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شعبة مجورة بوالية بسكرة تنظم محلة تشجري
قامت األسبوع الماضي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة 
جمورة ببسكرة بحملة تشجير وتوزيع اشجار على بعض المؤسسات 
منها: القاعة متعددة النشاطات، ودار الشباب ، ومؤسسات تربوية 
متوس���������طات وابتدائيات بمنطق���������ة جمورة وبع���������ض مقابر المنطقة 
ومجموعة من المواطنين ، الش���������كر موصول لكل من س���������اهم من 
المجتمع المدني، والمتبرع باشجار الزينة مشتلة المستقبل بولفرايس 
باتنة .وال تزال المبادرة قائمة في إطار حمالت التش���������جير بمناسبة 

يوم الشجرة.

شعبة والية وهــران تنظم لقاء الدعاة
تس���������تعد شعبة وهران 
لتنظي����������م لقاء دعوي 
إيماني بمسّمى »لقاء 
تجتم���������ع  الدع���������اة« 
فيه أطي���������اف الدعوة 
للتباحث  واإلصالح 
في شؤون الدعوة إلى 
والنهوض  تعالى  اهلل 
الجزائري،  بالمجتمع 

وسيكون ذلك بحول اهلل في العشر األواخر من هذا الشهر الفضيل 
..

نسأل اهلل تعالى أن يوفق إلى الخير والعمل الصالح .
جدير بالذكر أن شعبة قسنطينة دأبت على مدار السنوات الماضية 
على عقد لقاء بنفس االس���������م )لقاء الدع���������اة( كانت تدعو إليه كّل 
األساتذة والدعاة واألئمة في فضاء إيماني أخوي للنقاش والمدارسة 
يعقب���������ه إفطار جماعي، وقد حضر أعض���������اء من المكتب الوطني 

بعض تلك اللقاءات. 
وتربمج نشاطات متنوعة

اجتمع في ي���������وم األحد11 أفريل2021 المكت���������ب الوالئي لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين »لجنة التنظيم« مع جانب من المكاتب 
البلدية للجمعية بوهران لمناقش���������ة أعمال الجمعية و الوقوف على 
أه���������م التحديات المقبلة ،أثمر اللقاء خطط عمل عملية ومش���������اريع 
نوعية ستكشفها األيام القادمة، وقد سبق هذا اللقاء مع الشعب لقاء 
آخر جمع رئيس الش���������عبة الدكتور مبارك برادعي ووفد من المكتب 
مع طلبة الجامعة المنتس���������بين للجمعية حيث اثبت طلبة الجمعية 
حرصهم على تفعيل نشاطها وخدمة رسالتها بما يعود بالنفع على 

األمة ودينها. 

شعبة حاسي الرمل ترافق املرأة املسلمة يف استقبال رمضان
حاس���������ي  ش���������عبة  قامت 
الرم���������ل لجمعية العلماء 
الجزائريين  المس���������لمين 
بوالية االغواط بمحاضرة 
للفرع النس���������وي للجمعية 
احمد  القرآنية  وللمدرسة 
بن مجغاية - رحمه اهلل 
- بعنوان كيف تحضر 
لشهر  المس���������لمة  المرأة 
وتم  المب���������ارك  رمضان 
المحاضرة  ه���������ذه  خالل 
تكري���������م األمهات الالئي 
ختمن كت���������اب اهلل وهن 
ثالث سيدات، وتم تكريم 
بعض النساء والطالبات 
ف���������ي حفظ  المتفوق���������ات 

القرآن الكريم. 

الحم���������د هلل تعالى على ت���������رادف آالئه 
حس���������انه،  ونعمائ���������ه، ومزي���������د فضله واإ
كرام���������ه، فقد منَّ اهلل  وتوال���������ي توفيقه واإ
العلماء  بش���������عبة جمعية  على إخوانكم 
مستغانم  بوالية  الجزائريين  المس���������لمين 
بفتح كبير، افتتاح خمس���������ة )05( نواٍد 
قرآنية جديدة في ظرف أس���������بوع واحد، 
لتضاف إلى أربع���������ة )04( نواد أخرى 
افتتحت شهر مارس الماضي، فالحمد 
هلل على تيس���������يره وجمي���������ل عطائه، ثم 
الشكر ألهل الفضل والبذل الذين وفقهم 
اهلل لتجارة رابحة وأعظم بها من تجارة، 
تعليم الناش���������ئة الذك���������ر الحكيم وصراط 
اهلل المس���������تقيم، وكل التقدير ألبناء هذه 
الجمعي���������ة المباركة الذين تعاهدوا على 
إع���������الء راية القرآن وصون هوية األمة 
ومرجعيتها، ولكل من ساهم من قريب 

أو بعيد في هذا الخير العظيم.
كانت البداية يوم الجمعة 19 ش���������عبان 
1442 المواف���������ق ل02 أفريل 2021م 
على الس���������اعة 11 صباح���������ا، حيث تم 
افتتاح نادي الفردوس ببلدية س���������يرات، 
وقد تكفل الرج���������ل الفاضل عبد القادر 
بلقمجي بمصاري���������ف كراء المحل لمدة 
سنة، واإلشراف على تعليم أبنائنا هناك 
الق���������رآن العظيم، رغم الحملة الش���������عواء 
التي شنها أحد أئمة بلدية سيرات على 
جمعية العلماء وأنشطتها، محرضا أهل 
المنطقة على عدم تس���������جيل أبنائهم في 
النادي الذي يس���������ر اهلل فتحه واإلقبال 

عليه، وال عزاء للمرجفين. 
وفي يوم السبت الموالي، حط المكتب 
الوالئ���������ي مع عدد من اإلخوة رؤس���������اء 
الشعب البلدية للجمعية، حطوا رحالهم 
بنادي اإلمام ورش للقرآن الكريم وعلومه 
لش���������عبة الجمعية ببلدية سيدي لخضر، 
وقد ش���������هدت احتفالية االفتتاح مشاركة 
ثلة من أئمة ومشايخ المنطقة بمشاركة 
والمحلية،  األمني���������ة  للس���������لطات  مقدرة 
وبحضور متميز للشيخ المقريء حامل 
اإلجازات، الش���������يخ فضي���������ل بلعظم من 
والية وهران، استجابة لدعوة كريمة من 
طالبه المجاز الشيخ عبد الحق بوغازي، 
عضو ش���������عبة الجمعية ببلدية س���������يدي 
لخضر والمش���������رف على ناديها القرآني 
الجديد، حيث ألقى الشيخ فضيل كلمة 
بالمناسبة، حيا فيها جهود العاملين في 
الحقل الدعوي والتعلي���������م القرآني، كما 
أثنى على مس���������اعي الجمعية المباركة 

والتي تمد يدها للجميع.
الثالثة كان���������ت ببلدية وادي  المحط���������ة 

الخير، حيث تم اعتماد نادي الش���������يخ 
محمد قاب���������ورة رحمه اهلل للتعليم القرآني 
ظهيرة يوم الثالثاء 23 شعبان 1442 
الموافق ل05 أفري���������ل 2021م، حيث 
باشر الش���������يخ عبابسة البش���������ير تعليم 
أبنائنا كت���������اب اهلل تعالى، وقد بلغ عدد 
التالميذ المس���������جلين ف���������ي النادي قرابة 
األربعي���������ن 40 تلميذا في األيام األولى 

لفتح التسجيالت بالنادي الجديد.
المحطة الرابعة كانت مميزة جدا، كيف 
ال وق���������د كانت بقرية بن���������ي ياحي، بلدة 
الشيخ خالد محمد -رحمه اهلل - عضو 
المكتب الوالئي للجمعي���������ة الذي فارقنا 
عل���������ى حين غرة قبل أي���������ام قليلة، وهو 
الذي كان حريص���������ا على افتتاح نادي 
الجمعية الجديد بش���������عبة بلدية الحسيان 
قبل ش���������هر رمضان، غير أن قدر اهلل 
س���������بق، فكانت مشيئته سبحانه وتعالى 
أن يفتت���������ح النادي مغ���������رب يوم الجمعة 
أفري���������ل   09 1442ه/  ش���������عبان   26
2021م، فيحض���������ر األهل واألحباب، 
ويغيب عنه من كان يس���������أل عن مدى 
تقدم أش���������غاله كلما أفاق من غيبوبته، 
وهو ف���������ي أيام���������ه األخيرة بمستش���������فى 
وهران، فكان حفل افتتاح نادي الشيخ 
سي امحمد بن يمينة فرصة الستذكار 
مناقب الش���������يخ خالد، وتجديد العهد له 
بأن مش���������روع الجيل القرآن���������ي الموعود 
ل���������ن يتعثر بإذن اهلل تعال���������ى، وأنك إن 
غبت جسدا عن بني ياحي، فإن أهلك 
خوانك وتالمذتك ومحبيك كلهم عزم  واإ

