
األحــد:  27 حمرم 04 صفر 1443هـ، الـموافق لـ:   05 - 11 سبتمرب 2021 م

العدد:
1080 نشاطات الُشعب

قام أعضاء المكتب الوالئي لجمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين فرع 
غرداية بزي���������ارة إلى بني ازجن حيث 
قام بواجب العزاء والمواس���������اة ألهل 
وعائلة المرحوم الشيخ الرمز الحاج 
ابراهيم  طالي بدار عشيرة ات يدر، 
وسلم رئيس الشعبة د. بحاز ابراهيم 
بن بكير ثالث رسائل مكتوبة األولى 
لعائلة المرحوم الش���������يخ الرمز الحاج 
ابراهي���������م ط���������الي والثانية لعش���������يرته 
والثالثة للهيئة الموق���������رة حلقة عزابة 

بنى ازجن. 

تم يوم السبت 19 محرم 1443ه 
الموافق ل� 28 أوت 2021م تسليم 
مع���������دات طبية خاص���������ة بمصلحة 
االنع���������اش للمستش���������فى الجامع���������ي 
بتلمسان، وتّم هذا من قبل المكتب 
الوالئي لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين بالوالية، وذلك بالتنسيق 
والتبادل  المعرف���������ة  جمعي���������ة  م���������ع 
الدوليين برئاس���������ة الدكتور حس���������ام 
كريب، وجمعية التضامن برئاس���������ة 
الدكتور المهن���������دس عبد الرحيم بن 
حقوق، وبحضور مدير المستشفى 
الجامعي بتلمسان الدكتور المازوني 
إلى  س���������ليم كرعي،  والبروفيس���������ور 
جانب البروفيسور بن طاهر رئيس 
وحدة كوفيد 19، والدكتور بس���������عيد 
اإلداري  التس���������يير  مدير  مصطفى 
أعضاء  كما حض���������ر  للمري���������ض، 

الجمعية تحت رئاس���������ة الشيخ عبد 
اهلل غالم واألس���������تاذ محمد حمودي 
محمد  األس���������تاذ  اإلعالم  ومسؤول 
الهاش���������مي. حيث تّم تس���������ليم لوازم 
طبية للمستشفى الجامعي بتلمسان 
والمتعلقة بأح���������دث أجهزة االنعاش 

المتمثل���������ة ف���������ي جهازي���������ن للحاالت 
الحرج���������ة. هذا وتعتبر ه���������ذه الهبة 
التضامني���������ة التي قدمته���������ا جمعية 
العلم���������اء المس���������لمين ش���������عبة والية 
تلمس���������ان حلقة من حلق���������ات الدعم 
الصحي لمجابهة فيروس كورونا. 

شعبة غرداية تقدم واجب العزاء لعائلة الشيخ إبراهيم طالي 

مستلزمات طبية تسلمها مجعية العلماء للمستشفى اجلامعي بتلمسان

ف���������ي حوار أج���������راه الصحفي بإذاعة 
س���������طيف االس���������تاذ فاروق رايس مع 
رئيس ش���������عبة والية س���������طيف صرح 
الشيخ موسى ميلي قائال: »منذ بداية 
الوب���������اء والجمعية لم تتأخر يومًا في 
تقديم يد المس���������اعدة ال سيما بتوفير 

األجهزة والمعدات الطبية«. 
وأضاف األس���������تاذ ميلي: »س���������اهمنا 
في تجهيز غرفتي انعاش بمستشفى 
س���������طيف، وجهاز لألشعة بمصلحة 
اإلنع���������اش، كم���������ا وفرن���������ا وهلل الحمد 
عش���������رات أجه���������زة التنف���������س العالي 

لمختلف المصالح اإلستشفائية...«
وتابع: »سنقوم بعد أيام بتوزيع 70 
جهاز تنف���������س ذات الضغط العالي، 
استكماال للعملية األخيرة حيث قدمنا 
120 جهازا... كما اقتنيا منذ بداية 
األزمة 70 مكثفا لألكسجين يستفيد 
منها المرضى بش���������كل يومي والعدد 

سيتضاعف قريبا«. 
في الس���������ياق نفس���������ه أضاف الشيخ 
ميل���������ي أن »جمعي���������ة العلماء اقتنت 
سنتستقبل  أكسجين،  مكثف   1100
أواًل 500 ت���������وزع عب���������ر الوالي���������ات، 
كما سيتم اس���������تقبال بعض المولدات 
لفائدة المستش���������فيات وهذا مهم جدا 

مستقبال...
بعد الحرائق التي ش���������هدتها والياتنا، 
لم نبق مكتوفي األيدي، فشرعنا في 
تجهي���������ز عدة قواف���������ل إغاثية لبعض 

الواليات...«. 
وحول سؤال عن القوافل التي ارسلتها 
الجمعي���������ة لبع���������ض والي���������ات الوطن 
أضاف رئيس الشعبة قائال: »القوافل 
س���������تنطلق لواليات خنشلة، الطارف، 
س���������كيكدة وجيجل ومدن أخرى، دون 

أن ننسى قرى ومداشر سطيف. 
تضم القواف���������ل األغاثية أجهزة طبية 

وأدوي���������ة ومؤون���������ات غذائية، اضافة 
ومختلف  واألفرش���������ة  األلبس���������ة  الى 

المساعدات...«. 
م���������ن جهة أخ���������رى وح���������ول الدخول 
وخصوص���������ا  الق���������ادم  االجتماع���������ي 
الدخول المدرسي قال االستاذ ميلي: 
»إضافة إل���������ى ذلك نحض���������ر جّيدا 
للدخول المدرسي حيث نطمح لتوزيع 
10 آالف محفظ���������ة مجهزة للتالميذ 
المعوزي���������ن... ال يجب أن ننس���������ى 
رس���������التنا التربوية نجه���������ز النطالق 
السنة التربوية بتجهيز 153 مدرسة 

