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اعماق  في  الضاربة  العريقة  المدينة  هذه  المضيافة،  سبدو  مدينة 
السبل  به  ضاقت  حين  القادر  عبد  األمير  احتضنت  والتي  التاريخ 
واحتضنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمدرستها التي ترأسها 
الشيخ عمار مطاطلة تلميذ الشيخ عبد الحميد بن باديس والتي خرجت 
علماء وعظماء وأبطاال من تالمذتها الذين كتبوا البسملة بدمائهم وهي 
اليوم بنواديها القرآنية تسعى لتعيد مجدها وفي هذا االطار كانت زيارة 
أعضاء المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان 
تحت قيادة الشيخ الفاضل بن يونس ايت سالم لزيارة ناديها القرآني، 
للحفاظ على  اآلمنة  القالع  كانت وماتزال  التي  القرآنية  األندية  هذه 
الدين واللغة واألخالق وهي تعد بذور االصالح الديني واالجتماعي 
ولن يكون ذلك اال بالقرآن الكريم الذي هو مصدر الهداية واالرشاد 

ومنبع التثقيف والتهذيب، قال الشاعر:
كتاب اهللا كنز ليس يفنى * وشمس ال يغيب لها ضياء 
هـــدى للمتقين فكـــن تقيا * وسله من الهداية ما تشاء 

هذه النوادي التي يشرف عليها معلمون مختصون لتعليم القرآن الكريم 

وفق  الغد  جيل  وتكوين  تربية  مسؤولية  أكتافهم  على  حملوا  وعلومه 
منهج صحيح ستكون نتائجه مستقبال مشرقة باذن اهللا تعالى وهؤالء 
األطفال هم الذين سيحملون غدا راية األمة ويتولون قيادتها ويذوذون 

عن وطنهم.
وقد تم بفضل اهللا وعونه زيارة الى نادي درمام للقرآن الكريم بمدينة 
سبدو حيث رحب اعضاء المكتب البلدي لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بسبدو بالوفد واستهل اللقاء بقراءة ايات بينات من الذكر 
الحكيم من طرف طلبة المدرسة، ثم تفضل األستاذ بن شريف بكلمة 
ترحيبية وقال: «ما أجمل وأعظم األمة التي تربط أبناءها بكتاب اهللا 
وسنة نبيه»، وبعده مباشرة تناول الكلمة الشيخ الفاضل بن يونس ايت 
سالم نائب رئيس المكتب الوطني للجمعية، فبعد التحية توجه الى معلم 
القرآن ليقول: «أنتم خيار من خيار فقد قال فيكم الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، ثم توجه الى الطلبة قائال: 
القران روح  الكريم الن  القران  اذ جعلكم من حفظة  اهللا  أحبكم  «لقد 
وهداية ونور فبحفظكم للقرّآن الكريم تنورون قلوبكم وترسمون طريقكم 
الحياة وستجدون سعادة في اآلخرة». ونادي درمام يحتوي  في هذه 
على أزيد من 163 حافظا وحافظة وقد شارك في المسابقة الوالئية 
السنة الماضية للقرآن الكريم بثالثين حافظا للقرآن الكريم بأكمله منهم 
خمسة اناث، اما اغلبية الطلبة فهم ما بين 45 و50 حزبا، وهناك أحد 
الطلبة الذي أتم حفظ القرآن الكريم وأنهى دراسته الجامعية بحصوله 
أنشطة  ومن  للنادي،  األسبوع  في  درسا  يعطي  فهو  الماستر  على 
المكتب البلدي بسبدو أنهم كونوا ناديا لأليتام من سنة 2005 م وفي 
كل عام يشرفون على مالبس 165 يتيما، كما ان هناك أستاذا يعطي 
درسا لتالميذ السنة الرابعة وقسم الباكالوريا كدروس دعم مجانية، وقد 
أعطتنا الزيارة انطباعا حسنا عن الدور الذي يقوم به اعضاء الجمعية 
بمكتب بلدية سبدو وهم بصدد التحضير ايضا لفتح ناد اخر للقرآن 

الكريم بقلب المدينة ان شاء اهللا.
نسأل اهللا أن يسدد خطاهم وأن يجعل الخير يجري على أيديهم كما 
نتوجه بالشكر لكل المحسنين الذين ساهموا في نجاح هذا النادي واهللا 

