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1700-550-110 خدمة الزبائن www.sbitany.com/dealsللعروض  زوروا موقعنا:

محضر طعام

مفرمة

مملس شعر

HR1396/00

BRE650/00HR7762/90 

HP8361/00

ماكينة الزالة الشعر
HP8656/00

مصفف شعر

مجفف شعر   
BHD176/00 HR1316/10

خالط يدوي

• استخدام مثالي
لتحضير الحساء

والمخفوقات
وا�طعمة المهروسة

• يمكن غسل
قطعها بالجالية

500 واط

• 1لتر

• يمكن غسل
قطعها بالجالية

• 500واط 

 

 • 2 لتر

 • أكثر من 28 وظيفة
 • 750 واط 

 power shop تقنية • 
 الداء تقطيع عالي

  

 

• تقنية ا�يونات
لشعر حيوي

• ضربة هواء بارد
لتثبيت الشعر

2200 واط

• تدفق بخار بحجم 120 غم\ دقيقة
• قاعدة سيراميك 

• 2300واط

• ماكنة ازالة الشعر
للساقين ،الجسم

والوجه
• مضادة للماء 

• 8 ملحقات 

• تقنية ا�يونات لشعر حيوي 
• 5 ملحقات لتصميم الشعر

1000 واط

• حرارة عالية تصل حتى 230

• صفائح من السيراميك المدمج
 بالكيراتين لالنزالق

مكواة
GC2045/35          

عصارة
HR2738/00 

• 0.5 لتر

• يمكن غسل
قطعها بالجالية 

• 25 واط
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ــر ــ ــوف ــ ــت ــ م
لــــــــــــــدى

مهرجان رام الله للرقص المعاصر 2019 
يطرح سؤال المستقبل تحت شعار "ع وين؟!"

كتب يوسف الشايب:

تنطلق الدورة الرابعة عش����رة من مهرجان 
رام الله للرقص المعاصر، وتنظمه سرية رام 
الله األول����ى، في الثالث من نيس����ان المقبل 
وحت����ى الحادي عش����ر منه، حاملة ش����عار "ع 

وين؟!"
وتأت����ي دورة المهرجان له����ذا العام تحت 
شعار "َع وين؟!"، كس����ؤال يطرحه المهرجان 
حول مصيرنا ومستقبلنا الوطني واالجتماعي 
واالقتصادي والثقافي والتربوي؛ سؤال حول 
مستقبل الفنون بشكل عام، والرقص بشكل 
خاص، ف����ي ظل واق����ع سياس����ي واجتماعي 

واقتصادي صعٍب وقاٍس.
وتتضمن نس����خة المهرجان له����ذا العام 
تس����عة عشر عرضًا لخمس عشرة فرقة، منها 
ثالث فرق فلس����طينية، وفرقت����ان عربيتان، 
وعشر فرق أجنبية، فيما تتوزع العروض على 

مدينتي رام الله، والقدس.
وقال خالد عليان، مدير المهرجان ل�"األيام": 
إن من بي����ن ما يمي����ز هذه ال����دورة  تنظيم 
"ملتقى الرقص" للمرة األولى، ويس����تضيف 
خمس����ة عش����ر ممث����اًل لمهرجان����ات عربية 
وأجنبية، ومديري مس����ارح وم����دارس رقص 
معروفين عالميًا، كمدير مسرح "سادلرز ويلز" 
في بريطاني����ا، ومديرة العالق����ات الخارجية 
لفرق����ة أكرم خان، ومدير مهرجان "نمش����ي" 
في المغرب، ومدي����رة مهرجان "الرقص على 
الحافة" في هولندا، ومدير مهرجان المسرح 
الراقص ف����ي بولندا، وغيرهم، بحيث يلتقون 
فنانين وممثلي فرق ومس����ارح ومؤسس����ات 
فنية فلس����طينية يقارب عددهم الخمس����ة 
وعشرين، ما من شأنه أن يمد جسور التواصل 
فيما بينه����م، باتجاه التعري����ف بمنتجهم 
الفني، أو لجهة الخروج بش����راكات وإنتاجات 

