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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

ــح  تفت ــار  بش ــة  والي ــعبة  ش  /1
مطعما لعابري السبيل

في اطار برنامج الجمعية في 
الش���������هر الفضيل، تم بفضل 
المولى عز وجل فتح مطعم 
عابرالسبيل وسط مدينه بشار 
من طرف شعبة الجمعية بهذه 
الوالية، فمن أراد المس���������اعده 
أوالخبزاو  التمويني���������ة  بالمواد 
اللح���������م أو التمر والحليب أو 
الطب���������خ فليتص���������ل على هذا 

الرقم 0668986471. 
العلمة بسطيف  2/ شعبة بلدية 

تفتح مطعما إلفطار الصائمني
إحياء لس���������نة النب���������ي محمد 
-صلى اهلل عليه وس���������لم - 
الداعي إل���������ى إفطار الصائم 
وابتغاء األجر من وراء ذلك، 
وألن ف���������ي المجتم���������ع عابري 
وفقراء  ومس���������اكين  س���������بيل، 

ومحتاجين بادرت شعبة بلدية 
العلمة بوالية س���������طيف بفتح 
مطع���������م إلفط���������ار الصائمين 
المحس���������نون  يبخل  لم  حيث 
عل���������ى الجمعي���������ة بأمواله���������م 
هذه  إلنج���������اح  وبجهوده���������م 
المبادرة التي لقيت استحسانا 
كبيرا، وهو جهد مشكور تقوم 
به شعبة بلدية العلمة في هذا 
الشهر الفضيل مضاعفا لما 

تقوم به خالل السنة. 
ــليمان  س ــي  س اوالد  ــعبة  ش  /3

بباتنة يف هبة تضامنية 
بمناسبة الشهر الفضيل شهر 
رمضان المبارك حيث تكثر 
على  تخفف  التي  المبادرات 
الفقراء والمس���������اكين استجابة 
المر اهلل تعالى بادرت شعبة 
بلدية أول سي سليمان بوالية 
بتنظيم حملة تضامنية  باتنة 

لصالح من ضاقت بهم سبل 
من  حي���������ث جمعت  العيش، 
المحس���������نين ما اس���������تطاعت 
جمع���������ه ورتبت ذلك في قفف 
مس���������اعدات تس���������لمها للفقير 
تخ���������دش  أن  دون  بكرام���������ة 
كرامته، وهي مب���������ادرة ثمينة 
اعتادت هذه الش���������عبة البلدية 
على تنظيمها مع كل مناسبة 

دينية. 

شعب اجلمعية واحلمالت التضامنية الرمضانية

عش���������ية اس���������تقبال االم���������ة 
اإلس���������المية لشهر رمضان 
المبارك واس���������تعداد الجزائر 
إلحياء مناس���������بة يوم العلم 
، وختم )19(تس���������عة عشر 
طالبا وطالبة للقرآن الكريم 

في ن���������وادي جمعية العلماء 
بوالية الشلف،أقامت الشعبة 
بالتنسيق مع المركز الثقافي 
اإلسالمي مساء يوم السبت 
27 شعبان 1442 هجرية 
الموافق 10 أفريل 2021 

ميالدي���������ة أمس���������ية قرآني���������ة 
أشرفت على التحضير لها 
لجنة االسرة والمرأة والطفل 
الشعبة  لها أعضاء  ودعي 
الوالئية وكذا ممثل المكتب 
المقي���������م به���������ذه الوالية كما 
التالميذ  أولي���������اء  لها  دعي 
لمش���������اركة أبنائه���������م الفرحة 
المعلمين  مع  نفسه  واألمر 
ثمرة  ليشاهدوا  جاؤوا  الذين 

جهدهم وبذلهم. 
تنوعت فق���������رات الحفل من 
الوالئية  للش���������عبة  كلم���������ات 
الثقافي  المرك���������ز  ومدي���������رة 
إلى مداخالت علمية حول 
الصيام وحول القرآن الكريم 
، وت���������الوات م���������ن خاتمين 

األس���������اتذة  ومن  وخاتمات 
ونماذج من قارئات الوالية.
شهد الحفل ايضا االستمتاع 
أداها  إنش���������ادية  بوصالت 
نواديها  في  الجمعية  براعم 
وعرض  بالوالية،  المختلفة 
هادقة  ش���������عرية  مقطوعات 
فقد قي���������ل إن من الش���������عر 

لحكمة. 
البهيج  ه���������ذا  نهاية  وف���������ي 
الحفل ت���������م تكريم الخاتمين 
والخاتمات لكتاب اهلل تعالى 
األس���������اتذة  وتكريم  تعال���������ى 
والمحاضرين وافترق الجمع 
العمل في  على مواصل���������ة 
ن���������وادي الجمعي���������ة لتخريج 

عدد آخر مز الحفظة.

زوال يوم السبت 27 شعبان 
1442ه الموافق 10 أفريل 
2021م أحيت ش���������عبة والية 
تيسمس���������يلت بالمركز الثقافي 
اإلس���������المي حفال بهيجا بيوم 
العل���������م، وفي قاع���������ة المركز 
المركزي���������ة التي اكتظت عن 
آخره���������ا بمحب���������ي الجمعي���������ة 
وأولياء تالميذها بنواديها ابتدأ 
الحفل بت���������الوة عطرة آليات 
تالها  الحكي���������م  الذك���������ر  من 
ش���������بل من أشبال نادي عمر 
بن الخطاب رضي اهلل عنه 
سي بش���������ير عبد اللطيف ثم 
آثر منظمو الحفل أن ينش���������د 
نشيد الجمعية الوطني شعب 
نادي  براعم  مس���������لم  الجزائر 
أبي بك���������ر الصديق -رضي 
اهلل عن���������ه - ت���������ال ذلك كلمة 
للش���������يخ الدكتور بشير كاسل 
رئيس الش���������عبة الوالئية رحب 
فيه���������ا بالحضور وتناول فيها 
العلم وفضله  الحديث ع���������ن 
وتركيزها  وأدبياتها  والجمعية 
عل���������ى التربي���������ة والتعلي���������م ال 
س���������يما دور ون���������وادي تحفيظ 
الق���������رآن وع���������رّج عل���������ى ذكر 
حاطة  نوادي الشعبة تعريفا واإ
ثم  بنش���������اطاتها،  للحاضرين 
تناول الكلمة بعده األس���������تاذ 
ورجان���������ي اله���������واري رئي���������س 

اإلس���������المي  الثقافي  المركز 
رحب  حي���������ث  بتيسمس���������يلت 
بالجمعية  بالحضور وأش���������اد 
عموما وبش���������عبة الوالية على 
الخصوص مقدما كل العون 
وم���������ا يمكن الع���������ون به لها، 
تال ذلك أيضا كلمة للش���������يخ 
بس���������باس منص���������ور رئي���������س 
المجل���������س العلم���������ي بمديرية 
الش���������ؤون الدينية تحدث فيها 
عن العلم والتربية واإلصالح، 
ث���������م ابتدأت بع���������ض النوادي 
بالعروض وبعض األنشطة، 
حيث أسمع براعم نادي أبي 

بكر الصديق الحاضرين سورا 
من الق���������رآن الكريم وأحاديث 
نبوي���������ة وبع���������ض األذكار ثم 
أس���������مع كذلك براع���������م نادي 
عمر ب���������ن الخطاب -رضي 
اهلل عنه - الحاضرين أسماء 
اهلل الحس���������نى وأنشودة: آداب 
الحدي���������ث، وش���������ارك العرض 
كذلك نادي عثمان بن عفان 
رضي اهلل عن���������ه ب: العقيدة 
س���������ؤال وجواب وأيضا بحوار 
بي���������ن تلميذين، وختم العرض 
بقراءة ندية للقرآن الكريم من 
نادي  البصي���������رة من  التلميذة 

علي بن أبي طالب رضي اهلل 
عنه )خل���������ود(، وبعد ذلك بدأ 
توزيع الجوائز على األوائل ثم 
على جميع التالميذ المنتسبين 
المربيات  وعل���������ى  للجمعي���������ة 
واألساتذة المتطوعين وقدمت 
لهم ش���������هادات شكر وعرفان، 
وف���������ي خض���������م ذل���������ك قدمت 
ش���������عبة الوالية هدية الجمعية 
لمستش���������فيات الوالي���������ة ممثلة 
في حقائ���������ب مقدمة لمصلحة 
أم���������راض األوبئة )كوفيد 19 
عل���������ى وجه التحديد( اس���������تلم 
قطاع  ع���������ن  ممثل  الهدي���������ة 
الصحة، وقبل االختتام تناول 
التالميذ  أولي���������اء  أحد  الكلمة 
ش���������كر فيه���������ا القائمين على 
الش���������عبة بنواديه���������ا نيابة عن 
جمي���������ع األولياء، ثم ختم هذا 
الحفل البهي���������ج بمثل ما ابتدأ 
به آيات من كتاب اهلل الكريم 
تناول  بعد  الجميع  وانصرف 
الضيافة  وح���������ق  اإلكراميات 
الحفل  ه���������ذا  مثل  ش���������اكرين 
يبنى  أن  آملين  التش���������جيعي 
عليه خدمة لإلسالم والعربية 

ياكم والجزائر.آمين واإ
وقد تم تكري���������م البنت الكفيفة 
على  هداية  ياكر  )البصيرة( 
ما تبذله رغم ابتالئها بفقدان 

البصر. 

