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ثانوĀة سيد�尀 الحاج سعيد تقĀم مسا☁قة في فن الخطا☁ة و االلقاء
EDT 17:28 - 2015 لဢꃹعاء 1 أبر제⃧األر

اكادير – MWN عرĀ제⃧ة

مسا☁قة في أكادير، مساء اليوم األر제⃧عاء،  الحاج سعيد ☁الدرار퍵ة –   尀ة سيد�Āالصحافة والسينما بثانو  尀نظم ناد�
فن الخطا☁ة واإللقاء. المسا☁قة عرفت مشار퍵ة 26 متساب햁섕 من مختلف المستوĀات والتخصصات، فاز تسعة منهم

☁الجوائز األولى ☁عدما تفوقوا على زمالئهم بخطا☁اتهم المتميزة.

لجنة أبهر  ☁عدما  ☁الرت☁ة األولى،  األعرابي  محمد  للتلميذ  النجاح”  إلى   햁섕ဢꃹالطر “الفشل هو  ☁عنوان  وفاز خطاب 
التحĀ퍵م ☁مهاراته في اإللقاء واألفكار القوĀة التي وردت في خطا☁ه.
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أحد التالميذ الفائزဢꃹن لحظة تسلمه شهادة تقديرဢꃹة من طرف عضوة لجنة التحĀ퍵م

وأحد مؤسسي ناد�尀 الصحافة والسينما، الذ�尀 نظم هذه وأعرب مصطفى بهرة، مدرس اللغة اإلنجليزဢꃹة ☁الثانوĀة 
التظاهرة، عن فخره ☁المستو恒咐 الكبير الذ�尀 أ☁ان عنه التالميذ. وقال في تصرဢꃹح لـ MWN عرĀ제⃧ة “إنه لشعور رائع
أن تجعل التالميذ يدر퍵ون أنهم ☁مقدورهم تحقي햁섕 المعجزات.” وأضاف، “أن تتم퍵ن من رسم اإلبتسامة على وجوه

هؤالء التالميذ، هو مايجعلنا فخورဢꃹن ☁العمل الذ�尀 نؤدĀه.”

وجاءت هذه المسا☁قة في إطار أنشطة ناد�尀 الصحافة والسينما الذ�Ā 尀حرص على خل햁섕 فرص للتالميذ من أجل
والخطا☁ة االلقاء  مهارات  الᆷالب  اكساب  إلى  المسا☁قة  هذه  تهدف  و  اإلبداع.  على  وتحفيزهم  طاقاتهم  اكتشاف 
حĀاتهم لمتطل☁ات  استعدادًا  لديهم،  والجرأة  الᆷالقة  تنمĀة  و퍵ذا  ☁مستواهم،  لالرتقاء  المشار퍵ة  على  والتحفيز 

المستقبلĀة.

جدير ☁الذ퍵ر أن ناد�尀 الصحافة والسينما تأسس مطلع سنة 2012 بثانوĀة سيد�尀 الحاج سعيد ☁م☁ادرة من طرف
التالميذ جعل صوت  ☁المؤسسة، ☁غاĀة  مادة الفلسفة  يدرس   尀فليو، الذ� واألستاد مصطفى  األستاد مصطفى بهرة 

مسموعا، وخل햁섕 الفرصة للتالميذ من أجل 퍵تشاف مواهبهم والتعبير عن آرائهم.

،(ᆷفي الوس ) و األستاذ مصطفى بهرة (سارĀعلى ال ) الصحافة والسينما األستاذ مصطفى فليو 尀مؤسسي ناد�
إلى جانب جولي مايرز، عضوة لجنة التحĀ퍵م.
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