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لشهر تشرين الثاني 2018/1440

افتتاحٌة النشرة
بٌان حملة "طلع البدر علٌنا" لعام 1440هجرٌة
بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعٌن وبعد،

فإنّ من أكثر األسئلة التً قد نطبعها على محرك البحث "غوغل" هً أسئلة حول سِ ٌَر الناجحٌن
الذٌن وصلوا لتحقٌق أهداف علٌّة فً حٌاتهم بهدف أن "نكون مثلهم" ،سواء فً مجال المال أو
ك أن من
األعمال أو العلوم أو الرٌاضة أو على صعٌد حٌاتهم الشخصٌة أو غٌرها .وال ش ّ
ٌتتبّع القواسم المشتركة بٌن كل هؤالء سٌجد قاسما ً بارزاً أال وهو "علوّ الهمّة" ،وٌتبعها المثابرة
والدأب واإلصرار وزرع األمل ،والبعد عن المحبطٌن والمثبّطٌن .فهل سبق لك أن وضعت ٌوما
على محرّك البحث عبارة "همّة رسول هللا"؟ جرّبها وسترى ما ٌدهشك ث ّم ستتم ّنى أن تكون فً علوّ
كرسولهللهللا ﷺ
والصالة .والسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
الهمّةالحمد
"كونوا كرسول هللاِ ...ه ّموها!"
هو شعارنا لهذا العام (1440هـ) فً حملة "طلع البدر علٌنا" ،واختٌارنا لهذا الشعار أتى للتأكٌد
على ضرورة استبعاد كل ما ٌُحبط الهمّة واستنهاض ك ّل ما ٌعلٌها ،اقتداء بصاحب أعلى همّة ومن
إذا ا ّتبعناه وصلنا إلى القمّة ،حبٌبنا محمد شفٌع األمة ،علٌه أتم الصالة والتسلٌم.
ّ
روحٌة...
هً ه ّمة
نكون بها كرسول هللا ﷺ فً عباداتنا من صالة وصٌام وصدقة وقٌام ،فهو ﷺالذي كان ٌقوم
ّ
تتفطر قدماه ،وحٌن تسأله عائشة رضً هللا عنها "لِ َم تصنع هذا ٌا رسول هللا وقد غفر هللا
اللٌل حتى
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟" ٌقول( :أفال أحب أن أكون عبداً شكوراً).

افتتاحٌة النشرة
بٌان حملة "طلع البدر علٌنا" لعام 1440هـ
ونكون بها كرسول هللا ﷺ فً تزكٌة نفوسنا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وحضور مجالس
العلم ،فهو ﷺ الذي "كان ٌذكر هللا على جمٌع أحٌانه".
ونكون بها كرسول هللا ﷺ فً استشعار عمق حبّنا هللّ ع ّز وجلّ ،حُبٌّ ال ٌُشاركه فٌه أحد أبداً،
ومحبة هللا تكون من محبة رسوله ﷺ وهو الذي قال "والذي نفسً بٌده ال ٌؤمن أحدكم حتى
أكون أحب إلٌه من والده وولده والناس أجمعٌن".
وهً ه ُّمة شخص ٌّة...
نكون بها كرسول هللا ﷺ فً سعٌنا لطلب علم ٌنفعنا وننفع به أمتنا ،وهو ﷺ الذي كان ٌدعو
"اللهم انفعنً بما علّمتنً ،وعلّمنً ما ٌنفعُنً ،وزدنً عِ لما".
ونكون بها كرسول هللا ﷺ فً سعٌنا للرزق وفً إتقان أعمالنا جمٌعها ،وهو ﷺ الذي قال "إنّ
fهللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمال أن ٌتقنه".
ونكون بها كرسول هللا ﷺ فً سعٌنا لتقوٌة أجسادنا وحماٌة أبداننا وصحتنا ،وهو ﷺ الذي
قال" :المؤمن القوي خٌر وأحبّ إلى هللا من المؤمن الضعٌف وفً ك ٍّل خٌر".
وهً ه ّمة مجتمعٌة...
نكون بها كرسول هللا ﷺ فً التنافس على فعل الخٌر وإعالء روح المبادرة بالتطوّ ع والتكافل
والتعاضد وحسّ المسؤولٌة المجتمعٌة ،فهو ﷺ الذي قال "مثل المؤمنٌن فً توا ّدهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
ونكون بها كرسول هللا ﷺ فً سعٌنا لألمر بالمعروف ونشر الفضٌلة وال ِق ٌَم والتعاون على الب ّر
والتقوى ،وفً النهً عن المنكر ومحاربة الرذٌلة والفساد فً المجتمع ،فهو ﷺ الذي قال عنه أبو

