
األحــد:  10 - 16 ربيع األول 1443 هـ، الـموافق لـ: 17  - 23 أكتوبر  2021  م

سطيف .. افتتاح مدرسة قرآنية

افتتحت شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مدرسة قرآنية 
جديدة ببلدية »بني وسين«، تحمل اسم المرحوم األستاذ »بكتاش 
حميدوش« عضو شعبتها الوالئية بالوالية، وذلك بحضور رئيس 
المكتب الوالئي للجمعية األستاذ موسى ميلي إلى جانب مسؤول 

لجنة اإلغاثة عضو المكتب الوالئي.

ت���������م يوم الجمعة الثامن أكتوبر 2021م، تنصيب المكتب البلدي 
لش���������عبة الحدائق لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين بوالية 
س���������كيكدة، حيث ضم المكتب البلدي طاقما شبابيا مميزا، وهكذا 
تلتحق ش���������عبة »الحدائق« بالركب بعد شعبة أوالد عطية وشعبة 

حمادي كرومة.

سكيكدة .. تنصيب الشعب البلدية

العدد:
1086 نشاطات الُشعب

من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة واد سلي تكرم حافظة القرآن 
الكريم هناء بن ميينة 

تحتفي ش���������عبة بلدية واد 
س���������لي لجمعي���������ة العلماء 
الشلف  بوالية  المسلمين 
م���������ع بداية ش���������هر ربيع 
خي���������ر  بمي���������اد  األول 
البش���������رية س���������يدنا محمد 
صلى اهلل عليه وس���������لم، 
حيث تم بالمناسبة تنظيم 
حفل تكريمي على شرف 
الطالبة هن���������اء بن يمينة 
التي ختمت حفظ القرآن 
بنادي  كام���������ا  الكري���������م 
الش���������يخ عبد الحميد بن 
بادي���������س التابع للجمعية، 
بحضور األس���������تاذ قدور 
قرن���������اش، عضو المكتب 
إل���������ى جانب  الوطن���������ي، 
الوالئي  المكتب  أعضاء 

والبلدي.

تيسمسيلت .. نادي الونشريسي 
للتحفيظ يفتح أبوابه

افتتح النادي الونشريس���������ي التابع لش���������عبة جمعية العلماء 
المسلمين بوالية تيسمسيلت الخاص بتحفيظ القرآن الكريم 
أبوابه أمام الطلبة، هذا وسيس���������تأنف النادي نش���������اطه يوم 
األحد، حيث س���������ُتنظم مجالس النساء بين الظهر والعصر 

ومجالس الذكور بعد العصر.

من دواعي بهجتنا وس���������رورنا 
في تلمس���������ان أن زارن���������ا اليوم 
األول  ربي���������ع   05 الثاث���������اء 
1443 الموافق ل 12 أكتوبر 
الوالئي  المكتب  وفد  2021م 
لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين 

الجزائريي���������ن بباتن���������ة عاصمة 
األوراس موط���������ن الجهاد وبلد 
األس���������ود والفرس���������ان والفك���������ر 

واألدب وصحة األبدان.
وكلمة األوراس لها وقع خاص 
في آذان أحرار الجزائر ، فمنه 

انطلق الجهاد ومنه كان اعان 
االستدمار  ضد  التحرير  ثورة 
الفرنسي الغاشم ، ومنه عرفنا 
الس���������ي مصطفى ب���������ن بولعيد 
تلميذ جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين واخوانه رحمهم اهلل 
جميعا ، واليوم هاهي تلمسان 
ممثلة بمكتبها الوالئي لجمعية 
العلماء المس���������لمين تتش���������رف 
باس���������تقبال أعض���������اء المكتب 
الوالئي لوالية باتنة ممثا في 
األستاذ ساعد ق�وجيل واألستاذ 
عمر يوبي واألس���������تاذ الهادي 
كرارشة واألس���������تاذ عبد الغني 

شريط .

وبداية كانت زيارة دار الحديث 
ث���������م انتقل  بمختل���������ف مرافقها 
الوفد لزيارة نادي الشيخ محمد 
وعلومه  الكريم  للقرآن  شيعلي 
، وقد توج اللقاء بجلسة طيبة 
ناق���������ش فيه���������ا الطرف���������ان آراء 

ومواضيع مختلفة .
رغم قصر م���������دة الزيارة فانها 
ترك���������ت أثرا طيبا ل���������دى الوفد 
ب���������ارك اهلل في اخوانن���������ا وأدام 
المحبة والود بيننا وفي األخير 
ال يس���������عنا اال أن نتمن���������ى لهم 
تلمس���������ان  لمدينة  أخرى  زيارة 

واهلل ولي التوفيق 
أ .محمد الهاشمي .

شعبة والية باتنة يف زيارة لدار احلديث بتلمسان..

عقدت يوم الس���������بت الفارط هيئة التحري���������ر لمجلة »آصرة« 
األس���������رية، ملحق الربيئة التابعة لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين لقاء تنظيميا بمقر الشعبة الوالئية للجمعية بوالية 
باتنة، وذلك بحضور رئيس التحرير األستاذ بلخير بن جدو 
وبإشراف لجنة المرأة واألسرة والطفولة بالمكتب الوالئي التي 

تضم مجموعة من األستاذات والباحثات الجامعيات.

شعبة باتنة حتتضن لقاء هيئة التحرير 
جمللة »آصرة« 

الحمد هلل رب العالمين .. أبناء معلم 
القرآن الكريم الشيخ » ميلود كواري« 
رحم���������ه اهلل بمدينة عين فكرون والية 
أم البواقي يضعون بين أيدي جمعية 
الجزائريين ،شعبة  المسلمين  العلماء 
بلدية عين فكرون بأم البواقي مدرسة 
قرآنية بصيغة الهب���������ة صدقة جارية 

على الوالد المرحوم.
تقبل اهلل منهم وجعلها شفيعة لهم يوم 

القيامة.

تم ي���������وم 09 أكتوب���������ر 2021 تنصيب مكتب الش���������عبة 
الوالئية لوالية تقرت بحضور األس���������تاذ موس���������ى باحمد 
مس���������ؤول التنظيم واألس���������تاذة اعتدال دبابش رئيسة لجنة 
المرأة واألسرة والطفولة في المكتب الوطني لجمعية وقد 
اختير الش���������يخ عبد السام حمصي رئيسا لشعبة جمعية 

العلماء .نس���������أل اهلل تعالى التوفيق لإلخوة في الش���������عبة، 
ونأمل العمل على تنصيب مكاتب باقي الشعب الوالئية 
الت���������ي لم يت���������م تجديدها بعُد ، عل���������ى أن يكون ذلك قبل 
مجريات أشغال المجلس الوطني القادم المنتظر تنظيمه 

في األسابيع القادمة.

تنصيب شعبة مجعية العلماء لوالية تقرت

شعبة بلدية عني فكرون بأم البواقي تفتتح مدرسة قرآنية


