
■ استلم والي والية ورقلة السيد أبو بكر الصديق بوستة صبيحة يوم 
) 27 أفريل 2021م( الحّصة الثانية من الحقائب الصحّية لمكافحة 
وباء كوفيد المرسلة من لجنة اإلغاثة الّتابعة لجمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين،  وقد حضر حفل الّتسليم الذي ُنظم بالديوان:
- والي والية ورقلة 

الّصحة  مدير  والسيد   -
بالوالية 

لممّثَلْي  باإلضافة   ■
الجمعية 

- األستاذ إبراهيم 
الوطني  المجلس  عضو 

لجمعية العلماء.
اإلمام  العيد  واألستاذ   -

رئيس الشعبة الوالئّية لجمعية العلماء بورقلة
- وممّثلو الّصحافة الوطنية

■ وقد بلغ عدد الحقائب الممنوحة 40 حقيبة بها أجهزة تنّفس ومعّدات 
طبية لمحاربة هذا الوباء القاتل.

■ ودار في هذا اللقاء حوار بين السيد الوالي وممّثَلي الجمعية حول 
ظروف عمل الشعبة الوالئية بورقلة ونشاطاتها وعطاءاتها التربوية 

واالجتماعية.
الشعبة  مع  الوالية  تعاون مصالح  إمكانية  الوالي  السيد  اقترح  وقد 

الوالئية للجمعية في توزيع المساعدات على المعوزين .
كما أعلن رئيس الشعبة الوالئية من جهته استعداد شعب الجمعية 
وأطرها ومساعديها وجميع العاملين بها للتعاون مع الهيئات الرسمية 
يتأكد  أخرى  ومرة  الوباء،  هذا  لمكافحة  امكانياتهم  جميع  وتسخير 
للمجتمع الجزائري أّن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تظلُّ أم 
إلى  ووقوفها  لفعاليتها  العزيز  الجزائري  الوطن  هذا  في  الجمعيات 

جانب الشعب في مثل هذه الّظروف الحالكة.
الوطن  داخل  المحسنين  من  وراءها  ولمن  العلماء  لجمعية  فتحية 

وخارجه.

 شعبة واليـة البيض تسلم أجهزة التنفس 
حبضور والي الوالية

في إطار هّبتها التضامنية 
الدؤوب  الخيري  وعملها 
لخدمة األمة في مثل هذه 
بسبب  الصعبة  الظروف 
تشرفت  الوباء  تفشي 
المسلمين  العلماء  جمعية 
الجزائريين ممثلة بشعبتها 
بالتبرع  البيض  والية  في 
على  مساعدة  بأجهزة 
منها  يستفيد  التنفس 

القطاع الصحي بالوالية مقدمة من طرف إخواننا في المهجر تحت 
وباء كورونا  مجابهة  أجل  للجمعية من  التابعة  اإلغاثة  لجنة  لواء 
وكان ذلك بحضور السيد والي الوالية الذي خص أعضاء الشعبة 
بحفاوة االستقبال مثنيا على دور الجمعية في لم شمل كل الجزائريين 

وعملها الخيري والدعوي والحفاظ على مرجعية األمة..

 شعبة واليـــة عنابـــة تسلم 52 جهاز تنفس 
لقطاع الصحة

والسيد  الوالئي  المجلس  رئيس  والسيد  الوالية  والي  السيد  بحضور 
والضمان  الصحة  مديري  والسادة  عنابة  البلدي  المجلس  رئيس 
االجتماعي والشؤون الدينية واألوقاف ومدراء المستشفيات، وبعض 
جمعية  سلمت  البلدية..  الشعب  ورؤساء  الوالئي  المكتب  أعضاء 
العلماء المسلمين الجزائريين اليوم االثنين 26 أبريل قطاع الصحة 

بالشلف 52 حقيبة ألجهزة المساعدة على التنفس بمقر الوالية.
■ العملية تأتي في إطار القافلة التضامنية بدعم المحسنين من جاليتنا 
الجزائرية في المهجر للتصدي لجائحة كورونا )كوفيد- 19( واألجهزة 

مهمة لجميع األمراض التي لها عالقة بالتنفس.
وفي كلمته بالمناسبة أثنى والي الوالية على جهود الجمعية بعنابة 
التي  األولى  للهبة  دعما  تأتي  التضامنية  الهبة  هذه  وأن  خاصة 
الوالي مع  تجاوب  26 جهاز.. كما  بـ  منها والية عنابة  استفادت 
كلمة رئيس الشعبة الدكتور نور الدين فليغة التي ذكر فيها بجهود 
جانب  إلى  والوطن  عنابة  والية  مستوى  على  اإلغاثية  الجمعية 
الجهود التربوية والتوعوية في مختلف المجاالت رافعا كذلك بعض 

االنشغاالت التي وعد الوالي بالتكفل بها.
من جهة أثنى مدير الصحة على الجمعية ومبادرتها وبين أهمية 

األجهزة وما تركته من أثر طيب منذ الهبة التضامنية األولى.

