النّشاط االفتتاحي لنادي "أقالم واعدة":
(سلّن التّغيير)
صبيحة يوم االثنين  14نوفمبر ،بعد أن غازلت أشعة ال ّشمس قسم ال لّغة و األدب
السااة  10صبا ا
الع ربي ....انت ااة البوو بعشش طّب اللسم لللّغيير
االييابي ...ففي ّ
ّ
غصت قااة اإلنلرنت بالحضور من لبة و أ اتذة لحضور أول فصول رواية اللّغيير..
ّ

كروم
فبعد االفللاو بآيات من ال ّذكر الحكيم ،تل ّدم السيّد اميد ك لّية اآلداب و ال لّغات (أ .دّ /

بومدين) باإلاطن ان افللاو النّشاط ...يث أبدى إايابو باللسمية اللي أخذىا الحفل ووقف
اند مسألة اللّغيير و آلياتها ،مؤكدا الى أىمية اللغيير الداخلي و الى أىميّة االنفلاو الى
اآلخر.

ليؤدي الطالب اواد ابد اللادر رفلة الطالبة أ طم بدراوي وصلة إنشادية أملعا بها الحضور...
ّ
ثم انلللت الكلمة إلى ال ّدكلورة وردة محصر في مداخلة ش ّدت انلباه الحاضرين ،
ّ

مو ومة( الطّالب من اللّللين إلى منهييّة اللّفكير و اللّل ّلي) فكان مدار ديثها الى فكرة

فعال يساىم في
جوىريّة :أن ينللل الطّالب من كونو وااء يلللى و يسللبل المعلومات إلى فرد ّ
بناء المعلومة وفش تفكير ممنهج يعلمد الى تفعيل الملكات ال ّذىنيّة.

الر من ضيباوي المل ّلب باليسع
و ألن ال ّشعر جوىر األدب العربي أتحف الطّالب ابد ّ
الحضور الكرام بملطوالين شعريلين أوالىما مدو للنادي و ثانيهما ان اليزائر...ليلل ّدم
المن ّشط شريف أوفة بللديم تع ريف بالنّادي تطه روبورتاج ول اللغيير اإلييابي...

للليلى األ لاذة المشرفة الى النادي ( ال ّدكلورة وماني ليلى) للحاضرين بط لّلها البهيّة كما
اهدىا لبة اللسم فكان ديثها ان ثلافة المطالعة و أثرىا في تطوير فكر الطالب ،فمن

شي ع و غرس روو المطالعة في نفو هم اولت
خطل تيربلها في نادي إقبال األدبي الذي ّ
إ لاط ذلك الى واقع اليوم و شحذ الهمم في المطالعة مبيّنة نماذج تغيرت ياتها بسبب
المطالعة.

فبعد ىذه اليوالت فلح الباب للنلاش  ....ليعلن رئيس النادي ان اخللام فعاليات النشاط.

