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 2016مارس  4 عمة اجل

 
لفنانة التونسية وفاء ا ببادرة منتحت إشراف المندوبي الجهوية للتربية و

 5و  4يومي ينتظم  ي يحب تونس يقرا على روحو"              تحت شعار" ال   بوكيل
يوم تنشيطي تواصلي ترفيهي في مدرستي ابن خلدون بزغوان  2016مارس 

 .الفحصبالعمايم و



 
 

ل على القراءة تحفيز األطفاطار حث وإفي وتندرج هذه المبادرة 
 داع اإلببالشراكة مع الرابطة العربية للفنون و وقد تم تنظيمها .المطالعةو
سيتخلل برنامج هذه التظاهرة والهالل األحمر بزغوان الريادة وجمعية المرأة وو

 .لألطفال باألساسفقرات تنشيطية و تثقيفية موجهة 

أغنيتين جديدتين لألطفال األولى تحت بالمناسبة وفاء بوكيل وتؤدي الفنانة 
الثانية "ضويلي حياتي" لتشجيع األطفال على اإلقبال  عنوان "ترابك جنة" و

 .على القراءة في ظل تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة

 التظاهرة برنامج

 15.00 : لاالستقبا 

 15.15 :  افتتاح التظاهرة من طرف السيد المندوب التربية بزغوان و
 لتقديم التظاهرة بمعية وفاء بوكي

  : ةإنصاف قمعون عن جمعية المرأة والريادكلمة السيدة 

 نكلمة السيدة : لبنى شطير عن الرابطة العربية للفنون واإلبداع زغوا 

 نكلمة السيد : رضا عامر الهالل االحمر بزغوا 

 15.30 :  انطالق تظاهرة مع الفنانة وفاء بوكيل و عرض أغنيتين
 نموجهتين لألطفال تحت عنوا

 ةابك جنجدد ضو يلي حياتي و غناية تر

 روطني هناك و ثورة األحرا

و حوار مفتوح مع األطفال و المعلمين تديره الفنانة وفاء بوكيل من بين 
اهدافه تحفيز فكر الطفل و توجيه طاقته نحو المطالعة و تحصيل المعرفة 

 رو توجيه اهدافهم نحو النجاح عبر الحوا

 16.00: ( ن بين زغوازيارة معرض الفنان التشكيلي عمار بوكيل
 ذمع ورشة الفن التشكيلي لفائدة التالمي (يالحاضر و الماض



 
 

 16.25 :  تقديم كتب و قصص من طرف جمعية المرأة والريادة لتشجيع
التالميذ على المطالعة و قراءة قصة انتخابات الفيلة لتحفيز حس المواطنة 

 . عند االطفال في المدارس

 16.40 : ( للتالميذ من طرف كاتحر 4المسعف الصغير تقديم تكوين )
 نجمعية الهالل األحمر بزغوا

 17.00 :( للفنانة وفاء بوكيلتنمية بشريةيوغا ضحك للتالميذ ) 

 


