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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير     اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

أفغانستان يف ظل سيطرة طالبان 
في  األخير  األسبوع  في  وقعت  التي  األحداث  تسارع  إن 
االعالم،  ووسائل  العالم  دول  جعلت  أفغانستان، 
ماذا  وانتظار  األسئلة،  بطرح  تكتفي  حائرة،  تقف 
سيحصل في هذا البلد بعد سيطرة حركة طالبان على 
الحكم. إن هذا التطور السريع واملفاجىء لن يقتصر 
عليه  ستترتب  بل  فحسب،  أفغانستان  على  تأثيره 

أحداث إقليمية وعاملية. 

أفغانستان،  في  يجري  مما  ا 
ً

قلق الدول  أكثر  إيران 
ظل  في  األمني  باالستقرار  إيران  تمتعت  أن  فبعد 
سيقف  أفغانستان،  في  العسكري  األمريكي  الوجود 
املرجح  من  الذي  األمر  حدودها  على  طالبان  اليوم 
مع  اإليرانية  األمن  قوات  بين  اشتباك  الى  يؤدي  أن 
واالمارات  السعودية  سارعت  بينما  طالبان.  حركة 
وموقف  طالبان،  بنظام  االعتراف  الى  والباكستان 
في  يجري  مما  السعودية  رأسها  وعلى  الخليج  دول 
األخيرة  التطورات  بأن  القائل  الرأي  يعزز  أفغانستان 
في أفغانستان غير مريحة إليران. ومن املرجح أيًضا أن 
تكون تلك التطورات لصالح سوريا بشكٍل غير مباشر، 
حيث من املرجح أن تقوم الحكومة األفغانية الحالية 

غرب  الى  سوريا  من  األفغان  وكالئها  من  جزء  بنقل 
أفغانستان لحماية مصالحها هناك. 

السويسرية  أنتسايغر"  "تاغس  صحيفة  حّملت 
الحكومة  على  أفغانستان  في  حصل  ما  مسؤولية 
املتحدة  الواليات  مبالغة  وعلى  كابول،  في  الفاسدة 
على  تأثيرهم  مدى  تقدير  في  الغربيين  وشركائها 
دت هذه الصحيفة 

ّ
أفغانستان ملدة 20 عاًما. كما فن

سيحترم  ه 
ّ
بأن وأعوانه  طالبان  له  الترويج  يحاول  ما 

خالل  من  بالطبع  الصحافة.  وحرية  املرأة،  حقوق 
متابعتي للتصريحات الرسمية للناطق الرسمي باسم 
طمأنة  يحاولون  بأنهم  الجديدة،  األفغانية  الحكومة 
وأنهم  معتدلين،  سيكونون  بأنهم  الدولي  املجتمع 

معنيون بأن يكونوا جزًءا ن املنظومة الدولية.

وعودهم،  في  صادقين  يكونوا  ربما  بأنهم  أعتقد  هنا 
بأن  يدركون  ألنهم  بل  يقولون،  بما  إيمان  عن  ليس 
الخصبة  األرض  توفر  لن  الدولي  املجتمع  عن  العزلة 
لنشوء دولة مستقرة، فتجربة فشل حكومة داعش 
نتيجة سياستها االنعزالية، جعلت طالبان يدرك بأنه 

يمكنه  ال  لنظامه،  أخرى  دول  ومساعدة  دعم  بدون 
بين  من توفير االستقرار لحكومته، فهنالك فرق كبير 

قيادة تنظيم عسكري، وقيادة دولة. 

املتحدة  والواليات  الغربية  الدول  كانت  إذا  السؤال 
ستعترف وستتعاون مع حكومة طالبان، أم ستشدد 
الخناق على هذا النظام إلفشاله. لكن مصالح الدول 
املختلفة تشير بأن أفغانستان في ظل حكومة طالبان 
معظم  ستحاول  الذي  الحصار  باختراق  ستنجح 
الدول األوروبية والواليات املتحدة فرضه عليها، فها 
إلقامة  استعدادها  عن  باإلعالن  تسارع  الصين  هي 
تحدد  لم  وروسيا  طالبان،  حكومة  مع  ودية  عالقات 
األفغانية  بالسلطة  ستعترف  كانت  إذا  بعد  موقفها 
محدد،  موقف  اتخاذها  عدم  مجّرد  ولكن  الجديدة، 
يعني أنها لم تغلق الباب أمام إمكانية نشوء عالقات 

مع هذا النظام. 

أما إسرائيل فأبدت قلقها من تلك التطورات، فصّرح 
بأن  يعالون،  موشيه  السابق  اإلسرائيلي  األمن  وزير 
على  ستؤثر  أفغانستان  على  طالبان  حركة  سيطرة 

عفيف شليوط

أفغانستان  بين  البعيدة  املسافة  رغم  إسرائيل  أمن 
وإسرائيل. 

إن تسارع األحداث في أفغانستان كتسارع ردود فعل 
يوم،  بعد  يوًما  تثبت  التي  الدولية  والهيئات  الدول 
توجد  فال  العالم،  هذا  تحّرك  التي  هي  املصالح  أن 

سياسات ثابتة، بل توجد مصالح متغّيرة. 

الربح الصافي لبنك مزراحي- طفحوت في الربع

الثاني من السنة الحالية وصل الى 988 مليون شيكل

الثاني 	  الربع  نتائج  الري:  موشيه  العام  املدير 
استمرار  تعكس  السنة  من  األول  والنصف 
زخم النمو في البنك الى جانب التأثير اإليجابي 

لشراء بنك إيـچود 

في  مسبوقة  غير  أرباًحا  طفحوت  مزراحي  بنك  حقق 
الربع الثاني من السنة الحالية 2021، حيث بلغ الربح 
988 مليون ش.ج، بزيادة نحو  الصافي في هذه الفترة 
%174 مقارنة بنفس الفترة من السنة املاضية. وبهذه 
طفحوت،  مزراحي  لبنك  العام  املدير  قال  املناسبة 
موشيه الري: "إن هذا الربح الكبير في الربع الثاني من 
سنة 2021 والنصف األول من السنة يعكس استمرار 
النمو الذي يمّيز البنك في السنوات األخيرة، باإلضافة 
الى مساهمة شراء بنك إيـچود في الربح والتأثير اإليجابي 

على توسيع نشاطنا التجاري".

البنك  نشاط  في  التوّسع  استمرار  أّن  الري،  وأضاف 
الرئيسية،  املوازنة  بنود  تطّور  خالل  من  رؤيته  يمكن 
الى  وصل  األول  النصف  في  املوازنة  إجمالي  إّن  حيث 
مليار   360 بنحو  مقارنة  مليار شيكل،   374 من  أكثر 
سنوي  ارتفاع  وتيرة  أي   ،2020 سنة  نهاية  في  شيكل 
بنسبة أكثر من %8، وبلغ االئتمان للجمهور أكثر من 
مليار شيكل  بنحو 245.5  مليار شيكل، مقارنة   254
في  الجمهور  إيداعات  وبلغت   .2020 سنة  نهاية  في 
النصف األول من السنة الحالية 2021، نحو 294.5 

مليار شيكل، مقارنة بنحو 284 مليار شيكل في نهاية 
2020، أي بوتيرة ارتفاع سنوّي تصل نسبته الى نحو 

.7.3%

وأكد املدير العام للبنك أّن النمو في النشاط التجاري 
في النصف األول من عام 2021 "ما كان ليتحقق لوال 
التجّند غير العادي آلالف موظفينا ومديرينا املتفانين 
إلى  والحاجة  املهام  كثرة  أّن  الى  وأشار  عملهم".  في 
التحديات  من  مجموعة  مع  واحد  وقت  في  التعامل 
بذل  البنك  بتا من موظفي 

ّ
تطل العادية،  غير  واألعباء 
جهود كبيرة بشكل خاص. 

أنه، "لحسن الحظ، وبفضل تصميم  الى  وأشار الري 
والتزام موظفينا واصلنا، حتى في فترة كورونا املعقدة 
الشخصية  الخدمة  وتطبيق  تنفيذ  والصعبة، 
املنهي  الدعم  وتقديم  بها،  نؤمن  التي  واإلنسانية 
زبائننا،  كل  الحتياجات  واألنسب  القّيمة  والعروض 

الخاصين والتجاريين، على حّد سواء".

الماضية: بالسنة  مقارنة   174% نحو  بزيادة 

القاسم سميح  الشاعر  لرحيل  السابعة  الذكرى 
صادف   – الثقافية  للشؤون  "حيفا"  صحيفة  محرر 

يوم أمس، الخميس، الذكرى السابعة لرحيل الشاعر 

أعمدة  أحد  ُيعتبر  والذي  القاسم،  سميح  الكبير 

الشعراء  أهم  من   
ً
وواحدا املعاصر،  العربي  الشعر 

الفلسطينيين، حيث برزت في قصائده أبعاد االعتزاز 

بالهوية العربية والتمسك باألرض والتسامح الديني. 

املناسبة  بهذه  فعاليات  سلسلة  تنظيم  وسيتم  هذا 

سميح  قاعة  أوتار-  مركز  في  نابلس  مدينة  في  أبرزها 

القاسم، تحت رعاية وزارة الثقافة الفلسطينية. 



للـمـدرسـة راجـعـيـن، وعـلى التعلـيمات 
مـحـافـظين!

كالليت تتمنى لكم وألوالدكم سنة دراسية ناجحة وصحية، 
وبدون حجر مـنزلـي!

