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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة والية الطارف
»يوم تكويين ملربيات اجلمعية بالطارف«

أشرف يوم االثنين 28 سبتمبر 2020 بمقر نادي األسرة والطفل 
ببوثلجة األستاذ فوزي رمضاني رئيس شعبة والية الطارف ومفتش 
بالوالية حضر  الجمعية  لفائدة  تكويني  يوم  والتعليم على  التربية 
اللقاء المربيات من نادي بوثلجة، شعبة داغوسة، نادي عبد الحميد 
بن باديس بالبسباس، وكذا مدرسة الرحمة بالذرعان وكعادته أبدع 
إلى خصائص  فيه  تطرق  الذي  موضوعه  تقديم  في  المحاضر 

وحاجات الطفل في المرحلة العمرية بين 3 و6 سنوات.

شعبة تلمسان تسلم أجهزة ولوازم طبية 
ملستشفى املدينة  

قام يوم االثنين 11 صفر 1441هـ الموافق لـ 28 سبتمبر 2020م 
بوالية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  لجمعية  الوالئي  المكتب 
بأوروبا  الدوليين  والتبادل  المعرفة  جمعية  مع  بالتنسيق  تلمسان 
مكتب الجزائر بتسليم بعض العتاد الطبي لمستشفى تلمسان في 
اآلتي:  في  الطبي  العتاد  وتمثل  كورونا  جائحة  مكافحة  إطار 
)520 وحدة كمامات طبية، 50 كمامة عادية، 20 جهاز قياس 

األوكسيجين في الدم« أوكسيماتور(.

شعبة بلدية الصبحة بوالية الشلف 

»تنظيم محلة تربع بالدم«
نظمت شعبة جمعية العلماء ببلدية الصبحة بوالية الشلف بالتنسيق 
االستشفائية  العمومية  المؤسسة  البلدي،  الشعبي  المجلس  مع 
 01 الخميس  يوم  بالدم  تبرع  الصبحة حملة  ببلدية  )المستشفى( 
أكتوبر 2020 بمقر المكتبة البلدية ببلدية الصبحة لدعم األطقم 

الطبية بهذا المستشفى، كانت الحملة تحت شعار قوله تعالى:
»ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«.

العلماء شهر أوت  الحملة استكماال لحملة نظمتها جمعية  تأتي 
المنصرم.

وقد شهدت حملة التبرع لشعبة بلدية الصبحة إقباال معتبرا، عّبر 
من خاللها المواطنون عن مواساة المرضى في المستشفى ودعم 
ومساعدة الطاقم الطبي لمستشفى الصبحة الذي حاله حال غالبية 
حيوية  مادة  هي  التي  الدم  مادة  من  مخزونه  نفذ  المستشفيات 

خاصة في ظل ظروف كورونا التي يعيشها المجتمع. 
فإضافة إلى مقصد مواساة المرضى ودعم األطقم الطبية، مقصد 
جعل  وهي  الحمالت  هذه  خالل  من  الجمعية  إليه  ترمي  آخر 
المواطن يشعر أن التبرع بالدم صدقة من الصدقات الجارية التي 
يجب المسارعة إليها كما يفعل المتصدقون بأموالهم ابتغاء األجر 

ومرضاة رب العالمين.

نوادي مجعية العلماء تستعد للدخول املدرسي
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي في المؤسسات الرسمية حيث 
أن الوزارة الوصية باشرت حوارا مع شركائها لضبط موعد عودة 
أيضا  باشرت  الصحي،  البروتوكول  وفق  المدارس  إلى  التالميذ 
نوادي التربية والتعليم التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في مختلف جهات القطر الجزائري تهيئة هذه النوادي من الناحية 
المادية من حيث الطالء والتأثيث وغيرها من األمور التي تضمن 
اإلدارية  اإلجراءات  استكمال  يتم  أن  بعد  جيدا  مدرسيا  دخوال 

والتسجيالت وغير ذلك.

أخبار خمتصرة

في إطار نشاطاتها الدائمة، وكما كان 
تم  الفارط  جوان  شهر  منذ  عنه  معلنا 
يوم السبت 26 سبتمبر 2020 انطالق 
المسابقة الوالئية في حفظ القرآن الكريم 
لطلبة وطالبات مدارس الجمعية بوالية 
هذه  اقتصرت  والتي  بوعريريج  برج 
فقط  البرج  مدينة  مدارس  على  السنة 

واحتضنتها مدرسة الشيخ عبد الرحمن 
شيبان وفق البرنامج التالي:

1  - مدارس اإلناث :
من   2020 سبتمبر   26 السبت   *
الساعة 08:30 إلى غاية 12:00 فئة 

االبتدائي )من 1 إلى 14 حزبا(.
من   2020 سبتمبر   27 األحد   *

الساعة 08:30 إلى غاية 12:00 فئة 
 40 إلى   15 )من  والثانوي  المتوسط 

حزبا(.
من   2020 سبتمبر   28 االثنين   *
الساعة 08:30 إلى غاية 12:00 فئة 
15 حزبا  األمية )من  الجامعي ومحو 

فما فوق(.
المدارس  ومعلمات  مفتشة  تأطير 

بمشاركة 160 طالبة.
- 2 مدارس الذكور:

أكتوبر   13 الثالثاء  يوم  تنطلق  والتي 
2020 بمشاركة 60 طالبا في مختلف 
الفئات – ابتدائي، متوسط، ثانوي )من 

1 إلى 50 حزبا(.
تأطير مفتش ومعلمي المدارس.

للخاتمين كتاب  الوالئية  المسابقة   - 3
يوم  اهلل-  شاء  إن   - التي حددت  اهلل 
بمدرسة   2020 أكتوبر   10 السبت 
الشيخ عبد الرحمن شيبان بمشاركة 17 

طالبا وطالبة ممن ختم كتاب اهلل.

