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كانت هدى كحيل، ابنة يافا، هي الضحية التاسعة التي قتلت منذ مطلع هذا 
العام، منضمًة إلى عشرات السّيدات اللواتي قضني مبعدل واحدة في كل 
شهر وذلك على خلفية ما يسمى عند العرب القتل باسم شرف العائلة. 
محاوالت  أبشع  في  تاريخًيا  تواطأت  العربية  الذكورية  فاملجتمعات 
جتميل عمليات قتل األنثى العربية وتسويغ جرائم الذكور بحجة الدفاع 
وللعائلة  للذكر  ملًكا  دوًما  واعتبر  النساء  منه  الذي جردت  العرض  عن 

واحلمولة والقبيلة والقوم. 
فيًضا من  أيًضا  املرّة  هذه  قرأنا  املاضي  في  وكما في كل جرمية حدثت 
البيانات الشاجبة واملستنكرة وشهدنا بعض النشاطات احملدودة واخلجولة 
التي شاركت فيها، على األغلب، النساء وناشطات في مجالي الدفاع عن 

حقوق اإلنسان واملنظمات النسوية املنتشرة بيننا.
وحاولت  اخلطيرة  الظاهرة  شيوع  أسباب  على  جئن  كثيرات  متحدثات 
يوقفن  أن  وأمل  منهن،  في مسعى  اجلروح  على  األصابع  بعضهن وضع 
هذا النزيف املتعاظم في قرانا ومدننا في السنوات األخيرة، وكأن شرف 
أنه صار أكثر عرضة للسلب،  العربيات اكتشف من جديد، أو  النساء 
مع تقدم احلياة االجتماعية ودخول احلداثة والعصرنة والتطور، إلى أماكن 
لم تنكشف في املاضي على ما يتيحه عالم الهايتك، ووسائل التواصل 

االجتماعي، وأسواق العمل، التي بدأ ربع السيدات يخضن غمارها.
ومن بني نداءات املتحدثني واملتحدثات بعد وقوع اجلرمية األخيرة، كان نداء 
العاملة االجتماعية والناشطة النسوية السّيدة سماح السالمية، الفًتا مبا 
ا. فلقد طالبت  حمله من وضوح وشمولية، مع أنه جاء مكنوزًا ومقتضًب
ومعاقبة  القانون  وتطبيق  اجلرمية،  منع  أجل  اجلهود من  تكثيف  بضرورة 
املجرمني، وأكدت على «ضرورة العمل على تربية أجيال أقدر وأفهم من 
الناحية النسوية». ووجهت حديثها إلى كل من «رجال الدين، والسياسيني، 

والسلطات احمللية، وجلنة املتابعة العليا للجماهير العربية، اخلالية من 
العناوين مقصوًدا منها،  النساء تقريًبا». ال أعرف إذا كان ترتيب تلك 
لكنها حتى لو لم تقصد ترتيب تلك اجلهات وفًقا إلمكانيات تأثيرها 
على مجتمعاتنا، فإنني أراها قد أصابت مبا فعلته. ألنني أرى أن تأثير 
الدين كان في املكانة األولى ملا يحظون به من إمكانيات تأثير،  رجال 
ومنابر يبثون من فوقها تعاليمهم، ويتبعهم رجال السياسة واملؤسسات 
العليا.  املتابعة  وجلنة  الرؤساء  جلنة  طليعتها  وفي  الكبرى،  التمثيلية 
فعلى جميعهم تقع املسؤولية الكبرى ملواجهة ظاهرة قتل النساء، وعليهم 
أن يضعوا رؤاهم بحزم ووضوح، وأن يباشروا بتنفيذ ما يكفل البدء في 
السير على طريق أراه طويًال، وعدم االكتفاء مبهرجانات اخلطابة وببيانات 

الشجب واالستنكار التي تفيع كالسحاب بعد كل عملية قتل.       
كم أتوق وأمتنى أن يقع نداء سماح ورفيقاتها الناشطات في هذه امليادين، 
إرادات  لتسيير  مستعدة  وعقول  مفتوحة  وصــدور  صاغية  آذان  على 
مخرًجا  أرى  ال  احلقيقة،  في  فأنا،  واملجرمني.  اجلرمية  وجه  في  املجتمع، 
من هذه اآلفة الضاربة جذورها في العقلية العربية، منذ أن كانت البنت 
جّدية  مقوّمات  وجود  أستشعر  وال  وقبيلتها.  أهلها  على  عارًا  الوليدة 
الرواسب  تلك  نسف  على  بحزم  تعمل  مؤثرة،  جهات  بنهوض  تبشر 
املعششة عميًقا في جينات العرب، وتستهدف القضاء على الترب التي 
تنمو عليها السواعد القابضة على خناجر القتل وبلطات اإلعدام، ويكفي 
النساء بسبب  يؤيدون قتل  أبناء مجتمعنا  أكثر من نصف  أن  نقرأ  أن 

شرف العائلة!  
أقول ذلك آسًفا ومستذكرًا عشرات حوادث القتل األخيرة التي حصدت 
مجرد  وكأننا  يزداد  والقتل  متر  فالسنني  وأيتاما،  أحزاًنا  وتركت  ــا،  أرواًح
مجتمعات قاصرة، أقرت عملًيا بعجزها وعدم قدرتها على تلمس نقطة 
ضوء، بدل إدمانها على اقتفاء نقاط الدم املراق في عتمة حياتها الفاحمة.

أن  املاضي  في  كتبت  وقــد  وجــع  ذلــك عن  ــول  أق
مواسم  أحد  في  وصرخت  أجمل»  معهن  «احلياة 

الذبح الكريهة أنني:   
كّلما أقرأ عن جرمية قتل يتيمة، سّجلت في حق 
«مجهول» أو قاتل باسم الشرف، أقول: هنيًئا لك 
الكتائب  ولك  لنا  ما  فلك  العاهر!  املوت  أيها  يا 
واملجاهدون، بناة العزة/الوهم وحماة الشرف املخبأ 
التخلف  أسياد  أكعابهم/حوافرهم،  شقوق  في 
والرياء، كهنة بابل والصحاري اخلاوية. أغرف حتى 

البطر أو، يا ليت، حتى التعب.
الشرف»  «مأمور  بطنها  وبقر  زهرة  ذبحت  وكلما 
وسّيد العّفة، ألنها خانت الرواية وما عادت حتتمل 
ماٍض  على  أبكي  القدمية،  الزيت  خوابي  عتمة 
دفنوه حّيا في باحات بيوتهم وقصورهم وخَيمهم، 
وعلى حاضٍر نسي املوّلدون قطع حبل سرّته، فبات 
ُطرًحا مشوًّها ناقص السمع أعشى البصر. حاضر 
يزهو برجاٍل عقولهم تتمدد بني أرجلهم ورجولتهم 
علماء  املنتصبة،  شواربهم  حافة  «تتعنطز»على 
باالّدعاء وفقهاء بالتشاوف والدم عندهم أرخص من 

«عفطة عنز».
وليدة  مبعظمها  ــي  ه الــنــســاء  حــق  ــي  ف ــم  ــرائ اجل
جنيد  أننا  أظن  ال  وقيمنا.  وثقافتنا  مجتمعاتنا 
مسؤولية  ــا،  ــًم دائ نبرع  كما  أحلنا،  إذا  ــارًا  ــي خ
بالدولة  فقط  وأحلقناها  املأساوية،  الظاهرة  هــذه 
الصهيونية وسياساتها العنصرية اجلهنمية للنيل 

من مجتمعنا وضربه.
ملولودنا  نفرح  كيف  البيت؛  في  تبدأ  فالقصة 
في  تبدأ  القصة  األنثيني.  حــظ  ونــنــدب  الــذكــر 
البيت وكيف نضيء شموع الفخر واالعتزاز برجولة 

اخلارق  ذكاءهم  ليستعرضوا  فنحّثهم  أطفالنا، 
الرجولة  موطئ  «حماماتهم»،  على  ــوا  ــدل وي
وضمان املستقبل. بينما ال نتوقف عن كيل 

التنبيهات واإلرشاد والتعنيف، إذا قفزت بنت وبان طرف فخذها، أو إذا 
كبرى.  الطامة  تكون  بالساق،  الساق  التصاق  على  حتافظ  ولم  حتركت 
وهي، هذه املسكينة الغضة الطفلة، تصير، بأعني مجتمع مريض، على 
حافة ارتكاب الرذيلة والسقوط في املعصية. هكذا وهن في عمر براعم 
اللوز والفل، فلكم أن تتصوروا ما حالهن إن تكّعب صدر أو نَهد، وإن 
ماس قّد وجاد عنق! إنهن عاالت ومناجم قلق، زواجهن سترة ومالذ، يجب 
التحرز عليهن وإخفاؤهن، وحتى إن أبلني بالء الوطن وجب التعذر من ذاك 
القدر، فاحلسناء عند العرب ترفع حجابها إذا غابت الرجال وبكى القمر. 
إنه البيت، إّنها احلارة وأبوابها، إّنها املدرسة، إّنها العائلة، إّنها الكنيسة، 

إّنه املسجد، إنه نحن، املجتمع، إّنها تربية وثقافة وموروث.
احلارقة  املسألة  هذه  مثل  تبّني  من  العليا  املتابعة  جلنة  مينع  الذي  فما 
الدامية ومتابعتها؟ وما الذي يبعد سلطاتنا البلدية واحمللية من احتضان 
هذه القضية وايفائها حقها، وتأمني ميزانيات تكفي لتأهيل وتشغيل 
من  مدارسنا  يثني  الذي  وما  والقتل؟  اجلرمية  مواجهة  في  خبراء  طواقم 
األجيال،  لتوعية  ومؤهلني  أكفاء  ومربني  وحصص  ساعات  تخصيص 
املصيبة،  هذه  واألئمة  الكهنة  يتبنى  وملاذا ال  اآلفة؟  هذه  وللحديث عن 

ويخصصوا لها عظات وعظات، فلهم يسمعون وإّياهم يقتدون.
على كل من يستطيع التأثير من موقعه أو من منبر أو منصة أن يثير 

هذه القضية ويعبر عن رأيه فيها بوضوح حازم.
فشرفنا بكرامتنا وحريتنا وتقدمنا وعلمنا واحترام ذواتنا واآلخرين. لم يكن 
شرفنا يوًما بني أرجل حرائرنا ولن يبقى على ما انتصب من شوارب أو 

ذيول أحالم مخفقة.
فليفعل كل واحد منا ما يستطيع، عّلنا نبني مًعا مستقبلنا اآلخر، الذي 
لن يكون إّال إذا قبلنا مشَتهيات الفراش، عرائس اخليال اجلامح، شريكات 

درب وحياة ونضال. فمعهن احلياة أجمل.
لن أفَي، مهما أزيد وأكتب، حق هذا املوضوع. لكنني أضم صوتي لكل 
صراخ ضحية ذبحت على مذبح التخلف والقهر والهزمية. أضم صرختي 
إلى كل من تصرخ ويصرخ في وجه هذه األشباح الواهمة بأّنها تدافع عن 

شرف عائلة وقبيلة وقوم.
مرت السنون سوداء. سقطت الزنابق وقتلت الفراشات تباعا. ما زال حالنا 
ُيبكي السرو وُيدمع محاجر السماء. فلن أضحك على حالي، ولن أكون 
الفرج، وكيف  بائع أمل خاسر وموهوم، ألنني ال أعرف من أين سيأتي 
ومتى سنصبح أّمًة ال تقتل، وتبرر أنهر الدم باسم السماء، وشرف مهزوم 

ومزعوم، وتعيش في بحور من كذب ورياء ودجل!
ما أسعدني ما أشقاني! قبل شهر احتفلت بوالدة حفيدتي األولى. مناسبة 
نّداًفا،  ويكون  الفرح  يتجدد  كيف  عمري  من  الستني  في  وأنا  علمتني 

وكيف تتدافع األقمار لتنير عتمة العمر بسعادة وقادة. 
بكت «لورنا» لتعلن بّحتها أن ال حياة إال تلك املنبعثة من قلب العدم، 
ومن بحر الوجع والتيه. بكيت  فأخذتني الدمعة إلى رفقة النجوم، ألحلق 
ضوء  من  ونبًعا  الهدايا  أجمل  ألجدها  وعدت  الكون،  حافة  عند  معها 

وبركة. 
عمرًا  وللحفيدة  السعادة،  من  مزيًدا  لي  ويتمنون  يتصلون  املهنئون  بدأ 

كعمر الريح والزهر. ما أسعدني!
أن  أذني، ودعوا  متتموا في  النار،  تلك  وأبناء  الصحاري  أحفاد  بعضهم، 
ا بالصبية الذكور»، وآخرون همسوا متعذرين لوالدتها  «يزينها الله قريًب
وعندهم،  ــرج،  الــف سيأتي  حتًما  فبعده  بالصبر،  علي  ــوا  ومتــّن أنــثــى، 
أشقاهم. ما  ــر.  ذك ابــن  ــرًا  ذك إال  الفرج  يكون  ال  الــعــرب،  إخوتي  عند 

وتوقفت حني  كثيرين  وّبخت  قلبي.  نطنطة  يقهروا  لم  لكنهم  أغاظوني 
الدنيا  في  أن  أجــداده  آمن،  مجتمع  في  أكثرية  أواجه  أنني  استوعبت 
سرورين ال ثالث لهما: حياة البنني وموت البنات، واألهم أن جّداتهم آمنت 

بأن: موت البنات من املكرمات.
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مرسوما  اخلميس،  أمــس  حيفا  بلدية  أصــدرت 
”كرمل  معمل  في  العمل  بوقف  يقضي  ــا  إداري
البترول,  تكرير  معامل  مجموعة  من  أولبانيم“ 
وقد منحت املعامل احلق في االعتراض على قرار 

بلدية حيفا.
قانون  من   20 للبند  وفقا  الفوري،  األمــر  ــع  ووّق
إصدار  قرار  وجاء   .1968  - املصالح  ترخيص 
املرسوم على  ضوء األدلة املقدمة للبلدية، والتي 
مبوجبها ينتهك املصنع شروط الرخصة املؤقتة (رقم 
113242000). إذ تبني هذا االمر خالل جولة 
اخلميس  يوم   جرت  والتي  البيئة،  وزارة  ملمثلي 
اليوم  الذي وقع في  املتضي، وفي أعقاب اخللل 
التالي في أجهزة املعمل. لذلك، تقرر أن استمرار 
سالمة  يهدد  ــي،  احلــال شكله  في  املصنع  عمل 

سكان املدينة، نتيجة لتسبب التلوث البيئي.
املصنع  عمل  استمرار  أن  على  املرسوم  وينص 
يشكل تهديدا خطيرا ومباشرا على البيئة وعلى 

السالمة العامة للجمهور وصحته.

وذكر رئيس بلدية حيفا يونا ياهف بهذا الصدد: 
«باالطالع على تضرر املالك وموظفيه من جهة، 
والضرورة الوقائية والفورية حلماية البيئة وسالمة 
وأمن اجلمهور من ناحية أخرى، فمن الواضح بأنه 
فإن  املصنع،  من  املنعكسة  املخاطر  ضوء  على  
العامة  املصلحة  لصالح  سيكون  الكفة  ترجيح 

واملصلحة البيئية».
أولبانيم»  «كرمل  أن ملعمل  إلى  اإلشــارة  وجتدر 
املرسوم  ضد  للمحكمة  اعتراض  تقدمي  في  احلق 
اإلداري. ومع ذلك، فإن االعتراض لن ميس بسريان 
ــررت احملكمة  ق إذا  الــصــادر إال  ــرســوم  امل ــروط  ش

إصدار امر مانع أو تعليق سريانه.
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©UHOŠ® qÝ«d*
باشرت بلدية حيفا مؤخرًا عملية التخطيط املفصل 
لتوسيع شارع عباس، وذلك في إطار املشروع الشامل 
جلنة  وضعته  ــذي  وال عباس،  حي  في  للمواصالت 
حيفا وشركة  بلدية  مندوبون عن  فيها  خاصة شارك 
«يافيه نوف»، برئاسة رئيس كتلة «اجلبهة» الدكتور 

سهيل أسعد.
ويقضي املخطط التفصيلي بتوسيع احلي في املقطع 
شارع  مدخل  وحتى  حّجار  املطران  دوار  من  املمتد 
في  الشارع  توسيع  املشروع  يتضّمن  حيث  املتنبي. 
عباس  شــارع  في  الصخور  ــة  وإزال املقاطع  من  عــدد 
العلوي، وإقامة دوّار جديد عند مدخل املتنبي، وذلك 

بدائل  وإيجاد  وحقوقهم  بالسكان  الضرار  إحلاق  دون 
قرب  الصخرة  ــة  إزال يقتضي  كما  بيوتهم.  ملداخل 

اجلسر (عباس 27). 
ويتم مبوجب هذا التنظيم عقد لقاءات واجتماعات مع 
جلنة احلي ومع السكان عموًما، عمًال مببدأ «إشراك 

اجلمهور» في العملية التخطيطية.
يذكر أن مخطط املواصالت الشامل يتضّمن (فضًال 

املقاطع  في  الشارع  توسيع  عن 
ألزمــة  إضافية  ــوًال  حــل ــورة)  ــذك امل
املواصالت والسير في احلي، ومنها 
إيجاد مدخل ومخرج جديد للحي 
«هتسيونوت»  اجلبل  شارع  (من 
 332 ــادة  وزي العلوي)،  جزئه  في 
ــارات في  ــًدا لــلــســي ــدي مــوقــًفــا ج
ــي  (ف مختلفة  مــواقــع  خــمــســة 

ساحة  حتت  ــارس؛  م ستيال  ناحية  من  احلــي  مدخل 
الناحية  املطران حجار من  املتنبي؛ عند دوار  مدرسة 
القسيمة 41 احملاذية لشارع اجلبل؛  الشمالية؛ في 
شارع  في  سكنيتني  عمارتني  بني  أرض  قطعة  وفي 
للمشاريع  اإلجمالية  التكلفة  وتقّدر  حجار).  املطران 
الشواقل، متت جدولة جزء منها في  بعشرات ماليني 

ميزانيات األعوام 2016 و2017 و2018.
تطبيق  في  هامة  خطوة  هذه  أسعد:  الدكتور  وقــال 
املشروع، وتأتي بعد سنوات من املطالبات والتحذيرات 
من املخاطر في الوضع احلالي بسبب أزمة املواقف، 
خاصًة في ساعات الصباح مع بدء دوام املدارس وخروج 
الليل  ساعات  في  وأيًضا  أعمالهم،  إلى  السكان 
دخول  ومتنع  الــدوار  عند  السيارات  تتكّدس  حيث 
دوريات اإلطفاء والطوارئ وغيرها. وأضاف: إننا نعمل 
بتناغم وتعاون تام مع جلنة احلي والسكان ذوي الصلة 
لشركة  املهني  الطاقم  وبإشراف  باملشروع،  املباشرة 
عملية  مع  للتجاوب  السكان  وندعو  نوف،  يافيه 
«إشراك اجلمهور» لضمان أفضل النتائج. ونحن من 
اجلزء  هذا  وتنفيذ  تخطيط  متابعة  سنواصل  جهتنا 

واملشروع الشامل برّمته. 
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åUHOŠò qÝ«d*
تعرضت كنيسة التجلي الواقعة على قمة جبل 
ــوع إلى  ــب ــذا األس ــي اجلليل ه ــور) ف ــط ــور (ال طــاب
القربان،  بيت  بتدنيس  مجهولون  وقام  السرقة. 
ــه ميثل وجــود  الكنيسة ألن فــي  مــا  ــدس  أق ــو  وه
األرض  القربان على  وألقوا  فيها،  املسيح  السيد 
وسرقوا  اللون  الذهبية  الكؤوس  من  تفريغه  بعد 

هذه الكؤوس.
الكنيسة  ــي  ف اإليــقــونــات  بعض  تعرضت  كما 

للتخريب وألقي ببعضها خارجا، وسرقة محتويات 
أحد صناديق التبرعات.

األسقفية  اللجنة  رئيس  أبونصار،  وديع  عبر  وقد 
األرض  في  األساقفة  مجلس  سخط  عن  لإلعالم، 
االعتداءات  استنكر  كما  االعتداء،  لهذا  املقدسة 
الشبيهة التي تعرضت لها مؤخرا بعض املساجد 

ودور عبادة أخرى في البالد.
القربان  بيت  تكسير  إلى  تشير  املرفقة  الصور 

ورمي القربان املقدس على األرض.

