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نشاطات الُشعب
إعداد : أ. قدور قرناش

تمَّ يوم السبت 25 ديسمبر 2021 بحمد اهلل تعالى 
وتوفيقه، تنظيم ندوة تكوينية لفائدة ُش���������عب الش���������رق 
الجزائري، في موضوع "التس���������يير اإلداري والمالي" 
لُش���������عب ونوادي الجمعية، وقد حضر الندوة كل من 
األس���������تاذين نورالدين رزيق وحس���������ن خليفة ممثلين 
للمكتب الوطني، بتأطي���������ر األخوين نورالدين رزيق 
وعبد الوهاب توفوتي وكان ُيفترض أن يلتحق األخ 
بوخروبة محمد من ش���������عبة قالم���������ة بوصفه مؤطرا 

أيضا. 
وقد ج���������رت وقائع الندوة التكوينية في معهد التكوين 
بوراوي، في قاعة المحاضرات والندوات، باستخدام 
كل ما أعدت���������ه جمعية العلماء من وثائق مما يجب 
أن يساير حركية العمل اإلصالحي والدعوي ، في 
بلدان���������ا كما يجب، وأيضا لوق���������وف قيادات الجمعية 
في الواليات عل���������ى ماال يجوز جهله وما ينبغ�ي أن 
تعتمده)الُشعب الوالئية و البلدية( في مجالي التسيير 
اإلداري والمالي، مع االلتزام التام بالقوانين السارية 
ف���������ي هذا المج���������ال، وبما يطابق النظام األساس���������ي 

والقانون الداخلي للجمعية. 
وقد ت���������داول الحض���������ور في نقاش ق���������وّي كل ما له 
عالقة بتس���������يير نوادي الجمعية، من حيث التأمين 
للمتعاوني���������ن: مربيات،  االجتماع���������ي(  )الضم���������ان 
ومعلمين، ومشرفين،للحفاظ على حقوقهم المختلفة، 
وأيضا تحفيزا لهم على أداء واجبهم على نحو متقن 

ومفيد.
كما اس���������تعرضوا أيضا ما يتم في مجال المعامالت 
المالية، ودعا المؤطرون إلى أهمية اعتماد التوثيق 
من خالل الوصوالت الخاصة بالجمعية، مع الختم 
ومنها: وص���������ل األداء، وصل االس���������تالم، ووصل 
األمر بالصرف، وكذلك توجيهات مهمة في اعتماد 
ميزانية تقديرية مالئمة ، على حسب نشاط واجتهاد 
اإلخوة في كل شعبة، مع التأكيد على أهمية التكوين 
في هذا المجال الهاّم، والسعي للعمل وفق ما يعزز 

مصداقية الجمعية ل���������دى المجتمع كله، وأيضا من 
الناحية القانونية والشرعية. 

وألهمية ترس���������يخ ثقافة التس���������يير واإلدارة في ُشعب 
الجمعية ُينتظر أن ُتعقد ندوة أخرى على مس���������توى 
الغرب الجزائري بعد أكثر من أس���������بوعين من اآلن 

بحول اهلل تعالى.
وألهمية الموضوع أيضا اجتهدت لجنة من الحضور 
في تس���������جيل عدد من التوصيات ُترفع إلى المكتب 
الوطن���������ي وُيعمل على تجس���������يدها الحقا بحول اهلل، 

ومنها:
-إيالء قضي���������ة التكوين العناية الالزمة في مختلف 
فضاءات الجمعية، وفي جميع المجاالت: اإلدارة، 
التسيير والمالية، الدعوة واإلرشاد، التربية والتكوين، 
اإلع���������الم واالتصال الخ. لما للتكوين من أهمية في 

تحس���������ين األداء في صفوف الجمعية.، على جميع 
المستويات .)وطني، والئي، بلدي(. 

� تعميم محتوى هذه الدورة المهمة على جميع الشعب 
في كل جهات الوطن: غربا، ووسطا، وجنوبا.

� حّث الُشعب الوالئية على القيام بدورها في التكوين، 
على مستوى الشعب البلدية والفروع. 

� نظرا ألهمية المورد المالي لتحقيق أهداف الجمعية 
اإلصالحية واالجتماعي���������ة والُخلقية والتربوية يجب 
العمل على عقد ن���������دوة وطنية متخصصة تكوينية/
يجاد الموارد المالية والمادية  تدريبي���������ة تهتم بتوفير واإ

المختلفة للجمعية.
� الحرص، كل الحرص، على التأطير القانوني التاّم 
لكل أنشطة وأعمال وجهود الجمعية من قبل جميع 
ُش���������عبها وأعضائها، وفق ما تق���������رر قوانين الدولة، 

وكذا قوانين الجمعية وضوابطها ونظامها الداخلي.
تجسيدا للمصداقية والموثوقية في الجمعية .

