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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

يوم تكويين ملعلمات مدرسة البصائر بشعبة 
البوني يف عنابة

بدعوة من ش���������عبة جمعية العلماءببلدية البوني لوالية عنابة أشرف 
يوم السبت 03 أكتوبربمقر مدرسة البصائر بالبوني األستاذ فوزي 
رمضاني رئيس شعبة والئة الطارف ومفتش التربية والتعليم على 
يوم تكويني لفائدة مربيات المدرس���������ة ون���������ادي ابن باديس والبوني 

عموما. 
وقد تمحور موضوع الندوة حول التعليم التحضيري:

خصائ���������ص وحاجات الطف���������ل في المرحلة العمري���������ة بين 3 و 6 
سنوات

-----

انطالق املوسم الدراسي مبدرسة الشيخ 
شيبان بربج بوعريريج

انطلقت يوم 04 أكتوبر 2020 الدراس���������ة في القس���������م التحضيري 
بمؤسسة الش���������يخ عبد الرحمن شيبان بوالية برج بوعريريج التابعة 
لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، حيث تعتبر هذه المدرسة 
الخاصة أول مدرس���������ة تعتمدها وزارة التربية الوطنية للجمعية وقد 
بنيت على قطعة أرضية واس���������عة نالتها الجمعية عن طريق عقد 
االمتياز وس���������اهم في بنائها كثير من المحسنين األوفياء لجمعية 

العلماء ورسالتها التربوية.
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دورة كيفية تدريس القاعدة النورانية
احتض���������ن نادي االمام نافع بتقرت يوم الس���������بت 03 أكتوبر دورة 
ُمَمّي���������زة في طبعتها األولى بحض���������ور جميع معلمات القرآن لفئات 
المتمدرسين ومعلمات القرآن لروضات االطفال الخاصة بالنوادي 
والمدارس القرانية لش���������عبة تقرت، و قد افتتح الدورة رئيس الشعبة 
الش���������يخ االستاذ الفاضل عبد الس���������ام حمصي لإلشارة الدورة من 

تقديم االستاذة بن طبة.
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إصدرات جديدة
س���������تصدر بحول اهلل تعالى مطبوعات جمعي���������ة العلماء، بالتعاون 
مع الدار األثرية للنش���������ر والتوزبع، وس���������توزع في شعب الجمعية 
في الواليات، وفي المكتبات واألكش���������اك وهذا إصدار جديد يتمثل 
في س���������جل الجمعية الذي سطره قلم العامة األديب األريب العالم 

محمد البشير االبراهيمي رحمة اهلل عليه. 

أخبار خمتصرة

 06 الثاثاء  ي���������وم  أصدرت 
جمعي���������ة   2020 أكتوب���������ر 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
مذك���������رة وقعها رئي���������س لجنة 
التربي���������ة الدكت���������ور ف���������اروق 
الصاي���������م، ت���������ّم توجيهها إلى 
ُشعب الجمعية على المستوى 
تحديد  تضمن���������ت  الوطن���������ي 
 2020 أكتوبر   21 موع���������د 
المدرسي في  للدخول  موعدا 
نوادي الجمعية ومدارس���������ها، 

كما أوصت الجمعية القائمين 
بجمعية  التربوي  الشأن  على 
العلماء بضرورة االس���������تعداد 
الظروف  وتحس���������ين  الجّيد، 
الستقبال التاميذ، خاصة أن 
عودة التاميذ وفتح المدارس 
يأت���������ي في ظل هذه الظروف 
فرضها  الت���������ي  االس���������تثنائية 
انتش���������ار فيروس كورونا مما 
أدى إلى تعطيل الدراسة منذ 

12مارس 2020.

لإلش���������ارة تش���������رف جمعي���������ة 
رس���������التها  إطار  في  العلماء 
التربوي���������ة عل���������ى العديد من 
التحضيري���������ة،  األقس���������ام 
والتعلي���������م التمهيدي، ونوادي 

ومدارس  القرآن���������ي  التعلي���������م 
ونماذج  الش���������رعي  التعلي���������م 
لم���������دارس خاصة مما يجعل 
الجمعية  ش���������عب  واجب  من 
اإلنجاز  ه���������ذا  على  الحفاظ 
الكبير وع���������دم تضييعه ألن 
رأس م���������ال الجمعي���������ة يكمن 
في ه���������ذه المحاضن التربوية 
وأّي تهاون في الحفاظ عليها 
هو مخاطرة برسالة الجمعية 

وتعطيل لإلصاح. 

