــاز املخــرج الفلســطيني رشــيد مشــهراوي، 
ــة  ــان الجون ــن« يف مهرج ــزة »آي برودكش بجائ
واشــنطن«،  »غــزة  فيلــم  عــن  الســينمائي 

دوالر. آالف   10 وقيمتهــا 

30- فــاز الطالــب الفلســطيني مــراد ياســين 
ــر تجمــٍع  ــة الذهبيــة يف أكب عيســى، بامليدالي
عاملــّي يف تركيــا للفــن التشــكيلي بعنــوان 
»تجمــع فنانيــن حــول العالــم«، وذلــك عــن 
ــر  ــالص«، عّب ــار الخ ــوان »انتظ ــٍة بعن ــٍة فني لوح
فيهــا عــن العاصمــة األبديــة لفلســطين القدس.

ــف«  ــس ناش ــطيني »قي ــل الفلس ــاز املمث 31- ف
بجائــزة »آفــاق« كأفضــل ممثــل عــن فيلمــه 
ــب  ــل أبي ــطيني “Tel Aviv on Fire” أو »ت الفلس

ــتعل«. تش



1415

ــرة  ــيلي لك ــطيني يف تش ــادي الفلس ــوِّج الن 39- ُت
 »Palestino Deportivo بالســتينو  »نــادي  القــدم 
ويفــوز  القــدم.  لكــرة  التشــيلي  الــدوري  بــكأس 
النــادي بهــذا اللقــب للمــرة الثالثــة بعــد املــرة 

األخيــرة عــام 1977.

40- ُتوِّجــت الفارســة الفلســطينية ليلــى املالكــي 
»تحــدي  الدولــي  االتحــاد  بجائــزة  عامــًا(،   14(
 ،»Against All Odds« ــزة ــة جائ ــن فئ ــاب«، ع الصع
ونافســت  املنامــة.  البحرينيــة  العاصمــة  يف 
ــون  ــًا، لتك ــادًا عاملي ــن 70 اتح ــاٍت م ــي فارس املالك
ــة. ــزة الدولي ــذه الجائ ــوز به ــة تف ــة عربي أول فارس

العــب   »adidas »أديــداس  شــركة  منحــت   -41
كــرة القــدم الفلســطيني املوهــوب بــراء لولــو 
ــب  ــل الع ــاره كأفض ــم اختي ــث ت ــر، حي ــة العم فرص
يف مســابقة أديــداس تانجــو يف دبــي، التــي 
اســتقطبت اهتمــام العبــي كــرة القــدم املوهوبيــن 

الشــباب يف املدينــة هــذا الشــهر.

42- أحــرز الشــاب الفلســطيني وصفــي عــارف 
الشــاويش، املركــز األول يف بطولــة الجمهوريــة 
العربيــة الســورية يف القــوة البدنيــة برفــع أثقــال. 

ــغ. ــع وزن 285 كل ــاويش رف ــتطاع الش واس

ــدر  ــد س ــطينيان محم ــالن الفلس ــق الطف 36- حّق
وراجــي صايــل، املركزيــن األول والثانــي يف بطولــة 
ــة  ــارات العربي ــي، يف اإلم ــم العرب ــطرنج للعال الش

املتحــدة.

37- حصــد العبــو فلســطين 27 ميداليــة متنوعــة، 
يف نهائــي منافســات الــدورة اإلقليميــة التاســعة 
لألوملبيــاد الخــاص، يف اإلمــارات العربيــة املتحدة، 

9 منهــا ذهبيــة، و4 برونزيــة، و14 فضيــة.

بنســلفانيا  بواليــة  فيالدلفيــا  مدينــة  يف   -38
األميركيــة، حّقــق الالعــب األميركــي مــن أصــٍل 
ــة  ــب بطول ــم، لق ــدان إبراهي ــي زي ــطيني رام فلس
 USKA العالــم يف رياضــة الكيــك بوكســنج باللقبيــن

وUKA يف الــوزن الخفيــف.

ىلع املستوى الرياضي
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44- جــّدد النائــب الفلســطيني يف 
البرملــان الســويدي جمــال الحــاج، 
عضويتــه البرملانيــة لــدورة 2018-

2022، بعــد نيلــه ثقــة الناخبيــن 
االنتخابــات  يف  الســويديين 
التــي جــرت يف أيلــول املاضــي. 
يف  العضــو  »الحــاج«،  وُيعــّد 
الديمقراطــي،  االشــتراكي  الحــزب 
عربيــة  أصــوٍل  مــن  ســويدي  أول 

البرملــان. يصــل  وفلســطينية 

45- نجــح السياســي األميركــي مــن 
ــغ،  ــه الصاي ــطينية أندري ــوٍل فلس أص
ــي  ــدة عرب ــب أول عم ــزاع لق يف انت
بواليــة  باترســون  مدينــة  يف 
ــح أول  ــة ليصب ــي األميركي نيوجيرس
أميركــي مــن أصــول عربيــة يتســلم 

هــذا املنصــب يف املدينــة.

