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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة والية تندوف: الشيخ نذير محودي ُيبعث يف تندوف 
في إطار االعتراف بصنيع الرجال  ووفاء للدعاة العاملين الذين 
تركوا بصمتهم في مسيرة الدعوة واإلصالح وخدمة دينهم ووطنهم، 
خّلدت شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوالية  تندوف 
اسم فقيد األمة مهندس الدعوة ومهندس البناء الشيخ نذير حمودي 

رحمه اهلل
تندوف،  بوالية  العلماء  جمعية  نوادي  أحد  على  اسمه  بإطالق 
حيث سيستقبل بإذن اهلل تعالى هذا النادي التالميذ بداية من العام 

الدراسي الجديد.
الراحل  يحظى  أن  انتظار  في  الوفاء  عنوانها  جميلة  لفتة  وهي 
يكون  تندوف، حبذا  معالم والية   معلم من  اسمه على  بإطالق 
نذير  الراحل  مخططه  وضع  الذي  اإلسالمي  الثقافي  المركز 

حمودي رحمه اهلل تعالى.

والية برج بوعريريج : »مــن إجنـــازات مجعيـــة العلماء 
يف عهدها اجلديد«

المجمع التربوي الشيخ عبد الرحمن شيبان بوالية برج بوعريريج هو 
أول مدرسة خاصة تفتتحها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين معتمدة 
من وزارة التربية الوطنية تستقبل التالميذ مع بداية الدخول المدرسي 

المقرر يوم 04 أكتوبر 2020.
قّيم  احتفال  وأقيم  الماضي  العام  التربوي  المجمع  افتتاح  تم  لإلشارة 

بالمناسبة حضره شيوخ الجمعية والسلطات الرسمية لوالية البرج.

شعبة براقي بالعاصمة: »جهود الستقبال املوسم 
الدراسي« 

استعدادا للدخول المدرسي الذي بات قريبا قامت شعبة جمعية 
للمدارس  تعقيم  بحملة  العاصمة  بالجزائر  براقي  ببلدية  العلماء 
الواقعة على تراب البلدية ألجل المساعدة على االستقبال الحسن 

للتالميذ.
شرعت  حيث  التعليمي  وناديها  الشعبة  مقر  مع  نفسه  واألمر 
الشعبة في دهن وطالء للمقر والنادي خاصة أن االنقطاع عن 
الدراسة طال أمده سواء في المدارس النظامية أو النوادي التابعة 

للجمعية. 

شعبة عني وملان بسطيف ترافق تالميذ البكالوريا 
في إطار نشاطات ش���������عبة عين ولمان بسطيف، ومرافقة للطلبة 
الممتحنين في شهادة البكالوريا قامت الشعبة بتوزيع زهاء 2000 
كمام���������ة و20 قارورة محلول مطهر عل���������ى مراكز إجراء امتحان 
ش���������هادة البكالوريا بعين ولمان وذلك دعم���������ا لهاته المراكز التي 
تس���������تقبل التالميذ في ظروف اس���������تثنائية فرضها انتشار فيروس 
كورون���������ا إذ وضع���������ت وزارة التربي���������ة الوطني���������ة بروتوكوال صحيا 
بالتنس���������يق مع اللجنة المتابعة لهذا الفي���������روس، وهذا البروتوكول 
يقتض���������ي اقتناء أمور مادية لتطبيقه مما يتطلب مصاريف تنفقها 
المراكز، فجاءت هذه الخطوة مؤازرة ألبنائنا وبناتنا ودعما لمراكز 
ذ تقدم الشعبة هذا الدعم فإنها تتمنى لكل الممتحنين  االمتحان واإ
النجاح والتفوق في هذه الش���������هادة المفتاح لمستقبل علمي وعملي 

زاهر إن شاء اهلل.

