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شعبة والية تندوف تعقد اجتماعا حبضور وفد املكتب الوطين
تّم صبيحة يوم االثنين29مارس2021 عقد اجتماع المكتب الوالئي 
لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين لشعبة تندوف بحضور وفد 
م���������ن المكتب الوطني لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين الذي 
زار الوالي���������ة ومخيم���������ات الالجئين الصحراويين في إطار تس���������يير 
قافلة الوفاء لإلخوة الصحراويين، حيث ألقى للش���������يخ يحيى صاري 
كلم���������ة توجيهية عبَّرمن خاللها عن أهمية تقس���������يم العمل و تفعيل 
لجان المكتب بمختلف مكوناتها وفئاتها من أجل النهوض برسالة 
الجمعية حيث أنه من الوفاء لرئيس الش���������عبة السابق الراحل نذير 
حمودي اس���������تمرار فعالية الجمعية في ه���������ذه الوالية ومواصلة دعم 
الالجئيي���������ن الصحاويين ضيوف الجزائر إل���������ى أن يقضي اهلل أمرا 

كان مفعوال. 

شعبة دلس جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف ندوة 
توجيهية للتالميذ املقبلني على البكالوريا

نظمت شعبة دل�س لجمعية العلماء بوالية بومرداس، وبالتنسيق مع 
ثانوي���������ة 19 ماي 1956 بدلس محاضرة بعنوان:كيف تتغلب على 
مخاوفك وتستعد بشكل أمثل الجتياز امتحان شهادة البكالوريا لفائدة 

األقسام النهائية من تقديم الدكتورة المبدعة »زينب بوشالغم«. 
المحاضرة رّكزت فيها الدكتورة على الجانب النفسي وطرق االستعداد 
العملي لالمتحان، وفي جو تفاعلي أعجب به التالميذ، تطرقت فيه 

أيضا إلى عامل تنظيم الوقت واستعمال الخرائط الذهنية. 
وقد ش���������رفنا مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم إس���������المية بحضوره 

رشادا للتالميذ.  مستغال الفرصة لتوجيه التالميذ نصحا واإ
كم���������ا نعد أبناءن���������ا التالميذ م���������ن الثانويات األخ���������رى بدلس بأنهم 

سيحضون بنفس اللقاء في األيام القليلة القادمة. 

نادي نور وبيان القرآني التابع جلمعية العلماء بالشلف ينظم 
محلة حجابي عّفيت وحيــائي 

أقام الّن���������ادي القرآني »نور وبيان« التابع للجمعية ببلدية س���������يدي 
عكاشة بالش���������لف حملة حجاب تحت ش���������عار »حجابي... عفتي 
وحيائ���������ي« حيث تم تلبيس الحجاب لفتيات عقدن العهد مع اهلل أن 
يكن درات مصونات فتم تكريمهن في حفل بهيج، حيث تخلل الحفل 

أنشطة مميزة من تقديم الطالبات المتميزات في أجواء روحانية. 
كما تم تكريم أستاذات أقسام  التحضيري وأستاذات التعليم  القرآني 
لمجهوداته���������م وحرصهم الدائم جزاهّن اهلل خير الجزاء كما ش���������رّف 
الحفل حض���������ور أمهات)االمحجبات( مش���������كورات من النادي على 
س���������عيهّن،كما ألقت مديرة النادي القرآني »ُنور َو َبَيان »أ/شهرزاد 
توتة« كلمات كانت كالبلس���������م على الحاض���������رات، فقد خرجت من 
القلب لتصل القلوب ليكون ذلك موعد لتذكير كل امرأة في مسارها 

وهدفها لتصنع خير أمة على الّنهج القويم. 
ارتداء الحجاب هو رس���������الة لآلخر، تعلن فيه أن الحجاب حصانة 
وهو من أهم خطوط الدفاع أمام كل ما يفعله أعداء اإلسالم تسال 
الجمعية اهلل أن يثبته���������ّن وأن يجعلهن من حفاظ كتابه،وتحيي كل 

المشرفات على هذا الحفل البهيج. 

شعبة املشرية بوالية النعامة تنظم دورة يف تصحيح األخطاء 
الشائعة يف اللغة العربية

في يومي الجمعة والس���������بت 13و14 من ش���������عبان 1442هجري 
المواف���������ق 26 و27 مارس2021 وتحت ش���������عار: »العربية لغتنا« 
وعلى م���������دار يومين كاملين حافلين أق���������ام المكتب البلدي لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائرين ببلدية المشرية بوالية النعامة دورة في 
لغة الضاد تحت عن���������وان: »الدروس النافعة في إصالح األخطاء 
الش���������ائعة« حضرها براعم وش���������باب المدارس القرآنية، والتي كان 
مجاله���������ا الّرحب؛ تطبيقات في فن ال���������كالم البليغ، وفضح التعبير 
الش���������نيع، أّطرها الدكتور الّنبيه طارق عاش���������وري والمتخصص في 

البالغ العربي ..
وقد القت تجاوبا واستحسانا كبيرين من الشباب الحاضر، وتباَرو 

في مسابقة حامية وتثاقفو في جوّ  بهيج ..
المش���������رفون عل���������ى هذه الدورة ارتأو بس���������َط جهودهم ف���������ي االرتقاء 
بالش���������باب من خالل تقوية لس���������انهم العربي حّسا ومعنى، وتكثيف 

المادة النافعة.

انتق���������ل صبيحة الجمعة 13 ش���������عبان 
1442ه الموافق���������ة 26 مارس 2021 
م وف���������د من المكت���������ب الوطني لجمعية 
العلماء ضم: األس���������تاذ با أحمد موسى 
المكلف بالتنظيم، والش���������يخ أبو الفضل 
حس���������ين بوطاوي منسق واليات الوسط 
إلى مدينة تيسمسيلت لغرض تنصيب 
شعبتها الوالئية أين كان في استقبالهم 
أعضاء من الشعبة، وبعد القيام بداعي 
االس���������تقبال وموجباته ابتدأ اللقاء على 
الساعة العاشرة صباحا بتالوة ندية من 
القارىء الشبل حنشي يوسف الذي نال 
تكريما من الشعبة قدمه له الشيخ حسين 
بوط���������اوي، ثم ابت���������دأت مجريات اللقاء 
بكلمة موجزة من الرئيس السابق للشعبة 
الوالئية الش���������يخ بشير كاسل رحب فيها 
بالضيوف والحضور وألمح إلى الوضع 
العام بالجمعية ف���������ي الوالية، ثم تناول 
الكلمة الش���������يخ حس���������ين بوطاوي حيث 
ش���������كر القائمين على حسن االستقبال 
وأعط���������ى صورة عامة عل���������ى أبجديات 
الجمعية وعمله���������ا وعلى ضرورة األخذ 

بزمام األمور والشد بعزم من 
الجمعية،  وأعضاء  منتسبي 
وبعدها استلم الكلمة األستاذ 
باحمد موسى الذي نبه إلى 
ضرورة الخروج من الجمود 
مس���������توى  على  التنظيم���������ي 
الوالي���������ة ونب���������ه على بعض 
الملحوظ���������ات التي تقتضيها 

لقاءات الجمعي���������ات العامة الوالئية، ثم 
ابتدأ الش���������يخ بشير كاسل قراءة التقرير 
األدبي والمال���������ي للجمعية منذ الجمعية 
العامة الس���������ابقة، وتمت مناقش���������ة هذا 
التقرير ال سيما جانب االنتشار للجمعية 
عل���������ى مس���������توى بلديات الوالي���������ة وأهم 
العوائق في الس���������نوات السالفة، وبعدها 
بدأ الترشح والترشيح ألعضاء المكتب 
المسير للفترة اآلتية المحددة بستة أشهر 
يتم خاللها توس���������يع االنتش���������ار وتفعيل 
الفعالة.  الطاقات  النشاط واس���������تقطاب 
وقد تمت تزكية االس���������تاذ بشير كاسل 
رئيسا باإلجماع وبعضوية األستاذ نون 
أحمد نائبا له واألس���������تاذ تين رابح مكلفا 