“UHOŠ” qÝ«d*
للمنتدى  استشاري  لقاء  املنصرم  الثالثاء  يوم  عقد 
السكني املنبثق عن مجموعة ناشطي األحياء الذين 
اجلاري،  العام  مطلع  في  توعوية  ورشات  في  شاركوا 
للمجتمع  السكن  حقوق  «ضمان  مــشــروع   ضمن 
بدعوة  اللقاء كان  أن  إلى  العربي في حيفا». يشار 
وتنظيم من املؤسسات الثالث القّيمة على املشروع: 
في  القانونية  العيادة  التقسيم،  في  العدل  جمعية 
وهو  االجتماعي،  التطوير  وجمعية  حيفا  جامعية 
بتيسيرها  يقوم  لقاءات،  سلسلة  من  األول  اللقاء 
املستشار التنظيمي درور إيتان من  مؤسسة شتيل، 
تهدف إلى بلورة فكرة املنتدى عمال وتنظيما ووضع 

برنامج ومخطط عمل مدروس. 
وقد مت في هذا اللقاء وضع األهداف واخلطوط العريضة، 
إلستراتيجية عمل املنتدى في السنتني املقبلتني، بعد 
أن مت توزيع املشاركني ملجموعات صغيرة تداولت كل 
منها مشاكل السكن، واألحياء التي بحاجة لطرحها 
بارز  وبشكل  فأثيرت،  البلدي.  املجلس  أمام  وحلها 
في  اخلانق  املروري  واالزدحــام  العامة  املواقف  مشكلة 
األحياء، ومشكلة القروض السكنية، واملباني املهجورة، 
شح وسائل النقل العامة بني األحياء، سياسة التعتيم 
والضبابية التي تنتهجها البلدية مع السكان العرب 
البلدية في األحياء وغيرها. يجدر  حيال مخططات 
بالذكر أن هذا املشروع يتم بتمويل االحتاد األوروبي .
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بكل  معكم  ــحــن  ون بكم  ”أعتز 
حني  لنا  قلته  ــا  م هــذا  قوتنا“، 
العام  ــي  ف ـــى  األول للمرة  التقينا 
في  شباب  مجموعة  كنا   ،2003
حلركة  مــؤســســني  نشاطنا  مطلع 
إليك  توجهنا  الفتاة“،  ”حيفا 
أنت،  كما  فاستقبلتنا  لترشدنا 
احلنون،  اللطيف،  ــودود،  ال اإلنسان 
احملــــب، بــابــتــســامــتــك احلــاضــنــة، 
بأهمية  مؤمنا  وعزم،  بقوة  ودفعتنا 
خدمة  في  احليفاوي  الشباب  دور 
العنوان  أنك  نعلم  فكنا  املجتمع. 
وكنت  ــوحــدوي،  ال الوطني  للنشاط 

تدرك أن هذا احلنان واحلب والود، من 
عناصر القوة واالستمرار. ومن هناك 

اشتعلت بنا الصداقة والرفاقية. 
ــر  ــوي ــتــط ــة ال ــي ــع ــم ـــك وج ـــت ـــق وراف
االجتماعي على مدار العقد األخير، 
وشاهدت دورها في األحياء العربية، 
مجتمعنا،  توحيد  على  ــرارك  وإص
كفلسطينيني  مكانتنا  وتــعــزيــز 
أصالنيني، فكنت متلك قدرة خاّصة 
والقوى  الناس  بني  التشبيك  في 
الثقة  مــن  ــزا  حــّي فــارًضــا  األهلية، 
املتبادلة، فيه لقاء وتفكير وانتماء، 
وجــامــع.  مجتمعي  مهني  ـــرح  وط
قوته  وبناء  املجتمع  تنظيم  هّمك 
اجلماهيرية، وتوفير املعرفة واألدوات 

من  جتلى  وهــذا  ــة،  ــرؤي وال املهنية 
خالل تأسيس مجلس جلان ونشطاء 

والنشطاء،  السكان  ودعم  األحياء، 
وجلان أحياء، وتأسيس جلان جديدة 

حيفا،  ــي  ف املنسّية  ــاء  ــي األح ــي  ف
والبلدة  الشرقي  واحلــي  كاحملطة 

التحتى. 
ليست  الوطنية  أن  تــؤمــن  كنت 
املنهجي  بالعمل  وإمنـــا  بالشعار 
واملنظم، ووضع املطالب يكون على 
للقضايا  ــق  مــعــّم فــحــص  ـــاس  أس
واالحتياجات، فكنت تؤمن برؤيتك 
حتى ألهمتنا بها. وأذكر حني قلت 
لي ”إن األوان قد حان لننتقل من رّد 
إجراء  ومت  والفعل“  للمبادرة  الفعل 
املجتمع  الحتياجات  شامل  بحث 
اجلماعية  املطالب  ــة  وورق العربي، 
التأثير  أعينك  نصب  واحلاراتية. 
وصياغة مطالب املجتمع واألحياء، 

متخذي  ــة  ــاول ط عــلــى  ووضــعــهــا 
لسياسات  ــا  ــصــّدًي ــت م ـــرار،  ـــق ال
وادي  ــي  ف مجحفة،  ومخططات 
واحلليصة  وعــبــاس  ــاس  ــســن ــن ال

واحملطة والبلدة التحتى. 
”العمل  ــا  ــم دائ ــي  ل ــول  تــق كنت 
حماسية  حالة  ليس  املجتمعي 
انفعال وليس  طارئة، وليس حالة 
تنتسب  ــا  وإمن مؤقتة“  فعل  ردة 
وتنتمي إلى جذور راسخة في هذه 
املدينة وفي هذه األرض، وفي هذا 
وثقافتها  تاريخها  في  الشعب، 
ــائــهــا  ــي ــهــا وأح ــي ــان ــب وروحـــهـــا وم
وتطلعاتها، وأبو فراس كان واحدًا 
ساهموا  الذين  الكبار،  هؤالء  من 
املسيرة،  ــذه  ه وتــطــور  صنع  ــي  ف
كلماته  وستبقى  فعله،  وسيبقى 
وكتبه وآثاره في تاريخ هذه املدينة.

اإلنسان  بإبداع  ذلك  تفعل  وكنت 
الفكرة،  وصــاحــب  ـــرأي  ال صاحب 
ويحاور.  يناقش  يخطط،  يقدم، 
صاحب  والــــدؤوب،  ــاد  اجل العامل 
يعرف  ال  ــذي  ال العالية،  الهّمة 
الكلل وال يقعده تعب وال مرض. 
ــرة من  ــي األخ ــر  ــي األشــه ف فحتى 
للعمل،  مــلــتــزمــا  كــنــت  ــــرض  امل
والتحديات.  الهموم  رغم  وحاضرًا 
واجلّدية  واإلرادة  بالعزم  القدوة  هذه 
وأحيانا  والفعالية.  واإلخـــالص 
فراس  ”أبو  قائال:  اقناعك  أحاول 
اهتم  اآلن  نفسك،  تتعب  أنــت 
بصحتك اهتم بعافيتك“. لكنك 
كنت تعتبر أن كل حلظة من العمر 
يجب أن تبذل في العمل واإلنتاج. 
ورجــل  املخلص  الصديق  عرفتك 
جتده  احتجته  إن  الـــذي  ــواقــف  امل
وقفتك  أنسى  فلن  متينا،  سندا 
ــراحــل  ال والـــدي  ـــاة  وف بعد  معنا 
فكنت  سويطات،  عيد  ورفيقك 
تقول لي أكبر عزاء لنا أن نستمر 
في مشروع إقامة أرشيف األوقاف 
أرثه  علي  عهد  وهــذا  حيفا،  في 

منكما.  
أبو  اغبارية  األستاذ حسني  فقدان 
ــم وخــســارة  ــو أل ـــراس الــعــزيــز، ه ف
ــن عــرفــه،  ــكــل م ــرة، لــنــا ول ــي ــب ك
ــفــاوي،  احلــي ــي  الــعــرب وملجتمعنا 
نحتاجه  وقــــدوة،  ـــوذج  ومن ــوة  كــأس
تاركا  ــراس  ف ــو  أب غادرتنا  نحن. 
فينا محبة وابتسامة، ورحلت عنا 
بعد أن زرعت فينا صداقة وأخوة، 
ففاجأتنا  رحــيــلــك  ــي  ف ــرعــت  أس
ــا  إرث وراءك  ــت  ــرك وت ــا،  ــن ــت ــزن وأح
عريضا، وبصمات راسخة ال متحى 
تنبض  كــانــت  فيك  تنسى.  وال 
علينا  فعهد  وحتديا،  وفــاًء  حيفا 
لروحك  املسيرة.  هــذه  نكمل  أن 

السالم.  



�����������	
����� ,13�
����������������
�
����
�
������������59.90��	��
����
���	
���
��������������������������������
����	�	
��

������������2
�����������

�������	��
�������������

� 129 
90�������

�������	
�	����



2016 ‰Ë_« s¹dAð 28 WF ÔL'« 10

Í—uš n¹U½

الوحيدة  العربية  اجلمعية  وهي  ــرمي،  م مؤسسة  أضــاءت 
للملكيني  إلياس  ــار  م كاتدرائية  السرطان،  ملكافحة 
«أكتو بر  شهر  فعاليات  ضمن  الزهري  باللون  الكاثوليك 
بأهمية  والتذكير  الثدي،  سرطان  ملرض  الوعي  لرفع  زهر» 
الفحص املبكر. ابتدأ احلفل برقصة فنية جتّسد صراع املرأة 
الفنانة  وتدريب  تصميم  من  عليه،  وانتصارها  املرض  مع 
وداد عطا الله من الناصرة. وحتّدث في هذا االحتفال محمد 
حامد مدير مؤسسة مرمي قائال: اليوم أشعر بانفعال شديد 
وتأّثر بالغ لوقوفي أمامكم، وهذا هو االحتفال السابع الذي 
السالزيان  في  قبل  أقيم من  املجال، حيث  هذا  يقام في 
في الناصرة، ثم برج الساعة في مدينة يافا، تليها سرايا 
الظاهر عمر وبعدها قلعة الظاهر عمر في شفاعمرو، ثم 
في بيت جن يليها جامع اجلزار في عكا وهذا األسبوع في 
حيفا، وبعدها مبنى السفارة األمريكية في تل أبيب ثم 

بلدية سخنني واالختتام في جنني.    
قال:  الذي  بقعوني  جورج  املطران  سيادة  االحتفال  وحضر 
نّتقي  كي  تسعى  التي  املؤسسة  لهذه  العميق  الشكر 
األمراض ونعمل على الشفاء منها بقدرة الرب. فالسرطان 
تعتبر كلمة مفزعة للبعض، ويقول كثيرون «هذاك املرض» 
نتعلم  أن  يجب  واليوم  الكلمة.  لفظ  على  يجرؤون  فال 
كيف نواجه املرض بواقعية وعدم اخلوف واليأس واإلحباط. 
وفعالية الليلة تثبت أن درهم الوقاية خير من قنطار عالج. 
من  بد  ال  فقال:  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  أما 
كلمة الشكر حملمد مؤسس هذه اجلمعية الراقية لقاء كل 
ما يفعل. ونحن اليوم بأمّس احلاجة لوجود شباب معطاء 
مثله في مجتمعنا. وأضاف أن هذا الصرح، الكاتدرائية، 
ليس مجرد كنيسة وحسب، بل هو صرح حضاري فكري 

كإنسان،  باإلنسان  يعتني  وثقافي، 
نريد أن نحذف من اآلخر حرف الراء، 
ليبقى األخ أخا لي في اإلنسانية، 
واجلدل  الدينية  املتاهات  عن  بعيدا 
الفتنة  العقيم، الذي ال يعطينا إال 
وانقسامات  فتنة  كفانا  والتقسيم. 

وتشرذمات. 
منسى،  ــون  رمي الدكتور  قــدم  كما   
ـــدي في  ـــث ــة ال ــم صــح ــس ـــر ق مـــدي
في  املــقــدســة  الــعــائــلــة  مستشفى 
مكافحة  جمعية  وعضو  الناصرة، 
سرطان الثدي اإلسرائيلية، منذ عام 
1994، محاضرة توعوية قّيمة عن 
فيها  وتكلم  الثدي،  سرطان  مرض 
عن إحصائيات وأرقام مهمة، ظهرت 

عاما.  ثالثني  من  أكثر  منذ  للمرضى  معاجلته  طريق  عن 
ومما قال:

%70 من النساء العربيات يستجنب للدعوة إلجراء فحص 
الكشف املبكر عن سرطان الثدي مرة كل سنتني بحسب 
قانون الصحة العام الصادر عام 1995. وهذا القانون مينح 
احلق لكل امرأة إلجراء الفحص والتصوير اإلشعاعي، مجانا 

من سن اخلمسني وما فوق.
سرطان الثدي يأخذ حصة األسد في اهتمام الطب إجماال 

في العالم.
نسبة سرطان الثدي لدى الرجال هي -1 1.5 لكل 100 
امرأة مصابة بالثدي. %30 من مجموع سرطانات املرأة هو 
الفئات  لكافة  السرطان  أنواع  من   15% الثدي.  سرطان 
العمرية هو سرطان الثدي. السرطان هو السبب األول في 
وفيات النساء ما دون سن اخلمسني. كانت الفئة العمرية 

للكشف عن السرطان في سنوات الستني والسبعني 74 
هو  السرطان  عاما.   84 اليوم  ــرأة  امل حياة  معدل  عاما. 
السبب األول بوفاة املسنني. نسبة اإلصابة بسرطان الثدي 
لدى النساء ما دون سن اخلمسني ارتفعت في اآلونة األخيرة.

أفضل سن لفحص ثدي املرأة باألشعة هو حوالي اخلمسني 
وتبلغ نسبة جناح الكشف والفحص %85. وما دون ذلك 

من الصعب تشخيصه بدقة.
هو  العربي  ــوســط  ال ــي  ف املبكر  ــرض  امل اكتشاف  نسبة 
العربية املصابة  املرأة  5.1 لكل 1000 امرأة. معدل سن 
نسبة  الغربية.  اليهودية  ــرأة  امل من  أقــل  هو  بالسرطان 
الكشف عن سرطان الثدي للنساء العربيات ما دون سن 
مسببات  أكثر  من  الوراثي  العامل   .43% هو  اخلمسني 
سرطان الثدي. اجلينات واملوروثات لسرطان الثدي لدى املرأة 
الثدي  بسرطان  اإلصابة  نسبة  بعد.  تكتشف  لم  العربية 

تضاعفت %200 لدى املرأة العربية خالل 20 عاما. 
امرأة على   40 واحدة من كل  امرأة  كان   1995 عام  في 
مدار حياتها تصاب بسرطان الثدي. اليوم 1 من 17 امرأة 
بإجراء  ينصح  الثدي.  بسرطان  لإلصابة  معرضة  عربية 
الفحص اإلشعاعي مرة في السنة من سن 25 للمرأة إذا 
كانت إحدى قريباتها قد أصيبت بالسرطان، كاألم، البنت، 
األخت، اخلالة، العمة.  يفضل فحص الثدي مرة كل ستة 
الدوام  على  ومتفاعلة  متغيرة  غّدة  هي  الثدي  ألن  أشهر. 
منذ سن البلوغ. اللون الزهري هو اللون الذي اختير لسرطان 

الثدي في أكتوبر.  
املبكر  بالكشف  جتربتها  عن  حمد  أبو  جماالت  وحتدثت 
مرمي  سفراء  تكرمي  وبعدها مت  الثدي.  لسرطان  ومعاجلتها 
اجلدد في حيفا، من بينهم الطفلة لينوي سوسان ووالدها 
الشرف  وحضور  املؤسسة،  طاقم  ُدعي  ثم  سوسان،  أمير 

الكنيسة  وإضــاءة  التنازلي  للعد  املنصة  إلى  واملتطوعون 
باللون الزهري.

ويذكر أن مؤسسة مرمي تعمل على توعية اجلمهور واملرافقة 
وتقدمي  والعائلة.  للمريض  واملــادي  املعنوي  الدعم  وتقدمي 
الدعم للمستشفيات واملؤسسات الطبية الرسمية، لشراء 
احملاضرات  وتقدم  للمرضى.  اخلاصة  والعالجات  ــة  األدوي
التي يلقيها األطباء املختصون أمام اجلمهور عامة وطالب 
املدارس خاصة. كما ترافق األطفال املرضى بالسرطان في 
الذين  اجلامعيني  الطالب  من  مجموعات  املستشفيات 
تقيم  أنها  كما  اجلامعي.  للتعليم  مالية  منحة  يتلقون 
من  تعافوا  أو  يعانون  الــذيــن  لتكرمي  سنويا  مهرجانا 
السرطان. تشجيع االنضمام إلى مجموعات املتطوعني في 

املؤسسة وخارجها.
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”أفضل  بجائزة  عيسى  ــان  ــورم ن املمثل  ــاز  ف
الدولي  حيفا  مهرجان  ختام  في  ــك  وذل ممثل“ 
زميله  مع  نورمان  تقاسم  وقد   ,2016 لألفالم 
ــى  األول التمثيل  جائزة  ايفجي  موشي  املمثل 
 90 ”حرب  السياسي  الفيلم الكوميدي  في 
كرة  مباراة  الفيلم  حول  أحداث  وتدور  دقيقة“. 
إسرائيل،  ومنتخب  فلسطني  منتخب  بني  قدم 
والفائز بهذه املباراة سوف يحكم البالد. ويجسد 
املنتخب  مدير  دور  الفيلم  في  عيسى  نورمان 
الفلسطيني. وكان نورمان قد حصل العام املاصي 
على جائزة أفصل ممثل لقاء دوره في هذا الفيلم 

ضمن مسابقة جوائز األوسكار اإلسرائيلي.
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يوم  شليوط   عفيف  الفنان  شارك 
افتتاح  حفل  ــي  ف ــي  ــاض امل ـــد  األح
الذي  الفلسطيني  التراث  مهرجان 
ُعقد في اجلامعة العربية  األمريكية 
مسرحيته  عرض  حيث  جنني،  في 
وهي  سياسي“  عاهر  ”اعترافات 
حظيت  والتي  أيًضا،  تأليفه  من 
احلضور،  قبل  من  كبير  باهتمام 
تسليم  ــعــرض  ال انتهاء  بعد  وّمت 
الفنان عفيف شليوط درعا مقّدما 

جنني،  محافظة  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  من 
بحضور وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعر 
عبد الناصر صالح، ومدير الثقافة في جنني عزّت 
العربية  اجلامعة  رئاسة  عن  ومندوب  ــرّب،  ال أبو 

األمريكية. 
من اجلدير بالذكر أن املسرحية حازت على جائزة 
مهرجان مسرحيد الكبرى في عكا لعام 2002، 
وهي تطرح معاناة املواطن العربي الفلسطيني في 

داخل إسرائيل.
األفــق  مؤسسة  ــد  وف استقبال  االحــتــفــال  وسبق 
اجلامعة  ــيــس  رئ مكتب  ــي  ف ــون  والــفــن للثقافة 
العربية األمريكية، والذي تأّلف من الشاعر رشدي 
املاضي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة األفق للثقافة 
مدير  شليوط،  عفيف  والفنان  والكاتب  والفنون، 
عام املؤسسة، بحضور مندوبني عن قسم الثقافة 
طبعوني،  مفلح  والشاعر  جنني،  محافظة  في 
ومدراء األقسام في اجلامعة العربية األمريكية.    
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النسائي  ــادي  ــن ال استقبل 
النسناس“  وادي  ”األخوة 
ــالل  ـــســـت ب ـــري ـــتـــومـــات االوب
ـــرع  ــــر ف مــــــصــــــاروة، مــــدي
الذي  حيفا،   – أوبتينايس 
عن  شّيقة  محاضرة  ألقى 
ــصــر،  ــب ــف ال ـــاب ضــع ـــب أس
وعن أساليب وطرق العالج، 
البصر  على  احلــفــاظ  ــن  وع
استعمال  وكيفية  والعينني، 

وغيرها  الالصقة،  والعدسات  املناسبة،  النظارات 
إعجاب  احملاضرة  القت  حيث  املفيدة،  املواضيع  من 
احملاضر  على  األسئلة  طرحن  اللواتي  املشاركات، 

ومناقشته.
وشكر السيد بالل مصاروة كال من مدير املركز عادل 
خشيبون،  خوله  النسائي   النادي  ــزة  ومــركّ خاليلة  

ومنّسقي اللقاء ريتا توما وخالد محاميد.
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حول  الفعاليات  من  عــددا  املتنبي  مدرسة  نظمت 
ــن ضمنها عرض  وم ــة»  ــن اآلم «الــســيــاقــة  ــوضــوع  م
إطار  في  ذلــك  ويأتي  العنوان.  هــذا  يحمل  لفيلم 
فعاليات احلذر على الطرق باملشاركة مع قسم احلذر 
عرض  وّمت  والتعليم،  ّية  الترب وزارة  في  الطرق  على 
وهو  األبعاد،  ثالثيّة  بتقنّيات  السينمائّي  الفيلم 
الكحول.  وموضوع  اآلمنة  السياقة  موضوع  يتناول 
حادث  ضحية  راح  الذي  ربيع  الشاب  إلى  ويتطرق 
طرق مروع. وأتاح هذا الفيلم جلمهور الطالب اختبار 
تلك  سّيما  وال  اخلطرة،  السياقة  بحاالت  الشعور 
وحاالت  واملخّدرات،  الكحول  تأثير  جتري حتت  التي 
التعب واإلرهاق التي تنتاب السائق ألسباب مختلفة 
ومتفاوتة، باإلضافة للسياقة بسرعات فائقة، والتي 
السياقة حتت  وكذلك  للقانون،  مجاوزة  ا  غالًب تكون 
املختلفة،  والشخصّية  االجتماعّية  الضغوط  تأثير 
واختتم بتوجيه النصائح العملّية للسياقة السليمة 

واآلمنة.
 وعّبر الطالب عن آرائهم بالقول: «كم من ربيع رَحَل 
باكرًا وعلى غفلة مّنا، ربيٌع هو كّل شاٍب رحل دون 
املوت.  األجُل على شوارع  به  ترّبص  يوم  إنذار  سابق 
ربيع هي حكاية كّل شاٍب صارت حياة عائلته وكّل 

ه خريفًا من بعده».  من يعرفه ويُحبّ
ُأسرة  نحن  منا  إمياًنا  «أنــه  املدرسة:  إدارة  من  وجــاء 
املتنّبي بقدسّية حياة اإلنسان وسالمته، وعطًفا على 
دور املدرسة في بلورة فلسفتها التربوّية والتعليمّية، 
بني  والتوأمة  التكامل  نظرية  على  أساًسا  القائمة 
الفعالّيات  مــن  بالعديد  نقوم  ــة،  ــدرس وامل البيت 
فلسفتنا  ُحتّقق  التي  والتعليمّية  التربوّية  واملشاريع 
ورؤيتنا التربوّية. من هذه املشاريع القّيمة التي نقوم 
ولذا  الطرق».  على  احلذر  لفعالّيات  واستمرارًا  بها، 

رفع الطالب شعارات تدعو إلى احلذر الشديد: 
مًعا  للحذر»، «لنقف  اآلمنة»، «نعم  للسياقة  «نعم 

في وجه شوارع املوت ومخّلفاته املُفجعة».

