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 أشرف األستاذ موسى باحمد رئيس 
لجنة التنظيم بالمكتب الوطني لجمعية 
صباح  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
الس���������ادس من نوفمبر  الس���������بت  يوم 
2021 ميالدي���������ة الموافق للفاتح من 
ربيع الثاني 1443 هجرية على عقد 
جلسة الجمعية العامة لتجديد المكتب 
الوالئ���������ي لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين ش���������عبة بسكرة، بعد انتهاء 
عهدته، وه���������ذا بمقر متقاعدي عمال 

التربية .
باالستماع  الجلسة  أش���������غال  انطلقت 
إلى آيات بينات م���������ن الذكر الحكيم 
تالها الشيخ اإلمام لخضر بايدي، ثم 
االستماع إلى النشيد الوطني بجميع 
مقاطعه، ثم النش���������يد الخالد للجمعية،  
أحيلت الكلمة بعدها إلى السيد موسى 
باحمد من طرف األستاذ الدكتور عبد 
الرؤوف دبابش بصفته رئيسا للجلسة، 
الوطني  المكتب  حيث كشف عضو 
عن شروط الترشح لعضوية المكتب 
الوالئ���������ي، مذك���������را بقواني���������ن الجمعية 
المس���������طرة في قانونها األساسي طبقا 
للقوانين والتشريعات التي تنظم العمل 

الجمعوي في الجزائر.
حاثا الجمي���������ع على دع���������م الجمعية 
بإط���������ارات ذات كفاءة وفعالية، تعمل 
بج���������د واجته���������اد على خطى رس���������الة 
العلماء المؤسس���������ين، وأن هذا العمل 
التطوعي الهدف منه تنشيط الساحة 
الوطنية وترش���������يد األعم���������ال الخيرية 
العام  الصالح  لخدم���������ة  واإلصالحية 
للحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت 
الثالث المتمثلة في اإلسالم والعروبة 

والوطنية. 
بعد هذه الكلمة التوجيهية تم االستماع 
إل���������ى التقريرين األدب���������ي والمالي من 
ميشارة  ش���������اهيناز  األس���������تاذة  طرف 
والدكتور طارق قدوري؛ حيث صادق 
الحاضرون باإلجماع على التقريرين 
بع���������د تقدي���������م بع���������ض المالحظ���������ات 

المشروعة .
بعدها تم إنش���������اء مكتب جديد لتسيير 
الجمعي���������ة االنتخابية المبرمجة مكونا 
من ثالث���������ة أعضاء )رئيس���������ا ونائب 
للرئيس ومقررا للجلسة( اشترط فيهم 

عدم الرغبة أو الدخول للترشح .
 وقد أوضح األس���������تاذ محمد ياس���������ين 

لهاللي بصفته مسيرا للجلسة طريقة 
االنتخاب���������ات المعم���������ول بها حس���������ب 
القانون الداخل���������ي، مقترحا نموذجين 
وهم���������ا إم���������ا طريقة انتخ���������اب جميع 
أعض���������اء المكتب من طرف الجمعية 
العام���������ة، أو انتخاب رئيس للش���������عبة 

من بي���������ن الراغبين في الترش���������ح من 
)الرئيس  ب���������دوره  وهو  الحاضري���������ن، 
المنتخب( من يتولى اختيار أعضاء 
المكتب الجديد وبعد تشكيله يمر عبر 
التزكية، فاختار الحاضرون الطريقة 
الثانية، وتمت تزكية البروفيسور عبد 
ال���������رؤوف دبابش لعه���������دة جديدة، في 

ظل عدم تقدم أي عضو للترشح.
تجدر اإلش���������ارة إل���������ى أن الحاضري�ن 
ألحوا على اقتراح اسم األستاذ الدكتور 
دبابش كمترشح بالرغم من معارضته 
وطلبه اإلعفاء من هذه المس���������ؤولية 
الثقيلة النشغاالته اإلدارية العديدة.  

