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البليدة.. توزيع 100 قفة تضامنية
قامت شعبة بلدية األربعاء لجمعية العلماء المسلمين، 
بوالية بالبليدة بتوزيع 100 قفة تضامنية على العائالت 
المحتاجة بالمنطقة، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي 
الشريف، وتقدر قيمة القفة الواحدة خمسة آالف دينار 
جزائري، هذا وتّم توزيعها ليلة المولد الّنبوي الش���������ريف 
ي���������وم االثنين 11 ربي���������ع األول 1443م الموافق ل�19 

أكتوبر 2021م. 
 

باتنة.. حفل تكرميي حلفظة القرآن الكريم
نظمت ش���������عبة نق���������اوس لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن، والي���������ة باتنة،حف���������ال تكريمي���������ا للحفظة 

والحافظات لكتاب اهلل تعالى. 

شعبة والية سكيكدة توزع مساعدات على األرامل
ضمن جهوده���������ا الخيرية وتخفيفا عل���������ى المحتاجين 
ونحن نعي���������ش نفحات ذكرى المولد النبوي الش���������ريف 
وزعت لجنة االغاثة لش���������عبة جمعي���������ة العلماء بوالية 
سكيكدة وصل شراء للمواد الغذائية و حصة من اللحم 
على 43 أرملة مما جاد به المحس���������نون بارك اهلل في 

المحسنين وجزاهم اهلل خيرا. 

نادي البيئة واجلمال بشعبة سطيف 
يف محلة  تشجري

إيمانا منها بأّن بصمة جمعية العلماء يجب أن تكون 
في كّل ميدان برمج نادي البيئة والجمال التابع لشعبة 
سطيف السبت 23 اكتوبر 2021 بداية من الساعة 
التاس���������عة صباحا حملة غرس األشجار على مستوى 
المدخل الشمالي لوالية سطيف وهي التفاتة طيبة من 
هذه الش���������عبة التي أعطت المثل والقدوة في العديد من 

المشاريع التي بادرت بها والتزال. 

شعبة مجعية العلماء بأوالد سي سليمان 
يف دورة رياضية

إش���������راف  تح���������ت 
الش���������ؤون  مديري���������ة 
الديني���������ة واألوق���������اف 
نظمت  باتنة،  لوالية 
القرآني���������ة  المدرس���������ة 
قاسم  سيدي  لمسجد 
نقاوس دورة رياضية 
ف���������ي كرة الق���������دم بين 
المدارس  طلبة  فريق 
المدرس���������ة  القرآني���������ة 
لمس���������جد  القرآني���������ة 
نقاوس،  قاسم  سيدي 
القرآنية  »المدرس���������ة 
بالقرآن  االعتص���������ام 

لمسجد الشهداء الشعبة«، »المدرسة القرآنية لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين أوالد سي سليمان«

وذلك يوم الثالثاء 2021-10-19 بالملعب الجوارى 
قرية فناروا نقاوس وهذا بمناس���������بة إحياء ذكرى المولد 
النبوي الش���������ريف، وكذا إحياء الذكرى الستون للهجرة 

17 أكتوبر2021-1961

نظم مركز الش���������هاب للبحوث والدراسات بإشراف المنبر الطبي لجمعية العلماء 
المس���������لمين، دورة تكويني���������ة لألطباء حول التصوير ف���������وق الموجات الصوتية، 
وتس���������تغرق مدة الدورة ش���������هرا كامال، كما س���������تمنح آخر الدورة شهادة لألطباء 

المشاركين. 

املنرب الطيب جلمعية العلماء ينظم دورة 
يف »التصوير فوق املوجات الصوتية«

العدد:
1087 نشاطات الُشعب

من إعداد : أ. قدور قرناش

خنشلة يف حفل تكرميي على شرف طلبة القرآن الكريم
نظم���������ت ش���������عبة 
العلماء  جمعي���������ة 
لمس���������لمين  ا
 ، ئريي���������ن لجزا ا
خنش���������لة،  بوالية 
مع  وبالتنس���������يق 
الرئيسية  المكتبة 
لع���������ة  للمطا
حفال  العمومية، 
عل���������ى  تكريمي���������ا 
طلب���������ة  ش���������رف 

الق���������رآن الكريم، وذل���������ك تزامنا مع ذكرى الحبي���������ب المصطفى صلى اهلل عليه 
وسلم، وقد ش���������هد الحفل جلسة لختم القرآن الكريم للطالبة فلاير كوشار، والتي 
حضيت بتكريم رس���������مي من قبل المكتبة الرئيسية بالوالية، إضافة إلى مداخلة 
قدمها رئيس المكتب الوالئي لجمعية العلماء المس���������لمين، إلى جانب أنش���������طة 
دينية متنوعة قدمها طلبة الجمعية، تتمثل في مس���������رحية تعريفية بس���������يرة النبي 
صلى اهلل عليه وسلم، ومسابقة دينية ثقافية من تأطير هيئة المكتبة، هذا وقد 

تم تكريم بعض الفاعلين في النشاط الديني والثقافي. 

المسلمين  العلماء  أقامت جمعية 
الجزائريين –شعبة غليزان – حفاًل 
متنوعًا تّم خالله تكريم األش���������بال 
الناجحين في مختلف االمتحانات 
المدرس���������ية وه���������ذا تقدي���������را للعلم 
وتشجيعا  أبنائنا،  من  والمتفوقين 
لهم لمواصلة تفوقهم في مسيرتهم 
التعليمية بإصرار وعزيمة، وهي 
واالجتهاد،  الج���������د  تثمين  لحظة 
للتالمي���������ذ الناجحين وأس���������اتذتهم 
وأوليائهم، ويعتبر هذا ثمرة تأدية 
الواجب على أحس���������ن وجه، وقد 
وجه كّل من الس���������ّيد عواد بلحاج 
رئي���������س المكتب الوالئي والس���������ّيد 
غالي أمين رئيس المكتب البلدي 
السابق كلمة توجيهية طالوا من 

خالله���������ا األش���������بال أن يضاعفوا 
من مجهوداته���������م ومذكرين إياهم 
صرارهم سيكون  أّنهم بعزيمتهم واإ
النجاح حليفهم باستمرار المحالة 
وأن العبور إلى المجد ال يأتي إال 

بالتضحيات والسهر والتعب .
وق���������د تنوعت فق���������رات الحفل بين 
مناظ���������رات وحوارات وقصائد في 
م���������دح النبي -صل���������ى اهلل عليه 
وسلم - ومدائح أبدع من خاللها 

الشيخ المنشد ناصر العيد. 
وف���������ي األخير البد م���������ن تجديد 
الشكر لكّل القائمين على شؤون 
الجمعية وعلى رأسهم الشيخ بن 
عودة حي���������رش الذي يرعى هؤالء 
األش���������بال كما نش���������يد بالمجهود 

الجبار الذي يبذله المكتب البلدي 
لتجسيد المش���������روع التربوي الذي 
بدأت ثم���������اره تنضج.. كما ترحم 
الجميع خ���������الل الحفل على روح 
األخ الكريم بلخير نورالدين »بن 

دريس« الذي فارقنا في حين غفلة 
داعين اهلل التوفيق والس���������داد لما 
فيه خير البالد والعباد متضرعين 
للمولى عز وج���������ل أن يرفع عنا 

الوباء والبالء. 

شعبة غليزان تكرم أشباهلا مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

رغم بعد المس���������افة بين بلديات والي���������ة النعامة مثلما هو الحال بين 
بلديتي المش���������رية وعين الصفراء حيث تبلغ المس���������افة بين البلديتين 
مائة كيلومتر والمكون غالبية أعضاء المكتب الوالئي منهما، عقد 
المكتب الوالئي ش���������عبة النعامة نهاية األسبوع لقاءه الثالث بمدينة 
المش���������رية ،والذي نوقشت فيه مواضيع ش���������تى أبرزها بعث وتنظيم 
األنش���������طة التربوية والتعليمية وس���������بل تنش���������يطها ويغتنم وفد العين 
الصفراء المناس���������بة ليقدم كل الشكر إلخوانه بالمشرية على حسن 

اإلستقبال والتنظيم

ف���������ي ج��و ع�ائلي بهيح بهي���������ج ،وبمنزل أخينا الكريم زعيم 
زوبير بعين الحج���������ر، وبحضور معلمي القرآن وأعضاء 
ش���������عبة جمعية العلم���������ا ء بعين الحج���������ر، وأه��ل وأقارب 
وج��يران البنت وأس���������اتذتها في التعليم المتوسط، تّم تنظيم 
لقاء إيماني عائلي لالحتفاء والف���������رح بختم ابنتنا الطالبة 

الخلوقة المجدة زعيم رحيل بشرى. 
اللهم لك الحم���������د حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رضينا باهلل 
ربا وباإلس���������الم دينا وبالكعبة قبلة وبس���������يدنا محمدا نبيًا 

ورسواًل. 
تهانينا للبنت وألهلها ولمعلمها ولس���������ائر أعضاء ش���������عبة 

الجمعية بعين لحجر.
ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم،

وصل اللهم وس���������لم وبارك على س���������يدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسّلم تسليما.

شعبــة عني احلجر البلدية 
بسطيف حتتفي بابنتها اخلامتة

شعبة والية النعامة تعتزم بعث أنشطة اجلمعية بعد احنسار وباء كوفيد