مجعية العلماء حتّدد موعد الدخول املدرسي يف نواديها

نظم فرع ح���������ي المنظر الجميل لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين بالتنسيق 
مع جمعية أي���������ادي الرحمة وكذا فصيلة 
األحداث للدرك الوطني وقدماء الكشافة 
االس���������امية نصف يوم دراس���������ي حول 
التس���������رب المدرس���������ي وعاقته باآلفات 
االجتماعية وق���������د كانت مداخات قيمة 
لكل من الدكتورة زهرة بلعروس���������ي حول 
مسببات التس���������رب المدرسي وأن األسرة 
تأخرت ع���������ن أداء واجبها، حيث تمثل 
اللبن���������ة األولى في بن���������اء الفرد وتطرقت 

إلى دور الش���������ارع والمدرسة في تكوين 
الف���������رد ايجابي���������ا أو س���������لبيا، وعرضت 
بع���������ض الحلول والتوجيه���������ات لألمهات 
لعلها تخفف من نسبة التسرب والتوجه 
لاف االجتماعية، وكان تدخل فصيلة 
االحداث للدرك الوطني للتعريف بمهامها 
وبقية الفصائل، وذك���������ر وجوب التبليغ 
بالممارسات التي قد تؤدي الى جرائم أو 
مس���������بباتها، وذكر بأن دورهم ال يقتصر 
ّنما  على العقاب كما يخي���������ل للكثير، واإ
فيه دور عاجي وتوجيهي وحمائي ضد 

الجرائم، كما تدخلت مستش���������ارة التوجيه 
المدرس���������ي لمياء وأعط���������ت نماذج من 
معاناتها وزمياتها من المش���������اكل التي 
يتعرض لها التامي���������ذ، وتحدثت ممثلة 
قدماء الكش���������افة عن دور الكش���������افة في 
الحفاظ على النشء وتأطيرهم وتكوينهم 
ليكون���������وا افراد صالحين ف���������ي المجتمع. 
نش���������طت النصف يوم الدراسي االستاذة 
سعيدة األسود رئيسة اللجنة النسوية في 
الفرع، على أمل اللقاء في فرص اخرى 
بمواضيع أخرى وهادفة تفيد المجتمع. 

ش���������ارك العديد م���������ن تاميذ 
وتلمي���������ذات ن���������وادي جمعية 
مختل���������ف  ف���������ي  العلم���������اء 
في  والبلدية  الوالئية  الشعب 
المس���������ابقات الوالئي���������ة التي 
الش���������ؤون  مديريات  نظمتها 
الديني���������ة واألوقاف في حفظ 
وترتيل���������ه  الكري���������م  الق���������رآن 
اس���������تعدادا لاحتفاء بالمولد 
النبوي الشريف، حيث فتحت 
بتوجيه  المسابقة  المديريات 

م���������ن وزارة الش���������ؤون الدينية 
واألوق���������اف. لإلش���������ارة تنظم 
الوزارة س���������نويا هذه المسابقة 
وتفتح لكل طلبة القرآن الكريم 
سواء في الزوايا أو المدارس 
أو  للمساجد  التابعة  القرآنية 
تلك التابعة لجمعيات يسمح 
قانونه���������ا األساس���������ي بتعليم 
هو  مثلما  الكري���������م  الق���������رآن 
الحال مع جمعي���������ة العلماء 

المسلمين الجزائريين.

يوم 14 س���������بتمبر 2019 
والية  والي  الس���������يد  استقبل 
وفدا عن  الس���������ابق  الشلف 
جمعية العلماء المس���������لمين 
نائب  بقي���������ادة  الجزائريين، 
رئي���������س الجمعي���������ة الدكتور 
عمار طالبي، وأثناء الجلسة 
طرح الش���������يخ عمار طالبي 
حاجة شعبة الجمعية لمقر 

الئق يس���������اعدها على أداء 
رسالتها في المجتمع وعلى 
الف���������ور اعتبر الس���������يد والي 
والية الشلف األمر مقضيا، 
الش���������عبة مقرا  بمنح  وتعّهد 
الئقا ف���������ي القريب العاجل، 
وبع���������د أقل من ش���������هر زار 
قسوم  الرزاق  عبد  الش���������يخ 
والية الشلف يوم 11أكتوبر 

2019 في وفد من الدعاة 
في  للمش���������اركة  والعلم���������اء 
ملتقى علم���������ي دولي حول 
اإلعجاز العلمي في القرآن 
الكري���������م والس���������نة النبوي���������ة 
الش���������ريفة والتقاه والي والية 
ل���������ه مجددا  وأكد  الش���������لف 
بأن الش���������عبة ستستلم المقر 
قريبا، وقد سلم الشيخ قسوم 

للسيد  خطاب شكر مكتوبا 
الوالية نظي���������ر هذا  وال���������ي 
الش���������عبة مقرا  التعهد بمنح 
الئقا، لكن بعد مرور سنة 
ال ش���������يء تحقق من ذلك، 
وقد خل���������ف الوالي المغادر 
واليين اثنين إلى اآلن، وال 
تزال الجمعية تنتظر تجسيد 

هذا الوعد. 

نصف يوم دراسي حول "التسرب املدرسي" بفرع حي املنظر اجلميل بالوادي 

تالميذ شعبة أوالد سي سليمان بباتنة يتألَّقون

شعبة الشلف تنتظر وعود الوصاية 

بمزيد من اإليمان والتس���������ليم بقضاء اهلل 
وقدره تلقنا في جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين وفاة 
األستاذ مصطفى بوشالغم

 الذي عمل محاس���������با في لجنة المالية، 
وبهذا المصاب الجلل يتقدم الدكتور عبد 
ــوم رئي���������س الجمعية وأعضاء  ــرزاق قس ال
الجمعية  وموظف���������و  الوطني،  المكت���������ب 
بأحر التع���������ازي لعائلة الفقيد، س���������ائلين 
المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن ي���������رزق أهله وأحبائه الصبر 

والسلوان.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ــيدة زبريي عضو  ــّم الدكتورة رش عل���������ى إثر وفاة ع
المكت���������ب الوطني لجمعية العلم���������اء تتقدم جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين إليها بخالص العزاء 
وعظيم المواس���������اة، س���������ائلين اهلل تعالى أن يتغمد 
الفقيد برحمته الواس���������عة وأن ي���������رزق أهله وذويه 

الصبر والسلوان.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

األستاذ سعدي بوزيان يعزي..
بمزيد  بلغني 
اآلس���������ى  من 
ن  لح���������ز ا و
وفاة  والحزن 
صديقنا طهاري 
ــاب  الوه ــد  عب
األستاذة  والد 
طهاري حميدة 
سامي  إطار 
المحكمة  في 
العليا للقضاء.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

توفي الجمعة 09 أكتوبر 2020 
األستاذ فاروق هين عدة ، 

نجل الش���������يخ هني عدة الجيالي« المعروف 
بالفارسي المدعو الشيخ البودالي »، وهو أحد 
تاميذ الش���������يخ عبد الحميد بن باديس رحمه 
اهلل وعضو المكتب اإلداري لجمعية العلماء 
في فترة رئاسة الشيخ البشير اإلبراهيمي ومن 
كتاب جري���������دة البصائر لس���������ان حال جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين .
 وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين ألس���������رته وأهله وذويه 
بأخلص التعازي سائلين اهلل تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته، وأن يجعل الجنة متقلبه ومثواه 

وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بقل���������وب خاش���������عة مؤمنة 
بقضاء اهلل وق���������دره تلقينا 
ــالم بن  ــد الس نب���������أ وفاة عب
أخ  اب���������ن  ــان  الرمح ــد  عب
أمين بن عبد  المالية  وزير 
ــان، وبهذه المناسبة  الرمح
األليم���������ة يتق���������دم رئي���������س 
المسلمين  العلماء  جمعية 
الجزائريي���������ن الدكتور عبد 

ــوم بأس���������مى عبارات التعازي لوزير  الرزاق قس
المالية ولوالد المرحوم الس���������يد إلياس، ولعائلة 
بن عب���������د الرحمان كافة، س���������ائلين من العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواس���������عه، وأن 
يس���������كنه فس���������يح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

جميل الصبر والسلوان .

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون


