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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

بالتنسيق مع هيئة االغاثة
شعبة بلعباس توزع جمموعة من احلقائب 

املساعدة على التنفس

قامت جمعية العلماء المسلميين الجزائريين شعبة سيدي 
بلعباس ي���������وم )19/05/2021(، بتوزيع مجموعة من 
 ،kit réspiratoir الحقائب المس���������اعدة على التنف���������س
والمقدرة ب����������)48( حقيبة تنفس، تعتب���������ر هذه المجموعة 
الدفعة الثانية بعد الدفعة األولى للس���������نة الماضية، وهذا 
ف���������ي إطار مكافحة وب���������اء كورونا العملي���������ة تمت تحت 
إش���������راف لجنة اإلغاثة، وبمبادرة م���������ن الجالية الجزائرية 
المقيمة في الخارج، وفي إطار حفل التوزيع قام الدكتور 
المتخصص في االنعاش والتخذير البروفيس���������ور عشي، 
SCPAP BOU (بإلقاء محاضرة خاصة بهذا الجهاز 

SIGNAC( وأهميت���������ه في عملية االنعاش ومس���������اعدة 
المرضى المصابين، حيث تطرق إلى خصائص الجهاز 
وكيفية اس���������تعماله ومزاياه العديدة والتي استطاع بفضله 
العديد م���������ن المرضى الذين كانوا ف���������ي حالة حرجة ان 
يساعدهم على التنفس والخروج من حالة الخطر. الحفل 
حضره مدراء المستشفيات وأطباء االنعاش وكذا ممثلو  

مديرية الصحة للوالية. 

خمطط معهد االمام الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي 
ت���������م بفضل اهلل وعون���������ه وضع اللمس���������ات األخيرة على 
مخطط المعهد الوطني لتلمس���������ان التابع لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين تحت اس���������م »االمام الشيخ محمد 

البشير اإلبراهيمي«. 

شعبة عني وملان بسطيف تكّرم تالميذ اجلمعية

أقامت ش���������عبة عين ولم���������ان بس���������طيف احتفالية تكريم 
للمتوفقين في مدارس���������ها القرآنية، وقد شهد ُمدرّج المركز 
الثقافي مف���������دي زكرياء حضورًا نوعي���������ًا وكثيفًا تتقدمهم 
السيدة رئيسة دائرة عين ولمان وبعض أعضاء المجلس 
الش���������عبي البلدي وبعض الفاعلين في المجتمع المدني 
والتالمي���������ذ وأولياؤهم، وقد تفاع���������ل الجمهور مع فقرات 
برنامج الحف���������ل المنوع والثري بإب���������داع التالميذ واألداء 
الراقي للمنش���������دين وتألق الُمنش���������طة الطالبة ندى عنقال 
وقراءة القرآن المتميزة للطالب جهاد بالم والتلميذة أروى 
يخوي وصاحبة المرتبة األولى في مس���������ابقة تاج القرآن 
الطبعة العاش���������رة لهذا العام 1442ه���������� ابنة عين ولمان 

الطالبة سوسن بوهالي. 

تم -بفضل اهلل تعالى - يوم السبت الموافق 
ل���������� 15 ماي 2021 صباًحا تكريم الفائزين 
في المس���������ابقة القرآنية الرمضانية الخاصة 
بمدرسة الفتح فرع عين الدفلة، وقد أشرف 
الش���������يخ الفاضل فؤاد معيزي رئيس الشعبة 
على تقديم الجوائز والشهادات للفائزين بمعية 
مدير المدرس���������ة األس���������تاذ محمد بوخروبة، 
واألستاذ بدر الدين براهمية عضو المكتب 
الوالئي، حيث كانت للشيخ كلمة بالمناسبة، 
ش���������كر من خاللها القائمين على المسابقة 
وعلى المدرس���������ة وهنأ الفائزين، مؤكدا على 
أن طري���������ق القرآن هو الطري���������ق الصحيح 
الذي سيوصل األمة إلى بر األمان، وحّث 
الحضور على تعهد القرآن وتعلمه وحفظه 
وتحفيظه للنشء، وقد عرج شيخنا الفاضل 
ف���������ي كلمته الرائعة على م���������ا يعانيه اخواننا 
في المس���������جد األقصى مس���������رى رسول اهلل 
خواننا  في  -صل���������ى اهلل عليه وس���������لم – واإ
غزة من قصف وقتل ممنهج وتشريد... غزة 
األبية التي أبت إاّل أن تكون لوحدها حصنا 

حصينا للذود عن حياض األمة وش���������رفها 
في وسط خذالن كامل لإلخوة واألشقاء... 
وحث الحضور عل���������ى االكثار من الدعاء 
والتضرع هلل ليرفع ه���������ذا الظلم عن إخواننا 
في فلس���������طين جمعاء وختم الش���������يخ بمقولة 
الشيخ االبراهيمي »إن فلسطين هي وديعة 

محمد«. 
ش���������عبة جمعية العلماء ببلدية وادي س���������لي 

بوالية الشلف
بتوزيع  التضامني  النش���������اط  إلى  باإلضافة 
قفف مس���������اعدات على عدد من المحتاجين 
بادرت الش���������عبة بتنظيم مس���������ابقة في حفظ 
القرآن الكريم، ش���������ارك فيها عدد معتبر من 
الكبار والصغار إذ وصل عدد المشاركين 
م���������ن البراع���������م 75 برعم���������ا وبرعمة، ومن 
الكبار 29 امرأة، احتضن مصلى المدرسة 
القرآني���������ة التابعة للجمعية بمنطقة الحمايس 
بوادس���������لي حفلها االختتامي سهرة آخر ليلة 

من رمضان.
وقد غص المصلى بالحضور من كل الفئات 

العمري���������ة تداول على منص���������ة الحفل الذي 
نّشطه الناشط جدا بشعبة الجمعية رئيسها 
الفاضل األستاذ الطيب بوطيبة الذي يرعى 
المرضى بالعالج في وظيفته بالمستش���������فى 
ويرع���������ى أبناء األمة بتفعيله -بمعّية إخوانه 
في الش���������عبة - نشاطات الجمعية، كال من 

األفاضل: 
الشيخ عبد القادر جلول خدة.
االستاذ عماري حمو زروقي. 

االستاذ قدور معمري.
ش���������هد الحفل أيضا تنظيم المسابقة السنوية 
التي دأبت عليها الش���������عبة في آخر ليلة من 
رمضان وهي مس���������ابقة األفواج في العلوم 
الش���������رعية حيث ص���������ارت هذه المس���������ابقة 

تستقطب العديد من الشباب. 
في نهاي���������ة االحتفال ال���������ذي دام حتى بعد 
منتصف الليل تم تكريم الفائزين في مجموع 
المس���������ابقات المنظمة س���������واء مسابقة حفظ 
القرآن الكريم، أو مسابقة األفواج في العلوم 

الشرعية.

شعبة قاملة: تكريم الفائزين يف املسابقة القرآنية

بتكري���������م  االحتف���������اء  بمناس���������بة 
ألف  م���������ن  الحافظ���������ات ألكثر 
حدي���������ث والحافظات لكتاب اهلل 
كذلك  تحفظن  والالت���������ي  كذلك 
أكث���������ر م���������ن 1200 بيت من 

تش���������رف  العلمية.فقد  المت���������ون 
من  كّل  باس���������تضافة  المعه���������د 
عضو المجلس الوطني لجمعية 
الجزائريين  المس���������لمين  العلماء 
القادر س���������ماري،  الدكتور عبد 