افتتاحٌة النشرة
بٌان حملة "طلع البدر علٌنا" لعام 1440هـ
هللا
بخصال من الخٌر :أوصانً أن ال
ذ ّر رضً هللا عنه أوصانً خلٌلً ﷺ
أخاف فً ِ
َ
ٍ
َّ
الحق ولو كان م ًّرا.
لوم َة الئم ،وأوصانً أن أقو َل
وهً أٌضا ً ه ّم ُة وطن ٌّة...
نكون بها كرسول هللا ﷺ فً حب وطننا وحرصنا على بنائه وانتمائنا له ،فهو صلى هللا
علٌه وسلم الذي عندما أخرجه أهل مكة منها نظر إلٌها بعدما خرج منها بقلٌل ،وقال" :ما
أطٌبك من بلد ،وأحبك إلًَّ  ،ولوال أن قومً أخرجونً منك ما سكنت غٌرك".
واع ومسؤول
ونكون بها كرسول هللا ﷺ فً تعاٌشنا مع ك ّل أفراد وطننا ،بتفاهم وتشارُك ٍ
دون ذوبان أحدنا باآلخر ،فهو ﷺ الذي حٌنما هاجر إلى المدٌنة المنورة كأن أول ما فعله
fبعد بناء المسجد والمؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار وضْ ُع صحٌفة المعاهدة مع الٌهود الذٌن
كانوا ٌسكنون المدٌنة.
فٌا أحباب رسول هللا ﷺٌ ،ا أصحاب الهمم العلٌّة والنفوس الزكٌة...
أر أق َع َد بالرجل من
لقد قال الخلٌفة عمر الفاروق رضً هللا عنه" :ال تصغرنّ همتك فإنً لم َ
سقوط همته" ،فهلمّوا إلى ما علّمنا إٌاه قدوتنا ،هلمّوا إلى أخالقه وعِ لمه ،هلمّوا إلى ا ّتباعه
ﷺ( ،فا ّتبعونً ٌحببكم هللا وٌغفر لكم ذنوبكم) ،ول ُن َذ ِّكر أنفسنا دوما ً بعلوّ همّة رسول هللا
ولٌوص أح ُدنا اآلخر دوما ً بشحذ همّته ،ول ُنعِن بعضُنا بعضا ً على ذلك ،وما شعار
ﷺ،
ِ
حملتنا لهذا العام إال مبادرة لنشر هذا المفهوم بٌننا ،لنتساعد جمٌعنا على تطبٌقه.
فلنكن جمٌعنا كرسول هللا ولنشحذ الهمم...
نحن سنهمّهاِ ،همّوها معنا.
كونوا كرسول هللا...

حصاد الخٌر فً «قطاف لألعمال اإلنسانٌة»
لشهر تشرٌن الثانً 2018
ضمن مشارٌعها الخٌرٌة فً شهر تشرٌن الثاانً لعاام  ،2018أقامات قطااف لألعماال اإلنساانٌة
فااً جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح أعماااالً وأنشا ً
اطة خٌرٌااة لعااائالت محتاجااة ،وأٌتااام ،ومسا ّنٌن ماان
مختلف المناطق والجنسٌات.
فمن حٌث التوزٌعات الغذائٌة ،وضمن مشروع كسوة الشتاءّ ،
وزعت قطاف  451حصة تموٌنٌة
جافة ومواد غذائٌة ،باإلضافة إلى توزٌعات عٌنٌّة وحاجٌات منزلٌّة وألبسة جدٌادة بلغات 1012
صااة ،وبعااض المفروشااات ماان أسِ ارّ ة وخاازن وجااوارٌر علااى العااائالت .أمااا بالنساابة لأللبسااة
ح ّ
المستعملة فقد ت ّم توزٌاع ثٌااب علاى  160عائلاة ،وطارود علاى  43عائلاة ساورٌة فاً عرساال،
و 11طرداً لجمعٌة "شعار الخٌر" ،كما تم توزٌع مستلزمات أطفال علاى ماا ٌقاارب  301عائلاة
سورٌة.
ون ّفذت قطاف مشارٌع مختلفاة مان مسااعدات مدرساٌة ،ونظافاة شخصاٌة للطاالب الساورٌٌن فاً
المدارس فً مختلف المناطق اللبنانٌة ،وبعض أهالً المخٌمات ،حٌث ت ّم إنهاء مشروع حصاص
f
النظافة والقرطاسٌة بحصٌلة  5128شخصا ً .هذا وقام المستوصف الجوّ ال برحالت طبٌة عدٌدة،
حٌث كشف عن  601مرٌض وأعطاهم اإلرشادات واألدوٌة الالزمة لمعالجتهم ،بإشراف طبٌب
صحة عامة وأخصائً أطفال.
أما بالنسبة للمحاضرات التثقٌفٌة فقد ّ
نظمت قطاف عدة محاضرات بعنااوٌن مختلفاة تها ّم األهاالً
واألسر المحتاجة وهً أسرار القٌادة الشاملة ،ونظفً على طرٌقتك ،والتواصل الشخصً الفعال.
كما احتفلت قطااف باذكرى مولاد النباً محماد ﷺ فاً مركاز مارٌم ابناة عماران فاً بٌاروت،
بحضور حوالً  240سٌدة من سٌدات قطااف ،وشااركت فاً كرنفاال المولاد بادعوة مان جمعٌاة
تواصل لإلنماء واالغاثة ورحمة بال حدود فً عكار ،وأقامت احتفاالً ألطفال وأٌتام قطاف لغرس
حبّ النبً ﷺ فً نفوسهم.
الجاادٌر بالااذكر أن هااذه األعمااال طالاات مختلااف المناااطق اللبنانٌااة ماان بٌااروت إلااى طاارابلس إلااى
عرسال والشمال والجنوب اللبنانً باإلضافة إلى المخٌمات الفلسطٌنٌّة.

