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قامت ش���������عبة جمعية العلماء المسلمين ببلدية سيدي علي بوالية مستغانم بتقديم هبة تضامنية 
لصالح مستش���������فى بلدية س���������يدي علي، تمثلت في 3 ثالجات متوس���������طة الحجم، وذلك لفائدة 

الممرضين واألطباء في المستشفى.

انطلقت حملة التلقيح مرفقة بحملة تحسيس���������ية حول ضرورة أخذ لقاح فيروس كوفيد 19، هذا 
وقد شارك في هذه الحملة شعبة جمعية العلماء المسلمين – أوالد سي سليمان - رفقة عناصر 
الدرك والش���������رطة، من أجل توعية المواطنين من خالل التحس���������يس المباش���������ر إلطالعهم على 
معلومات حول اللقاح مع توزيع مطويات حوله، هذا وقد شهد فريق األطباء والممرضين إقباال 

معتبرا للمواطنين بهدف التلقيح.

افتتحت شعبة جمعية العلماء المسلمين، لوالية سطيف، ناديا جديدا يهتم باإلعجاز العلمي في 
القرآن الكريم والس���������نة النبوية الشريفة، وفي هذا السياق دعت الشعبة كل المهتمين من الطلبة 
واألس���������اتذة والباحثين بهذا الشأن إلى اإلقبال على التس���������جيل في هذا النادي، والجدير بالذكر 
فإن الش���������عبة سبق وأن عقدت ملتقيات دولية كثيرة في هذا المجال، من تنظيم الهيئة العالمية 
لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، وجاء هذا خاصة أن جمعية العلماء المسلمين هي جمعية 

العلوم والتربية والمعارف في كل التخصصات الشرعية والمدنية.

شعبة بلدية سيدي علي مبستغامن تستمر يف محالتها التضامنية 

شعبة أوالد سي سليــمان بباتنة تساهم يف محلة التلقيح 

شعبة سطيف تفتح ناد جديد خاص باإلعجاز يف القرآن الكريم

بلغن��ا ي��وم اخلمي��س 09 س��بتمبر 2021م املوافق ل� 2 س��فر 
1443ه�، نبا وفاة االخ العزيز البروفيس��ور مصطفى مشاب أستاذ 
الرياضيات بجامعة س��يدي بلعباس، مبرض وب��اء الكرونا بعد 

توقف جهاز التنفس باألكسجني؟؟  
البروفيس��ور مصطفى مش��اب من األجيال البانية للجامعة 
اجلزائرية، يش��هد له خلقه وعلمه وتقواه وحسن عشرته مع 
كل من عرفه كطالب في جامعة وهران، و كأستاذ جامعي في 

مسقط رأسه بسيدي بلعباس مكونا لألجيال ومربيا لها. 
فهو مربي قبل أن يكون أستاذا متخصصا في الرياضيات، وهو 
دأب العلماء، فهم يعلم��ون باختصاصاتهم العلمية، ويربون 

بوعيهم وسلوكهم. 
وبوفاته رحمه اهلل تفق��د اجلامعة اجلزائرية عاملا من علمائها 

املتخصصني في علم من أدق العلوم وأهمها وهو علم الرياضيات. 
وبه��ذه املناس��بة األليمة تتضرع اجلالي��ة اجلزائرية في اخلارج و« احتاد اجلمعيات اإلس��امية في 
أوروبا« و »مؤسس��ة السننية للدراس��ات احلضارية« إلى اهلل تعالى، بأن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته، وأن  يفسح له في جنته، ويلحقه بعباده الصاحلني، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.  

الربوفيســـــور مصطفــــى مشــــاب  فــي ذمة اهلل 

تلق��ت عائالت جل��ول دواجي و ق��ارة مصطفى و زياني الش��ريف، من والية س��يدي 
ــي، عن عمر  ناهز 38  ــناء جلول دواج بلعباس و تلمس��ان، نبأ وفاة األخت و بنت العم س

سنة، إثر إصابتها بوباء كورونا منذ أيام فقط.  
وبهذه املناس��بة األليمة يتضرع أهلها في اجلزائر و أوروبا  إلى اهلل تعالى، بأن يتغمد 
الفقيدة بواس��ع رحمته، وأن يفس��ح لها في جنته، ويلحقها بعباده الصاحلني، وأن 

يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، اللهم ال حترمنا أجرها وال تفتنا بعدها. 
واحلمد هلل على ما أعطى وعلى ما أخذ، و »إنا هلل و إنا إليه راجعون.«  
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