خطـوة قـبل، من أجـل صّحتك

نلتزم بوضع 
الكمامة

 نحافظ على 
النظافة الشخصية

نحافظ على 
مسافة آمنة

قائمة التعليمات 
جاهزة..بقيت الزّوادة
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عامل من املتعة يف كل لقمة 

أصحاب بطاقة اعتامد

مركنتيل

يف شبكة  َعد هعيتِسم 
عند استالم كشف بطاقة االعتامد

خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.

خدمات بامتياز

تخفيض ثابت4%

يتمتعون من

حريق  اندالع  منذ  البالد  تشهد  لم   – لإلعالم  األفق 
الكرمل كالحرائق الهائلة التي شّبت هذا األسبوع في 
جبال القدس، وأحدثت أضراًرا مذهلة، حيث شارك 
جانب  الى   ، وإنقاذ  إطفاء  اقم  طو  105 إخمادها  في 
اقم من جهات مختلفة منها سلطة حماية  قوات وطو
السلطة  من  مساعدة  اقم  وطو والطائرات  الطبيعة 

الفلسطينية التي وصلت من رام هللا وأريحا. 
وهذه  دونم،  ألف   25 نحو  على  الحريق  وأتى  هذا 
فه 

ّ
خل بيئية  اضرار  من  دونم   1000 ب  أكثر  الخسارة 

مذهلة أضراًرا  تحدث  القدس  حرائق 
حريق الكرمل قبل 10 سنوات. 

جبال  في  الحرائق  على  السيطرة  عن  اإلعالن  تم 
متواصلة  ساعة   52 استمر  عمل  بعد  القدس 
إلخماد  طائرة   20 و  إطفاء  رجل   1500 بمشاركة 
الحرائق. وتم خالل العملية إخالء 10 بلدات من بينها 

عين رفا وعين نقوبا. 
التي هّبت  القوية  الرياح  بالذكر أن  هذا ومن الجدير 
من  املزيد  باندالع  تسببت  الحرائق  اندالع  خالل 

مراكز النار.      
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العبرية  الجامعة  تربعت  األفق لإلعالم -  
في  االسرائيلية  الجامعات  قمة  على  القدس  في 
في  عامليا(.   ٩٠ )مرتبة  لشانچهاي  الجديد  التصنيف 
في  بعدها  )٩٢ عامليا(،  وايزمان  الثانية معهد  املرتبة 
الثالثة معهد التخنيون )٩٤ عامليا(، الرابعة جامعة 
تل-ابيب، اما الخامسة والسادسة جامعتي بار ايالن 
وبن جوريون في بئر السبع، في املرتبة السابعة واألخيرة 

جامعة حيفا.
الرياضيات  موضوع  في  العبرية  الجامعة  تفوقت 
)عاملًيا(   37 ال  في  ابيب  تل   ، )عاملًيا(    24 املرتبة  في 
في  أما  )عاملًيا(.   150  101- ال  بين  التخنيون  بينما 
على  حصلت  العبرية  فالجامعة  املحاماة  موضوع 
املكان األول بين الجامعات االسرائيلية )٣٠ عامليا(. 
في مجال الطب السريري جامعة تل-ابيب تترأس من 
بين الجامعات االسرائيلية وبعدها الجامعة العبرية 
الجامعة  األولى  األسنان  طب  في  التخنيون.  والثالثة 
العبرية والثانية جامعة تل ابيب. التخنيون يترأس في 

تتربع  القدس  في  العبرية  الجامعة 
االسرائيلية  الجامعات  قمة  على 

لشانهاي الجديد  التصنيف  في 
هندسة الطيران من بين الجامعات االسرائيلية )١٦ 

عامليا(.
البيولوجية  العلوم  مجال  في  العالمي،  املستوى  على 
في  القائمة.  يترأسان  ام.اي.تي  و  هارفارد  جامعتي 
وستانفورد  ام.اي.تي  جامعتي  الحاسوب  علم  مجال 
فهارفارد  السريري  الطب  في  اما  القائمة.  يتراسان 

تتراس القائمة.

األطفال صديق  وفاة 
الفنان روني روك  

يوم  توفي   – الفنية  للشؤون  "حيفا"  صحيفة  محرر 
روني  الناصرة  مدينة  ابن  الفنان  املا�ضي  السبت 
روك بعد صراع مع املرض لم يمهله كثيًرا. وتم تشييع 
من  كبير  عدد  بمشاركة  املا�ضي،  األحد  يوم  جثمانه 

املشيعين. 
هذا وعلمنا أن الفنان الراحل روني روك، الذي اشتهر 
صحّية  لوعكة  تعّرض  وأن  سبق  روني،  العم  بلقب 
ألزمته الفراش، ولألسف بسبب املضاعفات اضطر 
األطباء لبتر رجله اليمنى، ورغم األلم الذي عاشه العم 
مواجهة  في  للنظر  ملفتة  شجاعة  أظهر  ه 

ّ
أن  

ّ
إال روني 

املرض  والقدرة على تحمل الصعوبات حتى اللحظات 
األخيرة من حياته.

روك،  روني  االطفال  صديق  أن  بالذكر  الجدير  من 

عشرات  مدار  على  األطفال  وجوه  على  البسمة  رسم 
األغاني  تقديم  في  حياته  معظم  وق�ضى  السنين،  
والعروض الفنية لجمهور األطفال، من ضمنها برامج 

تلفزيونية لألطفال وشارك في مهرجانات عاملية. 

المطالبة بحقنا من الميزانية يتطلب الحشد 

الشعبي الى جانب البرلماني

الى  مساواة  مركز  توجه   - "حيفا"  صحيفة  ملراسل   
أعضاء  ذلك  في  بما  املنتخبة  السياسية  القيادة 
العربية  املحلية  السلطات  ورؤساء  الكنيست 
شعبية  حملة  إطالق  بطلب  العمالية  والنقابات 
الدولة  ميزانية  من  مجتمعنا  حقوق  لتحصيل 
للسنوات 2022-2021 والتي سيصادق عليها بالقراءة 

االولى في نهاية الشهر الحالي.
وأكدت املديرة التنفيذية للمركز سهى سلمان مو�ضى 
ال  تتجاوز  والتي  بمجتمعنا  العالية  الفقر  "نسبة 
متراكمة  اقتصادية  تمييز  سياسة  نتيجة  هي   50%
شيكل  مليارد   432 ال  من  بحقنا  نطالب  أن  وعلينا 
نتابع    .2022 العام  من  مليار   450 وال   2021 لعام 
واملزارعين  الخاصة  االحتياجات  أصحاب  مظاهرات 
وعلينا املطالبة بحقنا في الصحة والتشغيل واملناطق 
والسكن.  والزراعة  والسياحة  والتعليم  الصناعية 
من غير املعقول أن يصادق على ميزانية بهذا الحجم 
دون التطرق الى قضية الفقر التي يعاني منها مجتمعنا 
العربي. يجب ان ال نكتفي باملسار البرملاني ومن املهم 
تطرح  وشعبية  اعالمية  بحملة  مطالبنا  افقة  مر

حاجاتنا الحقيقية بكافة املجاالت".
عقد  الى  واملهنية  الحزبية  الهيئات  كافة  املركز  ودعا 
عمل  خطة  على  االتفاق  خالله  يتم  مشترك  اجتماع 
لتحصيل حقوق مجتمعنا بكافة املجاالت وذلك قبل 
الكنيست  في  امليزانية  على  التصويت  مراحل  بدء 
واملخطط لنهاية الشهر الحالي. وسيتم بعد املصادقة 
امليزانيات  تحويل  االولى  القراءة  في  امليزانية  على 

لجنة  ستقوم  حيث  البرملانية  اللجان  الى  الوزارية 
امليزانية  قانون  اقتراح  بتحضير  البرملانية  املالية 

للتصويت عليه في الكنيست بنهاية شهر اكتوبر.
مدينة  في  القادم  الخميس  يوم  مساواة  مركز  وينظم 
امليزانيات  حول  خاصة  عمل  ورشة  الناصرة 
املرصودة للمجتمع العربي. حيث قام بدعوة ممثلين 
عن األحزاب السياسية وخاصة أعضاء اللجنة املالية 
البرملانية ورؤساء سلطات محلية ونشطاء وجمعيات 
وإعالميين  املختلفة  الوزارات  عن  وممثلين  أهلية 
امليزانيات  من  العربي  مجتمعنا  مطالب  ملناقشة 
خالل  وسيتم  لتحصيلها.  الطرق  أفضل  وفحص 
القسم األول من ورشة العمل مناقشة امليزانيات التي 
وحتى   2015 العام  منذ  العربي  للمجتمع  رصدها  تم 
الثقافة،  التعليم،  االسكان،  بوزارات   2021 العام 
مناقشة  الثاني  القسم  خالل  وسيتم   . املواصالت 
خالل  طرحها  يجب  التي  واملطالب  االحتياجات 
الصحة،  والرفاه،  الفقر  بمجاالت  امليزانية  مناقشة 

النقب، الزراعة، البيئة والقطاع الخاص.

هاي السـنة.. بدون فلتر!

لمعلومات حول دوام العيادات وخدمات الطوارئ خالل شهر رمضان : 
إتصلوا 2700* أو زوروا موقع كالليت بالعربّية 

خطوة قبل .. من أجل صّحتك

ن 
ضا

رم
ص ب

ادخلوا لموقع كالليت الخا

إمسحوا الكود من خالل كاميرا الهاتف

كالليت تقدم بّوابة محتوى خاص برمضان: نصائح لتغذية سليمة، 
فعالّيات رياضّية ووصفات طّيبة وصحّية خالل الشهر الفضيل.

نغتنم الفرصة في رمضـان لنكون كما نحب.. وبصّحة أكثر. 

مدير عام كالليت إيلي كوهين يتلقى 
الوجبة الثالثة من تطعيم الكورونا في 

شفاعمرو

شفاعمرو  بلدّية  رئيس  بمشاركة   – خاص  ملراسل 
غنايم،  مازن  الكنيست  وعضو  ياسين،   عرسان 
ى مدير عام كالليت إيلي كوهين، هذا األسبوع ، 

ّ
تلق

شفاعمرو،  في  الكورونا  تطعيم  من  الثالثة  الوجبة 
وذلك لتشجيع األشخاص فوق جيل 50 في املجتمع 
العديدة  التطعيم  ملحطات  التوّجه  على  العربي 
املنتشرة في جميع أنحاء البالد وتلقي الجرعة الثالثة 
التي تساعد على تعزيز املناعة ضد الفيروس وإنقاذ 

األرواح. 
الشبيبة من جيل  أبناء  كما دعا مدير عام كالليت 
للحفاظ  التطعيم  وتلقي  التوّجه  إلى  أيًضا   12-16
على  االنتصار  في  واملساهمة  املجتمع  صحة  على 

الفيروس والحفاظ على مجرى حياتنا الطبيعي.

مؤخًرا  أجرت  كالليت   
ّ

أن بالذكر  الجدير  من 
استطالًعا بشأن األعراض الجانبّية للوجبة الثالثة، 
 األعراض مشابهة للوجبة الثانية، بحيث 

ّ
واتضح أن

الى  أشاروا  االستطالع  في  املشاركين  من   88%  
ّ

أن
بها خالل  التي شعروا  أو أخف من  أعراض مشابهة 

األيام األولى بعد تلقي الوجبة الثانية من التطعيم.
لتلقي  دور  تحديد  يمكن  ه 

ّ
أن إلى  اإلشارة  تجدر  كما 

التابع  االنترنت  املوقع  عبر  الثالثة  التطعيم  وجبة 
بمركز  االتصال  أو  الخليوي  التطبيق  أو  لكالليت 
تفّعل  كالليت   

ّ
أن ويذكر   .2700* الهاتفي  الخدمة 

وهي  البالد،  أرجاء  كافة  في  للتطعيمات  موقًعا   150
اقع تطعيم كبيرة. مستمّرة بافتتاح مو

للبيع في حي إبن املقفع )هيروك( حيفادار 
88 م ، 3 غرف طابق أول بوضع ممتاز  

إمكانية لحديقة + ملجأ +شرفة

ي فور الستالم  ا  

للتواصل  054-6625124
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من وداد السعودي
شهد القطاع الريا�ضي خالل شهري تموز وآب، ثالثة 
كأس  بطولة  بالترتيب:  كانت  هامة،  رياضية  أحداث 
النتقال  إضافة   ،2020 طوكيو  وأوملبياد  أوروبا،  أمم 
برشلونة  من  مي�ضي  ليونيل  األرجنتيني  الالعب 

اإلسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرن�ضي.

افقت هذه األحداث الرياضية البارزة على مستوى  تر
العالم، باألخبار الكاذبة التي انتشرت بأعداد وسرعة 
كبيرة عبر اإلنترنت، والتي تتبع مسبار جزًءا كبيًرا منها، 

دها ويكشف حقيقتها، وتالًيا أبرزها: 
ّ
ليفن

ايفل  برج  ُيضاء  لم   ..2020 يورو  في 

يحتفل  ولم  السويسري  بالعلم 

الجزائريون بخسارة فرنسا 

التواصل  موقع  على  وصفحات  حسابات  تداولت 
الفائت،  حزيران  شهر  خالل  فيسبوك،  االجتماعي 
 االتحاد األملاني لكرة القدم منح طفلة 

ّ
خبًرا مفاده أن

بسبب  يورو،  ألف   20 األملاني  املنتخب  مشجعي  من 
بكائها بعد خروج املنتخب من بطولة كأس أمم أوروبا، 
ا، إذ كشفت تقارير 

ً
االدعاء الذي وجده "مسبار" زائف

صحفية إنجليزية وأملانية، عن حملة تبرعات للطفلة 
منتخب  خسارة  عقب  باكية  انهارت  التي  األملانية 

بالدها أمام نظيره اإلنجليزي.

كما تناقلت حسابات على موقع التواصل االجتماعي 
تويتر، مقطع فيديو مضلل ُيظهر استعراض طائرات 
 ITS” جملة  هيئة  على  الجو  في   

ً
تشكيال تصنع 

ه الستعراض 
ّ
COMING HOME“، اّدعى متداولوه أن

الطيران اإليطالي عقب فوز إيطاليا بلقب بطولة كأس 
ه قديم منذ عام 2018.

ّ
أمم أوروبا 2020؛ لكن تبّين أن

اقع التواصل  كما تداولت حسابات وصفحات على مو
االجتماعي، صور للمدير الفني ملنتخب إيطاليا، روبرتو 
ه الذي 

ّ
ظهر رشاقة جسده بالّرغم من سن

ُ
مانشيني، ت

وصل إلى 79 عاًما. تحقق "مسبار" من االدعاء ووجد 
ه زائف، إذ ولد مانشيني في تاريخ 27 تشرين الثاني 

ّ
أن

1964، أي أنه يبلغ من الُعمر حالًيا 56 عاًما.

على  وصفحات  حسابات  على  صورة  انتشرت  كما 
أّنها  ادعاء  مع  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  موقع 
تهنئة  كبادرة  سويسرا،  بعلم  مضاء  وهو  إيفل  لبرج 
بفوز املنتخب السويسري على نظيره الفرن�ضي، ضمن 
منافسات دور الـ 16 في بطولة يورو 2020، لكن أظهر 

تحقق "مسبار" أّنها مفبركة.

ه للحظة فرحة 
ّ
أن كما انتشر مقطع فيديو قديم على 

الجزائري بخروج منتخب فرنسا من بطولة  الشعب 
أمم أوروبا على يد املنتخب السويسري، لكّن الفيديو 

يعود لعام 2019. 

اقع  مو على  وصفحات  حسابات  تداولت  كما 
إنتر ميالن   العب 

ّ
أن التواصل االجتماعي خبًرا مفاده 

ومنتخب الدنمارك كريستيان إيركسن، الذي سقط 
لقاح  تلقى  قد  كان  وفنلندا،  الدانمارك  مباراة  خالل 
ما  وهو  املباراة،  في  سقوطه  من  أيام  قبل  كوفيد19- 

تبين عند تحقق "مسبار" بأنه زائف.

أخبار   ،2020 طوكيو  أوملبياد 

الرياضيين بين الكذب والحقيقة

 ،2020 مع انطالق دورة األلعاب األوملبية طوكيو 

يوليو   23 بتاريخ  طوكيو  اليابانية  العاصمة  في 

د "مسبار" العديد من األخبار الزائفة 
ّ
الفائت، فن

ا الساخرة التي انتشرت.
ً
واملضللة وأحيان

التي  األسّرة،  صور  إخبارية  اقع  مو نشرت   

العالقات  ملنع  الكرتون  أنها مصنوعة من  اّدعت 

األوملبية  القرية  داخل  الرياضيين  بين  الجنسية 

"مسبار"  تحقق  لكن  البطولة.  خالل  طوكيو  في 

ووجد أن االدعاء زائف، إذ أكدت شركة آروايف 

 الهدف منها هو الحفاظ على 
ّ

املصنعة لألسّرة، أن

البيئة.

ظهر 
ُ
ت االنطالق  يوم  خالل  صور  انتشرت  كما 

رؤية  وفق  ومجتزأة،  صغيرة  فلسطين  خريطة 

للخارطة  وليست  األميركية،  القرن  صفقة 

الفريق  دخول  وقت  وكانت  لفلسطين،  املعروفة 

وأظهر  االفتتاح.  حفل  في  املشارك  الفلسطيني 

 
ّ

أن وتأكد  ل 
ّ
مضل االدعاء   

ّ
أن "مسبار"  تحقق 

لهم  ليس  طوكيو،  في  األوملبياد  افتتاح  منظمي 

عالقة بالخارطة وظهورها، فهي ليست الفتة على 

أرض امللعب، بل مونتاج وتعديل رقمي ظهر خالل 

تغطية االحتفال وقت دخول الفريق الفلسطيني 

على شاشة مجموعة قنوات CNBC األميركية. في 

 بث القنوات األخرى التي لها حق تغطية 
ّ

حين أن

االفتتاح لم تظهر فيه الخارطة املجتزأة.

خالل  نشرها  عيد 
ُ
أ قديمة  صور 

أوملبياد طوكيو 2020

االجتماعي،  التواصل  اقع  مو على  حسابات  تداولت 
املنتخب  أوملبياد طوكيو لالعبة  إّنها من  صورة قالت 
في  تحلق  وهي  إيغونو،  باوال  الطائرة  لكرة  اإليطالي 
خذت 

ُ
أ فالصورة  "مسبار"  ده 

ّ
فن ما  وهو  السماء. 

بطولة  في  وإيطاليا  هولندا  بين  السيدات  مباراة  في 
لالتحاد  الطائرة  للكرة  الدولية  األوملبية  التصفيات 

الدولي للكرة الطائرة عام 2019.