شعبة والية األغواط تكرم صاحبة ورشة خياطة 
في يوم الخميس 10س���������بتمبر 2020 تم تكريم الس���������يدة فاطمة 
التهام���������ي من والية األغواط صاحبة  ورش���������ة  الخياطة بحضور 
زوجها وبعض أعضاء المكتب الوالئي لشعبة األغواط، وبحضور  
الفرع  النس���������وي لشعبة الجمعية بهذه الوالية،وذلك لمساهمتها في 
إنجاح مب���������ادرة توزيع الكمامات التي قامت بها ش���������عبة الجمعية 
ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا التي بذلتها ش���������عبة االغواط 

كغيرها من  شعب  الجمعية على المستوى الوطني.

أخبار خمتصرة

أصدرت الدار األثرية للنشر 
والتوزيع أربعة كتب للعالمة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس 
رحمه اهلل تعالى، وقد صدرت 
خراج  الكتب في حلة جميلة واإ
جيد يعبر ع���������ن الرغبة في 
إيصال فكر الش���������يخ وعلمه 
إلى الش���������عب الجزائري الذي 

يعتبر هذا الش���������يخ من أهم 
الفائدة س���������يتم  رموزه، ولتعم 
توزيع كمية من الكتب على 
ش���������عب جمعية العلماء على 
المس���������توى الوطني، كما يتم 
التوزيع أيضا على المكتبات 
وبأعمال كه���������ذه نخدم تراثنا 

ونبرز رموزنا.

تشرفت مدرسة الفتح - فرع 
قالمة،  ش���������عبة   - الصنوبر 
بزي���������ارة مفاجئ���������ة وطيبة من 
الش���������يخ المقرئ جمال سعد 
إمام خطيب بوالية   ( سعود 
ب���������رج بوعريري���������ج وم���������درس 
القراءات والتجويد بمدرس���������ة 
عب���������د الحمي���������د ب���������ن باديس 
بقس���������نطينة، ومج���������از ف���������ي 
القراءات م���������ن مجموعة من 

العلماء من بينهم شيخ قراء 
الش���������ام الش���������يخ كريم راجح 
والش���������يخ محمد ب���������وركاب(، 
بالمدرسة  رفقة طالبه ومعلم 
الش���������يخ رفيق حالسي وكل 
من رئيس ش���������عبة بوشقوف 
صغايرية  وحي���������د  األس���������تاذ 
ورئيس ش���������عبة حمام النبائل 
قتاتلية  الدين  األس���������تاذ زين 
المدرس���������ة  بحض���������ور مديرة 

غموشي  صباح  األس���������تاذة 
وأمينة المقر الوالئي اسمهان 
شريط وذلك صبيحة األربعاء 

16 سبتمبر 
وقد عرّفت المديرة في بداية 
وأنشطتها  بالمدرسة  الجلسة 
خاصة خ���������الل أزمة كورونا 

وغلق المدارس .. 
الشيخ في  بعدها استرس���������ل 
اإلجابة عن اس���������ئلة المديرة 
أمثل  ح���������ول  والحاضري���������ن 
الط���������رق ف���������ي التحفيظ وأكد 
الفائقة  العناية  على ضرورة 
بس���������المة القراءة لدى الطلبة 
كأول هدف ثم التركيز على 
التكرار الجماعي الذي يثبت 
أمثلة عن  الحفظ ، وأعطى 
نماذج رائع���������ة لطرق الحفظ 
الحف���������ظ  والتك���������رار وقيم���������ة 
لدى الحفظ���������ة ، كما تحدث 
عن التحدي���������ات التي تواجه 

والطلبة  والمدرسة  المعلمين 
إجاباته  السواء وكانت  على 
مفيدة ج���������دا ختمها بنصائح 
قيمة لمعلم���������ي القرآن الذين 
عليه���������م أن يكون���������وا ق���������دوة 
اخالقهم  في  لطلبتهم  حسنة 
وسلوكهم وهمتهم العالية في 
حف���������ظ وتحفيظ القرآن الكريم 
ووجوب تمتعهم بطول النفس 

وعدم الفتور ..
وف���������ي األخير أثنى الش���������يخ 
كثي���������را عن النش���������اط المميز 
والجهد الطي���������ب الذي تبذله 
المدرس���������ة في تحفيظ القرآن 
وغرس قيم���������ه في الطلبة .. 
ووع���������د بالتع���������اون معها في 
واالستعانة  الدورات  مختلف 
دورات  أجل  من  بمختصين 

