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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

قامت ش���������عبة جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين لوالية الطارف، بتسليم مجموعة 
من األدوية لفائدة مديرية الصحة بالوالية، 
وذلك في إطار المساعدات الموجهة إلى 
الفئات الهشة خاصة بعد حرائق الغابات 
األخيرة التي مست عدة واليات، المبادرة 
ُنظمت بإشراف جمعية العلماء المسلمين 
بالوالية، حيث استلمت كمية  الجزائريين 
م���������ن األدوية من قبل جمعي���������ة الصداقة 
الش���������عبية الفرنسية الجزائرية التي تبرعت 

بها الجالية الجزائرية بالمهجر.

الطارف .. مديرية الصحة تستقبل مساعدات طبية

عق���������دت ش���������عبة جمعي���������ة العلم���������اء 
المس���������لمين لوالية عين الدفلى، لقاء 
المجل���������س الوالئي في دورته العادية، 

وذلك يوم السبت 18 صفر 1443ه� 
الموافق ل�25 سبتمبر 2021 بمدينة 
خميس مليانة، يهدف هذا اللقاء إلى 

تقييم أعمال المكتب الوالئي والشعب 
البلدية خالل السنة الجارية.

هذا وافتتح اللقاء بتالوة آيات بينات 
من الذك���������ر الحكيم تاله���������ا الطالب 
انس نجماوي، ثم قدم رئيس الشعبة 
المس���������لمين  العلماء  الوالئية لجمعية 
الجزائريين، األس���������تاذ أحمد بوسالم 
بالمناس���������بة كلمت���������ه االفتتاحية، كما 
أشار من جهة أخرى األستاذ جياللي 
عيس���������و نائب رئيس الش���������عبة، إلى 
الدور المنوط بالش���������عبة الوالئية وكذا 
الش���������عب البلدية، وفي اختتام اللقاء 
تم االس���������تماع إل���������ى التقارير األدبية 
والمالية لبلدي���������ات: عين البنيان، بن 
عالل، خمي���������س مليانة، كما قام كل 
من األس���������تاذ محمد بورسالم ومحمد 
تكيالين بع���������رض التقريرين: األدبي 

والمالي الخاص بالشعبة الوالئية.

عني الدفلى تعقد دورة اجمللس الوالئي

أعلنت ش���������عبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لوالية مس���������تغانم عن استئناف نشاطها العلمي والفكري، حيث 
دعت بالمناس���������بة المهتمين من الباحثين واألس���������اتذة والطلبة إلى حضور سلسلة دروس أسبوعية للشيخ عبد القادر 
نابي في شرح رياض الصالحين، والشيخ شعبان بومعزة في تفسير جزء عم، والشيخ علي الهواري في حصة إتقان 
التالوة، والش���������يخ عامر الصيفي في علم الميراث، وذلك كل يوم س���������بت قبل صالة المغرب بس���������اعة، بنادي الشيخ 

الطيب العقبي للتعليم القرآني، بشاطئ بلدية حجاج.

مستغامن تستأنف النشاط العلمي

واد  ش���������عبة  نظم���������ت 
رهي���������و لجمعية العلماء 
المسلمين بوالية غليزان، 
وذلك  علمي���������ة،  ن���������دوة 
يوم الجمع���������ة الماضي 
الدخول  م���������ع  تزامن���������ا 
االجتماعي، وبعد عودة 
النشاط جزئيا في العديد 
م���������ن المراف���������ق الثقافية 

واالجتماعية.

في مبادرة تضامنية قامت بها شعبة 
جمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين لوالية 
قس���������نطينة إل���������ى والية تي���������زي وزو، 
وبالتحديد إل���������ى مدينة بوغني، وذلك 
ي���������وم األربعاء الفارط 29 س���������بتمب���ر 
2021م، بالتنسيق مع شعبة جمعية 
العلماء بوالية تيزي وزو، حيث ضّم 
الوف���������د الزائ���������ر أعضاء م���������ن فرعي: 
األه���������رام واألمير عبد الق���������ادر، وقد 
تمثلت المساعدات في المواد الغذائية 
وأدوات مدرس���������ية، وأفرشة ُتوزع على 
العائ���������الت المتضررة م���������ن الحرائق 

األخيرة التي نشبت بالوالية.

قسنطينة .. تسليم مساعدات لصاحل شعبة والية تيزي وزو

غليزان .. واد رهيو تنظم ندوة علمية

مستغامن .. افتتاح ناد قرآني خاص بالنساء
بوالية  لخضر  سيدي  شعبة  الجزائريين،  المسلمين  العلماء  جمعية  أعلنت 
مستغانم عن افتتاح ناد قرآني يحمل اسم السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل 
النادي على تعليم علوم القرآن الكريم والسنة النبوية  عنها، حيث سيشرف 

الشريفة لفتيات ونساء المنطقة.

أشرفت شعبة العلمة لجمعية العلماء 
المسلمين، على توزيع 167 محفظة 
ومجموعة من اللوازم المدرسية على 
التالمي���������ذ المحتاجين م���������ن مختلف 
األطوار التعليمي���������ة، حيث تم توزيع 
المحافظ  على تالميذ منتسبي مدارس 
المعوزين من  الجمعية وعلى بعض 

األي�تام.

العلمة .. توزيع حقائب مدرسية على التالميذ احملتاجني

سطيف .. افتتاح اجملّمــــع الرتبـــوي 
اهلدى والشفاء

تزامن������ا م������ع بداي������ة 
الدراسي  الموس�����������م 
بم����دارس  الجدي��������د 
جمعي���ة  ون�������������وادي 
المس������لم���ين  العلماء 
الجزائريين، تم افتتاح 
"مجمع الهدى والشفاء 
التربوي" تحت إشراف 
لجمعية  العلمة  شعبة 

العلماء المسلمين.

تبرع محسن من مدينة عين البيضاء 
بوالية أم البواقي بسيارة إسعاف مجهزة 
كوق������ف لجمعية العلماء المس������لمين 
الجزائريين تتكفل بها شعبتها البلدية 

"عين البيضاء" بالوالية.

أم البواقي .. حمسن يتربع بسيارة إسعاف 

وزعت ش���������عبة البوني لجمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين، بوالية عنابة، 160 حقيبة 
مدرسية على تالميذ األسر المحتاجة، حيث 
تأتي هذه المبادرة ضمن عملية التضامن                                                    
والتكافل االجتماعي مع التالميذ األيتام 
والفقراء، التي بادرت بها ش���������عب جمعية 

العلماء على المستوى الوطني.

عنابة .. توزيع 160 حقيبة مدرسية

وصل���������ت القافلة الثاني���������ة للمكتب الوالئ���������ي لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين لوالية تلمسان إلى مدينة تيزي وزو، 
ي���������وم األربعاء 16 صفر 1443ه� المواقف ل�22 س���������بتمبر 
2021م، حي���������ث ضمت القافلة مجموعة من المس���������اعدات 
المتنوع���������ة لفائدة المتضرري���������ن، وذلك بحضور أعضاء من 
المكتب الوالئي: أحمد بوش���������ريف، محمد حمودي، مزياني، 
السائق كمال، حيث كان في استقبالهم رئيس المكتب الوالئي 
لوالية تيزي وزو األستاذ محند صالح لحضيري، ومن خالل 
التنسيق بين الواليتين تم توزيع المستلزمات التضامنية على 

المتضررين من الحرائق األخيرة التي شهدتها الوالية. 

تلمسان .. تنظيم قافلة تضامنية إىل والية تيزي وزو