-إع���������داد المالحظ���������ات والمآخ���������ذ )النقائص( في 
المجالين اإلداري والمالي لتقديمها للمجلس الوطني 

المزمع عقده في األسابيع القليلة القادمة .
� بحث سُبل تعزيز الحصول على اإلشهار واإلعالن 
، ومن ذلك: إط���������الق مجلة أو مجالت رقمية تهتم 
باإلشهار، س���������عُي الُش���������عب الوالئية على تحصيل 
اإلشهار واإلعالن من الشركات والمؤسسات لنشرها 
في وس���������ائل إعالم الجمعية :الجري���������دة، المجالت، 

المواقع اإللكترونية الخ 
� الح���������رص على مصادقة المجال���������س الوالئية على 
التقارير المالية السنوية من المحاسبين المعتمدين، 
وأيضا ض���������رورة اعتماد وثائق الجمعية وس���������نداتها 
ف���������ي كل المعام���������الت المالية واإلداري���������ة:ا لتقارير، 
الوص���������والت، األوامر بالص���������رف، الوثائق الخاصة 

بالجانب المالي واإلداري. 
� إع���������ادة النظر في المبل���������غ المخصص للمصاريف 
وأيضا المخصص للصناديق الوالئية والبلدية وكذا 
العم���������ل على تعديلها بما يتناس���������ب م���������ع الظروف 
المس���������تجدة، وحتى ُيتاح للشعب الوالئية والبلدية اأن 

تعمل �في إطار القانون � ولكن بأريحية ومرونة .
� كما دع���������ا الحضور من خالل لجنة الصياغة إلى 
ض���������رورة وأهمية تفعيل اللج���������ان )كل اللجان( على 
جميع المستويات، وأن تكون اللجنة حقا لجنة تتكون 
من مجموعة أف���������راد مجّدين مجتهدين منس���������جمين 

متعاونين..
واهلل من وراء القصد. 

وانته���������ى اللقاء في حدود الس���������اعة الثانية والنصف 
.هذا ونذكر أن وفدا من اإلخوة زار األستاذ موسى 
ميلي رئيس شعبة س���������طيف الذي يعاني من وعكة 
صحية منذ وقت قصير. نس���������أل اهلل تعالى الشفاء 

العاجل له ولكل مسلم ومسلمة.

ندوة جهوية تكوينة يف املالية لشَعب مجعية العلماء لواليات الشـرق اجلزائري 

بتيّسير من اهلل تعالى أقيمت 
أّول دورة علمي���������ة ف���������ي معهد 
الشيخ عبد الكريم بن مخلوف 
 - اهلل  -حفظ���������ه  مقي���������دش 
والسنة  الكريم  القرآن  لتدريس 
النبوي���������ة وعلومهم���������ا التاب���������ع 
لجمعية العلماء ببلدية بنايرية 
بالشلف، وذلك؛ لفئة الطالب 
قبل  حفظوا  الذي���������ن  الصغار 
هذه الدورة متن تحفة األطفال 
-رحمه  الجم���������زوري.  لإلمام 
اهلل - وحفظ���������وا بين الحزبين 
وضبطوا  أح���������زاب  والثالث���������ة 

تالوتها.. فاللهم لك الحمد.
في هذه الدورة العلمية ش���������رح 
م���������زاوغ  إس���������ماعيل  الش���������يخ 
-حفظه اهلل - أرجوزًة تنسب 

لإلم���������ام األجه���������وري المالكي 
-رحمه اهلل- في التنبيه على 
األخطاء الش���������ائعة في تالوة 
س���������ورة الفاتحة. وق���������د ُنبِّه في 
الدورة على إحدى وخمس���������ين 
خطًأ: ذكر الناظم -رحمه اهلل 
- منها تسعة عشر، والباقي 

نّبه إليه الشارح. 
الفاتحة  س���������ورة  تفس���������ير  وتم 
األرجوزة  لقي���������ت  كما  كاملة، 
)12 بيت( قبوال عند الطالب 
وعذوبة في قرائتها وس���������هولة 
ف���������ي ف���������ّك أبياته���������ا وتطبيق 

مقاصدها. 

