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العدد:
1083 نشاطات الُشعب

ف���������ي أجواء من الحيوية و النش���������اط 
افتتحت  البهجة  بالفرحة و  ممزوجة 
مؤسسة التربية والتعليم عبد الرحمان 

ش���������يبان التابع���������ة لجمعي���������ة العلماء 
بوعريريج  برج  الجزائريين  المسلمين 
الموس���������م الدراس���������ي 2022/2021 

المستوى  إقبال تالميذ  حيث ش���������هد 
اإلبتدائي وألول مرة مستوى المتوسط 
ش���������راف الطاقم  وبحضور األولياء واإ
الترب���������وي واإلداري للمؤسس���������ة حيث 
تخلل حفل االفتتاح كلمات بالمناسبة 
أجمع���������ت كلها عل���������ى أهمية العملية 
الجميع  جه���������ود  وتكاثف  التربوي���������ة 
إلنجاحه���������ا عل���������ى كل األصع���������دة، 
هنيئ���������ا ألبناءنا وبناتنا س���������ائلين اهلل 
أن يحفظه���������م ويوفقهم ويجعلهم ذخرا 

ألمتنا وبلدنا

برج بوعريريج .. مدرسة »عبد الرمحان شيبان« اخلاصة تستقبل 
تالمذتها يف الطور املتوسط 

ثمن س���������كان قرية غازيب���������اون بوالية 
بومرداس الجه���������ود اإلغاثية لجمعية 
العلماء المس���������لمين، وق���������د جاء في 
رسالة الشكر: نتقدم بأسمى عبارات 
المساعدات  على  والتقدير  الش���������كر 
المادية والمعنوية المقّدمة من طرف 
المكت���������ب الوطني لجمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الموجهة لس���������كان القرية 
جراء الحرائ���������ق التي أحدثت أضرارا 
وخيم���ة عل���������ى ممتلكات المواطنين، 
والحمد هلل عل�ى س���������المة النفوس إذ 
لم نسجل أي وفاة، تقبلوا منا أسمى 
عبارات التقدير والعرفان  س���������دد اهلل 
خطاك���������م وبارك أعمالكم  والس���������الم 

عليكم«.

مجعية إثري بقرية »غازيباون« تثمن جهود مجعية العلماء 

تم يوم  السبت 11 صفر 1443 ه� الموافق ل�18 سبتمبر 
2021م تنصي���������ب المكتب البلدي »ش���������عبة أوالد عطية« 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تحت إشراف المكتب 
الوالئي سكيكدة، حيث ضمت هذه الشعبة كفاءات علمية 
وأسماء معروفة بالمجتمع المدني المحلي، في أوالد عطية 

وضواحيها.

سكيكدة.. تنصيب شعبة »أوالد عطية« 

تزامنا م���������ع موعد افتتاح 
النوادي والمدارس التابعة 
لجمعية العلماء المسلمين 
شعبة  قامت  الجزائريين، 
بلدي���������ة أم البواقي مؤخرا 
بافتت���������اح ناد قرآني جديد 
المرحوم  لإلم���������ام  تخليدا 
»محمد الزوبير«، وذلك 
ومحبيه  عائلته  بحضور 
كاإلم���������ام عم���������ر جغلول 
والش���������يخ أحم���������د عزاوي 
إمام مسجد السالم، إلى 
جانب أعض���������اء المكتب 

الوالئي.

أم البواقي .. افتتاح ناد قرآني 

قامت جمعية العلماء المس���������لمين، شعبة والية الشلف، يوم األحد 19 سبتمبر 

بافتت���������اح  2021م، 
الش���������يخ عبد  معه���������د 
مخلوف  ب���������ن  الكريم 
القرآن  لتعليم  مقيدش 
النبوية  والسنة  الكريم 
وعلومهما،  الش���������ريفة 
وذلك ببلدي���������ة بّنايرّية 
م���������ن  كل  بحض���������ور 
الش���������يخ قدور قرناش 
المكت���������ب  عض���������و 
والدكتور  الوطن���������ي، 
مصطف���������ى مغ���������زاوي 
المكت���������ب  عض���������و 

الوالئي. 
المعهد  وحم���������ل  هذا 
اسم الشيخ عبد الكريم 
بن مخل���������وف مقيدش 
وف���������اء من القائم على 
المعهد لش���������يخه الذي 
العلوم  بجامعة  درسه 
بوالي���������ة  اإلس���������المية 
وتعه���������د  قس���������نطينة، 
المعهد  عل���������ى  القائم 
بنق���������ل تجرب���������ة معهد 
عثمان بن عفان بوالية 
كان  حيث  س���������طيف 
لسنوات،  به  أس���������تاذا 
هذا وسيستقبل المعهد 
الطلبة من كل الفئات 
لمرافقته���������م  العمري���������ة 
يتضمن  ببرنامج ثري 

كل العلوم الشرعية.

من إعداد : أ. قدور قرناش

عقد المكتب الوالئي لجمعية العلماء 
المس���������لمين بوالية الطارف مع بداية 
الدخول المدرسي يوما تكوينيا لفائدة 
مدي���������ري المدارس والن���������وادي التابعة 
لجمعية العلماء المسلمين، وكذا أمناء 
المال والمكلفين باإلدارة، ويهدف هذا 
اللقاء الذي أش���������رف علي���������ه أعضاء 
المكت���������ب الوالئي كل م���������ن الدكتور 
زكريا مخلوفي واألستاذ يحي قطاري 
والش���������يخ س���������ليم تريدي إلى االرتقاء 

بمستوى التسيير المالي واإلداري.

الطارف.. يوم تكويين لفائدة مديري املدارس

الشلف.. افتتاح معهد »الشيخ عبد الكريم مقيدش«

انطالق املوسم الدراسي مستغامن
التابع لجمعية  القرآني  النادي  أعلن 
العلماء المسلمين الجزائريين، شعبة 
بلدية تزقايت والية مس���������تغانم، عن 
افتتاح موسمه الدراسي الجديد لعام 
2021/2022م، وه���������ذا على غرارا 
العلماء  كل مدارس ونوادي جمعية 

المسلمين.

في حف���������ل بهيج ٌنّظمت���������ه إدارة نادي 
الطالب البخاري بن ساسي بالمركز 
الثقاف���������ي عم���������ار قريش���������ي  ببلدي���������ة 
الرويس���������ات والية ورقل���������ة، وذلك يوم 

الخميس 16 س���������بتمبر 2021م، تم 
إعالن افتتاح الموسم الدراسي الجديد 
لع���������ام 2021\2022م، وذلك تحت 
إش���������راف رئيس شعبة جمعية العلماء 
بالوالي���������ة األس���������تاذ العيد، واألس���������تاذ 
إبراهيم بن ساس���������ي مس���������ؤول نوادي 
التالميذ،  األطفال، وبحضور أولياء 
هذا وأش���������ار رئيس الشعبة في كلمته 
االفتتاحية إلى أهمي���������ة تربية الطفل 
على تعاليم القرآن الكريم، كما تحدث 
األس���������تاذ إبراهيم بن ساسي عن دور 
التربية واألخالق في نوادي الجمعية 
وأهمية التنس���������يق والتعاون بين إدارة 
النوادي واألس���������ر، وقد اختتم الحفل 
بتوزي���������ع الّش���������هادات والهدايا للبراعم 

المتمدرسين بالموسم الماضي.

ورقلة .. افتتاح نوادي الطفل


