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أقامت شعبة القطار بوالية غليزان، 
حفال تكريميا على شرف التالميذ 

المتمدرسين بنوادي الجمعية والذين 
اجتازوا امتحان نهاية مرحلة التعليم 

االبتدائي بنجاح، وذلك بحضور 
أوليائهم وضيوف شرف من أئمة 
وأساتذة، وذلك تحفيزا للتالميذ من 
أجل التميز في المراحل الدراسية 

القادمة مع حثهم على ضرورة اغتنام 
جزء دائم من أوقاتهم لإلقبال على 
نوادي القرآن الكريم لحفظ ما تيسر 

من كتاب اهلل تعالى.

شعبة القطار بغليزان تكرم الناجحني يف نهاية مرحلة التعليم االبتدائي

السنة  اختتام  البليدة  والية  شعبة  اغتنمت 
رحلة  لتنظيم  الصيفية  العطلة  وبداية  الدراسية 
الجمعية  نوادي  تالميذ  لصالح  ترفيهية  تربوية 
وذاك نحو المناطق األثرية والتاريخية، وتدخل 
هذه الرحالت والزيارات للتالميذ ضمن البرنامج 
المسلمين  العلماء  جمعية  لشعب  التربوي 
الجزائريين الذي سطرته لرعاية النشء وتكوينه، 
واستمتع األطفال بالمناظر الجميلة كما استمعوا 
إلى النصائح والتوجيهات التي قدمها المؤطرون 

الذين رافقوا التالميذ في ورحلتهم.

تالميذ شعبـــة واليـــــة البليدة يف رحلـــــة تربوية ترفيهيـــــة

العلمة  بلدية  ش���������عبة  افتتحت 
مدرسة جديدة للتعليم القرآني، 
لتضاف إلى مدارس الش���������عبة 
ولتحق���������ق الرقم تس���������عة ببلدية 
م���������دارس  وتتمي���������ز  العلم���������ة، 
طابعها  إلى  إضافة  الش���������عبة 
الجمال���������ي والتزامها بالمقاييس 

التي وضعته���������ا الجمعية فإن 
عامل  والمحتوى  االنضب���������اط 
بلدية  س���������اكنة  لتحفيز  آخ���������ر 
العلمة لإلقب���������ال على مدارس 
الجمعية، ولإلشارة فإن شعب 
تعتبر  الجمعية بوالية سطيف 

رائدة في التعليم القرآني.

شعبة بلدية العلمة بسطيف تفتتح مدرستها القرآنية التاسعة

ت���������م يوم الخميس الفات���������ح جويلية عقد لقاء 
تحضيري مع الفتية الراغبين في االنضمام 
إلى نادي "أحباب المصطفى"، وقد قامت 
الش���������عبة بعرض أهداف الن���������ادي التربوية 
للفتي���������ة الحاضري���������ن  من خ���������الل البرامج 
واألنش���������طة العلمية والرياضية والس���������ياحية 
والترفيهية التي تخدم جانب تنمية المهارات 
والمواه���������ب لدى الش���������باب، وبهذا يضاف 
"نادي أحباب المصطفى" إلى باقة  نوادي 
ش���������عبة دلس على غرار نادي "مودة " و" 

صانعات التغيير".

شعبة دلس ببومرداس تؤسس" 
نادي أحباب املصطفى"

قامت جمعية العلماء المسلمين، شعبة بلدية 
تازوايت بمستغانم يوم السبت 16 ذو القعدة 
1442 الموافق ل� 26 جوان 2021 بحملة 
تنظيف على مستوى مركز البلدية، بمشاركة 
طلب���������ة وتالميذ المدرس���������ة القرآني���������ة التابعة 
للجمعية، وذلك عمال بقول المصطفى عليه 
أفضل الصالة وأزكى التسليم )وتميط األذى 

عن الطريق صدقة(.

ت���������م يوم الس���������بت 08 ذو القع���������دة 1443ه� 
الموافق ل�19 جوان 2021م تنصيب الشعبة 
البلدية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
عين البنيان بوالية عين الدفلى، حيث تمت 
المكتب  التنصيب بحضور أعضاء  مراسيم 
الوالئي الذي حظوا باستقبال حار من طرف 
أعضاء الجمعية لبلدية عين البنيان وممثلي 

المجتمع المدني.
وق���������د افتتح اللق���������اء بتالوة آي���������ات من الذكر 
الحكيم، ثم قدم الس���������يد تاونزة حس���������ين ممثل 
الش���������عبة كلمته الترحيبية، ليحيل الكلمة إلى 
رئيس المكتب الوالئي الس���������يد محمد بوسالم 

ونائبه الس���������يد جياللي عيس���������و إضافة إلى 
مسؤول التنظيم السيد محمد مرسالم، ثم بعد 
االنتخاب تمت تزكية أعضاء الش���������عبة من 
بين أعض���������اء الجمعية العامة وتوزيع المهام 

على األعضاء المنتخبين.
وف���������ي ختام اللقاء تم إلق���������اء كلمة من طرف 
الدكتور يوسف بن حليمة الذي كان ضيف 
الش���������رف حيث ح���������ث الجميع عل���������ى العمل 
واإلص���������الح وتضاف���������ر جهود المس���������ؤولين 
والمجتمع المدن���������ي وممثلي الجمعيات وهذا 
م���������ن أجل إصالح المجتمع بس���������واعد أبنائه 

المخلصين.

شعبة والية عني الدفلى تؤسس شعبة عني البنيان

 مدرسة البصائر لشعبة قسنطينة 
حتتفي بتالمذتها

القرآنية  البصائر  بمدرسة  التحضيري  أفواج  احتفلت 
شعبة  الجزائريين  المسلمين  العلماء  لجمعية  التابعة 
أولياء  بحضور  وذلك  قسنطينة،  بوالية  الخروب 
وكشوف  تهنئة  شهادات  التالميذ  تسلم  وقد  التالميذ، 
النقاط وهدايا أدخلت الفرحة في قلوبهم ورسمت البسمة 

على محياهم.

معرض للخط العربي مبدرسة 
ضيوف الرمحـن بقسنطينة 

نظمت مدرسة ضيوف 
الرحمن يوم 29 جوان 
2021م معرضا للخط 
تمت  حيث  العربي، 
استضافة مجموعة من 
والية  من  الخطاطين 
الكبير  كالخطاط  باتنة 
األستاذ إسماعيل مدور 

وتلميذيه الدكتور مسعود عقابي والدكتور أحمد وناسي 
قسنطينة  والية  من  والخطاط   الشاعر  جانب  إلى 
بنه الخطاط إحسان  األستاذ الدكتور  ناصر لوحيشي واإ
لوحيشي، واألستاذ الفاضل الخطاط محمد عمراني وكل 

من األستاذ عبد اهلل سيليني واألستاذ مراد قرماط.
وقد افتتح المعرض بآيات بينات من القرآن الكريم، ثم 
الخط،  أهمية  حول  المداخالت  إلى  الحضور  استمع 
قدمها  المعرض ورشة تطبيقية وتوضيحية  كما تخلل 

األستاذ الخطاط إسماعيل مدور وتالمذته.
من   وُكل  الضيوف  تكريم  تم  النشاط  اختتام  وفي 
األستاذين محمد عمراني ومراد قرماط وكذلك الشاعر 

ناصر لوحيشي وابنه الخطاط الصغير إحسان.

شعبة تقرت تكرم تالمذتها الناجحني

التالميذ  لصالح  طيبة  بالتفاتة  تقرت  شعبة  قامت 
بتنظيم  وذلك  اإلبتدائي،  التعليم  مرحلة  في  الناجحين 
شعبة  من  أطر  بحضور  شرفهم  على  تكريم  حفل 
الجمعية وعدد من األساتذة، ويأتي هذا التكريم تشجيعا 
بالمدرسة  االلتزام  مواصلة  أجل  من  للتالميذ  ودعما 

القرآنية لحفظ كتاب اهلل تعالى. 

شعبة أوالد سليمان بباتنة توزع أظرفة 
مالية على األسر املعوزة

قام أحد المحسنين من مدينة العلمة بتسليم مبلغ مالي 
بوالية  سليمان  أوالد  لشعبة  سنتيم  مليون   150 قيمته 
باتنة لمساعدة األسر المعوزة وقد تم توزيعه كما يلي: 
48 ظرف مالي موزّع على 40 عائلة  استفادت من 
3 مالين وأخرى ب� 2 مليون، كما تم الّتكفل بتسقيف 
ثالجة  بشراء  وبالّتكفل  قوشبي،  بقرية  ألرملة  منزل 
العين  وصهريج مائي، وبعملية جراحية على مستوى 
بقرية لحسانة، وقد شملت عملية التوزيع كل قرى أوالد 
سي سليمان، تحت إشراف المحسن مباشرة دون أي 
وساطة، وهذا شرط تلزم به الشعبة على كل المحسنين 

ليقفوا ويسهروا على تبليغ أماناتهم

شعبة بلدية تازوايت مبستغامن يف محلة إماطة األذى عن الطر يق


