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بدعوة من نقابة الكتاب في إسرائيل عقدت
يوم  4101/01/13ندوة سياسية في قاعة
مسرح هبيما في تل أبيب تحت عنوان :
أإلى األبد يظل السيف؟ شارك في الحوار
يوسي سريد وزير المعارف األسبق ،ب.
نعيم عرايدي ،ميرون إيزكسون ،موطي
لرنر و ب .فاروق مواسي -المحاضر في
الدراسات العليا .تحدث مواسي وبصراحة
متناهية عن مشاعر العقالنيين الذين يرون
وجوب إحالل السالم على أسس عادلة،
وفند ادعاءات المتطرفين من اليمين .قرأ
مواسي من قصائده باللغتين مما يوافق
رؤيته ودعوته للشرع بعملية السالم
الحقيقي .ادار الحوار ب .شمعون ليفي.

ًّ
سويا :تألُّق ..تم ُّيز ..وانتماء
مركز

تألق مركز سويا في يوم استقبال طالب
السنة األولى الذين تم الترحيب بهم في
أجواء بيتية دافئة تليق بأكاديمية القاسمي.
وقد قدم فريق العمل في مركز سويا شرحً ا
وافيًا عن المركز وأهميته للطالب من
الناحية التعليمية ،الشخصية ،االجتماعية
والصحية ،وذلك من خالل برنامجه
المتنوع ،حيث قام فريق العمل بعرض
فعالية "يدا بيد نحو األفضل" وذلك بطبع
بصمة يد كل طالب على حائط المركز
والتي ترمز وتهدف للتعاهد بأن يكون
الجميع يدا بيد نحو التميّز والتفوّ ق

واالنتماء.
القت هذه الفعالية استحسان الطالب
ومشاركة فعالة منهم ،وقام العشرات من
الطالب بالتسجيل لعضوية المركز على
أثرها .
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لقاء مع الدكتور ياسين كتانة ،رئيس مجمع القاسمي للغة العربية
اُجريت مقابلة مع الدكتور ياسين كتانة،
العميد األكاديمي ورئيس مجمع القاسمي
للغة العربية على قناة "عدن اوبزيرفر" مع
اإلعالمي الشاعر سيمون عيلوط ،وذلك
بمناسبة إنجاز موسوعة دراسات وابحاث
في األدب الفلسطيني الحديث.
تحدث فيها الدكتور ياسين كتانة حول
تأسيس مجمع اللغة العربية وأهدافه
وانجازاته .كذلك تطرق في حديثه الى
أهمية اللغة العربية ومكانتها وأساليب
الحفاظ عليها.
مرفق أدناه رابط المقابلة

أمسية موسيقية مخصصة لألطفال وأهاليهم في مركز بدايات القاسمي
قام مركز بدايات القاسمي بال ّ
شراكة مع
بلدية باقة ومركز الكِندي للموسيقى بعقد
أمسية موسيقية مخصّصة لألطفال في
الروضات والبساتين وأهاليهم وذلك يوم
السبت  101101/13في قاعة المؤتمرات
في أكاديميّة القاسمي في باقة الغربية.
جاءت األمسية بهدف اإلعالن عن بدء
النشاطات للعام الجديد ضمن مشروع "معا
نرتقي بأطفال باقة" وكفرصة لتعزيز
جسور التواصل بين األطفال واألهل
بواسطة الموسيقى.
يهدف المشروع لمنح األطفال وعائالتهم
لحظات جميلة ،قيّمة وذات معنى مختلف،
حيث يحوي العديد من البرامج التربوية
والتثقيفية الموجّهة لألطفال ،لألهالي
وللمهنيّين0ات في مجال الطفولة المب ّكرة.
حضر الحفل الكثير من األطفال وذويهم من
أهالي باقة والمناطق المجاورة ،حيث
استمع األطفال وذووهم للعرض الموسيقى

بكل إنصات وتمعّن واستمتعوا بنغمات
الموسيقى التي ع ُِزفت وتجاوبوا مع
الفعّاليّات الموسيقيّة التي َقدّمها المايسترو
محمد موسى خلف وعازفو الفرقة.
اف ُتتح الحفل بكلمات العرافة التي ألقتها
مر ّكزة المشروع السيدة رباب قربي ثم
تلتها كلمات ترحيبيّة من البروفيسور
مرجليت زيف ،مديرة مركز بدايات
ورئيسة قسم التعليم والتعلم في اللقب الثاني
في األكاديمية ،وبعد ذلك بدأ العرض
الموسيقي بقيادة المايسترو محمد موسى
خلف واألوركسترا المرافقة له والمكوّ نة
من فنانين وفنانات شباب .من الجدير
بالذكر أن مركز بدايات القاسمي في باقة
الغربية هو مركز أكاديمي جماهيري يعمل
منذ العام  .1//5يقدَم المركز خدمات
وفعاليات متنوعة للعاملين0ات المهنيين0ات
وللعائالت ولألطفال .وفي هذه المناسبة