األميركيــون  الناخبــون  اختــار   -43
النصفــّي  التجديــد  انتخابــات  يف 
ــطينية  ــة الفلس ــرس، املحامي للكونغ
املرّشــحة عــن الحــزب الديموقراطــي، 
واليــة  لتمّثــل  طليــب  رشــيدة 
النــواب  مجلــس  يف  ميتشــيغن 
أول  طليــب  لتكــون  »الكونغــرس«، 
ــة تدخــل الكونغــرس، يف  ــرأة عربي ام

تاريخيــة. خطــوٍة 

ىلع املستوى السياسي
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ــة  ــة الذهبي ــي بامليدالي ــي عل ــر هان ــب عم ــاز الطال 48- ف
عــن أفضــل إنجــاز دراســي يف التخصصــات الهندســية يف 
ــدا، وتســلم امليداليــة يف حفــل  ــو يف كن جامعــة أونتاري

التخــرج الســنوي لعــام 2018.

شــحادة  نــور  الفلســطينيتان  الطالبتــان  حصلــت   -49
وحــال إبراهيــم ىلع مركــز بطــل العالــم واملركــز األول 
ــة للحســاب  ــاراة العاملي ــي خــالل املب يف الحســاب الذهن
الذهنــي GAJSMA التــي جــرت يف جوهانســبورغ يف 

جنــوب إفريقيــا الصيــف الفائــت.

50- حصلــت الطفلــة الفلســطينية رغــد إبراهيــم الخطيــب 
ــة  ــف األول«، يف بطول ــب 1st Runner Up »الوصي ىلع لق
الحســاب الذهنــي UCMAS الـــ 23 يف ماليزيــا، وهــو اللقب 
الــذي يلــي لقــب البطــل )Champion( مباشــرة. وذلــك بعــد 
ــون 82  ــري ُيمثل ــذ عبق ــن 3500 تلمي ــر م ــع أكث ــٍة م منافس

دولــة مشــاركة حــول العالــم.

الجابــي،  زيــد محمــد  الفلســطيني  الشــيف  51- حصــل 
ــم  ــام يف العال ــق طع ــل طب ــة ألفض ــزة الذهبي ىلع الجائ
ــن 250  ــن بي ــك م ــا، وذل ــنويًا يف تركي ــام س ــابقٍة ُتق بمس
ــيف  ــن الش ــو اب ــم. وه ــول العال ــة ح ــن 27 دول ــابقًا م متس
ــة  ــز دولي ــدة جوائ ــّجل ع ــذي س ــهير ال ــي الش ــد الجاب محم

يف إعــداد أطبــاق الطعــام الفلســطينية.

52- يف إنجــاٍز فلســطينيٍّ عاملــّي.. حصد املعلم الفلســطيني 
مــن  العالــم  معلــم يف  أفضــل  جائــزة  الدرباشــي،  جميــل 
مؤسســة »School Enterprise Challenge« البريطانيــة لعــام 
2018. وفــاز الدرباشــي باللقــب مــن بيــن أكثــر مــن 5000 معلــم 
متقــدم للجائــزة مــن 150 دولــة يف العالــم، وذلــك ضمــن برنامج 

تحســين واقــع التعليــم يف املدســة مــن خــالل التعاونيــات الطالبيــة.

العاملــي   )az-excellence( موقــع  اختــار   -46
والتميــز،  اإلبــداع  شــؤون  يف  املتخصــص 
ــول  ــة العق ــن قائم ــطينيتين ضم ــخصيتين فلس ش
ــتوى  ــر ىلع املس ــي املؤث ــر اإلبداع ــّذة والتفكي الف
ــزة  ــروب الحائ ــان الح ــة حن ــا املعلم ــي، وهم العامل
ــام 2016،  ــم لع ــم يف العال ــل معل ــزة أفض ىلع جائ

ــة. ــود رواجب ــي محم ــارك دب ــي يف جم ــكار املؤسس ــداع واالبت ــر يف اإلب والخبي

