


رمضانيات عين الشق 

1439/2018النسخة الرابعة 



اجتماع مكتب مجلس مقاطعة عين الشق برئاسة السيد عبد المالك لكحيلي رئيس 

مجلس المقاطعة من اجل اإلعداد لرمضانيات عين الشق في نسختها الرابعة



البرنامج الرسمي



افتتاح معرض الخط العربي بقاعة عرض اللوحات بالمركز الثقافي عبد هللا 

كنون بحضور بعض السادة نواب مكتب مجلس مقاطعة عين الشق وبعـض 

.السادة أعضاء المجلس 

يد البداية مع كلمة ترحيبية للسيد عبد اللطيف الناصري النائب الثاني  للس

المفوض في قسم الشؤون االجتماعية ورئيس مجلس مقاطعة عين الشق 

و حفظ الصحةالتشاركيةتشجيع التنمية و







عرض  مسرحي تحت عنوان 

و الدكتور الفرميلة

قاعة العرض بالمركب الثقافي سيدي معروف* 

قاعة العرض بالمركز الثقافي عبد هللا كنون * 





المسابقة القرآنية للبراعم عرفت مشاركة أطفال من مختلف 

الجمعيات التربوية بالمقاطعة والكتاتيب 

بقاعة العروض حبيبة المذكوري





الشعرية بالمركب الثقافي االمسية

سيدي معروف



العلوم اإلنسانية عين الشقونظمت مقاطعة عين الشق بشراكة مع كلية اآلداب 

ندوة تحت عنوان

* شهر رمضان فوائد تربوية و مقاصد شرعية*

بحضور السيد نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق عبد اللطيف الناصري 