في األخير، وبعد كلمة رئيس الشعبة 
الوالئية الجديد  وشكر الحضور على 
الثقة الممنوحة له، تم اختي�ار األسماء 
التالية لتولي عضوية المكتب الوالئي 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

لشعبة بسكرة وهم على التوالي :
- عبد الرؤوف دبابش

- محمد الصالح حثروبي 
- أنس مباركي
- طارق قدوري
- عادل يونس

- لخضر رحموني 
- كمال عطاء اهلل

- أبو بكر منصوري
- لطفي سناني
- نوال عيدودي

- شاهيناز ميشارة
وقد حظيت التش���������كيلة الجديدة برضا 
الحض���������ور، متمني���������ن له���������م التوفيق 
والعمل على استرجاع مكانة الجمعية 
في والية بس���������كرة، مع تفعيل لجانها 
المشكلة سابقا لخدمة رسالتها الثقافية 
واالجتماعية والتربوية والعلمية، على 
أن يجتمع أعض���������اء المكتب الجديد 
من أجل توزيع المهام على أعضائه، 
وف���������ق اللجان الموجودة ضمن هياكل 
الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
المبّين���������ة والمش���������روحة ف���������ي قانونها 
الداخلي. وطالب  األساسي ونظامها 
بموافاته  الوطن���������ي  المكت���������ب  عضو 
بنسخة من تش���������كيلة المكتب الجديد 

العتمادها رسميا . 
والحمد هلل رب العالمين.

تقرير: أبو أنيس

جتديد املكتب الوالئي شعبــة بسكـــرة جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني

نظمت مديرية الش���������ؤون الدينية 
واألوقاف بقسنطينة ندوة علمية 
تاريخية بمناسبة االحتفاء بذكرى 
ثورة نوفمبر في مسجد الحسنين 
بالحام���������ة )حام���������ة بوزي���������ان( ، 
بعن���������وان: دور جمعي���������ة العلماء 
المسلمين في الثورة شارك فيها 

كل من:
الش���������ؤون  مدي���������ر   1-
الديني���������ة واألوق���������اف الس���������يد :  

بلخيربودراع.
ش���������لي  العزيز  -2الدكتور:عبد 
العلماء  رئيس  ش���������عبة جمعية 

المسلمين لوالية قسنطينة.
أس���������تاذ  لعور  -3الدكتور:ربيع 

بجامعة األمير عبد القادر.
-4األس���������تاذ : يوس���������ف بوغابة 
مدي���������ر المعهد البيضاوي للعلوم 

الشرعية والعربية.
وقد كانت ندوة نافعة تم التذكير 

فيها بمختلف الجهود التي ُبذلت 
من رجال جمعي���������ة العلماء في 
الثورة التحريرية، إعدادا وتنظيما 
وتنس���������يقا وجهادا واستشهادا في 

سبيل اهلل.
و ختم���������ت الن���������دوة بتكريم���������ات 
للمحاضري���������ن وبع���������ض من له 
ف���������ي العمل الخيري  يد بيضاء 

التطوعي.
ع. خلفاوي

 قسنطينة: ندوة عن "دور مجعيـة العلماء الــمسلمني 
يف الثورة التحريرية املظفرة "

جامعة بشار ..  رقمنة كتب مجعية العلماء
إحي���������اء لذكرى ال�67 الندالع الث���������ورة المجيدة، قدم عميد كلية العلوم اإلنس���������انية والعلوم 
االجتماعية لوالية بش���������ار الدكتور تريكي دعوة لش���������عبة جمعية العلماء المسلمين بالوالية 
من أجل مش���������روع رقمنة كتب جمعية العلماء المس���������لمين حتى تكون في متناول الباحثين 

وطلبة الجامعة.

ق���������ام بعض اعضاء المكت���������ب الوالئي لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين فرع 
غرداية بواجب العزاء والمواساة للشيخ الفاضل الداعية الحاج لخضر الدهمة  اثر 

وفاة زوجته تغمدها اهلل برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته،
نا إليه راجعون. إنا هلل واإ

شعبة غرداية تعزي يف وفاة زوجة الشيخ خلضر الدهمة


