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صورة
وخبر

َ
َ
ّ
المسـتمر فـي «متحـف
افتتـح فـي مدينـة نيويـورك ،أمـس األربعـاء معـرض «الممالـك الذهبيـة :الرفاهيـة واإلرث فـي األمريكت ْيـن القديمت ْيـن»
أنجليس الذي
المتروبوليتـان للفنـون» حتـى ّ 28أيـار (مايـو) المقبـل .الحـدث مـن تنظيم «معهـد غيتي لألبحـاث» و«متحف جان بـول غيتي» في لـوس
َ
ْ
احتضنـه العـام الماضـي .يضـم المعـرض  300قطعـة فاخـرة (زينة ،وأقنعـة جنائزية ،وكـؤوس ،)...صنعتهـا الحضارات األصليـة فـي األميركيتين ،من
البيـرو إلـى المكسـيك ،بـدءًا مـن العـام العاشـر قبـل الميلاد إلـى بداية القرن السـادس عشـر للميالد .واسـتغرق اإلعـداد له سـنوات مـن المفاوضات مع
 53مصـدرًا فـي  12بلـدًا مختلفـا( .أنجيلا ويس ـــ أ ف ب)

حملة المقاطعةّ :
منصة  AppsVillageإسرائيلية

رائدة طه...
حيفا جارة صيدا
ّ
ّ
مسرحية «36
للمرة األولى ،تحط
شارع عباس حيفا» (إخراج جنيد
سري الدين) في  15آذار (مارس)
الحالي ،في صيدا ،وتحديدًا في
«جمعية رعاية اليتيم»« .بعد
أالقي ّ
زيك فني يا علي» (،)2015
تستكمل رائدة طه (الصورة) في
هذا العرض املونودرامي الحكواتي
توثيق ّ
القصة الفلسطينية عبر
الخشبة .يتناول العمل جدلية
الشتات والعودة لعائلة «أبو
ُ
غيدة» الفلسطينية التي طردت من
مدينتها حيفا بعد النكبة ،وعائلة
«الرافع» التي بقيت في فلسطني
وأصبحت أسيرة قدرها وحملت
الجنسية اإلسرائيلية .بالنسبة
للعائلتني 36« ،شارع عباس» هو
الوطن.
« 36شارع عباس حيفا» :الخميس 15
آذار ـ  20:30ـ «جمعية رعاية اليتيم»
(صيدا ـ جنوب لبنان) .لالستعالم:
ّ 07/722788
(مقسمات .)103/108/112

يسعى املسؤولون اإلسرائيليون
منذ إنشاء الكيان الصهيوني
إلى جذب االستثمارات األجنبية
والنخب اليهودية من
واألدمغة
ّ
أنحاء العالم كافة .وفي العقد
األخير ،تنامى قطاع تكنولوجيا
املعلومات في الكيان ،ونشأ عدد
كبير من الشركات في هذا القطاع،
ّ
وحقق بعضها ّ نجاحًا وانتشارًا
ْ
عامليي بعد تلقي دعم املستثمرين.
لقد سبق لنا في حملة مقاطعة
داعمي «إسرائيل» في لبنان أن
ّ
حذرنا من منصة  Wixلبناء مواقع
اإلنترنت الشخصية واملهنية.
ّ
ومؤخرًاّ ،
تحرينا عن وجود شبيه
لها ،هو ّ
منص ّة ،AppsVillage
ّ
ً
فتحققنا من أنها إسرائيلية فعال،
مقرها تل أبيبّ ،
ُّ
وتقدم خدمة بناء
تطبيقات للهواتف الذكية بطريقة
ّ
ّ
األهم عن  Wixهو أن
سهلة .الفارق
خدمات  AppsVillageمدفوعة؛ فبعد
ّ
تجريبية ألسبوع ،ينبغي على
فترة

املستخدم أن يدفع اشتراكًا شهريًا
ّ
يستمر في الحصول
أو سنويًا كي
ّ
عليها .وعليه ،فإن حملة املقاطعة
تدعو إلى مقاطعة هذه الشركة
الناشئة قبل رواجها خارج الكيان
اإلسرائيلي .وبهذه الطريقة ُ ُيقطع
الدعم املادي املباشر عنها ،وتحفظ
ّ
املعلومات الشخصية واملهنية لكل
مستخدم محتمل.
ُر ّب سائل :ما البديل؟ فال ّ
شك في
ّ
أن بناء تطبيقات الهواتف الذكية
ضروري أحيانًا لكثير من األعمال
والشركات .لذا نلفت النظر إلى
منصات عديدة أخرىّ ،
وجود ّ
تقدم
ّ
نوعية جيدة ،شبيهة بما تقدمه
 ،AppsVillageوبكلفةٍ معقولة ،ومن
دون ّ
دعم للكيان اإلسرائيلي.
أي
ّ ٌ ُ َ
أن لشبكة اإلنترنت
يكفي تصفح مت ٍ
للعثور على البديل املناسب.
حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان
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