شعبة والية ورقلة تستلم حصتها من احلقائب 
الصحية ملكافحة وباء كوفيد وتقدمها لقطاع الصحة المسلمين  العلماء  جمعية  كانت 

األمة،   ثقة  محل  والزالت  الجزائريين 
مكانة  السترجاع  اآلمال  تعقد  وعليها 
وتربية  العامة،  الحياة  في  اإلسالم 
الجيل على التنشئة اإلسالمية السليمة، 
واألسبوعان  األسبوع  يمضي  يكاد  فال 
إال ونسجل إقبال المحسنين على خير 
لها  فيهب  للناس،  أخرجت  جمعية 
أحدهم قطعة أرض عزيزة عليه ورثها 
للتعليم  جاهزا  سكنا  أو  والديه،  عن 
القرآني، أو فاتحا جزًءا من بيته ليتلى 
صدقة  فيكون  تعالى  اهلل  كتاب  فيه 
جارية وخدمة عظيمة لألمة، وأنعم بها 

من صدقة.
جديدة  هبة  الصورة،  في  الجوهرة  هذه 

المسلمين  العلماء  جمعية  لشعبة 
سيدي_لخضر  ببلدية  الجزائريين 
نادي  اسم  حملت  وقد  بمستغانم، 
رحمه  عيسى  بن  امحمد  سي  الشيخ 
اهلل للقرآن الكريم وعلومه، والذي سيتم 
اهلل  شاء  إن  الغد  صبيحة  افتتاحه 
تعالى، الستقبال أبنائنا التالميذ الذين 
في  العظيم  بالقرآن  أصواتهم  ستعلو 
ألهلنا  فهنيئا  والطاعات،  القرآن  شهر 
الصرح  هذا  لخضر  سيدي  بلدية  في 
الشيخ  وحفدة  ألبناء  وهنيئا  القرآني، 
سي امحمد بن عيسى رحمه اهلل )توفي 
وبما  أيديهم  قدمت  بما   )1940 سنة 
جادت به أنفسهم، ليكون ذخرا لهم في 
والديهم  على  جارية  وصدقة  دنياهم، 

حرف  كل  مع  وثوابها  أجرها  يصلهم 
يتلى من كتاب اهلل تعالى، فجزاهم اهلل 
اهلل  وتقبل  خيرا،  المسلمين  وعن  عنا 
أموالهم  في  اهلل  وبارك  قدموا  ما  منهم 

وذرياتهم.

شعبة والية مستغامن حتصل على هبة جديدة

افتتاح  اهلل  بركة  على  تم 
مدرسة قرآنية جديدة حملت 
أحمد سحنون  الشيخ:  اسم 
يحي  بحي   - اهلل  -رحمه 
مغمولي »واد لمعيز« قالمة 
 16 األربعاء  يوم  وذلك 
الموافق  1442هـ  رمضان 

لـ 28 أفريل 2021. 
في  االفتتاح  حفل  انطلق 
العاشرة  الساعة  حدود 
بعد  ما  إلى  والنصف 
وبنسمات  التراويح  صالة 
وبحضور  الفضيل  الشهر 
وطلبة  مشايخ  ضم  مميز 

وناشطين في الشعبة.
آيات  بتالوة  البداية  كانت 
الحكيم  الذكر  من  بينات 
أسامة  الطالب:  تالها 
ماوني، ليلقي بعدها رئيس 

لقالمة  الوالئية  الشعبة 
كلمة  معيزي  فؤاد  الشيخ: 
رحب فيها بالضيوف الكرام 
بأن  وجل  عز  اهلل  داعيا 
يجازي خيرًا وبركة كل من 
ساهم في حصول هذا الفتح 
المبارك على الجمعية لينوه 
عن  فيها  تحدث  كلمة  في 
وكيف  القرآن،  إقامة  فائدة 
السلف  عند  مكانته  كانت 

بحرص  مشددًا  الصالح 
للبقاء على سيرة من سبقونا 
بأن  مذكرا  األخيار،  من 
القرآن  تعلم  من  خيركم 

وعلمه. 
الكلمة  منحت  ذلك  بعد 
بودبوز  الدين  نور  للشيخ 
عن  فيها  حديثه  مبتدئا 
الذي  أحمد سحنون  الشيخ 
المدرسة  هذه  اسم  حمل 
مآثره  عن  تحدث  حيث 
وصفاته وأهم أعماله منوها 
إلى فضل القرآن داعيا إلى 
فهو  اهلل  بكتاب  التمسك 
سبيل النجاة والرفعة، تناول 
بعدها الكلمة األستاذ: عبد 
أعطى  دبيش حيث  الحليم 
شهادة حية عن الشيخ أحمد 
ما  بعض  على  سحنون 

الدين  لخدمة  به  يقوم  كان 
اإلسالمي مثنيا عليه داعيا 
شاكرا  والمغفرة  بالرحمة  له 
كل من ساهم من قريب أو 
بعيد وعلى رأسهم صاحب 
فيه  افتتحت  الذي  البيت 

هذه المدرسة.
كانت الكلمة األخيرة للشيخ: 
محمد براحلية والتي تحدث 
الجمعية  رجال  عن  فيها 
وأعضاء المكتب لما يبذلونه 
من جهود تصب في تدعيم 
القرآني  التعليم  نشر  دعائم 

بالوالية..
االفتتاحي  الحفل  ليختتم 
فؤاد معيزي  للشيخ:  بدعاء 
اجعله  ..اللهم  اهلل  حفظه 

فتحا طيبا مباركا.
هاجر شلية

شعبة قاملة تفتتح مدرسة الشيخ أمحد سحنون

1/ شعبة تيارت توزع األجهزة المساعدة 
على التنفس: 

على  بتيارت  الوالئي  المكتب  أشرف 
يوم  التنفس  حقائب  تقسيم  فعاليات 
الخميس17 رمضان 1442هــ الموافق 
لــ 2021-04-29 على مستوى مدرج 
في  المتخصصة  اإلستشفائية  المؤسسة 
جراحة  وطب  والتوليد  النساء  أمراض 

األطفال.
وذلك بحضور كل من مديري المؤسسات 

الوالية  تراب  مستوى  على  اإلستشفائية 
بوالية  الصحة  مديرية  مع  بالتنسيق 

تيارت.
من  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  افتتح 
اإلستشفائية  المؤسسة  رئيس  طرف 
المتخصصة في أمراض النساء والتوليد 
قصاب  السيد  األطفال  جراحة  وطب 
المساعي  شكر  حيث  لطفي  محمد 
التي تقوم بها جمعية العلماء المسلمين 
ما  وخاصة  ومحليا  وطنيا  الجزائريين 

الكلمة  ليحيل  كورونا  بجائحة  تعلق 
لرئيس المكتب الوالئي الدكتور الهاشمي 
مديرية  شكر  بدوره  الذي  المالك  عبد 
الصحة على حسن االستقبال والتجاوب 
الحقائب  تسليم  على  والحرص  الحسن 

للمؤسسات اإلستشفائية المعنية.
حيث استلمت شعبة تيارت 62 حقيبة 

لتوزعها على النحو التالي:
تيارت  اإلستشفائية  العمومية  المؤسسة 

20  حقيبة.
المؤسسة العمومية اإلستشفائية فرندة 8 

حقائب.
سوقر  اإلستشفائية  العمومية  المؤسسة 

8 حقائب.
مهدية  اإلستشفائية  العمومية  المؤسسة 

8 حقائب.
قصر  اإلستشفائية  العمومية  المؤسسة 

الشاللة 8 حقائب.
في  المتخصصة  اإلستشفائية  المؤسسة 
جراحة  وطب  والتوليد  النساء  أمراض 

األطفال 10 حقائب.

شعب اجلمعية تستكمل توزيع احلقائب التنفسية«

نّظم السيد والي والية سعيدة بمقر الوالية حفل استقبال على شرف 
أعضاء الشـــــــــعبة الوالئية لجمعية العلماء بهـــــــــذه الوالية بحضور 
الســـــــــلطات التتفيذية وأسرة اإلعالم حيث سلمت الشعبة27 حقيبة 
مساعدة على التنفس قصد توزيعها على القطاع الصحي بالوالية 
وتأتي هذه المبادرة في ســـــــــياق دعم المستشـــــــــفيات لمواجهة وباء 

كورونا الذي يجتاح البالد منذ أزيد أكثر من سنة.
لإلشارة وزعت الجمعية خالل األسبوعين الماضيين كدفعة أولى 
ثالثة آالف جهـــــــــاز على58 والية من بين 5200 جهاز تبرعت 
بها جاليتنـــــــــا في المهجر على أن يتم توزيـــــــــع 2200 جهاز في 

مرحلة الحقة حسب تطور الحالة الوبائية.

 شعبة والية سعيدة تسلم والي الوالية 27 جهازا للتنفس لتوزيعها على القطاع الصحي
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