.مجموعة من األساتذة  من ذوي االختصاصو





المديديحفل فني مع المنشد علي 

بفضاء الملعب البلدي سيدي معروف



هللا حفل فني مع الفنان ياسين لشهب بالمركز الثقافي عبد

كنون بحضور السيد عبد اللطيف الناصري النائب الثاني

للسيد الرئيس  وبعض نواب وأعضاء المجلس





حفل إفطار على شرف الجمعيات واألندية الرياضية بتراب مقاطعة عين الشق

والبطل بدر برحيلي ،الظلميوالذي عرف تكريم عائلة المرحوم عبد المجيد 

ف كما عرف توزيع المعدات والمالبس الرياضية على األندية الممثلة للمقاطعة بمختل

لروحه يالظلمعبدالمجيدالبطوالت الوطنية الرسمية وتكريم حكام مقابلة كأس المايسترو 

.الرياضية مع تسليم الكؤوس لفريقي الشباب الرياضي وأولمبيك عين الشق





أمسية القراء الشباب بالمركب الثقافي 

سيدي معروف بحضور السيد عبد اللطيف الناصري 

النائب الثاني للسيد رئيس مقاطعة عين الشق



األمسية الختامية القرآنية للبرنامج الرسمي 

من إحياء ثلة من القراء المعروفين على الصعيد 

بحضور رئيس مجلس مقاطعة عين الشق والوطني 

أعضاء المجلسوبمعية معظم نواب 





المجتمع المدني



برنامج المجتمع المدني

المكان التوقيت نوع النشاط اسم الجمعية
الرقم 

الترتيبي

ي أكاديمية الشباب الرياض

سيدي معروف

طيلة شهر رمضان

دوري كرة القدم* جمعية القمة الرياضية

1

شاطئ عين الذئاب الى2018ماي20من 

2018يونيو 14غاية  دوري في كرة القدم المصغرة*

دوري الجمعيات* 
جمعية شمس المستقبل

2

ى الفضاء الرياضي المصل

عين الشق

طيلة شهر رمضان دوري في كرة القدم* مولوديةالجمعية الرياضية 

عين الشق

3

ة الفضاء الرياضي المدين

سيدي معروف

طيلة شهر رمضان دوري في كرة القدم وكرة اليد *

للفئات الصغرى
نادي دفاع عين الشق

4

ة الفضاء الرياضي المدين

سيدي معروف

طيلة شهر رمضان دوري في كرة القدم وكرة السلة *

للفئات الصغرى

نادي الوصل الرياضي عين 

الشق

5



خيرية عين الشق طيلة شهر رمضان .دوري في كرة القدم * نادي الرياضي الشورى
6

خيرية عين الشق نرمضاطيلة شهر 

دوري في كرة القدم*

منظمة الكشاف المغربي مندوبية عين

الشق فرع المنصور الذهبي 

جهة الدار البيضاء سطات

7

ملعب الطاحونة حي 

ياسمينة

طيلة شهر رمضان
دوري  في كرة القدم*

للكبار والصغار

وية جمعية شباب الترجي للتنمية الرياض

يالبيئوالعمل االجتماعي والثقافية 

8

ملعب الخليل طيلة شهر رمضان دوري في كرة القدم *

للصغار

نادي الرياضي نسور عين الشق

9

3االندلسحي 

الرياضاتالقاعة متعددة 

قاعة حبيبة المذكوري

مايو20من *

2018مايو 31الى 

دوري في كرة القدم* ع للتنمية في المغرب فراوراشجمعية 

عين الشق

10

ملعب بالل حي 

الرميلة

رمضان01من 

1439رمضان 10الى 

دوري في كرة القدم *

المصغرة

الشقجمعية انكريط للبيئة والتنمية عين

11



ى الفضاء الرياضي المصل

عين الشق

المركز الثقافي عبد هللا

كنون

طيلة شهر رمضان

2018يونيو 2

دوري في كرة القدم *

المصغرة 

اناثاوذكورا 

الصائمافطار* 

جمعية السالم لالنتماء االجتماعي

فرع عين الشق

12

قرب مسجد الخير طيلة شهر رمضان دوري رمضاني في كرة *

القدم  

المصغرة  للفئات 

الصغرى

جمعية جوهرة عين الشق للتربية 

والرياضة و التنمية

13

فضاء لمصلى

قاعة حبيبة المذكوري

طيلة شهر رمضان

رمضان  20 دوري في كرة القدم* جمعية نجوم السالم عين الشق

14

القاعة المتعددة الرياضات

عين الشق

09/06/2018من 

10/06/2018الى  دوري في كرة السلة* جمعية بين المدن الرياضية

15

طيلة شهر رمضان دوري في كرة القدم* جمعية اشبال الوفاء الرياضي

16



الساحة المجاورة للكلية

مدرسة لإلنارة

المركب الرياضي للضمان

1االنارةاالجتماعي 

طيلة شهر رمضان دوري في كرة القدم *

المصغرة

قرأنيةمسابقة * 

جمعية منبع النور الثقافية

و الرياضية و االجتماعية

17

الملعب البلدي سيدي 

معروف

طيلة شهر رمضان الحسن في كرة . دوري م*

القدم

ودادية األمل للرياضة 

سيدي معروف للرياضة

18

حي المستقبل سيدي 

معروف

من رمضان20 رياضة السامبو  *

والتايكواندو

حركة الطفولة الشعبية

20

مدرسة ياسمينة 11/6/2018 حفل حناء*
جمعية الشبيبة المدرسية

21

قاعة حبيبة المذكوري 9/6/2018 شعريةامسية*
لجمعية نبض البيضاء للثقافة و التواص

22



المركب الثقافي سيدي معروف 9/6/2018 حفل السماع و المديح مع *

تكريم

جمعية النهوض بالشباب
23

فضاء المركب الثقافي سيدي 

معروف

رمضان28 حفل حناء* جمعية المراة و التنمية االجتماعية

24

قاعة حبيبة المذكوري

المسجد العتيق

يونيو2/ 1

يونيو07

فعاليات الفيلم القصير و*

تكريم

مسابقات تجويد القران*

الجمعية المغربية للتضامن

25

لمكانسة

شهر رمضان

يونيو07

دوري رياضي*

حملة تحسيسية* 

الجمعية المغربية للتنمية و الثقافة

الرياضية و االعمال االجتماعية

26

لمكانسة

شهر رمضان

يونيو07

دوري كرة القدم*

حملة طبية*

جمعية الحرفيين و تجار سوق المكانسة
27

لمكانسة

طيلة شهر رمضان

يونيو/ 3/4/5

دوري كرة القدم*

انشطة*

جمعية جبراوي للفنون و الثقافة
28



2وزنقة1زنقة طيلة شهر رمضان دوري كرة القدم* جمعية بالد الخير للتنمية و الثقافة

29

دوار التقلية 3/6/2018

دوري كرة القدم*

مسابقة حفظ القران*
التأهيل والجمعية المغربية  للتوعية 

اإلجتماعي

30

بين المدن طيلة شهر رمضان دوري كرة القدم* جمعية يدفيد للتنمية و التضامن

31

لمكانسة طيلة شهر رمضان

يونيو6/7

دوري كرة القدم *

انشطة* 

جمعية األم الدولية للصحراويين المنحدرين 

من األقاليم الصحراوية المساندين للحكم 

الداتي

32

لمكانسة طيلة شهر رمضان دوري كرة القدم* جمعية األشفاق

33

سيدي معروف شهر رمضان دوري كرة القدم* جمعية الريان 34



سيدي معروف شهر رمضان دوري كرة القدم* جمعية الحديوي اإلجتماعية 35

ملعب الطاحونة

مقر الجمعية

شهر رمضان دوري كرة القدم*

نشاط ترفيهي

الثقافةوللتنمية السنونوجمعية 

الثقافةةوجمعية شباب التجديد للتربية 

36

باشكو شهر رمضان دوري كرة القدم* جمعية شباب الحي للتنمية و الرياضة

37

لمكانسة

طيلة شهر رمضان

رمضان27/28 دوري كرة القدم*

حفل حناء*

األمل لتنمية لمكانسةجمعية 

38

مركب سيدي معروف يونيو03 حفل فني*

جمعية نصراط درعة الثقافية

و االجتماعية و الرياضية

49

مركب سيدي معروف يونيو06 مؤدناحسن* اإلجتماعيالتكافل وجمعية الجنان  للتضامن 

40



مركب سيدي معروف يونيو06 مؤدناحسن* اإلجتماعيالتكافل وجمعية الجنان  للتضامن 

40

مركب سيدي معروف طيلة شهر رمضان في برنامج 

المركب الثقافي

انشطة متنوعة* جمعية الطالئع الكشغية المغربية

41

لمكانسةمسجد المحسنين  12/6/2018 مسابقة في تجويد القران جمعية منبع المحبة

