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وس��������ط أج������������واء ب���ه���ي���ج���ة، 
وب��ح��ض��ور وم��ش��ارك��ة ست 
ابتدائية شفاعمرية،  مدارس 
وط���اًب���ا،  وم��ع��ل��م��ن  إدارًة 
بلدية  م��ك��ت��ب��ة  ف����ي  اح���ت���ف���ل 
باختتام  العامة،  شفاعمرو 
مشروعها التربوي والثقافي 
اللغات"، ومّت  الرائد "أجمل 
على  تقدير  شهادات  توزيع 
الصغار  ال��ك��تّ��اب  م��ن   150
عليهم  ب��دت  الذين  املبدعن، 
م���ام���ح ال���ف���رح وال���س���رور، 
م���ا فاضت  ج��ع��ب��ت��ه��م  وف����ي 
املشروع  ه���ذا  اق��ام��ه��م.  ب��ه 
الذي يقام للسنة الثالثة على 
املدارس  مبشاركة  التوالي، 
االبتدائية في املدينة، ويهدف 
الى تعزيز مكانة اللغة العربية 

ف���ي ح��ي��اة ط��اب��ن��ا، وت���ذوق 
معانيها،  وروع����ة  ج��م��ال��ه��ا، 
واهمية استعمالها في احلياة 
اليومية، باإلضافة الى تشجيع 
الطاب على القراءة واملطالعة 
وحب الكتاب، وتأليف القصة 
والقصيدة، وذلك انطاقا من 
ألهمية  العامة  املكتبة  إمي��ان 
اللغة العربية، وكونها مركبا 
هويتنا  مركبات  من  أساسيا 
االحتفال  خ��ال  وت��اري��خ��ن��ا. 
أدبية،  ف��ق��رات  ال��ط��اب  ق���ّدم 
شائقة،  وترفيهية  وشعرية 
تخللت  اب��داع��ي��ة  وف��ع��ال��ي��ات 
خواطر  ق��راءة  قصائد،  القاء 
مبرافقة  أدب���ي���ة،  وح�����وارات 
اديب األطفال محمد بدارنة، 
احلياة  مجلة  حترير  رئيس 
اش��رف على  ال��ذي  لألطفال، 
ال������دورات مل���دة خمسة  ه���ذه 

من: محاسن ناصر
عاشت مجد الكروم أجمل لياليها بحفل إستقبال جنمها وإبنها احملبوب 
أمير دندن، ومبشاركة أكثر من 20 الف محتفل من كافة أنحاء الوسط 
العربي، ومبشاركة أعضاء كنيست من القائمة املشتركة ورؤساء بلديات 
ومجالس محلية، ووفد فلسطيني رفيع املستوى ترأسه وزير االعام 
الفلسطيني محمود خليفة ورئيسة بلدية بيت حلم فيرا بوبان. ومدير عام 
هيئة االذاعة والتلفزيون احمد عساف. وقد توافد احملتفلون الى ساحة 

متنزه مجد الكروم إلستقبال جنم ارب أيدول امير دندن .
هذا، وأفتتح حفل االستقبال مبشاركة فرقة املجد الغنائية بقيادة الفنان 
عزو خايلة، ومجد خايلة، وبإشراف املايسترو عماد دالل الذي أطرب 

احلضور قبل وصول أمير دندن وصعود على خشبة املسرح.
بالضيوف  رّح��ب  صليبي  سليم  احمللي  ال��ك��روم  مجد  مجلس  رئيس 
بالثقافة  الكروم  مجد  مجلس  إهتمام  على  وأّك��د  الغفيرة،  وباجلماهير 
من  العربية  اجلماهير  أنظار  محط  الكروم  مجد  من  جعل  مما  والفن 

خال مهرجان ليالي مجد الكروم السنوي، ومن خال وصول أبنيها 
أمير دندن وهيثم خايلة الى قمة الغناء في العالم العربي مما يجعلها 

عاصمة الثقافة والفن في الوسط العربي.
أمير دندن جنم أرب أيدول إعتلى خشبة املسرح بتصفيف حار ومنقطع 
النظير من قبل اآلالف الذين هتفوا بإسمه، وشكر اجلميع على حضورهم 
ومشاركتهم وتشجيعهم وتصويتهم له خال برنامج ارب أيدول. بعدها 
وعلى مدار اكثر من ساعتن أحتف أمير دندن احلضور بأغاٍن طربيّة 

رائعة ومتنوعة بصوته املميز.
فوره  وحصري  خ��اص  بلقاء  العرب  موقع  دن��دن  أمير  الفنان  وخ��ّص 
وصوله الى الباد، وبعد انهائه احلفل الضخم وشكر كل من دعمه خال 
البرنامج وخاله.وقال امير دندن في لقائه ملوقع  الفنية قبل  مسيرته 
العرب: "حتية ملوقع العرب الذي اتصفحه دوًما، شكًرا لدعمكم لي". 
دعمني  الذي  العربي  العالم  في  العزيز  اجلمهور  لكل  واضاف:"حتية 

وصوت لي وامتنى ان اكون عند حسن ظنكم".
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وصل إلى موقع العرب وصحيفة 
كل العرب بيان صادر عن مدرسة 
املنارة الثانوية في جسر الزرقاء 
ج���اء ف��ي��ه م���ا ي��ل��ي: "م���ن ضمن 
ملدرسة  امل���درس���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املنارة الثانوية في جسرالزرقاء 
ل���ت���ذوي���ت م���س���ار ت��ع��ل��ي��م��ي ذو 
املنارة  بازار  أقيم مؤخرا  معنى، 
محطات  ع��دة  شمل  ال��ذي  األول 
التربية  تسويق، مبشاركة طاقم 
التداخل  وط���اق���م  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االجتماعي وكذلك بارشاد طاقم 
االع��م��ال واحل��س��اب��ات في  ادارة 

املدرسة".
البازار  "استقبل  البيان:  وتابع 
القرية  طاب من جميع م��دارس 
فرافقهم طابنا في جولة جلميع 
محطات البازار وقد رافق الطاب 
كل املدرسن واملدرسات وزوار 
ومفتش  احمل���ل���ي  امل���ج���ل���س  م����ن 
السيد عرسان عيادات.  املدرسة 
مراد عماش مدير مدرسة املنارة 
التي  الفعالية  ه��ذه  ب���دور  أش���اد 
آخرين  وشجعت  طاب  صنعت 
على االنتاج والتسويق حيث كانت 
التداخل  الفعالية ضمن مشروع 
االجتماعية  والتربية  االجتماعي 
ال��ط��وي��ل على  ال��ب��اع  لهما  ال��ذي��ن 
املدى القريب والبعيد لبناء سوق 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
عّمم املوقد الثقافي - حيفا بياًنا، جاء فيه:"مت حفل توقيع 
كتاب -أثر الهجرة في شعرية املغاربة اليهود- للشاعرة 
والباحثة احليفاوية شادية حامد في رواق وزارة الثقافة 
املغربية في معرض الكتاب الدولي بالدار البيضاء بحضور 
نخبة من األدباء والنقاد املغاربة والعرب ووسائل االعام، 
يهتم  فالكتاب  القاها  التي  اجلميلة  االص��داء  على  دل  مما 
بتأثير احلداثة والهجرة في حياة وثقافة وشعرية اجلالية 
وجبال  املغرب  مدن  من  هاجرت  التي  اليهودية،  املغربية 
عربية  ثقافة  ظل  في  نشأت  جالية  إسرائيل.  إلى  األطلس 
والقيَم  والتقاليد  العادات  على  وتربَّت  شرقية،  إسامية 
بحضارة  تصطدم  نفسها  وج��دت  ثم  الشرقية،  املغربية 
حداثي  مجتمع  مختلف،  مبجتمع   ، أخ��رى  بثقافة  أخ��رى، 

غربي ومركزي".
وتابع البيان:"وفي مواجهة ما يسمى ب� "ُمفاعل االندماج". 
االمر الذي أدى الى جتريدها من هويتها املغربية الشرقية، 
واقتاعها من جذورها، وسلخها عن كل ما مُيّت ملاضيها 
بصلة، لتّمحي الهوية الشرقية والدينية خاصتها مبا لها من 
مميزات، وحتل محلها هوية إسرائيلية جديدة، ذات طابع 
الذي تسبب في "أزمة هوية" كان  األمر  علماني غربي. 
الثقافي ضد هذه اجلالية ودفع  التمييًز  أبرز صفاتها  من 
أفرادها للعيش على أرضية تقاطع بن هويتن مختلفتن 
متضاربتن تكمن أهمية هذا الكتاب في: -1 مواكبته مراحل 
تطور هذا الصوت الشرقي املغربي على مدى ثاثة عقود 
الزمني ملسار رائد الصوت الشرقي  التتبع  -2 كذلك في 
الشاعر ايريز بيطون. وفي مواكبة مسيرة بعض من شعراء 
اجليل الثاني والثالث، وحتول الصوت الشرقي من صوت 
احتجاجي إلى صوت سياسي، مع رصد جلوانب هذا الشعر 

اللغوية والباغية واملوضوعية.
وجاء في البيان أيًضا:"يتألف الكتاب من خمسة فصول: 
الصهيونية  احل��رك��ة  ب��داي��ة  إل���ى  األول  ال��ف��ص��ل  ي��ع��رض 
التي  وال��ط��رق  إسرائيل،  إل��ى  املغرب  من  اليهود  وهجرة 
يهود  حت��ول  وك��ي��ف  وحيثياتها،  احل��رك��ة،  ه��ذه  اتخذتها 
املغرب من بيئة دينية إلى مجتمع علماني غربي. باإلضافة 
ويبحث  بالغرب،  لقائها  عند  الشرقية  املفاهيم  ِصدام  إلى 
الفصل الثاني في اإليديولوجية والسياسة وتأثيرهما في 
الصوت  تعريف  في  الثالث،  الفصل  ويخوض  الشعرية. 
ومفاهيمها،  تشكلها  وف��ي  الشرقية،  الهوية  و  الشرقي، 
سياسة  ضمن  وصهرها  معاملها  طمس  محاولة  ويتتبع 
يعرض  كما  االجتثاث.  بتجربة  م��رورا  القهري،  التذويب 
أيضاً، لنماذج االندماج في املجتمع اإلسرائيلي أما الفصل 
الرابع، فيتحدث عن نقطة التحول السياسية واالجتماعية، 
و"ان��ت��ص��ار" ال��ص��وت ال��ش��رق��ي. وي��ع��رض أي��ض��اً لتعدد 
أصوات األنا الشرقية، أي تنوع وتفرع "الصوت الشرقي" 
ويهتم الفصل اخلامس بدراسة الشعرية الشرقية وتنوعها 
إلى  وخصائصها"،  وركائزها  والسياسي  االيديولوجي 

هنا البيان.
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اشهر.
االستاذ  العامة،  املكتبة  مدير  هنّأَ  كلمته  في 
سليم نفاع الطاب وبارك لهم على اجنازهم 
على  التحليق  من  مزيدا  لهم  ومتنى  ال��رائ��ع، 
األستاذ  وشكر  والقصيدة،  القصة  أجنحة 
م��ح��م��د ب���دارن���ة، امل��رب��ن وم���دي���ري امل����دارس 
املشروع  هذا  اجن��اح  في  املخلصة  جلهودهم 
الثقافي والتربوي الهام.املدارس الشفاعمرية 
اللغات":  "اج��م��ل  م��ش��روع  ف��ي  امل��ش��ارك��ة 
ومديرها  ال���ن���اص���رة"،  "راه���ب���ات  م���درس���ة 
االس��ت��اذ رام���ي س����رور، وم��درس��ة "صالح 

سمور" ومديرها االستاذ ناظم نكد، ومدرسة 
"ال���ف���وار" وم��دي��رت��ه��ا امل��رب��ي��ة جن���اح خ���ازم، 
ومدرسة "مرشان" ومديرها االستاذ يوسف 
خنيفس، ومدرسة "جبور جبور" ومديرها 
االستاذ يوسف عبود، ومدرسة "اخلروبية" 
أكد  سواعد.وأخيًرا  ذي��اب  االستاذ  ومديرها 
االستاذ سليم نفاع قائًا: "ستواصل املكتبة 
في  املتجدد  مشوارها  شفاعمرو  في  العامة 
والثقافي،  االدب��ي  االب��داع  الهمم في تشجيع 
ش��ع��ًرا ون���ث���ًرا، ف��ي أوس����اط ط��اب��ن��ا، ودع��م 

الفعاليات الثقافية والتربوية الهادفة".

األول امل��������������ن��������������ارة  ب������������������������ازار  ي�������ف�������ت�������ت�������ح�������ون  ال������������ط������������اب  ال������������������زرق������������������اء:  ج��������س��������ر  ف������������ي 

جت���اري ف��ي ال��ق��ري��ة، وه���ذا مما 
اكتسبه طابنا في هذا البازار من 
واهتمامهم  وانشغالهم  اخلبرة 
في مثل هذه الطموحات يجنبهم 
العنف  م��س��رح  ع���ن  وي��ب��ع��ده��م 

واجلرمية الستعدادهم للنهوض 
مبثل هذه املشاريع، خاصة وأّن 
)الشاطئ(  اجل��غ��راف��ي  امل��وق��ع 
يشجع على بناء مشاريع علًما أّن 

هذا املوقع لم يستفد منه بعد".


