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ق���������ال النبيُّ صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم وهو يحث على الزرع 
والغرس »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس 
َغْرًس���������ا َأْو َيْزرَُع َزرًْعا، َفَيْأُكُل 
ِمْنُه َطْيٌر َأْو ِإْنَساٌن َأْو َبِهيَمٌة، 

ِإالَّ َكاَن َلُه ِبِه َصَدَقٌة« 
النب���������يُّ -صلى  أوص���������ى  بل 
اهلل عليه وس���������لم - في حديٍث 
عظيٍم ومدهش بغرس الشجر 

ول���������و كان ذل���������ك وق���������ت قيام 
الساعة؛ فعن أنٍس رضي اهلل 
النب���������يِّ -صلى اهلل  عنه عن 
عليه وسلم - قال: »ِإْن َقاَمِت 
َفِسيَلٌة،  َأَحِدُكْم  َوِبَيِد  ���������اَعُة  السَّ
َفِإِن اْسَتَطاَع َأْن اَل َيُقوَم َحتَّى 

َيْغِرَسَها َفْلَيْفَعْل«. 
ه���������ذه النصوص  انطالقا من 
به���������ذا  وقيام���������ا   النبوي���������ة، 

قامت جمعية  الخيري،  العمل 
العلماء المس���������لمين الجزائريين 
-شعبة تزقايت - مستغانم يوم 
الس���������بت 20 ديسمبر 2021 
بحملة تش���������جير م���������ع مختلف 
الجمعيات الناش���������طة بالبلدية، 
حيث ش���������ملت عملية التشجير 
»غابة اللق���������اف« ودوار عين 

تونين«. 

تشرفت هذا األس���������بوع دار القرآن الكريم عبد اهلل قسوم بوالية 
المغيِّر بزيارة الدكتور نضال قس���������وم، والدكتور أحمد قس���������وم 
نجلي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد 

الرزاق قسوم. 
لإلشارة هذه المدرس���������ة هي هبة من الشيخ عبد الرزاق قسوم 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي في األصل البيت 
العائلي للشيخ عبد الرزاق قسوم أرادها أن تكون صدقة جارية 

لخدمة القرآن الكريم. 

أقامت نهاية االس���������بوع جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين-
شعبة بلدية ستيدية- بمستغانم حفال تكريميا لطلبتها المتوفقين 
في الدراس���������ة وحفظ القرآن الكريم تش���������جيعا لهم على مزيد من 
البذل والعطاء إن في حفظ القرآن، أوفي  تحصيلهم الدراس���������ي، 
فالجمعي���������ة تريد لطلبة الق���������رآن الكريم التمي���������ز بالتفوق في كّل 

المجاالت.

جمادى   23 الثالث���������اء  أدى 
ل�  الموافق   1443 األول���������ى 
28 ديس���������مبر 2021م وفد 
من طلبة شعبة بلدية غليزان 
زيارة الى دار الحديث العامرة 
بوالية تلمسان إذ تشرفت دار 
الحديث باس���������تقبال مجموعة 
من خيرة طلبة وتالميذ شعبة 
بلدية غليزان التابعة لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، 

إلى  الوف���������د  اس���������تمع  وق���������د 
تأسيس  وافية عن  شروحات 
هذا المعلم الحضاري، وعن 
مس���������يرة الحركة اإلصالحية 
من  عموما،  تلمسان  بمدينة 
قب���������ل األس���������تاذ المختار بن 
الزيارة  ه���������ذه  ولقيت  عامر، 
الطلبة  قبل  من  استحس���������انا 

والمشرفين عليهم. 

شعبة بلدية تزقايت مبستغامن تساهم يف محلة تشجري 

يف مدرسة عبد اهلل قسوم بوالية املغري 

شعبة بلدية ستيدية مبستغامن تكّرم الطلبة املتفوقني 

طلبة شعبة غليزان يف زيارة لدار احلديث بتلمسان

هك���������ذا س���������ميت دورة 
الش���������تاء لحفظ القرآن 
بجمعي���������ة  الكري���������م 
المس���������لمين  العلم���������اء 
)ش���������عبة  الجزائريي���������ن 
بلدية عين البرد، فرع 
عبدالحمي���������د  الش���������يخ 
-رحمه  بادي���������س  بن 
اهلل -( والت���������ي دامت 
لمدة س���������بعة أيام على 
التوالي من 8:30 إلى 
12:45دقيقة، امتازت 
دورة هذا العام بمنافسة 
قوية من قبل الطالبات 
الالت���������ي كان عددهن 

67 طالب���������ة، تخلل هذه 
أحكام  في  دروس  الدورة 
التجويد وفي قواعد اللغة 
العربي���������ة وتحفي���������ظ متن 
تحفة األطفال وقد تكللت 

بإقامة حفل  الدورة  نهاية 
نهائ���������ي تكريما للطالبات 
والمجتهدات  النجيب���������ات 
اللوات���������ي  والمعلم���������ات 
س���������اهمن في إنجاح هذه 

الدورة المباركة. 

ومن ه���������ذا المنبر تتوجه 
معلمات الجمعية بالشكر 
الجمعية  ش���������عبة  لرئيس 
الذي كان صدره رحبا .

المحس���������نين  كل  ل���������ى  واإ
والمحس���������نات الذين قاموا 

بإكرام أهل القرآن احباب 
اهلل خ���������الل اي���������ام الدورة 
وكل من ساهم من بعيد 
أو قريب في إنجاح هذه 
ال���������دورة خدمة لكتاب اهلل 

عزوجل. 

