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أحيت شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
لوالية تيزي وزو ذكرى تأسيسها المصادف يوم 
18 شـــــــــعبان 1436هـ الموافق لــــــــــ 06 جوان 
2015م، وذلـــــــــك بحضـــــــــور أعضـــــــــاء المكتب 
الوطنـــــــــي األســـــــــتاذ المجاهد طارق بن شـــــــــين، 
والدكتورة رشـــــــــيدة زبيري، إلـــــــــى جانب الرئيس 
الشرفي للشعبة سي الحاج محند الطيب مترجم 
القرآن الكريـــــــــم إلى اللغـــــــــة األمازيغية، ورئيس 
الشعبة األستاذ محمد صالح لحضيري وكّل من 
األســـــــــاتذة: مهنة نايت يوسف، حكيم حرشاوي 
الشـــــــــعبة بالوالية، مصطفى خوجة،  مؤســـــــــس 
ســـــــــي حمدان اعمر، سي يوسف محند أمزيان، 
الطيب نايت ســـــــــليمان، سي سعيد محند أكلي، 
مام مسجد  يوسف حســـــــــين مصطفى بوغانم، واإ
جنوب غرب تيزي وز يونس العربي الذي افتتح 
اللقاء بآيـــــــــات بينات من الذكـــــــــر الحكيم، كما 
حضر النشاط اإلمام صادوق رشيد إمام مسجد 
شـــــــــرفاوي المتواجد بقلب مدينة تيزي وز، وكذا 
الشـــــــــيخ عبد العزيز بن شغنين الرئيس األسبق 

لشعبة والية سطيف. 
فـــــــــي ختام هذا النشـــــــــاط تّم تكريم الســـــــــّيد محند 
أكلي تقديرًا لجهوده المادية واإلعانات الداعمة 
لنشر رســـــــــالة العلم والتربية التي تقدمها شعبة 
جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين بالوالية، 
كما ُنظم بمناســـــــــبة هذه الذكرى معرض للصور 
الفوتوغرافيـــــــــة التي وّثقت مســـــــــار وأعمال رائد 
االصـــــــــاح في الجزائر، وصـــــــــور أخرى وثقت 

إنجازات الشعبة وذلك تعريفا بنشاطاتها. 

دعـــــــــا أعضاء المكتـــــــــب الوالئي لشـــــــــعبة والية 
تيزي وزو بمناســـــــــبة هذا اللقاء إلى إدراج اللغة 
األمازيغية ضمن شعار جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين والمتمثل في "اإلسام ديننا، العربية 
لغتنا، الجزائر وطننا"، وذلك من أجل مصلحة 
الوطن والمصلحة العمومية، وضمانًا لتجســـــــــيد 
رســـــــــالة جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين الجزائرين 

وترسيخها في الناشئة. 
هذا وأكد األستاذ محمد الصالح لحضيري رئيس 
الشعبة، بأّن جمعية العلماء المسلمين تحرص 
جاهـــــــــدة على مرافقـــــــــة األوضـــــــــاع االجتماعية 
والفكريـــــــــة بالمنطقـــــــــة رغم التحديـــــــــات الكبيرة، 
داعيا فـــــــــي هذا الصدد إلى ضرورة إدراج اللغة 
األمازيغية في شعار جمعية العلماء المسلمين 
الجزائرييـــــــــن، وحســـــــــبه ألن األوضـــــــــاع الحالية 
للوطن تقتضي ذلك، وهذا من أجل تعزيز الثقة 
بين الجمعيـــــــــة والمواطنين بالمنطقة، ومن أجل 
مجابهة كّل التحديات الداخلية والخارجية التي 

تهدد المنطقة وسكانها. 
كما أشار رئيس الشعبة إلى أّن جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين من خال مدرسة شعبتها 
بوالية تيزي وزو، تحرص على تجسيد خدمات 
تربوية وتعليمية كتدريـــــــــس اللغة العربية واللغة 
االنجليزية والعلـــــــــوم الطبيعية إضافة إلى حفظ 