منها ثالثة جدد عبر الوالية...« 
الس���������نة  تالميذنا  »ع���������دد  وأضاف: 
تلمي���������ذ   8000 ف���������اق  الماضي���������ة 
القرآن���������ي والتمهيدي  التعلي���������م  ف���������ي 
والتحضي���������ري ونطمح لرفع العدد... 
جمعيتنا بسطيف تفتخر بوجود معهد 
متخص���������ص لتعليم الق���������رآن وعلومه 
وهو معهد عثمان بعين الكبيرة، كما 
نفتخر بوجود مؤسسات تعمل تحت 
لوائها كلجنة اإلغاثة في التضامن، 
والمنبر الطبي في الوقاية والتحسيس، 
ومركز الشهاب في الثقافة والبحوث 

والدراسات...«. 
وختم االس���������تاذ ميلي: »رسالتنا هي 
رس���������الة عب���������د الحميد ب���������ن باديس، 
الواحدة  الجزائ���������ر  المحافظ���������ة على 
الموح���������دة و العمل من أجل صونها 

وحمايتها«. 
حترير: فاروق رايس

األستاذ موسى ميلي رئيس شعبة سطيف يف حوار إلذاعة سطيف

بقل���������وب مطمئنة راضي���������ة بقضاء اهلل 
وق���������دره تلق���������ى أبناء جمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين شعبة غليزان نبأ 
وفاة األخ ن���������ور الدين بلخير المدعو 

"بن دريس".
وبه���������ذا المصاب الجل���������ل نتوجه بأحر 
التعازي والمواس���������اة ألسرة الفقيد راجين 
من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته 
الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان..

المرح���������وم ن���������ور الدي���������ن م���������ن الرجال 
المخلصي���������ن الذين قل الزمان أن يجود 
بمثله���������م، فلقد عاي���������ش مختلف مراحل 
الدعوة اإلس���������المية بغليزان حتى صار 
معروفا عن���������د العام والخ���������اص فأحبوه 
لخصاله الطيبة وأخالقه العالية وتفانيه 
وس���������عيه الدؤوب لفع���������ل الخير بكل ما 

أوتي..
المرحوم م���������ن الذين بادروا بتأس���������يس 
شعبة الجمعية بغليزان فلم يبخل عليها 
بمال���������ه ووقته وجهده فكان بيته محضنا 
ل���������كل زائري الجمعية فضال عن أبنائها 
فتشرف بيته بزيارة الشيخ شيبان رحمه 

اهلل والش���������يخ قس���������وم والش���������يخ الهادي 
الحسني وغيرهم كثير..

المص���������اب جلل والكلم���������ات تعجز عن 
نا  التعبير وال نقول إال ما يرضي ربنا واإ

لفراقك يا نور الدين لمحزونون..
الي���������وم يغيب بن دريس وتبقى الس���������يرة 
والسلوك وما حفظته ذاكرة الناس الذين 
أحبوا هذا الرجل، أحبوا روحه الطاهرة 
..الرجل ال���������ذي ال يخذل من أحبوه وال 
يتقاع���������س عن الوفاء لم���������ن أوفوا بحبه 
وعاشوا يلهجون بهذا الحب فعاًل وقواًل 
وعماًل. رجل من سواعد الخير في هذا 

الوطن..
ب���������ن دريس يغي���������ب اليوم ولك���������ن تبقى 
الص���������ورة ماثلة، مائل���������ة باتجاه الوعي، 
فاعلة فعل الخبر المرفوع دائمًا باتجاه 
سقف السماء. رحم اهلل أخانا بن دريس 
وأس���������كنه فس���������يح جنات���������ه.. وألهم أهله 

خوانه وزمالئه الصبر والسلوان.. واإ
نم قرير العين أخانا بن دريس فقد أديت 
األمانة كاملة واطمئن فإننا على العهد 

باقون.

شعبة غليزان تودع ابنها البار الرجل الصاحل 
نورالدين بلخري " بن دريس "

اس���������تكماال لجهود 
المرضى  إغاث���������ة 
المستشفيات  في 
في  والمس���������اهمة 
مواجهة هذا الوباء 
الذي حصد أرواح 
الناس  من  العديد 
قامت شعبة والية 
بتوزي���������ع  وه���������ران 
تنف���������س  أقنع���������ة 
مستشفيات  على 
الوالية، وهي هبة 
اللجنة  وزعته���������ا 

الوطني���������ة لإلغاثة بجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين على الشعب 

ف���������ي الواليات للقيام بتوزيعها على 
المستشفيات.

شعبة والية وهران توزع أقنعة التنفس على املستشفيات 

ت���������م توزي���������ع بع���������ض 
الطبية  المس���������تلزمات 
ل���������كل من مستش���������فى 
محم���������د بوضياف بأم 
البواقي و مستش���������فى 
زردان���������ي صالح بعين 
البيضاء بحضور كل 
من رئيس الش���������عبتين 
لجمعي���������ة  البلديتي���������ن 
المس���������لمين  العلم���������اء 
حفصي  الجزائريي���������ن 
فاتح و الش���������يخ عمار 

بوزير.
المول���������د الذي تم تركيب���������ه في اآلونة و كان للمشايخ  زيارة لإلطالع على 

األخيرة بمستشفى عين البيضاء.

شعبة أم البواقي توزع أجهزة طبية على املستشفيات