مشتركة.
علي����ان،  وف����ق  الملتق����ى،  ويه����دف 
إل����ى إفس����اح المج����ال أمام ف����رق الرقص 
الفلسطينيين  والراقصين  الفلس����طينية 
ومشاريعهم  وأعمالهم،  أفكارهم،  لعرض 
إنتاجه����ا  س����يتم  الت����ي  أو  المنتج����ة 
التعاون،  إمكانية  ف����ي  والبحث  للضيوف، 
واس����تضافتها في المهرجان����ات الدولية 
والعربي����ة، أو المش����اركة ف����ي اإلنتاج، أو 
تأمين إقامة فني����ة للراقصين والراقصات 
والفرق الفلس����طينية لتطوير إنتاجاتهم، 

أو توفير فرص التدريب والتعليم.
وأضاف علي����ان: هناك أيضًا مؤتمر الرقص 
والجسد، ويتناول موضوعة الجسد في الوطن 
العرب����ي من ع����دة أبع����اد ثقافي����ة، وفكرية، 
وفلسفية، وجمالية، واجتماعية، وغيرها، هذا 
باإلضافة إلى دورة الرقص والفيديو، ويشرف 
عليها األلماني مايكل ماوريسن وأخرج عديد 

األفالم لراقصين عالميين.
فرق����ة  المهرج����ان  فعالي����ات  وتفتت����ح 
"آكروراب" الفرنس����ية الت����ي يديرها مصمم 
الرق����ص الفرنس����ي والجزائ����ري األصل خضر 
عتو، بعرضها المميز "OPUS 14"، وذلك مساء 
الثالث من نيس����ان المقبل، في قصر رام الله 

الثقافي.  
ويناق����ش العرض موض����وع العال����م الذي 
نعيش في����ه، ووظيف����ة "الهيب ه����وب" في 
التعبير عن المهّمشين في المجتمع، وإعادة 
اكتشاف لغتهم غير المسموعة التي يعبرون 
من خاللها عن أنفس����هم وعن عدم المساواة 
االجتماعي����ة، والسياس����ية، والثقافية، وعن 

االختالف بين الثقافات المتعددة.
وقال عليان: عرض االفتتاح بحد ذاته حدث 
ممي����ز، خاص����ة أن مهرج����ان رام الله للرقص 
المعاصر يسعى الستضافة الفرقة منذ عشر 
س����نوات، ونجح في ذلك أخي����رًا، عالوة على ما 
يحمله عرض االفتتاح م����ن تميز على صعيد 

الشكل والمضمون.
جدير بالذكر أن مهرج����ان رام الله للرقص 
المعاصر 2019، يقام بالش����راكة مع بلدية رام 
الله، وبدعم من وزارة الثقافة الفلس����طينية، 
والفن����ون  للثقاف����ة  العرب����ي  والصن����دوق 
السويس����رية  الثقافية  والمؤسس����ة  )آفاق(، 
)بروهلفتس����يا(، وشركة جوال، ومؤسسة عبد 
ان، وممثلية سويسرا، وشركة 

َّ
المحس����ن القط

المش����روبات الوطنية، ومؤسسة منى وباسم 
الفرنسية  القنصلية  وبالتعاون مع  حش����مة، 
العام����ة، والمجل����س الثقاف����ي البريطان����ي، 
ومرك����ز  الفلس����طيني،  الوطن����ي  والمس����رح 
يبوس الثقافي، وبش����راكة إعالمية مع عديد 

المؤسسات.

تايالند: أردني يقّر بقتل ابنه الرضيع عبر رميه في البحر
الش���رطة  أوقف���ت  ب:  ف  أ   - بانك���وك 
التايالندي���ة رجال أردنيا أق���ر بقتله طفله 
البالغ س���نة واح���دة من خالل دف���ع عربته 
إلى مياه خليج تايالند، على ما أعلن رئيس 

هيئة الهجرة في البالد أمس.
ووقع���ت جريم���ة القت���ل المفترضة في 

مدينة باتايا الس���احلية حيث كان األردني 
وائل نبيل س���لمان زريق���ات البالغ 52 عاما 
يمضي إج���ازة مع زوجت���ه وطفلهما البالغ 

سنة واحدة.
وقد أوقف الرجل بعدما عثر صيادون في 
ميناء باتايا الرئيس���ي أول م���ن أمس على 

جثة الطفل الرضيع.
وق���ال رئي���س هيئ���ة الهج���رة الرائ���د 
س���وراخاتي هاكبارن ف���ي مؤتمر صحافي 
أمس: "أق���ر الليلة الماضي���ة بأنه ربط ابنه 

داخل عربة األطفال ودفع بها إلى البحر".
وقد وصل الثنائي إلى الفندق التايالندي 

ف���ي 6 آذار، ثم عمد الوال���د بعد يومين إلى 
أخ���ذ الطفل وقال للزوجة إن���ه عهد به إلى 

آخرين.
واشتكت الزوجة للس���لطات ما أسفر عن 

توقيف زريقات.
وأضاف س���وراخاتي: "ق���ال األب إنه غير 

ق���ادر على تربية الطفل وإنه ال يريد أطفاال. 
هذه قصة مفجعة".