شعبة بلدية عني الربد بوالية سيدي بلعباس تقيم دورة يف حفظ القرآن الكريم

نظم���������ت نهاي���������ة األس���������بوع جمعية 
شعبة  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
بالتنسيق مع المركز  والية الطارف 
دورة  بالطارف  اإلس���������المي  الثقافي 
تدريبية لفائدة تالميذ البكالوريا تحت 
عنوان: »طريق النجاح والتميز في 

البكالوريا«. 
الدولي  الم���������درب  أش���������رف عليه���������ا 
الدكتور عبد الغني خش���������ة و الذي 
أبدع في تدريب أبنائنا على الكثير 
من مهارات التذكر وتنشيط الذاكرة. 

شعبـــــة الطــــارف فـــي دورة تدريبيــــة لتـــالميــــذ البكالوريـــــا

حفاظا منها على القيم اإلس���������المية من حش���������مة وسترة في زمن الدعوة إلى 
الس���������فور والموضة وترك اللباس الش���������رعي انطلقت منذ أيام عملية خياطة 
الحجاب الشرعي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة اوالد عدي 
لقبالة بالمس���������يلة لفائدة جميع طالبات الجمعية تحت شعار: »حجاب لكل 
فتاة« كمرحلة أولية ذلك أن المش���������روع س���������يمس كل الم���������دارس القرآنية في 

البلدية بحول اهلل تعالى.
ولمن أراد المساهمة والمشاركة في هذا المشروع بالقماش أو غيره فليتواصل 

على رقمي الهاتف 
0699921201 / 0558544482

شعبة أوالد عدي لقبالة باملسيلة تفتح ورشة خلياطة احلجاب

تم األربعاء 24 جمادى األولى 
1443 الموافق ل� 29 ديس���������مبر 
2021م .تجديد المكتب البلدي 
لجمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين 
س���������يدي  ببلدي���������ة  الجزائريي���������ن 
الجياللي والية تلمسان إذ ترأس 
المكتب الوالئي لجمعية العلماء 
المجلس  الجزائريين  المس���������لمين 
البلدي لبلدية س���������يدي الجياللي 
بحضور أعضاء المكتب الوالئي 
المكون من الس���������ادة: األس���������تاذ 
المختار  الشيخ  محمد حمودي، 
الحكيم  بن عامر، األستاذ عبد 

شيعلي، األستاذ أحمد بوشريف 
واألس���������تاذ محمد الهاشمي، وقد 
اس���������تهلت الجلس���������ة بتالوة آيات 
بينات من الذك���������ر الحكيم تلتها 
الكلمة  بالنادي، وأحيلت  أستاذة 
بعدها لألس���������تاذ محمد حمودي 
نائ���������ب رئيس المكت���������ب الوالئي 
بن���������وادي  المكل���������ف  والمفت���������ش 
الجمعي���������ة، وقد وضح في كلمته 
دور هذه النوادي والحديث عن 
تنصيب المكتب البلدي الجديد، 
ث���������م تناول الكلمة األس���������تاذ عبد 
الحكيم ش���������يعلي مسؤول التنظيم 

ليتحدث عن القانون األساس���������ي 
لتجديد أعضاء المكتب البلدي، 
وبعده تن���������اول الكلمة األس���������تاذ 
المال  أمي���������ن  بوش���������ريف  أحمد 
وال���������ذي تح���������دث ع���������ن الجانب 
اإلداري والمال���������ي وعن التوثيق، 
وق���������د تم تنصيب المكتب البلدي 
الس���������ادة  من  المتكون  الجدي���������د 

التالية أسماؤهم:
- الشيخ يحيى بوكرابيلة رئيسا 

شرفيا .
بوتلي���������الش محمد  - األس���������تاذ 

رئيسا.
- عقبة بشالغم مكلف باالدارة 

والمالية.
- هارون الديش مكلف باالعالم 

والعالقات العامة .
- محمد ح���������ارم مكلف بالثقافة 

والتراث.
- زكرياء لشقر مكلف بالنشاط 
العلم���������ي والترب���������وي والش���������باب 

والطلبة .
- الزهراء حسناوي مكلفة باألسرة 

والمرأة والطفولة.
- عائش���������ة حس���������ناوي مكلف���������ة 

بالتنظيم والمراقبة.
الكلمة  أخ���������ذ  التنصيب  وبع���������د 
الشيخ المختار بن عامر رئيس 
المجلس العلم���������ي ليتحدث عن 
دور الجمعي���������ة الت���������ي هي خير 
جمعية أخرج���������ت للناس ثّم عن 
تضحية رج���������ال الجمعية حماية 
ونادي  والوطن،  واللغ���������ة  للدين 
س���������يدي الجياللي العريق الذي 
خ���������رج الكثير م���������ن حملة كتاب 
اهلل تح���������ت قيادة الش���������يخ يحيى 
بوكرابيلة وان شاء اهلل تعالى هذه 
نواة إلشعاع  المجموعة ستكون 
قرآن���������ي وعلمي واإصالحي على 
بلدية سيدي الجياللي وما يحيط 
بها وال يس���������عنا ف���������ي األخير إال 
أن نتوجه بالش���������كر ألهل بلدية 
س���������يدي الجياللي على حس���������ن 
االس���������تقبال وكرم الضيافة واهلل 

ولي التوفيق.
أ. محمد الهاشمي .

شعبة تلمسان تواصل االنتشار وتنّصب شعبة بلدية أوال سيدي اجلياللي


