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نشاطات الُشعب

التابع  الش���������هاب  مرك���������ز  احتضن 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بوالي���������ة س���������طيف، ي���������وم االثني���������ن 
المصادف ل���������� 05 جويلية فعاليات 
الحفل التكريمي لطلبة القرآن الكريم 
بمدارس الجمعية، حيث تم تكريمهم 
بجوائر مادية م���������ع تقديم مجموعة 
لمعلمات  والتكريمات  الهداي���������ا  من 

ومعلمي القرآن الكريم.
افتتح���������ت فعالي���������ات اللق���������اء بتالوة 
آيات بين���������ات من الق���������رآن الكريم، 
ثم االس���������تماع إلى النشيد الوطني 

ونش���������يد الجمعية، لتحال بعد ذلك 
الكلمة للسيد رئيس المكتب الوالئي 
للجمعية األستاذ موسى ميلي، وقد 
ثمن هذا األخي���������ر جهود المعلمين 

واألساتذة.
كما نوه األستاذ أحمد ظريف بجهود 
الشعبة والمعلمين داعيا إلى أهمية 
تعليم القرآن الكريم لألبناء والبنات 
كونه الحصن األكبر لحمايتهم أمام 
التي تواجههم في  التحديات  جميع 

الحياة اليومية.
فاروق. ر

شعبة سطيف حتيي ذكرى االستقالل بتكريم حفظة القرآن الكريم

اختتمت دورة علوم القرآن بنادي الشيخ محمد شعلي لتعليم القرآن 
وعلوم���������ه، والتابع لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين بوالية 
تلمسان، وذلك يوم 23 ذو القعدة 1442ه� الموافق ل� 03 جويلية 
2021م. بتأطير من الدكتور عبد القادر طهراوي، وقد تضمنت 
ه���������ذه الدورة معاني مصطلح علوم القرآن وأهم الفروق بين القرآن 
والحديث القدس���������ي وفوائد دراس���������ة علوم القرآن، إضافة إلى تاريخ 
علوم القرآن الكريم ) النشأة والتطور (، وأيضا علوم تنزيله وترتيله 
وتدوينه وتأويله وتدليله، كما تم التطرق إلى مقاصد القرآن الكريم، 
عج���������از القرآن الكريم، وكذا إلى الش���������بهات حول القرآن الكريم،  واإ

وفي ختام الدورة سلمت شهادات المشاركة للطلبة المشاركين.
اهلامشي.م

شعبة تلمسان ختتم دورة يف علوم القرآن بنادي الشيخ حممد شيعلي

افتتاح ناد قرآني جديد بربيكة  
ش���������عبة  افتتح���������ت 
لجمعي���������ة  بريك���������ة 
المس���������لمين  العلماء 
بوالي���������ة باتنة، ناديا 
قرآني���������ا جديدا بحي 
وذل���������ك  النص���������ر، 
بعدما تم تجهيزه من 

طرف بعض المحسنين، حيث استقبل النادي عدد من 
األطفال لتعليم وحفظ القرآن الكريم.

شعبة أوالد سي سليمان تقدم هبة تضامنية لسكان خنشلة
قدمت شعبة أوالد سي سليمان لجمعية العلماء المسلمين 
لوالي���������ة باتنة هبة تضامنية لس���������كان خنش���������لة في ظل 
الحرائق التي ألتهمت غاباتها مؤخرا، حيث تجند شباب 
أوالد س���������ي س���������ليمان بتنظيم قافلة إغاثية، وقد تمثلت 
ه���������ذه اإلعانات في مياه معدنية، حليب، أدوات طبية، 
أغ���������راض فالحية، ونقلت هذه المس���������اعدات إلى والية 
خنشلة ضمن قافلة شبابية تحت إشراف شعبة أوالد سي 
سليمان، وتم ذلك بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي 
البلدي ورئيس الدائرة ألوالد سي سليمان وبالتنسيق مع 
الدكت���������ور الطاهر زواقري عميد كلي���������ة الحقوق والعلوم 
السياسية بوالية خنشلة الذي استقبل شباب والية باتنة 

من أجل توجيههم.

شعبة »نقاوس« بباتنة تقدم مساعدات للمستشفى
قدمت شعبة نقاوس بوالية باتنة مجموعة من المساعدات 
لصالح مستش���������فى »نقاوس«، والمتمثل���������ة في كميات 
معتبرة من ق���������ارورات المياه، إضافة إلى مس���������تلزمات 

أخرى موجهة خصيصا لمرضى وباء كورونا.

اختتام الشهر األول من الدورة الصيفية 
القرآنية بنادي السراج بباتنة

نظم نادي السراج بوالية باتنة رحلة ترفيهية إلى حديقة 
األلعاب لفائدة التالميذ المش���������اركين في الدورة الصيفية 
القرآنية، وذلك في ظل اختتام الدورة في الش���������هر األول 
من الدورة الصيفية القرآنية، كما قام النادي بتنظيم يوم 
دراسي إحياء للذكرى ال�59 السترجاع السيادة الوطنية 

وذلك لفائدة طلبة المدرسة.