أخرى تكوينية للمعلمين. 
 مديرة المدرسة :
 أ. صباح غموشي

ُأُط���������ر جمعية العلم���������اء ببلدية أوالد 
س���������ي س���������ليمان بوالية باتنة ضمن 
البكالوريا  لفرس���������ان  المستقبل  الوفد 
من تالميذ البلدية وبلدية تاكسالنت 
يوم األحد 13 سبتمبر 2020 وذلك 
بدعوة من رئيس المركز الذي تجاوب 
مع هذه المبادرة التي اعتادتها شعبة 

الجمعي���������ة من أجل تحقي���������ق الراحة 
النفس���������ية للطلبة والطالبات المقبلين 
على امتحان شهادة البكالوريا حيث 
مم���������ا هو مع���������روف في مث���������ل هذه 
االمتحان���������ات أن التالمي���������ذ يكونون 
في وضع نفسي صعب للغاية مما 
يجعل أي مس���������اعدة لهم ولو بسيطة 

ذ  تخفف عنهم الضغط النفس���������ي، واإ
تس���������عد الش���������عبة بتواجدها في هذا 
المحفل العلمي الس���������نوي مس���������اعدة 
لجيل الغد فإنها تتقدم للس���������يد رئيس 
بجزيل  المس���������ير  والطاقم  المرك���������ز 
الشكر، وش���������كر خاص للسيد مدير 

ثانوية بوكميش الحواس.

بع���������د انقط���������اع ِلما يقارب الس���������نة عن 
األنش���������طة العام���������ة من طرف ش���������عب 
الجزائريين  المس���������لمين  العلماء  جمعية 
بس���������بب جائحة كورونا، ومنها عملية 
تجديد الش���������عب البلدية وف���������ق ما يمليه 
القان���������ون األساس���������ي للجمعي���������ة عادت 
الشعب ألنش���������طتها ولو باحتشام حيث 
قام صبيح���������ة يوم الس���������بت 24 محرم 
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وفد من ش���������عبة والية المسيلة ضم كال 
من :

الدكتور جلول س���������عودي ونائبه أ.أحمد 
بطاط والمكل���������ف باإلعالم أ.عادل بن 
جغولي والمكلف باإلدارة أ.أحمد حيمر 
والمكلف بالتربية أ.قيس حريزي بزيارة 
بلدية عين الريش حيث تم تجديد المكتب 
البلدي لهذه البلدية وقد تم تزكية الشيخ 

الحسين حميدي رئيسا للشعبة.

تم اجتي���������از امتحان لجنة رب���������ع البقرة 
 12/9/2020 الس���������بت  ي���������س،  وربع 
بمقر المكتب البل���������دي لجمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين بالطارف.
وفق اآلتي : 

أعضاء اللجنة التحكيم:
األستاذ فوزي رمضاني

الدكتور نبيل زياني
األستاذ ربيع بوخاتم

األستاذة راضية بوحدادة
فكل الش���������كر والتقدير له���������م على قبول 

دعوتنا لإلش���������راف على ه���������ذا االختبار 
وجزاهم اهلل خيرا ونفع بهم.

الطالبات:
صبرينة مرحباوي)ربع يس(
مريم صاوي ) ربع البقرة(

دعاء بوسعادي)06 أحزاب ( 
حورية ثاليجية )ربع يس(
أحالم مرحباوي )ربع يس(

والش���������عبة تغتنم الفرص���������ة لتبارك لهن 
النج���������اح آملة المزيد من الجهد و البذل 
و العطاء لحمل كتاب اهلل وقد استفدن 
جميعهن من الكلمات المحفزة و النصائح 

القيمة من األساتذة األفاضل.

الشيخ مجال سعد سعود يف زيارة إىل " مدرسة الفتح"   بقاملة 

شعبة أوالد سي سليمان بباتنة تساهم يف استقبال تالميذ البكالويا 

جتديد شعبة عني الريش بوالية املسيلة 

شعبة والية الطارف تنظم مسابقة حلفظ القرآن الكريم 

قريبا: سلسلة اإلرث العلمي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني


