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العدد:
1081 نشاطات الُشعب

قام وفد من ُشعبة والية 
العلماء  لجمعية  عنابة 
الجزائريين،  المسلمين 
أعضاء  م���������ن  يتكون 
في الهيئ���������ة التنظيمية 
ومجموعة من األطباء 
باس���������تقبال رمزي على 
شرف وفد من جمعية 
»الصداق���������ة الش���������عبية 
الفرنس���������ية الجزائرية«، 
إطارات  من  والمتكون 

جزائري���������ة منه���������م األطباء 
الموجودون في أوروبا. 

ه���������ذا وقد ق���������دم الوفد إلى 
منهم  إسهاما  عنابة  مدينة 
وباء كورونا،  مكافحة  في 

حيث جلب الوفد تجهيزات 
طبي���������ة لصال���������ح بع���������ض 
مستش���������فيات المدينة، وقد 

تخلل الحفل كلمات قدمها 
أعض���������اء الجمعيتين وهذا 
دعم���������ا وتش���������جيعا للعمل 
بين  والتنسيق  التضامني 
األطباء ف���������ي قادم األيام، 
وق���������د أعلن رئيس المكتب 
العلماء  لجمعي���������ة  الوالئي 
الجزائريي���������ن  المس���������لمين 
عنابة  ش���������عبة  عن سعي 
لتكوين«المنبر الطبي في 
قادم األيام دعما للنش���������اط 
العلمي من جه���������ة، وبعثا 

للعمل التضامني. 

دعا المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
بوالية قسنطينة، محسني الوالية إلى اإلقبال للمشاركة في 
تنظيم حملة تضامنية مع المناطق المتضررة من الحرائق 
تحت ش���������عار: »محفظة لكل متمدرس«، من أجل جمع 
مختلف المستلزمات المدرسية من أدوات ومحافظ وكتب 

ومآزر وألبسة. 

ُشعبـــة عنابة تكّرم وفـــدا من األطبـــــاء

قسنطينة تطلق محلة تضامنية مع 
التالميذ املتضررين من احلرائق 

ف���������ي عملية نوعية س���������جلها المكتب 
الوالئي لجمعية العلماء صبيحة يوم 
السبت الفارط، وذلك بعد أن حطت 
بمقر األقصى للش���������عبة الوالئية أزيد 
م���������ن 50 جهاز مكثف لألكس���������جين 
قادمة من العاصمة باريس مخصصة 
لمرضى والية خنشلة، وقد شارك في 
هذا العمل اإلغاثي جمعية »خناشلة 
العالم« بفرنس���������ا وذلك بالتنسيق مع 
شعبة جمعية العلماء يوالية خنشلة. 
ه���������ذا وأك���������د رئيس الش���������عبة الوالئية 
األستاذ لشخب معروف خالل ندوة 
المتحصل  األجه���������زة  أن  صحفي���������ة 
عليها ذات جودة عالية وتحمل تقنية 
التي  التكيف مع نس���������بة األكسجين 
تلزم المريض تلقائيا، كما بي�ّن األخ 
رئيس الش���������عب�ة أن األجهزة ستكون 

في متناول المجتمع الخنشلي بصفة 
عام���������ة دون مقاب���������ل م���������ادي، ولكن 
باش���������تراط وصفة الطبي���������ب والتع�هد 
المكتوب بإرجاع الجهاز، ليس���������تفيد 

منه مرضى آخرون. 

وأوضح األستاذ معروف، أن األجهزة 
س���������يتم توزيعه���������ا على كل الش���������عب 
البلدية للوالية حتى تسهل االستفادة 
منها لجميع أبناء المجتمع، بمختلف 

فئاته وشرائحه. 