الطفــل  فــاز  ســلوفينيا،  جمهوريــة  يف   -47
الفلســطيني يعقــوب محســن حســين، بالجائــزة 
وزارة  نّظمتهــا  رياضيــاٍت  الذهبيــة يف مســابقة 
مســتوى  ىلع  الســلوفينية  والتعليــم  التربيــة 
أن  عامــًا(   14( يعقــوب  واســتطاع  الجمهوريــة. 
ــة  ــه العمري ــن فئت ــارك م ــو 80000 مش ــس نح يناف

الوطنيــة. املســابقة  يف 

ىلع مستوى اإلنجازات والجوائز
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56- فــازت اإلعالميــة الفلســطينية أميــرة حنانيــا، 
بجائــزة التميــز اإلعالمــي العربي لعــام 2019-2018، 
والتــي منحهــا مجلــس وزراء اإلعــالم العــرب خــالل 
دورتــه الـــ49 التــي ُعقــدت بمقــر األمانــة العامــة 
لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة، لتكريــم عــدد 

مــن رواد ورمــوز العمــل اإلعالمــي العربــي.

الدوليــة  »أوكســفام«  منظمــة  منحــت   -57
العطاونــة،  أحمــد  أروى  الفلســطينية  الســيدة 
جائــزًة دوليــًة يف التمكيــن االقتصــادي للمــرأة 
عــن منطقــة الشــرق األوســط، إلــى جانــب ثــالث 
املباشــر ىلع  لتأثيرهــن  العالــم،  ســيدات يف 
ــتثنائية  ــة اس ــّن بــ»بطول ــن، ولقيامه مجتمعاته

للمــرأة«. التمكيــن االقتصــادي  يف 

الشــيخ  وائــل  الفلســطيني  الشــاب  فــاز   -58
ياســين، بلقــب أفضــل عامــل يف مجــال التســويق 
اململكــة  مســتوى  ىلع  العامــة  والعالقــات 
اإلســبانية يف شــركة االتصــاالت العامليــة اورانــج.
وتنافــس ياســين مــع أكثــر مــن 5000 عامــل يف 
جميــع محافظــات إســبانيا، قبــل أن يفــوز بالجائزة 

التــي ُتمنــح كل عــام ألفضــل عامــٍل يف البــالد.

59- مــن مدينــة مونتريــال بمقاطعــة كيبــك 
الكنديــة، تخّرجــت الطالبــة الفلســطينية نــور 
وليــد أبوخــرج، بتفــّوٍق مــن معهــد »روزمــون 
Collège Rosemont« للمرحلــة مــا بعــد الثانويــة 

بتخصــص العلــوم االجتماعيــة. 
فقــد حصلــت نــور ىلع خمــس ميداليــات تفــّوق 
يف كنــدا، كذلــك ميداليــة ذهبيــة باســم الحاكــم 

العــام الكنــدي »جولــي باييــت« وممثــل امللكــة يف كنــدا.

عمــر  الفلســطينيان  الطالبــان  حصــل   -53
نجــدي وســليمان شــلودي مــع فريقهــم متعــدد 
ــابقة  ــي يف مس ــز الثان ــيات، ىلع املرك الجنس
األكاديميــة العربيــة لالبتــكار والتــي ُأقيمــت 
البتكارهــم  الدوحــة،  القطريــة  العاصمــة  يف 
ل التطبيــق ىلع  تطبيــق »GoGather«. وُيَســهِّ

ــع لألهــل واألصدقــاء ألي مناســبٍة كانــت، دون الحاجة  املســتخدم تنظيــم أي تجمُّ
للتذكيــر أو املتابعــة أو االتصــال، ويبقــى املســتخدم ىلع اطــالع بموعــد وصول 

ــًا«. ــف تلقائي كل ضي

54- شــهدت مدينــة بــاالرات األســترالية تتويــج 
ــطيني  ــط الفلس ــي والناش ــي واإلعالم األكاديم
ــام  ــاوي، بوس ــد الريم ــف أحم ــتراليا يوس يف أس
أهــم  مــن  ُيعتبــر  الــذي  أســتراليا«  »يوريــكا 

األوســمة الحقوقيــة يف أســتراليا.
بعــد  الوســام  لنيــل  الريمــاوي  اختيــار  وجــاء 
ترشــيحه مــن قبــل عــدد مــن األفــراد والجمعيات 

ــة ىلع  ــر ســنوات طويل ــكل الجهــود التــي قــام بهــا عب ــرًا ل يف أســتراليا تقدي
ــطيني. ــال الفلس ــم النض ــايف لدع ــي والثق ــي والحقوق ــتوى اإلعالم املس

نــال  التركيــة،  اســطنبول  مدينــة  يف   -55
الفتــاح  د.عبــد  الفلســطيني  البروفيســور 
ــزة إســطنبول لـ»للعلــم« لعــام  العويســي جائ
ــة  ــز رؤي ــدوره يف تعزي ــرًا ل ــك تقدي 2018؛ وذل
ــم اإلســالمي بعمــق وتكامــل مــن خــالل  العال

