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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

ــة طبية  ــع 66 حقيب ــة: توزي ميلـــ
على خمتلف املؤسسات الصحية

قامت صبيحة يوم األربعاء الشعبة الوالئية لجمعية العلماء 
المسلمين بتوزيع 66 حقيبة طبية على مختلف المؤسسات 

الصحية داخل تراب والية ميلة..
هذه الحقائب الطبية تم اس������تقدامها من جمعية »تضامن« 
التابعة للجزائريين المغتربين بفرنس������ا، وبهذا الصدد صرح 
رئيس الش������عبة الوالئية لجمعية العلماء المس������لمين الشيخ 
حم������و لرقش  قائ������ا: »تواصل جمعية العلماء المس������لمين 
مهامها النبيلة، بإغاثة أبناء ش������عبها، حيث استقبلت هذه 
المعدات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة، والمتمثلة في 
حقائب طبية تعويضا ألجهزة التنفس، لتقوم مديرية الصحة  

بتوزيعها على كافة المؤسسات الصحية بالوالية«..
وبخص������وص هذه المبادرة صرحت مديرة الصحة والس������كان 
صاح المستش������فيات لوالية ميلة السيدة »سميرة دكاري«  واإ
قائلة: »نود أن نش������كر الجمعية على م������ا فعلته وما تفعله 
للتص������دي لهذا الوباء، ونتمنى في هذا الش������هر المبارك أن 

يرفع عنا اهلل هذا الوباء«. .
وجدير بالذكر فقد تم توزيع هذه الحقائب الطبية على أربعة 
مستشفيات وستة مؤسسات عمومية للصحة الجوارية عبر 

كافة إقليم الوالية. .
ياسين زويلخ

شعبة والية غليزان تسلم حقائب 
التنفس للمصاحل الصحية بغليزان

ف������ي إطار العمل اإلغاث������ي الذي تقوم ب������ه اللجنة الوطنية 
لإلغاثة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حيث استلمت 
5200 حقيب������ة تنفس من جمعية »جزائريون متضامنون« 
الممثلة للجالية في الخارج  ، وضمن جهود مواجهة فيروس 
كورونا”. و عما بتوصيات المكتب الوطني لجمعية العلماء 
المس������لمين الجزائريين والمتعلقة بإيصال تلك الحقائب ، قام 
الي������وم األحد 29 ش������عبان 1442ه� / 11 أفريل 2021 م 
أعضاء من المكتب الوالئي لشعبة غليزان يرأسه السيد عواد 
بلحاج رئيس المكتب الوالئي لش������عبة غليزان  بتسليم حصة 
الش������عبة من تلك الحقائب لفائدة مستشفى محمد بوضياف 

بغليزان  ..
 وقد ثمن مس������ؤولو الصحة بالوالية هذه المبادرة مشيرين 
إلى الدور الفعال الذي لعبه المجتمع المدني وخاصة جمعية 
العلماء المس������لمين الجزائريين في مواجهة فيروس كورونا 
بالجزائر. وأوضحوا  أن المجتمع المدني عامة يعد ش������ريكا 
فّع������اال لقطاع الصحة، مؤكدين أن الوضعية الوبائية تفرض 
تكاثف الجهود. وهذا الذي أولته جمعية العلماء المس������لمين 
الجزائريي������ن العناية الائقة كما دأبت عليه منذ تأسيس������ها 
..حيث أثبتت حضورها ف������ي خضم هذه الجائحة من خال 

مختلف النشاطات التي بادرت بها .

تسليم  حقائب التنفس ملستشفى 
خلميس مليانة

ف������ي إطار العمل االنس������اني و بدعم م������ن المكتب الوطني 
لجمعي������ة العلماء المس������لمين تم صبيحة الي������وم 11 ابريل 
2021 توزي������ع حقائب خاصة بالتنف������س االصطناعي في 
كل من المؤسس������ة العمومية االستش������فائية لخميس مليانة 
والمؤسس������ة االستش������فائية العمومية بمليانة، وقد لقت هذه 
المبادرة استحسان المسؤولين في كل المؤسستين على ان 
يت������م توزيع هذه الحقائب على المرضى،للعلم عملية مماثلة 
س������تكون في الغد ان ش������اء اهلل في كل من مستشفى عين 

دفلى ومستشفى العطاف.

