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نظم النادي الرياضي التابع لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بوالية تيارت نشاطا رياضيا 
لفائدة طلبة فرع النور وفرع الشهيد بلعيد عبد 
القادر، وتمثل النشاط الرياضي في السباحة 

بالمسبح الشبه األولمبي الفيدا.

تم يوم الســـــــــبت 09 ربيـــــــــع الثاني 1443هـ 
الموافق لـ 13 نوفمبـــــــــر 2021م، تنصيب 
المكتب البلدي لجمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائريين، لبلدية جياللي بن عمار، بوالية 
تيارت، تحت إشـــــــــراف كل من األستاذ بن 
علي بن عيسى نائب رئيس الشعبة بالوالية، 
واألستاذ ملياني عبد القادر، عضو بالمكتب 
الوالئي المكلف بالتنظيم والمراقبة، واألستاذ 
بلهنة مولود، عضو المكتب الوالئي مكلف 

بالنشاط العلمي والتربوي.

تيارت .. تنصيب شعبة جياللي بن عمار 

دورة رياضية لطلبة مجعية العلماء يف تيارت

االجتمـــــــــاع  لتوصيـــــــــات  تطبيقـــــــــا 
المنعقد يـــــــــوم 13  نوفمبر 2021 
الخـــــــــاص بتجديد مكتب الشـــــــــعبة 
المسلمين  العلماء  لجمعية  الوالئية 
الجزائريين  ببســـــــــكرة  تم مساء يوم  
الخميس 18 نوفمبر الجاري بمقر 
الشعبة وبحضور البروفيسور عبد 
الشـــــــــعبة  الـــــــــرؤوف دبابش رئيس 
الوالئية، واألعضاء المنتخبين في 

المكتب اجتماع أولي من نقاطه:
 * توزيـــــــــع المهـــــــــام على أعضاء 
رســـــــــال القائمة االسمية  المكتب، واإ
العتمادها  الوطنـــــــــي  المكتب  الى 
رســـــــــميا. من أجـــــــــل االنطالق في 
لكل  الموكلة  والنشـــــــــاطات  المهام 
رئيس لجنة  طبقا للقانون األساسي 

للجمعية.
تكـــــــــون  أن  علـــــــــى  االتفـــــــــاق   *
الدورية  الرســـــــــمية  االجتماعـــــــــات 
للمكتب الوالئي في األسبوع األول 

من بداية كل شهر حسب التاريخ 
والوقت المناسب.

* تكليـــــــــف كل رئيس لجنة بإعداد  
البرنامـــــــــج المقترح وتصـــــــــوره العام 
لتنشيط وتفعبل اللجنة الموكلة له. 
وتقديم نسخة منه خالل االجتماع 

ثرائه. القادم لدراسته واإ
وقد ركز البروفيسور عبد الرؤوف 

دبابش في تدخله على: 
العمـــــــــل الجماعي، واستشـــــــــارة    *
ذوي الخبرة والتجربة في كل نشاط 
فئة  اســـــــــتقطاب  ومحاولة  مبرمج، 
الشباب وخاصة الجامعيين منهم، 
لالنتســـــــــاب الى شـــــــــعب الجمعية، 
وتشـــــــــكيل بقية الشعب البلدية، مع 
احترام  القوانين الداخلية للجمعية.

* العمـــــــــل على مواصلـــــــــة تفعيل 
نشـــــــــاط اللجان المشكلة سابقا مثل 
التي  والمســـــــــاعدات  اإلغاثة  لجنة 
أثبتت فعاليتهـــــــــا ودورها اإليجابي 

خالل جانحة كورونا.
* الســـــــــعي من أجـــــــــل  الحصول 
على مقر مناسب للشعبة وخاصة 
بوســـــــــط المدينة، لتمكين األعضاء 
العلماء  مـــــــــع جمعية  والمتعاطفين 
من االجتماع، ويكون فضاء إللقاء 
والنشاطات  والدروس  المحاضرات 

المختلفة.
وبالمناســـــــــبة  قدم األســـــــــتاذ محمد 
الصالـــــــــح حثروبي – نائب الرئيس 
– تصورا عاما لنشـــــــــاطات شعب 
براز  الجمعية البلدية المشـــــــــكلة، واإ
دور الشـــــــــعبة الوالئية، مع اقتراح 
مســـــــــودة للبرنامج السنوي الذي ال 
يمكن تجسيده ميدانيا إال بتضافر 
اإلمكانيـــــــــات  وتوفـــــــــر  الجهـــــــــود، 
والوســـــــــائل المناســـــــــبة لـــــــــكل عمل 
ناجح. وسنعود بالتفصيل للبرنامج 

المقترح في مراسلة قادمة.
تغطية: أبو أنيس  

اجتمـــاع الشعبـــة الوالئية ببسكرة

بلدية  شعبة  مستوى  على  تم 
بالعاصمة،  البنيان  عين 
الكريم،  القرآن  حفظة  تكريم 
إذ كان من بينهم الطالب عبد 
حفظ  الذي  حماش  الرحمان 
وبالمناسبة  كامال،  اهلل  كتاب 
يبارك  أن  له  الحضور  دعا 
اهلل فيه وينفعه بالقرآن الكريم، 
وأن  اإلسالم  أمة  به  وينفع 
وأن  الوقار  تاج  والديه  يلبس 
يوفق جميع الطلبة لختم حفظ 

القرآن والعمل به.

تكريم حفظة القرآن الكريم بشعبة عني البنيان يف العاصمة 

تعزيـــة
تلقت الجالية الجزائرية في المهجر والمســـــــــلمة في أوروبا مساء يوم الجمعة، 
ــى بلقاسم )ابن الشيخ محمد السعيد -رحمه اهلل(،  ــتاذ: موس نبأ وفاة األخ األس

إثر سكتة قلبية.
المرحوم، مهندس معماري، ناله في العشـــــــــرية الســـــــــوداء ما نال الكثير من 
العائالت الجزائرية، وبهذه المناسبة األليمة يتضرع المجلس العلمي لمؤسسة 
»الســـــــــننية للدراسات الحضارية« و»اتحاد الجمعيات اإلسالمية في أوروبا« 
و»جمعية الشـــــــــيخ بوزوزو بجنيف«، إلى اهلل تعالى، بأن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته، وأن يفســـــــــح له في جنته، ويلحقه بعباده الصالحين، وأن يرزق أهله 

وذويه الصبر والسلوان. 
اللهـــــــــم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده. والحمـــــــــد هلل على ما أعطى وعلى ما 

أخذ. 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون.«


