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ره�����������ط  ي��������������������������زور  األم������������ري������������ك������������ي������������ة  ال�����������س�����������ل�����������ة  ل�������������ك�������������رة   NBA وف���������������������د 
وي�������������ج�������������ري مت���������ري���������ن���������ا م��������ش��������ت��������رك��������ا ل�����������ط�����������اب م�������������ن ال�������������ع�������������رب وال���������ي���������ه���������ود

عّمم املركز اجلماهيري في 
رهط ، بيانا جاء فيه: "زار 
وفد من العبي كرة السلة 
مدينة  األمريكية   NBA
رهط، حيث أجرى مترينا 
من  ع��رب  لطالب  رياضيا 
مدينة رهط وطالب يهود 
من املجلس اإلقليمي شافير 
وطالب من مجلس إقليمي 
في  وك��ان  سوريك.  ناحل 
استقبال الالعبني واملدرب 
األمريكية  السفارة  ووف��د 
الشيخ  امل��رح��وم  قاعة  في 
أبو  األف��ي��ن��ش، عطا  ع��زات 
رهط  بلدية  عضو  مديغم، 
الصناعة  ملف  ومسؤول 
والتجارة، وفؤاد الزيادنة، 
اجلماهيري،  املركز  مدير 
وح����س����ن زوي���������د، م���دي���ر 
املركز  في  الرياضة  قسم 
اجل��م��اه��ي��ري وع���دي���د من 
الضيوف واملدعوين. وقد 
ج����اءت ه���ذه امل���ب���ادرة من 
األمريكية  ال��س��ف��ارة  ق��ب��ل 

ف��ي ال��ب��الد، وذل���ك بهدف 
تقوية الروابط االجتماعية 
العربي  ال���ش���ع���ب���ني،  ب����ني 
من  البالد  في  واليهودي 

خالل الرياضة".
مديغم  أب�����و  ع���ط���ا  وق������ال 
ان���ه���ا م����ب����ادرة ط��ي��ب��ة من 
السفارة االمريكية ونأمل 
ممثالة  لفعاليات  بدعمهم 
كل  وش��ك��ر  املستقبل  ف��ي 
الفعالية  ف���ي  س��اه��م  م���ن 
وب������االخ������ص م���س���ؤول���ة 
في  األجتماعية  العالقات 
ديبي  األمريكية،  السفارة 
املركز  وم���دي���ر  دروك������ر، 
اجلماهيري فؤاد الزيادنة، 
ومدير قاعة الشيخ عزات 
االفينش ناصر الدراوشه، 
االمريكي  للوفد  ذك��ر  كما 
قرار رئيس البلدية اطالق 
اسم املرحوم املالكم محمد 
قاعة  ع���ل���ى  ك�����الي  ع���ل���ي 

رياضية جديدة.
أم��ا ف���ؤاد ال��زي��ادن��ة، مدير 

وصحيفة  ال��ع��رب  موقع  م��راس��ل  ناصر  محاسن  م��ن: 
"كل العرب"

اجتمع البروفيسور ابن الناصرة حسام حايك وبيل غيتس 
في لقاء عمل في جنوب أفريقيا حيث قام البروفيسور حايك 
بتجنيد بيل جيتس الذي تبرع ب %99 من امواله ملعاجلة 
مشاكل العالم الثالث للبحوث الي يجريها والتي كان اخرها 

تطوير جهاز للكشف عن مرض السل بصورة مبكرة.
ويعتبر البروفيسور حايك من الرائدين في العالم اجمع في 
البحوث العلمية والعمل على اختراع اجهزة طبية تساعد 
امراض مزمنة وطرق معاجلتها  بالكشف عن  الطب  عالم 

أو اكتشافها مبكراً لتفاديها.
ويشار إلى أّن البروفيسور حايك قد قاد فريقا من الباحثني 
األجانب يعملون معه في معهد العلوم التطبيقية )التخنيون( 
أنواع  املبكر عن مختلف  إلكتروني للكشف  الختراع أنف 
االختراع  هذا  إسرائيل  في  الباحثون  ويعتبر  السرطان. 

من: سليمان حلبي- مراسل موقع العرب وصحيفة كل 
العرب

شارك املئات من اخلضريني عربا ويهودا في املظاهرة التي 
انطلقت من مبنى احلبوب الداغون، مروًرا بشارع بن غوريون 
حتى دوار البهائيني. وتأتي املظاهرة لوقف قتل احليوانات 

والطيور وأكل حلومها، ولزيادة الوعي حول اخلضرية.
وأوضح الناشط شربل بلوطني من حيفا أن "هذه املسيرة 
مؤثرة تأتي لرفع نسبة الوعي عند العرب واليهود من اجل 

نصرة الكائنات احلية ومساعدتها والشفقة عليها".
وأضاف: "نسبة العرب اخلضريني تصل الى 10 باملئة وهم 
في زيادة مستمرة ورويدا رويدا سيعلم الباقون عن معاناة 

احليوانات في املصانع وكيف يجب التعامل معها".

من: محاسن ناصر - 
العرب  موقع  مراسل 

وصحيفة كل العرب 
التركي  بالرئيس  تيمنًا 
رج���ب ط��ي��ب أردوغ����ان 
امل��واط��ن طارق  ، أط��ل��ق 
زي�����������اد ن������ص������ار ع���ب���د 
احل����م����ي����د م�����ن س���ك���ان 
مولوده  على  كفرمندا 
الثالثاء،  ي���وم  اجل��دي��د 
إس���م أردوغ�������ان. ه���ذا، 
التواصل  موقع  وعبر 

امل���������������ئ���������������ات ف���������������ي م��������ظ��������اه��������رة 
اخل����������ض����������ري����������ن ف�������������ي ح�����ي�����ف�����ا

مواطن من كفرمندا ُيطلق إسم الرئيس 
التركي أردوغان على مولوده اجلديد

تداول  الفيسبوك  االجتماعي 
املولود  الطفل  النشطاء صورة 
احلميد،  عبد  ط��ارق  أردوغ����ان 
الطفل  ص����ورة  ح��ظ��ي��ت  ح��ي��ث 

بانتشار واسع .

امل��رك��ز اجل��م��اه��ي��ري، ف��ق��ال: "ن��ش��ك��ر كل 
م���ن ق���ام ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا ال��ل��ق��اء املميز. 
اي��ج��اب��ي��ة من  امل���ب���ادرة تعتبر خ��ط��وة  ه���ذه 
الشعبني،  أب��ن��اء  ب��ني  التعايش  تقوية  أج��ل 
ال��ري��اض��ة ه��ي رس��ال��ة ال��س��الم ال��ت��ي يجب 
نحن  لذلك  طالبنا،  نفوس  في  نغذيها  أن 
الرياضة بكافة  أعيننا تطوير  نضع نصب 
تنظيم  خالل  من  رهط  مدينة  في  أشكالها 
الشبيبة  وأب��ن��اء  ل��أوالد  مختلفة  فعاليات 

الرياضة  والقاعات  املركز اجلماهيري  في 
انه  الى  "يشار  البيان:  له".وختم  التابعة 
في رهط فريق واحد ميارس رياضة كرة 
االسرائيلي  ال��دوري  ضمن  ويلعب  السلة 
شبيبة )أ( ويدربهم املدرب محمد ابو مديغم 
برعاية قسم الرياضة ومديره حسن زويد 
م��ن امل��رك��ز اجل��م��اه��ي��ري. وج����اري العمل 
براعم  ضمن  آخ��ري��ن  فريقني  إق��ام��ة  على 

الرياضة".

أفريقيا جنوب  في  غيتس  وبيل  حايك  حسام  البروفيسور  بن  جمع  عمل  لقاء 

نحو  منذ  متواصلة  أبحاث  ثمرة  جاء  ال��ذي 
سنتني بتمويل من االحتاد األوروبي بلغ 1.7 
مليون يورو إجنازا علميا هاما يعول عليه في 
الداء اخلبيث. وبفضل هذا اجلهاز  مكافحة 

سيتمكن األطباء من رفع نسبة الناجني من 
األمراض السرطانية عند اكتشافها مبكرا من 
%10 كما هو اليوم إلى%90 وسيتم تزويد 

املؤسسات الطبية به.