وسيحاكم الرجل األردني بموجب الفقرة 
289 من القانون الجنائي التايالندي بتهمة 
قتل طفل عم���دا. وتصل عقوبة هذا العمل 

في حال اإلدانة إلى اإلعدام.

دراسة: مرضى القلب يواصلون التدخين
رغم اإلشارات التحذيرية التي ترسلها أجسامهم

ميونخ/ لندن - د ب أ: قال باحثون من أكثر 
من دولة إن الكثير من المدخنين يستمرون 
في التدخين أو يتصرفون بشكل غير صحي، 

رغم إصابتهم بمرض في القلب.
فح���ص الباحثون ف���ي دراس���تهم التي 
نشرت في العدد األخير من دورية "يوروبيان 
جورن���ال أوف بريفينت���ف كارديولوج���ي" 
األوروبي���ة للط���ب الوقائ���ي للقل���ب، أكثر 
م���ن 8200 حال���ة إصابة في القل���ب من 27 
آراءهم بشأن عاداتهم  واس���تطلعوا  دولة، 

الغذائية، وما يفعلونه في أوقات فراغهم.
ذكر 19% من المرضى أنهم اس���تمروا في 
التدخين بعد أن علم���وا أنهم مصابون في 
القلب، وتبين أن 82% منهم من البدناء، وأن 

34% منهم ال يتحركون إال قليال.
ولم يح���اول أغلب المدخني���ن اإلقالع عن 

التدخين.
وحس���ب الباحثين تحت إشراف كورنيليا 
كوتس���يفا، من كلية "امبريال كوليدج" في 
لندن، فإن نحو نصف حاالت الوفاة في أوروبا 

س���ببها اإلصابة بأحد أمراض القلب والدورة 
الدموية.

ولكن ما أثار اس���تغراب الباحثين بشكل 
خاص ه���و أن هؤالء المرض���ى توفرت لهم 

فرص كافية للوقاية من المرض.
وق���ال الباحث���ون إن توصي���ة الجمعيات 
الطبي���ة المتخصصة بتوفير إجراءات إعادة 
تأهيل لمرض���ى القلب، يتعلم���ون خاللها 
اتباع أس���لوب حياة صحي، كانت ذات تأثير 

محدود.
وذكر واح���د من بين كل س���تة مدخنين 
ش���ملتهم الدراس���ة أنه لم يتلق أبدا عرضا 
بمس���اعدته عل���ى اإلق���الع ع���ن التدخين، 
في حين ذك���ر نحو نص���ف المرضى الذين 
ش���ملتهم الدراسة أنه لم يتلق أبدا نصائح 

تساعده على التحرك أثناء حياته اليومية.
بل إن أعداد المدخني����ن ازدادت عند 
مقارنته����ا مع أعداد دراس����ات س����ابقة 
أجريت قب����ل أربع س����نوات، حيث ازداد 
عدد المدخنين، وتراجعت المشاركة في 

برامج إعادة التأهيل.
ش���ارك في الدراس���ة باحثون من المركز 
األلمان���ي ألم���راض القل���ب ف���ي مدين���ة 
فورتس���بورج، وباحث���ون م���ن مستش���فى 

فورتسبورج الجامعي.
وشملت الدراسة نحو 400 مريض من عدة 
م���دن ألمانية، حيث خضع ه���ؤالء المرضى 
للفح���ص واس���تطلعت آراؤهم بع���د 6 إلى 
24 ش���هرا من خضوعهم لتش���خيص خاص 

بالقلب.
ويرى ش���تيفان ش���ورك، المش���ارك في 
الدراس���ة، أن المش���كلة تكم���ن جزئيا في 
النظام الصحي "حي���ث ال تكاد فترة اإلقامة 
بالمستشفى تتس���ع لتوجيه المريض نحو 
اإلقالع عن التدخين، وربما لم يجد المريض 
إش���ارة إلى ضرورة التوقف عن التدخين إال 
في خطاب إخالء الطرف من المستش���فى.. 
رغ���م أن المرضى يكونون أكثر اس���تعدادا 
للتوقف عن التدخي���ن عندما يتم إبالغهم 
بخطر التدخين بشكل واضح وصريح.. علينا 

أن نحس���ن نقطة التقاطع بين المستشفى 
ومركز إعادة التأهيل".

