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لاً َوَمْن ُيِرْد  ق���������ال اهلل تعالى: }َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاباًا ُمَؤجَّ
اِكرِيَن{. َثوَاَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب اْلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّ

بعي���������ون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء اهلل و ق���������دره، تلقينا نبأ وفاة األم  
احلاجة مريم فطناسي أرملة محمد العبادي  ووالدة المسعود و ياسين. 

وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جريدة البصائر بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  
لعائل���������ة الفقيدة، راجين من العلي القدير أن يغف���������ر للمرحومة وأن يرزق أهلها 

وذويها جميل الصبر والسلوان.
���������ْع ُمْدَخَلُها،  اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُها، واْرحْمُها، وعاِفِها، واْعُف عْنُها، وََأكِرْم نزَُلُها، َووسِّ
واْغِس���������ْلُها ِبالماِء، والثَّْلِج، واْلبَرِد، وَنقِّها مَن الَخ�َطاَيا، كما ينقى الثَّوب األْبَيَض 
م���������َن الدََّنس، وََأْبِدْلُها دارا خيرااً ِمْن َدارِها، وََأْهلاً َخّيرااً مْن أْهِلِها، وأْدِخْلها الجنََّة، 

وََأِعْذها مْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار.
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بعيون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا نبأ جدة الزميل 
أمني العكروت. 
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وََأِعْذها مْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار.
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 تم يوم الثلثاء 08 جوان2021 " صب خرسانة 
السطح األول من مش���������روع التوسعة والمقدر ب 
900 مت���������ر مربع بالمجمع التربوي الش���������يخ عبد 
الرحمان شيبان التابع لجمعية العلماء المسلمين 
الحزائريي���������ن بولية برج بوعريري���������ج حيث يرأس 
الشيخ التهامي بن ساعد هذه الشعبة، كما شارك 
الش���������يخان يحي صاري ون���������ور الدين رزيق أهل 
البرج هذا الح���������دث بحضورهم ودعمهم المعنوي 

ألطر الشعبة. 
والشعبة تسأل اهلل المولي العلي العظيم أن يتقبل 
من كل من ساهم من قريب أو بعيد وان يجزيهم 
خير الجزاء علی دعمهم لهذا المش���������روع التربوي 
به���������ذه المدينة الطيبة، حيث تكون أول ش���������هادة 
للتعليم المتوسط بهذا المجمع التربوي العام القادم 
ب���������إذن اهلل، على أن تكون أول ش���������هادة بكالوريا 

بالمجمع بعد سنتين. 

أشرفت الشعبة البلدية لجمعية 
العلم���������اء ببلدية بوادي س���������لي 
بولية الشلف على تنظيم حفل 
بنواديها  الدراسية  السنة  نهاية 
التربوي���������ة لفائدةالتلميذ وذلك 
للطفولة  العالمي  واليوم  تزامنا 
01 جوان، ه���������ذا الحفل الذي 
حضره عضو المكتب الوطني 
للجمعية فضيلة الش���������يخ قدور 

قرن���������اش، وكذا رئيس الش���������عبة الولئية الحاج 
لزعر مرفوقا باألس���������تاذ أحمد ش���������امي، وكذا 
الطاق���������م التربوي القائم على نادي الش���������يخ بن 
بادي���������س، إضافة إلى عضو المجلس الوطني 
للجمعية الدكتور مراد قمومية، أين اس���������تمتع 
الحاضرون بعروض ونشاطات مميزة ناهيك 
عن الكلمات الملقاة منهاكلمة الش���������يخ جلول 

خدة
عبد القادر، وكالعادة كانت قضية فلس���������طين 

حاضرة، والتي تس���������كن في قلوب الجزائريين 
والجزائريات،حيث قّدم براعم النادي نشاطات 
ح���������ول القضية نالت إعجاب الحاضرين، ليتم 
تكري���������م التلميذ في الختام بجوائز تش���������جيعية 
تحفيزية، ومن وحي هذا اللقاء المتميز نتذكر 
نصيحه الشيخ الرئيس عبد الحميد ابن باديس 

القائل: 
يانشء انت رجاؤنا ***وبك الصباح قد اقترب

خذ للحياة سالحها ***وخض الخطوب وال تهب

ق����ام رئيس ش���������عبة جمعية العلماء 
نقاوس  بلدية  الجزائريين  المسلمين 
بولية باتنة السيد سليماني عيسى 

مع عدد من إخوانه بافتتاح النادي 
القرآني "عب���������د اهلل هروس" بالقرية 
الش���������تراكية فنارو، وسط حضور 

غفير يتقدمهم المعلم القدير "صالح 
عجال" والش���������يخ "رج���������ب إدريس" 
والباحث في تاري���������خ مدينة نقاوس 
المرحوم  معامير"واب���������ن  "ف���������اروق 
عب���������د اهلل هروس، وس���������يكون هذا 
النادي نقطة إش���������عاع في المحيط 
الجتماعي واإلنس���������اني  في هذه 
البل���������دة الطيبة الطيب أهلها، والتي 
احتضن���������ت جمعي���������ة العم���������اء كما 
احتضنت ثورة التحرير المباركة. 

