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نظمت لجنة المرأة بشعبة والية خنشلة 
في الفاتح جوان ضمن سلسلة دوراتها 
األس���������بوعية دورة خاص���������ة باإلن���������اث 
موضوعها:  كان  بمقر)700س���������كن( 
)من أخالق حامالت القرآن ودورهن 
ف���������ي الرق���������ي بالمجتمع( م���������ن تأطير 
المرش���������دة الديني���������ة األس���������تاذة: نوار 
خديجة، وهو موض���������وع مهم انطالقا 
من حديث النب���������ي -صلى اهلل عليه 
وس���������لم –: »رب قارئ للقرآن والقرآن 
يلعنه( فقارئ )ة( يجب أن يكون خلقه 
القرآن كما جاء على لس���������ان عائشة 
-رضي اهلل عنها - لما س���������ئلت عن 
خلق النبي -صلى اهلل عليه وسلم - 

قالت كان خلقه القرآن الكريم. 

نظمت شعبة والية عين الدفلى 
ثقافي���������ة تحت عنوان  تظاهرة 
المقاومة«،  فلسطين  »أسبوع 
وقدم الدكت���������ور محمد تكيالين 
الوالئ���������ي  المكت���������ب  عض���������و 
»استراتجيات  بعنوان  مداخلة 
الحت���������الل  الصهيوني���������ة 
فلسطين«، حيث تكلم بإسهاب 
عن السياس���������ات المعتمدة من 
للسيطرة  صهيون  بني  طرف 

على فلسطين ومقدساتها.
كما ق���������دم كل م���������ن عضوي 
لجمعية  الوطن���������ي  المجل���������س 
األستاذين:  المسلمين  العلماء 

بون���������اب  مخت���������ار 
ماجوري  وتهام���������ي 
ح���������ول  مداخلتي���������ن 
القضية الفلسطينية، 
حي���������ث رك���������زا فيها 
الجمعية  دور  على 
في نص���������رة القضية 
عبر  الفلس���������طينية 
وكذل���������ك  التاري���������خ 
القواف���������ل  مجم���������ل 
المنظمة ألهل غزة، 

كما بعث مقرر لجنة اإلغاثة 
بالمكتب الوطني الشيخ يحي 
صاري شريط فيديو يشرح فيه 

يصال التبرعات  كيفية جمع واإ
ألهل فلس���������طين، كما تم على 
هامش التظاهرة اإلعالن عن 

جمع التبرعات لصالح القافلة 
رقم 05 الموجهة لفلسطين.

 جلنة املرأة بشعبة خنشلة يف دورة أخالق حامالت القرآن

شعبة عني الدفلى تنظم تظاهرة »أسبوع فلسطني املقاومة«

شعبة بلدية مجورة ببسكرة تنظم 
وقفة لدعم القضية الفلسطينية

 

في يوم الس���������بت 22/05/2021 على الس���������اعة العاشرة تمت 
وقفة تضامنية مع الش���������عب الفلس���������طيني بمقر جمعية العلماء 
المسلمين شعبة بلدية جمورة والية بسكرة، أفتتحت الوقفة بآيات 
من الذكر الحكيم، ثم دقيقة صمت ترحما على الش���������هداء الذين 
سقطوا بس���������بب العدوان الصهيوني، وبعدها تقدم رئيس الشعبة 
الس���������يد لطفي سناني بكلمة مختصرة عن معانات التي يعيشها 
الش���������عب الفلسطيني، والخطط التي يسعى اليهود لها من تهويد 
القدس وقتل وتش���������ريد وتهجير أهلها، ثم دعى المواطنين للتبرع 
بالمال على حس���������اب الجمعية BNA أو شراء األدوية واألجهزة 

الطبية .
وبعدها تقدم شاعر الجمعية توفيق زريبات الذي أدلى دلوه في 

أهل فلسطين .....
وبعدها أخذ السيد شكلة يوسف بكلمة الجمعية حيث أسهب في 

مواقف الجمعية في دعم القضية الفلسطينية ...
وقبل الختام كانت بعض مداخالت المواطنين .... 