نظم���������ت ش���������عبة والي���������ة أم 
ن���������دوة تنظيمي���������ة  البواق���������ي 
بمش���������اركة  دارية  واإ وتربوية 
باإلدارة  المكلفين  األعضاء 
والتربية على مستوى مكاتب 
الش���������عب البلدي���������ة، وذل���������ك 
من أجل االس���������تعداد الجيد 
والتمهيدية  القرآنية  للنوادي 
والتحضيرية لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين، من 

عثمان  األس���������تاذ  تأطي���������ر 
لجنة  ف���������ي  عضو  صفير، 
وق���������د  بالش���������عبة،  التربي���������ة 
تمحورت أشغال الندوة حول 
الجانب اإلداري فيما يخص 
تفعي���������ل األرضي���������ة الرقمية 
للجمعي���������ة وضب���������ط عملية 
تسجيل التالميذ إالى جانب  
وقضايا  التربوية،  السندات 

أخرى ذات صلة. 

شعبة خنشـلة... عمل إغاثي نوعي ودائب

ُشعبــة أم البواقي.... االستعداد للعام الدراسي اجلديد

نظمت شعبة سطيف لجمعية العلماء المسلمين يوم اإلثنين 06 سبتمبر 2021م، 
قافلة تضامنية متوجهة إلى ش���������عبة والية سكيكدة، وذلك دعما وتعاونا بين ُشعب 
جمعية العلماء المس���������لمين، وحس���������ب الش���������عبة أن العمل جاٍر إلعداد قوافل إلى 

الواليات األخرى حيث ستشرف عليها شعبة الوالية مستقبال. 

شعبة سطيف تسّي قافلة تضامنية إىل والية سكيكدة

تستمر الُشعب الوالئية لجمعية العلماء المسلمين 
حمالتها التضامنية م���������ع الواليات المتضررة من 
الوالي���������ات في مجال التعاون عل���������ى البّر والتقوى 
ودعم اإلخوة المتضرري��ن في عدد من الواليات، 
بس���������بب الحرائق اإلجرامية الت���������ي عرفتها بعض 
الواليات خالل األس���������ابيع القليلة الماضي، حيث 
واكبت حملتها األخيرة الدخول المدرس���������ي وقدوم 

فصل الشتاء. 

الشعب الوالئية تستمر يف محالتها 
التضامنية مع املتضررين يف احلرائق

أعلنت المدرسة الخاصة »الشيخ عبد الرحمان شيبان«، التابعة لشعبة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لوالية برج بوعريريج، عن فتح 

التسجيالت لتالميذ الطور المتوسط: األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ابتداء 
من يوم الثالثاء 07 سبتمبر 2021م. 

 املدرسة اخلاصة »الشيخ عبد الرمحان شيبان« 
ُتعلن عن افتتاح التسجيالت لتالميذ الطور املتوسط

قامت الشعبة البلدية لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين – شرشال- والية 
تيبازة، بتنظيم قافلة تضامنية ضمت 

مجموعة من اللوازم الغذائية، القافلة موجهة 
إلى المتضررين جراء الحرائق التي مست 
مؤخرا عدة واليات والتي خلفت أضرارا 
بشرية وبيئية، ويأتي هذا وفقا للحمالت 
التضامنية التي أعلنتها الشعب الوالئية 

والبلدية فور نشوب الحرائق، وذلك تضامنا 
مع إخوانهم المتضررين.

شعبة شرشال تواصل يف دعم املتضررين من احلرائق

أطلقت الشعب البلدية والوالئية التابعة جلمعية العلماء املسلمني، محلة 
تضامنية جلمع احلقائب وخمتلف املستلزمات واألدوات املدرسية وتوزيعها على 

التالميذ احملتاجني، وجاء هذا مع اقرتاب موعد الدخول املدرسي الذي حددته 
وزارة الرتبية والتعليم 

واملتزامن يوم 21 
سبتمر 2021م، 

وأمام الوضعية 
الصعبة اليت تعيشها 

العديد من األسر 
اجلزائرية العاجزة عن 
تلبية حاجيات أبنائها 

املتمدرسني.

ُشعب مجعية العلماء تطلق محلة احلقيبة املدرسية للتالميذ احملتاحني