أســلوبه وبعــد نظــره وجهــوده. 
وكان د.عبــد الفتــاح قــد حصــل يف بريطانيــا 

ىلع عــدد مــن الجوائــز األكاديميــة والتقديريــة، منهــا »وســام عمــدة مدينــة 
 ،2005 لعــام  »املقدســي«  ولقــب   ،1999 لعــام  اإلســكتلندية  ســتيرلينج« 
ــزة اســطنبول  ــى »جائ ــكار« لعــام 2007، باإلضافــة إل ــزة الخاصــة لالبت و«الجائ

لـــ العلــم« لعــام 2018.
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والتخديــر يف  الجراحــة  دكتــور  اســتطاع   -65
النجــاح  جامعــة  يف  البيطــري  الطــب  كليــة 
الوطنيــة الفلســطينية د. نمــر خريــم، أن يحقــق 
إنجــازًا دولّيــًا جديــدًا لفلســطين وُيثبــت جدارتــه 
ىلع  حصولــه  بعــد  العالــم  مســتوى  ىلع 
 )DAAD( منحــة ماكــس هوبــر التابعــة ملؤسســة
األملانيــة، ليكــون بذلــك أول شــخص يف العالــم 

ــة. ــذه املنح ــل ىلع ه يحص

66- يف إنجــاٍز جديــٍد ُيضــاف لفلســطين يف 
ــطيني  ــور الفلس ــم الدكت ــي، انض ــال العلم املج
محمــد ضمــرة، لقائمــة الباحثيــن املميزيــن لعــام 
2018 يف أملانيــا. بعــد نشــر دراســته يف مجــال 

ــر ســريري. ــة للطــب - مختب ــة األميركي املكتب

قيصــر  وليــد  الفلســطيني  املرشــح  فــاز   -67
االنتخابــات  يف  الســادس  باملركــز  زغلــول، 
البلديــة بمدينــة halle يف العاصمــة البلجيكيــة 

بروكســل.
وُتعــّد هــذه املــرة األولــى التــي يصــل فيهــا 
لعضويــة  فلســطينية  أصــوٍل  مــن  مرشــٌح 
املجالــس البلديــة يف محيــط مدينــة بروكســل.

صبيــح،  قّســام  الفلســطيني  الطالــب  فــاز   -60
باملرتبــة الثالثــة يف جائــزة تحــّدي القــراءة العربــي، 
التحــّدي املعــريّف األكبــر يف الوطــن العربــي. حيــث 
ــل 10  ــن أص ــًا م ــة عربي ــة الثالث ــح املرتب ــد صبي حص
مالييــن ونصــف املليــون طالــب وطالبــة شــاركوا يف 

ــابقة. املس

عالونــة  مفيــد  الفلســطيني  الطالــب  نــال   -61
شــهادتين ألفضــل املشــاريع املنافســة يف معــرض 
األولــى  الجنوبيــة،  كوريــا  يف  اآلســيوية  العلــوم 
ــل  ــن أفض ــة ع ــاركة، والثاني ــاريع املش ــل املش ألفض
ــروعًا  ــًا 362 مش ــة، منافس ــال الزراع ــروٍع يف مج مش

يف مختلــف املجــاالت.

62- األمــم املتحــدة تمنــح املهندســة الفلســطينية 
ــة الفــّرا لقــب بطــل األرض بالحفــاظ ىلع البيئــة  هب
لعــام 2018 عــن منطقــة غــرب آســيا، بعــد فوزهــا 
بمســابقٍة بيئيــٍة عامليــة ممثلــًة منطقــة غرب آســيا.

63- حصــدت املدرســة الفلســطينية يف العاصمــة 
املســابقة  يف  األول  املركــز  الدوحــة،  القطريــة 
الذهبيــة يف مجــال الفلــك ىلع مســتوى مــدارس 
ــا  ــن نوعه ــى م ــابقة األول ــذه املس ــر ه ــر. وُتعتب قط

العربــي. الوطــن  يف 

64- فــاز املصــور الصحفــي الفلســطيني أحمــد 
ــة  ــورة صحفي ــل ص ــزة أفض ــًا( بجائ ــي )37 عام غرابل
ــالم  ــدى اإلع ــن منت ــرة م ــابعة عش ــدورة الس يف ال
باإلمــارات  دبــي  مدينــة  يف  الســنوي  العربــي 
ــرات  ــوٍر لتظاه ــلة ص ــن سلس ــدة ع ــة املتح العربي

القــدس.  يف  فلســطينية 
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54- The Australian city of Ballarat witnessed the coronation 
of Australian academic, journalist and activist, Yusuf Ahmed 
Al-Rimawi, with the Eureka Australia Medal, one of Australia›s 
most important human rights honors. In recognition of his efforts 
on the media, human rights, and cultural level to support the 
Palestinian struggle.
 
