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في أجواء إيمانية رائعة نظم نادي شباب الجزائر 
الف���������رع الجامع���������ي لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين -ش���������عبة غليزان - مشروع "العفة"، 
وذلك يوم األربع���������اء 12 ذي القعدة 1442 ه� 
المواف���������ق ل� 23 جوان 2021م، حيث تم تنظيم 
حفاًل تكريميًا للفتيات الجامعيات اللواتي ارتدين 
الحج���������اب وذلك بحض���������ور ثلة من المش���������ايخ 
واألس���������اتذة والضيوف وعلى رأسهم: الشيخ بن 
عودة حيرش عض���������و المكتب الوطني لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريي���������ن والدكتور عبد 
اهلل محجوبي والس���������يدة حس���������نة منصوري مديرة 
المعهد الجهوي للدراس���������ات والمعارف المقدسية 
وعضو في ائتالف المرأة العالمي لنصرة القدس 
وفلسطين والداعية والمرشدة طالبي عضو في 
دار اإلفتاء األوربية بفرنس���������ا إلى جانب ممثلين 

عن مكتب "شموع تلمسان".
بعد االستماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم 
لى النش���������يد الوطني، تداول على المنصة كل  واإ
من السيدة مديرة الثقافة والدكتورة هاجر وممثل 
نادي شباب الجزائر في كلمات حول العفة، ثم 
تم عرض شريط فيديو عن مشروع العفة تناول 
مختلف الطبعات الس���������ابقة إضافة إلى الطبعة 

الحالية. 

بع���������د ذلك ت���������داول عل���������ى المنص���������ة الضيوف 
المدعوين حيث ألقوا كلمات مؤثرة أش���������ادوا من 
خاللها بمجهودات ش���������باب الن���������ادي ومثابرتهم 
للحفاظ على المش���������روع وااللتزام به، ثّم باركوا 
للفتيات ارتدائهن للحجاب، وتمنوا لهن مس���������يرة 
حياتية زاخرة بالعطاء والعلم واإليداع، واعتبروا 
أن وج���������ود المرأة القوي���������ة والناجحة والمثقفة في 
المجتمع من ش���������أنه أن ينعكس إيجابًا ألن دور 
المرأة األساس���������ي هو التربي���������ة، كما نوهوا بدور 
ن���������وادي جمعية العلماء التي لم تهدأ ولم تكل أو 

تمل من أجل غرس قيم الخير والفضيلة. 
كما تم تكريم الدفعة األولى والثانية من الفتيات 
المحجبات، ليتخلل الحفل فقرات إنش���������ادية من 
طرف فرقة فيحاء النعيم، وعروض مس���������رحية 

وفقرات متنوعة مثل " علمني الحجاب ".
وتوجه الشيخ بن عودة حيرش بالتحية لكل الذين 
تكبدوا المشاق لحضور الحفل مركزًا على الدور 
الريادي لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
على تعزيز وتمتين التعليم الرس���������الي اإلسالمي 
الصحيح، كما بارك للفتيات إرتدائهن للحجاب 

رمز العفة والطهر والعفاف.
وأش���������ار الش���������يخ أن ارتداء الحجاب هو رسالة 
لآلخ���������ر تعلن فيه أن الحجاب حصانة وهو من 

أه���������م خطوط الدفاع أمام كل م���������ا يفعله أعداء 
اإلسالم.

 واعتب���������ر الش���������يخ بن ع���������ودة حي���������رش ان هذا 
اإلحتف���������ال ما كان ليتم ل���������وال ذاك الوعي الذي 
زرعه فينا اإلمام الش���������يخ عبدالحميد بن باديس 
ورفاقه من علماء الجمعية األفذاذ، وختم الشيخ 
كلمته متوجهًا بالشكر لكل من ساهم في إنجاح 

اإلحتفال وعلى األخص شباب نادي الجزائر.
كم���������ا ذكر الش���������يخ أن ه���������ذا المنظ���������ر المهيب 

للمحجب���������ات يعكس الص���������ورة الحقيقية "البهية" 
للش���������عب الجزائري "األصي���������ل بانتمائه العقدي 

والتمسك بالهوية اإلسالمية".
كما تابع الحضور عرضا عن القضية الفلسطينة 
باعتبارها القضية المركزية لألمة عامة ولجمعية 
العلم���������اء خاصة، وفي خت���������ام الطبعة تم تكريم 
األخوات المحجبات وضيوف الحفل بشهادات 
تكريمية ليختتم الحفل المبارك بوصلة إنش���������ادية 

و بدعاء طيب. 

