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عــــدد تشرين الثاني
  في االسواق

 أسيل زيبق .. تكسر الحواجز في 
عالم االزياء

ال����������������ن����������������ص����������������راوي ع���������������������دي زع��������ب��������ي
الثانية  املرتبة  يحقق  س��ن��وات(   10(
العاملية الذهني  احلساب  مسابقة  في 

مكاتب "كل العرب" - 
الناصرة

السمري  ل���وب���ا  أف������ادت 
الشرطة  بلسان  الناطقة 
ف���ي ب��ي��ان��ه��ا االث���ن���ن أنه 
)ليلة  زمي��ر  منطقة  "ف��ي 
االث��ن��ن( وخ���ال نشاط 
لقوات من شرطة حرس 
احل����دود مت ال��ك��ش��ف عن 
وكر داخله 4 فلسطينين 
قانونية  ت��ص��اري��ح  دون 
وكمية  ال���ب���اد  ل���دخ���ول 
ك���ب���ي���رة م����ن االغ�������راض 
مسروقة  بأنها  املشتبه 
وال����ت����ي ش��م��ل��ت أج���ه���زة 
حواسيب نقالة وهواتف 
خ���ل���ي���وي���ة وك����ام����ي����رات 

مبلغ  وك���ذل���ك  ت��ص��وي��ر 
االوراق  م��ن  ب��ه  ب���أس  ال 
نحو  شمل  ومب��ا  النقدية 
وكذلك  شاقل  االف   10
2.200 يورو، هذا ووفقا 
للشبهات فإن املضبوطات 
وسرقة  الق��ت��ح��ام  ت��ع��ود 
مواطنن  م����ن����ازل  ع�����دة 
بلدة  ف����ي  اس���رائ���ي���ل���ي���ن 
حيث  هناك  الى  مجاورة 
االثنن  ي����وم  ص��ب��اح  مت 
مت����دي����د ف����ت����رة اع���ت���ق���ال 
طولكرم  م��ن  املشتبهن 
من  االربعينات  في  وهم 
اعمارهم وذلك على ذمة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل���اري���ة"، 

وفقا للبيان.

أيوب مراسل  تامر  من: 
موقع العرب وصحيفة 

كل العرب
سهى  ال���ف���ن���ان���ة  ن��ظ��م��ت 
مرعي، معرضها اخلاص 
قاعة  ف���ي  ل��ل��رس��وم��ات، 
جبرائيل  سانت  كنيسة 
ف����ي م���دي���ن���ة ال���ن���اص���رة 
العشرات  حضور  وسط 
العربي  امل��ج��ت��م��ع��ن  م���ن 

واليهودي.

ه����ذا وت��ع��م��ل س��ه��ى في 
كمعلمة  ال��ت��دري��س  مهنة 
مل��وض��وع ال��ع��ل��وم، وهي 
أحبت  اط��ف��ال،  لثاثة  أم 
والدها  خال  من  الرسم 
الذي كان يرسم، فاكسبها 
هذه الهواية، وهذا يعتبر 

أول معرض لها.
وف����ي ح��دي��ث م���ع سهى 
"الرسم  ق��ال��ت:  م��رع��ي، 
الوقت  ك���ل  ه���واي���ة  ك����ان 

فاز الطالب عدي زعبي إبن مدينة الناصرة البالغ من العمر 
10 سنوات، في املرتبة الثانية في مسابقة احلساب الذهني 

العاملية "يو سي ماس" والتي أقيمت في دبي .
ويشار الى أن احلديث يدور حول مسابقة تقام منذ 21 
عاًما، وتقام كل سنة في دولة مختلفة، وقد تأهل الطالب 
جامعة  ف��ي  احمللية  املسابقة  ف��ي  ف��وزه  بعد  زعبي  ع��دي 
اخلضوري في طولكرم منذ حوالي شهرين، ليذهب إلى 
دبي للمسابقة العاملية ويحقق املركز الثاني من بن 5000 

طالب من حوالي 60 دولة حول العالم.
وت���درب ع��دي زع��ب��ي ال���ذي ي���درس ف��ي م��درس��ة راهبات 
 "ucmas" املخلص في الناصرة، في الدورة التي تسمى
في الباد ليكتسب املهارة في حل املسائل احلسابية بشكل 
 200 حل  ليستطيع  األول  املستوى  ال��ى  ويصل  سريع، 

مسألة في 8 دقائق فقط.
وفي حديث ملوقع العرب مع سماهر زعبي والدة الطالب، 
قالت: "رافقنا عدي إلى دبي. كان حلما بالنسبة لنا وقد 
حتقق بفضل الله عز وجل". وأضافت: "املنافسة كانت 
قوية، وعدي دخل هذه الدورة فقط منذ 9 أشهر، واحلمدلله 

وصل الى العاملية بحصوله على املرتبة الثانية دوليًا".
يذكر ان مركز قيم للتميّز هم القائمون على البرنامج في 
الباد. وذكروا ان الطالب عدي زعبي يجهز نفسه للمرحلة 
السنة  بها في  اجل اإلشتراك  املعداد من  بدون استعمال 

القادمة في اندونيسيا.

ال�����ف�����ن�����ان�����ة س�����ه�����ى م������رع������ي ت����ن����ظ����م م����ع����رض����ه����ا اخل�����������اص ل�����ل�����رس�����وم�����ات ف�������ي ال�����ن�����اص�����رة

أب��ي ك��ان رس��اًم��ا ولكن لم  ل��ي،  بالنسبة 
يكمل الن الرسم ال يجني املال من أجل 
العيش، وإنطاق هذا املعرض يعد مياد 
مع  وتواصلت  عدت  لي،  بالنسبة  جديد 

ذاتي ومع الشيء الذي أحب".
أب��ح��ث ع��ن الشهرة  وأض���اف���ت: "ان���ا ال 
أن  وأحببت  الرسم،  هي  متعتي  وامل��ال، 
هم  يستمتعوا  حتى  بها  ال��ن��اس  اش���رك 

أيًضا".
وأردفت حول دعم املجتمع لهذه املبادرات: 
"ع��ن��دم��ا ق��م��ت ب��ال��رس��م وجت��م��ي��ع هذا 

يوًما  افكر  لم  املعرض،  واقامة  اللوحات 
اذا كان مجتمعنا يدعم أم ال وال يجب أن 
ابقى مكتوفة األيدي وأنتظر، كان هدفي 
أن اصنع مبادرة وأضع كل طاقتي بها، 

وادعي املجتمع ليأتي ويدعم".
يأخذ  أن  الفن  "على  حديثها:  وختمت 
الفن عندما  حيزا أوسع في حياتنا، الن 
يأخد مساحة أكبر سيتقلص العنف، الن 
العنف ملجأ لتفريغ العنف بشكل سلبي، 
وانا مع أن تكون بشكل إيجابي عن طريق 

الرسم والفنون واملسرح".
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الفنانة سهى مرعي
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