محافظ جبل لبنان فً زٌارة لمركز الحسن فً
عرمون
زار محافظ جبل لبنان القاضً محمد مكاوي برفقاة
منسّااااق "االنتشااااار البٌروتااااً" جنااااوب العاصاااامة
ورئااٌس جمعٌااة "سااواعد" األسااتاذ سااهٌل المكحّ اال،
ومختااااار القبااااة فااااً الشااااوٌفات ٌااااونس الضاااااهر،
والوجٌاااه عاااادل الضااااهر ،مركاااز جمعٌاااة اإلرشااااد
واإلصااالح فااً عرمااونٌ ،ااوم الجمعااة  16تشاارٌن
 fالثانً  ،2018حٌث كان فً استقبالهم مدٌر مركاز
الحسااان فاااً عرماااون الساااٌد خضااار اآلغاااا ،وإماااام
مسااجد الحساان الشاااٌا محمااد الحنجااول ،ومساااؤول
ملتقى النور الطالبً السٌد محمد ناصر .وقد جارى
ال ّتااااداول فااااً شااااؤون أهااااالً عرمااااون والجااااوار،
ومناقشة الخدمات بشكل عام.

زٌارة رئٌس المحاكم الشرعٌة السنٌة فً لبنان
ضمن إطار التعاون الدائم بٌنهماا ،قاام وفاد مان جمعٌاة
اإلرشاااد واإلصااالح بزٌااارة رئااٌس المحاااكم الشاارعٌة
السنٌة فً لبنان سماحة القاضً الشاٌا محماد عسااف،
ٌااوم االثنااٌن  19تشاارٌن الثااانً  ،2018حٌااث س الّمته
الجمعٌااة عاادة نسااا ماان دلٌاال المحاااكم الشاارعٌة لٌااتم
تعلٌقها فاً كال المحااكم الشارعٌة السانٌة علاى مختلاف
األراضااااً اللبنانٌاااااة ،وذلااااك لخدماااااة رواد المحكماااااة
fوتسهٌل أمورهم وإرشادهم.
ض ّم الوفد رئٌس جمعٌاة اإلرشااد واإلصاالح المهنادس
جمااال محٌااو ،ورئااٌس دائاارة العالقااات فٌهااا المهناادس
محمد سنو ،ورئٌسة دائرة التنمٌة اإلنسانٌة السٌدة فادٌا
عثمااان ساانو ،ومسااؤولة مركااز أمااان للماارأة واألساارة
السٌدة عزٌزة ٌاسٌن ،والسٌدة رٌما نضر.
تأتً هذه الزٌارة لتعزٌاز التنساٌق المساتمر باٌن مركاز
أمان والمحكمة لما فٌه خٌر ومصلحة األسرة المسلمة.

زٌارة تهنئة لنقٌب محامً طرابلس والشمال

زار وفاااد مااان جمعٌاااة اإلرشااااد واإلصاااالح األساااتاذ محماااد
الماااراد لتهنئتاااه بمناسااابة انتخاباااه نقٌباااا ً لمحاااامًٌ طااارابلس
والشااامالٌ ،اااوم الجمعاااة  23تشااارٌن الثاااانً  ،2018وتااام
خااااالل الزٌااااارة التطاااارق ألعمااااال الجمعٌااااة فااااً بٌااااروت
والمنااااطق عمومااااً ،ماااع التعرٌاااف ببااارام دائااارة العمااال
االجتماعً فٌها.
 fأبدى سعادته استعداد النقابة للتعاون ماع الجمعٌاة فاً مجاال
حقوق اإلنسان وحق المرأة اللبنانٌاة بمانج جنساٌتها ألبنائهاا.
ضم الوفد رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند صاقر،
ومااادٌرة برناااام حقاااوق اإلنساااان الساااٌدة رانٌاااا العااارب،
ومسااؤول مكتااب طاارابلس فااً جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح
العمٌد محمد اساطنبولً ،وعضاو مكتاب طارابلس المهنادس
محمد الحموي.

المدرسة اللبنانٌة العالمٌة تقٌم نشاطا ً لذوي
الخاصة "قلب واحد ...جسد واحد!"
االحتٌاجات
ّ
برعاٌة سعادة محافظ جبل لبنان القاضً محمد مكاويّ ،
نظمت المدرسة اللبنانٌّة
العالمٌّة ٌوما ً تربوٌا ً إنسانٌا ً بمناسبة "ٌوم ذوي االحتٌاجات الخاصّة العالمً" تحت
عنوان "قلبٌ واح ٌد...جس ٌد واح ٌد" ،وذلك ٌوم االثنٌن  3كانون األول .2018
اف ُتتج ال ّنشاط بحضور كل من محافظ جبل لبنان القاضً محمّد مكاوي ،ورئٌس
جمعٌّة اإلرشاد واإلصالح المهندس جمال محٌو ،ورؤساء المنسقٌات والدوائر فً
الجمعٌّة ،وممثلٌن عن المؤسسات والجهات المشاركة بال ّنشاط.
ابتدأ الحفل بتالوة عطرة من القرآن الكرٌم بصوت المتعلم محمد حلٌمة من الصف
التاسع أساسً ،تبع ذلك عرضا ً دمجٌا ً تشاركٌا ً إشارٌا ً للنشٌد الوطنً اللبنانً بٌن
متعلمً المدرسة ومتعلمً مركز إنماء القدرات اإلنسانٌّة .ث ّم كانت كلمة المناسبة
لمدٌر المدرسة الدكتور خلٌل عجٌنة ،الذي رحّ ب بالحاضرٌن ،وأ ّكد على أهمٌّة
نشر ثقافة و ِق ٌَم المحبّة واألخوّ ة فً المجتمع من خالل تعزٌز مثل هذه ال ّنشاطات،
f
مختتما ً كلمته بدعوة المُكرّ مٌن إلى المسرح الستالم دروعهم ال ّتكرٌمٌة .اختتم
الحفل بكلمة صاحب الرعاٌة القاضً مكاوي ،الّذي أ ّكد بدوره على أهمٌّة مثل هذه
الفعالٌات فً دم ذوي االحتٌاجات الخاصة بالمجتمع ،وتعزٌز قدراتهم وإبداعاتهم
وثقتهم بأنفسهم.
تخلّل النشاط فعالٌات دمجٌة مختلفة بٌن متعلمً المدرسة اللبنانٌة العالمٌة ومتعلمً
المؤسسات المختلفة ،كما ألقى األستاذ أحمد الشرٌف محاضرة تفاعلٌّة قٌادٌّة ملهمة
مع مجموعة مبادرة وعً ،وعرض متعلّمو مؤسسات الهادي للصم والبكم مسرحٌة
إبداعٌة تعكس بعض ال ِق ٌَم المجتمعٌّة ،وشاركت مؤسسات التنمٌة الفكرٌّة فً رسم
لوحات فنٌّة ِق ٌَمٌّة ،وشارك متعلمو مؤسسات إنماء القدرات اإلنسانٌّة فً مباراة
كرة قدم دمجٌّة ،وفقرة قصص نجاح لمتعلّمً الحلقة الثالثة مع األستاذ بالل عزو،
وغٌرها من النشاطات الممٌّزة كتزٌٌن الحلوى وتزٌٌن األساور.