شعبة والية برج بوعريريج  تنظم مسابقة يف القرآن الكريم

بشـــــــــارة أخرى من البشارات التي تثلج 
الصدر وتفرح القلـــــــــب ما يصل هذه 
الجمعية المباركة من هبات وتبرعات 
من المحســـــــــنين تســـــــــاعدها على أداء 
رسالتها في المجتمع حيث ال ميزانية 
لها مـــــــــن المال العام إلـــــــــى اآلن رغم 
الوعود الكثيرة منذ مـــــــــدة، لكن بقيت 

مجرد وعود.
التي نزفهـــــــــا ألطر  البشـــــــــارة  وهـــــــــذه 
الجمعية تبرُّع أحد المحسنين لجمعية 
الجزائريين شعبة  المســـــــــلمين  العلماء 
الشلف بعقار وسط مدينة الشلف في 

مكان استراتيجي، وهذا العقار يتمثل 
في محل، وقبو مهيء، كالهما على 
واجهة الطريق في حي ســـــــــكني جديد 
من نمط األحياء التي يبنيها المقاولون 
ورجال األعمال ليتـــــــــم بيعها للقادرين 
على شـــــــــرائها، حيث ثمنها مرتفع لما 
تتميـــــــــز به من تهيئـــــــــة وتحقيق عقود 
بالشـــــــــراء قبل دخولها عكس  الملكية 
السكن  االجتماعية، وصيغ  السكنات 
الموجودة اآلن التي ال يحوز صاحبها 

العقد إال بعد مدة.
هذه الهبة التي وهبها محسن للجمعية 

مســـــــــاحة المحل تســـــــــعون مترا مربعا 
ومســـــــــاحة القبو مائـــــــــة وثمانون مترا 
مربعـــــــــا بارتفاع أربع أمتار مما يجعل 
هذا القبو للناظر ليس قبوا، خاصة أن 
له منافذ على الشارع الرئيسي، حيث 

تتوفر التهوية.
وهذه الهبة خصصها األخ المحســـــــــن 
للجمعية ضمن البيع على المخططات 
الذي باشـــــــــره مـــــــــع الذيـــــــــن أقتنوا هذه 
السكنات وقد أنهى ذلك، ويبقى اآلن 
تهيئة الشـــــــــعبة لهذا العقار وهي تعّول 
على المحسنين إلنجاز هذه المهمة.

ُمسن يهب اجلمعية منزاًل بالشلف 

بإشرت شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوالية ورقلة 
سلسلة أنشطة علمية وتربوية إيذانا بالعودة التدريجية للنشاط 
جائحة  بسبب  الوطن  في  الثقافية  الحركية  توقفت  أن  بعد 

كورونا، وكانت البداية بهذه األنشطة: 
1 - انطالق البرنامج التأهيلي للشباب والطلبة برحلة تعليمية 

ترفيهية بأحد البساتين. 
بأكاديمية  األطفال  رياض  لمربيات  تكوينية  دورة    2  -

الرائد.
وتم ذلك في نفس اليوم السبت 26 سبتمبر 2020.

شعبة والية ورقلة تستعد لعودة تدرجيية لنشاطها 

مسابقــــــة قرآنية شاملة بشعبة أوالد سي سليمان يف باتنة 

حصاد 

الشيخ إبراهيم بن 
ساسي عضو اجمللس 
الوطين جلمعية 
العلماء عن والية 
ورقلة يف إصدار 
جديد بعنوان: 
املختصر يف دروس 
السرية.

مع  وتماشيا  كورونا  جائحة  مع  تزامنا 
بتوقيف  قضى  الذي  الراهن  الوضع 
جمعية  شعبة  القرآني.بادرت  التعليم 
العلماء المسلمين الجزائريين ببلدية أوالد 
سي سليمان والية باتنة بمسابقة قرآنية؛ 
وذلك  بعد،  عن  القرآن  درب  مواصلة 
منذ  والواتساب  الهاتف  تقنية  باستخدام 
12 مارس 2020م وهذا لربط التالميذ 

بالقرآن.
أما عن تشجيعهم فقد تم اإلعالن عن 
مسابقة جامعة فيها ما هو متعلق بحفظ 
القرآن الكريم، كما ضّمت بعض العلوم 

الشرعية هي:
ـ الفقه ممثال في متن ابن عاش.

األربعين  متن  في  ممثال  والحديث  ـ 
النووية.

ـ والتفسير ممثال في تفسير السعدي.
أصناف  على  مّوزعة  المسابقة  وكانت 
الثانوي  المتوسط  اإلبتدائي  خمسة:  
يوم  من  بداية  واألمهات  الجامعي 

السبت 26 سبتمبر إلى غاية يوم 30 
سبتمبر2020م.

وقد شارك في هذه المسابقة 150طالبا 
تخصيص  وتم  البلدية،  نفس  من  )ة( 
ُتهدى  تحفيزية  كجوائز  محترم  مبلغ 
تبارك  اهلل  بعون  والفائزات،  للفائزين 

وتعالى.
وقد مضت المسابقة في جّو بهيج مليء 

بالّنفحات الروحية واإليمانية.
وال يفوتنا هنا، في صفحة الجمعية، أن 
نشكر المحسنين الذي دّعمونا بارك اهلل 
فيهم وفي جهودهم ودعمهم، كما نشكر 
لجنة المرأة واألسرة والطفولة على دورها 
الهام والمحوري الذي جعل المسابقة في 
طبعتها األولى تتجســد في أبهى صورة 

وأجمل حّلة لها.
*** إصدارات*** إصدارات***