åUHOŠò qÝ«d*
شارك طّالب الصف احلادي عشر من مدرسة الكرمة 
الّثانوّية في الّلقاء التزامني «احلّصة العاملية الكبرى» 
مشروع  ضمن  العالم،  أنحاء  جميع  من  طالب  مع 
تقوده منظمة األمم املّتحدة للطفولة - اليونيسيف. 
الطفل  لتطوير  العاملّية  املساواة  فكرة  املشروع  يطرح 
وتخّلل  والعاملي.  احملّلي  الصعيدين  على  تعليميا 
البرنامج مجموعة من املهام واألهداف، في حني اختار 
العاشر ضمن مجموعة  الطالب العمل على الهدف 
من  مجموعة  مــع  وبالتزامن  ـــداف.  األه مــن  كبيرة 
ية والعاملية، شاهد الطالب قّصة الطفلة  املدارس احملّل

ّية الّناشطة في  «مالال يوسفزاي» - الطفلة الباكستان
حقوق الطفل. 

أرسلت  التي  احملوسبة  ــط  ــرواب ال ــد  أح طريق  وعــن 
يتمكنوا  كي  داعمة  مبهام  الطالب  قام  للمدرسة، 
توصلهم  ومشاريع  وخطوات  أهــداف  بناء  بواسطتها 
املجتمع  أطفال  بني  املساوة  وهــو  الرئيس،  للهدف 

اإلسرائيلّي. 
وترك املشروع أثرا كبيرا في نفوس الطالب، مما حّثهم 
على بناء مشروع يليق بأطفال املجتمع، ويهدف إلى 
تقليص الفوارق بني أطفال مجتمعنا وحتقيق املساواة 

التعليمّية.

åUHOŠò qÝ«d*
صرّح احملامي زكي كمال، رئيس الكلية األكادميية 
أنه «بعد سنوات من  للتربية في حيفا:  العربية 
أكادميية  ــوام  أع وبعد  واملنهجي،  املضني  العمل 
مكانة  حتصني  على  خاللها  عملنا  متواصلة، 
العام  فيصبح  البالد.  في  ــدة  رائ ككلية  الكلية 
التي  اجلديدة  للمرحلة  بداية  الوشيك  األكادميي 
الثاني،  اللقب  دراســات  وتعزيز  لبلوغها،  عملنا 
واالنتقال  فيها،  التعليمية  املساقات  عدد  وزيادة 
معها إلى منح اللقب اجلامعي الثالث، واالنطالق 
والــدورات  اخلارجية  الــدراســات  مشروع  في  قدما 
تضريح  وجاء  واملجموعات».  الفئات  لكافة  املعّدة 
احملامي كمال في مستهل اليوم التحضيري الذي 
األكادميي  الدراسي  للعام  متهيدًا  الكلية  شهدته 
املقبل. وذلك بحضور مئات من محاضري الكلية 

ورؤساء األقسام فيها. 
وأكد احملامي كمال ان الكلية ستواصل نهضتها 
الثاني،  للقب  الدراسات  نطاق  بتوسيع  االكادميية 

في التدريس واللقب الثالث ومنح اللقب اجلامعي 
بالتربية  عالقة  ذات  مساقات  في  قريبًا  األول 
جديد  مــســاق  افــتــتــاح  ــى  إل ــة  إضــاف والتعليم، 
الشهادة  على  خــريــجــوه  يحصل  للموسيقى، 
اجلامعية األولى، وافتتاح مدرسة للمتميزين قرب 
إقامة  على  العمل  وإنهاء  للمسرح  وفرع  الكلية، 
والتلفزيوني.  اإلذاعــي  ــالم  اإلع لتدريس  منشآت 
ومضى يقول: «أسسنا قسما للدراسات اخلارجية، 
مهمته إضافة إلى متابعة دورات تأهيل الطواقم 
مع  وبالتعاون  وخارجها،  الكلية  في  التدريسية 
اجلمهور،  أمام  الكلية  أبواب  فتح  التربية،  وزارة 
استكمال  دورات  تنظيم  عبر  جديد  هدف  وذلــك 
فقط  املعلمني  جلمهور  ليس  أخرى،  مجاالت  في 
بل لكافة طبقات وفئات املجتمع. وتنظيم دورات 
أمام  الباب  تفتح  مهنية  للحصول على شهادات 
املشاركني إليجاد فرص عمل في مجاالت الهندسة 
الحتياجات  وفقا  ــرى،  األخ املهنية  والتخصصات 

سوق العمل للنساء والرجال على حد سواء».
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واملنشأ،  املولد  حيفاوية  حامد،  أبو  مخلوف  دنيا 
راهبات  مدرسة  في  والثانوية  االبتدائية  ــت  درس
الناصرة، واختصت باللغة الفرنسية ولم تزاول مهنة 
التدريس، حصلت على إجازة بتدريس اللغة الفرنسية 
مجموعات  تــدرّس  وكانت  الفرنسية،  السفارة  من 
العرب  من  الفحم،  وأم  والناصرة  حيفا  في  طالبية 
واليهود. وتشرف على تدريب هؤالء الطالب للنجاح 
السفارة أو  التي يجرونها، مع ممثلي  املقابالت  في 
املؤسسات األخرى، ليتم قبولهم في العمل. وهكذا 
والتسويق.  االستشارة  تنظيم  آفاق  أمامها  فتحت 
األول  القب  على  وحصلت  باجلامعة  التحقت  ثم 
بتفوق باللغة الفرنسية، واللقب الثاني بتفوق في 
موضوع االستشارة التنظيمية والتسويقية. متزوجة 
لتقدمي خدماتها  افتتحت مكتبا خاصة  ولد.  ولها 
االستشارية، وأصدرت كتابا جديدا بعنوان ”املفتاح“ 

لالستشارة التنظيمية والتسويقية. 
املستشارة التنظيمية والتسويقية دنيا مخلوف أبو 

حامد
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اخترت هذا املوضوع ألنه يعتمد على اللقاء املباشر 
إلى وجه، وجاءت  معه وجها  واحلديث  اجلمهور،  مع 
لالهتمام،  مثير  كموضوع  التنظيمية  االستشارة 
التنظيم  مــجــال  ــي  ف احملـــاضـــرات  ــقــدمي  ت وميــكــن 
والتسويق للشركات، واملؤسسات واملصالح الكبيرة، 

لتطوير أعمالها واحلفاظ على مستقبلها املهني. 
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في  أعمل  كنت  الثانوية  الدراسة  من  االنتهاء  بعد 
وأماكن عمل مختلفة، خصوصا في  عدة مجاالت 
املصالح العائلية، حيثما عملت أنا وأبي في ذات 
املكان لفترة معينة، ورأيت معاملة أصحاب املتاجر 
نفسي  في  فنشأت  مصاحلهم،  في  للمستخدمني 
رغبة شديدة كي أقلب املعايير وأحسن هذه املعاملة، 
فلماذا  والعالقة،  التعامل  في  األخطاء  وأصحح 
يتطلع صاحب العمل بهذه النظرة إلى عماله؟ هو 
في  العالقة  تكون  أن  وضــرورة  العائلة،  أفــراد  وكل 
مكان العمل مغايرة ملا هي عليه في البيت. فقررت 
التنظيمية وأن أحتدث  أن أخوض مجال االستشارة 
عن موضوع االستشارة وتطوير االعمال واالشخاص 

في الشركات .
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مبا أنني رأيت مشهدا مؤملا أو غير سليم من الناحية 
اإلدارية واملهنية، بحثت عن السبيل إلصالحه. ومبا 
بها،  التعامل  وأجيد  العربية،  اللغة  أحــب  أنني 
خبرتي  بتقدمي  ــي  ــادمي األك تخرجي  بعد  فــكــرت، 
الذي  الكتاب،  هذا  طريق  عن  للجمهور  وجتربتي 
القصص  فجمعت  ومفهومة،  مبسطة  بلغة  جــاء 
عشر  الثامنة  سن  من  اختبرتها  التي  والتجارب 
أو  النصائح  بتقدمي  أكتف  ولم  الثالثني.  سن  إلى 
املشورة كيفما اتفق، بل بعد إجنازي اللقب الثاني 
في هذا املوضوع. وهذه القصص من أماكن العمل 
تعاونت  التي  املؤسسات  أو  معها،  تعاملت  التي 
اإلسرائيلي  التلفزيون  في  أني عملت  معها، حتى 

فترة  عملت  كما  األخبار.  لنشرة  مخرج  كمساعدة 
من الزمن في تل أبيب في مجال العالقات العامة، 
االستشارة  قدمت  ثم  الكبيرة،  الشركات  ــدى  إلح
وعدد  مرضى  وصناديق  معروفة  اتصاالت  لشركات 

من املصارف الكبيرة. 
وهكذا دخلت مجال االستشارة وأصبحت تزاولني هذا 

العمل.
املــصــارف  على  العمل  يقتصر  ــم  ل إذ  صحيح، 
وصناديق املرضى وغيرهم، بل تعداه إلى اجلامعات 
أبيب،  وتل  حيفا  كجامعة  األكادميية  واملؤسسات 
جعلني  وهذا  لتسيون.  ريشون  وكلية  كالتخنيون 
في موقف الدهشة، فأتساءل في نفسي، أنا التي 
املختلفة،  اخلــدمــات  املــؤســســات  ــذه  ه مــن  تلقيت 

أصبحت اليوم تتلقى مني اخلدمات واالستشارة. 
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مثال في جامعة تل أبيب قدمت اخلدمة عن طريق 
ورشات عمل ومحاضرات لطالب اجلامعة، وأرشدهم 
من  االنتهاء  بعد  أنفسهم  تسويق  كيفية  ــى  إل
مع  العالقات  من  شبكة  وبناء  اجلامعي،  التعليم 
مختلف املؤسسات، كي يتدبروا أمورهم ويعملوا في 
مشاريعهم  يقيمون  بحيث  لهم،  املالئمة  املجاالت 
أرض  على  تطبيقها  وميكن  التجارية،  أو  الريادية 

الواقع، فتعمل بنجاح على املدى البعيد.
ما هي املواضيع التي ترشدين إليها في هذا املجال؟

ــادرات  املــب ــار  ــك أف بــإثــارة  يتعلق  ــوع  ــوض م ثــمــة 
املبادرين أن  واالستثمار، وميكن لكل فرد من هؤالء 
يفحص أموره ليجد الظروف املالئمة لنجاح عمله. 
طاقم  مع  أعمل  زلــت  ومــا  كنت  مثال،  فاملصارف 
في  أنفسهم  على  ليحافظوا  وأرشدهم  املوظفني، 
وهذا  أخرى،  عمل  أماكن  إلى  ينتقلوا  وأال  العمل 
مصلحة  على  احلفاظ  أخــرى  ناحية  من  شأنه،  من 
املصرف أو البنك، وعمله وزبائنه، وبالتالي سيؤدي 

ذلك إلى جتنيد الزبائن وتوسيع دائرة اخلدمات التي 
يتم تقدميها. وعدم تسرب املوظفني أو الزبائن على 

حد سواء.
ø UOHA²�*« vKŽ o³DM¹ «c¼Ë

بالتأكيد، فقد بدأت العمل مع مستشفى معروف 
املناسبات  تنظيم  في  استشارة  له  ــدم  وأق مؤخرا، 
العربي، بحيث يكون دور  الوسط  واالحتفاالت في 
املستشفى مجديا ومثمرا على الصعيد اجلماهيري 
وليس الصحي أو الطبي فقط. وهذا يتعلق باختيار 
مع  أحتــدث  وأحيانا  صحيحة،  بصورة  األشخاص 
املوظفني بصورة سليمة، أو  اإلدارة لكيفية اختيار 
باملجاالت  يتعلق  ما  في  الصائبة  القرارات  اتخاذ 

اإلدارية أو التشغيلية.
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لنجاح  متبادلة  احلــاجــة  ــأن  ب شعرت  البداية  منذ 

أني  الحظت  الدراسة  من  انتهائي  فبعد  املوضوع. 
خاصة  اإلحباط،  أو  اليأس  من  بشيء  أصاب  أكاد 
قبولي  رفض  هعيمك  مغدال  في  املصانع  أحد  أن 
االختبارات  في  وتفوقي  جناحي  رغم  فيه،  للعمل 
التي أجروها لي طيلة ثالثة أشهر، بل قبلوا فتاة 
بأن أحتول من  أشار زوجي  وهنا  بدال مني.  يهودية 
إلى مستقلة، فصوّرت نفسي  العمل كمستخدمة 
أن  أستطيع  وما  قدراتي  عن  وحتدثت  بالكاميرا، 
أصحاب  إلى  أوجهها  التي  النصائح  وعن  أفعله 
في  قصيرا  فيلما  ونشرت  االقتصادية،  املصالح 
واملكاملات  االتــصــاالت  علي  وانهالت  اليوتيوب. 
بعض  فألقيت  للجمهور.  املشورة  هــذه  أقــدم  كي 
احملاضرات، وأقمت ورشات عمل التي القت جناحا 
في املدارس، وفي أحد املصارف الكبيرة في البالد، 
وهكذا بدأت بتسويق نفسي، وأجريت معي مقابالت 
بالشؤون  تعنى  التي  اإلعــالم  وسائل  في  ولقاءات 

االقتصادية.
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العربي  املجتمعني  مــع  ــبــدايــة  ال منذ  عملي  ــدأ  ب
بالشكل  وتأسيسها  املشاريع  إلنقاذ  واليهودي 
الصحيح واملتني ومرافقتها في املدى البعيد. وبإلقاء 
نظرة على الوضع االقتصادي العام في البالد، جند 
ما تكشف عنه الدراسات واالستطالعات، أن حوالي 
38 ألف مصلحة تقفل كل عام في البالد، من بني 
لألوضاع  القامتة  الصورة  على  يدل  فهذا  ألفا،   40
االقتصادية وخصوصا  في الوسط العربي أسوأ مما 
هي في الوسط اليهودي. وبغضون أسبوعني أكثر 
من ألفي مصلحة تفتح وتقفل نظرا للمشاكل التي 
تواجهها وتعاني منها. وهكذا أجري االتصاالت مع 
املصالح اجلديدة كي تعمل بطريقة معينة وأسلوب 
مينحها البقاء مدة أطول، مثل تقدمي البرامج لستة 

أشهر وبعدها لسنوات أطول. 
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خاصية  له  مجال  وكــل  مختلفة،  ومجاالت  ــواع  أن
جديدة  جتارية  مصالح  مع  فأتعامل  معه.  التعامل 
والصحة،  الــطــب  مــجــال  مــن  مخضرمة،  ـــرى  وأخ
االقتصاد، التجارة، تصميم املناسبات، ريادة أعمال، 
مصانع وغيرها. اما بالنسبة للمرافقة الشخصية، 
املهن احلرة  يفيد أصحاب  تنوع جميل ومهم  هناك 
الطبيبات  إحــدى  استشارتني  فمثال،  املختلفة 
لتحسني عالقاتها باملرضى الذين تعاجلهم، واألجواء 
أدوارهم  بانتظار  املرضى  بالعيادة ومكوث  احمليطة 
للدخول إلى الطبيب، ورأيت أنه من املفضل حتسني 
ممارسة  وكيفية  مظهرها،  وترميم  العيادة  ظــروف 
املستخدمني  وتعاملها مع  اإلدارة بصورة صحيحة، 
عندها. وهكذا يصبح التدريب شخصيا على األفراد 

أيضا. 
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هذا الكتاب سيكون مبثابة متهيد للكتاب الذي قد 
يصدر بعد ثالث سنوات، وهو يظهر بطريقة سلسة 
واألبــحــاث  ــات  ــدراس ال بأسلوب  وليس  ومبسطة، 
بلفت  الشخصية  الطريقة  واستخدمت  املعقدة، 
والذاتية واإلنسانية،  العاطفية  النواحي  إلى  النظر 
الثاني  الــكــتــاب  وأمـــا  املهنية.  الــهــويــة  ــد  وحتــدي
في  جنريها  التي  واألبحاث  الدراسات  فسيتضمن 
شخص،  لكل  مفتاح  هو  والكتاب  عملنا.  مجال 
ولذا جاء عنوانه «املفتاح»، بحيث ميكن لكل صغير 
حياته  في  منه  ويستفيد  يستخدمه  أن  كبير  أو 
املفاتيح  على  القراء  ويّطلع  املستقبلية.  العملية 
التي استخدمتها وفتحت أمامي طريق املستقبل. 
والتعرف على الظروف التي يعيشها الفرد، وإعداد 
له، وهو عبارة عن عشرة مفاتيح،  الداعمة  البيئة 

كل مفتاح يكشف عن قصة داخل قصة. 
ستحتفلني بإشهار الكتاب؟

االحتفال  ـــان  وك ــاصــرة،  ــن ال ــي  ف كــان  األول  احلــفــل 
مع  اجتماعية  فعالية  أثناءها  ونظمت  كمحاضرة، 
اجلمهور بعنوان اخلوف، وحتدثت فيها عن اخلوف من 
كل شيء، من املستقبل ومن املجهول، ومن األحالم. 
وسنقيم حفال آخر في مسرح امليدان في حيفا بعد 

أقل من أسبوعني.
ÆÕU−M�«Ë oO�u²�« p� vML²½

شكرا جزيال.                
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ي بعيدًا  لن أذهب ب
إلى وضوح سفر قاس

ي الفاجعة كي تولد الذكريات أتلو مراث
ة ب استعارة أمكنٍة غائ

تنتظُر تضاريس لم تفقد أطلسها
يها... وال تضيق بالقادمني إل

***      
ّي ب اّتكأُت على منقار حمامة ن

فائن تستعيد السَّ
ونزلت... إلى شاطئ... صدفاُتُه وجوٌه منتظرة

***     
درست براحة أقدامي

بكيها طروادة ْسبوس التي ت حجارة ِل
مدينًة... ال تسلني عن اْسمها!!!