وختم الشيخ عكسة مسعود بالدعاء بالنصر إلخواننا بفلسطين 
ورفع هذا اإلحتالل عن األرض المقدسة ...

كان شعار الوقفة 
القدس لنا واألرض لنا واهلل معنا 

وأنتي يا يهود ليس لكم شيء عندنا .

شعبة دلس ببومرداس تنظم دورة 
يف »الثقة بالنفس« 

قامت لجنة األسرة والمرأة والطفولة لشعبة دلس والية بومرداس 
ب���������دورة في »الثقة في النفس« من تأطير الدكتورة »زينب..ب« 
وذل���������ك بحضور فتيات نادي صانع���������ات التغيير التابع لجمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين.

نظم المكتب البلدي لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين دورة 
تكوينية تحت عنوان: الرس���������م العثمان���������ي، دورة تكوينية لصالح 
طالب���������ات البيان لتعليم القرآن" أطره���������ا الدكتور حمزة بن عالل 
وذل���������ك بحضور أعضاء المكتب الوالئ���������ي، وقد تطرق الدكتور 
إلى قواعد الرس���������م العثماني كقاعدة الح���������ذف والزيادة، وانتقل 
بعدها للتعريف بدور أبي األس���������ود الدؤلي ونقط اإلعجام ونقط 
اإلعراب، ثم أش���������ار إلى دور الخليل ب���������ن أحمد الفراهيدي في 
تغيير الح���������ركات، وختم الدكتور حمزة ب���������ن عالل دورته بأهم 
كتب علم الرسم، ككتاب المقنع ألبي عمر الداني وكتاب مورد 
الضمآن في رسم أحرف القرآن للخراز، وكتاب الطراز في شرح 

وضبط الخراز للتنسي وكتاب المحكم في نقط المصاحف.

املكتب البلدي ألوالد امليمون بتلمسان يف دورة تكوينية حول الرسم العثماني 

شعبة البليدة تستعد لبناء مدرسة قرآنية
اس���������تعدادا لبناء مدرس���������ة قرآنية بوالية البليدة، واتباعا 
للطرق القانونية في منح المشاريع قامت الشعبة بفتح 
االظرفة لتشييد مدرسة قرآنية حيث يعتبر هذا المشروع 

واعدا ألهل البليدة عامة ولجمعية العلماء. 

 بنهاية شهر شوال من سنة 1442ه� 
تّم إنه���������اء الدورة التكوينية في ش���������رح 
متن ابن عاشر على المذهب المالكي 
الممتدة من أول يوم من شهر رمضان 
لهذه الس���������نة إلى نهاية ش���������هر شوال 
والدورة باسم جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بالمركز الثقافي اإلسالمي 
من تأطير االستاذ أحمد نعاس لعرابة 

المتخصص في العلوم الشرعية. 
حي���������ث كان���������ت ال���������دورة متنوعة في 
برامجها، ثرية في محتواها، إذ جمعت 
التدريس تقديما وشرحا واستنتاجا مع 
فني���������ات اإلبداع في إف���������راز المفاهيم 
الصحيحة وأثرها في الواقع المعاش 
مما يعطي الوعد الثابت في تحقيق 

أفق المستقبل للجيل. 

الفضل كل الفض���������ل بعد اهلل يعود 
لكل من س���������اهم وساعد وقدم ومنح 
في إنج���������اح الدورة س���������واء المادي 
منه���������ا، أو المعنوي في اإلس���������هام 
بقسط وافر في إنجاح الدورة للسيدة 

مديرة المركز. 
وفي آخر يوم م���������ن الدورة تم توزيع 
شهادات على المتكونين عرفانا لهم 
لما ألفوا اإلقدام علي���������ه من المثابرة 
وحس���������ن الحضور م���������ع التقيد التام 
المركز، ونش���������ير أن غالبية  بنظام 
الذين حضروا من المتقاعدين، وهي 
رس���������الة قوية لكل م���������ن انقطع عن 
الوظيفة بحكم اإلحالة على التقاعد 
أنه يس���������تطيع أن يفيد ويستفيد مادام 

في العمر بقية. 

اختتام دورة فقهية بالشلف يف شرح منت ابن عاشر

نشاطات الُشعب
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