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تزامنا مع الذكرى الـ59 
الســـــــــيادة  الســـــــــترجاع 
شعبة  نظمت  الوطنية، 
جمعية العلماء المسلمين 
حفال  الشـــــــــريعة  لبلدية 
المقر  افتتاح  بمناســـــــــبة 
وذلك  للشعبة،  الرئيسي 
بحضـــــــــور رئيس الدائرة 
الوالية  والي  عن  ممثال 
والســـــــــيد رئيـــــــــس البلدية 
ممثلي  مـــــــــن  والكثيـــــــــر 
المحليـــــــــة  الســـــــــلطات 
وممثلي المجتمع المدني 
المحلية  والشـــــــــخصيات 

ومحبي الجمعية.
وقد تخلل الحفل كلمات 
شادة  شكر وتشـــــــــجيع واإ
الحاضرين،  بعض  من 
وكذا مداخلة ألحد دكاترة 
تطرق  حيث  التاريـــــــــخ، 
في  الجمعية  تاريخ  إلى 
مدينـــــــــة الشـــــــــريعة إبان 
االســـــــــتعمار الفرنســـــــــي 
استمع  كما  ومؤسسيها، 
الحضور إلـــــــــى مداخلة 
عـــــــــن جمعيـــــــــة العلماء 
ودورها البارز في الثورة 
التحريرية، كما تم تذكير 
بأهـــــــــداف  الحاضريـــــــــن 
ودعوتهـــــــــم  الجمعيـــــــــة 
للمساهمة واالنخراط في 

أعمالها.
زهر الدين. ف

نظمت شعبة والية برج بوعريريج حفال 
لحفظة القـــــــــرآن الكريم، بـــــــــدار الثقافة 
محمد بوضياف، حيث بدأت فعاليات 
االحتفال بقراءة آيات بينات من الذكر 
الحكيم بصوت الطالب أيوب بلعجوز. 
ثم وبعد االستماع للنشيد الوطني ونشيد 
الجمعية )شـــــــــعب الجزائر مسلم (، قدم 
رئيس المكتب الوالئي كلمة ترحيبية من 
طرف رئيس المكتب الوالئي حيث رحب 
فيها بالحضور المتمثل من ســـــــــلطات 
محلية ووالئية على رأســـــــــهم السيد والي 
الوالية والسيد محمد بن مالك، كما هنأ 
الطلبة والطالبات من حفظة كتاب اهلل 
بهذا التاج، ليعرج بعدها على مختلف 
نشـــــــــاطات المكتب الوالئي للجمعية في 

مجال التربية والتعليم.
كما هنأ السيد والي الوالية الطلبة وحفظة 
كتاب اهلل بهذا اإلنجاز المبارك والذي 
تزامن مع عيد االســـــــــتقالل والشـــــــــباب، 
وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور عمار 
طالبـــــــــي، نائب رئيـــــــــس جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن، حيث تطرق 
فيها إلى نشـــــــــاط المكتب الوالئي خالل 

العشرين سنة الماضية.
كمـــــــــا تابع الحضور فلما وثائقيا لخص 

فيه محطـــــــــات من نشـــــــــاطات المكتب 
 ،2001/2021 لموســـــــــم  الوالئـــــــــي 
لينطلـــــــــق جـــــــــو التكريمـــــــــات من خالل 
تكريم الخاتميـــــــــن لكتاب اهلل والناجحين 
في المســـــــــابقة الوالئية للخاتمين ) 08 
طالبـــــــــات(، وقد توجت صاحبة المرتبة 
األولى الطالبة بن علجية أسماء بعمرة 
إلى البقاع المقدســـــــــة وتم تكريمها من 
طرف السيد والي الوالية، كما تحصل 
السبعة اآلخرون على طواقم من ذهب 

باإلضافة إلى شهادة الحفظ.
وقد تـــــــــم تكريم الناجحين في مســـــــــابقة 
القرآن الكريم، وأيضا المشـــــــــاركين في 
المســـــــــابقة الوالئية لختم كتاب اهلل، كما 
تم تكريم السيد والي الوالية لما يبذله من 
جهود في ســـــــــبيل خدمة التربية والقرآن 
على مستوى الوالية، إضافة إلى تكريم 
الشيخ محمد ماضي، المكلف بالتربية 

والتعليم سابقا.
يأتـــــــــي هذا الحفل في إطـــــــــار االحتفال 
بالذكرى الـ 59 لعيد االستقالل والشباب، 
كما يتزامن مع الذكرى العشرين )20( 
لتأســـــــــيس المكتب الوالئي شـــــــــعبة برج 

بوعريريج.
ياسني. ن

افتتاح املقر الرئيسي لشعبة الشريعة بتبسة شعبة برج بوعريريج تنظم حفال تكرمييا حلفظة القرآن الكريم