صورة  والصفحات  الحسابات  من  العديد  وتداولت 
البرازيلي  املنتخب  من  لالعبتين  أنها  ادعت  أخرى، 
والياباني لكرة الطائرة في أوملبياد طوكيو 2020. وهو 
الصورة قديمة،   

ّ
أن تبين  إذ  ل، 

ّ
ما وجده مسبار مضل

منتخبي  بين  مباراة  من   ،2014 عام  آب  إلى  تعود 
مسابقة  في  النسائية  الطائرة  لكرة  واليابان  البرازيل 

FIVB العاملية لكرة الطائرة. 

"شائعات  بعنوان  مدونة  أعّد  قد  مسبار  فريق  وكان 
أهم  خاللها  رصد    "2020 طوكيو  أوملبياد  رافقت 
ومنافسات  انطالق  رافقت  التي  الكاذبة  األخبار 

األوملبياد.

يثير    برشلونة  عن  مي�ضي  رحيل 

زوبعة من األخبار الكاذبة 

عقب إعالن نادي برشلونة اإلسباني يوم 5 أغسطس 
الجاري، عدم تجديد تعاقده مع نجم الفريق ليونيل 
دها 

ّ
مي�ضي، انطلقت زوبعة من األخبار الكاذبة التي فن

فريق مسبار، وتالًيا نعرض جزًءا منها: 
ملشجع  ه 

ّ
أن ناشروه  ادعى  ل 

ّ
مضل فيديو  مقطع  انتشر 

مقطع   
ّ

أن  
ّ

إال النادي،  أسوار  خارج  ينهار  برشلونّي 
مي�ضي.  رحيل  عن  اإلعالن  بعد  وليس  قديم  الفيديو 

ويعود إلى أغسطس عام 2020.

تشيل�ضي  نادي  ملالك  صورة  مع  مضلل  ادعاء  انتشر 
وهو  أبراموفيتش،  رومان  الرو�ضي  األعمال  ورجل 
مي�ضي  عن  ممثلين  مع  عاجل  اجتماع  لعقد  يتحرك 
من  ومأخوذة  قديمة  الصورة  لكّن  معه؛  للتعاقد 
يوتيوب  موقع  على  قناة  في  منشور  فيديو  مقطع 
تحمل اسم رومان أبراموفيتش، بتاريخ 21 مايو/أيار 
رومان  الجديد  اليخت  "جولة  بعنوان   ،2017 عام 

أبراموفيتش بتوقيت موناكو".

ه 
ّ
أن ناشروه  يدعي  مضلل  فيديو  مقطع  انتشر  كما 

احتشدت  التي  جيرمان،  سان  باريس  نادي  لجماهير 
بعد  مي�ضي،  ليونيل  األرجنتيني  الالعب  الستقبال 
انتقاله من نادي برشلونة اإلسباني، إذ عثر "مسبار" 
على مقطع الفيديو منشوًرا على تطبيق تيك توك في 
جماهير  الحتشاد  ه 

ّ
أن على  الفائت،  يوليو/تموز   21

كرة  بدوري  بالفوز  لالحتفال  األميركي  ميلواكي  نادي 
السلة األميركي.

مضللة  "أخبار  بعنوان  مدونة  مسبار  فريق  وأعّد 
برشلونة"   عن  مي�ضي  رحيل  إعالن  عقب  انتشرت 

رصد خاللها أهم األخبار الكاذبة حوله.

بطوالت رياضية عالمية رافقتها زوبعة

SPORT من األخبار الزائفة

ملراسل صحيفة "حيفا" – قام العب 
جابر  محمود  الشاب  الوسط  خط 
تمديد  مفادها  اتفاقية  على  بالتوقيع 
العقد املوقع مع فريق مكابي حيفا من 

الدرجة العليا حتى العام 2024.
لقسم  انضم  قد  جابر  محمود  كان 
قادًما  حيفا  مكابي  فريق  في  الشبيبة 
من هبوعيل كفار سابا وانضم إلى كادر 
الدرجة  في  حيفا  ملكابي  األول  الفريق 
العليا. وسبق أن أعير لفريق هبوعيل 
املا�ضي  املوسم  وفي  هغاليل  نوف 

ساهم بصعوده للدرجة العليا.

محمود جابر 

يمدد عقده مع 

مكابي حيفا
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األبراج
عزيزي  يا  متوترة  العاطفية  االمور 
هذا  بالك  يشغل  ما  هذا  الحمل، 
عملك  على  تركيزك  يجعل  مما  النهار 
قليال جدا، احذر من الوقوع في االخطاء في فترة ما بعد 
تنهمك  املساء  في   . بشدة  تحاسب  سوف  النك  الظهر 
بأمورك العائلية فإما دعوة عشاء او امر عائلي يطرح 

للمناقشة فيما بينكم.

: يوم يبشر بالهدوء والحلول والظروف املناسبة 
ً
مهنيا

والصدف التي تخّفف من التشّنج

مقدمة  في  العملية  االمور  زالت  ما 
اهتماماتك يا مولود امليزان وخاصة 
مركزة  زالت  ما  الضغوطات  كل  ان 
التأخير  الظهر،  بعد  ما  وحتى  الصباح  فترة  في  عليك 
في العمل وارد لهذه الليلة فليس من املحبذ ان تقطع 
املواعيد التي قد ال تلتزم بها في املساء، الكآبة وامللل قد 
ينتصران  تجعلهما  ال  ان  فحاول  الليلة  هذه  يزورانك 

عليك.

األوراق  خلط  إلى  تدفعك  مفاجئة  تحوالت   :
ً
مهنيا

 ملصلحتك
ً
 وحاسما

ً
، لكن ذلك قد يكون إيجابيا

ً
مجددا

في  بدأته  فما  تتوقف  وال  انطلق 
امورك  تكمله،  ان  عليك  االمس 
تتعرض  لكن  جيدة  العملية 
للضغوطات النفسية من قبل رئيسك 
في العمل او من احد زمالئك، ال تجعل هذا يؤثر عليك 
الن  وقراراتك  مشاريعك  في  قدما  امل�ضي  عليك  بل 
فترة  املساء   ، يدك  في  الحق  يجعل  و  يدعمك  الحظ 
جيدة لقضاء الوقت مع من تحب ولحل امور معلقة 

بينكما. نسب النجاح لهذا اليوم

خدماتك  تقديم  بضرورة  شعور  يراودك  قد   :
ً
مهنيا

والنيابة عن زميل لتحّمل مسؤوليات كبيرة ودقيقة. ال 
تكترث بأمور ال تستحق، وانظر إلى األمام

الذين يتعاملون معك  ننصح جميع 
نفسيتك  ألن  بحذر  يتعاملوا  ان 
وهذا  حال  افضل  في  ليس  ومزاجك 
االمور  تبدأ  امس،  شعرته  ما  بالضبط 
عليك  لكن  الظهر  بعد  ما  فترة  في  معك  بالتحسن 
النهار،  هذا  خالل  االصعب  فهي  الظهيرة  فترة  اجتياز 
في املساء يتغير مزاجك تدريجيا وتصبح بحال افضل 

وخاصة اذا كنت من مواليد شهر تشرين االول.

ر في مشاريع 
ّ

: ال تخَش اتخاذ توجهات جديدة، فك
ً
مهنيا

على  قدرتك  املادية.  األوضاع  بشأن  تقلق  وال  ًحديثة 
التفاوض والنجاح كبيرة جدا

ايضا  صالحك  في  تصعب  ال  االمور 
�ضيء  يحصل  فلن  صديقي  يا  اليوم 
كان  اذا  سابقا،  له  خططت  قد  مما 
فإن  عملية  مقابلة  او  امتحان  لديك 
نتائجها لن تكون كما تريد، الضغوطات تخف في فترة 
املعهود،  في مزاجك  متوترا ولست  تبقى  لكنك  املساء 

اكثر املواليد توترا هم مواليد 12 الى 22 حزيران.

: تتلّقى إشارات واعدة ورّبما تحّقق إنجاًزا كبيًرا. 
ً
مهنيا

تتسارع الجمعةاث وتشعر بسعادة أو بارتياح. انه يوم 
ممتاز

وحاول  بسرعة  اعمالك  من  انتهي 
ان ال تؤجل االمور املهمة الى يوم غد 
النواحي  ألن اليوم يعطيك الدعم على 
سوف  النواحي  هذا  على  �ضيء  فأي  واملالية  العملية 
تكون ناجحة، انتبه في املساء عندما تكلم من تحب وال 
تكن قاسيا في كالمك وتعاملك معه، وخاصة اذا كان 

من برج الجوزاء او العقرب.

لتغيير  املغرية  العروض  من  عدد  بانتظار   :
ً
مهنيا

عملك، لكن ال تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية، قبل 
توضيح األمور

افتقدته  انك  او  معهود  غير  هدوء 
املشاكل  لكثرة  املاضية  االيام  في 
واالحداث، لكنك تستغرب ان في هذا 
اليوم الهدوء قاتل وكأن كل �ضيء توقف عن 
الدوران، في فترة ما بعد الظهر يلغى لديك موعد كان 
بامللل  ومصابا  مضطربا  يجعلك  مما  املساء  في  مقررا 
خاصة اذا كنت من مواليد شهر حزيران فانت االقل 

حظا هذه الليلة.