السبت 26 شعبان 1442 الموافق 10 
ابريل 2021 

مدينة الغزوات كان لها دور السبق في 
العمل االصالحي واالنتماء إلى جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين بالغرب 
الجزائري فقد استقبل االمام عبد الحميد 
بن باديس س���������نة 1932والتي اس���������س 
به اول شعبة تراس���������ها الشيخ الفاضل 
محمد البش���������ير القباطي وقد مكث بها 
االم���������ام 3 أيام بأوالد زي���������ري كما ألقى 
كلمته في قصر العدالة وبعد ان منعته 
الس���������لطات االس���������تدمارية تح���������ول الى 
المس���������جد الذي غ���������ص بالجموع وكان 
له���������ذه الكلمة االث���������ر الكبير في نفوس 
اهل الغزوات كما تأسست بها مدرسة 
تابعة للجمعية افتتحها الش���������يخ االمام 
محمد البشير االبراهيمي وقد جاء في 
كلمته )ان مدينة الغزوات وس���������يق من 
اس���������بق مدن العمال���������ة الى االصالح ( 
وقد امدت هذه المدينة مدارس جمعية 
العلماء المس���������لمين بالكثير من رموزها 
الذي���������ن حمل���������وا راية العل���������م واليوم كان 
اللقاء لتنصي���������ب المكتب البلدي تحت 
اش���������راف المكتب الوالئي بقيادة الشيخ 
عبد اهلل غالم واألس���������تاذ عب���������د الحكيم 
ش���������يعلي والدكتور نص���������ر الدين الواد 
واألستاذ احمد بوشريف واألستاذ محمد 
حمودي واالس���������تاذ محمد الهاشمي كما 
اس���������تهل اللقاء بتالوة ايات بينات من 
القران الكريم تالها امام المسجد فضيلة 
الش���������يخ س���������ي محمد ثم تبعت بالنشيد 
الوطن���������ي وبكلمة الحاج فتحي القباطي 
التي رحب فيه���������ا بالحاضرين ثم تلتها 
مباشرة كلمة المكلف باالعالم ليتحدث 
عن رجال االصالح بالغزوات وبعدها 
تناول الكلمة الش���������يخ مختار بن عامر 
متكلما عن زيارة االمام عبد الحميد بن 
بادي���������س متحدثا عن هذه المنطقة التي 

كان���������ت نموذجا في االصالح والوطنية 
بفض���������ل جهود ابنائه���������ا المخلصين ثم 
تناول الكلمة مباش���������رة الش���������يخ عبد اهلل 
غالم الذي ق���������ال اني اعجب من حالنا 
فان اجدادنا رغ���������م الظروف التي كانوا 
يعيشونها تحت نير االستدمار الغاشم 
وقل���������ة ذات اليد فقد اسس���������وا في والية 
تلمس���������ان 21 مدرسة اما نحن فال زلنا 
ن���������راوح مكاننا. فاالباء اخذوا مش���������عل 
التنوير والتحرير ونحن يجب ان نبذل 
الجهود في معركة التعمير ونعمل فوق 
ماعملوا. ثم جاء دور مسؤول التنظيم 
االستاذ عبد الحكيم ش���������يعلي ليتحدث 
عن القانون االساسي لتأسيس المكتب 
الب���������الدي وعن مهام���������ه. وبعد ذلك تم 
بالغزوات  البل���������دي  المكت���������ب  تنصيب 

المتكون من السادة التالية اسماؤهم: 
الحاج فتحي قباطي رئيسا 

.االخ محمد قباطي امين مالي 
.االستاذ جمال حساين مكلف باإلعالم 

والعالقات العامة 
.االستاذ محمد حمداوي 

.االس���������تاذ عبد القادر قن���������دوز مكلف 

بالنشاط 
.الطالبة شيماء بوسعيد مكلفة باالسرة 

والطفولة 
.االستاذ ابراهيم بارنوا عضو ا

فريد  االستاذ  المستش���������ارون  االعضاء 
مومن محامي. االستاذ انيس قباطي. 
الق���������ادر قلع���������ي. وبعد  االس���������تاذ عبد 
التنصيب تناول الكلمة االس���������تاذ محمد 
التوجيهات في  حمودي ليعطي بعض 
كيفية انش���������اء النوادي القرانية. وبكلمة 
توجيهية من طرف الدكتور نصر الدين 
الواد التي حث فيها على العمل الجاد 
إلنجاح هذا المكتب وبكلمة احد االئمة 
موجها رس���������الته الى الحاضرين متحدثا 
عن دور القرآن الكريم في صون شباب 
االمة من التقليد االعمى الذي نراه في 
ش���������وارعنا وختمت الجلسة بتالوة ايات 
بينات من الذكر الحكيم وبدعاء الشيخ 
الفاضل س���������ي محم���������د والخالصة ان 
مدينة الغزوات غنية بأرشيف الجمعية 
ندعو المختصين الى نفض الغبار عن 
هذا الكنز الثمين من تاريخنا المجيد. 
متابعة: أمحمد الهاشمي

تنصيب املكتب البلدي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني مبدينة الغزوات بتلمسان 

بع���������د أن أذنت وزارة الش���������ؤون الدينية واالوقاف بإقامة 
صالة التراويح هذا العام بالشروط التي حددتها اللجنة 
العلمية لمتابعة مرض كورونا، بادرت ش���������عبة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين لوالية معسكر بإقامة هذه 
الشعيرة الدينية بمصلى مدرس���������ة دار الطالب العامرة 
التابع���������ة لجمعية العلم���������اء وللعلم فإن هذه المدرس���������ة 
النموذجية تعتبر مركز إش���������عاع علمي بما تقدمه من 
أنشطة علمية دعوية على مدار العام، والدورات العلمية 
التي يؤطرها الش���������يخ بن حنفية العابدين، واحتضانها 
للعدي���������د من اللق���������اءات الجهوية للجمعي���������ة آخرها لقاء 
اإلعالم، وقد استحس���������ن كثيرا س���������كان الحي الذي تقع 
مدرس���������ة دار الطالب هذه المبادرة لبعد المسجد عنهم 

وتوّسطها لحّيهم. 

شعبة والية معسكر تقيم صالة الرتاويح مبصلى مدرسة دار الطالب 

السبت 28 ش���������عبان1442/10 أفريل 
2021 احتضن���������ت مدرس���������ة البصائر 
للقرآن الكريم للشعبة البلدية هيليوبوليس 
قافلة ندوات لجنة المرأة واألسرة والطفل 
بشعبة قالمة لتحط رحالها تحت عنوان 
"قط���������وف دانية في ش���������هر الخيرات". 
إستهلتها إحدى الطالبات بتالوة طيبة 
آليات الصيام من س���������ورة البقرة، تلتها 
كلمة ترحيبية من طرف مشرفة المدرسة 
لمداخالت األس���������تاذات  الكلمة  لتحيل 
الفضليات، لتفتتح أ.صباح غموش���������ي 
الجلس���������ة بش���������رح لوقفات قافلة ندوات 
اللجنة تحضيرا لشهر الخيرات.. تليها 
مداخالت أ.روبيلة بن الشيخ وأ.المية 
زدادرة اللتي���������ن س���������افرتا بالحضور إلى 

أجواء إيمانية، فقد أكدتا على ضرورة 
تربية النفس وحس���������ن اس���������تقبال شهر 
رمضان بإخالص النيات "فرب عمل 
صغير تعظم���������ه الني���������ة" أن التصالح 
م���������ع النفس والناس ش���������يء مهم.. وقد 
كان ش���������عار: "ارحموا من في األرض 
يرحمكم من في الس���������ماء" هو ش���������عار 
العش���������ر األوائل من أجل الفوز برحمة 
اهلل تعالى و الفوز بمغفرته عز وجل في 
العشر الثانية وذلك بالعفو عن الناس 
لتماس األعذار لهم وتجاوز أخطاء  واإ
األخرين، ثم كيف يكون الفوز العظيم 
في العش���������ر األواخر بالعتق من النار 
والفوز بأعظم ليلة التي هي أعظم من 
ألف ش���������هر، وأن قدوتنا وحبيبنا صلى 

اهلل عليه وسلم يستغل هاته األيام فهي 
وقت القطاف والحصاد، ليفتح المجال 
ألسئلة الحاضرات الكريمات الالتي كن 
متحمسات جدا لهذا المجلس الخير.. 
لتأكد أ.المية زدادرة في األخير أهمية 
الدعاء وذكر اهلل و تذكر أن اهلل يحب 
أن تؤتى رخصه كم���������ا تؤتى عزائمه، 
ولتختم أ.روبيلة بن الشيخ بدعاء مسح 
على قلوب الحاضرات، فالحمد الكثير 
هلل الذي وفقنا لتنظيم هاته الندوة الرائعة 
بكل  األستاذات والحاضرات  واستقبال 
حب واهتمام والشكر الجزيل لألستاذات 

الفضليات والحاضرات الكريمات.
تغطية: ه�.ز

شعبة والية قاملة تواصل قوافلها العلمية استبشارا برمضان


