
األحــد:  03 - 09 ربيع األول 1443 هـ، الـموافق لـ: 10  - 16 أكتوبر  2021  م

انعقدت يـــــــــوم الجمعة 24صفر 1443هـ 
الموافـــــــــق ل 01 أكتوبـــــــــر 2021م على 
الســـــــــاعة التاســـــــــعة صباحا بمقر شـــــــــعبة 
األغـــــــــواط دورة المجلس الوالئي في دورته 
األولى، وبحضور األخوين األستاذ موسى 
بابا أحمد واألســـــــــتاذ أبو الفضل من لجنة 

التنظيمةبالمكتب الوطني.
افتتح أحـــــــــد طلبة الجمعية اللقاء 
بآيات بينات من الذكر الحكيم، 
تلتها كلمة ترحيبة لرئيس المكتب 
الوالئـــــــــي أ.د قدور موتح، وكلمة 
وكانت  موسى  لألستاذ  توجيهية 

بعد ذلك النقاط التالية:
* تالوة التقرير األدبي ومناقشته 
انتقـــــــــادا واقتراحا ثـــــــــم المصادقة 

عليه.
* تالوة التقرير المالي ومناقشته 

ثم المصادقة عليه.
* تزكية أحد اإلخـــــــــوة بعد انضمامه إلى 

عضوية المكتب الوالئي. 
* تشكيل لجنتي المساءلة والمراقبة المالية 

وتزكية أعضائهما.
* تزكيـــــــــة القائمـــــــــة االحتياطية ألعضاء 

المكتب الوالئي.
* تالوة البرنامج المســـــــــتقبلي ومناقشـــــــــته 
واثرائه من طرف الحضور ثم المصادقة 

عليه.
بناء على ما سبق أصبح المكتب الوالئي 

ملزما أمام المجلس بـ:
اآلليـــــــــات  بتفعيـــــــــل  األداء  تحســـــــــين   -

التنظيمية.
- استكمال تأسيس الشعب البلدية.

- الســـــــــعي فـــــــــي انجاز مشـــــــــروع مجمع 
الجمعية .

- السعي في إنشاء مدارس قرآنية جديدة 
انطالقا من التعليم التحضيري.
- تفعيل الجانب اإلعالمي .

وقد جـــــــــرت فعاليات هذه الـــــــــدورة في جو 
أخوي يســـــــــوده اإلحتـــــــــرام المتبادل، وكان 

اإلختتام على الساعة الثانية عشر .

شعبة األغواط تعقد دورة اجمللس الوالئي

تـــــــــم بتاريخ الخميس 22 صفر 
1443هـ الموافق لـ30 سبتمبر 
2021م، بنـــــــــادي عبد الحميد 
بن باديس مقر جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين -شعبة 
المشـــــــــرية- وفي تمام الساعة 
10:00 صباحا بمناسبة عودة 
النشاط لمحاضن الشعبة وذلك 
بعد توقيفه  للحد من انتشـــــــــار 
وباء كورونا؛ انعقاد أولى حلقات 
دورة علم النفس التربوي، والتي 
تم التطـــــــــرق خاللها لجملة من 
المعارف والمفاهيم منها التعليم 
والتعٌلم وشروطهما، إضافة إلى 
التعريج على سبل تطوير سير 
الكريم  القـــــــــرآن  تحفيظ  حلقات 

داخل المحاضن التربوية..
الدورة  تقديـــــــــم  وأشـــــــــرف على 
رئيس المكتب الوالئي لجمعية 
العلماء المســـــــــلمين الجزائريين 
أحمد  أبـــــــــو  الشـــــــــيخ  بالنعامة 
مصطفى عثمان طلبة، شملت 

هذه  الدورة كال من مشـــــــــرفات 
الشعبة باإلضافة إلى مرشدات 
جمعية الكوثر، وبما أن التربية 
مهنة شاقة وتتعامل مع النفس 
الدائم  العمل  وتتطلب  البشرية 
والتكوين والتطوير والتحســـــــــين 

خلصت  للمرشدات،  المستمر 
الـــــــــدورة في ختامهـــــــــا إلى عدد 
من التوصيات تخص الجانب 
التنظيمـــــــــي  وكـــــــــذا  التربـــــــــوي 
اســـــــــتكمال  التأكيد على  مـــــــــع 
الدورة بشـــــــــكل شهري في قادم 

اآلجال.
وقبـــــــــل الـــــــــدورة اآلنفـــــــــة الذكر 
المشرية  مكتب  قام  بأســـــــــبوع؛ 
بإجـــــــــراء دورة  تدريبيـــــــــة أخرى 
لشـــــــــباب المدارس القرآنية في 
وقد  واإللقاء،  العرض  مهارات 
حظيـــــــــت بتجـــــــــاوب كبير لدى 
المتدربيـــــــــن وكان لها وقع في 
نفوســـــــــهم من حيث بناء الذات 

وتقديرها.