42

قاعة العروض بالمركز الثقافي

عبد هللا كنون

1439/12رمضان 17

2018يونيو

ابتداءا من الساعة التاسعة و 

النصف ليال

إحياء ليلة رمضانية

للذكر الحكيم و المديح

الجمعياتمجموعة

43

قاعة العروض المركب الثقافي 

سيدي معروف

1439/07رمضان22

2018يونيو

حفل فني

فرقة اوالد السودان جمعية شباب الفن

44



جمعية أوراش للتنمية

في المغرب

فرع عين الشق



مسابقة تجويد القران بقاعة العروض حبيبة المذكوري 

بحضور السيد رئيس مقاطعة عين الشق عبد المالك لكحيلي



دوري في كرة القدم بملعب بالل

الرميلةحي 



في كرة السلةتكريميةمقابلة 



جمعية التوعية 

التأهيل االجتماعيو



تجويد القرانومسابقة حفظ 



دوري محمد الخامس الرمضاني 

.في كرة القدم



جمعية رؤيا خضراء



مقهى بيئي بالمركب الثقافي سيدي معروف



نادي الوصل الرياضي



الدوري الرمضاني 





نجمعيه منبع المحبة للتنمية والتضام



حفل ديني بمناسبة ليله القدر تجلى في 

مسابقه تجويد القرآن الكريم وتزيين األطفال



جمعية المرأة والتنمية االجتماعية

الثقافية والبيئية

و

جمعية نبض البيضاء للثقافة والتواصل



حفل حناء لفائدة فتيات منطقة سيدي معروف

قية فقرات موسيتخللتهبالمركب الثقافي سيدي معروف 

وأنشطة متنوعة لألطفال



جمعية شباب الترجي للتنمية الرياضية 

البيئيوالعمل االجتماعي والثقافية و



دوري كرة القدم الرمضاني 

بملعب الطاحونة





جمعية النهوض بالشباب المغربي 

وتعاونية اتحاد للخياطة والطرز 

لتنمية األسرةمزغانوجمعية 



حفل تكريم حفظة القران الكريم من فئة األطفال واألساتذة وأئمة المساجد 

وبعض الفاعلين الجمعويين بحضور السيد عبد اللطيف الناصري النائب 

تشجيع والمفوض له بقسم الشؤون االجتماعية والثاني للسيد الرئيس 

و حفظ الصحةالتشاركيةالتنمية 



جمعية نبض البيضاء

للثقافة والتواصل

و رابطة المبدعين العرب



أمسية شعرية فنية بمشاركة نخبة من الشعراء 

.مواهب صاعدة بمنطقة عين الشقوالمتميزين 



الثقافةوالجمعية المغربية للتنمية 

الرياضية واألعمال االجتماعية



د تجويوحفل تتويج الفائزين في مسابقة حفظ 

بحضور السيد رئيس المكانسةالقران بمنطقة 

.مجلس مقاطعة عين الشق عبد المالك لكحيلي 



ة الدكتورتأطيرالمخدرات من وحول آفة التدخين تحسيسيةحملة 

عة متنوانشطةو تكريماتالتوعويةقد رافقت هده الحملة والخوخي 

د رئي ودلك بحضور السيد عبد اللطيف الناصري النائب الثاني للسي

بعض رؤساء الجمعيات ومقاطعة عين الشق 



اطفالدوري كرة القدم لفائدة 

لمكانسة



جمعية الشبيبة المدرسية 

فرع عين الشق 

سيدي معروف الدار البيضاء



ان مع تنشيط بهلووحفل حناء ومسابقات ثقافية 

ذ تتويج التالميوتكريم األساتذة المتقاعدين 

.المتفوقين في المسابقات الوطنية 



جمعية بين المدن الرياضية



لبعض أبطال  في كرة السلةتكريميةمباراة 



جمعية الحرفيين 

المكانسةوتجار 



ارك حفل تتويج الفرق الفائزة خالل دوري رمضان المب

مع توزيع بدل وجوائز رياضية 



حول كيفية التعامل مع تحسيسيةكشف داء السكري مع حملة 

بتعاون مع مندوبية وزارة األبركالداء خاصة خالل شهر رمضان 

التي استفاد منها حواليوالصحة بعين الشق 

لمكانسةشخص من ساكنة منطقة 100



جمعية شمس المستقبل