ولي التوفيق.
أ. محمد الهاشمي
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غليزان  بوالية  العلماء  لجمعية  الوالئي  المكتب  قام 
 1442 االخر  30جمادى  الجمعة  يوم  عشية 
الموافق لـ 12 فبراير 2021 بزيارة الى شعبة بلدية 
تنصيب  عن  الرسمي  االعالن  تم  حيث  القطار، 
المدرسة  الجديد  بالمولود  للقطار  البلدي  المكتب 
التي  الحاج مصطفى بن يوسف  الفردوس  القرانية 
كانت بشرى سارة على أهل المنطقة وعلى الجمعية 
عودة  بن  الشيخ  الوطني  المكتب  عضو  بحضور 
الجمعية  وأطر  المنطقة  أئمة  من  وثلة  حيرش 

بغليزان.
لإلشارة تنتشر على تراب والية غليزان العديد من  
المدارس  القرآنية التابعة للجمعية والتي تضم بين 
جنباتها عشرات بل مئات الطالب الذين يحفظون 

كتاب اهللا تعالى في مدارس الجمعية.

الشيخ  الراحل  لروح  تكريما 
الطيب امحمدي بوزينة رحمه 
بجهوده  واعترافا  تعالى،  اهللا 
دينه  خدمة  في  الدعوية 
ووطنه ،احتضن مسجد بالل 
الشلف  مدينة  وسط  رباح  بن 
رجب   05 األربعاء  مساء 
1442 الموافق ل 17 فيفري 
تداول  للفقيد،  تأبينية   2021
عدد  فيها  اللقاء  منصة  على 
من المشايخ واألئمة واألساتذة 
وأحبته وتالمذته وأقاربه حيث 
الفقيد  بخصال  كلهم  أشادوا 
وأخالقه وجهوده وجهاده، منذ 
اشهر  سبعة  لمدة  اعتقله  ان 
االحتالل الفرنسي وهو شاب.

وهب  حيث  االستقالل  وبعد 
في  ناشطا  الدين  لهذا  نفسه 
وفي  المساجد،  وفي  التعليم 

كل ميادين الدعوة التي تعرفه 
فارسا  الشلف  والية  ربوع  كل 
من فرسانها، وكاتبا في جريدة 
لصفحتها  معدا  الشعب، 
البصائر  جريدة  وفي  الدينية 
التي كان رحمه اهللا وهو في 
بتوزيعها  يقوم  السبعين  سن 

بوالية الشلف.
الشيخ  عن  الحضور  تكلم 
الطيب  الطيب االب، والشيخ 
اإلمام، والشيخ الطيب الجار، 
والشيخ الطيب االستاذ، والشيخ 
كل  وفي  الداعية،  الطيب 
كان  المراحل  تلك  مرحلة من 
القول  في  قدوة  الطيب  الشيخ 
والعمل، كما استمع الحضور 
في  الطيب  للشيخ  لتسجيل 
شريط فيديو يلقي فيه، قصيدة 
إحدى  افتتاح  بمناسبة  شعرية 

المدارس القرآنية.
مع  تزامنت  المناسبة  وألن 
للشهيد  الوطني  اليوم  ذكرى 
المناسبة  عن  الحديث  كان 
تناولت  مداخالت  خالل  من 
وتاريخيا،  دينيا  الموضوع 
خاصة ان الراحل ابن شهيد.

وقدموا  الناس،  تكلم  ومهما 
الشيخ  حق  في  شهادات 
فإن  بوزينة  امحمدي  الطيب 

اهللا  شاء  وان  ستذكره  أعماله 
اهللا  يدي  بين  له  شفيعة  هي 

تعالى يوم القيامة.
لإلشارة الشيخ الراحل هو أحد 
العلماء  جمعية  في  العاملين 
والجديد  القديم  عهديها  في 
الشؤون  مديرية  مع  ومتعاون 
آخر  حتى  واالوقاف  الدينية 
يوم من حياته راحال إلى ربه 

متأثرا بفيروس كورونا.     
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التشاورية  اللقاءات  سلسلة  إطار  في 
علي  سيدي  دائرة  رئيس  تبناها  التي 
بمستغانم تم يوم 16/02/2021 بمقر 
العلماء  جمعية  أعضاء  استقبال  الدائرة 
وشعبة  علي  سيدي  شعبة  المسلمين، 
تزقايت، حيث تم طرح بعض االنشغاالت 
التي تخدم الصالح العام، كما تم عرض 