شعبة الشلف حتتفي بأهل القرآن يف شهر القرآن وذكرى يوم العلم

شعبة والية تيسمسيلت حتتفي بيوم العلم  

شعبة والية تلمسان حتيي ذكرى يوم العلم
نظم���������ت يوم الخميس 03 رمض���������ان 1442 الموافق ل 15 ابريل 
2021م الش���������عبة الوالئي���������ة لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
بتلمس���������ان بتنظيم تظاهرة بمناس���������بة يوم العلم بمؤسسة ابن خلدون 

بالتنسيق مع مديرية التربية بتلمسان .
افتتحت الجلس���������ة بكلمة الشيخ عبد اهلل غالم رئيس المكتب الوالئي 
للجمعية تحدث فيها عن مش���������روع الجمعية ال���������ذي قام على العلم 
وعن دورها في نشر الوعي الوطني، ثم تناول الكلمة بعده االستاذ 
المكل���������ف باإلعالم ليتحدث عن العل���������م والعلماء وعن دور جمعية 
العلماء في بناء مدارس العلم وعن تعلم المرأة ودورها في التضحية 
والف���������داء مذكرا ب���������دور بطالت من دار الحديث كالش���������هيدة مليحة 
حميدو والش���������هيدة عويشة الحاج س���������ليمان وعن خنساء الجزائر أم 
االخوة االربعة بن ش���������قرة التي قدمت اربعة شهداء ثالثة منهم من 
تالمذة دار الحديث ، ثم تفضل الشيخ المختار بن عامر ليتحدث 
عن احتفالية فرنس���������ا المئوية التي حركت مشاعر الجزائريين والتي 
كانت من أسباب تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعن 
دور الجمعية في نش���������ر الوعي الوطن���������ي وختم كالمه بقول االمام 
محمد البشير االبراهيمي رحمه اهلل: »إن فرنسا خرجت من أرضكم 
ولم تخرج من ألس���������نتكم« وختم اللقاء بكلمة توجيهية قدمها الشيخ 

المختار .
نسأل اهلل التوفيق والسداد للجمبع.

أ.محمد الهاشمي.

يف ذكـــرى يــوم العلـــم
بمناس���������بة حلول شهر رمضان المعظم وذكرى يوم العلم تنظم دار 
جسور معرضا للكتاب ببلدية الرغاية من 10 إلى 24 أفريل مقابل 

مسجد الفتح بمحاذاة متحف المجاهد وسط المدينة. 
تج���������دون جناحا خاصا بالش���������يخ ابن بادي���������س ، وبجمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين. 

 تنصيب شعبة نقاوس بوالية باتنة 

أش���������رف المكتب الوالئي لش���������عبة باتنة يوم الس���������بت الماضي على 
تنصيب شعبة بلدية نقاوس في حفل بهيج حضرته الوجوه الدعوية 
والتربوية والس���������لطات المحلية بالمنطقة بالمركز الثقافي عيس���������ى_

مرزوقي -رحمه اهلل - أحد رواد جمعية العلماء سابقا...
وقد حضر عن المكتب الوالئي كل من الرئيس األس���������تاذ عيس���������ى 
بوعكاز ومسؤول التنظيم األستاذ منصور أعراب والمكلف بالتربية 

األستاذ عبد الحميد مهدي..
كما تم تدشين النادي القرآني »لكحل دحمان« التابع للشعبة تأكيدا 
على محورية النشاط الرئيسي للجمعية المتمثل في التعليم التربوي 

والقرآني، وقد لقى تأسيس الشعبة ترحيبا كبيرا من أهل نقاوس..

شعبة حاسي الرمل ترافق املرأة املسلمة يف استقبال رمضان
قامت ش���������عبة حاس���������ي الرمل لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بوالية االغواط بمحاضرة للفرع النسوي للجمعية وللمدرسة القرآنية 
احم���������د بن مجغاية - رحم���������ه اهلل - بعنوان كي���������ف تحضر المرأة 
المسلمة لش���������هر رمضان المبارك وتم خالل هذه المحاضرة تكريم 
األمه���������ات الالئي ختمن كتاب اهلل وهن ثالث س���������يدات، وتم تكريم 
كذلك بعض النساء والطالبات المتفوقات في حفظ القرآن الكريم. 