قام وف���������د من جمعية المعالي للعلوم والتربية 
ضم رئيس���������ها األستاذ نورالدين لعموري رفقة 
الدكتور عبد الحق ميحي بزيارة مقر جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين. 
وتم اللقاء برئيس جمعية العلماء الشيخ عبد 
الرزاق قس���������وم، واألمين العام الش���������يخ كمال 
أبو س���������نة، وكانت الزيارة فرصة الستش���������ارة 
الدكتور عبد الرزاق قس���������وم ومناقشة بعض 

االهتمامات الدعوية. 
تم يوم السبت 25 ديسمبر 
الضاد  ن���������ادي  تنصي���������ب 
العلماء  لجمعي���������ة  الثقافي 
ش���������عبة أوالد سي سليمان 
باتنة في جو علمي  والية 
بهيج جم���������ع بين حضور 
العلم���������اء والمفكرين وروح 
التي  والنق���������اش  التفاع���������ل 
س���������ادت ون���������ورت المكتبة 
ه���������ذا  طيل���������ة  العمومي���������ة 
حيث  المب���������ارك،  الصباح 
والمحاضر  الدكت���������ور  قدم 

في جامعة حمد بن خليفة 
بقطر »بدران بن لحسن« 
»أي  بعن���������وان:  محاضرة 
نريد«،  وثقاف���������ة  نهضة.. 
كما ش���������هد اللقاء حضور 
رئيس  م���������ن  المس���������ؤولين 
المجلس  وممثل���������ي  الدائرة 
والسلطات  البلدي  الشعبي 
المدنية،  والحماية  األمنية 
المكتب  ع���������ن  وممثلي���������ن 
فضيلة  يتقدمه���������م  الوالئي 
الشيخ عبد الحميد مهدي. 

معهد الشيخ عبد الكريم مقيديش بالشلف يقيم دورة علمية لطالبه

شعبـة أوالد سي سليمان البلدية بباتنة تنّصب نادي الضاد وفــــد مــن مجعيــــة الــمعالي يـــزور مقــــر مجعيـــة العلمــــاء

عق���������د مرك���������ز الش�����������هاب 
المسلمين  العلماء  �جمعية 
الجزائريين � س���������طيف يوم 
الس���������بت 25 ديس���������مبر، 
ملتقى حول موضوع اللغة 
اليوم  بمناس���������بة  العربية، 
العالمي للغة العربية الذي 
ديسمبر   18 ال�  يصادف 
من كل عام، والذي اعتاد 
ومعظم  الش���������هاب  مركز 
ُش���������عب الجمعية االحتفاء 
مختلف���������ة  بص���������ور  ب���������ه 
 � ق���������راءات   � )مس���������ابقات 

لقاءات � ندوات...الخ(.
قاع���������ة  كان���������ت  وق���������د 
المحاض���������رات الكبرى في 
الش���������هاب رح���������اب تداول 

معرف���������ي كبي���������ر بين عدد 
من الحضور في مناسبة 
هذا اللق���������اء الذي حضره 
األس���������اتذة الكرام من عدد 

الوطنية  الجامع���������ات  من 
في ش���������رق الوطن خاصة 
.مزي���������د م���������ن التفاص���������ل 
ننش���������رها الحقا بحول اهلل 

الحدث  ه���������ذا  تعالى عن 
المهم ، ونش���������ير  الثقافي 
إلى أنه ُبث على المباشر 

من المركز. 

مركز الشهاب التابع جلمعية العلماء بسطيف حيتفي باللغة العربية 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه 
صورة تذكارية مع أح���������د حفدة ابن باديس، 
اب���������ن جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
ش���������عبة س���������عيدة ،الذي يدرس بالمقرأة التي 
فتحتها أسرة شهرة وعلى رأسها األخ الحاج 
محمد شهرة أطال اهلل عمره وأعمارنا وحسن 

خاتمتنا جميعا .
الص���������ورة لالبن مصطفى أس���������امة، وقد أتم 

حف���������ظ القرآن الكريم على يد ش���������يخه 
مختار باي جزاه اهلل خيرا. 

تعت���������زم جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريين ش���������عبة سعيدة الحقا إقامة 
حف���������ل تكرمه فيه بإذن اهلل س���������بحانه 
وتعال���������ى. اللهم وفق أبناءن���������ا وبناتنا 
وس���������ائر أبناء المسلمين لحفظ كتابك 

واجعلهم هادين مهتدين. 

شعبة سعيدة حتتفي خبامت آخر للقرآن القرآن الكريم ضمن سلسلة اخلامتني مبدارس اجلمعية