55- In Istanbul, Turkey, the Palestinian Professor Dr. Abdul 
Fattah Al-Owaisi, received the Istanbul Science Award 2018 
in recognition of his role in promoting the vision of the Muslim 
world in depth and integration through his style, vision, and 
efforts.
 
56- The Palestinian media woman, Amira Hanania, won the 
Arab Media Excellence Award for 20182019-, which was 
awarded by the Council of Arab Ministers of Information during 
its 49th session, which was held at the Headquarters of the 
General Secretariat of the Arab League in Cairo, to honor many 
pioneers and symbols of Arab media work.
 
57- Oxfam International awarded the Palestinian woman Arwa 
Ahmed Al-Atawneh an international award in the economic 
empowerment of women for the Middle East, along with three 
women in the world, for their direct impact on their communities 
and achieving an ‹exceptional championship› in women›s 
economic empowerment.
 
58- The young Palestinian, Wael Sheikh Yassin, won the title 
of the Best Marketing and Public Relations Worker in Spain 
at the Global Telecommunications Company Orange. Yassin 
competed with more than 5,000 workers in all provinces, before 
winning the award each year for the best worker in the country.

59- The young Palestinian, Sarah Abu al-Khair, won 
the majority of votes as ‹Best Canadian Immigrant 
of 2018› through her pioneering humanitarian work 
in the refugee and migrant rights service in Canada. 
60- From Montreal, Canada, the Palestinian student, Nour Walid 
Abu Kharj, graduated with a degree from Collège Rosemont 
specializing in social sciences, as she has also won five medals 
in Canada. 
 
61- The Palestinian student, Kassam Sobeih, won third place 
in the Arab Reading Challenge Award, the largest cognitive 
challenge in the Arab world. Sobeih ranked third in the Arab 
world out of 10.5 million students who participated in the 
competition.
 
62- The Palestinian student, Mufid Alawnah, received two 
certificates for the best competing projects at the Asian Science 
Fair in South Korea, the first for the best participating projects 
and the second for the best project in agriculture, competing 
with 362 projects in various fields.
 
63- The United Nations awarded the Palestinian engineer 
Heba Al-Farra the title of the champion of the earth to preserve 
the environment for 2018 in West Asia, after winning a global 
environmental competition representing West Asia.



2627

On the level of achievements and awards:
 
45. «az-excellence», a global website specialized in creativity 
and excellence, has selected two Palestinian personalities 
from the list of outstanding minds and influential creative 
thinking at the global level, namely teacher Hanan al-Hroub, 
winner of the best teacher award in the world in 2016, and 
expert in creativity and institutional innovation at customs 
Dubai Mahmoud Rawajbeh.
 
46. In the Republic of Slovenia, Palestinian child Yacoub 
Mohsen Hussein won the gold prize in a mathematics 
competition organized by the Slovenian Ministry of Education 
nationwide. The 14-year-old boy was able to compete 
with some 80,000 participants of his age in the national 
competition.
 
47. Student Omar Hani Ali won the gold medal for the best 
academic achievement in engineering disciplines at the 
University of Ontario, Canada, and received the medal at 
the 2018 annual graduation ceremony.
 
48. Palestinian students Noor Shehadeh and Hala Ibrahim 
won the world championship and the first place in mental 
arithmetic during the GAJSMA World Game of Mental 
Arithmetic held in Johannesburg, South Africa last summer. 
49. Palestinian child Raghad Ibrahim Al-Khatib won 
the «First Runner Up» title at the 23rd UCMAS Mental 
Arithmetic Championship in Malaysia, immediately following 
the Champion title. This follows a competition with more than 
3,500 students from 82 countries.
 

50. In a youth project that fosters creativity, a group of Palestinian 
youth launched an independent youth platform called Lamah 
that allows Palestinian youth to disseminate inspiring ideas, 
stories, and arts about Palestine in all fields. Among the 
Palestinian creators who excelled in their fields of plastic 
art, writing, history, and experiences of Palestinian travelers. 
 
50- In a youth project that fosters creativity and creativity, a 
group of Palestinian youth launched an independent youth 
platform called ‹Lamma› that allows Palestinian youth to 
spread inspiring ideas, stories, and arts about Palestine in 
all fields. In February this year in Istanbul, Lamma collected 
special performances for a group of Palestinian creators 
who excelled in their fields of art, composition, history, and 
experiences of Palestinian travelers.
 
