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لم يك���������ن المجلس العلمي وليد 
اللحظة وانما هو فكرة تخمرت 
العلمية  اللجن���������ة  أذه���������ان  في 
منذ مدة  الوالئ���������ي  بالمكت���������ب 
الى أن ج���������اءت لحظة والدته 

اليوم.
- المجلس العلمي للجمعية :
 أهداف المجلس العلمي : 

تتمثل أهداف هذا المجلس في 
االشراف على ما يلي : 

- تنش���������يط الحي���������اة العلمي���������ة 
في  واالجتماعي���������ة  والثقافي���������ة 

المجتمع.
التعاون  أواص���������ر  توثي���������ق   -

والتواصل بين أفراد األمة.
- نش���������ر مب���������ادئ الوس���������طية 

واالعتدال في المجتمع.
ثوابت  عل���������ى  المحافظ���������ة   -
األمة وحراس���������تها من التيارات 

واألفكار الدخيلة.
- المحافظ���������ة على المرجعية 

الدينية والوطنية لألمة.
 لجان المجلس العلمي :

أ/-لجنة التوجيه واالرشاد : 
-االش���������راف عل���������ى المدارس 
القرآني���������ة التابع���������ة للجمعي���������ة 

وتوجيهها.
المدارس  برام���������ج  توحي���������د   -

القرآنية. 
تربصي���������ة  دورات  اج���������راء   -
المدارس  ومعلم���������ات  لمعلمي 

القرآنية.
- االش���������راف ع���������ل حف���������ات 
االختت���������ام وتوزي���������ع الجوائ���������ز 

التشجيعية.
ب/ - لجنة احياء التراث : 

- كتابة آثار وتاريخ الجمعية 
) مدارسها ، رجالها وأعمالها( 
تجربة األستاذ محمد الهاشمي 

رائدة في هذا المجال.
د/- لجنة الدراسات واألبحاث 

العلمية : 
النش���������اطات  على  االش���������راف 
العلمية والثقافية ) محاضرات 
دورات علمية - االشراف على 
مجلة علمية محلية تكون لسان 
حالها ولو س���������نوية - طباعة 
مطوي���������ات ومناش���������ير صغيرة 
للتعري���������ف بالجمعية ومعالجة 
بعض القضايا واالش���������كاليات 
المطروح���������ة عل���������ى الس���������احة 
الوطني���������ة والمحلية خصوصا 
وذلك للحد من فوضى الفتاوى 
حس���������ب  والمفصلة  الجاه���������زة 

المقاس( 
 لجنة التواصل واالعالم :

- تع���������د هذه اللجنة الش���������ريان 
األساس في الجسم وعليه فا 
البالغ  بد أن تولى االهتم���������ام 
ألنها تعكس الصورة الحقيقية 
للجمعي���������ة ومن أهم أعمالها : 
الدعاية لكل نشاطات الجمعية 
عبر وسائل االعام )المكتوب 

والمرئي وااللكتروني( 
البصائر  لجري���������دة  الدعاية   -
ومجل���������ة التبي���������ان والمقدم���������ة 

والشاب المسلم والربيئة.
- توثي���������ق نش���������اطات وأعمال 

وسائل  عبر  ونشرها  الجمعية 
االعام حتى ال تش���������وه وتنقل 

على غير حقيقتها.
التواصل ونشر  -العمل على 
فك���������ر الجمعية م���������ع مختلف 
الفتوة  الش���������باب باعتباره رمز 
من أجل التمكين أكثر ألعمال 

الجمعية.
- التفكي���������ر في انش���������اء قناة 
اعامي���������ة ولو بالتع���������اون مع 
هيئ���������ات أخرى لتبليغ رس���������الة 

الجمعية.
- أعض������اء المجلس العلمي 

:
العلم���������ي  المجل���������س  يتك���������ون 
مش���������ايخ وأساتذة  من مجموع 
وباحثين جامعيين من مختلف 
التخصصات تحت رئاسة ادارة 
مصغرة متكونة من السادة : 

- الشيخ بن يونس آيت سالم 
رئيسا شرفيا.

- الش���������يخ المختار بن عامر 
نائبا للرئيس.