األعمال  كثرة  بسبب  واإلرهاق  بالتعب  تشعر   :
ً
مهنيا

التي تنهال عليك. حاول تنظيم أعمالك

مبتسم من لحظة نهوضك من النوم 
اليوم  هذا  بأن  تشعر  و  صديقي  يا 
يومك . قد يكون احساسك صحيحا 
الن االمور الجيدة سوف تبدأ منذ الصباح لكن عليك 
ان ال تستعجل عند قيامك بأي عمل . في فترة ما بعد 
يكون  سوف  املساء  لكن  هدوء  بفترة  تمر  قد  الظهر 

جيد للخروج و التمتع بوقتك مع املقربين لك

 شمس أحالمك، فيصبح املستقبل 
ً
: تشرق قريبا

ً
مهنيا

، وهذا بفضل دعوات املقّربين الراضين عليك 
ً
مثمرا

وعلى تصرفاتك وتعاملك الجيد مع اآلخرين

تستطيع  ال  بأنك  اليوم  املشكلة 
احد  يتقرب  ان  او  كلمة  اي  سماع 
قد  سؤال،  يسألك  ان  حتى  او  منك 
يكون السبب هو عدم الشعور بالراحة 
تفكر  و  بنفسك  تختلي  ان  لذا من االفضل   ، داخليا 
جيدا و ال تعطي اي جواب اليوم فغدا سوف تتوضح 
االمور اكثر امامك و هذا التحذير على جميع املجاالت 
قد  و  أفضل  فيعد  املساء  اما  العملية.  باالخص  و 

تتحسن امورك العاطفية

اآلخرين  ثقة  تفقد  فقد  تصرفاتك،  راقب   :
ً
مهنيا

بسلوكك هذا. ال تعّرض سمعتك واستقرارك للخطر. 
ز على شؤونك الخاصة ودْعَك من شؤون اآلخرين

ّ
رك

امس  بالهبوب  بدأت  التي  العاصفة 
لن تتوقف اليوم بل سيزداد هبوبها 
غير  يجعلك  مما  الصباح  فترة  في 
مرتاح وغير واثق من اي عمل تقوم به، 
الحكمة  لكن  الظهيرة  فترة  في  تتوقف  لن  املفاجآت 
الغيوم  تبدأ  املساء  بترو،  تتصرف  كيف  تعرف  ان 
باالنقشاع لكن الجو ال يزال باردا فالحذر واجب على 

صحتك

 في تعاملك مع أشخاص قد ال يكونون 
ً
: كن حذرا

ً
مهنيا

ً
 للثقة، وحتى ال تصدمك حقيقتهم الحقا

ً
أهال

الدلوالحمل الحوتالـعـذراء

الميزانالـثـور

العقربالجوزاء

القوسالـسـرطـان

الجدياألسد

هذا  خالل  ضغطا  االيام  اكثر 
االسبوع ، فأنت سوف تكون في حيرة 
ذاك،  ام  اهذا  افعل  ماذا  امرك  من 
سيكثر الطلب عليك في فترة الظهيرة من ناحية العمل 
تبدأ   . تفعل  ما  في  ناجحا  لكنك  عصبيا  يجعلك  مما 
الضغوطات بالتال�ضي في فترة ما بعد الظهر و املساء 
مما يجعلك تجد وقتا لرؤية عائلتك و منكم من يكون 

على سفر و باالخص مواليد 14 الى 20 أذار .

 عملية وسريعة للمشكالت 
ً
: عليك أن تجد حلوال

ً
مهنيا

التي قد تواجهها هذا االسبوع، وقد تضطر إلى اتخاذ 
مواقف حاسمة

الذي  تقدمك  باملحافظة على  عليك 
ايضا  فاليوم   . امس  يوم  في  احرزته 
للنقاش  تر�ضى  وال  محكمة  قراراتك 
كل  تغير  قد  الظهيرة  فترة  في  مفاجأة  لكن   . مكان 
حساباتك لاليام القادمة و سوف تكون لالفضل بعون 
هللا . في فترة ما بعد الظهر االمور تتجه الى العاطفة و 
القيام ببعض البرامج املسلية مع اصدقائك او مع من 

تحب

: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم 
ً
مهنيا

في وصولك إلى تحقيق األهداف التي حددتها لنفسك 
هاي السـنة.. بدون فلتر!منذ فترة طويلة

لمعلومات حول دوام العيادات وخدمات الطوارئ خالل شهر رمضان : 
إتصلوا 2700* أو زوروا موقع كالليت بالعربّية 

خطوة قبل .. من أجل صّحتك

ن 
ضا

رم
ص ب

ادخلوا لموقع كالليت الخا

إمسحوا الكود من خالل كاميرا الهاتف

كالليت تقدم بّوابة محتوى خاص برمضان: نصائح لتغذية سليمة، 
فعالّيات رياضّية ووصفات طّيبة وصحّية خالل الشهر الفضيل.

قبيل العودة إلى المدارس:نغتنم الفرصة في رمضـان لنكون كما نحب.. وبصّحة أكثر. 
كالليت تطلق حملة توعوية 

وتدعو الجمهور إلى أخذ التطعيم 
والحفاظ على قواعد السالمة للحد 

من انتشار الفيروس

ضخمة  توعوية  حملة  إطالق  على  كالليت  تعمل 
الجديدة  الدراسّية  السنة  افتتاح  اقتراب  بمناسبة 
الجمهور  خاللها  من  وتدعو  املدارس،  إلى  والعودة 
التطعيم  وتلقي  السالمة  قواعد  على  الحفاظ  إلى 
الكورونا  فيروس  انتشار  من  الحد  في  للمساهمة 

واحتواء األزمة اآلخذة بالتفاقم. 
النصائح  من  العديد  كالليت  حملة  تتضّمن  كما 
ملساعدتهم  واألهالي  للطالب  املوّجهة  والتوصيات 
الدراسّية على أحسن وجه.  للسنة  على االستعداد 
ز الحملة بشكل خاص على األكل الصحي بحيث 

ّ
وترك

ينصح خبراء كالليت بتعويد األطفال على استهالك 
مثل:  الكاملة،  الحبوب  من  املصنوعة  الخبز  أنواع 
واالنتباه  وغيره.  والشوفان  والشعير  الكامل  القمح 
ليعتاد  الوقت  إلى  ا 

ً
أحيان يحتاج  الطفل   

ّ
أن إلى 

يتحّمس  الذهول حين ال  لذا يجب عدم  على ذلك، 
البداية ومواصلة  في  الطفل لهذه األنواع من الخبز 
عرضها عليه حتى يتحّول إلى طعام مألوف ومحّبب. 
لتحضير  ومغذّية  صحّية  وصفات  كالليت  وتقّدم 
 

ّ
أن على  التأكيد  مع  للمدرسة،  ساندويشات 
يضم  والذي  ذكّية  بطريقة  ب 

ّ
املرك الساندويش 

البيض، األسماك أو حتى  بروتين عالي الجودة مثل 
الخضار  إضافة  مع  الدجاج  صدر  أو  الشنيتسل 
جانًبا، يمكن أن يكون بالتأكيد بديال لوجبة، لكن ال 
ينصح باالعتماد فقط على الساندويشات خالل كل 
الوجبات  لتحضير  تربوّية  أهمّية  هناك   

ّ
ألن اليوم، 

الطفل  يتعلم  بحيث  املدرسة،  من  العودة  بعد 
وجبة  لتناول  األسرة  مع  الطاولة  على  الجلوس 

مشتركة.  
التوصيات  من  عدًدا  أيًضا  كالليت  حملة  وتشمل 
لألهل إلكساب أطفالهم النظام والترتيب واملهارات 
استراتيجّيات  استخدام  خالل  من  وذلك  األخرى، 

متنوعة كالتمارين املتكّررة واملحفزات. ويقترح خبراء 
إلى مراحل، وتعريف الطفل  كالليت تفكيك املهارة 
بالكامل.  التسلسل  ثّم  حدة،  على  مرحلة  كل  على 
تقليل  يمكن  طات 

ّ
املخط الطفل  يذّوت  أن  وبعد 

االعتماد على املحفزات.
كالليت:  في  العربي  املجتمع  مدير  فريج،  محمد 
بالغ  حدث  هو  والتعليمّية  التربوية  لألطر  "العودة 
نحن  لألسف  والطالب.  لألهل  بالنسبة  األهمّية 
نشهد تفاقم جديد ألزمة الكورونا ما يجعل العودة 
وينطوي  مؤكد،  غير  أمًرا  التربوية  واألطر  للمدارس 
لذا  واإلشكاليات،  املتاعب  من  العديد  ذلك  على 
منطلق  من  مًعا  والعمل  للتكاتف  الجميع  أدعو 
املسؤولية الفردية والجماعية لنحافظ على أنفسنا 
وتلقوا  التطعيم  ملحطات  توّجهوا  غيرنا،  وعلى 
لنا  املتوفرة  الوحيدة  الطريقة  هي  هذه  التطعيم، 
الحفاظ  أيًضا  املهم  من  الفيروس،  على  للتغلب 
على قواعد السالمة والتي تتضّمن لبس الكمامات 
يحرصوا  أن  األهل  على  والتباعد،  اليدين  وغسل 