دورة يف علم النفس الرتبوي بشعبة الـمشرية

معسكر تستأنف نشاطها العلمي والفكري 
اســـــــــتأنفت شعبة والية معســـــــــكر، نشـــــــــاطها العلمي والفكري 
والدعوي، وذلك وفق برنامج أســـــــــبوعي تضمن سنن أبي داود 
كل يوم الســـــــــبت، وتفســـــــــير رياض الصالحين كل يوم ثالثاء 

ومصنف التلقين كل يوم أربعاء.

بداية تسجيالت املوسم الرياضي 
اجلديد بُشعبة سطيف 

أعلـــــــــن رئيس المكتب 
الوالئي لجمعية العلماء 
الجزائريين  المسلمين 
بوالية سطيف األستاذ 
عن  ميلي،  موســـــــــى 
التســـــــــجيالت  إطالق 
بالموســـــــــم  الخاصـــــــــة 
في  الجديد  الرياضي 
كـــــــــرة القـــــــــدم لألطفال 
ذوي ست سنوات إلى 
15 ســـــــــنة، حيث تتم 
بالمدرسة  التسجيالت 
للرياضات  الوطنيـــــــــة 
البـــــــــاز،  األولمبيـــــــــة 

وستضمن هذه المبادرة للتالميذ الرياضيين تكوينا متميزا وتدريبا 
عالي المســـــــــتوى من قبل مدربين أكفاء، تهدف إلى المشـــــــــاركة 
في دورات ومســـــــــابقات محلية وطنية وحتى دولية، إضافة إلى 
الرحالت الترفيهية والسياحية والرياضية، وحسب رئيس الشعبة 
كل هذا من أجل غرس قيم األخالق والتربية والســـــــــلوك الحسن 

عند األطفال خالل التدريبات.

شــعبة تلمـسان ...تأبينية 
األستاذ سليــم رمحه اهلل 

نظمت مدرســـــــــة ماشورة بتلمســـــــــان تأبينية المرحوم األستاذ سليم 
بن زرجب بحضور أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بتلمســـــــــان وأعضاء جمعيـــــــــة التواصل الثقافـــــــــي والعلمي وكذلك 

بحضور اخوان وأصدقاء المرحوم وبعض أفراد عائلته.
تحت شعار: 

"ارفع لنفسك بعد الموت ذكرها * فالذكر لالنسان عمر ثان".
وقد اســـــــــتهل اللقـــــــــاء بتالوة آيات بينات مـــــــــن الذكر الحكيم تالها 
األســـــــــتاذ الفاضل البشير مرابط تبعت بكلمة الدكتور عبد اهلل بن 
منصور الذي نشط اللقاء مذكرا بأسباب اللقاء الذي يجمعنا اليوم 
معرفا بشخصية المرحوم ســـــــــليم قائال: "هو من مواليد 1953 م 
بتلمسان والذي يعد شخصية علمية ايجابية كما يذكره التاريخ أنه 
أحد مؤسسي جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين بتلمسان يوم 
بعثها األخيار، توفي يوم 13 ســـــــــبتمبر 2021 م، وبعد أسبوعين 
فقـــــــــط التحقت زوجته بالرفيق األعلـــــــــى رحمهما اهلل وجمعهما في 
جنات النعيم"، ومنحت الكلمة بعدها للحضور لالدالء بشهاداتهم 
حول شـــــــــخصية األستاذ سليم ونشاطه الدعوي االصالحي فسليم 
انخـــــــــرط في الحركة االصالحية منذ نعومـــــــــة أظافره وجدران دار 
الحديث ودرب دار القاضي لو تنطق أحجارهما لشـــــــــهدت لسليم 
بذلك، وقد أجمع المتدخلون بأن األســـــــــتاذ سليم حقيقة كان رجال 
ســـــــــليم القلب حركيا متحركا فاعال ومتفاعـــــــــال ايجابيا، رجل زاهد 
بالمعنى الحقيقي، صادقا في تدينه  وفي لوطنه، بســـــــــيطا في كل 
أمـــــــــوره، دائم الدعوة  الى الســـــــــلم ووحدة األمـــــــــة ،ينفر من العنف 
واالستبداد بالرأي ، مرجعيته القرآن الكريم، وسنة الصادق األمين 
عليه الصالة والسالم ، فكره متأثر بعلماء االصالح على رأسهم 
االمام عبد الحميد بن باديس والعالمة محمد البشـــــــــير االبراهيمي 
والمفكر مالك بن نبي - رحمهم اهلل جميعا -، فهو امتداد لهم مع 
مراعاة المتغيرات كما قال الشـــــــــيخ الفاضل بن يونس آيت سالم، 
ومن خصوصيات ســـــــــليم أنه كان صاحب رأي ســـــــــديد وبصيرة 
نافذة كما كان بســـــــــيطا في كل أموره، ناصحا ومرشـــــــــدا الخوانه 
ســـــــــخيا كريما بعيد النظر، يقدر الكبير ويرحم الصغير، عند لقائه 
عن بعد تصطادك ابتســـــــــامته الدالـــــــــة على صدق طويته ومحبته 
الخوانه، وبعد أن أجمع الكل على مواقفه العظيمة وعمله الصالح 
فـــــــــي حياته الذي خلد ذكره فقد يرحل األشـــــــــخاص وتبقى معانيهم 
الحية في األرض قوة تدفع وعطرا ينعش، وختم اللقاء بكلمة طيبة 
للشيخ الفاضل بن يونس آيت ســـــــــالم مترحما على سليم وزوجته 

