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نظم المكتب الوالئي لشـــــــــعبة سطيف 
بمركـــــــــز الشـــــــــهاب ، يـــــــــوم الســـــــــبت 
 / 1443هــــــــــ  األول  28جمـــــــــادى 
01جانفـــــــــي 2022 م ، اللقاء الثاني 

مع الشعب البلدية للموسم 2021 / 
2022

• موضـــــــــوع هـــــــــذا اللقـــــــــاء: التنظيم 
والتسيير الحسن للشعبة في الجانبين 

اإلداري والمالي

َر هذا اللقاء: األستاذ عبد الكريم  • َأطَّ
بلقيدوم نائـــــــــب رئيس المكتب مع مع 
األخ عبـــــــــد الحفيظ يلـــــــــس وأعضاء 

المكتب الوالئي
وتمثل جدول األعمال فيما يلي:

1. تـــــــــالوة آيات بينات مـــــــــن القرآن 
الكريم

2. تذكير ببعـــــــــض النقاط التنظيمية 
اإلداري  التســـــــــيير  تخـــــــــص  الــتـــــــــي 

والمالي:
 أ. التعامل والتجاوب مع مراســـــــــالت 

المكتب الوالئي بجدية وفي وقتها.
الخاصة  اإلحصائيـــــــــات  تحيين   ب. 
بالتعليم القرآني والتعليم التحضيري في 
كل شهر، وتقديم جدول اإلحصائيات 

للمكتب الوالئي كل ثالثي.
 ج. تجديـــــــــد الشـــــــــعب التـــــــــي انتهت 

عهدتها.
 د. ضبط قائمة المنخرطين في الشعبة 

كل سنة؛ حسب النموذج المعتمد من 
الجمعية، مع تجديد البطاقات.

 ه. ضبط التحصيل المالي للمدارس 
والنوادي شهريا، تحت مسؤولية رئيس 

الشعيةوالمكلف بالمالية.
 و. تســـــــــوية وضعية كـــــــــراء المحالت 
وتجنب  محليـــــــــا،  المربيات  وأجـــــــــور 
اللجـــــــــوء إلـــــــــى المكتـــــــــب الوالئي إال 
للضرورة وحسب ما تقتضيه مصلحة 

الجمعية .
 ز. التنســـــــــيق والتشـــــــــاور مع المكتب 

الوالئـــــــــي و بقية الشـــــــــعب البلدية في 
جميع النشاطات التي تقتضي ذلك.

3. كيفيـــــــــة إعـــــــــداد التقريرين األدبي 
والمالي:

 أ. التقريراألدبي:محتوياته.
 ب. التقرير المالي:محتوياته.

 ج. وثيقـــــــــة نموذجية للتقريرين األدبي 
والمالي.

4. مداخالت الشعب البلدية للنقاش 
والحوار.

عبد الكريم بلقيدوم

أجـــــــــرى النادي الثقافي الرياضـــــــــي عبدالحميد بن باديس التابع 
لشـــــــــعبة جمعية العلماء بوالية باتنة دورة رياضية تحت شـــــــــعار 
«الرياضـــــــــة أخـــــــــالق وتعارف» والغاية من ذلـــــــــك هو أن يتعلم 
النـــــــــاس دخول الملعب بأخالق المســـــــــجد فتزول تلك المظاهر 
الســـــــــيئة من سب وشتم وتكسير، فبارك اهللا في جميع الالعبين 

وجعلهم من أهل القرآن.

مع طلبة القرآن الكريم شـــــــــد القائمون على الشعبة الرحال إلى 
مدينـــــــــة العلم والعلماء مدينة الشـــــــــيخ عبد الحميـــــــــد بن باديس 
قســـــــــنطينة مدينة الجسور المعقلة في جو ملؤه المحبة واألخوة، 
مع بركة القرآن، وبراءة الصبيان، على أن تكون في قادم األيام 

خرجات علمية وسياحية بحول اهللا.
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في أمســـــــــية مباركة بنادي الشـــــــــيخ مبـــــــــارك الميلي-التابع 
لجمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين نظمت يوم السبت 
01جانفي بحي 05 جويلية شعبة بلدية مستغانم - مسابقٍة 
تنافســـــــــية في حفظ القرآن الكريم، شـــــــــارك فيها اثنا عشـــــــــر 
طالبا متفوقا،بحضور كل من المشـــــــــايخ الفضالء في لجنة 