وك���������ذا رئيس المكت���������ب الوالئي 
للجمعية األس���������تاذ موسى ميلي 
رفقة أعض���������اء المكتب كل من 
األس���������تاذ بكط���������اش حم���������دوش 
واألس���������تاذ عب���������د الحفيظ يلس، 
وكذلك الداعي���������ة الدكتور خالد 
زيغم���������ي.... حيث كانت بداية 
لمدير  افتتاحية  بكلم���������ة  الحفل 
المعه���������د رحب فيها بالحضور، 
ثّم كلمة رئيس المكتب الوالئي 
الذي تحدث عن ضرورة التحلي 
باأليم���������ان والعم���������ل والصب���������ر 
والهم���������ة العالي���������ة واالقتداء في 
ذلك بالرس���������ول صلى اهلل عليه 
وس���������لم واالم���������ام المصلح ابن 
باديس واالبتع���������اد عن األفكار 
الهدامة أو كم���������ا قال مالك بن 

نبي األف���������كار الميتة والمميتة، 
القادر  الدكت���������ور عبد  ثم كلمة 
س���������ماري الذي أعط���������ى نماذج 
لإلقتداء كنفيس���������ة بنت الحسين 
وزين���������ب الغزال���������ي والال فاطمة 
قايد وغيرهن  ومليكة  نس���������ومر 
من المجاهدات في حقل الدعوة 
واإلصالح وما قدمن لإلس���������الم 
واألم���������ة، ثم كلمة الدكتور خالد 
زيغمي ال���������ذي أثنى بدوره على 
جهود المعهد الطيبة في نش���������ر 
العلم وبث الخير في المجتمع، 
وق���������دم نصيح���������ة للطالبات في 
ض���������رورة العم���������ل بم���������ا تعلمن 
وحفظ���������ن وأن يحملن مش���������عل 
الدعوة واإلصالح.... ثم قدمت 
الهدايا والتكريمات للحافظات.  

نظمت جمعية العلماء المسلمين 
المسيلة  والية  شعبة  الجزائريين 
بع���������د عصر ي���������وم الجمعة 21 
ماي 2021 وقفة لنصرة اخواننا 
في فلس���������طين وذل���������ك أمام مقر 
المكتب الوالئي بمدرس���������ة جدي 
الديلمي حيث تّم تنش���������يط اللقاء 
من طرف األستاذ حيمر أحمد، 
ثّم افتتاح الوقف���������ة بآيات بينات 
من طرف الش���������يخ جياللي بن 
عبد اهلل واالس���������تماع إلى النشيد 
الوطن���������ي، بعدها كلمة للش���������يخ 
الدكتور جلول س���������عودي رئيس 
المكت���������ب الوالئي جاء فيها قيمة 

االع���������داد والصبر والثبات حتى 
تحقيق النصر بتحرير االقصى 
وخداعهم  اليه���������ود  بغدر  وذكر 
على عب���������ر العص���������ور والقرآن 

الكريم يفضح ذلك.... ثم القيت  
قصيدة ش���������عرية حول ما جرى 
المقاومة،  ونص���������ر  القدس  في 
بعدها كلمة لألستاذ بطاط أحمد 

نائب رئيس المكتب الوالئي جاء 
فيها الحث على االلتفاف حول 
القضي���������ة الفلس���������طينة وتوريثها 
لألجي���������ال كقضي���������ة إس���������المية 
عادلة، ثم كلمة لألس���������تاذ سعيد 
شوية رئيس تنسيقية غزة لوالية 
المسيلة جاء فيها ضرورة دعم 
المقاومة وازال���������ة الحواجز التى 
حالت بين الش���������عوب اإلسالمية 
ونص���������رة األقصى وش���������ّنع على 

المهرولين للتطبيع. 
س���������عودي  الش���������يخ  أعلن  أخيرًا 
جلول انط���������الق قافلة غزة 05 

نصرة ألهلنا في فلسطين. 

شعبة والية املسيلة تنتصر لألقصى وفلسطني ....

شعبـــة عني الكبيـرة بسطيف حتتفي باحلفظة

الوقف���������ة  م���������ن  جان���������ب 
التضامني���������ة مع المس���������جد 
خواننا  واإ المبارك  األقصى 
في فلس���������طين والتي أقيمت 
بجوار المدرسة القرآنية عبد 
الحميد بن باديس بالمشرية 

والية النعامة. 

وقفـــــة تضامنيــــة مع الــمسجـــد األقصـــى بالـمشـــريـــــــة