على ذلك، ليكونوا قدوة ألوالدهم".  
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كسبت  بما  والبحر  البر  في  الفساد  )ظهر  تعالى  قال 
لعلهم  عملوا  الذي  بعض  ليذيقهم  الناس  أيدي 
يرجعون(. ربنا يذكر لنا في هذه اآلية نتيجة سيئة تحل 
في البالد والعباد وبّين لنا سبب ذلك لنرجع إلى طريق 
الهداية والرشاد، وقد قّدم لنا النتيجة ألننا بطبيعتنا 
منها  مخرج  عن  بالبحث  نبدأ  وعندها  املحن  نعيش 
البصيرة  أصحاب  ولكن  إليها  أدى  الذي  والسبب 
الهالك  إلى  املؤدية  األسباب  يعرفون  الذين  هم 
فيبادرون الى معالجتها ملنع الفساد وقد ذهب العلماء 
اآلية  هذه  في  إليها  املشار  أعمالنا  نتيجة  بيان  الى 
فقالوا:  الفساد الذي ظهر على األرض وفي البحار هو 
ة النبات وذهاب البركة وارتفاع األسعار 

ّ
القحط، وقل

الخلقي  الفساد  وانتشار  للعمل  فرص  وجود  وعدم 
األرض  على  الخلق  على  والتعدي  والقتل  واالجتماعي 
وفي البحار مثل التسونامي والغرق. قال أحد العلماء 
)كان الناس يعيشون في أمان على األرض وفي البحار 
بني  ذنوب  كثرت  حتى  آخر  �ضيء  على  �ضيء  يعدو  وال 
البشر  على  والحيتان  الغنم  على  الذئب  فتعّدى  آدم 
الحجر  أن  ُيذكر  ما  غريب  ومن  املخلوقات(.   وسائر 
وكان  ة 

ّ
الجن من  حجر  هو  الكعبة  في  املوجود  األسود 

في  ويحضرني  آدم.   بني  ذنوب  وسّودته  اللون  أبيض 
هذا املقام أن راعيا كان يرعى غنمه في عهد الخليفة 
بها  وإذ  غنمه  بين  الذئاب  وكانت  العزيز  عبد  بن  عمر 
تهاجم  الغنم، فقال وهللا ما هجمت الذئاب على غنمي 
إال ملوت الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز، فعدله 
في  الناس  يفتقده  الذي  واألمان  لألمن  سببا  كان 
زماننا،  وصاحب البصيرة ُيدرك وصاحب البصر يرى 
أن عاملنا أصبح شبه مجنون بما كسبت أيدي الناس 
حيث  يجري،  ما  مسؤولية  البشرية  تتحمل  أن  دون 
نرى انتشار الحرائق في بقع كثيرة من العالم وارتفاع 
وهناك  األوبئة،   وانتشار  وفيضانات  الحرارة  درجة 
تقارير عاملية تقول أن جزءا كبيرا من الكرة األرضية 
الناس(  أيدي  كسبت  )بما  وذلك  للحياة  صالح  غير 
)لنذيقهم  تعالى  قال  العمل،  جنس  من  الجزاء  وألن 

بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون(. 
نشهد أن العالم يتسابق فيما بينه في تصنيع وتشغيل 
عنها  يقول  ضارة  صناعات  وينتج  بالبيئة  يضر  ما 
العلماء أنها هي التي تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة 
جفاف  إلى  تؤدي  النهاية  وفي  األرضية،  الكرة  على 
طبيعية  كوارث  البعض  يسميها  وكوارث  وفيضانات  
ونحن نقول عنها )وما يعلم جنود ربك إال هو(، وللحد 
التعاون والعمل  العالم  اقع يفرض على  الو من هذا 
البر  على  )وتعاونوا  تعالى  قال  آمنة،  حياة  أجل  من 
فساد  الناس(  أيدي  كسبت  مما  )وأيضا  والتقوى(، 
خلقي واجتماعي والتنافس في هذا البحر الهائج أصبح 
وما  والقنابل  الصواريخ  صناعة  من  خطورة  د 

ّ
أش

 الفساد االجتماعي والخلقي 
ّ

يمكن أن يهلك البشر ألن
أصحابه  هللا  رسول  نادى  ولذا  شر،  كل  أبواب  هما 
إذا  خمس  املهاجرين  معشر  )يا  فقال  املهاجرين  من 
تظهر  –لم  تدركوهن  أن  باهلل  وأعوذ   – بهن  ابتليتم 
فيهم  فشا  إال  بها  يعلنوا  حتى  قط  قوم  في  الفاحشة 
الذين  أسالفهم  في  تكن  لم  التي  واألوجاع  الطاعون 

مضوا(.
الفيروسات  ملسمى  اسم  الطاعون  العلماء  قال   
ينتشر  التي  هذه  مثل  بالبشرية  تفتك  التي  الفاتكة 
في العالم )الكورونا(، فكلما اقترب العالم من إيجاد 
ل بلون جديد حتى أعيى العالم إلى حد أن 

ّ
عالج تشك

الفساد ظهر 

قول  وحسب  الدنيا  نهاية  من  اقتربنا  يقول  بعضهم 
الفاحشة  سببه   الوباء  هذا  انتشار  فإن  هللا  رسول 
فأباحوها  البشر  لها  شّرع  والتي  املختلفة  بأشكالها 
وحّرمها هللا. قال تعالى ) وال تقربوا الزنى إنه فاحشة 
وساء سبيال(، وقد سبق هذا الوباء باإليدز والسارس 
وغير ذلك من األوبئة بسبب العالقات املحّرمة والتي 
ينقصوا  )ولم  السوي،  اإلنسان  افق مع فطرة  تتو ال 
املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنين وشّدة املؤونة وجور 
السلطان عليهم(، ولألسف انعدمت الثقة بين التجار 
وأصحاب الحرف والناس لعدم أمانتهم وصدقهم إال 
من رحم ربي  لغفلتهم عن قوله تعالى ) ويل للمطففين 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم 
يكون  فالعقاب  الدنيا  في  أما  يخسرون(.  وزنوهم  أو 
األرض  وتسحر  وقحط  وجفاف  املياه  موارد  في  نقص 
مما سيؤدي نشوب حرب طلبا للماء كما هو وارد بين 
العرب  بالد  في  املاء  ونقص  وأثيوبيا  والسودان  مصر 
كله  ذلك  وفوق  الفقر   أي  املؤونة(  ة 

ّ
)قل الى  سيؤدي 

ألوانا  بشعوبهم  ُينزلون  فالحكام    ) السلطان  )وجور 
من  بد  ال  ذلك  يرفع  وحتى  العذاب  ألوان  من  شتى 
ومن  أهلها  الى  املظالم  ورد  واملحّبة  العدل  انتشار 
أهمها دفع الزكاة إلى الفقراء واملساكين وهذا يأخذنا 
الى البند الذي يليه من حديث رسول هللا القائل )ولم 
يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء ولوال 
الفقراء  جوع  بسبب  يمطروا  لم  يمطروا(،  لم  البهائم 
واملساكين ألن من يمنع خير ساقه هللا إليه عن العباد 
بالشيوخ  هللا  رحمة  ولوال  السماء  بركات  سيحرم 
الركع واألطفال الرضع ملنعنا القطر من السماء )ولم 
عليهم  هللا  سلط  إال  رسوله  وعهد  هللا  عهد  ينقضوا 
والكل  أيديهم(  في  ما  بعض  فأخذوا  غيرهم  من  عدوا 
العهد وخيانة  النتيجة بسبب نقض  يشهد على هذه 
البعض وآخر ما جاء بحديث رسول هللا )وما لم تحكم 
جعل  إال  هللا  أنزل  مما  ويتخيروا  هللا  بكتاب  أئمتهم 
العربي  مجتمعنا  أن  يقول  اقع  والو بينهم(  بأسهم 
تحجّرت  القلوب  ألن  املستمرة  العداوات  من  يعاني 
البعض   عند  الحجارة  من  قسوة  أشّد  فأصبحت 
تعالى  تنزل بسبب املعا�ضي. قال  العقوبات  وكل هذه 
يأتيها  مطمئنة  آمنة  كانت  قرية  مثال  هللا  )وضرب 
بأنعام هللا فأذاقها  رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 
هللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون(. وقال 
ففرق  اثنان  تواد  ما  بيده  نف�ضي  )والذي  هللا  رسول 
بينهما إال لذنب يحدثه أحدهما(، لذلك التوبة التوبة 
ُيغّير ما بقوم حتى يغيروا ما  ألن هللا يقول )إن هللا ال 

بأنفسهم(.

علي  محمد  صديقي  وقت  منذ  العزم  عقدنا  قد  كنا 
الصديقين  زيارة  على  السطور،  هذه  وكاتب  سعيد 
والكاتب  منصور   - عروق  شوقية  األديبة  العزيزين 
مدينة  في  منزلهما  في  منصور،  تميم  واملؤرخ  املربي 
إال  لها  الظروف  تكتمل  ولم  املثلث،  جنوب  الطيرة 
نخطط  ونحن  الطيرة  إلى  سافرنا  املا�ضي.  األسبوع 
لبعد  نظرا  صديق،  من  أكثر  لزيارة  الوقت  الستغالل 

املسافة وصعوبة السفر متفقين على ذلك.
ظهرا،   12 الساعة  عند  وتميم  شوقية  منزل  وصلنا 
حاجة  هناك  تكن  ولم  وحرارة،  بحفاوة  واستقبالنا 
واملجامالت،  الترحاب  كلمات  وتبادل  للمقدمات 
فنحن على معرفة قديمة حتى لو لم يكن هناك تبادل 
وجد  اذا  يفرقنا،  مما  بكثير  أكثر  يجمعنا  وما  زيارات. 
الكتابة  حرفة  نمتهن  فنحن  هللا،  سمح  ال  يفرقنا،  ما 
منذ سنوات طويلة بما فيها الكتابة الصحفية، كذلك 
الفكر  مجال  وفي  والتعليم،  التربية  رسالة  مارسنا 
الخالد  العربي  القائد  محبة  على  نلتقي  والسياسة 
في ركب مدرسته القومية  جمال عبد الناصر والسير 
من  اكتشفت  ذلك  جانب  والى  بثبات،  الناصرية 
خالل حديث شوقية أنها معجبة جدا، بل أكثر مني،  
بالعندليب األسمر عبد الحليم حافظ، فحدثتنا عن 
أستذكر  وكنت  القاهرة،  في  وشقته  لضريحه  زيارتها 
نادية  بالفنانة  املميز  لقائها  وعن  املماثلة،  زياراتي 
لقاء  وكذلك  فيلمين،  في  حليم  شاركت  التي  لطفي، 
فنية  خدمة  من  قدماه  وما  الشريف،  نور  الفنان 
جانب  الى  ووقوفهما  الفلسطينية  للقضية  وإعالمية 
في  بيروت  حصار  أثناء  لبنان  في  واملقاومة  الشعب 

ثمانينات القرن املا�ضي.
ألنه  انتهى،  أين  وال  الحديث،  بدأ  أين  من  نعرف  لم 
نهاية.  له  تكن  لم  كما  بداية  له  تكن  لم  وباختصار 
أخذنا الحديث من موضوع آلخر في السياسة واألدب 
والفن والتربية واملجتمع وغيرها، وتخلله تناول واجب 
املرأة  بجمالية  شوقية  عليها  أشرفت  التي  الضيافة 
واحساسها املرهف، الى جانب جولة في أرجاء البيت 
من  أكثر  لها  أفردت  والتي  الواسعة  املكتبة  وخاصة 
وركن  وممر  زاوية  كل  في  الكتب  تجد  كنت  بل  غرفة، 
كتب"،  من  "بيت  إنه  قائال  أشرت  حتى  البيت،  في 
فالكتب تعد باأللوف في مختلف املواضيع واأللوان، 
الزعيم  صور  وخاصة  واللوحات  الصور،  جانب  الى 
العربي الخالد جمال عبد الناصر، وأطلعتنا شوقية 
على مشروعها الجميل وهو تجميع صور ملعالم بالدنا، 
سبق ونشرتها صحيفة "االتحاد" على صفحتها األخيرة 
بالصاقها  شوقية  قامت  وقد  يوميا،  صدرت  عندما 
على لوحات كبيرة وبلغ عدد الصور األلوف أيضا، فيا 
لها من امرأة جبارة تشرف على رعاية البيت والعمل 
خارج البيت، الى جانب القراءة والكتابة واالنخراط في 
االجتماعية،  الواجبات  وتقديم  املختلفة  النشاطات 
24 ساعة في  وكذلك ممارسة الهوايات، فهل تكفيها 

الشيخ رشاد أبو الهيجاء 
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

مزنل الكاتبني المثقفني شوقية 
وتميم منصور "بيت من كتب"

زياد شليوط

اليوم؟
الى  بالوقت كيف مر سريعا، وعندما نظرنا  لم نشعر 
عقارب الساعة، اذ بها السابعة مساء، سبع ساعات 
في  والذكريات  الرأي  وتبادل  والنقاش  الحديث  من 
عن  تحدثنا  واجتماعية،  وسياسية  أدبية  مواضيع 
عن  والصحافة،  واملجالس  واألحزاب  واألطر  اللجان 
وعن  والشعراء،  الكتاب  ومعاناة  األدبية  الحركة 
بالشعارات  واملتاجرة  السياسيين  ودهاء  السياسة 

وأمور أخرى. 
وتساءلنا هل يسعفنا الوقت بزيارة ألصدقاء آخرين، 
أصر  ذلك  ورغم  بنا،  الوقت  وتأخر  تأخرنا  لقد 
املضيفان على اصطحابنا في جولة قصيرة في املدينة 
أقاربه،  و تميم  أبناء  فيه  يسكن  الذي  للحي  وخاصة 
مستقل  بيت  كل  ومرتبة،  وحديثة  جميلة  فالبيوت 
ومحاط بالجدران وله بوابة واسعة للسيارات، لكن 
أن  املؤسف،  األمر  هو  وهذا  معبدة  ليست  الشوارع 
مدينة  في  معبدة  غير  جديدة  ألحياء  شوارع  تشاهد 

عربية في القرن الواحد والعشرين!! 
نعيد  بأن  لنا  الدعوة  يجددان  ودعنا مضيفينا وهما 
بدورنا  وتمنينا  مرات،  بل  واحدة  مرة  ليس  زيارتنا 
وعد،  على  افترقنا  و أيضا،  عندنا  نراهما  أن  عليهما 
والغنية  الرائعة  بالكتب  أيضا  تزودنا  أن  قبل  ليس 
تبادلنا  حيث  وتميم،  شوقية  من  كل  أصدرها  التي 

واياهما اهداء الكتب الخاصة بنا.

حكمة العدد 
ما زادت املعرفة نقص الغرور، 

ّ
كل

ت املعرفة زاد الغرور. 
ّ
ما قل

ّ
وكل

كايد عبود

"حيفا" لصحيفة  ثقافي  ملحق 
"حيفا"  صحيفة  تصدر  التي  والفنون  للثقافة  األفق  مؤسسة  قبل  من  والفنون  الثقافة  دعم  أجل  من 
األسبوعية، ولرفع راية الثقافة عالًيا، وللنهوض بحركتنا الثقافية، تبادر مؤسسة األفق الى اصدار ملحق 
في  في عدة مناطق  ا وبشكل واسع مع صحيفة "حيفا" وبشكٍل منفرد 

ً
ثقافي لصحيفة "حيفا" سيوزع مجان

البالد، بهدف إيصال هذا امللحق الى أكبر عدد ممكن من القراء. 
املجالين  في  كتاباتهم واسهاماتهم  لنشر  والباحثين  والنقاد  للكتاب والشعراء  منبر  لتوفير  امللحق  يسعى هذا 
األدبي والفني، وسيتم اختيار املواد التي ستنشر بدقة بالغة ومن موقع املسؤولية لتقديم ما هو أفضل في 

املجال الثقافي.
اد والباحثين الى إرسال انتاجاتهم األدبية لنقوم بنشرها بهذا امللحق 

ّ
لهذا نتوجه الى الكتاب والشعراء والنق

على املعنيين إرسال املواد للبريد االلكتروني: elofuq@gmail.com    الثقافي.
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لّون

رتب االشكال الهندسية في مكانها الصحيح
هذا النشاط يساعد طفلك على تنمية مهارة الكتابة و أيضا يساعده 

على حفظ ترتيب األرقام.

صل النقاط
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عالدعسة مع برنامج   خلينا نشوفك
هبة مصري العربية األولى في مجال رفع األثقال

للثقافة  األفق  مؤسسة  تستمر   – لإلعالم  األفق 
والفنون بتصوير حلقات جديدة لبرنامجها التلفزيوني 
قناة  لصالح  إعداده  يتم  الذي  نشوفك"،  "خلينا 
مكان. وتم هذا األسبوع تصوير حلقة جديدة في مدينة 
حيفا، حيث كانت ضيفة الحلقة رافعة األثقال هبة 
مصري، ابنة ال 19 عاًما، فهي رافعة أثقال محترفة، 
في  وعضو   البالد  في  رسمية  مسابقات  في  اشتركت 
رياضة  تمارس   املهنيين.  األثقال  رافعي  رابطة 
للرياضيين  خصصت  التي  الصعبة   crossfit ال- 
اليومي.  التدريب  من  صارم  نظام  وتتابع  املحترفين، 
كيلو.   ٩٠ وترفع  الصباح  في  بيضات   ٥ يوميا  تتناول 
وصلت في تحدي أكل "الهمبرجر"  الى ١٧٠٠ غرام من 
اللحم. تعمل منذ جيل صغير لتمويل نفسها بنفسها، 
واملالبس  الريا�ضي  النادي  برسوم  يتعلق  بما  خاصة 

واألكل الصحي الذي تستهلكه كرياضية.
أكل  عن  وتمتنع  بنفسها،  طعامها   بتحضير  تقوم 
والحمية  الرياضة  مجال  في  محتوى  تنشر  الخبز. 
تشارك  أن  املتوقع  من  كان  التواصل.   اقع  مو على 
في  العام  هذا  األثقال  لرفع  رسمية  مسابقة  في  هبة 
روسيا، لكن املسابقة ألغيت بسبب الكورونا. في فترة 
الكورونا حولت الحي الذي تقيم فيه الى صالة رياضة 

لتتابع تدريباتها.  

تشاهد  مسيرتها،  لتتابع  محفز  عن  تبحث  عندما 
افعة أثقال وتتابع.  الفيديوهات التي شاركت فيها كر
صالة  الى  تذهب  الحياة  في  األمل  عن  تبحث  عندما 
تشعر  عندما  مزاجها  تحسين  أرادت  وإن  الرياضة، 
أيًضا،  الرياضة  صالة  الى  تتجه  والتوتر،  بالضيق 
املجتمع  أن  تشعر  ال  أشكاله،  بكل  العنف  ترفض 
ألي  الفشل  يتمنى  حاقد،  ُمحبط،  بل  داعم،  العربي 
كان.  يزعجها أن ينظر أحد اليها بشفقة. حاليا تعمل 
كنادلة في مطعم "Eatalianoa" في حيفا لتوفير قسط 

التعليم.

في حيفا مع  تقيم هبة في شارع  هيروك )ابن املقفع( 
والدتها  وأختها التوأم  و الشقيق األصغر  )١٦ عاًما(. 

التعليم 
أنهت هبة مرحلة الثانوية في مدرسة راهبات الناصرة 
في حيفا، وكان تخصصها علوم الحاسوب والفيزياء، 
إتمام  تنوي  حصلت على شهادة تفوق من مدرستها، 
دراستها الجامعية في مجال التمريض و الفيزوترابيا. 

غرفة هبة مليئة بامليداليات والدروع التي حازت عليها 
خالل مسيرتها الرياضية.   

البائعة التي غّيرت مجرى حياتها
كان  الجميع  كيلو   ٩٤ هبة  وزن  كان   ،  ١٤ جيل  في 
األكل،  كميات  من  وتخفيف  الحمية  باتباع  ينصحها 
لهذه املالحظات وال بمظهرها  تهتم  لم تكن  ومع هذا  
املالبس  لشراء  ما  يوًما  ذهبت  أن  إلى  الخارجي،  
وقالت لها البائعة: اذهبي الى قسم الرجال فال نملك 

مقياسك هنا مع الفتيات. 
جبل  صعودا  بالركض  هبة  بدأت  الحادثة  تلك  منذ 
الركض  تمارس  هذا،  يومنا  إلى  تتوقف  ولم  الكرمل، 

٤ مرات في االسبوع. 
والسلة  القدم  ككرة  مختلفة  رياضة  أنواع  مارست  
األثقال  لرفع  الريا�ضي  بالنادي  مرت  أن  إلى  وغيرها 
يرفعون  شباب  هناك  رأت  حيفا،  في  التحتى  البلد  في 
األثقال فتساءلت ملاذا ال يوجد معهم فتيات؟ وقررت 

أن تكون العربية األولى في هذا املجال. 
التمارين  ممارسة  باستطاعتها  قوية  فتاة  هبة 
بإمكانها  والرفع ملدة زمنية طويلة.  الشاقة كالضغط 
هذا  ومع  الشباب،  باأليدي(   )النزال  "مطاعجة" 
وال  فقط،  للذكور  خصصت  الرياضة  بأن  تشعر  ال 
تتناقض حسب رأيها ممارسة هذا النوع من الرياضة 

مع أنوثتها. 

متابعي هبة
تنشر  االنستغرام،  صفحة  على  متابعين  هبة  لدى 
تغيير  تحاول  املتابعين،  اسئلة  على  وترد  فيديوهات 
نصائح  وتقدم  األثقال،  مجال  في  الفتيات  رأي 
لتخفيف الوزن. صفحة هبة فعالة لكن ليس بشكل 
املتابعين  ردود  مع  التعامل  في  صعوبة  تجد  يومي. 

خاصة السلبية منها. 

برنامج خلينا نشوفك
ط األضواء على أشخاص 

ّ
برنامج "خلينا نشوفك" يسل

التواصل  وسائل  في  صفحاتهم  على  متابعين  لديهم 
االجتماعي، سنحاول نحن في صحيفة "حيفا" متابعة 
الذين  واألشخاص  التصوير  اقع  ومو التحضيرات 
الضوء  لنلقي  البرنامج،  هذا  يستضيفهم  بأن  حظوا 

عليهم بدورنا.
سبيل  اإلعالمية  البرنامج  تقّدم 
عودة،  موفق  إخراج:  ار، 

ّ
خط

شليوط،  عفيف  اإلنتاج  مدير 
للثقافة  األفق  مؤسسة  إنتاج: 

والفنون. 
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مستوى صعبمستوى وسطمستوى سهل

شروط اللعبة
هذه الشبكات مكونة من 9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مقسم الى 9 خانات صغيرة.

من شروط اللعبة وضع األرقام من 1 الى 9 ضمن الخانات بحيث ال يتكرر الرقم 
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي أو عمودي.

1 -سومرست موم 2 - يأس - رمى - درب 3 - دارج 
- رؤيا 4 - نموذج - دم - أب 5 - رابية - رد 6 - شك - بال 
- أقبل 7 - يثب - نمرود 8 - ليونة - حب - فج 9 - دراق - 

حبارى 10 - بلبل - شاعر 11 - نية - نبع - قلق

2 - سيدني شيلدون 2 - وئام - كثير 3 - مسرور - 
بوابة 4 - جذاب - نقل 5 - سر - جّبانة - بن 6 - تمر - يلم - 
حلب 7 - مائدة - رحب 8 - يم - أوباش 9 - مدى - رقد - راق 

10 - أدب - فاعل 11 - لبيب - لزج - رق

مستوى سهل

حلول العدد الماضي

مستوى صعبمستوى وسط

حلول العدد الماضي

SUDOKU

عمودياافقيا

كلمات متقاطعة 

كاتب فرن�ضي من مسرحياته » سوء تفاهم « . 1

صنف - طريق - بدن. 2

بشع - ماهر. 3

اقترب - خفق القلب - والدة. 4

بحر - اغتراب - محصول. 5

صوت الحمام - اختالف. 6

ب. 7 ِبع - تأهُّ
َ

ضد ش

لدن - مصاغ أو مجوهرات. 8

استمر - شقيقة - خبر. 9

سخاء - موج البحر الهائج. 10

ُبعد - بناية. 11

كاتب فرن�ضي من رواياته » الباب الضيق«. 1

عتاب - مجال - ضد وحشة. 2

ضد قريب - يعرف. 3

مورد - امتنع. 4

د - إضاءة. 5
َّ
جواب - توق

حزن ومشقة - أعلى ال�ضيء - قفص الدجاج. 6

تدمير - نقيض فوق. 7

ضد غلظ - عمل - اكتمل. 8

ألم - شجيرة أزهارها طيبة الرائحة. 9

رمى - صالح. 10

حمامة برية - حلقة. 11

1
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11    10    9  8  7  6  5  4  3  2  1
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بعدما  تويتر،  موقع  تريند  صبري  ياسمين  النجمة  تصدرت 
التايجر،  بنقشة  بإطاللة  جديدة  تصوير  جلسة  عن  كشفت 
اللبنانية  النجمة  وبين  بينها  الدائمة  املقارنة  لألذهان  لتعيد 
انتقادا  متابعيها  بعض  ووجه  الفساتين،  بنفس  وهبي  هيفاء 
مباشرا لياسمين متهما إياها باإلصرار على تقليد هيفاء. أي هو 
كمان  كمان،  هيفا  بقلدوا  فنانات  كتير  ياسمين،  على  وقفت 

بالشكل بواسطة عمليات التجميل مش بس باملالبس.   

نشرت أنجيال بشارة طليقة الفنان وائل كفوري رسالة عبر ستوري 
حسابها الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "إنستقرام" شرحت 
على  للحصول  منه  تعاني  الذي  والعذاب  التعب  كمية  خاللها  من 
اعتبرته  الذي   

ً
أمريكيا  

ً
350 دوالرا والبالغة  الشهرية البنتيهما  النفقة 

مشوار ذل، حيث تركن سيارتها )يا حرام!( في مكان بعيد وتضطر الى 
الوصول الى املبنى سيًرا على األقدام. عن جد حرام، ولك شو قصتك 

يا وائل ليه هي بتعامل مطلقتك؟ 

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أنها ترفض استالم جائزة 
السبب  أرجعت  و  بها  فوزها  من  الرغم  على  دور"  "املوريكس 
الذي  اإلنساني  و  االقتصادي  الصعيد  على  الصعب  للوضع 
لبنان من رفضك  أهل  استفاد  يعني شو  لبنان.  بلدها  يعيشه 
للجائزة، خذيها وامنحيها لشعب لبنان لدعمه ومساعدته، مش 

أفضل هيك ست نوال؟!  

اعتقلت الشرطة هذا األسبوع في تل أبيب مشتبها في االربعينات 
من عمره، كان يحمل صاروخا عل كتفه ويهدد بإطالقه ويقف 
أمام متجر تعمل فيه عاملة يحبها ومعجب بها. هاي هاي، إذا 
الطريقة  بهذه  حبه  عن  لها  يعبر  وبدو  واحده  حب  واحد  كل 

أكلت هوا. 

سافر الى خارج البالد مؤخًرا الرئيس السابق لحكومة إسرائيل 
الحالي  الرئيس  تحذيرات  ورغم  الكورونا  عز  في  نتنياهو، 
الرئيس  لتوصيات  تحٍد  الصورة  هذه  فهل  بينت،  للحكومة 
على  يجلس  بأنه  العطف  الستجداء  أو  السفر  بعدم  الحالي 
املحفظات كأي مسافر عادي، أو تم التقاط الصورة من قبل 
نتياهو،  عند  صدفة  إ�ضي  في  ما  أكيد  ؟  الفرصة  انتهز  مصور 

وأكيد مبرمج إ�ضي، األيام راح تثبت هذا ال�ضيء.  

لتسريحة  جديد  بلوك  مبارك  داليا  السعودية  الفنانة  ظهرت 
 لها عبر انستغرام. 

ً
الشعر لم تظهر بها من قبل، ونشرت صورا

األبيض  باللونين  مالبس  وارتدت  كيرلي،  شعرها  صففت  وقد 
في  جد  عن  يكون  بتأمل  للجديد.  جاهزين  وعلقت:  والفوشيا، 

عندها إ�ضي جديد غير التسريحة الرائعة !!!!!

أي هو وقفت على ياسمين؟ مش أفضل هيك؟!  شو قصتك يا وائل؟!

شو الجديد ؟!نتنياهو بالمعارضةأكلت هوا