وتدريس تعاليم وأحكام القرآن الكريم. 
في ذات الســـــــــياق، تحدث األســـــــــتاذ مهنة نايت 
يوســـــــــف، نائب رئيس الشـــــــــعبة، عن نشاطات 
جمعية العلماء المســـــــــلمين بالوالية مشـــــــــيرا إلى 

النشاط الذي نظمته الشـــــــــعبة إحياء ليوم العلم 
المصادف يوم 16 أفريل 2016م بدار الثقافة، 
والذي شـــــــــهد قبوال وترحيبا واستحسانا من قبل 
الحضور، كما تحدث عن النشاطات المناسباتية 
التي تحرص على إحيائها الشـــــــــعبة، باإلضافة 
إلى النشاطات التي ُنظمت بالتنسيق مع مديرية 
الثقافة بالوالية، كما تحدث األستاذ مهنة نايت 
يوسف عن دور الشـــــــــعبة في التعريف بعلماء 
منطقة الزواوة الذين خدموا الدين والوطن وكانوا 
سادة العلم في زمانهم وذلك من خال الندوات 
الفكريـــــــــة والعلمية التي يشـــــــــارك فيها مجموعة 
من الباحثيـــــــــن والمتخصصين، هذا ودعا نفس 
المتحدث إلـــــــــى ضرورة إضافة اللغة األمازيغية 
إلى شعار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

باعتبـــــــــار أن المصلحـــــــــة الوطنية تســـــــــتلزم هذا 
اإلجراء.

كما تطرق األستاذ حكيم الشاوي الرئيس األسبق 
للشعبة ومؤسســـــــــها، والذي تطرق في مداخلته 
التي ألقاها بالمناســـــــــبة إلى دور كّل من حسان 
حوتـــــــــان وعمر قرفي ورابح بونار في ترســـــــــيخ 
رســـــــــالة جمعية العلماء في منطقة تيزي وزو، 
كما تحدث عن محطات تأسيس الجمعية بوالية 
تيزي وزو وعـــــــــن االتصاالت واللقاءات العديدة 
مع المكتب الوطني وصوال إلى تاريخ 06 جوان 
2015م الذي انعقد فيـــــــــه اجتماع مع أعضاء 
المكتـــــــــب الوطني بمســـــــــجد النور اللة ســـــــــعيدة 
بمدينة تيزي وزو لُيعلن رسميا عن قرار تأسيس 

شعبة جمعية العلماء المسلمين بالوالية.

شعبة والية تيزي وزو حتيي ذكرى تأسيسها

 شعبة والية وهران تستقبل وفدا 
عن املكتب الوطين جلمعية العلماء

استضافت شعبة جمعية العلماء المسلمين لوالية وهران 
مساء يوم الخميس24/6/2021 الفارط وفدا من المكتب 
الوطني، والمتمثل في كّل من األساتذة: طارق بن شين 
وقدور قرناش وموســـــــــى بابا أحمد، وتحت رئاسة رئيس 
الشـــــــــعبة الوالئية الدكتور مبـــــــــارك برادعي، حيث تّم في 
هذا اللقاء عرض نشاطات الشعبة وجهودها في تجسيد 

رسالة الجمعية التربوية والعلمية والثقافية والتضامنية. 

معهد عثمان بن عفان بسطيف 
يستقبل فضيلة الدكتور علي حليتيم

معهد  طلبـــــــــة  حظـــــــــي 
بـــــــــن عفـــــــــان  عثمـــــــــان 
لتدريس القـــــــــرآن الكريم 
لجمعية  التابع  وعلومه 
المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء 
بجلســـــــــة إيمانية تربوية 
مـــــــــع فضيلـــــــــة الشـــــــــيخ 
حلتيم،  علـــــــــي  الدكتور 
 25 الجمعة  يوم  وذلك 
فيها  تناول  وقد  جوان، 
الدكتور عدة نقاط مهمة 