وحسب شتورك فإن الكثير من اإلجراءات 
الت���ي يوصي به���ا الخبراء ضم���ن المبادئ 
الرئيس���ة للوقاية من أمراض القلب والدورة 
الدموية ال تس���تهدف المرضى، بل تخاطب 
رجال السياس���ة والصناع���ة، حيث تتضمن 
هذه التوصيات على س���بيل المثال خفض 
نس���بة الس���كر في األغذية وفرض ضرائب 

على األغذية غير الصحية.
كم���ا يوص���ي الباحث���ون بف���رض حظ���ر 
التدخين في األماكن العامة وحظر إعالنات 

التبغ.
دون���ر  نورب���رت  البروفيس���ور  وي���دري 
والطق  الباطن���ة  أس���تاذ طب  بانس���هوف، 
الوقائ���ي والتأهيلي بمدين���ة ماربورج، من 
خالل دراس���ات أخ���رى ومن خ���الل تجاربه 
اليومي���ة، أن هن���اك في الغال���ب هوة بين 
تصرف���ات المرضى وتوصي���ات األطباء "ألن 
األمر يكون ف���ي البداية متعلق���ا بأهداف 

مجردة ج���دا، مث���ل الوقاية م���ن التعرض 

لسكتة قلبية في المس���تقبل القريب.. في 

حين أن عالج آالم الظهر على س���بيل المثال 

يحقق نتائج مباشرة".

كما أيد دونر بانسهوف، الذي لم يشارك 

في هذه الدراسة، بقوة حظر الدعاية للتبغ، 

وقال إن���ه يتمنى أن يصبح تحويل المرضى 

لمراكز توعية المدخنين في ألمانيا أسهل 

مما هو عليه اآلن.

غير أن البروفيس���ور األلماني ش���دد على 

ضرورة قبول س���لوك المرض���ى بعد أن تتم 

توعيته���م جيدا بش���أن أض���رار التدخين 

"فعلينا نحن األطباء أال نش���عر بخيبة األمل، 

وعلينا أال نستهين بالمرضى عندما يحددون 

أولويات لهم غير السلوك الصحي".

ناسا: المهمات المقبلة إلى القمر والمريخ قوامها من النساء
واش���نطن - أ ف ب: أعلن رئيس وكالة الفضاء األميركية )ناسا( جيم 
برايدنس���تاين أن الش���خص المقبل الذي سيس���ير على س���طح القمر 
س���يكون على األرجح ام���رأة، متوقعا أن يكون أول ش���خص تطأ قدماه 

المريخ امرأة أيضا.
وقال برايدنستاين في مقابلة س���جلها الجمعة مع برنامج "ساينس 
فرايداي" عبر إذاعة "واي أن واي سي" األميركية لمناسبة اليوم العالمي 
للمرأة: "من المرجح أن يكون الش���خص المقبل الذي سيسير على القمر 
امرأة، كما أن أول شخص ستطأ قدماه سطح المريخ سيكون على األرجح 

امرأة".
���ر رئيس وكالة "ناس���ا" أيضا بأن تاريخ 29 آذار سيش���هد للمرة 

ّ
وذك

األول���ى في التاريخ خروج امرأتين في مهم���ة من محطة الفضاء. وهذه 

أول مرة تنفذ فيها مهمة خارج محطة الفضاء من طاقم نسائي بالكامل.

وستجري رائدتا الفضاء آن ماكالين وكريستينا كوخ عمليات صيانة.
وخلص جيم برايدنس���تاين إلى أن "ناس���ا تلتزم االستعانة بمروحة 
واس���عة ومتنوعة من أصحاب المواهب، ونحن نتشوق ألن تطأ قدما أول 

امرأة سطح القمر".
وش���اركت نس���اء كثيرات في مهمات فضائية ب���دءا برائدة الفضاء 
الس���وفياتية فالنتينا تيريشكوفا في 1963، فيما تضم وكالة ناسا في 

صفوفها عددا كبيرا من النساء.
غير أن رواد الفضاء االثني عشر الذين مشوا على القمر خالل مهمات 
"أبول���و" بي���ن 1969 و1972 كانوا جميعا من الرج���ال. ومذاك لم ينزل أي 

إنسان إلى القمر.