51- The Palestinian chef, Zaid Mohammed Al-Jabi, was 
awarded the Golden Prize for the best dish in the world with 
an annual competition in Turkey, out of 250 contestants from 
27 countries around the world. He is the son of renowned 
chef Mohammed Al-Jabi, who has won several international 
awards for preparing Palestinian dishes.
 
52- In a global Palestinian achievement, the Palestinian 
teacher, Jamil Darbashi, was awarded the World›s Best 
Teacher award from the British School Enterprise Challenge 
2018. Derbashi won the title among more than 5,000 award-
winning teachers from 150 countries around the world.
 
53- The Palestinian school in Doha, Qatar, won first place 
in the gold competition in astronomy at the level of Qatar 
schools. This is the first of its kind in the Arab world.
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 At the sports level:
 
36. The two children, Mohammed Sidr, and Raji Sayel ranked 
first and second in the Arab World Chess Championship, in 
the United Arab Emirates.
 
37. In the Special Olympics, Palestine won 27 different 
medals in the final of the ninth regional tournament in the 
United Arab Emirates, 9 gold, 4 bronze, and 14 silver. 
38. In Philadelphia, Pennsylvania, American-Palestinian 
player Rami Zidan Ibrahim won the USKA and UKA lightweight 
world championships.
 
39. For the third time, the Palestinian football club, Palestino 
Deportivo, in chile won the Chilean Football Cup. The club 
won the title for the third time after the last time in 1977.
 
40. The Palestinian knight, Leila al-Maliki, 14, won the 
International Federation of Challenges of the Year of the 
“Against All Odds Award” category in the Bahraini capital of 
Manama. Maliki competed with riders from 70 international 
federations, to become the first Arab rider to win this 
international award.
 
41. Palestine ranked second in the 2018 Kowat Alrami World 
Cup, where Palestine won 30 medals (14 gold, 9 silver, and 
7 bronze) and the Palestinian world champion Ali Osman 
maintained his title by defeating the African champion the 
Nigerian player by knockout in the round in the second round. 

  

On the political level:
 
42. In the midterm elections, American voters chose Rashida 
Tlaib, the Palestinian Democratic nominee, to represent 
Michigan as the first Muslim woman to enter Congress in a 
historic step.
 
43. The Palestinian parliamentarian Jamal Al-Haj renewed 
his parliamentary membership for the 20182022- session 
after winning Swedish voters› confidence in last September›s 
elections. Al-Haj, a member of the Social Democrats, is the 
first Swede of Arab origin to achieve this membership.
 
44. Palestinian-American politician Andre Sayegh succeeded 
in taking the title of the first Arab mayor in Paterson, New Jersey, 
becoming the first Arab-American to take up the post in the city. 
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On the technical level:
 
24. The filmmaker Rawan Al-Damen prepared the first 
documentary on drafting the Universal Declaration of 
Human Rights in Arabic and English and it was adopted 
as a master›s curriculum in seven European universities. 
25. Palestinian fashion designer Saher Okal won the Fashion 
Run Competition under Project Runaway, one of the most 
important fashion design programs in the world.
 
26. Palestinian filmmaker Nour Abu Ghania won the Best 
Documentary Film Award at the Zayed University Middle 
East Film Festival 2018 in the United Arab Emirates, which 
is dedicated to the films of students from the Middle East. 
This is about her short documentary «Ziara», which tells 
the suffering of the families of Palestinian prisoners in their 
family visits.
 
27. The Palestinian National Geographic photographer, 
Mohammed Muheisen, won the Hamdan Bin Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum International Photography Award for the 
“Promising Personality / Photographic Award” category for a 
photograph of refugee children. Muheisen is concerned with 
refugee issues through the National Geographic magazine 
and its Refugee Foundation.
 
28. YouTube presented the silver shield of Palestinian child 
Ismail Abu Mursa, 6 years old, after his international entry 
with YouTube observations. Ismail had 200,000 subscribers 
and 56 million YouTube views in just three months.
 
29. Palestinian director Rashid Mashharawi won the prize «I 

Production» at the El Gouna Film Festival for the film «Gaza 
Washington», worth $ 10,000.
 
30. Palestinian student Murad Yassin Issa won the 
gold medal at the largest international gathering in 
Turkey for plastic art entitled «Rally: Artists Around the 
World», for a painting entitled «Waiting for Salvation», 
in which he expressed the eternal capital of Palestine. 
31. Palestinian actor Qais Nashif won the Afaq Award for 
Best Actor for his Palestinian film, Tel Aviv on Fire.
 
