"החינוך
והמפלט מחיי עוני
וחוסר תקווה"
הוא

המפתח

ששכל

בראשות ד״ר עז א־דין אבו אל־עייש
קרן בנות לחיים,
חלוקת מלגות
ערכה \ק
ב״עופרת יצוקה״ שלוש בנות,
האקדמית אחוה
מהמכללה
ערביות ויהודיות
גודנ \יות,

ויויאןברקוביצ׳י ,נשיא המכללה

רופא
דור גפני
הפלסטיני,
^^
בתמונה ומימין
אל־עייש ,ששלוש
לשמא׳לוד״רעזא־
$TS1$לשמא׳לוד״רעזאדין$TS1$
גרובגלר ,סטודנטיות ובני
$DN2$המכללה $DN2$ר״ר אתי
מירי בשוגג של טנקצה״ל אל ביתו
כללה
$DN2$לשמא׳לוד״רעזאדין $DN2$אבו אל־עייש,
דין
ממשלת מחוז
ראש
משפחותיהן.
ג׳בליה(צפון רצועתעזה) בשנת 2009
בעיר
אונטריו קטלין
השתתף באח־
$TS1$באחרונה$TS1$
במהלך מבצע״עופרתיצוקה״,
״החינוך הוא המפתח והמפלט מחיי עוני
סטודנטית
וויין,
אשר
אחוה
ממכללת
וחוסרתקווה״ ,אמר ד״ר אבו
$DN2$באחרונה $DN2$בטקסחלוקתמלגות מיוחד של המכללה
רונה
באירוע.
אל־עייש
קטיה
קיבלה מלגה,
״חינוך של נערות ונשים צעירות בפרט,יכול
האקדמית אחוה ,בשיתוף קרן מקנדה.
שגרירת
אפנטייב,
עו״ד
בישראל
קנדה
עולמנולהומאני יותר ,חופשי
לעשות את
גניקולוג ומומחהלפו־
$TS1$לפוריות$TS1$
ד״ר אבו
אל־עייש,
ויויאןברקוביצ׳י
להעניק מלגות
לחיים׳ גאה
2009$1ST$ב$1ST$ב־ ושלו .קרן ׳בנות
$DN2$לפוריות $DN2$שאף היה מועמד לפרסנובל לשלום
ריות
המכללה
ונשיא
פרופ׳עליאן
ולסיום
2009$2ND$ב $2ND$חי כיום בקנדה.לזכרבנותיו ,הוא ייסד לסטודנטיות במטרהלהביאלהצלחתן
2009
אלקרינאוי
לחיים ,הלימודים האקדמייםבהצלחה״ .חברו ,פרופ׳
קרן בשם
(Life for Daughtersבנות
צילום אלכס מולגן
לתמיד) ומשמש נשיאה .הקרן עוסקת במ־
או
$TS1$במתן $TS1$אלקרינאוי ,אמר בטקס :״הבחירה של ד״ר
אבואל־עיישלהעניק מלגותלסטודנטיות
$DN2$במתן $DN2$חינוך וגישהלבריאות עבור נערות ונשים
תן
ממגזרים שונים מגיעה ממקום של נתינה,סל־
$TS1$סלחנות$TS1$
במסגרת
בעזה בפרט ובמזרח התיכוןבכלל.
המלגות,
$DN2$סלחנות$DN2$ורצוןלדוקיום״ .אחתממקבלות
חנות
אל־עייש הגיע לארץ
פעילות הקרן ,ד״ר אבו
הסטודנטית אביבית צוקרמן כהן ,לומדת במ־
$TS1$במכללה$TS1$
וביום חמישי העניקמלגות ל־  15סטודנטיות,
$DN2$במכללה$DN2$לתואר שני בתרבות עםישראל והורא־
$TS1$והוראתה$TS1$.
כללה
וחילוניותהלומדות
ערביות ויהודיות ,דתיות
לבני 30
$DN2$והוראתה $DN2$.אביבית  ,)57אשר למדהבמסלול
תה.
ולםטודנטיות נוס־
$TS1$נוספות$TS1$
במכללה האקדמית אחוה,
פלוסבמכללה ,עומדת בפני סיום השנה הרא־
$TS1$הראשונה$TS1$
פות
$DN2$נוספות $DN2$מאוניברסיטאות בןגוריון וחיפה.
$DN2$הראשונה$DN2$לתואר השני .״אני אם יחידנית לשלוש
שונה
בירושלים
הטקס נערךבמלון קינג דיוויד
ולסיים
בנותוהמלגה תסייעלי מאודלהמשיך
במעמד ראש ממשלת מחוז אונטריו(קנדה)
המיוחלבכבוד״ ,סיפרה.
את התואר
קטליןוויין ,שגרירת קנדה בישראל עו״ד
ד״ר עז א־דין אבו
מבנותיו נהרגו

האקדמית

אלקרינאוי,מנכ״לית המ־
$TS1$המכללה$TS1$
אחוה פרופ׳
עליאן