ضب��ط حوالى 1,5 ط��ّن كوكايين في مرفأ نيويورك
نيويورك - أ ف ب: ضبطت س���لطات مرفأ نيويورك حوالى 1,45 طّن 

من الكوكايين، وهي نس���بة قياسية من المضبوطات لم يشهد لها 

را إلى الرواج المتجدد لهذه المخدرات.
ّ

مثيل منذ 25 عاما تعّد مؤش

بط���ت الكوكايين التي تقّدر قيمتها في الس���وق بحوالى 77 
ُ

وض

مليون دوالر في الثامن والعش���رين من ش���باط داخ���ل 60 طردًا في 

حاوية ف���ي مرفأ نيويورك، أكب���ر موانئ المنطق���ة الواقع على بعد 

بضعة كيلومترات من نيويورك.

وبحس���ب عناصر التحقيق األولية، وضع التج���ار المخدرات عنوة 

���حنت من مرف���أ بوينافنتورا في 
ُ

ص لها التي ش
ّ
ف���ي الحمولة المرخ

كولومبيا، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس.

وأت���ت عميل���ة الضبط ه���ذه نتيجة تع���اون بي���ن إدارة مكافحة 

المخ���درات )دي اي ايه( ومصلحة الجمارك وخفر الس���واحل ووزارة 

الداخلية، فضال عن شرطة نيويورك.

وه���ي أكبر كّمية من المخ���درات تضبط في مرف���أ نيويورك منذ 

ضب���ط 2,7 طّن من الكوكايين في الموقع في العالم 1994، وفق إدارة 

مكافحة المخدرات.

وق���ال راي دونوف���ان المكل���ف بالتحقي���ق ف���ي "دي اي ايه" إن 

"الكوكايي���ن العدّو الل���دود لنيويورك في التس���عينيات يعود إلى 

ل دلي���ال على نّية 
ّ
الواجهة"، مش���يرا إل���ى أن  هذه العملي���ة "تمث

التجار تشكيل قاعدة مس���تخدمين يتناولون الكوكايين الممزوجة 

بالفنتانيل".

ن يعطى بوصف���ة طبية أقوى م���ن المورفين 
ّ
والفنتاني���ل مس���ك

بخمسين إلى مئة مّرة.

ي أكث���ر من 28 ألف أميركي نتيجة جرعات 
ّ
وفي العام 2017، توف

زائ���دة من هذه المخدرات أو أخرى مش���ابهة من الم���واد األفيونية 

عة.
ّ
المصن

"تويوتا" تطّور مركبة فضائية 
مأهولة مخصصة للقمر

طوكي����و - أ ف ب: أعلن����ت ش����ركة "تويوت����ا" 
الس����يارات مش����روعا لتطوير  اليابانية لصناعة 
مركبة قمرية مأهولة بالشراكة مع وكالة الفضاء 

اليابانية موجهة لمهمة مقررة في العام 2029.
وقالت الشركة إن االتفاق المبرم بين الطرفين 
يقتصر في الوقت الراه����ن على "درس إمكانية 
التعاون في استكش����اف الفض����اء )...( من خالل 
تسريع األبحاث المش����تركة حول مركبة مأهولة 

مع قمرة مضغوطة تغذى بخلية وقود".
وسبق لتويوتا أن ش����اركت في مشروع مرتبط 
بمحطة الفضاء الدولية وهي تس����عى هذه المرة 

لخطوة أكبر تتعلق بالقمر.
وقد عرضت رسما بيانيا للمركبة الضخمة التي 
تشبه دبابة هجومية بحجم حافلتين صغيرتين.
وتعم����ل المركبة بفض����ل خلية وق����ود قابلة 
للش����حن بالهيدروجي����ن وهي ق����ادرة على قطع 
مسافة عش����رات آالف كيلومتر على سطح القمر 
على ما أوضحت "تويوتا" خالل عرض الفكرة في 

منتدى حول استكشاف الفضاء في طوكيو.
وتندرج هذه المهمة التي من المقرر أن تستمر 
خمس س���نوات اعتب���ارًا من 2029 ف���ي إطار تجدد 
االهتم���ام العالمي بالقمر الذي كان األميركي نيل 
أرمسترونغ أول إنسان يطأ سطحه في العام 1969.

