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ف��������رق��������ة دب��������ك��������ة "دروي�������������������������ش" م����������ن ع����������راب����������ة ال��������ب��������ط��������وف ت��������ف��������وز ب�����امل�����رت�����ب�����ة 
االول�������������ى ع�����امل�����ي�����ا ف�������ي م�����ه�����رج�����ان رمي�����ي�����ن�����ي ل�����ل�����رق�����ص ال����ش����ع����ب����ي ف�������ي اي����ط����ال����ي����ا

زوج����������������ان م��������ن ال����ب����ع����ي����ن����ة 
بابنتهما  يرزقان  جنيدات 
ع���ام���ا   17 ب���ع���د  ال���ث���ان���ي���ة 
ل����������������ى و ال ا ة  د ال و م������������ن 

تصوير ومونتاج: تامر أيوب
 2016 حاسوب  مهرجان  شفاعمرو  مدينة  في  أقيم 
املجتمع  ف��ي  تكنولوجي  ح���دث  أك��ب��ر  يعتبر  وال����ذي 
العربي والذي يضم ما يقارب 30 مشروعا تكنولوجيا 
 Intel ,Google مثل  ال��ش��رك��ات  ك��ب��ار  مب��ش��ارك��ة 

.,Marvell
شهد املهرجان توافدا كبيرا من الوسط العربي قادمني 
للتمتع باإلختراعات العديدة املوجودة في املهرجان, 
أجسام  ذكية,  روبوتات  األبعاد,  ثالثية  تقنيات  مثل 
تستحق  التي  الرائعة  النماذج  من  والكثير  متحركة 
املشاهدة. قمنا في تلفزيون العرب بجولة في مهرجان 
حاسوب واعددنا لكم هذا التقرير الشيق .. مشاهدة 
 ARAB ممتعة. تابعوا التقرير على تلفزيون العرب
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رزق الزوجان زياد محمد موسى وسهاد رفعان موسى من 
بلدة البعينة النجيدات , مساء الثالثاء , بطفلتهما الثانية بعد 
17 عاما من والدة ابنتهما االولى .واحتفلت العائلة باملولودة 
اجلديدة , والتي اطلق عليها اسم )ام كلثوم( , حيث توافد 
اقارب العائلة الى بيت الزوجني محمد وسهاد موسى في 
البعينة النجيدات وباركوا لهما املولودة الثانية بعد انتظار 

دام 17 عاما على والدة ابنتهما االولى.
الزوجان اكدا انهما لم ييأسا من رحمة الله وكانا على يقني 
ان الله سيرزقهما مبولود اخر ليكون اخا او اختا البنتهما 

التي تبلغ من العمر االن 17 عاما.

من: عبد حسني - مراسل 
وصحيفة  العرب  موقع 

كل العرب 
ف������������ازت ف������رق������ة دب����ك����ة 
"دروي��������������ش" ال���ت���اب���ع���ة 
محمود  الثقافي  للمركز 
درويش في عرابة البطوف 
في  عامليا,  االولى  باملرتبة 
للرقص  رمييني  مهرجان 
كما  ايطاليا,  في  الشعبي 
محمود  االس���ت���اذ  ح��ص��ل 
اب��و ج��ازي وامل���درب عماد 
دراوشة على جائزة افضل 
م���درب���ني ل��ه��ذا ال���ن���وع من 

وقد  الشعبي,  الفولكلور 
راف���ق االع���الن ع��ن نتائج 
جلنة التحكيم الوقوف من 
االف احلضور والتصفيق 
منصة  اعتلى  فيما  احل��ار, 
بلدية  رئ���ي���س  امل���ه���رج���ان 
عاصلة  علي  املربي  عرابة 
وامل��درب��ني وأع��ض��اء فرقة 
ال��دب��ك��ة, وق��د رف���رف علم 
مدينة عرابة على املنصة الى 
جوار الكوفية الفلسطينية 
التي تقلدها اعضاء الفرقة, 
وقدم عاصلة درعا تذكاريا 
م��ه��رج��ان رمييني  مل��دي��رة 

االيطالي معبرا عن اعتزازه بهذا املهرجان 
وش��اك��را ح��ف��اوة ال��ت��ك��رمي ل��ع��راب��ة وفرقة 
محمود درويش, فيما تسلم رئيس البلدية 

وادارة الفرقة درع اجلائزة االولى ومنح 
كل فرد من افراد الفرقة ميدالية املهرجان 

في أجواء من السعادة.

arabTV ع��������ل��������ى  ت��������ق��������ري��������ر 
في   2016 ح������اس������وب   م�����ه�����رج�����ان   
واسعة م���ش���ارك���ة  وس����ط  ش��ف��اع��م��رو 