- الشيخ عبد اهلل غالم رئيس 
المكت���������ب الوالئ���������ي لجمعي���������ة 
العلماء المس���������لمين الجزائريين 

بتلمسان.
العثماني  الغوث���������ي  -الدكتور 
رئيس اللجن���������ة العلمية التابعة 
للمكت���������ب الوالئ���������ي لجمعي���������ة 
العلماء المس���������لمين الجزائريين 

بتلمسان.
وجدي���������ر بالذك���������ر أن ش���������عبة 
الحديث  بدار  نظمت  تلمسان 
يوم 08 ماي 2021 احتفالية  
التس���������عين  الذكرى  بمناس���������بة 
لتأس���������يس جمعي���������ة العلم���������اء 
المس���������لمين الجزائريين وذكرى 
مج���������ازر 8 ماي 1945، وقد 
أشرف عليها الشيخ بن يونس 
آيت سالم نائب رئيس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين 
الوالئي  المكت���������ب  وأعض���������اء 

لشعبة تلمسان.  
أ . محمد الهاشمي عن 
المجلس العلمي للجمعية

يف الذكرى التسعني لتأسيس مجعية العلماء 

إنشــــاء الـمجلـــس العلمـــي لشعبـــة تلمســـان 

صورة احتفالية الذكرى 90 لتأسيس اجلمعية وجمازر 8 ماي 

بعدما استلمت ش���������عبة والية تيزي وزو من طرف لجنة اإلغاثة 
الوطني���������ة لجمعية العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين حصتها من 
األجهزة التنفسية، نظمت لقاء مع مديرية الصحة يوم 11 أفريل 
2021م، بمقر المديرية العامة للمركز اإلستش���������فائي الجامعي 
ندير محمد بحضور ممثل مديرية الصحة لوالية تيزي وزو السيد 
عميار شريف والس���������يد مدير المديرية العامة السيد موزاوي يزيد 
بمعية رؤساء مصالح المستش���������فى ندير محمد ورئيس مصلحة 
كوفيد 19 وكذا مدير مستش���������فى بالوا. ثم قامت الشعبة بتوزيع 
هذه األجهزة التنفس���������ية على مستشفيات الوالية معتمدة في ذلك 
على القائمة التي تس���������ّلمها رئيس الشعبة من مدير الصحة حدد 

فيها عدد األجهزة لكل مستشفى حسب الجدول اآلتي:

ف���������ي األخير ننوّه بهذا الص���������دد بالّروح األخوية الّس���������امية التي 
حظي بها وفد عن الش���������عبة في لقاءاته مع مسؤولي المؤّسسات 
اإلستش���������فائية وما لقيه من تقدير على ما تقدمه جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين من دعم معنوي ومادي. وبهذه المناسبة 
التضامنية نوّجه رسالة تقدير وعرفان وفخر إلخواننا في المهجر 
الذي���������ن عّبروا عن تضامنهم مع إخوانه���������م في القطاع الصحي 
كبار لكل من س���������اهم  والمصابي���������ن بداء كرونا. فتحية إجال واإ

منهم في تقديم هذه المعدات الطبية الثمينة.
تقرير : م.ص لحضيري

إضافة إلى مبادرة جمع المساعدات عن 
طريق االس���������هم والتي أت���������ت أكلها وكذا 
تحس���������يس س���������اكنة وهران بضرورة نصرة 
القضية الفلس���������طينية بكل ان���������واع الدعم 
والمس���������اندة و ف���������ي اطار حمل���������ة نصرة 
األقصى عقد الخمي���������س المكتب الوالئي 
لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين 
بوالية وه���������ران يوم الخميس الماضي لقاء 
مع المدارس والنوادي التابعة له لتعريفهم 

بالحملة واشراكهم فيها حيث
يه���������دف المكت���������ب من خال ه���������ذا اللقاء 

إلش���������راك الجميع ف���������ي الهبة 
الناس  ولتحسيس  التضامنية 
بالقضي���������ة وأيضا لجعلها حية 
في قلوب الناش���������ئة حيث أن 
شعار الصهاينة يقول الكبار 
يموت���������ون والصغار ينس���������ون 
وبذلك يعتق���������دون أن القضية 
تموت لكن بإحيائها في قلوب 
الناشئة س���������تبقى حية إلى ان 
بإذن  الموعود  النصر  يتحقق 

اهلل تعالى.

