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شعبة املشرية بالنعامة تقدم 
مساعدات طبية ملستشفى املدينة

èMasque d'oxyg 120 قناعا طبيا   ت م بفضل اهلل تسلي م
ne à haute concentration لفائدة مستش���������فى "األخوين 
ش���������نافة" بدائرة المشرية بوالية النعامة ضمن المساعدات التي 
قدمتها لجنة اإلغاثة الوطنية التابعة لجمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين. 

نادي مبارك امليلي لعلوم القرآن بالبليدة 
يسيرّ قافلة مساعدات لوالية تيزي وزو

1443ه  محر م   14 اإلثنين  يو م  اهلل.  بحمد  »ت م 
الثانية  القافلة  وصول   2021 أوت    23 ل  الموافق 
المتضررة  العائالت  لفائدة  الموجهة  المساعدات  من 
من الحرائق. هذه المرة كانت الوجهة دائرة »واسيف« 
تبرعاتك م  )ببجاية.  األولى  كانت  بعدما  وزو  بتيزي 
ومساهماتك م ت م توزيعها بعناية وهلل الحمد. )بقي جزء 
منها يوزع بحول اهلل في األيا م القريبة( حيث قا م اإلخوة 
ميدانية  بزيارة  الجمعية  نوادي  مختلف  من  المكلفون 
ث ّم  ومن  المحترقة.  البيوت  على  والوقوف  للمداشر 
توزيع المساعدات حسب حاجة كل بيت )أظرفة مالية. 

أفرشة. ألبسة. ماء....(. 
كما يبلغ النادي تحيات إخوانك م من تيزي وزو الذين 
بارك  استقبال،  الوفد أحسن  بالمبادرة واستقبلوا  سعدوا 

اهلل في الجميع وتقبل اهلل من كل المحسنين. 

شعبة العلمة بسطيف تستلم دفعة 
من مكثفات االوكسجني

بوالية  العلمة  شعبة  قامت 
سطيف بشراء 5 أجهزة أخرى 
األوكسجين  مكثفات  من 
األجهزة  رصيد  إلى  تضاف 
تعار  جهازا   80 لتصير 

للمرضى.
أحد  على  اتصل  لإلعارة 

الرقمين التاليين:
0556216392
0657572005

نسأل اهلل أن ينفعه م بها ويعجل 
له م الشفاء كما نسأله سبحانه 

أن يبارك في المحسنين وامواله م وذرياته م الذين بذلوا وأنفقوا 
وكانوا سندا قويا إلخوانه م المرضى وأن يجزيه م خير الجزاء. 

قامت ش���������عبة جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريين بوالية عنابة يو م 23 أوت2021 
بتقدي م ما يزيد عن سبعين70 )ماسك( مساعد 

على التنفس لمستشفى الحكي م ضربان. 
على أن تتبع العملية بمد كل من مستش���������فى 
ابن سينا، والحجار، والمركز الصحي عطوي 
بعدد آخر، إسهاما منها في مقاومة الوباء. 

شعــــب اجلمعيـــة تواصـــل هبتهـــا التضامنيــــة..
شعبة عنابة تقدم مساعدة ملستشفيات الوالية

الوالئي  المكتب  من  بتكليف 
المسلمين  العلماء  لجمعية 
الجزائريين شعبة والية الطارف 
 2021 اوت   21 السبت  قا م 
الطارف  والية  شعبة  من  وفد 
األكسجين  أقنعة  بتوزيع 
 )masques à oxygene(

وأربعون  ثمانية  عددها  وكان 
)48( قناعا ُوزّعت كاآلتي:

القادر  عبد  األمير  مستشفى 
بالبسباس = 24 قناعا

االستعجاالت  مستوصف 
 12  = بالبسباس  واألمومة 

قناعا

االستعجاالت  مستوصف 
 12  = بالذرعان  واألمومة 

قناعا.
علما أن الجمعية اقتنت عددا 
معتبرا من هذه األقنعة المفيدة � 
حسب رأي األطباء � للمرضى 
على  اهلل  شاء  إن  وستوزع 

وذلك  الوالئية،  الشعب  كل 
تبذلها  التي  الجهود  إطار  في 
ومجابهة  مقاومة  في  الجمعية 
اهلل  .نسأل  كورونا  جائحة 
والبالء  الوباء  يرفع  أن  تعالى 
اإلسالمية  وأمتنا  وطننا  على 

واإلنسانية جمعاء.