  
On the literary level:
 
32. In the UAE capital Abu Dhabi, Palestinian novelist Ibrahim 
Nasrallah won the International Prize for Arabic Fiction at its 
11th edition of 2018 for his novel Dog War II.
 
33. The novel «Thunderbird» by Palestinian writer and 
professor of cultural studies at Birzeit University Sonia Nemer 
Sharjah Children›s Book Award 2018.
 
34. The Palestinian prisoner in the prisons of the occupation, 
Walid Daqqa, won the prize of 200,000 dirhams for the Etisalat 
Children›s Book Award in the Emirate of Sharjah which is 
about the suffering of Palestinian prisoners including children.
 
35. The Palestinian writer Thawrat Hawamdeh›s novel «A 
Paradise whose apple never Fall « won the Katara Arab 
Fiction Award 2018 for the category of published novels. 
The novel discusses the idea of the Palestinian geographic 
body from national, social and political perspectives. 
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her excellence in her doctoral thesis, which included the 
development of important materials for battery technology. 
Muntaha is the first Palestinian and Arab to stand on the 
podium at the University of Ulm, one of the strongest 
German universities.
 
16. The Palestinian academic Dr. Ibrahim Nettel won 
the Robert Chambers Annual Award for Best Academic 
Research, from the Development Studies Association, 
Ireland. Dr. Ibrahim has published many international 
publications and contributions in the field of development, 
political science, and international relations.
 
17. Four Palestinian students have programmed a smartphone 
app that competes with Uber›s global application but with 
local specifications, which helps manage taxi reservations 
in the Palestinian cities. 
 
18. A Palestinian student team won the third place in the 
European continent in the «speak out for engineering 
SOFE» competition in the Spanish city of Seville, with 
their project to manufacture a machine that performs the 
agricultural process completely and self, to help farmers 
produce less costly, and re-attract people to this field.
 
19. Apple Macintosh International has awarded the 
Palestinian engineer Anas Abu Tabbaneh the «APPLE 
TEACHER» certificate for information technology and 
computer where he was the first Arab to receive such award.
 
20. Five Palestinian students created a glass-cleaning robot 
that substitutes for cranes and avoids people of danger. 

On the academic level:

21. The Palestinian academic Dr. Mu›tasim Adela managed 
to complete a world-leading specialized encyclopedia 
entitled « Women›s Folk Singing in Palestine Encyclopedia 
- an Ethnological Study». The encyclopedia prepared by 
Dr. Mu›tasim, from the Department of Music at Al-Quds 
University, collected nearly 1,000 popular female singing 
models specialized in a single community, recorded in poetry 
and music in 2000 pages.
 
22. Palestinian astronomer and lecturer at Al-Aqsa University, 
Professor Suleiman Baraka, received the 2018 Renata 
Borloni Science Prize. Baraka is the fourth in the world to 
receive this award.
 
23. The Palestinian professor and the President of Istiqlal 
University, Abdul Nasser Qaddumi, received the Nasser Bin 
Hamad Award for Scientific Research in the sports field, which 
was held by the Bahrain Olympic Committee in Manama.
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6. Three Palestinian engineering students (Ahmad Khatib, 
Bassel Shtayyeh and Mahmoud Abu Farha) have created 
an easy-to-use handheld device that reads a person›s pulse 
and detects symptoms prior to a cardiac arrest by analyzing 
pulse. The device will issue a readable and audible alarm 
in case of an abnormal condition so that the ambulance 
is contacted and the patient is immediately assisted. 
 
7. A Palestinian innovation of four Palestinian engineers 
won the only gold medal out of 44 countries around 
the world that participated in the World Exhibition of 
Creative and Technological Projects in China. It is an 
‹artificial hand› capable of making several movements 
by controlling it through the muscles of the human body. 
 
8. The Palestinian researcher, Jumana Talal Abu Ghazala, 
obtained a patent at the Canadian Patent Office for a new and 
innovative computer system to enhance business relationships, 
joining 4.3% of creative women who have obtained international 
patents.
 
9. The Palestinian Ph.D. student at the Russian National 
University for Nuclear Research (MEPhI), Ayman Abu Ghazal, 
received first place in the Russia-wide scientific and technical 
projects competition entitled ‹Innovative Electronics›, surpassing 
88 students and scientific researchers from various universities 
and institutes Russian research specializing in nuclear energy.
 
10. The young Palestinian, Lina Imad Abu Al-Zahir, 21, was 
crowned first in scientific research in the Arab countries in a 
competition hosted by the Arab Scientific Research Conference 
in Jordan.