صدور كتاب جديد من تأليف رئيس قسم اللغة العبرية ،أ.د .يوسف طوبي
قام رئيس قسم اللغة العبرية في أكاديمية
القاسمي ،أ.د .يوسف طوبي بتأليف كتاب
جديد بعنوان " األدب العربي-اليهودي في
تونس ،"158/-158/ ،والذي يتطرّق
فيه إلى ازدهار األدب العربي-اليهودي في
دولة تونس بعد االحتالل الفرنسي للدولة
الشمال أفريقية سنة  .1551يُذكر أن
الكتاب أُصدرته دار النشر األكاديمية
Wayne State University PressDetroit.

يسعدنا ،أن نعلن للجمهور في باقة عن
استمرار العمل في غرف األلعاب في
الص ّحيّات ،حيث تتواجد في كل غرفة
مرشدة متخصصة في مجال الطفولة
المبكرة على مدار يومين أسبوعيًا وتقدم
اإلرشاد لألهل حول موضوع اللعب
والتواصل مع األطفال في هذا المجال.
وهذا المشروع هو مشروع مشترك مع
البلدية ووزارة الصحة .أما البرنامج اآلخر
الذي نستمر بالعمل فيه هذا العام أيضا
ضمن مشروع "معا نرتقي بأطفال باقة"،
فهو برنامج "قصّة ولعب" في الحضانات،
وهو عبارة عن لقاءات شهريّة تقام في
حضانات البلديّة ويتم تمرير قصة ذات
معنى قيّم في كل لقاء ثم تقوم المرشدة
بتفعيل الموضوع.
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كاديمية القاسمي وبلدية باقة الغربية تحتفالن " 057سنة لباقة الغربية" مع ما يزيد عن  0777مشارك
احتفلت أكاديمية القاسمي وبلدية باقة
الغربية يوم السبت الموافق
 ،18.11.1/13في قاعات الحرم
األكاديمي ألكاديمية القاسمي ،بمرور 08/
سنة على أول ذكر رسمي موثق لباقة
الغربية ،وجاء االحتفال بعد سلسلة أبحاث
وتحقيقات علمية في الوثائق الرسمية لذلك.
يعد هذا االحتفال من األحداث الهامّة على
صعيد مدينة باقة بمختلف مرافقها؛ وقد
شارك فيه ما يزيد عن  1///من
الشخصيات المرموقة من باقة الغربية
وخارجها .افتتح االحتفال بعرافة اإلعالمي
أحمد أبو طعمة ،الذي رحب بالضيوف،
وعلى رأسهم الشيخ عبد الرؤوف القاسمي،
شيخ طريقة القاسمي الخلوتية الجامعة
ورئيس أكاديمية القاسمي البروفسور بشار
سعد ،ومن ثم تطرق في الحديث عن فضل
شريك الحدث المرحوم الشيخ جميل قعدان
الذي تغمده هللا برحمته مؤخرً ا ،قام بعدها
الشيخ طالب عويسات بتالوة بضع آيات من
القرآن الكريم .بدوره رحب رئيس أكاديمية
القاسمي البروفيسور بشار سعد بالحضور،
وأكد على دور القاسمي في دعم المشاريع
التربوية والتراثية ،ودعم الثقافة والعلم،
يضاف أن كلمة مؤسسات القاسمي قدمها
نائب رئيس األكاديمية وعميد كلية

الدراسات اإلسالمية د .خالد محمود الذي
أشاد بالجهود الكبيرة المبذولة إلخراج هذا
الحدث ،وبموقف الدين اإلسالمي من دعم
مشاريع التراث والتاريخ ،الحقا تحدث كل
من :رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ
ونائب الرئيس المبادر للحدث السيد إبراهيم
مواسي والباحث المحقق بالوثيقة
البروفيسور خليل عثامنة الذين ألقوا كلمات
داعمة ومهنئة بالحدث التاريخي المفصلي
لباقة الغربية.
كرمت بلدية باقة الغربية الشيخ عبد
الرؤوف القاسمي ،شيخ طريقة القاسمي
الخلوتية الجامعة ،ورئيس مجلس أمناء
مؤسسات القاسمي ،بوثيقة شكر وعرفان،
ومنحته لقب "عزيز باقة الغربية" ،وكرمت
أيضًا ،عائلة المرحوم الشيخ جميل قعدان
بمنحه لقب "ابن باقة البار" إلسهاماته
الخاصة في التطوع والعمل التراثي ،كما
كرمت أكاديمية القاسمي وبلدية باقة الغربية
كال من :المؤرخ صبحي خالد بيادسة،
األستاذ حسني حسن أبو مخ ،والباحث
البروفيسور خليل عثامنة على جهودهم في
مجال التراث وتوثيق التاريخ في باقة
الغربية.