العالمي  اليوم  بمناس���������بة 
للطف���������ل نظمت مدرس���������ة 
الفت���������ح ف���������رع الصنوب���������ر 
لبراعمهم���������ا من  بقالم���������ة 
سن  إلى  السادس���������ة  سن 
الخامسة  "الدورة  العاشرة، 

لتعليم الصلة للناش���������ئة"، 
نور  الش���������يخ  فيها  عكف 
الدي���������ن بودب���������وز واإلمام 
يوس���������ف رغايس���������ية على 
الوضوء  كيفي���������ة  تعلي���������م 
والصلة وم���������ا تعلق بها 

وسنن  وأركان  فضل  من 
الذين  للطف���������ال  وغيرها 
أبدوا تفاعل جميل معهما 
اعتمدا  كونهم���������ا  خاصة 
محببا  مبس���������طا  اس���������لوبا 
فيهم  ليغرس���������وا  للطفال 

ح���������ب الص���������لة وقيمتها 
العظيم���������ة ويش���������بوا على 
إقامتها  حس���������ن  المداومة 
عليها،  المواظب���������ة  ودوام 
جزى اهلل خيرا الش���������يخين 

وحفظ اهلل البراعم. 

عقد المكتب الوطني لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
اجتماعه ال���������دوري العادي يوم الس���������بت 05 جوان 2021 
بنادي الترقي حيث ناقش عدد من القضايا التنظيمية وسبل 
دعم قضية فلس���������طين، وقد خُلص ه���������ذا الجتماع إلى ما 

يلي: 
- التأكيد على بعض الش���������عب الولئية بضرورة اس���������تكمال 
تجديد الّش���������عب البلدية المهيكلة والتي لم تتجدد بعد، حيث 
ين���������ص القانون عل���������ى أنه بعد كل مؤتم���������ر للجمعية تتجدد 
الهياكل المحلية ولئي���������ا وبلديًّا، إذ يوصي المكتب الوطني 
بضرورة إنهاء عملي���������ة التجديد في أقرب وقت، خاصة أن 
جمعية العلماء على أعتاب دورة جديدة للمجلس الوطني. 

- ح���������دد المكتب الوطن���������ي للجمعية تاريخ ال���������دورة العادية 

للمجلس الوطني والتي ستكون بإذن اهلل تعالى خلل شهر 
ديسمبر من السنة الجارية. 

على أن يتم ضبط مكان انعقادها بالتنس���������يق مع الش���������عب 
الولئية.

- أكد المكتب الوطني على تكثيف المس���������اعي مع منتسبي 
الجمعي���������ة وكذا محبيها والمتعاطفين معها إليجاد مقر لئق 
للجمعية بالجزائر العاصمة سواء عن طريق الهبة أو الشراء 
بدع���������م من المحس���������نين، إذ لم يعد مقب���������ول أن تبقى جمعية 
بمكانة جمعية العلماء وتاريخها المشّرف تزاول نشاطها في 

مقر وضيع تحت جسر، وهو للتذكير كان ملجأ للزلزل.
- ذّكر المكت���������ب الوطني بما تم اإلعلن عنه بعد العدوان 
الذي طال الش���������عب الفلس���������طيني وهو العمل على تجهيز 

قافل���������ة أداء الواج���������ب تجاه القضية ألن م���������ا أصاب قطاع 
غ���������زة يقتضي المس���������ارعة في تقديم كل س���������بل الدعم، وفي 
هذا الس���������ياق حث المكتب الوطن���������ي الجميع كل من موقعه 
وحس���������ب قدرته للمس���������اهمة في تجهيز القافلة رقم 5 والتي 
س���������تحمل الدواء والعتاد الطبي، وفق القائمة المتوّصل بها 
من أهلنا في قطاع غزة، وكذا تقديم الدعم المالي للمشاركة 
في إعادة اإلعمار، والمال يكون إما بصّبه في الحس���������اب 
���������َعب مقابل وصل مختوم  الخاص بالجمعية أو تقديمه للشُّ

من الشعبة.
- كما أك���������د المكتب الوطني على الش���������عب الولئية تفعيل 
نشاطاتها خاصة أننا على أبواب العطلة الصيفية بما يخدم 

رسالة الجمعية، ويحقق أهدافها. 

الـمكتب الوطنــي جلمعيـــة العلمـاء يعقـــد اجتماعـــه الدوري العادي

شعبة وادي سلي بالشلف حتتفي بالنشء القرآنيشعبة والية برج بوعريريج توّسع جمّمع الشيخ شيبان

شعبة نقاوس بباتنة تفـتتح ناديا  قرآنيا

إنا هلل وإنا إليه راجعونشعبة والية قاملة تعلم الرباعم كيفية الوضوء والصالة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش


