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من المشاريع المتميزة في إطار 
العم���������ل الدع���������وي واإلصالحي 
الذي تق���������وم به ش���������عبة جمعية 
الجزائريين  المس���������لمين  العلماء 
بوالية بش���������ار، ما اصطلح عليه 
ب�: )سفراء سورة النور(، ويتمثل 
المشروع في تحفيظ سورة النور 
للفتي���������ات من كل المس���������تويات، 
انطالق���������ا م���������ن ق���������ول عمر بن 
الخط���������اب -رض���������ي اهلل عن���������ه 
نس���������اءكم  الذي قال: "علموا   -
س���������ورة الن���������ور"، حي���������ث قامت 
المشروع  باعتماد هذا  الش���������عبة 
الذي أطلقه أح���������د الفضالء في 
وأوع���������ز لألخوات من  الجمعية 
بتنفي���������ذه، وهو  الجمعية  أط���������ر 
مشروع دعوي إصالحي، وقف 

وفد جمعية العلماء على نجاحه 
وأهميت���������ه ف���������ي إص���������الح المرأة 
وحمايتها من أي انحراف حيث 
تجتهد الحضارة الغربية في سلخ 

المرأة المسلمة عن هويتها.
المش���������روع  تنفيذ  عل���������ى  تق���������ف 
أس���������تاذات فضليات يجتهدن في 

تحفيظ السورة
باألحكام للنساء والفتيات من كل 
المس���������تويات ومن كّل األعمار، 
وال يتوق���������ف األم���������ر عند الحفظ 
يتن���������اول أمر الصالة،  فقط بل 
وطاعة الوالدين، والعفة والقضية 

المركزية للمسلمين فلسطين. 
كما ينتقي المش���������روع المتميزات 
ف���������ي دورات خاصة، ناهيك عن 
التي تجمع  القرآني���������ة  المخيمات 

عدد كبير من األخوات والفتيات 
من كل األعمار. ولتوثيق العالقة 
بي���������ن األخوات يقم���������ن باإلفطار 
الجماعي، وقي���������ام الليل والمبيت 

مع بعض من حين آلخر. 
م���������ا ترّك���������ز علي���������ه المش���������رفات 
على المش���������روع هو تسفير هذه 
المجتمع  إلى  الشرعية  القناعات 
فترت���������دي الس���������افرات الحج���������اب 
وتتجنب���������ن المخالطة غير الالئقة 
مع الرجال، إاّل ما كان للضرورة 
ضمن أط���������ر الش���������رع الحنيف، 
وقد ذكرت األخوات المش���������رفات 
على المش���������روع نماذج لقصص 
تؤكد نجاح مس���������عى الشعبة في 
إصالح المرأة التي هي أس���������اس 

أي إصالح في المجتمع. 

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

في إط���������ار الزيارة الت���������ي أّداها وفد من 
المكت���������ب الوطن���������ي لجمعي���������ة العلم���������اء 
المس���������لمين الجزائريين إلى والية بش���������ار 
في الذكرى61 الستشهاد العقيد لطفي، 
استقبل السيد والي الوالية بمعّية األمين 
العام للوالية وف���������دا عن المكتب الوطني 
لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين 
مساء يوم األحد 28 مارس2021 بمقر 

مكتبه بالوالية ، ضم الوفد كال من :
- األستاذ طارق بن شين.

- األستاذ قدور قرناش.
- األستاذ با أحمد بن موسى

وكان وف���������د المكت���������ب الوطن���������ي مرفوقا 
بعضوين من الشعبة الوالئية لشعبة

والية بشار، رئيس الشعبة األستاذ أحمد 
بن غياث���������ي، واألس���������تاذ إبراهيم بن عزة 

الرئيس الشرفي الثالث للشعبة. 
ف���������ي البداية ق���������ّدم الوفد تحي���������ات رئيس 
الجمعي���������ة الش���������يخ عبد الرزاق قس���������وم 
للس���������يد والي الوالية، على دعم الش���������عبة 
ومس���������اعدتها على خدم���������ة الوطن على 

الوجه المطلوب. 
تن���������اول اللقاء جه���������ود جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريين التي تقوم بها في 
المجتمع خدمة للدين والوطن اس���������تمرارا 
لرس���������التها النبيلة التي كان عليها علماء 
الجمعية منذ تأسيس���������ها س���������نة 1931، 
وقد عّبر الس���������يد والي الوالية عن امتنانه 
الجمعية  المب���������ذول من  بالجهد  واعتزازه 
س���������واء إبان فترة االحت���������الل البغيض أو 
اليوم في ظ���������ل االس���������تقالل حيث بناء 
الوطن وتشييده مؤكدا أنه لن يّدخر جهدا 
في دعم ش���������عبة الجمعية ببش���������ار ألداء 

رس���������التها،من جهته وفد جمعية العلماء 
أكد للس���������يد والي الوالي���������ة أّن ما تقوم به 
الجمعي���������ة يمليه الواجب الديني والوطني 
وهي دعم وسند لكل المؤسسات الرسمية 
القائم���������ة في الوطن بكل ما تس���������تطيع، 
وانتهى اللقاء بتحميل السيد والي الوالية 

الوفد تبليغ تحياته لرئيس الجمعية. 
مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 
بوالية بش���������ار يفتح آفاق النشاط لجمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين
بعد مغ���������ادرة وفد جمعي���������ة العلماء مقر 
والية بش���������ار حيث التقى بالس���������يد والي 
الوالية، توجه الوفد مباش���������رة مس���������اء يوم 
الرئيسية  المكتبة  28 مارس2021 إلى 
من  والمك���������ون  العمومي���������ة،  للمطالع���������ة 

السادة: 
طارق بن شين، وقدور قرناش، وباحمد بن 
براهيم بن عزة الرئيس الشرفي  موسى، واإ
للشعبة الوالئية، وأحمد بن غياثي رئيس 
الش���������عبة، وقد كان في اس���������تقبالهم مدير 
المكتبة الس���������يد أحمد عادلي، الذي عّبر 
عن س���������عادته بهذه الزيارة،وأثناء النقاش 
بينهما ح���������ول دور المجتمع المدني في 
تفعيل الحركية الثقافية بالوالية أكد السيد 
المدير بأن أبواب المكتبة مفتوحة لشعبة 
جمعية العلماء بالوالية لتبرمج بالتنسيق 
م���������ع المكتبة كل ما ل���������ه عالقة بالعمل 
الثقافي خاصة أن جمعي���������ة العلماء لها 
باع طويل في هذا المجال س���������واء محليا 
بوالية ببش���������ار أو وطني���������ا في كل القطر 
الجزائري، واألقوال هذه تثبتها كثير من 
األعم���������ال التي تأمل الجمعية أن تحظى 

بالتغطية اإلعالمية الالزمة. 

الوطني  المكت���������ب  أش���������رف وفد 
لجمعي���������ة العلماء ف���������ور وصوله 
ج���������وا إلى والية بش���������ار مس���������اء 
13ش���������عبان1442  السبت  يوم 
المواف���������ق 27مارس2021 على 
الجمعية العام���������ة الوالئية لتجديد 
ش���������عبة الجمعية به���������ذه الوالية، 
وقد كان لق���������اء متميزا بالحضور 
القوي للرجال والنس���������اء والشباب 
والش���������يوخ، فكان المش���������هد رائعا 
وجميال يعّبر بح���������ق عن تجّذر 
فكر جمعية العلماء في الجنوب 
إذ اكتظت القاعة التي احتضنت 

النشاط عن آخرها.
انطلق اللقاء بتالوة طيبة آليات 
بينات من الذكر الحكيم،ثم عزف 
النش���������يد الوطني، وبعد الكلمات 
التوجيهية م���������ن أعضاء المكتب 
الوطن���������ي والم���������رور باإلجراءات 
المنظمة  والقانوني���������ة  اإلداري���������ة 
لعق���������د الجمعية العام���������ة الوالئية 
لشعب الجمعية، ُشرع في عملية 
الترش���������يح والترش���������ح واالنتخاب 
السري على قائمة المرشحين، ثم 
العملية  فأسفرت  األصوات  فرز 
على األعضاء اآلتية أسماؤهم:

الرؤساء الشرفيون: 
------

- محمد معمري رئيس ش���������رفي 
أول.

- ول���������د الصديق عب���������د الرحمن 
رئيس شرفي ثان.

- إبراهيم بن عزة رئيس ش���������رفي 
ثالث.