أن يبلغ مشروعك مداه. 
عرف حفل افتتاح نادي شعبة الحسيان 

الجدي���������د حضورا كبيرا أله���������ل المنطقة 
وبمش���������اركة وفد عن السلطات المحلية 
يتقدمه رئيس البلدي���������ة، وقد غّص بهم 
الن���������ادي الذي تتجاوز مس���������احته  بهو 
150 مترا مربعا، كما شهد الحفل كلمة 
للش���������يخ قدور قرناش عض���������و المكتب 
الوطن���������ي للجمعية عبر الهاتف، بعدما 
أقعده مرض والده -شفاه اهلل وعافاه - 
عن الحض���������ور، بثت لإلخوة الحضور 
على المباش���������ر، فالشكر الجزيل ألهل 
بني ياحي على حفاوة االستقبال وكرم 
الضياف���������ة، ولجميع اإلخ���������وة الذين لبوا 
دعوة إخوانهم ف���������ي الجمعية من داخل 
والي���������ة مس���������تغانم وخارجه���������ا، ونخص 
بالذكر إخواننا في ش���������عبة والية غليزان 
الذين تحملوا عناء الس���������فر ولبوا دعوة 
إخوانه���������م، إكراما لش���������يخنا الحاج خالد 
محمد، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه 

فسيح جناته. 
لتكون خاتمة هذا األسبوع مسكا، حيث 
نزل اإلخ���������وة ممثلو المكت���������ب الوالئي 
للجمعي���������ة صبيحة هذا الس���������بت بقرية 
الخدايشية، الفتتاح النادي الثاني لشعبة 
بلدية عين ادلس والخامس هذا األسبوع 
للشعبة الوالئية، والذي حمل اسم الشيخ 
عباس الش���������ارف -رحمه اهلل - فهنيئا 
ألهلنا في قرية الخدايش���������ية هذا الفتح 
المبارك، وهنيئا لمستغانم هذه الصروح 
القرآنية التي نسعى ألن تكون منارات 
علمية وتربوية يش���������ع نورها على واليتنا 
وعلى أمتنا جمعاء، فجزى اهلل العاملين 
خيرا، وبارك اهلل في أموال المحسنين، 

والحمد هلل رب العالمين. 

شعبة والية مستغامن تفتتح مخسة )5(نواٍد قرآنية جديدة يف أسبوع واحد 

رّخص���������ت  أن  بع���������د 
الدينية  الشؤون  وزارة 
واالوقاف بإقامة صالة 
التراويح ه���������ذا العام، 
جمعية  شعبة  بادرت 
العلم���������اء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن بإقام���������ة 
هذه الش���������عيرة الدينية 
الشيخ  نادي  بمصلى 
ببلدية  العقبي  الطيب 
حجاج على ش���������اطئ 

النادي  ه���������ذا  البحر، 
مدرس���������ة  يضم  الذي 
ومصل���������ى،  قرآني���������ة 
هبة أحد المحس���������نين 
م���������ن مجاهدي حرب 
الجزائرية  التحري���������ر 
وأحد تالمذة الش���������يخ 
العقب���������ي،  الطي���������ب 
وق���������د أفضى إلى ربه 
تغمده  الع���������ام  ه���������ذا 
رحمته،  بواس���������ع  اهلل 

النادي  ه���������ذا  وللعلم 
صار مركز إش���������عاع 
علمي بما يقدمه من 
أنشطة علمية دعوية 
عل���������ى م���������دار العام، 
واحتضان���������ه للعدي���������د 
من اللقاءات الجهوية 
وق���������د  للجمعي���������ة، 
استحسن السكان هذه 
المبادرة لبعد المسجد 

عنهم. 

شعبة والية مستغامن تقيم صالة الرتاويح بنادي الشيخ الطيب العقيب

شعبة عني وملان تنظم حماضرة حول أعمال القلوب يف رمضان
في محاضرة ايمانية مميزة نش���������طتها، األس���������تاذة بثينة مقديش االسبوع الماضي بالمركز الثقافي االسالمي - عين ولمان - 
استعدادا لشهر رمضان حيث شرحت االستاذة تفصيالأعمال القلوب الواجب تنظيفها الستقبال رمضان، بقلوب سليمة تليق 
بعظمة هذا الشهر المبارك ولخصتها في ست اعمال وهي: االخالص والتقوئ والصبر والخوف والرجاء والمحبة، وصالت 
وجالت بنا في رحلة تنظيف وضبط القلب بهذه الصفات حتى تصفو وتتعلق باهلل وتطرقت الى دواء القلب في خمس وهي: 
قراءة القرآن الكريم وتدبره وخالء البطن وقيام الليل والتضرع بالدعاء عند السحر ومجالسة الصالحين وضرورة الثبات على 

التداوي بها، داعية المولى عز وجل ان يتقبل منا رمضان ويرفع عنا الوباء ويقينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. 