شعبــــــة الطارف توزع أقنعة االكسجني على املستشفيات

بسعي من ش���������عبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بنقاوس وتنسيق مع شعبة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأوالد سيدي سليمان وبقية الجمعيات الخيرية 
في مدينة نقاوس وضواحيها وعلى رأس���������ه م جمعية أه���������ل الخير ت م جمع تبرعات 
لشراء مولد أوكسجين لفائدة مستشفى نقاوس بوالية باتنة والحمد هلل نجحت العملية 
فقد اش���������ترك أهل المدينة في المسعى بكل إرادة من أجل نجاح العملية وت م تركيب 

المولد، ونجاح تجريبه ، فلله الحمد والشكر لكل المحسنين والمساهمين.

شعبة مجعية العلماء وشركاؤها تقتين مولد 
أوكسجني ملستشفى املدينة

استعدادا لبداية السنة الدراسية الجديدة 
في ن���������وادي ومدارس جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريين على المس���������توى 
الوطنية  اللجنة  الوطني، والذي حددت 
ي���������و م األحد  بالجمعية موعده  للتربي���������ة 
19سبتمبر 2021 صباحا، دعت اللجنة 
ش���������عب الجمعية وفروعها والمش���������رفين 
على المدارس والنوادي التابعة لجمعية 
العلماء إلى الشروع في تسجيل التالميذ 
س���������واء القرآنية، أو الخاص���������ة بالتعلي م 

التحضيري، والتعلي م الش���������رعي، وغيرها 
الجمعية،  التي حددتها  الش���������روط  وفق 
كما دعت لجنة التربية كل شعبة والئية 
بإحص���������اء احتياجاته���������ا من الس���������ندات 
ن  التربوية التي تطبعها الجمعية سنويا واإ
لجنة التربية بجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريي���������ن تولي أهمي���������ة قصوى لهذه 
العملية كون التربية هي الرس���������الة األه م 
في مش���������روع جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين. 

ُشعب اجلمعية مدعوة لالستعداد للسنة الدراسية اجلديدة 

أرس���������لت فروع نس���������وية تابعة 
لشعبة جمعية العلماء بقسنطينة 
قافلة مساعدات لمنطقة زواوة، 
حي���������ث قا م فرعان من ش���������عبة 
قس���������نطينة هما فرعان نسوّيان 
� ف���������رع النور)المدينة الجديدة( 
وفرع األهرا م( )وسط قسنطينة( 
بتسيير قافلتين متقاربتين �زمنيا 
� محّملتين بالمس���������اعدات إلى 
اإلخوة في تيزي وزو في األيا م 
القليلة الماضية، بإشراف شعبة 
قسنطينة ورئيسها األستاذ عبد 

العزيز ش���������لي -ش���������فاه اهلل - 
بالتنسيق مع شعبة تيزي وزو 
بإش���������راف األخ محمد الصالح 
لحضيري رئيس الشعبة الوالئية 

بتيزي وزو. 
ساعد  التنسيق  فإن  لإلش���������ارة 
عل���������ى حمل الم���������واد المطلوبة 
الغاسول،  الصابون،  بالذات: 
بأنواعها،  األفرش���������ة  الم���������اء، 
الحفاظات، وغيرها من المواّد 
الت���������ي يكثر اس���������تعمالها. وقد 
ذهبن  الالئي  األخوات  أفادت 

م���������ع أزواجه����������ن باالحتياجات 
لألسابيع  بالنس���������بة  الضرورية 
المقبلة،بعد وقوفه م على حج م 
المساحات  وشساعة  الخسائر 
وأيضا  للحرق،  تعّرضت  التي 
والمداش���������ر  والبلدات  الق���������رى 
البعيدة والتي ل��������� م تصل إليها 
المساعدات بالقدر الكافي في 

ضوء ذلك ت م االتفاق على :
إع���������داد  عل���������ى  1�العم���������ل 
روبورتاج���������ات أمين���������ة لبي���������ان 
األضرار والمتضررين في تلك 
المناط���������ق النائي���������ة في رؤوس 
الحقيقة  ف���������ي  .وهذا  الجب���������ال 
عمل وس���������ائل اإلعال م الثقيلة 
إذا أرادت أن تعم���������ل بمهني���������ة 
وتقّرب  وموضوعية،  وصدقية 
نح�و  على  للجزائريين  الصورة 

صحيح .
2� تعم���������ل ش���������عبة قس���������نطينة 
�بالتعاون مع ُش���������عب الش���������رق 
الجزائري خاصة � على إعداد 
قافلة كبرى بعد أسابيع، على 
مشارف الش���������تاء، وتهيء كل 

بالمواد  الضروري���������ة  الل���������واز م 
إخواننا  تساعد  التي  المطلوبة 

وأخواتنا هناك.
3è تفعي���������ل أدوار الم���������رأة من 
والسيدات  واألمهات  األخوات 
في أعمال اإلغاثة والمساعدة، 
وجزء  المجتمع  نصف  فالمرأة 
ن تعاونها سيفيد  أصيل منه، واإ

ال محالة .
4� أن أعم���������ال الخير واإلغاثة 
ل�ن تنتهي بمجرد إرسال وتسيير 
القوافل في األيا م األولى، مع 
أهمية ذل���������ك وضرورته، ولكن 
من األفضل أن يكون التفكير 
ف���������ي مج���������ال اإلغاثة أوس���������ع 
باحتساب  تأثيرا  وأعمق وأكثر 
المس���������تقبل القريب على األقل 
باإليواء  االهتما م  )أشهر(.مع 
على  والعمل  التخزين  وأماكن 
توصيل المس���������اعدات إلى ك��ّل 
منطق���������ة تضّررت.وه���������ذا يزيد 
م���������ن عبء المس���������ؤولية ولكن 
يزي���������د أيضا ف���������ي حج م األجر 

والثواب. 

فروع نسوية من شعبة قسنطينة ُتسيرِّ قافلة مساعدات لوالية تيزي وزو

الوالئي  المكتب  القدير عضو  األستاذ  وفاة  إثر  على 
بالتربية  المكلف  بسطيف  المسلمين  العلماء  لجمعية 

أمحد بكتاش بمضاعفات كورونا .
الوالئي  المكتب  رئيس  ميلي  موسى  األستاذ  يتقد م 
الشهاب  مركز  مدير  حليتي م  علي  والدكتور  للجمعية 
اهلل  من  راجيا  الفقيد  لعائلة  الصادقة  القلبية  بتعازيه 

وداعيا له بالرحمة والمغفرة. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

شعبة  تنظهما  التي  النشاطات  ضمن 
بوالية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
بأمور  عالقة  لها  التي  خاصة  تيسمسيلت 
اليومية  الناس في حياته م  يحتاجها  شرعية 
كتغسيل الميت وتكفينه قامت الشعبة بتنظي م 
دورة في هذا الموضوع لصالح النساء حيث 
وبدائرة  الوالية  مركز  في  الدورة  تنظي م  ت م 

لرجا م. 

شعبـة والية تيسمـسيـلت تنظم 
دورة يف تغسيل وتكفني امليت

تعزيــــــــــة


