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َج َم َمشروع "البراعم الواعدة" في  انطالق
 
ة وآدابهامع القاسمي لل َغة العربي 

بمشاركة قسم اللغة و برئاسة د.ياسين كّتاني، في خطوة ريادّية، انطلق مجمع القاسمي للغة العربّية وآدابها 

املخّصص و  فتيش اللوائّي، ، القائم بالّتنسيق مع التّ الكتابة اإلبداعّيةفي مشروع  ،العربّية في أكاديمّية القاسمي

   من: جت، باقة الغربّية، ميسر، كفر قرع، عرعرة، عارة. في كّل   املرحلة االبتدائّيةالّصفوف الّسادسة من لطالب 

زه وتشرف عليه املحاضرة  يهدف املشروع، الذي
ّ
إلى تعزيز ملكة اللغة العربّية في نفوس هيفاء مجادلة، ترك

 .ة واإلبداعّيةقدراتهم اللغويّ طالباتنا وطالبنا، وتنمية 

أولياء أمور الطالب املشاركين، وبحضور بانطالق املشروع بمشاركة  مؤخًرا هذا، وقد احتفى مجمع القاسمي

زي اللغة العربّية في املدارس املشاركة، 
ّ
مي ومرك

ّ
 في لقاء افتتاحّي تّم في قاعة املؤتمرات في أكاديمّية القاسمي.معل

بانطالق  واعتزازهمة ترحيبّية وّجهها د.ياسين كّتاني، رّحب فيها بالّضيوف، وعّبر عن سعادته هّل اللقاء بكلاست  

بتنمية قدرات الطالب. كما أشار إلى أهمّية تعزيز مكانة اللغة العربّية واالهتمام بها. وذكر أن مجمع  مشروع يهتّم 

 خالل ا ذ تأسيسه، وذلك منالقاسمي أخذ على عاتقه هذه املهّمة من
ّ
شاطات العديدة التي يقوم بها على مدار لن

ف عند الجوانب األكاديمّية، بل والتي تتجاوز الّسنة الدراسّية، 
ّ
ربوّية ومدارسنا ال تتوق

ّ
تشمل مؤّسساتنا الت

 العربّية.

زة املشروع أ. هيفاء مجادلة، التي هّنأت أولياء األمور بنجاح وتمّيز أبنائهم، ووّضحت
ّ
طبيعة  تلته كلمة مسهبة ملرك

الطالب في الكتابة اإلبداعّية ملجموعة مّجانّية تفعيل دورة يقوم على إلى أنه املشروع وأهدافه وسيرورته. وتطّرقت 

أ. أليف فرانش، ، هم: األديب وكاتب قصص األطفال السّيد سهيل كيوانواختصاصّيون  أدباء هايمّرر  املشاركين،

  واردي، واألديبةد.باسيليوس ب
ّ
بأدوات  إلى تزويد الطالب املبدعينالّدورة تهدف و  رجاء بكرّية.أ.شكيلّية والفّنانة الت

 تفعيل وذلك من خالل، كما تتغّيا تعريفهم بألوان الّتعبير الكتابي املتنّوعة ،التعبيرّية متربوّية وأدبّية تطّور قدراته

وتطّرقت في كلمتها إلى أن مجموعة الطالب املشاركين في املشروع  .ة نفسهاجربة الكتابيّ الخوض بالتّ  تتيحورشات 

 أسماء الطالب املبدعين من املدارس التي أبدت 
ً
تعاوًنا قد وصلت بعد عّدة تصفيات، حيث تلّقى املجمع بداية
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ً
 ملشروع، ثم أجري امتحان يفحص قدرات الطالب اإلبداعّية، وبعد فحص االمتحان من قبل لجنةمع ا وتفاعال

خاّصة برئاسة البروفسور فاروق مواس ي، ومشاركة: د.نادر مصاروة، أ.مروان محاجنة وأ.هيفاء مجادلة، أعلنت 

 أسماء الطالب الناجحين.

ختتم بإصدار كتاب يضّم ما أبدعه الطالب املشاركون من كتابات إبداعّية أن اللقاءات سكما نّوهت إلى  ت 

ك لفة، يتّم توزيعه في احتفال كبير مخت   ّرم فيه الطالب واملدارس املشاركة.ي 
ّ
للغة  بمخّيم صيفّي ل املشروع ويتكل

الذين مّروا بدورة في  العربّية، يشارك فيه الطالب املبدعون، ويتّم تمريره من قبل مجموعة من طالب أكاديمّية القاسمي

 . الكتابة اإلبداعّية

ش إرشاد اللغة العربّية السّيد توفيق 
ّ
يدّل على سعي  حثيث  جبارين باملشروع الريادّي، الذي وفي كلمته، أشاد مفت

 شكره ألكاديمّيةوقّدم  من قبل مجمع القاسمي على توفير مناخ مالئم يستنهض قدرات الطالب اإلبداعّية. 

لة بالدكتور ياسين كّتاني، د.نادر مصاروة واألستاذة هيفاء مجادلة، الذين عملوا وبالتّ 
ّ
عاون مع وزارة القاسمي ممث

ربية والّتعليم في لواء حيفا على تنفيذ مشروع البراعم الواعدة. كما وّجه كلمة شكر ملديرات ومديري املدارس ا
ّ
لت

ش لواء حيفا  على حسن تعاونهم،
ّ
 الذي يبارك بدوره املشروعونقل للحضور تحّية السّيد عرسان عيادات مفت

 والقائمين عليه.

د على تم اللقاء بكلمة موجزة لألديب سهيل كاخت  
ّ
يوان، الذي روى تجربته مع عالم القّصة وكيف طرق بابها، وأك

بعد نهاية اللقاء االفتتاحّي، باشر الطالب اللقاء األول  أنه سيعمل على استنهاض القدرات اإلبداعّية لدى الطالب.

  من الّدورة بحماس وتفاعل.

 

 