  املخيم الصيفي التاسع لشعبة باتنة 

انطلقت فعاليات المخيم الصيفي التاس���������ع لشعبة والية 
باتنة بوالية س���������كيكدة - تمنارت- لفائدة طلبة النوادي 
القرآنية، حيث سيمتد هذا المخيم طيلة شهرين كاملين 
ضمن أفواج أسبوعية في جو ترفيهي تربوي مع األخذ 
باالحتياط���������ات الالزمة لمنع تفش���������ي وباء كورونا، وقد 
تم تقليص عدد المش���������اركين وتفويجه���������م ضمن أفواج 

صغيرة.
متابعة: أشرف شنة

أخبار من الشعبة الوالئية باتنة

قدم الشيخ المختار بن عامر يوم السبت 22 
ذو القع���������دة 1442ه� الموافق ل���������� 02 جويلية 
2021م دورة علمي���������ة تح���������ت عنوان »مفاتيح 
التعامل مع السنة«، وقد استهلت الدورة بكلمة 
ترحيبية قدمها رئي���������س المكتب البلدي ورئيس 
لجنة الوعظ واإلرش���������اد بالمكتب الوالئي الشيخ 
أحمد بن شعش���������وع، ثم أشار الشيخ غالم عبد 
اهلل رئيس المكتب الوالئي للحديث عن النتاج 
العلمي للشيخ المختار بن عامر، هذا األخير 
ال���������ذي تحدث بالمناس���������بة عن كتابي���������ه اللذين 

سيصدران قريبا، كما أشار األستاذ غالم عبد 
اهلل في حديثه إلى الدور اإلعالمي الذي تقوم 
به جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين داعيا إلى اإلطالع عليها 

لالستفادة من أقالمها.
ث���������م وجهت الكلمة للش���������يخ المختار بن عامر 
مذكرا أهل بن س���������كران بقول الش���������يخ الهادي 
الحسني الذي س���������ماها ببن يقضان، وقد حدد 
الشيخ كيفية التعامل مع السنة من خالل الرواية 
والدراي���������ة والتنزيل مضيف���������ا أن دائرة االهتمام 

تنحصر في الفهم والتنزيل، ألن الفهم الس���������ليم 
للنصوص ضرورة حتمية في إطارها المعمول 
به فيما يخص األطر والقواعد والمعالم إضافة 
إل���������ى المقاصد وفهم اللغة باعتبارها الس���������ياج 
المنيع الذي تفهم به األحكام، وقد أكد الش���������يخ 
المخت���������ار بن عامر بأن اإلخالل بهذه القواعد 
يؤدي إلى الفوضى، مضيفا بأن القرآن الكريم 
هو المصدر األول للتشريع، وأن الفهم السليم 

للسنة النبوية يتأتى من فهم القرآن الكريم.
اهلامشي.م

شعبة تلمسان تنظم دورة »التعامل مع السُـّّنة«  بنب سكران

كرمت ش���������عبة جمعية العلماء المس���������لمين لوالية قسنطينة، 
التالمي���������ذ الناجحين في الطور اإلبتدائي، وذلك من خالل 
تقديم ش���������هادات تكريمي���������ة ومحافظ لهم، وق���������د كان موعد 
التكريم يوم الس���������بت 03 جويلية 2021م بحضور رئيس 
المكتب الوالئي األستاذ عبد العزيز شلي وأولياء التالميذ، 
كما س���������تكرم الش���������عبة أيضا في قادم األيام التالميذ الذين 
لم يتحصل���������وا على معدل النجاح، وذلك من أجل تحفيزهم 

ومرافقتهم النفسية.

شعبـة قسنطينة تكرم الفائزين يف مسابقة جائزة اإلمام عبد احلميد ابن باديس حلفظ القرآن الكريم

تزامنا مع الذكرى ال� 59 السترجاع 
والمصادف  الوطني���������ة  الس���������يادة 
ل� 05 جويلية، قامت ش���������عبة أم 
البواقي لجمعية العلماء المسلمين 
بفتح مقر إداري جديد لها، وذلك 
بحضور أعضاء المكتب الوالئي 

وبعض رؤساء الشعب البلدية.
حيي. خ

افتتاح مقر جديد لشعبـة »أم البواقي«

افتتاح املكتب اجملدد لبلدية سيدي الشحمي حبي النجمة "وهران"

إحياء للذكرى ال�59 لعيدي 
االستقالل والشباب، أشرف 
العلماء  جمعي���������ة  رئي���������س 
الجزائريي���������ن  المس���������لمين 
الدكتور عبد الرزاق قسوم 
ووالي والي���������ة عنابة جمال 
الدين بريمي وبمعية الوالي 
المنتدب للمقاطعة اإلدارية 

ب���������ن مصطفى ب���������ن عودة 
بوشاشي،  وس���������يلة  السيدة 
على افتتاح مدرس���������ة عبد 
الحميد بن باديس لتحفيظ 
الق���������رآن الكريم بحي وادي 
زي���������اد ببلدي���������ة واد العنب 
اإلدارية  للمقاطعة  التابعة 

بن مصطفى بن عودة.

افتتاح مدرسة "عبد احلميد ابن باديس" 
بواد العنب "عنابة" 


