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أجمل جولة قضاها رياحين 
ممتعة  زيارة  في  الصنوبر 
الرئيسية  للوحدة  جدا 
بترحيب  المدنية  للحماية 
ورعاية  رائع  واستقبال  كبير 
أعوان  كل  من  خاصة 
حيث  المدنية،  الحماية 

تعرف األطفال عن معظم تفاصيل عمل أعوان الحماية المدنية 
من خالل تجهيزاتهم ومعداتهم ووحداتهم المختلفة ابتداء من سيارة 
خراطيم  شاهدوا  التي  اإلطفاء  وشاحنة  تجهيزاتها  وكل  اإلسعاف 
كانت  وقد  اإللكتروني  اإلنقاذ  سلم  ثم  تعمل،  كيف  فيها  المياه 
أجمل محطاتهم حين ركبوه وتأرجح بهم عاليا في الهواء .. كما 
حية  بمشاهدة  مرورا  المسبح  على  األعوان  بشروحات  استمتعوا 
لخروج اإلطفائيين من مخرج اإلطفاء استعدادا لعملية إنقاذ .. كما 
العمليات  المكالمات وتوجيه  استقبال  تعرفوا عن قرب في مركز 
عن تفاصيل العملية من اولها آلخرها.. ليحيوا في األخير اعوان 

الحماية المدنية قبل مغادرة المكان ..
كل الشكر والعرفان والتحية والتقدير ألبطال اإلنقاذ أعوان الحماية 
مساعدية  الفاضل  السيد  رأسهم  وعلى  وعماال  مسؤولين  المدنية، 
الذي قدم لنا كل التسهيالت .. والشكر موصول لألطفال الذين 
اللواتي  وللمعلمات  كثيرا  واستفادوا  واستمتعوا  المستوى  في  كانوا 
تفانين في إنجاح الزيارة وٕامتاع األطفال، ولألولياء الذين تعاونوا 

معنا .. والحمد هللا على توفيقه ..
مديرة المدرسة: أ. صباح غموشي
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تحت شعار: النَّجاح في زمن كورونا (القرآن الكريم نموذجا) تم 
بتوفيق اهللا يوم الخميس 18 فيفري 2021 تنظيم أمسية للمجموعات 
لجمعية  نضال-  أم   - النسوي  الفرع  النسوية من طرف  القرآنية 
الصامدة.  غزة  بمقر  غليزان  شعبة  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
المختصة  دومية  بن  فاطمة  األستاذة  تنشيط  من  كانت  األمسية 
الدرس  تأطير  على  المشرفتين  واألستاذتين  البشرية  التنمية  في 
العام النسوي، وقد تناولن موضوع الجانب المشرق للحجر المنزلي 
على طالبات القرآن وكيف كان فرصة للكثيرات منهن في التقدم 
في الحفظ وختم كتاب اهللا، ومنهن أيضا من تميزن في الحديث 
الشريف وأجيزت في األربعون النووية، كل هذه الهمة كانت في 
فترة الحجر المنزلي وفي االخير تم اإلعالن عن انطالق المسيرة 
برنامج  وفق  الحلقات  لمباشرة  بالعودة  وذلك  جديد  من  القرآنية 

مضبوط سلفا.
 

@Ôˆ¸Ï€a@bËé‹©@ÒâÎÖ@Ü‘»m@Ú‰mbi@ÚÌ¸Î@Új»ë
استعدادا لدورة المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
التي هي متأخرة بشهرين بسبب الوباء، عقدت شعبة والية باتنة 
الدورة العادية لمجلسها الوالئي بحضور أطر الجمعية من مختلف 
الجمعية  تهم  التي  القضايا  مناقشة  اللقاء  في  وتم  باتنة،  بلديات 
القادمة  المجلس الوطني  محليا ووطنيا واآلمال معلقة على دورة 
لتدارس أمور الجمعية من كل الجوانب ووضع تصور عملي قابل 

للتنفيذ ألداء رسالة الجمعية.
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في حفل افتتاح بهيج من تنظيم شعبة بريكة الفتية حضره المكتب 

باتنة  لشعبة  الوالئي 
السلطات  ومختلف 
ببريكة،  المحلية 
أعطيت إشارة انطالق 
الدعوي  العمل 
والتربوي واإلصالحي 
الطيبة  البلدة  بهذه 
األحرار،  موطن 
بريكة  سكان  ويأمل 
على  القائمين  من 

الشعبة أن يساهموا في بعث حركية تربوية واصالحية في المنطقة، 
مع فتح العديد من الورشات التكوينية التي من شأنها الحفاظ على 

الثوابت الثالث الدين واللغة والوطنية.  

اإلصغاء  خلية  نظمت 
والطفل  واألسرة  المرأة  للجنة 
بالتنسيق مع مدرسة الفتح - 
توعوية  ندوة  الصنوبر  فرع 
تربوية»  «لمسات  بعنوان 
أطفال  أمهات  حضرتها 
بالمدرسة  التمدرس  قبل  ما 
آمنة  األستاذة  ونشطتها   ..
علم  في  «مختصة  زرقاوي 
النفس العيادي» وذلك عشية 
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الصنوبر.
ثمينة  فرصة  كانت  الندوة 
األمهات  مع  مفتوح  للقاء 
النصائح  أغلى  وٕاعطائهن 
بأسلوب  التوجيهات  وأثمن 
األستاذة  من  ومبدع  بسيط 
آمنة التي وضعت يدها على 
الجرح في جزئيات كثيرة في 

أوضحت  وقد  التربية  عملية 
من البداية أن الحمل األكبر 
 .. األم  عاتق  على  يقع 
والمحضن  األولى  المدرسة 
فصلت  ثم   .. للطفل  اآلمن 
في أساسيات هامة في تربية 
اإلنصات  حسن  من  الطفل 
لديه  الفضول  وٕاشباع  إليه، 
واإلجابة عن تساؤالته، وعدم 
التساع  بكالمه  االستخفاف 
الخيال لديه ، وتعليمه القواعد 
لآلخرين  واالحترام  العامة 
وأخيرا التركيز على المشاركة 
فيما يقدر عليه ومع اآلخرين 
.. وفي محور آخر شرحت 
وسائل  بعض  بإسهاب 
العقاب المناسبة لعمر الطفل 
مراحل  من  مرحلة  كل  في 
بالحديث  وانتهت   .. طفولته 
بعض  عن  والنفسي  العلمي 

النافعة  التربوية  اللمسات 
للطفل لتعزيزها او الضارة له 

لتجنبها .. 
وقد اعتمدت األستاذة اسلوب 
الحوار في كل محور تاركة 
مجاال واسعا لألمهات لطرح 
عما  واالستفسار  مشكالتهن 
التربية  جزئيات  في  يشغلهن 
ومثمرا  التفاعل جميال  وكان 

 ..

عن  لألستاذة  الشكر  كل 
للحاضرات  أهدته  ما  روائع 
.. ولألمهات على حضورهن 
النافع  وتفاعلهن  القوي 
الكبير ولجنديات  واهتمامهن 
والطفل  واألسرة  المرأة  لجنة 
التنظيم .. والحمد  على دقة 

هللا على فضله وتوفيقه ..

تغطية أ. صباح غموشي

بمشاركة ممثلي اثنا عشر (12) شعبة 
بلدية، وبحضور كامل للهيئة الشبابية 
والنسوية، عقدت شعبة والية مستغانم 
صبيحة يوم السبت 08 رجب 1442ه، 
الموافق ل20 فيفري 2021م مجلسها 
هذه  موعده  عن  تأخر  الذي  الوالئي 
السنة، بسبب اإلجراءات الوقائية التي 

حالت دون عقده سابقا.
من  مباركة  بتالوة  الجلسة  افتتحت 
المناداة  وبعد  صبور،  حكيم  الشيخ 
على الحضور للتأكد من بلوغ النصاب 
اختيار  تم  المجلس،  النعقاد  القانوني 
مكتب لتسيير الجلسة، ثم شرع األستاذ 
ياسين بن زعيط المكلف بالتنظيم في 
عرض  في  للجمعية  الوالئي  المكتب 
والتي   2020 لسنة  األدبي  التقرير 
جائحة  بسبب  استثنائية  سنة  كانت 
نوادي  كل  غلق  تم  حيث  كورونا، 
الجمعية في الفترة ما بين 12 مارس 
الفارط، إلى غاية 21 أكتوبر من السنة 
الماضية، كما عرفت تلك الفترة إلغاء 
معظم األنشطة المبرمجة سالفا، إال أن 
مرة،  ككل  الموعد  في  كانت  الجمعية 
حيث تجند أبناؤها جميعا لتخفيف وطء 
واأليتام  األرامل  كاهل  عن  الجائحة 
فقدوا مصدر رزقهم في  والفقراء ومن 
فترة اإلغالق والحجر الصحي، حيث 
ساهمت الجمعية بفضل اهللا تعالى، ثم 
جمعيتهم،  في  المحسنين  ثقة  بفضل 
بتوزيع ما يزيد عن 1200 قفة غذائية، 
وكسوة عشرات األيتام والمعوزين، كما 
قامت شعب الجمعية في بداية الجائحة 
والكمامات،  المطويات  مئات  بتوزيع 
باإلضافة إلى عدد من الحقائب الطبية 
المضادة  الفالتر  من  وعدد  التنفسية، 
الوالئية  الشعبة  التي تسلمتها  للبكتيريا 
من المكتب الوطني للجمعية والتي تم 

التي  الوالية  مستشفيات  على  توزيعها 
وٕالى  بكوفيد19،  المصابين  تستقبل 
قامت  اإلغاثية،  الحملة  هذه  جانب 
األخيرة  األشهر  الجمعية خالل  شعبة 
وٕاعطاء  جديدة،  قرآنية  نواد   7 بفتح 
إشارة االنطالق لمشاريع إنجاز وتهيئة 
قرآنية أخرى، بعضها شارفت  نواد   8
تم  كما  النهاية،  على  به  األشغال 
شعبة  هي  جديدة  بلدية  شعبة  اعتماد 
إلى تجديد 5  تادلس، باالضافة  عين 

شعب بلدية أخرى.
الماضية  السنة  بداية  تميزت  كما 
باستضافة شعبة مستغانم للقاء الجهوي 
الجزائري،  الغرب  لشعب  الخامس 
والذي شهد مشاركة 10 شعب والئية، 
ووفد هام من المكتب الوطني للجمعية 
برئاسة الشيخ عبد الرزاق قسوم حفظه 
فيفري  شهر  بداية  وفي  تعالى،  اهللا 
لقاًء  الجمعية  استضافت  الجاري، 
والطلبة،  الشباب  للجنة  آخر  جهويا 
والتي عرفت مشاركة ممثلي 5 شعب 

والئية.
األدبي  التقرير  عرض  نهاية  وبعد 
لمناقشة  المجال  فتح  الماضية،  للسنة 
التقرير، حيث تميزت تدخالت اإلخوة 
أجل  من  البناء  والنقد  والجدية  بالدقة 
النقص  وتدارك  الجمعية  اداء  تحسين 
والقصور الحاصل في بعض لجانها، 

على  المصادقة  النهاية  في  لتتم 
التقرير باألغلبية المطلقة.

عرض  تم  خفيفة،  استراحة  وبعد 
التقرير المالي للسنة المنقضية من 
قبل األستاذ بوشارب محمد، حيث 
عرفت هذه السنة زيادة هامة في 
تجاوزت  والمصروفات  اإليرادات 
نسبة 50 ٪ مقارنة بسنة 2019، 
اإلخوة  بعض  استفسار  وبعد 
المتدخلين عن بعض جوانب التقرير، 

تمت المصادقة عليه باإلجماع.
وتناول  للصالة  ثانية  استراحة  وبعد 
وجبة الغذاء، المصادقة على البرنامج 
الشيخ  2021م، وطلب  لسنة  السنوي 
معالجة  المجلس  من  بوزيان  معيزية 
المكلف  منصب  في  الشغور  حالة 
حيث  الوالئي،  المكتب  في  بالمالية 
عز  القادر  عبد  األستاذ  تزكية  تمت 
علي  سيدي  بلدية  شعبة  من  الدين 
الترشح  باب  فتح  المنصب، كما  لهذا 
لتعويض األخ األستاذ محمود العجال 
المكلف باإلدارة، والذي تقدم باستقالته 
لرئيس الشعبة الوالئية ألسباب خاصة، 
حيث تم ترشيح وتزكية الدكتور بومعزة 
شعبان من شعبة بلدية حاسي مماش 

لهذا المنصب.
ليتقدم بها الشيخ محمد سعداوي، نائب 
بكلمة  للجمعية  الوالئي  المكتب  رئيس 
طيبة حيا في أبناء الجمعية على نجاح 
التي  اإليجابية  الروح  وعلى  لقائهم، 
استحضار  إلى  الجميع  داعيا  سادته، 
وضرورة  الجمعية  أمانة  تحمل  شرف 
الرقي بها إلى المكانة التي تليق بها، 
األوائل،  مؤسسوها  لها  أرادها  كما 
لتختتم الجلسة بتالوة عذبة للشيخ علي 

نابي، ثم بصورة جماعية للمشاركين.
أ. محمد بوشارب.
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كان  الذي  الغربي  الجنوب  أقصى  من 
إلى وقت قريب ممرا لتهريب المخدرات 
الحقل  في  العاملين  على  يحّتم  مما 
لتحصين  جهودهم  مضاعفة  الدعوي 
هي  ها  الشباب،  بتحصين  الوطن 
شمعة  تضيء  ببشار  الوالئية  الشعبة 
من خالل تنظيم ندوات أسبوعية نوعية 
والطلبة  الشباب  استقطاب  على  وتعمل 
الجامعيين لالنخراط في صفوف جمعية 
والمشاركة  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
في مختلف الفعاليات واألنشطة الهادفة 

المحلي،  أو  الوطني  المستوى  على 
والفكرية  العلمية  القدرات  من  والرفع 
لدى شباب الجزائر والجزائريين بصفة 
فيفري   20 يوم  نظمت  حيث  عامة، 
الجاري دورة تكوينية للطلبة والطالبات 
موضوع  حول  النور  سورة  وسفيرات 
المكلف  تأطير  من  المؤسسي  العمل 
تفاعل  حيث  الشعبة،  في  باالتصال 
المحاور  مختلف  مع  الحاضرون 

بمجال  تهتم  التي  النظريات  واسقاط 
الذي  الجديد  بالواقع  المؤسسي  العمل 

غلبت عليه التكنولوجيا الحديثة والرقمنة 
بمختلف أشكالها وأنواعها.
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