نريد... ضمَّ القادمني العالقني في قوارب أوديسيوس
وجوها ُمتلّهفًة

ابتعدت عن ”يأس نوح“
ِلُتْمسك بطوفان غير صالح للغرق...

***     
يا للكرمل حيفا

ًة... في أناشيد سافو ي اُغن
ّريح عْصفة ال متّزقها في ألم ال

انزل!!!
سفائن نوح تستعيد قوارب العودة

بل أن ترّدهم عنك  احضن بعوال وصلوا ق
ّي الح في ُملح موجة... في مكان شرق

أجود اخلمر الذي حلموا به...
عندما سال لون الليل

شالال
يه مبا واقعت من  الّنايات ف الّنواس ذابت  ي  يضّوئهم في شارع ألب

أنغام مزدهية
***     

مدينتي!!!
ي نهّز بجذع ”الفاحتة“ تعال

ُع املثاني“  ب لتّساقط فوقِك ”السَّ
تْخرج حيفا من حيفا

رت من دنس الغياب يوتا... تطهَّ ب
جوم من وأد النُّ

من رجمها بالظالم...
***     

ي احللم أأقوُل: أوقدن
ولن ُيْطِفئُه إال اجلنون؟!!!

***     
سبعون حلما

وأنا أترسم اللحظات
وأرسم اخلطوات... طريقا

رطبة ال تذهب كما ُق
ى ما َخِسرتُه من مكان!!! في طريق ال

نا إليك تعالي!!! ندلُّ
مدينًة ”ال ظلَّ يقهرها“

ري... معنى نطوف بهيكلك السِّ
ال يغرق هناك؛

هناَك... خارج املعنى!!! 
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العصا  تهّز  ما  كثيرًا  أمريكا  أن  املعروف 
الدول  قادة  او  أوامرها،  تخالف  التي  للدول 
ما  ينّفذون  ال  الذين  العرب)  (وخصوصًا 
واشنطن  كانت  إن  األمريكية،  اإلدارة  تريده 
تعتبر  ألنها  حق،  غير  على  أو  حق  على 

نفسها سّيدة العالم. وأذكر أن وزير اخلارجية اليمني السابق أبو 
بكر القربي، وخالل مقابلة لي معه، طلب مني إغالق آلة التسجيل 
بعد أن شعر بإحراج من سؤال وجهته إليه، وقال لي  بصراحة: ” ال 
يوجد ملك أو رئيس عربي يستطيع قول ال ألمريكا، فال حترجني 

أستاذي الكرمي بأسئلتك“.
رئيس  أن  قرأت  عندما  األيام  هذه  تذكرته  اليمني  الوزير  قاله  ما 
دولة جنوب إفريقيا قرر سحب عضوية بالده من محكمة اجلنايات 
الدولية في الهاي (هولندا)، والتي تهيمن عليها واشنطن كليا، 
أن  تصوروا  وحلفائها.  املنحدة  الواليات  بتحذيرات  مهتّمة  غير 
السبب هو القرار الظالم، الذي أصدرته محكمة اجلنايات الدولية، 
مبالحقة الرئيس السوداني عمر البشير، بحجة ارتكابه جرائم في 
القرار  وانتقدت  جتــرّأت  عربية  دولة  أي  عن  نسمع  ولم  السودان. 
ولو قوالً، بينما دولة جنوب إفريقيا فعلت ذلك قوًال وفعالً. فأين 

األشّقاء العرب، وأين اجلامعة العربية؟
القارة  في  عظمى  ــة  دول شك  ــدون  ب تعتبر  إفريقيا  جنوب  ــة  دول
االفريقية، ولذلك ترفض أن تتعرض كرامتها للمس من محكمة 
تتبنى  ألنها  قراراتها،  في  عدل  ال  نفسها  هي  (؟!)  دولية  عدل 
هذه  أن  كما  املتحدة.  للواليات  كليًا  وتخضع  عنصرية،  أجندات 
التي ترفع  الدولية  املنظمة  بلد ينسحب من  الدولة اإلفريقية أول 
شعار العدل وال تعمل به، والتي أصبحت تركز فقط على األحداث 
في القارة السوداء، وعلى مالحقة األفارقة بتهم جرائم حرب. وقد 
نظرت محكمة الهاي منذ تأسيسها عام 2002 في ثالث وعشرين 
قضية تتعلق بإفريقيا فقط، وكأن احملكمة مختصة بالقارة السوداء 
دون سواها، وال تستطيع أن تتحدث عن العدل إال على األفارقة.  
اإلنسانية،  أسود ضد  تاريخ  هي صاحبة  أمريكا  أن  من  وبالرغم 
إال أن هذه احملكمة لم تتحدث عن اإلجرام األمريكي في العالم. 
الدول  أكثر  هي  املتحدة  الواليات  أن  يرى  املؤرخني  بعض  أن  حتى 
ناعوم شومسكي  األمريكي  املفكر  ذهب  وقد  التاريخ.  في  دموية 
إلى أبعد من ذلك في حتليله للرؤساء األمريكيني، حيث قال: ”من 
وجهة النظر القانونية هناك ما يكفي من األدلة التهام كل الرؤساء 
األمريكيني منذ نهاية احلرب العاملية، بأنهم مجرمو حرب، أو على 

األقل متورطون بدرجة كبيرة في جرائم حرب“.
لقد رفضت هذه احملكمة طلبات قدمتها منظمات حقوقية ودول 
عن  أمريكا،  مثل  الكبرى  الــدول  من  ــرب  احل مجرمي  حملاكمة 
طلبات حملاكمة  ورفضت  والعراق.  أفغانستان  في  جنودها  جرائم 
غزة  على  العدوان  في  جرائمهم  عن  اإلسرائيليني  احلرب  مجرمي 
عام 2008، واستخدام أسلحة محرّمة كالفسفور واليورانيوم املشّع 
وقنابل األعماق وغيرها، لقتل أطفال ونساء وشيوخ غزة. وفي كل 
مرة كانت اجلنائية الدولية ترفض إصدار قرار للتحقيق في جرائم 
أمريكية أو إسرائيلية أو أوروبية، وباملقابل قبول التحقيق مع دول 

إفريقية فقط،  حيث كانت ازدواجية املعايير واضحة.
محكمة  ــرارات  ق ــم  ودع العدل  بنشر  مهتمة  أمريكا  كانت  وإذا 
اجلنايات الدولية من خالل املساواة (وهذا ما لم يحدث)، واذا كانت 
لم  فلماذا  فعالً،  العدل  وحتقق  كبيرة  لدرجة  مهمة  احملكمة  هذه 
تنضم الواليات املتحدة إلى معاهدة روما التي انبثق عنها تأسيس 
محكمة اجلنايات الدولية. ويبدو بوضوح أن واشنطن تخاف من ان 
للمثول  املالحقني  أول  العسكريني  قادتها  وكبار  مسؤولوها  يكون 

أمام محكمة الهاي. 
على أي حال، فإن إقدام دولة جنوب إفريقيا على االنسحاب من 
لواشنطن،  قوية  صفعة  شك  بال  هو  الدولية،  اجلنايات  محكمة 
املتحدة  األمم  منظمات  على  الهيمنة  رفــض  في  مهمة  وخطوة 
وهيئاتها الدولية. وما دام هناك دول ترفض اخلنوع لواشنطن وترفض 
التبعية والظلم، فالعالم ال يزال في خير، وليتعلم الرؤساء العرب 

من خطوة دولة جنوب إفريقيا.
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منفعالً، ومنحازًا للفكرة أكتب هذه الكلمات.

ألوتار  العنان  األشقاء  اجلبرانّيون  أطلق  صباًحا،  العاشرة  متام  في 
أعوادهم في مارثون يضيء اُحلبَّ في قلب رام الله، وقادوا مجرّة 
وراء  من  الهدف  جعلوا  الفلسطينيني،  واملبدعني  بالنجوم  تكتّظ 
هذا احلدث الفارق جمع التبرعات للوصول إلى عيادة متنقلة ُتعنى 

بالكشف املبّكر عن سرطان الثدي.
الثقافة  قصر  قاعة  وصّفقت  أعوادهم  وضعوا  ليالً،  العاشرة  في 
املمتلئة باحلضور مرّتني، مرّة للمبادرة النبيلة وقد حققت أهدافها، 
املتنوّع،  ــداع  واإلب اخلالص،  اجلمال  من  ساعة  عشرة  الثنتي  ومــرّة 
اجلدار  فال  الفلسطيني،  عذابات  أسباب  منهما  تنل  لم  اللذين 
استطاع حجب لوحة اجلليل الفاتنة، وال االنقسام استطاع اعتراض 
سرب النوارس اآلتية بزرقة البحر. . كما كان اجلوالن يوزّع تفاحه 

السّكري.
من خالل الرسم والدبكة والعزف والغناء وغيرها من الفنون التي 
ظللتها األعواد اجلبرانية الثالثة، أظهر الفلسطينيون مرّة أخرى 
الفكرة  تعاضدهم واندماج أرواحهم في سبيكة واحدٍة في سبيل 

النبيلة وانحيازهم لإلبداع.
قناديل  أرواحهم  حالكة  ليلة  كل  في  يضيئون  الذين  ذاتهم  هم 
اخلالص من االحتالل، أشعلوا األمل في وجه اليأس، والعافية في 

وجه املرض اخلبيث.
نهار  مليون دوالر في  يزيد عن  ما  املبادرة  لقد جمعت   ..  نعم 
واحد، من أجل عيادة متنقلة - الهدف املرجو من املبادرة - ولنا أن 

نقرأ في ذلك آية اخلير في قلوب الناس.
سأعود من حيث البداية، قبل العاشرة صباحا بقليل كانت َتطنُّ 
تتفّقد كل شيٍء  حيوّية  خلّية  الثقافي  الله  رام  في مسرح قصر 
قبل أن تصهل األعواد معلنًة بدء املارثون، ثم أعلنت ساعة املسرح 
فوق  اإليقاع  وعازف  الثالثة  األشقاء  جلوس  مع  الفعالية  انطالق 
مقاعدهم، ومع رجفة الوتر األّول انبعثت أصوات النوارس اآلتية من 
سواحل املدن الفلسطينية. عرٌض فنّي تلو العرض، وفراٌخ تفِقُس 
بني وترين وأسراٌب ُحتّلق من فقرات متنوعة، حتمل على أجنحتها 

أرواح احلاضرين وترفعها إلى علّو الدهشة الشاهقة.
وتخضرّ،  قلوبنا  القلوب،  فتورُِق  احلنني،  بوتر  تفيُض  موسيقى 
من  حنجرٌة  فُتبرُِق  منردمة  روحًا  يرِتُق  شفيٌف  خيٌط  منها  ينسلُّ 

بني احلضورِ: الله.
بني  عناٌق  اليأس،  على  األمل  وُتعلي  احلياة  ترسُم  بشرّية  لوحٌة 
الساكسفون والقانون في حضرة العود وإيقاع دّف الوجد البليغ، 
مبدعون شباب حملوا إبداعهم من زرقة البحر إلى ُخضرة القصب 

املتمايل على ضفاف النهر.
أخذت مقعدي قبيل العاشرة بقليل، جلسُت مأخوذا بهذا اجلمال 
الوقت يذوب مثل  بأخرى، كان  لتغرق  تنجو روحي من مقطوعة 

قطعة سّكر في فمي فلم أتزحزح!
ــداع  اإلب يــُد  أمــُل  يا  خّطتَك  جميعها،  الفنون  ُفرَقة  يا  َهزمْتِك 

الناصعة.          
صوت  تصاعد  بينما  الفعالية  ختام  مع  مصّفقا  احلضور  وقف 
محمود درويش وهو يرّددُ: كانت تسمى فلسطني .. صارت تسمى 

فلسطني.
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التقيت بصديق قدمي، من أّيام زمان، فعاتبني قائال 

السياسي  النقد  كتابة  عن  أقلعت  ملاذا  معناه:  ما 
من  تخاف  فصرت  العمر  خذلك  هل  واالجتماعي؟ 
بغير ما رجوت  أم هي األحداث جرت  البيئة حولك، 
السياسي  النقد  عن  شّلك  يأس  فضربَك  وتوّقعت، 

واالجتماعي ؟ 
الئحة دفاعي، وموجز دواعّي  القدمي“  ”الصديق  إلى 
وتبريراتي. وأرجو أن يقرأ فيحاول التفكير، واالقتناع 
طبعا. دعني أسألك أنا أوّال، على طريقة بعضهم في 
االمتناع عن  رجوتني  ملاذا  بسؤال:  السؤال  على  الرّد 
ذكر اسمك، حّتى باألحرف األولى منه ؟ ملاذا تخاف 
السياسة  في  ومواقفك  آراءك  بك  احمليطني  تعريف 
واالجتماع؟ أعرف مبرّراتك، ال حاجة إلى ذكرها لي. 
مبرض  مصابا  لست  وقبولها.  فهمها  ميكنني  بل 
اليسارّية الطفولي. واآلن دعني أبسط أنا لك، وللقرّاء 

طبعا، موقفي واعتباراتي. 
     لم أغّير مواقفي السياسّية واالجتماعّية قيد 
شعرة. لكّني وجدت باملمارسة أّن الكتابة في هذه األّيام 
ال جتدي، وال تغّير، ال في احمليط القريب حولنا وال 
في البعيد. هل كانت التغييرات الكبرى في العالم 
استشرف  أم  واملفّكرين،  الفالسفة  ملقاالت  استجابة 
أكثر؟  ال  التاريخ  مسار  في  القادم  التغيير  هــؤالء 
جهدي  تستنزف  واالجتماع  السياسة  في  مقاالتي 
ووقتي ال أكثر. كثيرون جّدا من أّمتنا بحمده تعالى 
القراءة  فيهم  حترّك  فال  يقرءون  وكثيرون  يقرءون،  ال 
ساكنا. ما تكتبه املواقع من مواّد جاّدة، في السياسة 
أّما  يقرؤه أحد.  والفكر، ميضي في سبيله. ال يكاد 

من  واملطربات؛  واملطربني  واملمّثالت،  املمّثلني  أنباء 
تزوّجت ومن تطّلقت، ومن أين اشترت املطربة فستانها 
يهّمه  ر  واحملــرّ طبعا.  كّلها  املواقع  متأل  هذه  األخير- 
أو  موقعه  صــدور  دوام  نعرف،  كما  شــيء،  كّل  قبل 
صحيفته، فُيضطّر إلى حذف املواّد اجلاّدة طبعا. ماذا 
يفّضل قرّاؤه فعال: املواّد اجلاّدة أم املسلسالت العربّية 
اخلاوية، والتركّية املدبلجة؟ احملرّر يهّمه إرضاء قرّائه 
السبب  إذا عرفنا  قبل كّل شيء، وعلينا أن نعذره. 

بطل العجب.
والكتابة  السياسة  على  عيني  ــا  ي والــســيــاســة، 
على  الــقــارئ  يضحك  هــل  أعـــرف:  ال  السياسّية. 
ساخرا،  بينها  وما  السطور  فيقرأ  السياسة،  رجال 
بالصياح  قرّائهم  على  يضحكون  السياسة  رجال  أم 
صّدقوا  وقد  املصطنع،  والتمثيل  الكاميرات،  أمام 
يعرفون  ظّني،  في  الناس،  معظم  ــون!  ــروّج ي ما  هم 
اجلميع  يعرف  متثيلّية  أعرفهم.  كما  السياسة  رجال 
دوافعها وفصولها ونهايتها أيضا. لكّنهم يواصلونها 

للتسلية والترفيه.  
وحياتك،  السياسّية،  الكتابة  في  أَصْب  لم  إّني  ثّم 
بخيبة أمل كبرى تشّل فكري وقلمي، كما زعمت. 
للمّد  أتوّقع  أكــْن  لم  ــي  إن ــول  أق ــون صادقا  أك لكي 
معارضيه  معظم  فيزوي  الطغيان،  هــذا  ــي  األصــول
يؤمنون.  مبا  التصريح  عن  يشّلهم  حّتى  مشدوهني، 
عرف شرقنا امللوك فخذلوه، واجلمهورّيني فاضطهدوه، 
فقره  من  وزادوا  سجونه،  فوّسعوا  و“االشتراكّيني“ 
القتلة املتخّلفني.  الداعشّيني،  وجوعه. واآلن جاء دور 
أميركا  وال  الفاسدة.  ّية  العرب األنظمة  تدحرهم  لن 
وإسرائيل وقد خرجوا عن املرسوم لهم. يريدون العودة 
فقط  والتجربة  الوسطى،  القرون  ــى  إل مبجتمعاتنا 

املغّفلني  لتابعيهم  وتكشف  دعاواهم،  زيف  ستثبت 
بطالن مقوالتهم.   

عيار،  دومنــا  ــام  األّي هذه  في  غدا  ــي  األدب النقد  حّتى 
وباملّجان. كّل من يكتب خرابيش يسّمونه شاعرا أو 
أديبا، ومن يجتّر أباطيل رّددوها قبل عشرات السنني 
هو ناقد رصني! لم يعد القارئ يعرف نّقادا صادقني، 
في  يقول  أن  لناقد  ميكن  وماذا  بهم.  ويثق  فيقرؤهم 
التكرمي  غير  ــيء  ش وال  الــتــكــرمي،  هدفها  أمسية 
لألعور  يقول  صــادق،  صوت  ارتفع  وإذا  واملجامالت. 
مبعثه  نشازا،  ذاك  الصوت  عــّدوا  عينه،  في  أعــور 

الغايات الشخصّية، أو اخلالفات العقائدّية.
في هذا املناخ الهجني، رأيت أّن انصرافي إلى كتابة 
َمن  يفيد  وال  يفيدني  ال  السياسة  في  كثيرة  مواّد 
حولي.  ال تنفع املقاالت، وال هي تغّير شيئا من بحر 
الغباء املتالطم حولنا. يبدو أّن التاريخ ال تغّير مساره  
املقاالت، وال يسير قدما، بفعل األفكار والفلسفات. 
أّنهم  فتكتشف  واعــني،  عقالنّيني  تظّنهم  كثيرون 
للغيبّيات  مقاليدهم  ــوا  ــم وســّل املــنــطــق،  ــوا  عــّطــل
والغيبّيني. خائب األمل محبط أنا؟ رّمبا. متشائم فاقد 
األمل؟ ال وألف ال!  واقف على الرصيف أنا أراقب، 

ّية املباشرة.  منصرف إلى كتابة أخرى أجدى من اآلن
جواريري،  في  دفنتها  أخرى  كثيرة  مهّمات  أّن  ْر  تذّك
فلم أعد أحتمل  تذّكرها، وتذّكر تقاعسي إزاءها. هل 
تصّدق أّن مقالة في شعر درويش نامت أصولها بني 
لذعة  أحّس  كاملة، فصرُت  أكثر من سنة  مسوّداتي 
فرأيتها  عرضا،  ــارور  اجل فتحت  كّلما  ضميري  في 
املاضي  مــن  كثيرة  فصوال  وأّن  هــنــاك،  تستغيث 
زالت  ما  واالجتماعي،  والفكري  السياسي  البعيد، 

أصولها تنتظرني مستغيثة بني أوراقي ودفاتري.  

كثيرون حولي الموني في السابق. ما لك وللكتابة 
قوم  في  ما  تغّير  لن  مؤّنبني.  سألوني  السياسّية، 
حّتى يكتشفوا بأنفسهم سواء السبيل. انظر حولك 
ترى كثيرين ال تنزاح أعينهم عن مصاحلهم الذاتّية، 
وكّل ما يعلنون ويكتبون كذب في كذب. بل وسيلة 
مخلصون  اليوم  اجلميع  الضّيقة.  مصاحلهم  خلدمة 
وطنّيون، ألّن وطنّيتهم تخدم مصاحلهم الذاتّية، وتظّل 
ماضيهم،  فظائع  بها  ميسحون  ماحية  نظرهم  في 
أفرادا وبيوتات. وأنت ما لك يا أستاذ، هل تظّن أّننا 

ميكننا تغيير البيئة حولنا بالكلمة املكتوبة؟!
متى  يعرف  مّنا  أحد  وال  تعرف،  كما  قصير  العمر 
تنتهي فرصته. فأّي طريق تريدني أن أسلك: كتابة 
مقاالت في نقد بحر اجلهالة والزيف املتالطم حولي، أم 
إنهاء ما بدأت من نقد في األدب واحلياة. أنا اخترت 
الطريق الثاني، وأظّنه أسمى، وأجدى أيضا. صّدقني!        
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فوق الّتالِل اُخلْضِر من أرِض اجلليْل!
ْوِد.. كاألبِد الّطويْل! ْرَب الطَّ ْوُد ُق والطَّ

يها.. قريتي وطفولتي ْر إل اُنُظ
ْل ي ّسب اَي َيلعُب عند ذّياَك ال وصب

أنا ال أفّتُش في املعاجِم عن فمي
ْل  ُف القلَب املجاَز املستحي وأكلِّ

في كلِّ سوسنٍة هنا أنشودٌة 
في كلِّ سفٍح قّصٌة من ألِف جيْل! 

لغتي على ورقي زنابُق قريتي 
ِل الوصوْل؟! ْب عَر ِمن ق َمن ذا َيُشمُّ الشِّ

ْعُب الذي بطفولتي يا أّيها الشِّ
ى تلك احلقوْل! قد كنَت َحتمُلني إل

ٌت .. وفي الفؤاِد تلفُّ يوَم عُدتُّ ال
للّذكرياِت املاضياِت وال تزوْل!  

ِم نفحٌة يوَم ُعدُت.. وفي الّنسائ ال
ْل راحت بروحي كّلما راحت متي

ِة دفتري يوَم ُعدُت.. ألبجدّي ال
وقطفُت عن زهِر اخلمائِل ما أقوْل!

يُل.. وقد متّجَد عندما هذا اجلل
يْل»!    ُح به «وطاَف قرى اجلل جاَب املسي

ّسهوِل بقريتي ى ال فإذا نظرُت إل
بتوْل! رّنْت بُأْذني موعظاُت ابِن ال

ا الّزماَن بلحظٍة فكأّنني أحي
يْل في بقعٍة بقيْت على قلبي دل

ّسناسُل».. إن َمَدْدُت لها يدي  تلك «ال
قامت ُحتّدُثني عن اجلدِّ األصيْل

بني حينها ملا بناها كان ي
وطًنا ألحفاٍد َيصونون اجلميْل!

يوَم أَحفُظها وال أنسى يًدا وال
بخيْل َسطْت مكارَمها على الّزمِن ال َب

لغتي.. بالدي.. َنْفُح أجدادي هنا
ما جفَّ فرٌع إن متّسَك باألصوْل

والّدهُر َينحُت في الفراِغ ولم يزْل
ِة خالًدا جيًال فجيْل! ُر األحّب أث
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دبإذن الله – بدرجة الّدكتوراه، كان هو هناك حاضرًا؛ إّنه العالم الّلغوّي 
املصرّي الفّذ، رمضان عبد الّتوّاب، املولود في أحد صباحات اجلُمعة من 
في  الّنعيم  جّنات  إلى  واملنتقل   ،1930 ُشباط   /1348 رمضان  شهر 

الّسابع والعشرين من آب، عام 2001.
ّية وعاش بها، فكانت له وكان لها؛ فبها  عاش عاملنا اجلليل اجلميل للعرب
لها (أوِلع بها) وما عنها لها (لم يغفل عنها). وهو من اعتاد قراءة كّل 
شيء وَحفظ القرآن الكرمي وغيَر قليل من أّمهات كتب الّلغة واألدب وسّنه 
تكاد تكون ال شيء، ولَطاملَا بَزَّ أقرانه (غلبهم وتفوّق عليهم) في شّتى 

مراحل تعّلمه وتعليمه.
ليتأّهل  األزهــرّي،  الّدينّي  باملعهد  الّتوّاب  عبد  رمضان  الّدكتور  ِالتحق 
من  كان  وقد  العلوم،  دار  ّية  بكّل لاللتحاق  القبول  الختبارات  بعدها 
االختبارات  تلك  في  جنحوا  اّلذين  اِملائتني   – أّول  يكن  لم  إن   – بني 
أمثال  ــّالء،  أج لعلماء   – هناك   – فتتلمذ  متقّدم.   1,500 أصل  من 
عّباس حسن (1900-1978)، البحر احمليط في علم الّنحو العربّي؛ 
ّية؛ ومتّام  وإبراهيم أنيس (1906-1977)، رائد الّدراسات الّلغوّية العرب
حّسان (1918-2011)، صاحب نظرّية «القرائن الّنْحوّية» اّلتي خالف 
فيها نظرّية «العوامل الّنْحوّية» الكالسيكّية اّلتي ورثناها – منذ أزَيد 
أّول من  أيًضا،  ولعّله،  والبصرة،  الكوفة  عن مدرستِي   – من ألف عام 
من  الكثير  ذلك  وغير  الّنْحوّي»،  و«الزّمن  الّصرفّي»  «الزّمن  بني  فرّق 
بعلوم  يتعّلق  ما  كّل  في  الفكرّية  واإلبداعات  االصطالحّية  االبتكارات 
ّية  س «الّلغة العرب ّية، كما من كتبه كتابه الّتجديدّي املؤسِّ الّلغة العرب
بشر  كمال  الكبير،  املعّلم  ننسى  فال  ننسى  وإذ  ومبناها»؛  معناها   –
ّية  العرب «الّلغة  كتبه:  ومن  العرب،  الّلغوّيني  شيخ   ،(2015-1921)
بني الوهم وسوء الفهم». تتلمذ هذا الكبير، إًذا، لكّل هؤالء الكبار، حّتى 

في مصاّفهم صار، وحّلق وطار.
عام  بالقاهرة  العلوم  دار  ّية  كّل في  الّتوّاب  عبد  رمضان  الّدكتور  تخرّج 
وعام  مصر،  بريطانيٍّ عن  استعماٍر  آخر جندّي  1956، وهو عام جالء 
الكبير،  عهد  في  احلقير،  الّثالثّي  العدوان  وعام  الّسويس،  قناة  تأميم 
ترتيبه  الّناصر. وقد جاء  املنصور، جمال عبد  أبي خالد  اخلالد،  الزّعيم 
لاللتحاق،  فرصة  له  وسنحت  ــى.  األول الّشرف  مرتبة  مع  بامتياز  األّول 
إّذاك، ببعثة إلى أملانيا مّدتها خمس سنوات للّتخّصص في مجال فقه 

ّية. الّلغة العرب
أساتذة مستشرقني عظام،  لدى  أملانيا  اجلميل في  اجلليل  تعّلم عاملنا 
ّية: دراسات  أمثال يوهان فك (1894-1974) ومن آثاره كتاب «العرب
في الّلغة والّلهجات واألساليب». وقد حصل بطلنا هناك على شهادتِي 
املاجستير والّدكتوراه في الّلغات الّسامّية من جامعة ميونخ عام 1963 
بتقدير امتياز مع مرتبة الّشرف األولى، أي وهو ابن 33 ربيًعا، كما أتقن 
نحو  الرّافدين  بالد  (لغة  واألّكدّية  واحلبشّية  ّية  والّسريان ّية  األملان الّلغة 
والفارسّية  املسمارّي)  باخلّط  بتدوينها  اشُتهرت  وقد  3000 سنة ق.م. 
والّتركّية والفرنسّية والّالتينّية والعبرّية والّسبئّية واملَعينّية (من أقدم 
ّية في اليمن بني 1200  الّلغات اّلتي اسُتعملت في جنوب اجلزيرة العرب
ق.م. و100 م.، وُتنسب إلى مملكة َمعني). ليتسّلم – بعدها – عمله 

ّية اآلداب في جامعة عني شمس ويبدأ مشوار تدرّجه وترّقيه. مدرًّسا في كّل
ا في  خّلف الّدكتور رمضان عبد الّتوّاب أزَيد من خمسني كتاًبا مرجعّيً
ّية وآدابها، بني تأليف وترجمة وحتقيق، من قبيل: «الّتطوّر  الّلغة العرب
الّسامّية»  «الّلغات  (تأليف)؛  وقوانينه»  وعلله  مظاهره   – الّلغوّي 
لّلغة  الّنْحوّي  «الّتطوّر  (ترجمة)؛  نولدكه  ثيودور  األملانّي  للمستشرق 
من  ــد  أزَي كتب  (حتقيق).  برچـشتراسر  األملانّي  للمستشرق  ّية»  العرب
أزَيد من ألف أطروحة  ا. أشرف على  ّيً ا أكادمي بحًثا علمّيً ِمائة وثالثني 
ماجستير ودكتوراه في مصر والعالم العربّي وأوروبا، واشترك في مناقشة 
أزَيد من ثالثة آالف أطروحة ماجستير ودكتوراه في مصر والعالم العربّي 

وأوروبا، وقد كان عضوًا في أزَيد من أربعني هيئة علمّية.
هذا، وقد كان عاملنا اجلليل اجلميل مثاًال لورع األتقياء وتواضع العلماء، 
حياته  كرّس  وقد  الّنجباء،  الّطّالب  أللوف  البيضاء  بأياديه  ا  ًي حان وأًبا 
ّية العصماء، ولي في مكتبتي منه كتاب له مع إهداء بخّط  خلدمة العرب
يه عّم كرمي لي، هو الّدكتور إبراهيم أسعد عودة،  يد الُكبراء الُكرماء، أهداِن
اّلذي كان جمعه به لقاء األقرباء في بالد الغرباء، فرحم الله حبيب األرض 
وحبيب الّسماء، وعهدنا أن نظّل ُنخِلص به االقتداء وُنخِلص له الّدعاء.

ÆÆœU ÒO ÒB �«
رًا  تأّث ّية  العرب في  شائع  غير  أو  شائع  خطأ  من  صادفُت  ما  آخر  من 
بالعبرّية، لدى الّنقل (الّترجمة) من األخيرة إلى األولى: «ِاغرورقت عيناه 
بالّدمع»، علًما أّن الفعل اغرورق يفيد معنى امتالء العني بالّدمع؛ فأّي 
داٍع معنوّي وأّي منطق لغوّي أو عقلّي َيضطرُّنا إلى َتكرار املعنى بالقول: 
ِاغرورقت  نقول:  أن  واملليح  الّصحيح  بل  بالّدمع»؟!  عيناه  «ِاغرورقت 

عيناه، وكفى.
كما من اخلطأ قولهم: «صافحه بيده» أو «صافح يده»؛ علًما أّن الفعل 

صافح يفيد معنى وضع الكّف في الكّف.
ّية الّشريفة  ومن اخلطأ قولهم: «كّف اليد»؛ علًما أّن الكّف – في العرب
– تفيد معنى راحة اليد. وتقابلها القدم. بينما ال يكتمل معنى املفردة 
في العبرّية إّال بقرينة اليد أو الرّجل، فيقولون هناك: «كاف ياد» و«كاف 

ـچـل». رِي
ÆÆ ÔX � �Q  ÔX K� Ô�

سألنَي الزّميل العزيز ف.س. عن أصل مقولة «اِختالف الرّأي ال يفسد 
وردت  أّنها  إلى  وعنايتكم  عنايته  ألفت  أن  فيسرّني  قضّية»،  للوّد 
الّشعراء وشاعر األمراء، أحمد شوقي بيك، في  في بيت شعرّي ألمير 

مسرحّيته اخلالدة، مجنون ليلى، حيث يقول:
«ما اّلذي أضحك مّني الّظبيات العامرّية

أألّني أنا شيعّي وليلى َأموّية؟
اِختالف الرّأي ال يفسد للوّد قضّية».

ÆÆ5 � (« s 
 b L �√ ¨V ÒO ÒD�« u 
√ U N �U �
ّي) قبل أزَيد من ألف عام:  قالها أبو الّطّيب، أحمد بن احلسني (املتنّب
َو ِبي ُجُنبُ»،  َو ِبي َكرٌَم / وَال ُأصاِحُب ِحْلِمي وَْه «إّني ُأصاِحُب ِحْلِمي وَْه
ٍر ُمعَتِبر؟ أم هل هو زمن القهر  ٍر ُمدَِّكر، أي هل من متذكِّ كِّ فهل من ُمذَّ

ر؟!  ر بال مَهْ والعَهْ
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”السلطانة  التركي  املسلسل  ــرًا  مــؤخ تابعُت 
كوسيم“، منبهرًا بضخامة هذا االنتاج التلفزيوني، 
الديكورات  وتنفيذ  تصميم  حيث  من  كــان  إن 
البرّاقة،  واأللوان  املثيرة  واألزياء  التصوير  ومواقع 
هذا املسلسل الذي ّمت تصويره بني اليونان وتركيا، 
هي من أصول  فالشخصية الرئيسية ”كوسيم“ 
يونانية، وابنة كاهن من جزيرة تينوس، فأحداث 

املسلسل جتري في تركيا واليونان. 
إلى  باألساس  يهدف  تاريخية،  املسلسل  قصة 
التي  الشابة  تلك  الضوء على كوسيم،  تسليط 
إحدى  كانت  والتي  العثمانية،  الدولة  حكمت 
أقوى النساء في تاريخ السلطنة. اسمها احلقيقي 
إلى  وأرسلت  كعبدة  شراؤها  ّمت  وقد  أناستازيا، 
قصر  داخــل  حياتها  بقية  لتقضي  اسطنبول 
السلطان أحمد األّول، وفي جناح اجلواري على وجه 
التحديد، والذي كان ُيطلق عليه اسم ”احلرملك“. 
االمبراطورية  سياسة  على  كبير  تأثير  لها  كان 
العثمانية، وذلك من خالل زوجها السلطان أحمد 
األول، حيث كانت في البداية اجلارية املفضلة لديه، 
إلى أن تزوجها، وحصلت على السلطة فيما بعد 
وحفيدها  وإبراهيم  الرابع  مراد  أوالدهــا  خالل  من 
القاصر محمد الرابع. وأصبحت السلطانة ”األم“ 
ــم كسالطني،  ــي ــراه وإب مـــراد  أوالدهـــا  حكم  حــني 

ا ملرتني في حياتها.  وحكمت رسمًيّ
السلطان  أم  على  األم“  ”السلطانة  اللقب  يطلق 
لقب   ــًضــا  أي عليها  ُيطلق  وكـــان  العثماني، 
«السلطانة الوالدة» أو ”والدة السلطان“، وعرفت 
ُعلياي  «مــهــِد  باسم  العثمانية  ــصــادر  امل ــي  ف
يطلق  العالي، وكان  السلطنة  سلطنت» أي مهد 
اجلــذور  ذي  ــون»  «خــات ــم  اس البداية  فــي  عليها 
عشر.  السادس  القرن  حتى  وذلــك  السلجوقية 
نفوذًا  الشخصيات  السلطان أكثر  وتعّد والدة 
القصر  سّيدات  وأكثر  السراي العثماني،  في 
اتصاًال بالعالم اخلارجي، وحتظى بهذه الصفة والدة 

السلطان احلاكم.
تأدية  ّمت  ــه  أّن املسلسل  فــي  للنظر  امللفت  مــن 
فبينما  ممثلتني،  قبل  مــن  كوسيم  شخصية 
جّسدت املمثلة الشابة أناستازيا تسيليمبيو دور 
”كوسيم“ املراهقة في املسلسل، توّلت من بعدها 
النجمة بيرين سات شخصية كوسيم التاريخية 

العظيمة. 
في احلقيقة لسُت من ُعّشاق الدراما التلفزيونية 
باملسلسالت  شغفي  أخفي  ال  ولكني  التركّية، 
من  نفسي  ـــدُت  وج لــهــذا  ــذات،  ــال ب التاريخية 

أو  أدري  حيث 
مــن  أدري  ال 
لهذا  املتابعني 
فأنا  املسلسل، 
ــا  ــدرام أعــشــق ال
ـــة،  الـــتـــاريـــخـــي
فهي مبثابة رحلة 
نحو  الزمن  عبر 

املاضي العريق، بحلوه ومرّه. كما ميكنك التعرّف 
وراء  يقف  من  تعرف  عندما  األمــور  بواطن  على 
كل عمل أو انتاج درامي، فالذي أنتج وأخرج هذا 
ذات  اإلعالمية  دوغــان  أضن  مجموعة  املسلسل 
التوّجه العلماني، لهذا ال غرابة من إلقاء الضوء 
في هذا املسلسل على فترة التخّلف التي عانى 

منها األتراك. 
ــان  دوغ أضــن  مجموعة  ــم  ه مــن  يعرف  ال  ــن  وم
أكبر  ُتعد  كانت  التي  املجموعة  فهم  اإلعالمية، 
التركي  الرئيس  مع  خالًفا  اإلعالمية  املجموعات 
والتنمية  العدالة  ــزب  وح ـــان  إردوغ طّيب  رجــب 
احلاكم. واملفاجأة التي حصلت لدى حدوث االنقالب 
الفاشل األخير في تركيا، ظهور الرئيس التركي 
رجب طّيب إردوغان عبر قناة ”سي إن إن تورك“ 
الذي  األمــر  اإلعالمية،  دوغــان  ملجموعة  التابعة 
كان مبثابة النقطة الفاصلة والتي قلبت مجريات 
القناة  إردوغــان من خالل هذه  ــور، حيث دعا  األم
جموع األتراك إلى اخلروج للشوارع وامليادين للدفاع 

عن شرعية السلطة.  
اإلعالمية  دوغان  مجموعة  أن  بالذكر  اجلدير  من 
تضم مجموعة من أشهر الصحف التركية أبرزها 
”حرييت“ و“ميلليت“ و ”راديكال“ و ”بوستا“ 
إن  إن  ”سي  قنوات  إلى  باإلضافة  ”يورت“،  و 
ووكالة  و ”ستار“  االخبارية و ”كنال دي“  تورك“ 
من   40% نسبة  ُيشكل  ما  وهــو  ــان  دوغ أنباء 

إجمالي وسائل اإلعالم في تركيا.  
وإذا عدنا للمسلسل بعد أن عرفنا من يقف وراء 
يختصر  ملاذا  متاًما  نعرف  الدرامي،  اإلنتاج  هذا 
خالل  من  العثمانية  السلطة  تاريخ  املسلسل 
إهمال  فتم  السلطان،  فراش  على  اجلواري  صراع 
قصص  على  التركيز  ليتم  الفتوحات  تــاريــخ 
ويصوّر  السلطان،  قصر  داخــل  والــغــرام  العشق 
منحًال،  مجتمًعا  السلطان  قصر  داخل  املجتمع 
من  الفترة  تلك  في  السالطني  يشغل  ما  وكــل 
يختار السلطان من جواريه ليطارحها الغرام في 

تلك الليلة.  

 ◊uOKý nOHŽ – rK� U¹ d ÒDÝ
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åUHOŠò qÝ«d*

من  غنائيا  حفال  زيتون  سيدر  الفنانة  حتيي 
صدر  الــذي  اشتياقا»  «أعيش  اجلديد  ألبومها 
األيام  هذه  وجتــري  املاضي.  ــار  أي في  بيروت  في 
التحضيرات الالزمة للعرض في رام الله وحيفا، 
التي  لتقدمي مجموعة األغاني  التدريبات  وجتري 
تضمنها األلبوم اجلديد. ومن املقرر إن يقام احلفل 
قصر  في  الله،  رام  في  القادم  االثنني  يوم  األول 
الثقافة، بحضور ممثلني عن  برعاية وزارة  الثقافة 
السلطة الفلسطينية وأفراد عائلة الشاعر الراحل 
سميح القاسم، والذي غنت له الفنانة سيدر من 
قصائده، وسترافقها فرقة موسيقية بقيادة سامر 
بشارة. ومن ثم في قاعة كريغر في حيفا، حيث 
ستقدم احلفل اإلعالمية املعروفة إميان القاسم. وقد 
دعي عدد من األدباء والشعراء ورجاالت املجتمع 

الديني والعلماني احليفاوي حلضور هذا احلفل. 
ــه مــن املــقــرر إقــامــة احلفل في  وتــقــول ســيــدر، إن
يوسف،  مار  راهبات  مدرسة  قاعة  في  الناصرة 
ــري.  ـــادي زغــاي ــي ف ــالم ــرنــامــج اإلع ــب وســيــقــدم ال
بيروت،  في  احلفل  سيقام  والناصرة  حيفا  وبعد 
الدولي هناك.  الكتاب  االحتفاالت مبعرض  ضمن 
وستعزف في ذلك احلفل فرقة موسيقية لبنانية 
سيدر  وتضيف  املنذر.  إحسان  املايسترو  بقيادة 
وهي  األغاني  من  مجموعة  يتضمن  األلبوم  إن 
قصائد للشاعر القاسم، وشارك املايسترو إحسان 

املنذر بوضع خمسة أحلان جديدة للقصائد، وكانت 
إحداها دويت مع الفنان املعروف معني شريف، ولذا 
بشارة.  عالء  املطرب  فلسطني  في  محله  سيحل 
كما وضع الفنان املعروف مروان خوري حلنا إلحدى 
قصائد األلبوم ووضع الفنان املوسيقي رامي زيتون 

حلنني آخرين.
وتشير الفنانة سيدر زيتون إلى أنها شعرت منذ 
البدء بوضع أحلان هذه القصائد، بوجوب إيصالها 
إلى أكبر عدد من اجلمهور، أوال عن طريق األلبوم، 
والعامة،  اخلاصة  واالحتفاالت  احلفالت  ثم  ومن 
وبعدها اإلذاعات املختلفة. ولم يظهر هذا األلبوم 
إلى  إيصاله  لتسهيل  كليب،  الفيديو  بطريقة 
اجلمهور. وقد تنظر سيدر مبشروع تصوير عدد من 
األغاني في املستقبل، علما أن أغنية «تقدموا» 
مت تصويرها ويجري عرضها بني احلني واآلخر على 

شاشة تلفزيون فلسطني. 

 ÂbI 	« …d 
 o �d H 	 ÊU L � w � ‰UH� �«
�U �—u J 	« �U O �HK 	

“UHOŠ” qÝ«d*
أحرز فريق كرة القدم للفتيات من كوريا الشمالية 
لكرة  العالم  مباريات كأس  البطولة ضمن  كأس 
نطاق  في  عشر  السابعة  دون  للفتيات،  القدم 
جرت  وقد   2016 لسنة   FIFAالفيفا منظمة 

األردنية.  العاصمة  عمان  في  النهائية  املباراة 
وفريًق  الرويال في عمان مدرب  فندق  واستضاف 

كرة القدم للفتيات بعد فوزه بكأس العالم. 
كميل  احملامي  اليسار  من  الصورة  في  ويظهر 

مويس من حيفا ود. وليم قسيس من الرامة
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»U¹– rýU¼ 
محامل املنفى على 

كتفيك..
املجبولتني من أسطورة.

كل األسماء أسماؤنا 
كل حرائق اخلريف..

تستكمل الصورة.
تعدو بخيالها..

تغريبة االحتجاج
*

أشّذب سيرة الرحيل..
متاهة األمل..
بجملة عبثية.

الغياب..
فارس يرحل بالغد

*
ترّحمنا على أمجاد 

القلب..
في سّماعة تصّلي.

والهّم.. 
يشّمع بالّصمم أحزاني

*
ها هنا نكتب على 

اجلراح..
عن احلراك اجلاثم.

ُجّل ما قلنا..
يتمنطق به األيتام.

حراكنا يجّر وجعا..
تتكاثر به اجلمل.

أسمع..
العديد من أسمائي
تقترع عليها األمم.

احلق والعدالة..

وثائق بالّصورة.

األمن واألمان..
في (نيو يورك)..
يعبث بالّطريق..

من البحر إلى احمليط
*

أسافر إلى سيناء..
وحدي.

في صحراء اخليال..

أحلم بحورّيات األمل
بصفقة العمر

واألمان في (نيو يورك)
*

من احلديد..
أصيغ الكالم واجلمل.

جسورك..
(نيو يورك)..

تستعبد األمم
*

نفط اخلليج يسافر
ولساني معاول..

تستفّزَك يا وطني.
تغريبتي خيبة..

تطوف بها القصيدة
*

إذا نادتني..
فلسطني.

لن أسمعها
سأغادر فحيح 

الهمسات..
وأنتحب على صورة 

القبور..
تسترجع اجلميع 

بأزهارها..
نذيرا للبشر

*
(نيو يورك) مدينة في 

أغنية
مغامرات الّرغبة..

واألموال جتري..
في جيوبك التي 

غادرتني..
بقجة من األمل..                                         

في نشرة األخبار
…dLÞ UHOŠ

WLF½ w�½U½ œ«bŽ≈
جفاف  النوم،  اضطرابات  الساخنة،  الهبات 
التركيز،  في  صعوبة  ــزاج،  امل تقلبات  املهبل، 
وهشاشة العظام: ُتعتبر هذه املسائل شائعة بني 
النساء عندما تتراجع معدالت اإلستروجني في 
جسمهن وتختل الهرمونات خالل فترة االنتقال 
إلى سن اليأس. ولكن تتوافر بالتأكيد بدائل 

للنساء اللواتي يردن حًال طبيعياً.

wðU³M�« 5łËd²Ýù«
حتتوي بعض األطعمة النباتية طبيعيًا بعض 
املركبات التي حتاكي أو تعّدل عمل اإلستروجني 
نباتي.  إستروجني  ندعوها  لذلك  اجلسم.  في 
إليك ثالثة من أكثر أنواع اإلستروجني النباتي 

شيوعًا:
اجلينيستني  ــهــا  ــي ف مبـــا  ـــات،  ـــون ـــالف ـــزوف اإلي
والدايدزين: تتوافر في مأكوالت الصويا املعاجلة 
مثل  منها)،  العضوية  (خصوصًا  األدنى  باحلد 

التوفو وحليب الصويا.
ومن  الكتان،  ــذور  ب في  تكثر  الليغنانات: 
السلطات،  ــى  إل وإضافتها  طحنها  املمكن 

املشروبات الباردة، املقبالت، واملخبوزات.
البرسيم  براعم  في  تكثر  الكوميستانات: 
احلجازي والنفل، وميكن زراعتهما في املنزل من 
بذور صغيرة، إن لم يتوافرا في املتاجر احمللية. 

استخدميهما مع السلطات والسندويشات.
عمومًا  النباتية  ــنــات  ــي ــروج اإلســت حتــد  ــد  ق
(خصوصًا تراكيب اإليزوفالفونات والليغنانات، 
ــي  ــذائ ــغ ــل ال ــم ــك ـــي امل ـــرة ف ـــواف ـــت ــك امل ــل ــت ك
Femarelle)) من أعراض سن اليأس، وفق 
 2014 يناير  ُنشرت في عدد  بحثية  مراجعة 
 Steroid Biochemistry مجلة  مــن 

.and Molecular Biology
(وأحيانًا  حدة  من  التخفيف  الفوائد  تشمل 
املهبل،  تعزيز صحة  الساخنة،  الهبات  وتيرة) 
العظم.  وتقوية  الدماغ،  ووظائف  النوم  حتسني 
استعمال  أن  ــدو  ــب ي ذلـــك،  ـــى  إل ــة  ــاإلضــاف ب
اإلصابة  خطر  يزيد  ال  الطبيعي  اإلستروجني 
أو  الصماء،  الغدد  سرطان  الــثــدي،  بسرطان 

مرض القلب.
النباتي  اإلستروجني  ــات  دراس أن  املؤسف  من 
في سن اليأس تختبر عادة املركبات النباتية 
املستخدمة  العالجات  ال  وهمي  دواء  مقابل 
ملدى  مباشرة  مقارنة  تتوافر  ال  لذلك  عــادًة. 

فاعلية هذه املواد النباتية.

WOB�ý  «dOŁQð
صحيح أن تناول مأكوالت الصويا املعاجلة باحلد 
حتتوي  التي  الغذائية  املكمالت  وأخذ  ــى  األدن
على اإليزوفالفونات وغيرها من اإلستروجينات 
النباتية قد يعودان بالفائدة على بعض النساء 
الكميات الضرورية من  اليأس، لكن  في سن 
االختالف  بسبب  محددة  غير  املأكوالت  هذه 
في  الطبيعية  التبدالت  الزراعة،  ظــروف  في 
في  ــالف  ــت واالخ ــيــومــي،  ال الطعام  استهالك 

امتصاص املواد املغذية.
ـــي األمـــعـــاء بعض  ــا ف ــري ــي ــكــت ــب ال  حتـــــّول 
لها  مركبات  ــى  إل النباتية  اإلستروجينات 
التأثيرات ذاتها كما اإلستروجني. لكن عملية 
التحويل هذه تختلف باختالف عادات الطعام، 
صحة األمعاء، واجلينات. كذلك من املمكن أن 
تتعطل، ألسابيع عدة، بتناول املضادات احليوية. 

ــدل  ــب ــت ــــك، ت ــــذل ل
الفردية  الفاعلية 
ــات  ــن ــي ــروج ــت ــإلس ل
النباتية، سواء كان 
مصدرها الطعام أو 
املكمالت الغذائية، 
بفائدة  تــعــود  ــد  وق
ـــاء  ـــس ـــن ــــى ال عــــل
يحتجن  ــي  ــوات ــل ال
إلى احلد األدنى من 

الدعم الهرموني.
لكن املرأة قد تتسبب، عن غير قصد، بخلل 
في الهرمونات مبحاولة التداوي من تلقاء ذاتها 
اإلستروجينات  على  حتتوي  غذائية  مبكمالت 
دراغـــون،  رودي  ــوضــح  ي حسبما  النباتية، 
من  ـــة  األدوي تركيب  في  متخصص  صيدلي 
 Bioidentical الصفر في أريزونا، له كتاب
 Hormone Replacement Therapy
حيوياً).  املطابق  بالهرمونات  البديل  (العالج 
أي  أخــذ  قبل  أوًال  طبيبك  استشيري  لذلك 

مكمالت من هذا النوع.

ÎU¹uOŠ oÐUD*« w½u	dN�« ÃöF�«
طبية  وصفة  ــى  إل حتتاج  التي  ــبــدائــل  ال مــن 
حتتوي  التي  واألطعمة  الغذائية  للمكمالت 
الهرموني  العالج  النباتي،  اإلستروجني  على 
هرمونات  العالج  هــذا  يضم  حيوياً.  املطابق 
لتلك  واجلزيئية  الكيماوية  بتركيبتها  مطابقة 
هذه  ُتنتج  دراغون.  وفق  اجلسم،  ينتجها  التي 
البري  عمومًا من خالصات من الصويا واليام 
(في  املطلوبة  الهرمونات  إلى  املختبر  يحولها 
بالهرمونات،  البديلة  العالجات  تكون  املقابل، 
عموماً، اصطناعية أو مستخلصة من مصادر 

حيوانية).
حساسية  تعانني  كنت  ”إن  ــون:  دراغ يضيف 
جتاه الصويا وتتناولني عالجًا هرمونيًا مطابقًا 
من الصويا، فلن تعاني ردة فعل حساسية ألن 
يحتوي  يعود  وال  كيماويًا  ُيعدل  العالج  هذا 

على الصويا“.
ــي  ــون ــى الــعــالج الــهــرم ميــكــنــك احلــصــول عــل
بجرعات  الصيدليات  مــن  حيويًا  املطابق 
األغذية  إدارة  موافقة  حائزة  تراكيب  أو  محددة 
و  Estrace ــل  ــث (م ــة  ــي ــرك ــي األم ـــــة  واألدوي

Prometrium) أو بتراكيب معدلة تعدها 
بالتعاون،  ــك  وذل ـــة،  األدوي تركب  صيدليات 

ب. طبعاً، بني الطبيب والصيدلي املرِكّ
يعلن دراغون: ”يسمح العالج الهرموني املطابق 
أكبر  مبرونة  الصيدليات  في  املركب  حيويًا 
لتعديل اجلرعات، شكل الدواء، واملواد الفاعلة 
وفق حاجة كل مريضة، وخصوصًا في احلاالت 
التي تعاني فيها املريضة حساسية جتاه أحد 
الدمج  املمكن  من  كذلك  املعتمدة“.  املكونات 
بني اإلستروجني والبروجيسترون املطابقني حيويًا 

في حبة واحدة.
ـــرت ســالمــة  ـــه أظ الــــدراســــات  أن  ــح  ــي صــح
في  حيويًا  املطابق  الهرموني  العالج  منتجات 
الصيدليات وفاعليتها في عالج أعراض سن 
اليأس، ولكن ثمة نقص في الدراسات الواسعة 
التي  لتلك  واملضبوطة  العشوائية،  النطاق، 
على  األدلــة  أن  إال  املريضة.  حاجة  وفق  ُتركب 
في  وسالمتها  املركبة  العالجات  هذه  فاعلية 

كثير من احلاالت الفردية تبدو مشجعة.

 »«d²�« l	 —b¹UMý e
d	 wOzUBš√  UO�uð
 ¡U²A�« qB�

 s	 ‰U???H???Þ_« V??D??� —b??¹U??M??ý e??
d??	 u??O??zU??B??š√
 r??N??×??zU??B??½ r??J??� Êu??	b??I??¹ X??O??�ö??
 W??Žu??L??−??	
 b¹e¹ ¡U??²??ý q??
 w??� Æ¡U??²??A??�« qB� »«d??²??�« l??	
 W�U{≈  «e½uKH½ôUÐ  WÐU�ö�  wLÝu*«  —UA²½ô«
 ‰öš lOD²�ð w??²??�«Ë ¨Èd???š√   U??ÝËd??O??�  v??�≈
 VOBð Ê√ ¨lOÐUÝ« …bŽ ÈbF²ð ô …dOB� …d²�
 tðUHŽUC0Ë ÷d*UÐ —uNL'« s	 …dO³
 W³�½
 qJAÐ UNðUHŽUC	Ë «e½uKH½ô« dA²Mð ÆWHK²�*«

 —UA²½« √b³¹ ÊUOŠ_« rEF	 w�Ë ¨5G�U³�UÐ W½—UI	 ‰UHÞ_« Èb� d³
√
  Æ—UGB�« ◊UÝË√ s	 «e½uKH½ô«

 r�� w� dO³
 VO³ÞË W¹bF*« ÷«d	_« wzUBš« ¨wJ�³KOÐ w�√ Æœ
 WOL¼√  vKŽ  œb??A??¹  ¨‰U??H??Þ_«  VD�  —b¹UMý  e??
d??	  w??�  åÃò  ‰U??H??Þô«
 `{u¹ UL
 ¨ÂUŽ q
 w� «e½uKH½ô« ÷d	 b{ rOFDð vKŽ ‰uB(«
 w� ‰UHÞô« Èb� ÷d*UÐ WÐU�ô« —dJð lM	 qł√ s	 ·dB²�« WOHO


ÆÊUJ	ô« —b� ¡U²A�« qB�
 s	 Î «¡eł fO� «e½uKH½ô« b{ rOFD²�« ∫«e½uKH½ô« b{ ‰UHÞô« rOFDð
 W×B�« …—«“Ë sJ�Ë ¨œö³�«  w� vDFð w²�«  WOMOðËd�«   ULOFD²�«
 rOFD²�«  WO�UF�  Æ¡U²ý  q
  w??�Ë  —̈UGB�«  lOLł  rOFD²Ð  `BMð
 WO�UFH�« UNO� qIð w²�« WM��« w� v²Š sJ�Ë d̈šü ÂUŽ s	 nK²�ð
 «e½uKH½ô«  b{  rOFD²�«  vKŽ  qB×¹  s	  ÊS�  ¨©70%≠60  w�«uŠ®
 ”ËdOH�«  ‰ušœ  lM	  qł√  s	Ë  ¨p�c�  Ænš√  qJAÐ  ÷d*UÐ  »UB¹
 sÝ  «uD�ð  s??2  WKzUF�«  œ«d???�√  lOLł  rOFDð  V−¹  ¨‰e??M??*«  v??�≈
 nOFC�«  w(«  rOFD²�«  WO�UF�  ÷UH�½ô  W−O²½Ë  ÆÂUŽ  nBM�«
 w� ÂUF�« «c¼ rOFD²�« wDFOÝ ¨n½_« w� ‘d�« d³Ž vDF¹ Íc�«
 ÂUF�«  «c¼  ÆW²O	   UÝËdO�  vKŽ  Íu²×¹  u¼Ë  ¨jI�  sI(UÐ  œö³�«
 rOFD²�« sL{ wz«b²Ðô« w½U¦�« nB�« »öÞ rOFDð ÎUC¹« o³DOÝ
 WOMOðËd�«  ULOFD²�« Z	U½dÐ ∫WOMOðËd�«  ULOFD²�« ÆWÝ—b*« w�
 s	  WOMOðËd�«   ULOFD²�«  X²³Ł√  Æq??	U??ý  Z	U½dÐ  u??¼  œö??³??�«  w??�
 UN½QÐ  Èd??š«  WOŠU½  s	Ë ¨÷«d??	_«  lM	 w� Î «b??ł W�UF�  UN½«  WOŠU½
 Â«e²�ôUÐ  …bAÐ  `BM¹  p�c�Ë  ¨rOFD²�«  vKŽ  5K�U×K�  Î «bł  WM	¬
  «uM��«  w??�  ÆWOMOðËd�«   ULOFD²�«  lOL−Ð  —UGB�«  rOFD²Ð
 …bŽ  vKŽ  WOMOðËd�«   ULOFD²�«  l¹“uð  …d¼Uþ   dA²½«  …d??O??šô«
 …d¼UE�« Ác¼ ÆWO³½U'« UN{«dŽ√ s	 nOH�²�« qł√ s	 p�–Ë ¨qŠ«d	
 Í—ËdC�« s	 w²�«Ë ¨WLN	  ULOFDð vKŽ ‰uB(« qOłQð X³³Ý
 s�×²�*« s	 ÆdLF�« s	 v�Ëô«  «uM��« w� UNOKŽ ‰uB(« r²¹ Ê√
 ‰uB(« qOłQð r²¹ ôË `O×B�« X�u�« w�  ULOFD²�« vDFð Ê«
 q¦	 WHOH)« ÷«dŽô« ÆvL(UÐ »u×B*« ÷d*« ‰UŠ w� ô≈ UNOKŽ
 ‰uB(« qOłQ²� ÎUO�U
 ÎU³³Ý d³²Fð ô oK(« r�« Ë« ‰UF��« ¨`ýd�«
 V−¹ ∫rOKF²�«  U�ÝR	 v�≈ ‰UHÞô« …œuŽ ÆwMOðËd�« rOFD²�« vKŽ
 s	 ÆWOLOKF²�«   U�ÝR*«  v�≈  v{d*«  —UGB�«  ‰UÝ—«  sŽ ŸUM²	ô«
 s	 b¹bFK� ÈËbF�« qIM¹ Ê√ tMJ1 bŠ«Ë i¹d	 qHÞ Ê√ d
cð rN*«
 VFB¹ ÈËb??F??�«  qI½ s??	  W�KÝ oK�¹ p??�c??ÐË s??¹d??šü«Ë ‰U??H??Þ_«
 v�≈  i??¹d??*«  rNKHÞ ‰U???Ý—«  Âb??F??Ð  q???¼ô«  lOLł Âe??²??�«  «–«  ÆU??N??�U??I??¹«
 s	 q�√  œbŽ »UB¹ Ê« p�cÐ sLCMÝ ¨WHK²�*« rOKF²�«   U�ÝR	
 ÂöŽ«  rN*«  s	  Æq??�√  W³�MÐ  ‰U??H??Þ_«  ÷d??1  Ê√Ë  ÈËbF�UÐ  ‰U??H??Þô«
 qHD�«  Èb�  WO×�  WKJA	  œułuÐ  WÝ—b*«  Ë«  W{Ëd�«  w�  WLKF*«