تخلل االحتفال عدد من الفقرات التراثية،
كان أبرزها عرض مقتطف من فيلم "من
عبق التاريخ والتراث  -باقة الغربية" الذي
يحكي تاريخ وتراث باقة الغربية ،وتدشين
كتاب "سنابل من عبق التاريخ والتراث –
باقة الغربية" والذي عرضه القائمون على
إعداد الكتاب :األستاذ شريف مصاروة،
واألستاذ امجد أبو مخ ،واألستاذ زكي أبو
مخ ،هذا ويجدر بالذكر أن المرحوم الشيخ
جميل قعدان كان شريكا أساسيا ً في هذين
المشروعين ،كما قدمت فقرة زجلية وعتابا
للفنان أحمد مدنية ،وفقرة من أغاني باقة
الغربية لجوقة التراث من مدرسة الحكمة
االبتدائية بإشراف األستاذ عبد الرحمن
بدران ،وفقرة خاصة لفرقة دبكة السريس
بقيادة الشاب جاد قعدان ،وأهدى مركز
قيادات بإدارة األستاذ محمد عويسات شريط
فيديو قصيرً ا الحتفال باقة الغربية ،08/
وفي خلفية االحتفال رسمت الفنانة السيدة
ساهرة عثامنة ومساعدتها الفنانة إيمان
ضت في
مقالدة لوحة خاصة للحدث ع ُِر َ
نهاية االحتفال.

ًّ
الدكتور وسام مجادلة ينشر ًّ
علميا بعنوان " العالقة بين المهارات الفردية والبيئة الداعمة بالجوانب المختلفة للسلوك اًلبتكاري لدى المهندسي
مقاًل
التصميم "
ُنشر مؤخ ًّرأ مقال علمي للدكتور وسام مجادلة ً
مقاال في المجلة العلمية " Product Innovation Management" .تهدف هذه الدراسة إلى
اختبار كيف ترتبط أنماط متميزة من المعرفة والمهارات الفردية بالجوانب المختلفة للسلوك االبتكاري لدى الموظفين من ناحية توليد األفكار
وتنفيذ هذه األفكار في المنظمات.
اعتمدت هذه الدراسة على عينة من مهندسي التصميم (( n = 169في شركة هندسة بريطانية متعددة الجنسيات.

الدكتور عاطف سالمة يمثل أكاديمية القاسمي في المؤتمر القطري لإلعالم والصحفيين في مدينة ايالت
شارك الدكتور عاطف سالمة ،مدير معهد
اإلعالم وإذاعة صوت القاسمي ،في الفترة
 15.11.1/13-11في "مؤتمر ايالت
لإلعالم" ،والذي نظمته للسنة السابعة على
التوالي نقابة الصحافيين – تل ابيب،
وجامعة بن-جوريون في مدينة إيالت.
شارك في هذا المؤتمر قرابة الـ 18//
شخص من الصحفيين وأساتذة اإلعالم
والسياسيين ،اذ أن هذا المؤتمر ،يعتبر
األكبر على مستوى الدولة ،وتطرح خالله
العديد من القضايا الهامة في مجال تطوير
اإلعالم ،ودور اإلعالم الحقيقي في الساحة
االجتماعية والسياسية ،هذا وقد ت َّم طرح

قرابة الـ  4/محور نقاش من المواضيع
الساخنة والهامة في اإلعالم مثل" :تعرفوا
على الصحفي الجديد – السيد واتس أب"،
ّ
"البث
"أن تكون صحفي عربي في البالد"،
اإلخباري المستقبلي"" ،قوانين حظر البث
في البث المباشر"" ،هل الصحافة يسارية
حقاً؟" ..وغيرها.
يذكر بأن معهد اإلعالم وإذاعة صوت
القاسمي يشاركان بشكل مستديم في هذا
المؤتمر المهم ،ويمثالن أكاديمية القاسمي
على الخصوص ،واإلعالم العربي في
البالد على العموم ،ويجدر بالذكر أن سلطة
ّ
البث كانت قد رشحت إذاعة صوت

القاسمي لجائزة اإلذاعات التربوية في العام
 1//5في نفس المؤتمر عن الحلقات
االجتماعية ،وقد حصلت ،وقتها ،اإلذاعة
على المرتبة الثانية قطريا ً