بالتنظيم واإلدارة واألس���������تاذ حمزة عبد 
القادر مكلفا بالمالية واألس���������تاذ حمزي 
خليفة مكلفا بالتربية والشيخ شعشوع نور 
بالدعوة واإلرشاد واألستاذ  الدين مكلفا 
عاصي عمر مكلفا بالش���������باب والطلبة 
واألستاذ كحلي بن تمرة مكلفا باإلعالم 
واألس���������تاذ بوعبيب لخضر مكلفا بلجنة 
اإلغاثة، وبعدها أسدى األستاذ باحمد 
الجدد  واألعضاء  للحاضرين  موس���������ى 
نصائ���������ح وتوجيهات ونبه على ضرورة 
تجديد الهمم للمضي بالشعبة وبالجمعية 
قدما نح���������و ما ترنو إليه، وبدعوات من 
الشيخ حسين بوطاوي أبو الفضل، تم 

اختتام اللقاء قبيل صالة الجمعة. 

تم يوم  17 ش���������عبان الموافق ل 30 مارس بفضل اهلل حفل 
ختمة الطالبة  الخلوقة زروق بس���������مة وحفل اجازة  األربعين 
النووي���������ة  ألختها زروق كنزة  بمقر غ���������زة الصامدة لجمعية  

العلماء المسلمين  الجزائريين شعبة غليزان 
 بحضور اهلها وزميالتها المتمدرس���������ات بالمدرس���������ة وشرف 

حضورنا شيخنا بن عودة حيرش. 
 اجواء  إيمانية  عشناها  نتمنى أن  يديم نعمة القرآن  علينا 
ويثبت حفظه في قلبها وعقبال كل طالباتنا ان ش���������اء اللهتم 

اليوم  17 ش���������عبان المواف���������ق ل 30 مارس بفضل اهلل حفل 
ختمة الطالبة  الخلوقة زروق بس���������مة وحفل اجازة  األربعين 
النووي���������ة  ألختها زروق كنزة  بمقر غ���������زة الصامدة لجمعية  
العلماء المسلمين  الجزائريين شعبة غليزان، بحضور اهلها 
وزميالتها المتمدرسات بالمدرسة وشرف حضورنا شيخنا بن 

عودة حيرش 
 اجواء  إيمانية  عشناها  نتمنى أن  يديم نعمة القرآن  علينا 

ويثبت حفظه في قلبها وعقبال كل طالباتنا ان شاء اهلل.

اختتمت نهاية األس���������بوع الماضي ال���������دورة الكروية الخيرية 
لفائدة العائ���������الت المعوزة رمضان 2021 بالملعب الجواري 
حس���������ناوي، التي نظمتها ش���������عبة بلدية البون���������ي بعنابة حيث 
تم تكري���������م الفريقين وتوزي���������ع الجوائز والش���������هادات والكأس 
والميدالي���������ات على الالعبين، في حف���������ل رائع بحضور عدد 
كبير من أبن���������اء الحي والمدعوين وأمام نج���������اح هذه الدورة 
تتوجه ش���������عبة الجمعية بالش���������كر والتقدير لكل من ساهم من 
قريب أو بعيد في هذه الدورة التي جاءت لتحس���������يس الّناس 
من خ���������الل الملعب بضرورة التضامن والتكافل في ش���������هر 

رمضان الكريم. 