المكتب التنفيذي :
-----

- أحمد بلغياثي رئيس���������ا للشعبة 
الوالئية.

- فتيحة مقص���������ودة نائبة رئيس 
الشعبة الوالئية.

- سيدي محمد عبد الحي مكلفا 
بالشباب والطلبة.

- العربي غازي مكلفا باإلدارة.
- عب���������د الجب���������ار دوك���������ي مكلفا 

بالتنظيم والمراقبة.
- إبراهيم س���������ارية مكلفا بالنشاط 

العلمي والتربوي.
- بن عام���������ر مخلوف���������ي مكلفا 

بالدعوة واإلرشاد.
- جلول حس���������ين مكلفا بالمالية 

والوسائل.
- ختومة بوثليجان مكلفة باألسرة 

والمرأة والطفولة.
- عمر بلع���������رج مكلفا باإلعالم 

والعالقات العامة.
- فتيحة بن دحام مكلفة بالتراث 

والثقافة.
االحتياطيون:

-----
- عبد اللطيف بعاطي.

- مبارك صالح.
- مراد بوشيبة.

- نور الدين حميدي.
- قليليش جلولي.

- العياشي بن جراد.

وبعد اس���������تخراج المكتب الوالئي 
الجديد لوالية بش���������ار قام أعضاء 
على  المشرفين  الوطني  المكتب 
اللقاء السادة: طارق بن شين - 
قدور قرناش، وموس���������ى باحمد، 
بتوجيه أعض���������اء المكتب لكيفية 
العمل، وخلق فاعلية في نش���������اط 
الظروف  ألّن  ببش���������ار  الجمعية 
مهيئ���������ة ج���������دا لوجود ه���������ذا الكم 
م���������ن األعض���������اء العاملين وكذا 
المتعاطفين الذين أبدوا االستعداد 
إلسناد الشعبة في أداء رسالتها. 

نظم الفرع النس���������وي برئاسة 
لجنة المرأة واألسرة والطفولة 
ندوة  بش���������ار  والية  لش���������عبة 
علمية مساء يوم األحد 14 
ش���������عبان 1442 ندوة علمية 
أّطرها الش���������يخ قدور قرناش 
بحي بشار الجديد وقد كان 
موضوع الندوة: )دور المرأة 
الرسالية في المجتمع( حيث 

استعرض الشيخ جوانب من 
المسلمة  المرأة  لعبتها  أدوار 
ف���������ي صناعة مج���������د األمة 

اإلسالمية. 
كما بّين األصول الش���������رعية 
لتعامالت المرأة المسلمة مع 
في  عليها  المفروض  الواقع 
تستهدفها  التي  الهجمة  ظل 
من دعاة الحضارة الغربية. 

وبعد نهاي���������ة المحاضرة ُفتح 
باب النقاش مع الحاضرات 
فأبانت األخوات عن الجدية 
والرغب���������ة ف���������ي اإلص���������الح 
ومواجه���������ة الهجم���������ة الت���������ي 
المجتمع  ف���������ي  تس���������تهدفهن 
بالفاعلية المطلوبة و التمسك 
بدين اهلل تعال���������ى الذي كرَّم 
المرأة المسلمة أّيما تكريم. 

والي والية بشار يستقبل وفد مجعية العلماء

الفرع النسوي لشعبة بشار ينظم ندوة علمية

سفراء سورة النور مشروع إصالحي واعد لشعبة والية بشار

والية بشار جتدد شعبتها الوالئية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني

تزامنا مع وج���������ود أعضاء المكتب الوطني لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين بوالية بشار لإلشراف 
عل���������ى الجمعي���������ة العام���������ة الوالئية والقي���������ام ببعض 
االنش���������طة العلمية الدعوية استثمر المكتب الجديد 
للش���������عبة وجود الوفد المؤلف من السادة: طارق بن 

شين - قدور قرناش - بااحمد موسى ليبرمج لقاء 
ألعضائه مس���������اء يوم األحد 28 مارس، حيث كان 
الحديث عن المهام المنوطة بالمكتب الجديد، ودعاه 
الوفد لضرورة تفعيل اللجان بعد تش���������كيلها وتحقيق 

االنضباط التنظيمي مع برمجة أنشطة علمية. 

شعبة بشار تعقد اجتماعا حبضور أعضاء املكتب الوطين


