
2016.2.2018
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في املؤمتر االقتصادي للمجتمع العربي الذي عقد مؤخرا 
في الناصرة مببادرة بنك هبوعليم وبالتعاون مع صحيفة 
كلكاليست، مت الكشف عن عشرة املتميزون والواعدون 
 .2017 لسنة  االربعني  جيل  حتت  العربي  املجتمع  في 
السيد جعفر فرح، مدير مركز مساواة حلقوق املواطنني 
العرب، والسيد داني جال، مدير جمعية "كاف مشفي" 
الهايتك،  م��ج��االت  م��ن  وصلت  التي  األس��م��اء  ع��ن  أعلنا 
االبحاث، القطاع التجاري، القطاع اجلماهيري، عالم الفن 
العربي  مجتمعنا  ان  وقاال  االجتماعي،  الثالث  واملجتمع 
واملبدعون،  املتميزون  والشباب  الرائعة  بالطاقات  مليئ 
ودعوا الصحيفة والبنك الى االستمرار في هذه املبادره 
املباركة التي تساهم في دعم وتشجيع االبداع بني ابنائنا 
وبناتنا في املجتمع العربي. وقد تضمنت القائمة كل من  :
الفنانة لينا مخول: اظهار القدرات الفنية والتربوية 

للمجتمع العربي من خالل املوسيقى
م���ن خ�����ال  م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ال��ب��رن��ام��ج ال��ش��ه��ي��ر "ذا 
من  منافسيها  جميع  على  وب��ج��دارة  ف��وي��س"وف��وزه��ا 
التربوية  باظهارالقدرات  لينا  جنحت  اليهودي،  املجتمع 
والفنية الكبيرة التي يتمتع بها املجتمع العربي وخصوصا 
البرنامج وكسرت بهذا  حني غنت للسيدة فيروز خال 
اغ��ان��ي عربية في  ال��ى  ف��ي االس��ت��م��اع  القائمة  احل��واج��ز 
اليهودي مثل  املجتمع  الكبرى في  االهمية  ذات  البرامج 

برنامج ذي فويس.
 بعد فوزها اتخذت لينا قراراً جريئاً بترك تعليم الطب في 
التخنيون ومتركزت في مهنيتها املوسيقية. وهي تعتبر 
انها تتمتع  الباد حيث  الواعدات في  الفنانات  اليوم من 
بشعبية كبيره في املجتمعني العربي واليهودي وتشارك 
في املهرجانات احمللية والعاملية، وأصدرت أغنية باللغة 
العربية وقدمت العروض الفنية في جميع أنحاء الباد. 
وتعمل اليوم على الوصول الى العاملية وذلك من خال 
عقدا وقعته مع شركة تسجيات في اخلارج  الدخالها 

الى السوق البريطانية.
لالجئني  انسانية  مساعدات  داوود:  عصام  الدكتور 

في خارج البالد
طبيب نفسي مختص لألطفال والبالغني، يعمل في عيادة 
عيادتة  في  وكذلك  الغربي،  واجلليل  حيفا  ل��واء  كاليت 
عائلية  رحلة  واثناء   2015 ع��ام  حيفا.في  في  اخلاصة 
للخارج، انكشفت امامه صورة االوضاع املأساوية الكثر 
من مليون الجئ سوري في اوروبا ، أقام وزوجته ماريا 
 Humanity وعدد من األصدقاء منظمة املساعدة العاملية
نفسية  ودعم  خدمات  خالها  من  مينح  والتي   Crew
لاجئيني في كل انحاء العالم والتي تعطيهم القدرة واالمل 

من جديد في االستمرار في حياتهم ومستقبلهم.
االنسان   حقوق  مجال  ف��ي  والتطوعي  االنساني  عمله 
اكسبته العديد من اجلوائز العاملية واصبح بهذا محاضرا 
الشباب  عامليا مطلوبا، وقد مت اختياره من بني عشرين 
الواعدين واملبدعني في العالم من قبل منظمة Ted العاملية.
ال��ع��رب��ي بالعالم  امل��ج��ت��م��ع  أب���و ش��ع��ل��ة:رب��ط  ح��س��ن 

التكنولوجي 
احد األشخاص األكثر نشاطا في مجال تطوير مبادرات 
وبرامج متنوعة للتربية التكنولوجية في املجتمع العربي.  
البرمجةمن  وتعلم  بنفسه  التكنولوجية  قدراته  اكتسب 
لابتكار  مختبر  ف��ي  ع��ض��وا  ك���ان  االن��ت��رن��ي��ت.  خ���ال 

التعلم.  مبسار  يتعلق  فيما   Creative Learning
اقام جمعية حاسوب والتي هدفت الى تطوير مبادرات 
أقام   2016 سنة  وفي  العربي  املجتمع  في  تكنولوجية 
االبداع   ثقافة  لتطوير  اجتماعية إضافية  مبادرة تربوية 
في املدارس العربية ضمن حركة Maker.  خال األربع 
سنوات األخيرة، أقامت جمعية حاسوب  اكثر من 250 

فعالية ملجموعات متنوعة من الطاب واملبادرين.
عبد اجلبار حصادرية: يهتم باحملافظة على الشفافية 

في صناديق التقاعد التي تخصكم 
التأمني  امل��ال،  أس��واق  فيسلطة  مدير  نائب  يعملبوظيفة 
العليا  الوظائف  الوظيفة من  تعتبر هذه  والتوفير، حيث 
والهامة في هذا املجال،والتي تقوم مبراقبة عمل البنوك 
تعمل  التي  املالية  السياسة  وتضع  التأمني  وش��رك��ات 
التوفير والتأمني  املالية في مجال  الشركات  من خالها 

والتقاعد.
عمل سابقافي قسم سوق رأس املال في وزارة املالية. 