الدوري الرمضاني الشاطئي

لكرة القدم في نسخته الثالثة



جمعية السالم لإلنماء االجتماعي 

فرع عين الشق



نهائيات المسابقة الثقافية

بالمركز الثقافي عبد هللا كنون



دوري كرة القدم بملعب المصلى



نون إفطار جماعي بساحة المركز الثقافي عبد هللا ك

.راملاألوالتابع لمقاطعة عين الشق،لفائدة األيتام 



الحديويجمعية 

اإلجتماعيةلألعمال 



.ديناربوشعيبللبطل التكريميالحفل 



اإلجتماعيةجمعية األعمال 

لموظفي مقاطعة عين الشق



ف موظالتهوميللكاتب عبد هللا * ذاكرة النسيان * حفل توقيع ديوان 

يف متقاعد بمقاطعة عين الشق بحضور نائب الرئيس السيد عبد اللط

لتشاركيةاوتشجيع التنمية اإلجتماعيةالناصري المفوض في قسم الشؤون 

و موظفي مقاطعةالجمعويةو حفظ الصحة، ونخبة من الفعاليات 

.عين الشق بالمركز الثقافي عبد هللا كنون



الجمعية المغربية للتضامن



مسابقة تجويد القران بالمسجد العتيق بعين الشق من

المجودين وثلة من حفاظ القران اشراف

لكتاب هللا العزيز



المدكوريبقاعة العروض حبيبة 2018يونيو 1/2أمسيات الفيلم القصير أيام 

فعاليات المجتمع المدنيوبعض الممثلين وبعين الشق على شرف المخرجين 

القصيرةالسنمائيةمع عرض األشرطة 

جمال . الهوريمحمد . أكالزفاطمة . حوجيبعبد اللطيف . السيد اوالدداوود ) 

.......(عبد اللطيف الخميس . لعبابسي



جمعية جنان للتضامن



مؤدناحسنمسابقة 

اعمارهمتتراوح و25البالغ عددهم المؤدنين* 

* سنة20سنوات إلى 5ما بين 
.بحضور رئيس مجلس مقاطعة عين الشق السيد عبد المالك لكحيلي



الجمعية األم الدولية لجمعية 

الصحراويين المنحدرين من األقاليم 

الصحراوية المساندين للحكم الذاتي 

فرع عمالة مقاطعة عين الشق



وحفل اختتام األنشطة الرمضانية بمسابقة تجويد القران 

لمنخرطيتنشيط فرقة السماعات والمديح مع عرض 

ةالجمعية للوحات رياضية باإلضافة لتكريمات بمقر الجمعي



أنشطة رياضية مع حفل فني رياضي 

المكانسةبمقر الجمعية بمنطقة 



للفنون والثقافةجبراويجمعية 



ر الرياضية  وحفل تكريم تحت شعاواألمسية الفنية 

(  انقىإلى حياة االقصىالتسامح طريقنا )

.عين الشق لمكانسةبمنطقة 



جمعية يد فيد للتنمية والتضامن



الدوري الرمضاني لفائدة شباب بين المدن



يةللبيئة والتنمانكريطجمعية 



مسابقة في تجويد القرآن الكريم

.الرميلةبحي 



دوري األخوة في نسخته الثانية؛ 

بملعب بالل 



جمعية نجوم السالم



أنشطة متنوعة مع توزيع وحفل حناء 

الجوائز على الفائزين والشواهد التقديرية 

الإلداريينو الجعويينوبعض 



دوري في كرة القدم



نادي الشورى الرياضي



دوري رمضان المبارك 



نادي الرياضي نسور عين الشق



دوري رمضان بملعب الخليل



حفل ختام أنشطة 

المجتمع المدني



في حفل الختام ألنشطة الجمعيات المشاركة برمضانيات عين الشق

ضمن نسختها الرابعة ، الذي أقيم بالمركب الثقافي سيدي معروف وت

ت تكريم الجمعيات المشاركة من طرف مجلس مقاطعة عين الشق تح

س مجلس إشراف السيد عبد اللطيف الناصري النائب الثاني للسيد رئي

ومقاطعة عين الشق العضو المفوض بقسم الشؤون االجتماعية 

واب و حفظ الصحة ، بحضور بعض نوالتشاركيةتشجيع التنمية 

انيات أعضاء المجلس حيث تم التقييم اإلجمالي للنسخة الرابعة لرمض

بعض التذكارات وو توزيع الشواهد التقديرية عين الشق

الهدايا الرمزيةو






