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ق���������ام وفد من جمعية العلماء المس���������لمين 
المتكون من األس���������اتذة: طارق بن شين 
وبابا أحمد موسى وقدور قرناش وحسين 
بوطاوي، بزيارة تحفيزية إلى شعبة والية 
تيسمسيلت، وبالمناسبة أشرف الوفد على 
وضع مكتب مسّير للشعبة بالوالية، هذا 
الشعبة في تجس���������يد برنامجها  وانطلقت 
بداية م���������ن التربية والتعلي���������م، وذلك من 
خالل انتشار نوادي تحفيظ القرآن الكريم 
في مناطق عدة بالوالية، وقد حظي هذا 
بإقب���������ال كبير من س���������كان الوالية، األمر 
استيعاب العدد الكبير من الطلبة. قبل أهل البر واإلحس���������ان كي تتمكن من الذي جعل الش���������عبة تطالب بالدعم من 

المس���������ابقة  فعاليات  اختتمت 
السنوية لحفظة القرآن الكريم، 
شعبة  تنظيم  من  والمس���������ابقة 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
لوالية سطيف بمشاركة الطلبة 
المتمدرسين على مدار السنة 
في ن���������وادي ومدارس الجمعية 
بالوالية، وهذا تحت إش���������راف 
لجن���������ة التحكيم الت���������ي أعلنت 
عن أس���������ماء الفائزين في هذه 

الطبعة لسنة 2021م، 
والجدي���������ر بالذكر أّن ش���������عبة 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
بوالية سطيف نظمت احتفالية 
كبيرة وهذا بمناس���������بة الذكرى 
90 لتأس���������يس جمعية العلماء 
حض���������ر  وق���������د  المس���������لمين، 
االحتفالي���������ة القي���������ادة الوطنية 
للجمعي���������ة يتقدمه���������م الش���������يخ 

الرئيس عبد الرزاق قسوم.

شعبة والية تيسمسيلت تنطلق من جديد

اختتام فعاليات مسابقة حفظ القرآن اليت تنظمها شعبة والية سطيف

شعبة والية بشار ترافق طلبة بكالوريا 2021
رافقت ش���������عبة جمعية العلماء المس���������لمين لوالية بش���������ار الطلبة 
المقبلي���������ن على امتحان بكالوريا 2021، وذلك من خالل تقديم 
دروس الدعم لهم، والتي يؤطرها أس���������اتذة مختصون في جميع 
المواد والمناهج التعليمية، كما يحظى الطلبة بمتابعة نفس���������انية 
من قبل األخصائيي���������ن لتوجيههم والرفع م���������ن معنوياتهم، وقد 
سبق وأن قدمت الشعبة دروس الدعم لتالميذ الطور االبتدائي 

والموسط وهذا يدخل ضمن برنامج الشعبة الفاعلة بالوالية. 

الدكتور حممد بوركاب يف زيارة إىل والية سطيف
نزل الش���������يخ المقرئ الدكتور محمد بوركاب مؤخرا ضيفا على 
والية سطيف، وذلك بمناس���������بة افتتاح مسيرة برج القرآن الكريم 

التعليمية.

شعبة سعيدة ترّسخ القضية 
الفلسطينية يف نفوس الناشئة

نظمت ش���������عبة جمعية العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين لوالية 
سعيدة لقاًء تضامنيا مع اإلخوة في غزة إثر األحداث األخيرة، 
وتمحورت نش���������اطات اللقاء حول التعريف بالقضية الفلسطينية 
ومحوريتها في قضايا األمة، وقد جرت فعاليات النشاط بمقرأة 
الش���������يخ مبارك الميلي بالرياض يوم األربعاء 28 شوال 1442 

هجرية الموافق ل: 09 جوان 2021 ميالدية.

مجعية العلماء تعزي الشيخ الشاب 
الدكتور غوثي العثماني يف وفاة والدته

على إثر وفاة والدة الشيخ الشاب الدكتور 
غوث���������ي العثماني الفت���������ى الواعد عضو 
الشعبة الوالئية لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين لوالية تلمس���������ان، تقدم جمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين أخلص 
تعازيها وأعظم مواساتها للشيخ الدكتور 
غوثي العثماني ولكّل أفراد األسرة وأهل 

وآل الفقيدة س���������ائلين اهلل تعالى أن يتغمدها بواس���������ع رحمته وأن 
يرزق ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

اختتام دورة فقهية بالشلف يف شرح منت 
ابن عاشر على املذهب املالكي

اختتمت فعاليات الدورة التكوينية في شرح متن ابن عاشر على 
المذهب المالكي، والتي انطلقت من أول يوم من شهر رمضان 
الف���������ارط، وقد نظمت الدورة باس���������م جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين بالمركز الثقافي اإلسالمي من تأطير األستاذ أحمد 
نعاس لعراب���������ة المتخصص في العلوم الش���������رعية، وقد جمعت 
الدورة بين التدريس تقديما وشرحا واستنتاجا مع فنيات اإلبداع 
في إف���������راز المفاهيم الصحيحة وأثرها ف���������ي الواقع المعاش مما 

يعطي الوعد الثابت في تحقيق أفق المستقبل للجيل.