قامت لجنة األس���������رة والم���������رأة والطفولة 
وتحت إش���������راف لجنة التربي���������ة والتعليم 
شراف رئيس المكتب الوالئي لجمعية  واإ
العلماء المس���������لمين الجزائريين ش���������عبة 

تلمسان السيد عبد اهلل غالم  
ي���������وم الثالثاء والخمي���������س الماضيين 9 
1442 هجري.بتنظيم  ش���������عبان  و11 
دورة مكثفة في فقه الصيام لثالثة أفواج 
بالنادي القرآني محمد شيعلي من تقديم 
األستاذة المؤطرة السيدة بشالغم عائشة 
تضمنت  بمقدم���������ة  دورتها  فاس���������تهلت 

اإلشارة إلى انواع أحكام القرآن الكريمة 
وش���������رح بعض المصطلحات الخاصة 

بأحكام الصيام. 
نشكر األستاذة الفاضلة ونسأل اهلل لها 
الصحة والعافي���������ة لتواصل بلورة الدورة 
من جدي���������د للفوجين التاليين وجزاها اهلل 
عنا كل خير كما نش���������كر كل الساعين 
عل���������ى إنجاح الدورة من طالبات نظمن 
النادي وس���������هرن على تس���������هيل المهمة 

على األستاذة ....
وقد تم تقس���������يم األفواج كالتالي مراعاة 

للبروتوكول الصحي: 
-1 الفوج األول األسبوع الثاني 119 

من شعبان1442 هجرية
-2 الفوج الثاني األسبوع الثالث 1816 

من شعبان 1442هجرية 
-3 الفوج الثالث األسبوع األخير 
2523 من شعبان 1442هجرية

نتوجه بخالص الش���������كر لكل من ساهم 
في هذه ال���������دورة وحرص على انجاحها 

واله ولي التوفيق. 
أ. فاطمة رزين .

نظم��ت لجنة الم���������رأة والطفل، ولجنة 
التراث مع اطفال نادي بصمة االشبال 
وم���������ع فرقة الكش���������افة الجزائرية رحلة 
ترفهي���������ة مخصصة لفائ���������دة األمهات 
بديار العجزة بالبليدة الى حديقة دوار 
السعادة بالبليدة حيث كانت االمهات 
مع موعد الفسحة والبهجة من خالل 
نشاطات الكشافة وأطفال النادي كما 

تخللت الرحلة تقدي���������م هدايا الى كل 
امهات دار العجزة وأقيمت لهن وجبة 

غداء في الهواء الطلق. 
كم���������ا ُنظمت مس���������ابقة بي���������ن نوادي 
الجمعي���������ة وكللت المس���������ابقة بتنظيم 
منافس����������ة تربوية من اس���������ئلة خاصة 
بالتربية االس���������المية واللغ���������ة العربية 
والرياضي���������ات وألع���������اب فكرية وتقديم 

نش���������اطات من اطفال النوادي حيت 
تم تكري���������م الفائ���������ز بميداليات وكأس 

ومصاحف وشهادات. 
كما قامت شعبة حمام ملوان التابعة 
لش���������عبة البليدة بلقاء تكريم ألعضاء 
الش���������عبة، والطواقم الطبي���������ة بالبليدة، 
بالطبخ وكذا  وتنظيم معرض خاص 

الحلويات والمالبس التقليدية. 

تعـــزيـــــة
على إثر وفاة الفاضل خادم الجمعية ذاك الذي فتح بيته للقرآن الكريم 
ــد عضو شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  ــد حمم األستاذ خال
ــوم وأعضاء قيادة الجمعية  بوالية مس���������تغانم يتقدم الشيخ عبد الرزاق قس
في مكتبها الوطني وهيئتها االستشارية بخالص العزاء لعائلة األستاذ 
الراحل س���������ائلين اهلل تعالى أن يتغمده بواس���������ع رحمته وأن يرزق ذويه 

الصبر والسلوان.
 إنا هلل وإنا إليه راجعون

تنصــيـــب مكـتـــب تسيــيـــر شعبـــة واليـــة تيسمسيلت

شعبة غليزان حتتفي بأهل القرآن والسنة النبوية 

شعبـة بلدية البوني بوالية عنابة تنظم دورة رياضية

شعبــة تلمســان تنظم دورة فقهيـة للنساء

شعبة البليـــدة يف نشاطات متفّرقة