من خال عمله اشرف على مشروع " جبل املال" والذي 
اموال  على  العثور  الباد  في  مواطن  كل  وساعد  سهل 
 . املالية  املؤسسات  في  قدمية  حسابات  في  اسمه  على 
وهو مسؤول اليوم عن قطاع املراقبة وادارة املخاطر في 
السلطة ويراقب العمل االداري للشركات املالية الكبرى 

في الباد .
نورا نصير منسى: مبادرة في مجال التطوير التكنولوجي 

لدى النساء العربيات
خريجة الهندسة الطبية وحاصلة على اللقب الثانية في 
أب��ح��اث في  االن��س��ج��ة، وه��ي مؤسسة وم��دي��رة  هندسة 
)ستارت  ناشئة  شركة  وهي    ،Nurami Medical
اب( في مجال االنسجة، والتي اقامتها في العام 2014 
مع شريكها امير بحر بهدف تطويربراءةاالختراع،  وقد 
الناصرة.  التكنولوجية في  قبل احلاضنة  مت دعمها من 
هذا التطوير يعتمد على فكرة ابداعية تساعد في التغلب 
على مشاكل اصابات سحايا الرأس والتي من املمكن ان 

تشكل خطورة على حياة االنسان.
م��ن��س��ي ن��اش��ط��ة ف���ي ت��ش��ج��ي��ع امل�����ب�����ادرات ال��ن��س��ائ��ي��ة 
وعند  عامة  العربي  املجتمع  في  خاصة  والتكنولوجية 
النساء خاصة، لذلك أقامت أيضا منتدى اجتماعي اسمه 
 AWSc  -Arab Women in Sciences and
في  النسائي  اجلمهور  لتطوير  املُعد   ،Engineering

املجتمع العربي باملجال العلمي.
سالم شرقية: من جلان الطالب اجلامعيني الى السوق 

التجاري
مدير تسويق املجتمعات في شركة كوكا كوال في الباد، 
جمعية  ادارة  كمديرمجلس  متطوعا  يعمل  وباإلضافة 
اجلماهيري،  القطاع  في  املهني  طريقه  "امانينا". بدء 
حيث شغل منصب السكرتير العام للجنة الطاب القطرية 
في  الطابي  النضال  في  الطاب  قيادة  من  جزءا  وكان 
سنة  2007 ملنع رفع الرسوم الدراسية في اجلامعات.
عمل بعدها في مكتب رئيس الوزراء ومن هناك إلىقطاع 
في  التسويق  كمدير  سنوات   6 ملدة  عمل  حيث  األعمال 
شركة أوراجن بارتنر قام من خالها بقيادة تطويرمسار 
ومنتجات  اق��س��ام  وإدارة  ال��ع��رب��ي  املجتمع  ف��ي  ال��ن��م��و 

متطورة.
ال��دك��ت��ورة م��ن��ال ت��وت��ري ج���ب���ران: ت��ط��وي��ر التفكير 

جهاز  تربحوا  وممكن  شهيًا  األكثر  البيتسا  لعبة  في  شاركوا 
بيتي خلبيز البيتسا حتى البيت هدية

املتنوعة،  الذائبة، اإلضافات  البيتسا؟ فتات عيمك  من ال يحب 
عيمك  واآلن  الشعبية.  باألكلة  نتمتع  كلنا  ال��ل��ذي��ذة،  العجينة 
بيتسا  بلعبة  أي��ًض��ا  والتمتع  للّعب  ت��دع��وك��م  فيها”  “بدوب 
البيتسا  بيتي خلبيز  تربحوا جهاز  ديغيتالية مشهية، وممكن 
من خاله ميكنكم خبز البيتسا املفّضلة لديكم في فرن خاص 

في البيت أيًضا!
كيف نلعب؟ ندخل إلى موقع   

http://albostani.co.il/pizza/ ونرّكب 3 أنواع بيتسا. 
على  ونضعها  األسفل  في  الظاهرة  اإلضافات  بسحب  نقوم 
البيتسا.  يجب أن تكون كل بيتسا جنهزها مطابقة لتلك التي 

تظهر في الصورة. ال تنسوا أن تضعوا أواًل كل فتات عيمك!
أسرع الاعبني ممكن يربحوا جهاز بيتي خلبيز البيتسا حتى 

البيت!
تنوڤ�ا  مطبخ  موقع  إلى  الدخول  ميكنكم  بيتسا؟  عبالكو  جاي 

والتمتّع بتشكيلة وصفات بيتسا رائعة
www.matbach-tnuva.co.il 

االبداعي لدى الطالب العرب
2015 أكملت دراسات ما بعد  تعمل محاضرة في قسم احلقوق في جامعة بار ايان، عام 
حول  عديدة  دراسية  ورشات  عقدت  العبرية،حيث  اجلامعة  في  احلقوق  كلية  في  الدكوراه 
العبرية.  االجتماعيةفي اجلامعة  بالتعاون مع كلية احلقوق وإدارةالعلوم  "التعددالثقافي" 
حاصلة على لقب ثالث في القانون من جامعة تل ابيب، واللقب الثاني )بامتياز( من جامعة 
تل ابيب، حصلت على العديد من املنح الدراسية للطاب املتفوقني، وقامت بالعديد من االبحاث 
العلمية منها التخطيط والبناء في املجتمع العربي ورفع مستوى املساواه واالعتدال بني العرب 
اليهودية،  واليهود، قوانني السلطات احمللية، حقوق االنسان وهجرة السكان العرب للمدن 

وتعمل على تطوير التفكير االبداعي لدى الطاب العرب.
عزيز قعدان وانس أبو مخ: حل بديل الضطرابات االنتباه والتركيز 

قعدان وأبو مخ هما أصدقاء الطفولة من باقة الغربية� قصمتهما هي روايةمألوفةفيصناعة
االولفيعل اللقب  التكنولوجياالعاملية،ولكنهاأقلشهرةفياملجتمعالعربي. وقدأكماالدراسةفي 
21 اسسا سويا  16 عاما، ضمن مسار امتيازي. في جيل  وماحلاسومبنجامعةحيفافيسن 
Myndlift. وهي عبارة عن شركة ناشئة تطور حلول بديله لقضية االضطرابات في التركيز 

من خال تدريب موجات املخ.
منذ تأسيسها في العام 2014، قاما بتجنيد اكثر من 2 مليون دوالر من مستثمرين في الباد 
واخلارج، بينهم مستشفىأمريكي وفتح امكاتب في سان فرانسيسكو. يعمل هذا املنتج اليوم  
في مئات العيادات في جميع أنحاء العالم،والتيمن خالها ميكن أن تساعد املرضى على حتسني 

االنتباه أو الهدوء وتخفيف القلق. 
نور جهشان بطشون: تعزيزالعملبينالنساءالعربيات

ناشطة اجتماعية تعمل على رفع مستوى التشغيل في املجتمع العربي وللنساء خاصة، مديرة 
عامة مشاركة في مبادرة كولكتيف اميباكت- املشاركة في تطوير التشغيل في املجتمع العربي. 
حاصلة على اللقب الثاني في علم النفس التنظيمي من جامعة بنغوريون.مستشارة تنظيمية، 
ذوخبرة واسعة في العمل مع قطاع األعمال واملتخصص في ريادة تنويع املواردالبشرية،جزء 
من فريق إدارة مبادرة كولكتيف اميباكت منذ اقامته وتركزأنشطتها على قيادة االستشارة 
والتغيير في الشركات التجارية التي تعمل مع املشروع. تقوم من خال عملها كمديرة عامة 
مشاركة بالعمل على دفع الشركات الكبيره بفتح املجال امام املوظفني العرب للوصول الى 

الوظائف االدارية العليا في هذه لشركات .
  محمد حامد: رفع الوعي لدى املجتمع العربي للفحص املبكر المراض السرطان 

مبرض  اصابتها  بعد  مرمي  اخته  توفت  عندما  عاما،  ابن15  كان  عندما   ،)28( حامد  محمد 
السرطان، ولقد مرت العائلةخالها بظروف صعبة اثرت في محمد بعد ان شاهد عدة فئات من 
املجتمع العربي حتتاج الى عاج، باإلضافةالى عدم الوعي في املجتمع العربي ملتطلبات الدعم 
واملساعدات التي يحتاجها املريض وعائلته وخصوصا باللغة العربية،  ولهذا قام في العام 
2011،بتأسيس جمعية مرمي، والتي تعمل في عدة مجاالت منها ويعتبر من أكبرمشاريعها 
بضرورة  لتذكيرالنساء  الزهري  العامةباللون  املباني  تضاء  الزهري"،والتي  "أكتوبر  هو 
الفحص املبكر للثدي )ميموجرافيا(. كما أضاء هذا العام مبنى السفارة األمريكية في تل ابيب 
،ومبنى الداغون في ميناء حيفا،وأماكن أخرى. يعمل اليوم في اجلمعية 800 متطوع في 40 
فرع يعملون على إقامة فعاليات ندوات ومحاضرات تهدف الى رفع مستوى الوعي والفهم 
المراض السرطان واخلطوات الوقائية من اجل اكتشاف املرض مبكرا وبهذا رفع احتماالت 

التغلب عليه وانقاذ حياة االنسان.
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