سلوفينية تقطع يدها 
بمنشار لتستفيد 
من عقود التأمين!

ليوبليان���ا - أ ف ب: أوقفت ش���ابة في الحادية 
والعشرين من العمر في سلوفينيا بعدما عمدت 
إلى قطع يدها لتستفيد من عالوات تأمين بقيمة 
مئات اآلالف من اليورو، بحسب ما أعلنت الشرطة 

أول من أمس.
وقال فالتر زرينس���كي الناطق باس���م ش���رطة 
ليوبليانا: "عمدت مع ش���ريك إل���ى بتر يدها عند 
مس���توى المعصم بوس���اطة منش���ار زاعمة أنها 

تعرضت لحادث".
ووقع���ت األحداث التي كش���ف عنه���ا أول من 
أمس في مطلع العام في إحدى ضواحي العاصمة، 
بحس���ب الش���رطة. ونجح األطباء في مستش���فى 

ليوبليانا الجامعي في ترميم يد الشابة.
وقد شّك المحققون في أمرها بعدما اكتشفوا 
أنه���ا أبرم���ت خمس���ة عق���ود تأمي���ن وحاولت 
االستفادة منها بعيد الحادثة. وهي كانت تأمل 
الحصول على ما مجموع���ه 380 ألف يورو، فضال 

 شهر بسبب إعاقتها.
ّ

عن 3 آالف يورو كل

)إ.ب.أ( مشهد عام لجبل فيزوف  البركاني شرق مدينة نابولي اإليطالية تغطيه الثلوج، أمس.            

نج��اة غواص بعدما ابتلعه حوت لبضع ثوان في جنوب إفريقيا!
بورت اليزابيت -جنوب أفريقيا-أ ف ب: انتش���رت على نطاق واسع عبر 
وس���ائل التواصل االجتماعي صور تظه���ر غواصًا من جنوب إفريقيا نجا 
بأعجوبة من الموت األس���بوع الماضي بعدما ابتلعه حوت قبالة س���واحل 

مدينة بورت إليزابيت جنوب البالد.
وقال الناشط البيئي راينر شيمف لوكالة فرانس برس "كنت قد بدأت 
بتصوي���ر الدالفين وأس���ماك القرش وطيور من نوع األطيش الش���مالي 
وبطاريق وطيور غاق كانت تقتات على الس���ردين حين ظهر فجأة حوت 

آت من األعماق مبتلعًا كل شيء في دربه".
وأضاف "ش���عرت بضغط حول وس���طي، أدركت فورًا ما يحصل لي. كل 
ذلك حصل في بضع ثوان فقط قبل أن يدرك الحوت خطأه ويفتح شدقه 

ويقذفني".
وش���هدت زوجة الغ���واص ومصور على هذه اللحظ���ات المرعبة ووثقًا 

الحادثة.
وتظهر بعض الصور س���اقي راينر ش���ميف خارج ش���دق الحوت، وهو 

م���ن نوع نادر من الحيتان يصل طوله إلى 15 مترًا ويقتات على أس���ماك 
وقشريات صغيرة.

وبعيد التقاطه أنفاس���ه، لم ينتظر الغواص طويال قبل النزول مجددًا 
إلى المياه.

وأوضح ش���يمف "تحققنا من س���المة المعدات ومن عدم تعرضي ألي 
كس���ور في العظام أو الحوض. كان كل شيء في مكانه الصحيح"، مضيفا 
بابتسامة كبيرة "في ظل فورة األدرينالين التي عشتها، لم أكن أريد أن 
أفّوت علّي هذه الجلس���ة من البحث ع���ن الغذاء لذا عدت إلى المياه هذه 

المرة بحثًا عن أسماك قرش".
هذا الغ���واص البالغ 51 عامًا ليس مبتدئا ف���ي المجال بل في رصيده 
عش���رون عاما من الخبرة ن���ال خاللها مكافآت كثي���رة. وهو يدرك تماما 

المخاطر التي يواجهها.
وتابع قائاًل "األسماك المفترس���ة مثل الحيتان أو القرش تهجم على 

طرائدها وغالبًا ما يكون مستوى الرؤية لدينا محدودًا".