النشاطات وحصيلة العمليات والمبادرات 
الفترة  خالل  الشعبتان  بها  قامت  التي 
الوبائية والشتائية، حيث نوه رئيس الدائرة 
بجهود القائمين على جمعية العلماء في 
البلدتين في مختلف المجاالت التطوعية 

والتعليمية.
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بن  إبراهيم  االستاذ  أشرف 
ساسي يوم السبت  13 فيفري 

على إدارة وتأطير دورة تكوينية 
في  األطفال  نوادي  لمربيات 

بمقر  وذلك  العلماء  جمعية 
بسوق  العقالء  أكاديمية  نادي 

الحجر التابع للجمعية.
الوالئية  الشعبة  رئيس  وافتتح 
السيد العيد اإلمام الدورة ليفسح 
المجال للمحاضرات، محاضرة 
للشيخ عبد اهللا صوالح مفتش 
التعليم االبتدائي بورقلة بعنوان 
أهمية التعليم التحضيري ودور 
المربيات، أما المداخلة الثانية 
إبراهيم  األستاذ  عليها  فأشرف 
المنهاج  بعنوان  ساسي  بن 

ورياض  نوادي  في  التربوي 
األطفال، تلتها مناقشة وورشة 
األطفال  رياض  واقع  حول 
العلماء،  جمعية  نوادي  في 
بتوصيات  الدورة  واختتمت 
شهادات  وتوزيع  وتكريمات 
واستحسنت  هذا  المشاركة، 
واقترحت  الدورة  المربيات 

دورات أخرى.
وكان ألعضاء الجمعية معاينة 
القرآني والوقوف  التعليم  أقسام 
مع براعم القرآن وقفة تشجيع.
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الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  انتشار  توسيع  إطار  في 
ببلديات والية وهران تنّقل نهاية االسبوع الماضي رئيس المكتب 
ونائبه  برادعي،  مبارك  الدكتور  بوهران  الجمعية  بشعبة  الوالئي 
الشيخ مرزوق خنشالي برفقة لجنة التنظيم بالمكتب الوالئي إلى 
كل من بلدية أرزيو، وبلدية قديل حيث تم اإلشراف على تجديد 
الوالئي  المكتب  باشرها  للجمعية، وهي عملية  البلديين  المكتبين 
الوالية،وتنصيب  ببلديات  الجمعية  مكاتب  من  الموجود  بتجديد 

مكاتب بالبلديات غير المتواجدة فيها شعب للجمعية.

الوطني  المكتب  أعلمت  وهران  والية  شعبة  أن  نذكر 
وقد  بوهران،  للجمعية  تابعة  قرآنية  مدرسة   72 بوجود 
حضر رئيس الجمعية الشيخ عبد الرزاق قسوم، والشيخ 
محمد الهادي الحسني قبل وباء كورونا، رفقة المراقب 
وخاتمة  خاتما  أربعين   (40) تخريج  حفل  للجهة  العام 
عشر  منهم  بوهران  الجمعية  بمدارس  الكريم  للقرآن 

حافظات مجازات.  
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في اطار الندوات الوالئية المبرمجة 
بوالية  الجمعية  شعبة  نشاطات  في 
ندوة  الوالئي  المكتب  نظم  غليزان 
الندوة  هذه  حضر  حيث  علمية 
البلدي  المكتب  اعضاء  الوالئية 
للجمعية العلماء لشعبة سيدي سعادة 
ومحبيها  الجمعية  ابناء  من  وعدد 

عنوانهاعلو  كان   والتى 
الى  الدعوة  في  الهمة 
من  وتعالى  سبحانه  اهللا 
محمد  الدكتور   تقديم 
من  دكتور  عيسى  حاج 
جامعة تلمسان له العديد 
من الكتب والفقه، وكانت 
من  الخامس  في  الندوة 

شهر فيفري.
هو  كما  العامة  النشاطات  لإلشارة 
من  بقرار  متوقفة  كانت  معلوم 
بسبب  البالد  في  العليا  السلطة 
في  خف  والذي  كورونا،  فيروس 

الفترة األخيرة .
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