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العدد:
1082 نشاطات الُشعب

 عق���������دت ش���������عبة العلم���������ة 
لجمعية العلماء المسلمين، 
اجتماع���������ا تحضيري���������ا مع 
المربيات، بمقر الش���������عبة، 
وذلك اس���������تعدادا للموس���������م 
الجديد، حيث تم من خالله 
الجانب األخالقي  ت���������داول 
للمربي���������ة وكذا االس���������تعداد 
وللتالميذ  له���������ن  النفس���������ي 
الجانب  إل���������ى  باإلضاف���������ة 
التنظيم���������ي ف���������ي عالق���������ة 
المربية بمش���������رف المدرسة 

واإلداري ومع لجنة التربية 
الشعب،  واألولياءوبمكتب 
وقد حض���������ر اللقاء كل من 
رئيس الش���������عبة، األس���������تاذ 
بلقاسم بوغرقة، إلى جانب 
الغفار نويوة، مسؤول  عبد 
المراقب���������ة والتنظيم وعضو 
بلجن���������ة التربي���������ة، وكل من 
األستاذات: إلهام أخصائية 
عضو  س���������مية  نفس���������انية، 
بلجن���������ة التربي���������ة، والمي���������ة 

مشرفة بنادي الطفل.

 8 األربعاء  يوم  الحديث  دار  مدرسة  تشرفت  
2021م،  15سبتمبر  ل�  الموافق  1443ه�  صفر 
العزيز  عبد  والشيخ  بوركاب  محمد  الشيخ  بزيارة 
القادر  األمير عبد  بجامعة  المدّرسان  السائب،  بن 
عبد  الشيخ  وبمدرسة  بقسنطينة،  اإلسالمية  للعلوم 
الحميد بن باديس للقراءات القرآنية، حيث كان في 
استقبالهما الشيخ الشيخ بن يونس آيت سالم وبعض 

األساتذة بمكتبة دار الحديث.

شعبة العلمة تعقد اجتماعا حتضرييا مع املربيات

زيارة أستاذين من جامعة قسنطينة إىل دار احلديث العامرة 

كرم والي والية تلمسان جمعية العلماء 
من  وغيرها  الجزائريين  المسلمين 
في  والناشطة  المساهمة  الجمعيات 
ظل جائحة كورونا، وقد حضر حفل 
الوالية  والي  السيد  من  كل  التكريم 
الوالئي  الشعبي  المجلس  ورئيس 
ومدير الصحة ومديري المستشفيات 
حسام  الدكتور  جانب  إلى  بالوالية، 
كريب رئيس جمعية التبادل المعرفي 
التكريم  بالمهجر، وجاء هذا  الدولي 
الذي حضيت به شعبة جمعية العلماء 
بوالية تلمسان نظير مساهمة الشعبة 
التي  األوضاع  من  التخفيف  في 
فرضها كوفيد 19، وذلك من خالل 
تزويد المستشفيات بالحقائب الطبية 
ومولدات  التنفس  على  المساعدة 
ومكثفات األكسيجين، ومما جاء في 

كلمة  الوالي حيث وجه  السيد  كلمة 
في  ساهم  من  لكل  وتقدير  شكر 
التخفيف من أوضاع هذه الجائحة، 
عملية  في  المساهمة  إلى  داعيا 

التلقيح للوصول إلى مناعة جماعية، 
مثمنا في نفس السياق جهود ودور 
األمن  ورجال  والممرضين  األطباء 
والحماية المدنية ومحسني الوالية. 

رشيد  الشيخ  نادي  أعلن 
والطفل  لألسرة  بشاني 
الستقبال  باستعداده 
للتسجيل  األطفال  أولياء 
واستقبال الملفات الخاصة 
الجديد  الدراسي  بالموسم 

هذا  2021م/2222م، 
النادي على حرصه  وأكد 
ومرافقة  خدمة  على 
وتنمية  ودعمهم  األطفال 
العقلية  وقدراتهم  مهاراتهم 
سيحضى  كما  والحركية، 

النادي طيلة العام الدراسي 
بمرافقة أخصائية أرطفونية 
األطفال  حالة  لمتابعة 
الذين يعانون مشاكل تأخر 
النطق والتوحد، كما سيقدم 
النادي برنامجا ثريا وفعاال 

الصغير  المتعلم  لتأسيس 
المتميز، من خالل تحفيظ 
والحديث  الكريم  القرآن 
وتحفيظ  الشريف،  النبوي 
وتعليم  واألذكار،  األدعية 
الهادفة،  التربوية  األناشيد 
عن  التواصل  تعليم  وكذا 
الشفوي  التعبير  طريق 
اللغات  وتعليم  والمسرح، 
لقسم  )الفرنسية(  األجنبية 
باإلضافة  التحضيري، 
إلى تعليم الرسم واألشغال 
ومختلف  اليدوية، 
الحركات  لتنمية  األنشطة 
جانب  إلى  الدقيقة، 
الدينية  المناسبات  إحياء 

والوطنية.