داعيا ولديه محمد وخديجة الى االفتخار بمثل هذا األب.
اللهم ارحم ســـــــــليما وزوجته برحمتك الواسعة واغفر لهما واجعلهما 

في أعلى عليين.
أ .محمد الهاشمي

الشـــــــــهاب للبحوث  نظم مركز 
والدراسات ورشة تدريبية مجانية 
بعنوان "كيف تصبح شـــــــــخصا 
فعاال في المجتمع"، من تقديم 
بلقاســـــــــم، حيث  الدكتورة س- 
تطرقت إلى أسرار الفعالية عند 
لى  المفكـــــــــر مالك بـــــــــن نبي، واإ
دور الذكاء العاطفي في توجيه 

العالقات اإلنسانية.

سطيف يف ورشة 
تدريبية: "كيف 

تصبح شخصا فعاال 
يف اجملتمع"

جمعيـــــــــة  شـــــــــعبة  أشـــــــــرفت 
العلمـــــــــاء المســـــــــلمين لواليـــــــــة 
أشـــــــــغال  تيسمســـــــــيلت،على 
تركيـــــــــب مولد األوكســـــــــجين، 
وذلك بالتنســـــــــيق مع جمعيات 
المجتمع  وأحـــــــــرار  وهيئـــــــــات 
المدنـــــــــي بالوالية، ويعتبر هذا 
هو المـوّلد الرابع الذي ساهمت 
في  المسلمين  العلماء  جمعية 
تيسمســـــــــيلت  في والية  توفيره 

على غـــــــــرار  والية األغواط، 
قالمة، سطيف، باتنة وغيرها.

إعــــــــــالن تيسمسيلت  .. تركيب مولد األكسجيــن
تعلن شعبة تقرت 

عن انطالق 
دروس تفسير 

القرآن الكريم كل 
يوم الخميس بين 
صالتي المغرب 
والعشاء بمسجد 
الحاج علي 
 طرابلسي 
رحمه اهلل .

 تم بحمـــــــــد اهلل و توفيقه 
اإلشـــــــــراف على تنصيب 
المكتـــــــــب البلـــــــــدي لبدية 
مدريســـــــــة مـــــــــن طـــــــــرف 
رئيـــــــــس الشـــــــــعبة الوالئية 
الهاشمي  الدكتور  الشيخ 
عبد المالـــــــــك زين الدين، 
واألســـــــــتاذ مليانـــــــــي عبد 
القـــــــــادر المكلف بالتنظيم 
والمراقبة والســـــــــيد عازب 
رابـــــــــح المكلـــــــــف بالمالية 
والوســـــــــائل، حيث أفرزت 
تشكيلة  االنتخاب  عملية 

المكتب التالي:
الحاج  بلخير  األســـــــــتاذ: 

رئيسا 
الســـــــــادة األعضـــــــــاء كل 

من:
عبد الوهاب حمودة 

بوتخيلي الناصر 
قادة بن شهرة 

بلهادف مصطفى 
بلقاسم أحمد 

بوزيدي الناصر 
نصر اهلل عينونة 

بومدين بالل

تنصيب املكتب البلدي لبلدية مدريسة بتيارت 

العدد:
1085 نشاطات الُشعب

من إعداد : أ. قدور قرناش


