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تم مؤخرا االفتتاح الرس���������مي للمقر الجديد للجنة 
اإلغاثة لوالية س���������كيكدة، وذلك بحضور رئيس 

المكتب الوالئي وبعض أعضاء المكتب الوطني، 
إلى جانب رئيس المكتب البلدي، وممثلي لجان 

اإلغاثة ف���������ي بعض بلديات الوالي���������ة، وثلة من 
شركاء العمل الخيري والتطوعي بالوالية.

هذا ويعتبر االفتتاح تتويجا لعمل استمر بشكل 
مكثف مدة أربعة أش���������هر أو تزيد. ُوضعت فيه 
للعم���������ل اإلغاثي، وذلك  اس���������تراتيجية متكاملة 
م���������ن أجل التكّف���������ل باحتياجات الفئات الهش���������ة 
بش���������كل دائم، كما تم إخض���������اع أعضاء اللجنة 
جميعهم لدورات تكوينية تشرح أبعاد هذه الخطة 
مصحوبة بخطتها التنفيذية، حيث كان الهدف 
األساس���������ي هو بناء مؤسس���������ة متكاملة تشرف 
وتنفذ هذه الخطة مع البرنامج المقترح، وتخرج 
العمل اإلغاثي من الصورة الس���������ائدة المعروفة 
التي تجعل منه عمال مناسباتيا لتحرص اللجنة 
على تحويله إلى خطة تش���������مل التكفل بالملفات 

المسجلة تكفال متكامال ودائما.
وتال حف���������ل االفتتاح الذي ج����������رْت فعالياته في 
المدرس���������ة القرآنية الفضيل الورتالني بحي واد 
الوحش، والية س���������كيكدة؛ مداخ���������الت لكل من 
األس���������تاذ عبد الكريم لخش���������ين رئي���������س المكتب 
الوالئي لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 

لوالية سكيكدة، والسيد  أمير لعالوي رئيس لجنة 
اإلغاثة، والسيد سليمان العلمي رئيس المكتب 
البلدي لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، 
والس���������يد كمال خلف���������ي مدير المدرس���������ة القرآنية 
الفضيل والورثالني، حيث قدموا كلمات أشادت 
به���������ذه الخط���������وة وبينت تأصل العم���������ل الخيري 
واإلغاثي في القيم اإلسالمية والمشروع التربوي 

الفكري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
كم���������ا قدم األس���������تاذ نور الدي���������ن غزغوز عضو 
لجنة اإلغاثة تقريرا تفس���������يريا حول نش���������اطات 
لجنة اإلغاثة مند ش���������هر رمضان الفارط، كما 
تم إطالق حملة »ماما دفيني«، إلغاثة األرامل 
واأليتام في موسم الشتاء، وتوفير ما يسمح لهم 
أن يقضوا ش���������تاء دافئا من حيث توفير األلبسة 
الش���������توية من أفرشة وأغطية ووس���������ائل التدفئة 
الكهربائية أو الغازية وسخانات الماء، هذا وتم  
توزيع األفرش���������ة واألغطي���������ة على أكثر من 49 
عائلة، كما تم إطالق حملة على مستوى وسائل 
التواصل االجتماعي فيس���������بوك وانستغرام لدعوة 

الناس للمساهمة ألجل تنفيذ هذا المشروع.

شعبـة سكيــكدة تفتتح مقر جلـنة اإلغاثة الوالئية

الندالع   67 الذكرى  بمناسبة 
المباركة  التحريري���������ة  الث���������ورة 
مطلع  »نوفمبر  شعار  وتحت 
وأحيت جمعية  احتفت  فجر« 
العلماء المس���������لمين الجزائريين 
شعبة بئر العاتر بهذه الذكرى 
حفال تكريمي���������ا  لحفظة كتاب 
اهلل تعال���������ى من براعم وطالب 
الجمعية مساء الجمعة 29من 
ربيع األول 1443ه الموافق 

05من نوفمبر 2021 م
بمداخلة  الحفل  هذا  اس���������تهل 
موج���������زة لممثل جمعية العلماء 
حول دور جمعية العلماء في 
تلتها  المباركة  التحري���������ر  ثورة 
كلمة لفضيلة الدكتور االستاذ 
كم���������ال العرف���������ي ذك���������ر فيها 
بأهمية هذه المناس���������بة وواجب 
النشء في حفظ األمانة وأثر 

تشجيعهم بهذا التكريم...
الحفل بحضور  تش���������رف  وقد 
السيد رئيس الدائرة الذي ألقى 
المناسبة  بهذه  تشجيعية  كلمة 
وحضر معه خمس���������ة رؤساء 
ألقى  دوائر مجاورة ... حيث 
رئيس دائرة -بئر مقدم- كلمة 
قوية ومؤثرة أشاد فيها بجهود 

المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
زمالئه  عن  نياب���������ة  التاريخية 
رؤس���������اء الدوائ���������ر كما حضر 
الحفل بعض رؤساء المديريات 

المحلية للمدينة ...
بع���������ض  الحف���������ل  وحض���������ر 
الذين  األش���������اوس  المجاهدين 
تم تكريمهم، وتش���������رف الحفل 
بع���������ض اإلعالميين  بحضور 
على رأس���������هم األستاذ نصيب 

عبد العزيز، 
وحضر الحفل أزيد من 300 
ف���������رد.. م���������ن أولياء وش���������باب 

وأطفال.. 
من  مجموعة  الحف���������ل  وتخلل 
العروض في رياضة الكاراتي 

دو، فردية وجماعية.
وق���������د تم تكري���������م الفئات اآلتية 
على  مستوى فروع الجمعية:

 _فئة نصف القرآن 30 حزبا 
..

_فئة ربع القرآن 15 حزبا..
_فئة 10 أحزاب..

 _فئة 06 أحزاب...
 _فئة 04احزاب _وحزبين ، 

وكذا حزب واحد..

من ف���������روع الجمعية الس���������بعة 
اآلتية :

- فرع حي المطار 01 .
- فرع حي الجمارك 02 .

- فرع الحي العمراني .
- فرع حي المحطة .

- فرع حي 150 سكن .
- فرع حي الشعب .

- ف���������رع حي ه���������واري بومدين 
 .01

فالش���������كر موص���������ول لكل من 
س���������اهم في إنجاح الحفل من 

قريب أو بعيد...

شعبة بئر العاتر بتبســـة تكرم حفظة القرآن يف ذكرى نوفمرب

نشاطات الُشعب

 شعبة الطارف 
تنّصب شعبة القالة البلدية

قامت يوم الس���������بت ش���������عبة الطارف بتنصيب فرع تابع لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين بالقالة، وذلك تحت إشراف رئيس 
الشعبة الشيخ فوزي رمضاني، ليكون الفرع الجديد مصدر علم 

رشاد في المنطقة وضواحيها. ودعوة وتوجيه واإ

 تيسمسيلت ..
 افتتاح جمالس التحفيظ للنساء 
بع���������د عودة مجال���������س التحفيظ في نادي الترق���������ي بحي داالس، 
افتتحت المجالس الخاصة بالنس���������اء في نوادي الجمعية الثالثة: 
ن���������ادي الترقي الواقع بحي المنظ���������ر الجميل والمعروف بداالس 
وذل���������ك يوميا ما ع���������دا الجمعة ابتداء من الس���������اعة الواحدة إلى 
الرابعة زواال، وبنادي عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بحي غالم 
يومي���������ا من الواحدة إلى الثالث���������ة والنصف زواال ما عدا الجمعة، 
ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف إلى 11 صباحا وذلك 

بنادي الونشريسي.

الطارف .. افتتاح مدرسة قرآنية
احتف���������اء بالذكرى 67 الن���������دالع الثورة التحريري���������ة المباركة، تم 
افتتاح المدرسة القرآنية »المقدم نصر محمد بن خميس«، بقرية 
المرادية بلدية الزيتونة والية الطارف، لتكون منارة للقرآن الكريم 
ف���������ي هذه المنطقة الحدودية، هذا وق���������د حضر االفتتاح كل من 
الس���������لطات اإلدارية واألمنية بالبلدية وثلة من مجاهدي المنطقة 

وسط ترحاب وبهجة لدى أهالي القرية بهذه المدرسة.

إحياء للذكرى 67 الندالع الثورة 
العلماء  قام���������ت جمعية  المجيدة، 
المسلمين بافتتاح نادي "المرقاة"، 
لتعليم  وذل���������ك  بوزريعة،  ببلدي���������ة 
لجميع  الكري���������م  الق���������رآن  وتحفيظ 
المجتمع ذكورا ونس���������اء،  فئ���������ات 
حيث سُيعنى النادي بتعليم القراءة 
والكتابة للكبار رجاال ونساء ابتداء 
من 15 س���������نة، ويتضمن النادي 
قس���������م المق���������رأة اإللكترونية لتعليم 
الّط���������الب والّطالب���������ات عن بعد، 
وذلك باستخدام أحدث التطبيقات 
وقس���������م  التكنولوجية،  والوس���������ائل 
علوم الق���������رآن، يعنى بتدريس علم 
التجويد والقراءات وتفسير القرآن، 
باإلضافة إلى عدة حلقات لتالميذ 
وتلميذات األطوار الدراسية الثالثة 

ولطالب وطالبات الجامعة.

مجعية العلماء تفتتح نادي "املرقاة للقرآن الكريم وعلومه"