ÆrE²M	 qJAÐ UN�ËUM²¹ w²�« W¹Ëœô« ‰uŠ p�c
Ë Æ błË ‰UŠ w�
 qJAÐ ¡U??³??Þ_« Èb??� —U??E??²??½ô« ·d??ž ∫‰U??H??Þ_«  «œU??O??Ž w??� h×H�«
 ¡U??²??A??�« …d??²??� w??� W??L??Šœe??	 ÎU??�u??B??š ‰U???H???Þ_« ¡U??³??Þ√ Èb????�Ë ÂU???Ž
 Ê√ W??�d??F??	 r??N??*« s??	 ÆÈËb???F???�« Êu??K??I??M??¹ s??¹c??�« v??{d??*« ‰U??H??Þ_U??Ð
 sŽ  UNM	  ¡e??łË  ¡«uN�«  d³Ž  qI²Mð  WO�HM²�«   UÝËdOH�«  s	  Î «¡e??ł
 UNOKŽ  gOFð  Ê√  sJ1  w²�«  `DÝ_«  f*  tO�  U0  ¨fLK�«  o¹dÞ
 `BM¹ p�c� ÆWK¹uÞ  UŽUÝ bFÐ v²Š ÈËbF�« qIMðË  UÝËdOH�«
 ÷«dŽô« ÆWłUŠ ÊËœ …œUOF�« v�≈ ‰u�u�« sŽ ÊUJ	ô« —b� ŸUM²	ôUÐ
 dOšQð  ÊËœ  ‰UHÞô«  VO³Þ  Èb�  h×HK�  —uC(«  Vłu²�ð  w²�«
 ÊËœ  `HÞ  —uNþË  œU(«  ‰UNÝô«  R̈OI²�«  ¨»u×A�«  ¨vL(«  qLAð
 ¡U*UÐ s¹bO�« q�ž vKŽ W³þ«u*« V−¹ ∫ÈËbF�« VM& Æ̀ {«Ë V³Ý
 ÎUF³ÞË  ÷UŠd*«  ‰ULF²Ý«  Ë«  ¨ U{UH(«  q¹b³ð  bFÐ  ÊuÐUB�«Ë
 UNOKŽ ‰eM*« w� —UG� ‰UHÞ« UN¹b� w²�«  özUF�« ÆÂUFD�« f* q³�
 —U³J�«  …ušô«  rOKFð p�c
Ë qHD�«  f* q³�  s¹bO�«  q�GÐ Â«e²�ô«
 ‰UŠ w� dýU³	 qJAÐ ‰UHÞô« f* sŽ ŸUM²	ô« V−¹ Æp�cÐ ÂUOI�«

ÆÎ «bOł ‰eM*« W¹uNð V−¹ UL
 Î̈UC¹d	 WKzUF�« œ«d�√ bŠ√ ÊU

 rEF	  Ê√  d
cð  V−¹  ∫W¹uO(«   «œUCLK�  `O×B�«  ‰ULF²Ýô«
 W¹uO(«  «œUC*«Ë WOÝËdO� ÷«d	√ w¼ ¡U²A�« …d²� w� ÷«d	_«
 ¡UDŽ« Ê√ 5³ð bI� p�– vKŽ œ“ ÆUNM	 ¡UHA�« WOKLŽ w� bŽU�ð s�
 dDš s	 b¹e¹  qHD�« dLŽ s	 v�Ëô« WM��« w� W¹uO(«  «œUC*«
 ¨¡UF	_«  »UN²�«  ÷«d??	«  UNM	®  ⁄uK³�«  sÝ  w�  ÷«d??	_U??Ð  t²ÐU�«
 n�ËË ‰UHÞ_«  VO³Þ v�Ë√  ‰UŠ w�Ë ¨p�–  l	 Æ©U¼dOžË uÐd�«Ë
ÆÎö	U
 ÃöF�« .bI²Ð Â«e²�ô« —b−O� ¨W¹uO(«  «œUC*UÐ ÃöF�« t�

 lOLł  rOFD²Ð  W×B�«  …«—“Ë  `BMð  ∫q??	«u??(«  ¡U�M�«  rOFDð
 qL(«  s	  Y�U¦�«  YK¦�«  s	Ë  ¨«e½uKH½ô«  rOFD²Ð  q	«u(«  ¡U�M�«
 q	U(« Â_« W¹ULŠ u¼ ·bN�« ÆÎUC¹√ wJ¹b�« ‰UF��« b{ rOFD²�UÐ
 …œUC	  ÂU??�??ł«  vKŽ  qB×OÝ  Íc??�«  5M'«  W¹ULŠË  ¨÷d???*«  s??	
 d³ŽË ¨qL(« ‰öš WLOA*«  o¹dÞ sŽ® dýU³	 dOž qJAÐ t	«  s	

Æ©…œôu�« bFÐ WŽU{d�«
 WM��« w� ÈËbF�UÐ ‰UHÞô« WÐU�« lM	 w� ŸU{—ô« bz«u� ∫ŸU{—ô«
 qJAÐ UNKHD�  WF{d*«  qIMð  –«  ÆX³¦	 d	«  w¼ rNðUOŠ s	 v??�Ëô«
 W�dF	  rN*«  s	  Æ÷«d??	ô«  s	  b¹bFK�  …œUC	  ÎU	U�ł«  dýU³	  dOž
 dNý√ ‰öš ÈËbF�« lM	 w� ÎUC¹√ bŽU�ð WK	UJ�« dOž WŽU{d�« Ê«
ÆlOÐd�« W¹«bÐ v²Š ÊUJ	ô« —b� ÂUDH�« qOłQ²Ð `BM¹ ¨p�c� Æ¡U²A�«
 ¨ÊUJ	ô«  —b??�  `BM¹  ∫dLF�«  s	  v??�Ë_«  WM��«  w�  W??{Ëd??�«  ‰u??šœ
 ·dF½ Ê√ rN*« s	 ÆlOÐd�« W¹«bÐ v²Š W{ËdK� qHD�« ‰ušœ qOłQ²Ð
 v�≈  ÁdLŽ s	 v??�Ëô«  WM��«  w� ¡U²A�«  w� qHD�«  ‰u??šœ Ê«  rNH½Ë
 ÷«d	QÐË  ÈËbF�UÐ  t²ÐU�ù  b
R	  t³ý  qJAÐ  ÍœROÝ  ¨W{Ëd�«
 ¨oŠô  X�Ë  w�  W{Ëd�«  v�«  ‰ušb�«  Æ…b¹bŽ  W¹dO²JÐË  WOÝËdO�
 d³
√ UNO� ÊuJ¹ …d²H� qHD�« ÷d	 qłROÝ Î̈U¾�œ d¦
« uł ‰öšË

ÆqC�√ WI¹dDÐ ÷«d	ô« Ác¼ l	 q	UF²�« vKŽ …—bI�« pK1Ë ÎUMÝ
¨Â«d²Šô« l	
¨bOJý U³¹—
WO	öŽ≈ WIÞU½



2016 ‰Ë_« s¹dAð 28 WF ÔL'«27



2016 ‰Ë_« s¹dAð 28 WF ÔL'« 28

H a i f a net

W Ò�ËUH O (« —U � �ú � b O �_«Ë ‰ ÒË_« r J �«u M Ô�

www.haifanet.co.il

Í—ULF� ”bMN� ≠ ”uMÞ »uIF¹
ø Z²M*« eO1 Íc�« U� Æ1

 rOLBð  ¨  W??N??ł  s??�  Æb??¹d??H??�«  tLOLB²Ð  eOL²�  Z??²??M??*«  Ê√  b??I??²??Ž√
 uN�  fJF�«  vKŽ  ¨·u�Q*«Ë  ÍbOKI²�«  rOLB²�U�  fO�  ÕU³B*«
 ÕU³B*«  ¨Èd??š√  WNł  s??�Ë  ¨  —UE½_«  dÝQ¹  wŽ«bÐ≈  qJAÐ  rLB�

ÆÂ«b	²Ýô« qNÝË rOLB²�« w� jO
Ð
 ÊËbÐ ¨œu�UF�«  fH½ w� …œułu� …¡U??{ù« r
łË ÕU³B*« …bŽU�

UN� WłUŠ ô  U�U{≈ Í√
 w½UMH�«  —U³�  t�b	²Ý«  Íc??�«  åwD�«  s�  å≠»  w½d�c¹  ÕU³B*«
 WÝbMN�«Ë  w??ŽU??M??B??�«  rOLB²�«  ‰U??−??�  w??�  W??U??š  s??*U??F??�«  w??�
 FORM  UN³
×Ð  qLŽ√  w²�«  …dJH�«  rŽb¹Ë  ÍuI¹  U2  W¹—ULF*«

 FOLLOW FUNCTION
 ‰ULF²Ýù« WÐd& Æ2

 V²J� q� w� WOÝUÝ√ …«œ« u¼Ë  qOGA²�«Ë ‰ULF²Ýù« qNÝ Z²M*«
 UNLOLBð  w�  Z�bð  w²�«  W¹—ULF*«  WÝbMN�«  VðUJ�  hš_UÐË

 X�u�« fHMÐ eOL²*« rOLB²�«  «–Ë …bOH*«  U−²M*«
 ¨XO³�«  w�  W??¹Ë«“  Í√  s¹eðË  ÕU³B*«  W�U{≈  sJ2  pý  Í√  ÊËb??Ð

ÆÈdš√ W¹Ë«“ Í√ Ë√ V²J*«
ø UN¹bN²Ý XM� s* Æ3 

 »U×√  w??zU??�b??«  qJ�  WLzö�  W??¹b??¼  Êu??J??¹  Ê√  sJ2  ÕU??³??B??*«
 Î «bł …bOH�  «eO� Ë– Z²M� u¼ ÕU³B*« Æ lO�d�« ‚Ëc�« ÍË– sN*«
 `²²H¹ o¹b Í_ …“U²� W¹b¼ qJA¹ V³
�« «cN�Ë Æ lO�— rOLBðË

 b¹bł XO³� qI²M¹ Ë√ b¹bł V²J�
 WOK�  w�  rOLB²�«  r
�  w�  d{U×�  w½u�¨  d�c�UÐ  d¹b'«  s�
 Î «bł  «bOFÝ  Êu�QÝ  w½√  ¨5Ðu¼u�Ë  5ŠuLÞ  »öD�  qO¾K
²OÐ
 w�  r¼bŽU
OÝ  t??½√  b�R*«  s??�Ë  ≠  rNM�  b??Š«Ë  Í_  Z²M*«  ¡«b??¼S??Ð

rN¹b� Ÿ«bÐù« fŠË r¼—UJ�√ —uD¹Ë rNKLŽ
 Í—ULF� ”bMN� ≠ Íd¹Ëœ ÷U¹— 

 øZ²M*« eO1 «–U� Æ1
 Ác??¼Ë  a??³??D??*«  w??�  Î «b???ł  W??Ðu??K??D??�Ë  WOJOÝö�  …«œ√  w??¼  Wýd³*« 
 rN�Ë wKLŽ b¹b&  dCŠ« ¨ Uł—œ …bFÐ ‘d³K� W�U{≈ ¨Wýd³*«

 —Ë—U'« ≠
∫‰ULF²Ýù« WÐd& Æ2

 Èb� XÐUŁ U¼eO1 Íc�« —Ëd'«Ë ‰ULF²Ýû� WKNÝË WM�¬ Wýd³*«

 WOKLŽ qN
¹Ë qLF�« ÊUJ� W�UE½ vKŽ k�U×¹ ÎöF�Ë ‰ULF²Ýù«
‘d³�«

ø UN¹bN²Ý XM� s* Æ3
W�UEM�« vKŽ k�U×¹ Ê√ b¹d¹Ë a³D*« w� qLF�« V×¹ s� qJ�

qOLł rOLB²ÐË WM�¬ ¨ WF¹dÝ ¨ WOKLŽ Wýd³*U�
Í—ULF� ”bMN� ≠ wD³� w�«— 

øZ²M*« e ÒO1 «–U� fl±
 lO�— ‰uD�«Ë ÷dF�« tL−Š Ê« Í« ‰UIM�« »uÝU(« rzö¹ Z²M*«
 qšb*«  »d� qšb� t�ËUD� t�ULF²Ý« sJ1 ¨  »uÝU(« VÝUM¹Ë
 XO³�« p�ušœ bMŽ VOðUJ*« Ë« `OðUH*« l{u� ÎUC¹« t³ÝUM� w¼Ë
 Z�bMð UN½U� ÃUłe�«Ë iOÐô« Êu�UÐ tOKD� tKLF²
*« œ«u*« Êu� Æ
 „öÝö� oô œułË Êu� Æ tÐ »užd� dOž r−Š ÊuJð ôË XO³�UÐ
 VOðd²�«  s�  b¹e¹Ë  »uÝU(«  ‰uŠ  VOðd²�«Ë  tO�UHA�«  s�  b¹e¹

Æ Í√d*«
‰ULF²Ýô« WÐd&fl≤

 VO�d²�« bO−¹ h	ý Í« vKŽ sJ1Ë t¹UGK� qNÝ Z²M*« VO�dð
 `³« Êô« Æ t³O�d²� tIO�œ ≤∞ s� d¦�« VKD²¹ ôË ÁbŠu� t³O�dð ¨
 vKŽ  t�dð  ‰b??Ð  XO³�«  w�  XÐUŁ  Ê«uMŽË  ÊUJ�  ‰UIM�«  »uÝU×K�

 Æ a³D*« W�ËUÞ vKŽ Ë« tJ¹—ô« ¨ d¹d
�«
ø W¹b¼ tODFð XM� s*fl≥

 Ipad‰« qLF²
ð Êô« UN½U� ¨ wðb' t¹b¼ô XM�
 ÷dŽË „UM¼ tM×ý sJ1 ÊUJ� t� ÊuJ¹ Ê« UN� ‚ËdOÝ t½« dJ�«Ë

ÆÎUC¹« tOKŽ œUHŠô« —u
Í—ULF� ”bMN� ≠ n¹dý ÍœUý

∫ Z²M*« eO1 «–U�
 œUŠ  Æ  W×¹d�  WC³�  Ë–  qOLłË  ÍdBŽ  rOLB²Ð  5J
�«  Æ1
 UNð«–  b×Ð  ÀU??Ł√  WFD�  u??¼  w³A)«  ÕuK�« ¨ ‰ULF²Ýù«  qNÝË

 ÊUIðUÐ WŽuMB� W¹dz«œ U¹«ËeÐ eOL²ð
∫Âb	²
*« WÐd&

 …dDO
K� WKNÝ WC³�  «– «bł W×¹d� …œUŠ 5JÝ Æ1
 qLFK� W×¹d� UNKF−¹ U2 lHðd� w³A)« ÕuK�« `DÝ Æ2

ø W¹b¼ tODFð XM� s*fl≥
 sJ2Ë ¨ WKzUF�«Ë ¡U�bú� w³A)« ÕuK�«Ë 5J
�« Âb�√ Ê√ œË√

·d²×� nOA� WFz«— W¹b¼ qJAð Ê√
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 TROLLS e�Ëdð v�Ôœ  8
“b�U½Ëb�U� w� r�—UE²½UÐ

“b�U½Ëb�U� w� «dOš√Ë
r�{ ÍbKÐ f³OAðË qBÐ  UIKŠ

 f³OAðË  qBÐ   UIKŠ  ∫s¹b¹bł  5−²M Ô�  «dšR�  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  XŠdÞ
 qB³�«  UIKŠ ŸU³ Ôð  ÆÂËb¹Ë ÂËb¹ ÒwNý rFÞË eO2 qJAÐ b¹bł f³OAð ∫r�{ ÍbKÐ
 12.90 ∫qBÐ  UIKŠ dFÝ  ∫» U¼bŠu� Ë√ W³łuK� W�U{S� r�C�« ÍbK³�« f³OA²�«Ë
 2.90  ∫W³łu�« w� f³OA²�« q¹b³ð bMŽ Ë√ ₪ 19.90 ∫r�{ ÍbKÐ f³OAð dFÝ Æ ₪

W¹œUŽ W³łË w�  ₪ 5.90 Æ…dO³� W³łË w� ₪ 3.90 Æ WL�{ W³łË w�  ₪

pO²Ý sJOAð U−O�Ë sJOAð w³
¹d� U−O�
°ÃUłœ d¦�√ %50

 

 sJOAð  U−O�Ë  Úg�ÚdÓIÏ*«  sJOAð  w³
¹d�  U−O�≠“b�U½Ëb�U�  s�  WONA�«  ÃUłb�«   U³łË
 ÂÒbI Ô� ¨dšUH�«  ÃUłb�« —b s� 100%   °ÃUłœ d¦�√ 50%  l� ¨r×H�« vKŽ ÒÍu ÚAÓ*«  pO²Ý

—UO²šö�  UBK W²Ý l� ¨…—ËbMÐË fš W�U{SÐ ¨WÒ¹dÞ e³š …dODAÐ

 WHK²��Ë  WÐöš  Ê«u??�√Ë  rO�UB²Ð  rK�  l�  e�Ëdð  v??� Ôœ  8  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBI�« À«bŠ√ —Ëbð qO� wÐU¼ W³łË q� l� W¹b¼–  TROLLS  …œËœu??�«Ë WÐu³;« v�ÔbK�
 dNE¹ Âu¹  «–Ë ¨UNÐ WDO;« oÞUM*« w� VFK�«  œU²Ž« w²�« …œËœu�«Ë WÐu³;« v�Ôb�« ‰uŠ
 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� TROLLS  »UF�√ 8 Êü« «uFLł«

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w�
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ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

 ÂUFÞ W³O�dð ∫—UO²š« s
Š√  uÐ√ s� „öOLOÝ «–U*
°qC�« ’UB²�« `O²ð qO�½ X¹“ ÊËbÐ ‰UHÞú�

 —UO²š«  w�  rN�  —UOF�  d³²Fð  WIö�«  vKŽ  dNEð  w²�«  WOz«cG�«  rOI�«
 W³O�dð  …œu??ł  vKŽ  …—ËdC�UÐ  ‰bð  ô  WK¹uD�«  WLzUI�«  Ê«  ô≈  ÆW³O�d²�«
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�  u??¼  ‰U???H???Þô«  ÂU??F??Þ  W??³??O??�d??ð  —U??O??²??š«  w??�  —U??O??F??�  r¼« ÆÂUFD�«
 vKŽ  t??ð—b??�Ë  qHD�«  r
ł  w�  ¨WOz«cG�«   U½uJ*«  s�  qJ�  ’UB²�ô«

Æ—uD²�«Ë ¡UM³K� UN�öG²Ý«
 W³O�dð  w�  qO�½  X¹“  œułË  Æ’UB²�ô«Ë  rCN�«  VF  qO�M�«  X¹“

ÆÂuO
�UJ�«Ë s¼b�« ’UB²�UÐ ÒdC¹Ë „U
�« ¨sDÐ ŸUłË« V³
¹ b� ‰UHÞô« ÂUFÞ
 ‰öš s� X³Ł« ¨qO�½ X¹“ ÊËbÐ ¨‰UHÞô« ÂUFÞ W³O�dð w� …œułu*« ¨ u¹e�« W³O�dð
 ¨qO�½  X¹“  ÊËb??Ð  ¨WU)«   u¹e�«  W³O�dð  °qN
�«  rCN�«  w�  r¼U
ð  UN½«  ÀU×Ðô«
 W½uO�  d¦�«  “«d??Ð  ZO
½  ÃËd??š  w�  r¼U
ð UN½«  UOLKŽ  X³Ł«  ¨„öOLOÝ  w�  …œu??łu??*«

ÆÊuF{d¹ ‰UHÞ« Èb� UL� ¨vKŽ« …dOðuÐË
 «ËcGð s¹c�« ‰UHÞô« Èb� Ê« vKŽ W�Ëœ 17 w� qHÞ 7000 u×½ d³²š« Íd¹dÝ Y×Ð ‰œ
 W³O�dð vKŽ «ËcGð ‰UHÞ« l� W½—UI� d³�« 5� “«dÐ ÃËdš …dOðË X½U� „öOLOÝ vKŽ

ÆqO�½ X¹“ l� ‰UHÞ« ÂUFÞ
 W³
½Ë  ©pO�uJ�«®  sD³�«  ŸU??łË«  s�  q�«  qJAÐ  «u½UŽ rN
H½«  ‰UHÞô«  ¡ôR??¼  Ê«  v²Š
 Íu²%  ‰UHÞú�  ÂUFÞ  W³O�dð  vKŽ  «ËcGð  ‰UHÞ«  l�  W½—UI� q�«  X½U�  rN¹b�  jAI�«
 UMðeO�  Ê«  ∫‰uIð  œö³�«  w�   u??Ð«  w�  W�UF�«  …d¹b*«  ¨ÊuN�«—  qOŽU¹  ÆqO�½  X¹“  vKŽ
 —ÒbBðË  WK¹uÞ   «u??M??Ý  …d³š   «–  ¨WO×   U−²M�Ë  W???¹Ëœ√  W�dý  UM½u�Ë  …“—U??³??�«
 qC�_UÐ 6ždðË «bł  UOŽ«Ë sN½« „—b½Ë ¨ UN�ô« qł« s� d¹uD²�«Ë Y×³�« w� w*UŽ
 b�  w²�«Ë …—uD²*«Ë W×łUM�«  W³O�d²�«  Âô«  `M1 „öOLOÝ Z²M� Â«b�²Ý« ¨sN�UHÞ_

Æ «—U³²šô«  U¾� vKŽ bL²F¹Ë r�UF�« ¡Uł—« w�  UN�ô« 5¹ö� UNÐ XF²9Ë UN²ÐÒdł
 qN
�« rCN�« vKŽ bŽU
¹ t½« ÎUOLKŽ X³Ł« Íc�«Ë qO�M�« X¹“ ÊËbÐ bOŠu�« u¼ „öOLOÝ
 Æl¹d
�« qHD�« uLM� rŽ«b�« ¨w�U¦*« ÂuO
�UJ�« ’UB²�« vKŽ bŽU
¹Ë l{d¹ qHÞ Èb� UL�
 sÝ w� WOz«cG�« WłU(« w³K¹ Íc�« qCHÐ WI¦�«Ë ÊUM¾LÞô« q¼ú� „öOLOÝ `M1Ë UL�
ÆWO�d(«Ë WO�«—œô« ¨W¹—uD²�« ∫ ôU−*« v²ý vKŽ dŁRð WOz«cG�« t²L¼U
�Ë WŽU{d�«
 åU�U�  s
Š«ò  ŸËdA�  w�  XIKD½«  „öOLOÝ  W−²M�  ¨œö³�«  w�   u??Ð«  ∫åU�U�  s
Š√ò
 l�u�  w�  ÷dFÔð  ŸËd??A??*«  «c??¼  sL{  ¨åWKŠd�  q�  w�  pF�  „öOLOÝò  —UFý  X%
 q� UNNł«uð WFzUý ŸU{Ë« l� q�UF²�« ‚dÞ nBð …dOB� …—uB� Âö�« …bŽ W�dA�«
 WŽuL−*« sLC²ð b¹b'« qHDK� W³ÝUM*« W¹cG²�«  ¨qL(« ¡UMŁ«  WK ÒCH*« W¹cG²�U� Â«
 WOHO�  sLC²ðË  Æ5²IO�œ  v??�«  n??B??½Ë  WIO�œ  5??Ð  UNM�  q??�  …b??�  …dOB�  Âö???�«  10

 ‰UHÞ_UÐ  WIKF²*«Ë  W�UF�«   U�uKF*«  W�U�Ë  ÂuM�«Ë  ¨ «“U??G??�«  ¨÷UH(«  l�  q�UF²�«
 WOÐdF�« WGK�UÐ U�U� „öOLOÝ l�u� `HB²�  UN�ô« uŽbð ¨„öOLOÝ  Æ‰UHÞô« WOÐdðË
 rNH½ Ê« w� U½bŽU
ð  Ê«  UNMJ1  qzUÝËË  œ«u�  b$  Ê«  sJ1  similacmamaÆcoÆil

Æ‰UHÞ_UÐ W¹UMF�« ‚dÞË ¨W¹cG²�UÐ oKF²¹ U� q� oLFÐË
 sJ1  UMOŽ vKŽ ‰uB×K�Ë WOÐdF�« WGK�UÐ pKHÞ W¹cGð ‰uŠ ‰«RÝ Í√ p¹b� ÊU� «–«
 nðU¼ vKŽ W¹cGð  UOzUBš√ qLA¹Ë ¨„öOLOÝ w� å¡«d³)« r�UÞò e�d� v�« tłu²�«
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 ÂeK½ ô s×½” ∫rOKŽu³¼ pMÐ w� Í—U−²�« ŸUDI�« fOz— 
 UMMJ� ¨włu�uMJ²�«Ë ÍdA³�« 5Ð —UO²šô« vKŽ szUÐe�«

“5MŁô« 5Ð VzUB�« Z�b�UÐ r¼œËe½
 WO�U{« WKŠdL� ¨tMzUÐ“ qł« s� WOłu�uMJð  «b¹b& WŽuL−� oKD¹ rOKŽu³¼ pMÐ

ÆåWOłu�uMJðË WOB�ý ¨W¹dAÐ WO�dB�ò WO−Oð«d²Ý« sL{
 w�dB*« oO³D²�« 5Ð U� jÐ— ∫5²O
Oz— 5²OKLF� Z�œ  «b¹b−²�« WŽuL−� sLC²ð
 p�–Ë   ¨szUÐeK�  w�U²OG¹b�«  5JL²�«Ë  ¨ŸËdH�«  w�  „uM³�«  wHþu�Ë  ÊuHð—UL
�«  w�
 w²�«Ë ¨…—uD²� œU³¹¬ …eNłQÐ «ËœÒËÎ“Ë U ÎUš ÎöO¼Qð «Ë“U²ł« s¹d¼U� pMÐ wHþu� d³Ž

ÆŸdH�« w� W�b)« WÐd& Y¹b×²Ð dO³� qJAÐË ÂuI²Ý
∫tMzUÐe� rOKŽu³¼ pMÐ UNIKD¹ w²�« …b¹b'«  «Ëœ_«Ë  U�b)« rJO�«

oO³D²�« w� U ÎC¹√ Êü« s� ¨wB�A�« pŽd�
 ŸdHK�  WK�U�  WIDM�  f¹dJð  r²OÝ  rOKŽu³¼  pMÐ  w??�  »U??
??(«  …—«œ«  oO³Dð  w??�

∫ «b¹b& …bŽ sLC²²Ý w²�«Ë ¨ÊuÐeK� wB�A�«
 vKŽ  ÊuKB×¹  s¹c�«  szUÐe�«  ∫p??Ð  ’U??)«  wB�A�«  pM³�«  nþu�  …b¼UA�  sJ1
 oO³Dð w??�  t??ð—u?? …b??¼U??A??�  rNMJ1 ¨Ÿd??H??�«  w??�  wB�ý pMÐ n??þu??�  s??�  W??�b??š
 WŠU
*« 5ÐË WOB�A�«Ë W¹dA³�«  WŠU
*« 5Ð U� Z�b²Ý …uDš –  »U
(« …—«œ«

 ÆWO�U²OG¹b�«
 sJ1  ¨ ö�UF*«  v²ý  ¡«d??ł«  ¡UMŁ√  ∫wB�ý  qJAÐ  WLzö�  `zUB½  vKŽ  ‰uB(«
 WO�U*«  …—«œû???�  `zUB½Ë  qzUÝ—  vKŽ  WOB�A�«  WIDM*«  w??�Ë  «uKB×¹  Ê«  szUÐeK�
 d�uð w²�«  U�b)« sŽ  U�uKF�Ë »U
(« sŽ  U�uKF0 oKF²ð  UMK²Š ¨WLOK
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ÆrNðUłUO²Š«Ë  UOKLF�« U¹«e* WLzö*«Ë ≠ ‰U*«
 ¨ÊuÐe�«  s ÒJL²Ý  w²�«   «Ëœ_«  v²ý  oO³D²�«  w�  ŸdH�«  sLC²OÝ  ¨«c??¼  v??�«  W�U{«
 tÐU
Š w� U¼cOHMð b¹d¹ WOKLŽ Ë√ W�uKF� Í« v�« ‰uu�« s� ¨…bŠ«Ë —“ W
³JÐË
 nþu� Èb� —Ëœ e−Š ¨ŸdH�« v�« ‰uu�« ¨‰UBðô« WO½UJ�« —̈uD²� Y×Ð „d×� d³Ž

 ÆU¼dOžË Â«Ëb�«  UŽUÝ sŽ  U�uKF� ¨ÊuHð—UL
�« s� pM³�«
œU³¹ü« ‰öš s� „œUý—SÐ ÊuHþu*« ÂuIOÝ

 ¨WOłu�uMJ²�« WO²×²�« vM³�« WMK²Š ŸËdH�« w� w�U²OG¹b�« 5JL²�« …uDš sLC²ð
 …—uD²�  UBM� ‰ULF²Ý« WŠUð« qł« s� ¨5Hþu*« ·dBð X% …œułu*« pKð UNO� U0
 eOO9  l�  Z�b�UÐË  t½«  YOŠ  ÆszUÐeK�  Èd³�  WO�U{«  WLO�  `M�  rNMJ1  UN�öš  s�
 `O²²Ý ¨ U�uKF*«  vKŽ bL²Fð WLO�  UŠ«d²�«Ë szUÐe�«  Èb� W�UN�«  …UO(«  UE(
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Æ÷dG�« «c¼ qł« s� œU³¹¬ “UN−Ð œÒËeOÝ ŸËdH�« w� pMÐ nþu�
 W�bš wIK²� …dýU³*«  «uMI�« Â«b�²Ý« w� szUÐe�« …bŽU
� v�« …uD)« Ác¼ ·bNð
 rNð—«œ« vKŽ d¦�√ …dDO
�«Ë ¨rN� 5³ÝUM*« ÊUJ*«Ë ÊU�e�« w� W×¹d�Ë WFłU½ ¨WF¹dÝ
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 u¼  ©d³¹UÝ®  X½d²½ô«   UL−¼  s�  W¹UL×K�  e�d�  —uNL−K�  TAMð  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ
∫œö³�« w� tŽu½ s� ‰Ëô«

 U Î½U−� wKFH�« rŽb�«Ë WOMN*« …—UA²Ýô« .bI²Ð e�d*« ÂuIOÝ
 U ÎBOBš rNKO¼QðË r¼bOM& - ¡«d³š ‰öš s� —uNL−K� W�b��Ë

·bN�« «cN�
 W??¹U??L??(«  ‰U??−??�  w???�  U??¼b??ł«u??ð  w�u¾OKMOÐ  „e??O??Ð  o??L??F??ð
 sŽ  sKFðË  5OuB)«  szUÐeK�  X??½d??²??½ô«   UL−¼  s??�
 `MLOÝ  Íc??�«Ë  X½d²½ô«   UL−¼  s�  W¹UL(«  e�d�  ÕU²²�«
 —uNL'«  qJ�  w½U−*«  r??Žb??�«Ë  WOMN*«  …—UA²Ýô«  ¨œËœd???�«
 VM&®w²O³�«  »u??ÝU??(«  W¹UL×Ð  oKF²ð  lO{«u�  ‰u??Š
 ÆX½d²½ô« WJ³ý w� s�ü« `HB²�«Ë ©W³Ýu;«  U�«d²šô«
 `MLOÝ Íc???�«Ë ¨t??Žu??½ s??� ‰Ë_« e??�d??*« s??Ž Y??¹b??(« —Ëb???¹
 jýUM�« wMN*« r??Žb??�«Ë W??I??�«d??*« ¨W??�b??)« Âu??O??�« s??� Î¡«b??²??Ð«

 Æ’U)« jÝuK�
 ‰ULŽ …—œU???³???* d??ýU??³??� —«d??L??²??Ý« u??¼ b??¹b??'« e??�d??*« W??�U??�«
 szUÐe�«  l�  WO�u¹  W�öŽ  w�  s¹bł«u²*«  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ

 Æ‰U−*«  «c??¼  w� szUÐe�«  Èb??�  œU??¹œ“ôU??Ð  …c??š¬  W�Q
� v??�«  «Ë—U??ý«  YOŠ 5OuB)«
 400%  u×MÐ  ŸUHð—«  qO−
ð  -  …dOšô«  WM
�«  w�  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ   UODF�  s�
 W�dÝ ¡«dł s� oKI�UÐ WIKF²� lO{«u� ‰uŠ W�dA�« e�«d� v�« szUÐe�«  UNłuð w�

 ÆW³Ýu;«  U�«d²šô«Ë WOB�A�«  U�uKF*«Ë qOUH²�«
 …dOšô«  lOÐUÝô«  w�  «uK¼Qð  ¡«d³š  b¹b'«  e�d*«  q??ł√  s�  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ   bMł
 –  b??Š_«  ÂU??¹«  X½d²½ô«   UL−¼  s�  W¹UL(«  e�d�  qLFOÝ  Æ·bN�«  «cN�  ’Uš  qJAÐ
 ¨W¹d³F�«  ∫ UGK�UÐ  œËœd???�«  e�d*«  ÂbIOÝ   Æ20∫00≠08∫00   UŽU
�«  5Ð  fOL)«

Æ040≠014≠1800 ∫©WO½U−� W*UJ�® tL�—Ë WOÐdF�«Ë W¹eOK$ô« ¨WOÝËd�«
 lO{«u*«” ∫w�u¾OKMOÐ „eOÐ w� 5OuB)« szUÐeK� ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨ —UDŽ ÍœË«
 ¨¡U??L??Ýô«  W??�d??ÝË  WJ³A�«  w??�   UOB�A�«  ‰U??×??²??½«Ë  ‰U??O??²??Šô«   UOKLFÐ  WIKF²*«
 d̈¦�Q�  d??¦??�√  s??zU??Ðe??�«  qGAð  —u???�«  w??¼  U??¼d??O??žË  WOB�A�«  qOUH²�«Ë   U�uKF*«
 ‰ULŽ_«  lOÝuðË X½d²½ô«   U�bš ‰ULF²Ý« w� q«u²*«  ŸUHð—ô«  ¡u{ vKŽ WUš
 ŸUHð—« …dOšô« WM
�« w� bNA½ ÆX½d²½ô« ‰öš s� UNÐ ÂuI½ w²�« WO�U*«Ë WOI¹u
²�«
 ÕU²²�«  ÆlO{«u*« ÁcNÐ oKF²ð W�dA�« e�«d� v�«  szUÐe�«   UNłuð w� 400%  u×MÐ
 w�  tŽu½  s�  bOŠu�«Ë  ¨5OuB)«  szUÐeK�  X½d²½ô«   UL−¼  s�  W¹UL(«  e�d�
 szUÐeK� q�UA�« œd�« .bIð V−¹ t½« w�u¾OKMOÐ „eOÐ w� UM�«—œ« s� ¡eł u¼ ¨œö³�«
 ô  ¡eł  X×³√  b�  X½d²½ô«   UL−¼  s�  W¹UL(«  Ê«Ë  Íd¼u'«  Ÿu{u*«  «c¼  ‰uŠ

Æ“X½d²½ô« WJ³ý w� `HB²�« WÐd& s� √e−²¹
   

∫÷dŽ w� ågO�Ë nO�ò UN²�d�Ë Ê“Uš q�√ l� wI²K½
nOÝU¹ dH�  u×HÞ wŠ«—e� Ÿd� w� årKF²½Ë h�d½ ¨wMG½ò

qÐUI� ÊËœË „uM³�« lOLł szUÐe� WBB�� WO�UFH�«
 rOEMð  tML{  r²¹  Íc??�«  å u×HÞ  wŠ«—e�  w�  wI²K½ò  wFL²−*«  ŸËdA*«  —U??Þ≈  w�
 ¡U×½√  w�  WHK²�*«  ŸËd??H??�«  w�  lL²−*«  W�b)  ¡«d??Ł≈   «d{U×�Ë  WF²2   UÞUA½
 WŽU
�«  ¨2016Ø11Ø08  o�«u*«  ¡UŁö¦�«  Âu??¹  ¨nOÝU¹  dH�  Ÿd??�  w�  ÂUIOÝ  ¨œö³�«
 ‰UHÞ_«  WÐu³×�Ë  WL$  t�ÒbIð  ‰UHÞú�  eO2  ÍuÐdðË  wNO�dð  wM�  ÷dŽ  ¨17∫00

 tKK�²¹Ë ¨ PłUH*UÐ ¡wK� ÷dF�« ÊuJOÝ ÆågO�Ë nO�ò UN²�d�Ë  Ê“Uš q�√ W½UMH�«
 UNAOF¹  W??�œU??¼  W¹uÐdð  lO{«u�  s??Ž  W¹bO�u�  WI¹dDÐ  W�dH�«  UN�bIð   UA²OJÝ
 …dýU³�   UO�UF�Ë  WO�dŠ   UB�—  v??�«  W�U{ùUÐ  ¨WO�uO�«  tðUOŠ  ‰ö??š  s�  qHD�«
 ·bN¹  Æ uý«—U³�«  WO�UF�Ë   U½u�U³�«Ë  ÊuÐUB�«   UŽUI�Ë  WL�C�«  v�b�«  WI�«d0

 t²OB�ý qIË lL²−*UÐ ◊«d�½ô« vKŽ qHD�« lO−Að v�« ÷dF�«
 ¡UMÐ√  s??�  ‰U??H??Þ√  l??�  …¡U??M??Ð   UO�UFHÐ  W�—UALK�  tFO−AðË  t??L??ŽœË
  «uMÝ 9 qOł v²Š 5²MÝ qOł s� ‰UHÞ_ hB�� ÷dF�« ÆtKOł

 Æq¼_« W�—UA0Ë
 23  w� WM
�«  Ác¼ ÂUIð å u×HÞ wŠ«—e� w� wI²K½ò WO�UF� Ê√  v�«  …—U??ýù« —b&
 nOÝU¹  dH�  ¨…dUM�«  ∫wÐdF�«  jÝu�«  w�  ŸËd??�  UNMOÐ  s�  ¨œö³�«  ¡U×½√  w�  U ÎŽd�
 q� lOD²
¹ ¨WF²2Ë WIÒOý  «¡UIK� ÊUJ� v�« ŸËdH�« Ác¼ ‰Òu×²ð YOŠ ¨r×H�« Â√Ë
  «d{U;«Ë  UO�UFH�« Ê√ U ÎLKŽ ¨t�UL²¼« dO¦¹ U ÎÞUA½ Ë√ …d{U×� UNO� b−¹ Ê√ h�ý
 szUÐe�  WŠu²H�  w??¼Ë  ¨ u×HÞ  w??Š«—e??�  pM³�  lÐU²�«  X½d²½ù«  l�u�  w??�  …—uAM�
 qO−
²�« ÈuÝ W�—UA*«Ë —uC(« w� 5³ž«d�« vKŽ U�Ë ÆqÐUI� ÊËœ ¨„uM³�« lOLł
 Ë√ pM³�UÐ ’U)« X½d²½ù« l�u� w� p�c� hB�*« ÊUJ*« w�  «d{U;«Ë  UO�UFHK�
 ‰UHÞú� ÍuÐd²�«Ë wNO�d²�«  wMH�«  ÷dFK� qO−
²K� r�uŽb½ ¨tOKŽË  ÆnðUN�«  d³Ž
 WŽU
�« ¨2016Ø11Ø08 o�«u*« ¡UŁö¦�« Âu¹ p�–Ë ¨nOÝU¹ dH� Ÿd� w� Ê“Uš q�√ l�

∫pM³�« l�u� w� 17∫00 Î¡U
� W
�U)«
Æ077≠6004060 ∫r�— nðU¼ d³Ž Ë√ wwwÆmizrahi≠tefahotÆcoÆilØnifgashim

…b¹bł ÁUHý Âö�√ ÂÒbIð s¹ôdO�
 W¾¹dłË W½ÒuK� «c¼ l�Ë W�«ÒdÐ ¨¡UCOÐ – s¹ôdO� s� …b¹b'« ÁUHA�« b¹b% Âö�√

ÆÊu�Ë jš ÒqJÐ r ÒJ×²�« s� pM ÒJ9 –

∫…b¹bł ÁUHý Âö�√ WFÐ—QÐ œÒb−²ð s¹ôdO�
 —UO²š«  p½UJ�SÐ  ÊuJ¹  YOŠ  ¨rKI�«  ·dÞË  r
ł  Êu�  5Ð  ‚ÒdH¹  b¹b'«  dNE*«

Æ…¡U{ù« ·Ëdþ q� w� p� VÝUM*« j)« Êu�
 – »«c????????'« w?????ł—U?????)« q???J???A???�« «b?????Ž
 pM ÒJ9 …dO³J�« b¹b×²�« Âö�√ WKOJAð
 Ê«u???�Q???Ð ÁU???H??? ÒA???�« b???¹b???%Ë r????Ý— s???�
 ¨s??¹b??¹d??ð Íc?????�« p??L??
̂??�U??Ð ¨W??? Ò¹d???B???Ž
 W³O�d²�« rCð ÆWK¹uÞ  UŽU
� ÂËbðË
 …œuł   «–  œ«u??�  ¨W¹u�  U Î½«u�√  …b¹b'«
 X�u�  ÂËb??ðË  ZÒON²�«  VÒ³
ð  ô  WO�UŽ

 Æq¹uÞ
 light  167  ∫Ê«u�QÐ  …d�u²� WŽuL−*«
 nude¨ 168 pink mauve¨ 169

 nude  170  Ë  pink cantaloupe

Æbeige
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