شعبة والية وهران تؤدي واجب النصرة لفلسطني

شعبة والية تيزي وزو توزع 90 حقيبة مساعدة على التنفس 

تأسيس شعبة اجلمعية ببلدية 
الشريعة  بوالية تبسة

تم أمس���������ية يوم الجمعة  28 ماي 2021 الموافق ل 16 
ش���������وال 1442 هجري بحمد اهلل وتوفيقه التأسيس المؤقت 
لش���������عبة جمعية العلماء المسلمين ببلدية الشريعة ألول مرة 
في تاريخ جمعية العلماء المس���������لمين منذ إعادة تأسيسها، 
مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقد تمت تزكية المكتب 
الوالئي ألحد أفاضل مدينة الشريعة هو: الدكتور واألستاذ 
الجامع���������ي في اختص���������اص الرياضيات بجامعة تبس���������ة، 
والحاصل على شهادة الماجستير في الفقه اإلسامي سالم 
عبد المالك، رئيس���������ا للشعبة البلدية، والذي حرص وسعى 
وبذل جهده لتأسيس شعبة الجمعية ببلدية الشريعة، واألمل 
معلق عليه مع إخوانه أعضاء مكتب الشعبة البلدية بعون 
اهلل تعال���������ى وتوفيقه أن يمثلوا جمعية العلماء المس���������لمين 

الجزائريين في بلديتهم أحسن تمثيل...
على أمل اس���������تكمال فتح ش���������عب الجمعي���������ة ببقية بلديات 

الوالية 
 

شعبة والية تيسمسيلت تفتتح مدرسة قرآنية:
تعلم جمعي���������ة العلماء بتيسمس���������يلت كل المهتمين بافتتاح 
التس���������جيل في نادي الترقي للقرٱن الكري���������م الكائن بالحي 
المعروف ب ) داالس( حي المنظر الجميل خلف العيادة؛ 
وذلك ابت���������داء من الفاتح جوان إل���������ى 30 منه؛ والبرنامج 

سيكون كالٱتي:
ناثا يوميا في أيام العمل من  »األطف���������ال الصغار  ذكورا واإ

الساعة 8 إلى 12.
» البنات والنساء يوميا في أيام العمل من الساعة 2 إلى 

4 زواال.
» األوالد الصغار دون سن 12 سنة بعد العصر إلى قبيل 

المغرب أيام الجمعة والسبت والثاثاء .
» الكبار بعد سن 12 سنة فما فوق؛ بين المغرب والعشاء 
أيام األح���������د واالثنين والثاثاء واألربع���������اء؛ على أن يقوم 

عليهم دكاترة مختصون مجازون في القرٱن الكريم.
» درس مفتوح في السيرة النبوية بين المغرب والعشاء كل 

يوم خميس.
» درس مفت���������وح في الفقه بين المغرب والعش���������اء كل يوم 

سبت.
) للتفصيل ومعلومات أخرى الرجاء االتصال بالمدرس���������ة 

في التوقيت المذكور، كل حسب فئته(. 

شعبة والية قاملة وتنشئة اجليل على التعلق بقضية فلسطني:
رياحين  نادي الصنوبر التابع لش���������عبة قالمة يستصرخون 
الضمير العربي لنصرة فلسطين الجريحة بمسرحية متميزة 
على مرأى أوليائهم بعنوان: » فلسطين تصرخ أين إخواني 

».. أمام مدرسة الفتح - فرع الصنوبر.
كان ذلك يوم األحد 11 شوال 1442 / 23 ماي 2021 
حيث تهدف مديرة المدرس���������ة من خال هذه االنشطة التي 
يقوم بها التاميذ في ظل العدوان على أهلنا في فلسطين 
إلى تنشئة الجيل على التعلق بقضية فلسطين التي كانت 
األمة إلى وقت قريب تعتبرها القضية االولى للمس���������لمين 

قبل أن نشهد هذه الهرولة نحو التطبيع.

شعبة والية الطارف يف تظاهرة نصرة فلسطني
بمناسبة مرور 90 سنة عن تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وتضامنا مع شعبنا بفلسطين الحبيبة ،فلسطين 
الشموخ والصمود وتكريما للفائزين في المسابقة الرمضانية 
الوالئية للقرآن الكريم الش���������يخ رشيد بشاني الطبعة األولى 
نظم األس���������بوع الماضي المكتب الوالئي للجمعية بالطارف 
احتفاال حضره جمع غفير من المتس���������ابقين وأهاليهم وكذا 
السيد مدير الثقافة ، السيد مدير الشؤون الدينية واألوقاف، 
والسيد رئيس بلدية بوثلجة وثلة من االئمة ومفتشي التربية 

بالوالية.