تعتبـــــــــر الحصن المنيع ضد دعوات التشـــــــــكيك واألفكار 
همال العلم الشـــــــــرعي،  الهدامة التي تدعو إلى االنهزام واإ
ومن أبرزها معرفة قيمة هذا العلم وهذا الطريق والتحلي 
بأخاق العلم والعمل به حتى يكون طالب العالم داعية 
بعلمـــــــــه قبل مقاله، وأيضا الدعوة إلى هذا العلم واالنتقال 
من التلقي إلى التلقيـــــــــن والصبر والصدق مع اهلل والتي 
تعتبر أهم زاد وســـــــــبب التوفيق والوصول ونيل رضا اهلل 

سبحانه وتعالى. 

في إطار الهبة التضامنية التي بادرت بها جمعية العلماء منذ بداية 
انتشار فيروس كورونا، أشرف السّيد والي والية الوادي صبيحة يوم 
الخميس 24 جوان 2021م على عملية تســـــــــليم 46 جهازا )حقيبة 
تنفـــــــــس اصطناعي( لتوزيعها على مختلف المصالح والمؤسســـــــــات 
الصحيـــــــــة الخاصـــــــــة بمكافحة فيروس كورونا كوفيـــــــــد 19، وجدير 
بالذكر أن الهبة المتمثلة في الحقائب التنفســـــــــية االصطناعية التي 
وزعتهـــــــــا الجمعية هي بالتعاون مع جاليتنا الجزائرية بالخارج تحديدا 
جمعية "جزائريون متضامنون" وجمعية الوقف اإلسامي عن طريق 

تنسيق ووساطة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

نظـــــــــم المكتب الوالئي لجمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين بوالية 
البليـــــــــدة يـــــــــوم 19 جوان 2021م مســـــــــابقة علميـــــــــة تربوية ضمت 
مختلـــــــــف نوادي الجمعية الخاصة بالفئة العمرية 5 ســـــــــنوات للطور 
»التحضيري«، وقد حاز نادي »الشـــــــــيخ البشير اإلبراهيمي« على 
المرتبة األولى في هذه المســـــــــابقة حيث سلمت له كأس االستحقاق 

مرفوقة بشهادة. 

في إطار الجهـــــــــود التضامنية وضمن 
التي قامت  الحملة اإلغاثيـــــــــة الوطنية 
بهـــــــــا جمعية العلماء لتوزيـــــــــع الحقائب 
المســـــــــاعدة على التنفس، قامت شعبة 
دلـــــــــس لجمعيـــــــــة العلمـــــــــاء المســـــــــلمين 
أمســـــــــية  بومرداس  بوالية  الجزائرييـــــــــن 

يوم الثاثـــــــــاء 22 جوان2021 بتوزيع 
الحقائب المخصصة لمستشفيات والية 
بومرداس، والبداية كانت بتسليم عشر 
)10( حقائـــــــــب طبية مســـــــــاعدة على 
التنفس للمؤسسة العمومية االستشفائية 

»محمد بوداود« بدلس. 

توجه شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بلدية بئر 
العاتر بوالية تبسة، كلمة شكر مشفوعة باالمتنان والتقدير 
إلى الشخص الذي أوقف أرًضا مساحتها 1200م بمنطقة 
العقلة الجديدة، وذلك من أجل تشييد مدرسة قرآنية بنظام 

داخلي تحمل اسم الشيخ العامة »العربي التبسي«، وعليه  
تناشد الجمعية المحسنين مد يد العون إلقامة هذا الصرح 

القرآني الذي سيضم: مدرسة قرانية ومصلــــــّى ومبيتا إضافة 
إلى مطعم وملعب جواري. 

والي والية الوادي يستقبل وفد شعبة اجلمعية ويشرف على حفل توزيع احلقائب الطبية

شعبة البليـــدة تنظم مسابقة لتالميذ نوادي اجلمعية

شعبة بلدية دلس ببومرداس توزع أجهزة التنفس

وقف أرض مبساحة 1200م لبناء مدرسة قرآنية »الشيخ العربي التبسي«

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش