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة غليزان : نادي شباب اجلزائر ينظم مشروع "العفة" لفتيات غليزان

مدرسة اللة فاطمة نسومر بالعلمة 
بسطيف تكرم احلافظات

بعد موس���������م دراس���������ّي قصير إلى حد ما، م���������ع ما فيه من 
مش���������قة على البالد والعباد، جراء الوباء الذي عطل أشغاال 
ومصال���������ح، لكنه حافل بعمل العاملي���������ن، واجتهاد المجدين 
المثابرين، كان لقاء الود والمحبة الذي احتضنته المدرس���������ة 
القرآني���������ة »اللة فاطمة نس���������ومر« تقييما لمش���������وار موس���������م 
1442ه�/2021م، وتكريما لمن ُهّن أهٌل للتكريم من أهِل 
القرآن وصفوة طالب العلم ومريديه، من طالبات المدرسة 

المتفوقات .
وفي مقدمهن الدرر السبع الخاتمات ألجزاء القرآن الثالثين 

هذا الموسم. 
درر أخرى، هذه الم���������رة هن أمهاتنا من نادي محو األمية 
»ف���������وج التقوى« المتحررات من أميته���������ن، وقد أكرمهن اهلل 
بختم س���������ورة البقرة حفظا، واتقان الشيء الكثير من أحكام 

التالوة. 
والنشاط اكتمل بتكريم طالبات فوج »الن�ور« المتألقات في 
المسابقة القرآنية«الفتح المبين« التي نظمت خالل الموسم 

بين أفواج نادي القرآن على مستوى المدرسة. 
وم���������ن أه���������ل التكري���������م، ومن ب���������اب العرفان، األس���������تاذات 
المجاهدات الب���������اذالت للوقت والجهد في س���������بيل تبليغ ما 
تعلمن على الوجه الذي يرض���������ي اهلل، واألخوات القائمات 
على المدرسة من الطقم اإلداري المشرف على حسن سير 

نشاطات المدرسة. 

شعبـــــــة بسكرة يف لفتة طيبة 
لصاحل طلبة البكالوريا

تكفلت ش���������عبة والية بسكرة بتوزيع 100 وجبة غذائية على 
مس���������توى فلياش وسيدي غزال لصالح طلبة امتحان شهادة 
البكالوري���������ا، حيث تم التكفل بطلب���������ة مركز االحرار بفلياش 
ومرك���������ز حي بوعصيد أحرار ومركز س���������يدي غزال أحرار 

ومركز ثانوية قروف ومركز رضا حوحو.

شعبة قاملة تنظم محلة إرواء العطشان
مع حّر الصيف وحاجة الّناس الملحة للماء خاصة في أماكن 
عملهم وفي مدارس حف���������ظ القرآن الكريم وتالميذ االمتحانات 
وغيرها نظمت ش���������عبة قالمة حملة« إرواء »تروي أهل القرآن 

والمرضى وطلبة العلم. بفضل اهلل تعالى. 
-المرحلة األولى شملت مدارس الجمعية في عاصمة الوالية. 

ليرتوي طلبة القرآن فيها. 09-07 جوان 2021 .
-المرحلة الثانية ش���������ملت مستشفى ابن زهر ومستشفى احمد 

بومهرة ليرتوي المرضى فيها ..
كما استفاد من الحملة الطلبة الممتحنين في شهادة البكالوريا 
بمتوسطة بديار الشيخ الحفناوي -بومهرة أحمد - 22 جوان 

. 2021
لجنة المرأة واألسرة والطفل - قالمة .

ت���������ّم يوم الس���������بت 09 ذوالقعدة 1442ه���������� الموافق ل�19 جوان 
2021م تنصيب الش���������عبة البلدية لجمعية العلماء المس���������لمين 
ببلدي���������ة »جبل مس���������اعد«، بحضور وفد م���������ن المكتب الوالئي 
ممثال في الدكتور جلول س���������عودي ونائبه األستاذ بطاط أحمد، 
واألستاذ فريد نايلي، واألستاذ عادل بن جغلولي واألستاذ قيس 
حريزي واألس���������تاذ حمود بن جدة، وقد تم تزكية األستاذ الشيخ 
لس���������لت عامر رئيسا للش���������عبة البلدية لبلدية جبل مساعد بوالية 

المسيلة. 

في يوم ماتع ممت���������ع - االثنين04 ذوالقعدة 
1442 المواف���������ق ل� 21 ج���������وان 2021 م- 
نظمت المدرس���������ة التحضيرية بدار الحديث 
حفال بهيجا أحياه براعمها وقد استهل الحفل 
بتالوة آيات بين���������ات من الذكر الحكيم تبعت 
بالنش���������يد الوطني ونش���������يد الجمعية »شعب 
الجزائر مسلم«، وقدم مدير المدرسة الجياللي 
ال���������واد كلمته الترحيبية وبعده تفضل الش���������يخ 
العماري ليلقي كلمت���������ه التي تحدث فيها عن 

دور العلم في بناء الحضارات ورقي 
األمم، ثم عرض البراعم أنش���������طتهم 
السنوية نذكر منها: تالوتهم لسور 
قرآنية وآيات مختلفة مرتلة باألحكام 
ومقاط���������ع أخرى من س���������ور مختلفة 
وأحاديث نبوية وأناشيد دينية ووطنية 
مختلفة كنش���������يد »يا حامل القرآن«، 
و»صلوا على أهل الكمال«، ونشيد 
»يا أمي«، وبع���������د ذلك قّدم البراعم 
مس���������رحية تحت عن���������وان: »صرخة 
طفل فلس���������طيني«، وقد أبدع البراعم في هذه 
المسرحية بلغة عربية فصيحة وبتمثيل كأنه 
الحقيقة بعينها مّما أثر في الحاضرين وأسال 

دموعهم وصفقوا لهم بش���������دة. 
جميل أن نربي أبناءنا على حب القرآن وسيرة 
المصطفى -صلى اهلل عليه وسلم - ونعلمهم 
المبادئ التي تحميهم مستقبال من الذوبان في 
اآلخر، إنه الجيل الزاحف بالمصاحف، وختم 

الحفل بكلمة األستاذ محمد الهاشمي عضو 
جمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين التي 
وجهها لألولياء داعيا إياهم إلى الحرص على 
تربية أبنائهم مذكرا بالجيل الذي رباه الرسول 
-صلى اهلل عليه وس���������لم - وعن الجيل الذي 
أنشأته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
الجيل ال���������ذي طهر أرض الجزائر من رجس 
االستدمار الفرنسي وعمالئه، ثم ختم حديثه 
بتوجيه الش���������كر والتقدير للمعلمات المربيات 
الالئي تعبن وسهرن طيلة السنة الدراسية من 
أجل تعليم هذه البراعم، كما توجه بالش���������كر 
لمدير المؤسسة الس���������يد الجياللي الواد على 
الدور العظيم الذي يقوم به في تنش���������يط هذه 
المؤسس���������ة، أما هؤالء البراعم فنرجو من اهلل 
العل���������ي القدير أن يمدهم بالتوفيق والس���������داد 
والرش���������اد وأن يحفظه���������م اهلل لدينهم ووطنهم 

ولغتهم واهلل ولي التوفيق .
أ.محمد الهاشمي .

انطلقت مساء االثنين 21 جوان بحمد اهلل 
الدورة الرياضية األولى لناشئة مدرسة العتيق 

القرآنية تحت شعار: »بالقرٱن نرقى«. 

تم التواص���������ل مع األولياء لتأكيد اش���������تراك 
أبنائن���������ا في الدورة، حيث تم تقس���������يمهم إلى 
16 فريقا م���������ع مراعاة الفئة العمرية، يحوي 

كل فري���������ق 8 العبين، موزعين وفق توقيت 
زمني معلن.

يق���������وم على تنظيم ال���������دورة النادي الرياضي 
التابع لمدرس���������ة العتيق القرآنية، بعد رس���������م 

الخطة مع مدير المدرسة. 
لقيت الدورة إقباال ممتازا من قبل الناش���������ئة 
وأوليائه���������م، ما حقق ش���������يئا م���������ن األهداف 
التربوية واالخالقية، وهو أن تكون المدرسة 
حاضنة حقيقية ألبنائنا وش���������بابنا، على أن 
يك���������ون من أعمالن���������ا المس���������تقبلية بإذن اهلل 
فضاءات أوس���������ع لمختلف شرائح مجتمعنا 

في مدينة عنابة. 

تنصيب املكتب البلدي لشعبة بلدية "جبل مساعد" باملسيلة

براعم دار احلديث بتلمسان حيتفلون باختتام السنة الدراسية باملدرسة التحضريية 

مدرسة العتيق القرآنية بعنابة تنظم دورة رياضية 