11. Palestine got second place globally in the International 
Technology application Competition, which was launched in 
Silicon Valley, California. Palestine represented four female 
high school students in the competition and got second 
place after a strong competition with girls› teams from 
Canada, India, Spain and the United States.
 
12. Microsoft Global awarded the Microsoft Most Valuable 
Professional -MVP- award to the Palestinian international 
consultant, Waseem Awad, after a competition in which 
tens of thousands of technology experts around the world 
were liquidated.
 
13. The engineering students at Birzeit University in 
Palestine have designed a 5G telecommunications network 
model that avoids shortcomings in the 4G network model. 
The design was part of their graduation project, and the 
students used artificial intelligence techniques in the project 
preparation. 
 
14. The young Palestinian, Mohammed Awad, obtained a 
patent for a device in the field of communications, from the 
Lebanese Ministry of Economy and Trade, which provides 
many communication and communication services, such 
as the service of issuing telecommunications chip (SIM 
CARD), providing prepaid cards, filling the credit, and paying 
Invoices, internet services, and transfer and receipt of funds 
within the borders of one country, where the person follows 
very easy steps with a maximum of 5 minutes.
 
15. The University of Ulm awarded Palestinian student 
Muntaha Injas the Mileva Award «Einstein-Marić» for 
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1. A Palestinian medical team led by Prof. Salim Al-Haj Yahya 
succeeded in performing the first surgery of its kind in the 
Middle East. The patient was placed in a temporary clinical 
death for half an hour, and his heart was stopped for 15 
consecutive hours, during which the aorta was changed to a 
failed heart, and the heart muscle returned to work perfectly. 
 
2. Palestinian doctor Walid Al-Banna won the title of 
«inventor of the Arabs» as the best inventor in the Arab 
world, in the program of science stars in its tenth season. He 
invented «retinal analysis glasses for brain health,» and this 
innovation could support the monitoring of stroke patients, 
which millions of people around the world suffer from every 
year. It also provides indicative data on whether tests should 
be conducted.
 
3.In Moscow, a Palestinian team won the gold medal at the 
International Innovation and Technology Fair in Moscow for 
the creation of a device that can treat early-stage cancers 
such as breast and skin cancer, glioblastomas, as well as 
oral, head and neck tumors.
 
4. Palestinian medical student Farah Baabaa received the 
Golden Key award at the University of Flinders. Farah, an 
ophthalmologist, was nominated by the university for the 
World Prize.
 
5. At the Intel International Science and Engineering Fair 
(INTEL ISEF), Pennsylvania, USA, Palestinian student 
Joe Emad Nazzal won first place in the 2018 International 
Innovation Research Competition for her project “Socks of 
Life”.

After writing two blogs in 2016 and 2017 and witnessing 
them going viral and its continued success for the creators at 
home and in the Diaspora, we must follow up and promote the 
matter further as it›s a bright side that shouldn›t be overlooked.     
This year, at the Palestinian institutional level, the scientific 
and international Nature Journal issued a lengthy report on 
two issues, drawing attention to the development of scientific 
research in the universities of Palestine, where there were fewer 
than 25 researches in 2000, and more than 600 scientific 
researches were a year in 2018. 
 
Some Palestinian universities and schools have also been 
featured in international competitions, both at home and in the 
Diaspora, as well as the remarkable creativity of individuals 
abroad this year. The environments there are incubators of 
excellence and opportunities for creativity. The important 
question arises:

When does our Palestinian and Arab environment become a 
source of excellence and creativity? 
This year has also witnessed the death of young people from 
the Palestinian camps in Lebanon, despite the exasperating 
environment and lack of access to economic and social realities 
such as labor rights, property, health and education, and the 
high rates of unemployment and migration among refugees. 
The following is to shorten the harvesting of Palestinian creativity 
in 2018 and classify them according to the areas of competence: 
At the scientific level:
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The individuals and institutions 
are making more progress and are 
characterized by their outstanding 
performance
 
Yassir Ahmed Ali
A Palestinian writer.

The harvest of the 
Palestinian creativity
in 2018

Al-Awda News Network: An online news publication 
concerned with Palestinians news around the world 
focusing on their accomplishments and innovations 
on various levels including scientific, political, artistic, 
cultural, social and academic. The news network releases 
an annual report on the Palestinian accomplishments 
and innovations.

Who are we?
The European Palestinian Media Center (EPAL) is a 
media institute with multiple platforms concerned with 
the Palestinian issue in Europe and founded by a group 
of Palestinian journalists and media professionals from 
various European countries.
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ThE hArvEsT of ThE
PALEsTiniAn 
crEATiviTy in
2018