التحكيم:
- الشـــــــــيخ أبو معاذ عبد القادر رياح إمام بمســـــــــجد موسى 

بن نصير.
- الشـــــــــيخ بن يطـــــــــو محمد معلم القرآن بمســـــــــجد عقبة بن 

نافع
- الشـــــــــيخ زواتين علي الجزائري معلم قرآن بنادي الشـــــــــيخ 
أبي موســـــــــى األشـــــــــعري- رضي اهللا عنه - التابع لجمعية 

العلماء.
حيث أســـــــــفرت النتيجة عن نجاح الطالبين محمد ســـــــــماتة 
فـــــــــي المرتبة األولى و محمد الحبيب في المرتبة الثانية من 
المجموعة األولى ومحمد بـــــــــن عيرض في المرتبة األولى 

من المجموعة الثانية.
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قامت شعبة جمعية العلماء بوالية المسيلة بوضع الخرسانة 
للطابق الثاني لمعهد الشـــــــــيخ عبـــــــــد الحميد بن باديس الذي 
تنجزه شعبة جمعية العلماء بالمسيلة ليكون منارة أخرى من 
منارات الجمعية التي تقوم بجهد كبير في المجتمع، ما جعل 
أهل البر يثقون فيهـــــــــا ويدعمونها وهي تطلب المزيد ألجل 

إنهاء هذا المشروع في أقرب اآلجال .
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عبد  القرآنيـــــــــة  المدرســـــــــة   /1
الحميد بن باديس ثابت بوزيد

نظمت: المخيم القرآني األول 
محمـــــــــد ســـــــــطة رحمـــــــــه اهللا: 
وتخللته محاضرات قيمة وختم 
المخيـــــــــم برحلـــــــــة ترفيهية إلى 
تيكجدة وحفـــــــــل توزيع الجوائز 
التي  المســـــــــابقات  لمختلـــــــــف 

أجريت بالمدرسة
2/ مدرسة الال فاطمة نسومر 

بشارع أول نوفمبر:
مسابقة في حفظ القرآن وترتيله 

لفئة النساء
اليـــــــــوم  بمناســـــــــبة  محاضـــــــــرة 

العالمي للغة العربية
نظمته  نشـــــــــاطات  معـــــــــرض 

طالبات نادي محو األمية
3/ مدرســـــــــة العالمـــــــــة مبارك 

الميلي حي هواري بومدين:
دورة تكثيف حفظ القرآن وتكريم 
الفائزين في مختلف المسابقات 
التي أجريت وتنظيم رحلة إلى 

الجزائر العاصمة
4/  مدرســـــــــة اقرا وارتق حي 

هواري بومدين:
تنظيم مســـــــــابقة قرآنية لتالميذ 

المدرسة
تنظيـــــــــم دورة تكوينيـــــــــة لفائدة 

معلمي ومعلمات المدرسة
تنظيـــــــــم رحلة ســـــــــياحية لفائدة 

تالميذ المدرسة
5/ مجمع الهدى والشفاء بحي 

السوناطراك:
تنظيم مسابقة قرآنية لفائدة فئة 

اإلناث
العربي  العالمة  مدرســـــــــة   /6

التبسي:
تنظيم معرض بمناســـــــــبة اليوم 
العالمي للغة العربية ومسابقـة 

في كتـابــة اثمـــان حزب سبِّــح 
لالمهـــــــــات. تزامًنــــــــــــا مع اليوم 

العالمــي للغــة العربية
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الدكتـــــــــور  قـــــــــدم 
لوافـــــــــي  ســـــــــليم 
المنبـــــــــر  رئيـــــــــس 
لجمعية  الطبـــــــــي 
العلماء المسلمين 
  ، ئرييـــــــــن لجزا ا
مركز  وعضـــــــــو 
الشهاب محاضرة 
ومهمـــــــــة  قيمـــــــــة 

لفائدة مديري مختلف المؤسســـــــــات التربوية بسطيف، بحضور 
مدير التربية ومختلـــــــــف الفاعلين، حول أهمية الوقاية واإللتزام 

بالتدابير الصحية والتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 