والي تلمسان يكّرم شعبة مجعية العلماء بتلمسان

نادي »مميز« بُشعبة الطارف يستعد الستقبال األطفال

السبت  يوم  سكيكدة  والية  شعبة  قامت 
 11 ل�  الموافق  1443ه�  صفر   03
شبابي  ناد  بتنصيب  2021م  سبتمبر 
نسوي »نادي الزهراء« يظم مجموعة من 
المكتب  رئيس  إشراف  تحت  األخوات، 
البلدي،  المكتب  ورئيس  ونائبه،  الوالئي 
بالشباب  المكلف  الوالئي  والمسؤول 

المكلفة باألسرة والمرأة والطفل، ومن خالل هذا  الوالئية  والطلبة، والمسؤولة 
الطاقات  فيه  تفجر  أين  ثقافي  تربوي  الصرح حضن  هذا  سيكون  التنصيب 

والمواهب المتعددة. 

شعبة سكيكدة تنصب نادي الزهراء النسوي

كان هذا شعار الرحلة التي نظمتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة 
غليزان ألشبالها يوم السبت 11 سبتمبر 2021 م ..

على منعطف الطرق بين الماضي والحاضر والمستقبل ينعطف القلب فنذكر 
أخانا المرحوم »نورالدين بلخير«  الذي كان باألمس القريب حاضرا فصار 
ماضيا. باألمس كان كالسنديانة تجّذرت في ضمير إخوانه فصار أكبر من 

الكلمات وعّز لذلك فيه الرثاء.
لم يكن المرحوم رجال عاديا فقد كان فوق العادي بكثير، لقد كان ظاهرة نادرة 

حين جمع في شخصه الكريم صفات الكرم والسخاء ونقاء القلب والسريرة. 
ذا كان لتصاريف القدر طعم العلقم أحيانا فإن المرحوم يشّذ عن هذه القاعدة  واإ

ألنه سيظل خالدا في قلوب جميع معارفه ومحبيه من أبناء الجمعية ...
في  يعيشون  أناس  النسيان، وهناك  ويقتلهم  في حياتهم  يموتون  أناس  هناك 
حياتهم وفي مماتهم. وفقيدنا الكبير ما زال حيا في مماته ألن ما خلفه من 

مواقف وذكريات جعله وتدا لخير جمعية أخرجت للناس ...
إن البكاء على الفقيد معناه هزيمة الحياة ذات الطموحات التي ال حدود لها 
أما أمام جبروت مالك الموت! وفي صراع اإلنسان من أجل الحياة يستطيع 

اإلنسان أن بخّلد اسمه بأعماله ومواقفه ..

قال أحد العظماء  عندما دنت منيته: »أخشى أن اكون قد أخذت من الحياة 
أكثر مما أعطيتها«. وبن دريس لم يخَش ألنه أعطى أكثر بكثير مما اخذ

أخيرا اقول: بما أن للجدول جفافه وللزيتون مواسمه وللمحارب استراحة فهكذا 
كان رحيلك أيها األخ الراحل إلى أحضان األبدية. فقد دعاك الرفيق األعلى 
فلّبيَت الدعاء ونحن نأسف كثيرا على رحيلك ومع أننا نؤمن أن الموت حق 
جميع  أن  أيضا  نؤمن  فإننا  خلقه  في  اهلل  لمشيئة  مرّد  ال  وأنه  جميعا  علينا 

األشياء الجميلة لها نهاية. فإلى جنات الخلد أيها الراحل الكريم.

إىل دار اخللد أيها الرجل الطيب نورالدين بلخري 

المسلمين  العلماء  جمعية  شعبة  نظمت 
ترفيهيا  تربويا  يوما  مستغانم،  بوالية 
لصالح التالميذ المدرسين بنوادي جمعية 
بلدية  بشاطيء  القرآنية،وذلك  العلماء 
حجاج بوالية مستغانم، من أجل االستعداد 

النفسي للموسم الدراسي الجديد.

تالميذ النوادي القرآنية مبستغامن يف يوم تربوي ترفيهي

جاء تقرير جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بخصوص الكتب الجديدة التي 
نشرتها وزارة التربية والتعليم، والتي تتضمن مجموعة من األخطاء التي ُوِجدت 
في كتب ومناهج الجيل الثاني 
بإعداد  قام  حيث  لإلصالح، 
وتأليف هذا التقرير فريق من 
البيداغوجيا،  التربويين وخبراء 
ويتضمن التقرير قسما خاصا 
للمواد  األول  الطور  بكتب 
في  العلمية  والمواد  األدبية 
الثانية،  والسنة  األولى  السنة 
األولى  بالسنة  خاصا  وقسما 

مم التعليم المتوسط.

تقرير اجلمعية خبصوص الكتب اجلديدة اليت نشرتها وزارة الرتبية

من إعداد : أ. قدور قرناش

قامت شعبة سطيف يوم 11 سبتمبر 
الشعب  مع  لقاء  بتنظيم   2021
البلدية المتواجده على مستوى تراب 
الدخول  حول  اللقاء  تمحور  الوالية 
الدخول  إنجاح  وسبل  االجتماعي 

التمهيدية  الجمعية  لنوادي  المدرسي 
كل  ونوقشت  والقرانية  والتحضيرية 
الى  التطرق  تم  كما  االشكاليات 
األمور التنظيمية وضروري االنضباط 
ونوقشت  وخطها  الجمعية  بقوانين 

األمور التنظيمية من طرف الحضور 
الى  المجتمعون  تطرق  األخير  وفي 
العمل  تخص  التي  المتفرقات  بعض 
داخل الجمعية والظروف التي تعيشها 

شعبنا ومدارسنا.

سطيف: لقاء تنظيمي للشعــــب البلديــــة مبقـــر الشعبــة الوالئيـــــة 