اختتام السنة الدراسية مبدرسة البصائر
اختتمت السنة الدراسة 2020/2021م في مادة التدبر القرآني 
بمدرسة البصائر القرآنية التابعة لجمعية علماء المسلمين »فرع 
الخروب«، وجرت فعاليات االختتام بإش���������راف فضيلة الش���������يخ 

المقرئ األستاذ عبد اهلل سيليني. 

نظمت ن���������وادي جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين حفالت 
بمناس���������بة اختتام العام الدراس���������ي 2020/2021م، وهذا على 
ش���������رف البراعم الذين الزموا نوادي الجمعية على مدار الس���������نة 
الدراس���������ية، هذا وُتش���������رف نوادي ومدارس الجمعية على ترسيخ 
القيم اإلسالمية لدى الناشئة في إطار التربية والتعليم باعتبارها 
القاعدة األساسية التي تحرص عليها جمعية العلماء المسلمين، 
كما تنظم ش���������عب الجمعي���������ة تزامنا مع بداي���������ة العطلة الصيفية 
مخيمات صيفي���������ة توفر من خاللها للتالميذ جوا ترفيهيا وهادفا 

كحفظ القرآن الكريم. 

اختتام السنة الدراسية يف نوادي مجعية العلماء

احتضن -األس���������بوع الماضي - مقر 
مدرسة الشهيد سي امحمد بوقرة الواقع 
بحي الدردارة بمدينة خميس مليانة في 
والية عين الدفلى حفال بهيجا لصالح 
حفظ���������ة القرآن الكري���������م وذلك بحضور 
أوليائه���������م، وقد تم تنظي���������م هذا الحفل 

تكريم���������ا للحفظة وتحفيزا وتش���������جيعا لهم 
على حفظ كتاب اهلل العظيم، لإلشارة إن 
مدرسة الشهيد س���������ي امحمد بوقرة تتكون 
من ثالث فروع متواجدة بخميس مليانة، 
والتي تضم آالف الطلبة الذين يدرس���������ون 

وفق نظام التفويج.

في ظل النشاطات التضامنية التي سنتها 
لجنة اإلغاثة لجمعية العلماء المسلمين، 
قامت ش���������عبة بلدية تكسبت بوالية الوادي 
بعم���������ل تضامني لصالح المرضى، وذلك 
من خالل إع���������ارة المرض���������ى المصابين 
بوباء كورونا والذي���������ن يعانون من ضيق 

في التنفس أجهزة مس���������اعدة على 
التنفس، هذا وقد حصلت الشعبة 
بالوالية عل���������ى 25 جهاز تنفس، 
لدى  بالتس���������جيل  إعارتها  ويت���������م 
الش���������عبة وفق األولوية في حدود 

العدد الموجود. 

الش���������باب والطلبة  نظمت لجنة 
لجمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين 
الجزائريين، شعبة والية الوادي، 
حلقات تحضيرية لصالح طالب 
البكالوريا 2021م، وذلك بقاعة 
التدري���������س الكبرى ل���������دار االمام 
وتضمنت  تكسبت،  بحي  مالك 
الدورة نصائح وتوجيهات للطلبة 
المترش���������حين من تقديم المدرب 

األس���������تاذ عبد الرؤوف عتوسي، وحصة 
ش���������املة لمنهجية اإلجابة وكيفية اختيار 
الموضوع من تقديم االستاذ موسى دودي، 
كما تضمن برنامج الدورة حلقات تعليمية 
في اللغة اإلنجليزية م���������ن تقديم الدكتور 
عبد الغني حوبة والعلوم االس���������المية من 
تقديم الدكتور العربي ببوش، إضافة إلى 
التاريخ والجغرافيا من تقديم األستاذ الزبير 

بن بردي. 

عني الدفلى تنظم حفال خلتم القرآن الكريم

شعبة تكسبت بوالية الوادي تعري أجهزة تنفس للمرضى

شعبة الوادي تنظم دورة حتضريية لطلبة البكالوريا 2021م
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