احتفال المولد دعما ً لبرنامج بٌتك بٌتً
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌف ،أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح احتفاالً
ٌعود رٌعه لبرنام "بٌتك بٌتً" بعنوان "بٌوت تضاء بأٌاد بٌضاء" ،وذلك ٌوم
الخمٌس  8تشرٌن الثانً  2018فً مركز مرٌم ابنة عمران – بٌروت.
حضر الحفل عقٌلة مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة السٌدة ٌسرى درٌان ،ورئٌسة لجنة
صدٌقات دار العجزة اإلسالمٌة السٌدة ندى سنو حوري ،ورئٌسة لجنة صدٌقات
مؤسسات د .محمد خالد االجتماعٌة السٌدة بدٌعة شهاب ،واإلعالمٌة إكرام صعب،
وحشد من السٌدات الداعمات للبرنام .
اس ُت ِه ّل الحفل بتالوة عطرة آلي من الذكر الحكٌم مع المقرئ الشٌا محمد بدر الدٌن،
أعقبها كلمة المناسبة ألقتها مسؤولة دائرة العمل الدعوي النسائً فً الجمعٌة السٌدة
رنا قاطرجً تح ّدثت فٌها عن عظمة سٌدنا محمد ﷺ التً تجلّت بأخالقه و ِهمّته
على التغٌٌر واإلصالح وقوة إٌمانه ،ونوّ هت به كقدوة للبشرٌة فً العالم .وتطرّ قت
إلى اإلنجازات التً ٌقوم بها برنام "بٌتك بٌتً" شاكرة كل من ٌدعمه وٌعمل
fألجله.
بدورها تحدثت رئٌسة دائرة التنمٌة اإلنسانٌة فً الجمعٌة السٌدة فادٌا عثمان سنو
فعرَّ فت عن البرنام الذي انطلق عام  2010وقالت" :نحن  60سٌدة فً لجان
مختلفة أنجزنا ما ٌقارب  225منزالً فً بٌروت ونتوق إلنجاز مثله خارجها وعلى
مختلف األراضً اللبنانٌة ،ومن دون الدعم ٌصعب االستمرار".
ونوّ هت بفرٌق العمل الذي ٌعمل بكل ما أوتً من همة ونشاط إلسعاد األسر
المحتاجة داعٌة الجمٌع للتعاون لدعم البرنام بداٌة بالدعاء ،ثم بالدعم المادي
والعٌنً .أعقب ذلك عرض فٌلم وثائقً عن برنام "بٌتك بٌتً".
تخلل الحفل باقة من األناشٌد قدمتها فرقة اإلشراق بقٌادة الشٌا محمد بدر الدٌن،
ومسابقة حول السٌرة النبوٌة.
ٌُذكر أن برنام بٌتك بٌتً قد عمِل على تأهٌل وتأثٌث  225منزالً خالل ثمانً
سنوات.

الطالب السورٌون ٌحٌون ذكرى المولد النبوي
مدرستً المٌمونة والعلوم والثقافة
فً
ْ
إحٌا ًء لذكرى مولد خٌار البرٌّاة ،وتحات
شااعار "هموهااا ٌحباابكم هللا" ،أقااام قساام
العماال التربااوي للطااالب السااورٌٌن فااً
جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح احتفاااالً فااً
مدرسة العلوم والثقافةٌ ،وم االثناٌن 19
تشاااارٌن الثااااانً  ،2018فااااً منطقاااااة
أحٌتااه فرقااة شاابابٌة بباقااة ماان
عرمااونَ ،
عطرة
لرعاة وتخلله
الروحانٌة،
األناشٌد
تالوة الذٌن
المهرجان
الشكر
كل
آلي من القرآن الكرٌم ،وفقرات إنشادٌة
ساهموا معنا بإدخال الفرحة على
للطااااالب والطالبااااات ،وتوزٌااااع هااااداٌا
الوقفات
اات لتلك
القلوب،
التًكمااا
وطالبااة.
هًطالااب
200
وحلوٌا
ّ
كبٌرً ا فً
فرحً ا
نفوسالخماٌس
ترفٌهٌةٌ ،وم
أنشطة
تتركالقسم
نظم
مدرساة
 ،2018فاً
تشرٌن الثاانً
22
المتطوعٌن
األهالً،
األطفال،
ااة ،تخلّلهاااا
منطقاااة الفاكها
ومختلففاااً
المٌموناااة
المهرجان.
رواد
فقاااارات متنوعااااة منهااااا تاااازٌٌن الفخااااار
واألقااالم ،ورساام علااى الوجااه ،وصاانع
اإلكسسوار ،ومساابقة دٌنٌاة عان أخاالق
الرسول الكرٌم وغٌرها.
شارك فاً النشااط  350طالباا ً وطالباة،
وفاااً نهاٌاااة الحفااال تااام توزٌاااع الهاااداٌا
والحلوٌات.

احتفال دار اقرأ بذكرى المولد النبوي الشرٌف

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌف أقاام دار اقارأ
للعلااااوم اإلسااااالمٌة والعامااااة فااااً جمعٌااااة اإلرشاااااد
واإلصالح حفالً لطالب دورات الناشئة فٌها ،وذلاك
ٌاااومً الجمعاااة والسااابت  16و 17تشااارٌن الثاااانً
 ،2018fفً مركز السلطان محمد الفاتج – بٌروت،
حٌاااث شااااهد الطاااالب فٌلماااا ً عااان ساااٌرة رساااول هللا
صلى هللا علٌه وسلم واستمعوا لقصته.
وفااً نهاٌااة الحفاال تاام توزٌااع الهااداٌا والحلااوى لهااذه
المناسبة الكرٌمة.

احتفال قطاف بذكرى المولد النبوي الشرٌف
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌف،
ّ
نظمت قطاف لألعمال اإلنسانٌة فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح احتفاالً أحٌته فرقة النور
النسائٌة ،فً مركز مرٌم ابنة عمران-
الكوال ،حٌث شارك فٌه ما ٌقارب 240
سٌدة من سٌدات قطاف.
تخلّل االحتفال العدٌد من الفقرات كان من
بٌنها أناشٌد ومدائج نبوٌة ،وكلمة لعضو
 fمركز أمان للمرأة واألسرة فً الجمعٌة
السٌدة أمٌنة اسكندرانً تح ّدثت فٌها عن
أعمال المركز وأنشطته ،وكلمة لعضو دائرة
العمل الدعوي النسائً السٌدة لٌنا صٌدانً
والتً تحدثت عن النبً ﷺ وعن بعض
الوقفات من سٌرته ،إلى جانب كلمة لمسؤولة
األٌتام والعائالت فً قطاف السٌدة نسرٌن
صلٌعً .واختتم بتوزٌع الحلوى لهذه
المناسبة.

مولد آل محٌو دعما ً لبرنامج بٌتك بٌتً
دعما ً لبرنام بٌتك بٌتً وضمن أنشطته باذكرى المولاد النباوي
الشارٌف ،أقااام قساام بٌتااك بٌتاً فااً جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح
حفل مولد بالمناسبة ،فً منزل المرحاوم د .محماد علاً محٌاو،
ٌوم السبت  11تشرٌن الثاانً  ،2018وحضاره  110ساٌدات.
أحٌى الحفل فرقة النور النساائٌة بباقاة مان األناشاٌد الروحانٌاة،
وتخللاااه كلماااة لمساااؤولة الااادروس العاماااة النساااائٌة فاااً جمعٌاااة
اإلرشاااد واإلصااالح السااٌدة ثناااء قاااطرجً تطرقاات فٌهااا إلااى
f
شااعار حملااة طلااع الباادر علٌنااا "همُّوهااا" ،داعٌااة إلااى االقتااداء
باااالنبً علٌاااه الصاااالة والساااالم فاااً همَّتاااه فاااً العباااادة والهماااة
للمبااادرة والعماال .تالهااا كلمااة لمسااؤولة قساام بٌتااك بٌتااً السااٌدة
ناادى محٌااو شااكرت فٌهااا السااٌدات علااى حضااورهن ،إذ بااذلك
ٌساااااااااااا ِهمْن بااااااااااادعم برناااااااااااام بٌتاااااااااااك بٌتاااااااااااً.
ٌُذكر أن البرنام ٌهدف إلى تأهٌل وتأثٌث منازل أسر محتاجاة
وعمِل خالل  8سنوات على تأهٌل  225منزالً.

حفل ذكرى المولد النبوي الشرٌف للنساء فً
عرمون
إحٌا ًء لذكرى مولد خٌر البرٌّة ،أقامت لجنة "أرٌ " للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح احتفاالً لذكرى المولد النبوي الشرٌف ،أحٌتاه فرقاة الناور النساائٌة فاً
مدح خٌر البرٌة ،وذلك ٌوم الخماٌس  15تشارٌن الثاانً  2018فاً قاعاة مركاز
الحسن – عرمون وحضره حوالً  130سٌدة من المنطقة وجوارها.
اف ُتااتج الحفاال بااتالوة عطاارة للقاارآن الكاارٌم ماان مسااؤولة لجنااة التاادرٌب والتطااوٌر
األستاذة ناور حرفاو  ،تالهاا كلماة المناسابة إلماام مساجد الحسان ومساؤول قسام
الدعوة فٌه الشٌا محمد الحنجاول ،ثام عرّ فات مساؤولة الادروس الدعوٌاة النساائٌة
السٌدة سناء سنجر عن أهم اللقاءات التً ُتقام فً المركز وأوقاتها.
ولتعرٌف الحضور عن السّنن النبوٌة تام عارض فٌادٌو قصاٌر ،ثام جارت مساابقة
تنافسٌة لإلضاءة على بعض السّنن المنسٌة ،وقد تم ّكنت السٌدات من اإلجابة على
f
معظم األسئلة ،وربج جوائز عدٌدة.
ومفاجأة اللقاء كانت زٌارة من تالمٌذ الصف الخامس ابتدائً فً المدرسة اللبنانٌة
العالمٌة ،لتهنئاة الحضاور وتوزٌاع المعماول علاٌهن ،والتاً قوبلات بحفااوة كبٌارة
منهن وثناء على الفكرة الجمٌلاة وعلاى المساؤولٌن فاً المدرساة .مان جهاتهم قا ّدم
الطااالب درع اا ً تقاادٌرٌا ً باساام المدرسااة لمركااز الحساان ،اسااتلمته مسااؤولة العماال
النسائً السٌدة سالم لبابٌدي .وفً ختام الزٌارة تم توزٌع الحلوٌات والضٌافة على
الطالب.
وككاال عااام ترافااق مااع المولااد معاارض تضامّن ركناا ً خاصاا ً لبٌااع حلوٌااات منزلٌااة
الصنع تقدمة من سٌدات "صدٌقات أرٌ " ،تخلله ألبساة شارعٌة ،منادٌال وشااالت
متنوعة ،وغٌرها ،عاد رٌعهم ألعمال خٌرٌة واجتماعٌة.

توزٌع هدٌة ذكرى المولد النبوي الشرٌف فً
عرمون
بمناساااابة قاااادوم ذكاااارى المولااااد النبااااوي
الشاارٌفّ ،
وزعاات لجنااة أرٌ ا للنشاااطات
فاااااً جمعٌاااااة اإلرشااااااد واإلصاااااالح فاااااً
عرمااون هااداٌا تذكارٌااة عبااارة عاان درع
زجاااااجً محفااااور علٌااااه اساااام الجمعٌااااة
 fوالمركز ،على عدد من تجّ اار ومؤسساات
ومخاااتٌر المنطقااة وغٌاارهم ،وذلااك خااالل
شهر تشرٌن الثانً .2018
ترافااق مااع الهدٌااة دعااوة لحضااور احتفااال
المولد النبوي.

حضور ندوة "الحوكمة المؤسسٌة فً عصر
االضطراب الرقمً"
بهاادف إنضاااج المنظومااة اإلدارٌااة وتطااوٌر االسااتفادة ماان التكنولوجٌااا حضاارت جمعٌااة
اإلرشاد واإلصالح ندوة حوارٌة بعنوان "الحكوماة المؤسساٌة فاً عصار االضاطراب
الرقمااً "Corporate Governance in the age of digital disruption
ّ
نظمتها كلٌة سلٌمان العلٌاان إلدارة األعماال فاً الجامعاة األمٌركٌاة فاً بٌاروت AUB
و"مبادرة رامً مخزوماً لحوكماة الشاركات" بالتعااون ماع شاركة Fintech Galaxy
وفاااء لااذكرى السااٌد رامااً مخزومااً رحمااه هللا فااً مناساابة ذكاارى والدتااه  ،وذلااك فااً
قاعة معماري للمحاضرات فاً الكلٌّاة ٌاوم الجمعاة  2تشارٌن الثاانً  ،2018بحضاور
النائب فؤاد مخزومً ورئٌسة مؤسسة مخزومً السٌدة مً مخزومً إضافة إلاى عمٌاد
f
كلٌة سلٌمان العلٌان إلدارة األعمال ستٌف هارفً ،وعدد من رؤساء وأعضااء الهٌئاات
اإلدارٌاااة فاااً الشاااركات والعااااملٌن فاااً قطااااع األعماااال والمصاااارف واألكاااادٌمٌٌن
والمهتمٌّن .حضر عان الجمعٌاة كا ٌّل مان رئاٌس دائارة اإلعاالم المهندساة جناان منٌمناة
ومقرّر الهٌئة اإلدارٌة األستاذ مصطفى الجردلً.
حاضار فاً النادوة متخصّصاون مان مختلاف الجنساٌات ضامن حلقتاٌن نقاشاٌتٌن تناولتااا
محور "الرقمٌّة والحوكمة المؤسسٌة" ،ومحاور "التحا ّدٌات التاً تواجاه مجاالس اإلدارة
فً العصر الرقمً" ،باإلضافة إلى محاضرة تقنٌة حول"علم البٌاناات ومفهاوم البٌاناات
الضخمة" ،واختتم كل منها بأسئلة ونقاشات من الحضور.

اإلرشاد واإلصالح تشارك بحضور فعالٌة "ٌوم
الفٌلم اإلنسانً" فً اسطنبول
حضرت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ،ممثلّة بك ّل من رئٌس دائرة اإلعالم السٌدة جنان منٌمنة
ومسؤول اإلعالم فً دائرة العمل الخٌري السٌد ابراهٌم الشٌا ،فعالٌّة "ٌوم الفٌلم اإلنسانً"
التً عُقدت ٌوم االثنٌن  19تشرٌن الثانً  2018فً مركز علً أمٌري الثقافً فً بلدٌة
الفاتج فً اسطنبول ،بتنظٌم من مؤسسة "آٌكون برو" المختصة بالخدمات واالستشارات
لالتصال التنموي فً القطاع اإلنسانً وبحضور من مهتمٌن بالعمل اإلنسانً واإلعالمً
وصناع أفالم جاءوا من أكثر من  14دولة ،وبرعاٌة جمعٌة عطاء لإلغاثة اإلنسانٌة،
وجمعٌة طرٌق الحٌاة ،ومؤسسة آكسون لتكنولوجٌا المعلومات ،وإذاعة مسك إف أم
إسطنبول.
فً افتتاح الفعالٌة قال مدٌر المؤسسة ٌوسف حمدان خالل كلمته إن "االتصال بمجاله
اإلنسانً ٌستوعب الجهود اإلعالمٌة ،والعالقات العامة واإلعالم الرقمً ،وغٌرها من
المسارات االتصالٌة التً تساعد المؤسسة العاملة فً القطاع اإلنسانً ".وأضاف :تهدف
هذه الفعالٌة لتحسٌن الذائقة المعرفٌة والبصرٌة فً صناعة األفالم اإلنسانٌة لدى الهٌئات
fوالمؤسسات اإلغاثٌة واإلنسانٌة حسب المنظمٌن ،مشٌرً ا إلى أهمٌة األفالم والمقاطع
البصرٌة فً التعبٌر عن القضاٌا اإلنسانٌة ،وتعزٌز الموارد المالٌة للمؤسسات الخٌرٌة .
وشهدت الفعالٌة خمس جلسات رئٌسٌة وجلسة ختامٌة ،تضمنت كل جلسة عرضً ا لمجموعة
منتقاة من األفالم القصٌرة ذات المضمون اإلنسانً ،تخللتها نقاشات ومداخالت مع خبراء
فً مجال االتصال وصناعة الصورة .وفً الجلسة األخٌرة لفعالٌة ٌوم الفٌلم اإلنسانً قدم
المخرج والصحفً أسعد طه ،كلمة مركزة عرض فٌها نصائج وإرشادات فً صناعة
األفالم اإلنسانٌة من واقع تجربته العملٌة.
بدورهم ،أكد الحضور على أهمٌة هذا الحدث فً االطالع على أحدث الممارسات
والتجارب واألفكار فً مجال صناعة األفالم اإلنسانٌة .وفً الختام ،أعلن حمدان عن جملة
من التوصٌات أهمها ،اإلعالن عن "جائزة الفٌلم اإلنسانً للعام  ،2019وعن تحوٌل هذه
الفعالٌة إلى مهرجان لألفالم اإلنسانٌة ٌمتد ألكثر من ٌوم ".كما لفت إلى أن "محاور الفعالٌة
ستترجم إلى برنام تدرٌبً موسع تعلن عنه آٌكون برو مطلع عام  2019لتمكٌن العاملٌن
فً القطاع اإلنسانً من تقنٌات صناعة األفالم اإلنسانٌة".

حضور ورشة عمل بعنوان "العمل االجتماعً
ودوره فً سٌاسات العدالة الجنائٌة محلٌا ً ودولٌا ً"
شاااركت جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح ممثلااة بأمٌنااة ساار برنااام
حقوق اإلنسان فاً دائارة العمال االجتمااعً اآلنساة ماروة العارب
بحضاااور ورشاااة عمااال بعناااوان "العمااال االجتمااااعً ودوره فاااً
سٌاساااات العدالاااة الجنائٌاااة محلٌاااا ً ودولٌاااا ً" ،التاااً ّ
نظمتهاااا رابطاااة
االختصاصٌٌن االجتماعٌٌن فً الجامعة الحدٌثاة لاإلدارة والعلاوم
) (MUBSبالتعاااون مااع جمعٌااة الخدمااة االجتماعٌااة فااً اتحاااد
الجامعات العربٌة وذلك نهار السبت الواقع فً  24تشارٌن الثاانً
 ،2018fفً حرم الجامعة الحدٌثة لإلدارة والعلوم – بٌروت.
حاضر فً ورشة العمال كال مان النقٌاب فاً قاوى األمان الاداخلً
الدكتور محمد الزٌن وتناول موضوع العدالة االجتماعٌة ،ورئٌس
فرع السجون فً قوى األمن الداخلً العقٌد غسان عثماان وتنااول
موضوع القوانٌن المحلٌة والدولٌة ،واألستاذ الدكتور أنطوان سعد
وتناااول موضااوع العنااف والشااباب ،ورئٌسااة جمعٌااة كفااى السااٌدة
زوٌاااا روحاناااا وتناولااات موضاااوع العناااف ودور مؤسساااة كفاااى،
ورئٌساة جمعٌاة  Rescue meاالختصاصاٌة االجتماعٌاة نانساً
ٌموت وتناولت موضوع التطرف العنفً ومعالجته.

حضور حفل تفعٌل قانون منع بٌع المنتجات
التبغٌة للقاصرٌن
برعاٌة وزٌر الشباب والرٌاضة األستاذ محمد فنٌ شاركت جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح ممثلة بأمٌنة سر برنام مكافحة اإلدمان فً دائرة
العمل االجتماعً اآلنسة مروة العرب بحضور حفل تفعٌل قانون منع
بٌع المنتجات التبغٌة للقاصرٌن ،الذي عقدته الهٌئة الصحٌة اإلسالمٌة
تحت شعار "هٌدا ابنك ما تبٌعو" ،وذلك ٌوم الثالثاء  27تشرٌن الثانً
 2018فً فندق بٌرل – بٌروت .هدف المؤتمر إلى تفعٌل القرار
الصادر عن وزارة الصحة بمنع بٌع منتجات التبغ لمن هم دون سن ال
 ،18وذلك لتوعٌة الفئة المستهدفة حول مخاطر التدخٌن والعمل على
الح ّد من انتشاره وخصوصا ً بٌن فئة الشباب والمراهقٌن .وتم التأكٌد
fعلى ضرورة تطبٌق القانون المانع من بٌع القاصرٌن للمنتجات التبغٌة،
وكذلك على إنشاء لجان مشتركة بٌن الوزارات المختصة والبلدٌات
والجمعٌات األهلٌة لمتابعة تنفٌذ القانون وتفعٌل العمل الرٌاضً للحد من
اإلدمان .كما ُع ِرضت تجربة اجتماعٌة ومقابالت مع رٌاضٌٌن
واختصاصٌٌن نفسٌٌن حول الحث على تفعٌل القانون بما فٌه من منفعة
لمنع المراهق عن البدء بالتدخٌن .وفً نهاٌة المؤتمر تم إعالن
التوصٌات الصادرة عن الجلسة التشاورٌة االستباقٌة للمؤتمر فً سبٌل
تفعٌل القانون وتنفٌذ هذه التوصٌات من خالل اإلعالن عنها عبر
الوزارات المعنٌة.

تأهٌل منزل رقم  219لعائلة بٌروتٌة ضمن برنامج
بٌتك بٌتً
نموذج من أعمال برنامج بٌتك بٌتً :تأهٌل منزل رقم  :219مؤلف من ٖ
غرف ومطبا وحمام.
المنزل تسكنه عائلة بٌروتٌة مؤلفة من  ٥أوالد ووالدٌهم.
• األبٌ :عمل فً شركة حراسة باإلضافة لصناعة األلعاب الٌدوٌة التً ٌبٌعها أمام
المدارس ،علما ً أن صناعة االلعاب وتخزٌنها ٌتم فً المنزل مع ما ٌتبع ذلك من
فوضى فٌه بسبب األلعاب المتناثرة فً كل مكان ،مما اضطر األهل إلى االستغناء
عن غرفتهم وتحوٌلها إلى مخزن لأللعاب ،فانتقل األب للنوم فً غرفة الجلوس.
• األم :مرٌضة سرطان ،ال تعمل ،وتفتقد إلى الشعور بالخصوصٌة بسبب مشاركتها
غرفة أوالدها.
• األوالد :مرهقون نفسٌا ً وصحٌا ً بسبب حالة البٌت العامة ،وهم ٌخجلون من دعوة
fأصدقائهم بسبب هذه الظروف.
إزاء ذلك ،كان دور فرٌق بٌتك بٌتً:
 صٌانة عامة للبٌت من طالء ودهان. تركٌب خزائن فً الممرات لتوضٌب مستلزمات صناعة االلعاب وتخزٌن الجاهزمنها.
 تجهٌز غرفة نوم كاملة لألهل ،وغرفة لألوالد ،وغرفة جلوس باإلضافة إلى تأمٌنبراد وفرن وغسالة.
الٌوم ،وبدعم أصحاب األٌادي البٌضاء ،تم تأهٌل المنزل وتحسنت حالة األسرة
النفسٌة :فأصبج األوالد أكثر استعدادا الستقبال األصدقاء كما استرد األهل
خصوصٌتهم.

فطور صباحً ل  71مس ّنا ً من نزالء
دار العجزة اإلسالمٌة

بمناسبة حلاول ذكارى المولاد النباوي الشارٌف أقاام قسام بلسام
فااً جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح فطااوراً صااباحٌا ً فااً مقهااى
 fعااروس البحاار – الروشااةٌ ،ااوم األربعاااء  7تشاارٌن الثااانً
 ،2018حضره ٔ ٧مسنا ً مان نازالء دار العجازة اإلساالمٌة.

تخلاال الحفاال مولااد تقدمااة فرقااة الفجاار ،وتحلٌااة كنافااة تقدمااة
محالت وسٌم غازي الحالب فً خلدة ،وتوزٌاع هاداٌا وزنباق
عند االنتهاء من النشاط.

الدورة التخصصٌة فً قضاٌا المرأة واألسرة
فً بٌروت
ّ
نظم مركز أمان للمرأة واألسرة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح «الدورة التخصصٌة فً قضاٌا المرأة
واألسرة» ،والتً استمرّ ت على مدى شهرٌن ،فً مركز
مرٌم ابنة عمران – الكوال ،حٌث تناولت أربعة محاور هً
االتفاقٌات الدولٌة مع الدكتورة نهى قاطرجً ،وقانون
العنف األسري مع الدكتور عماد الحوت ،والمرأة فً
 fاألحوال الشخصٌة مع القاضً عبد العزٌز الشافعً،
والمرأة فً القوانٌن المحلٌة والدولٌة مع الدكتورة فاطمة
شعبان.
اختتمت الدورة بتوزٌع الشهادات على المشاركات بحضور
رئٌسة دائرة التنمٌة اإلنسانٌة فً الجمعٌة السٌدة فادٌا
عثمان ،ومسؤولة مركز أمان للمرأة واألسرة السٌدة
عزٌزة ٌاسٌن ٌوم السبت  10تشرٌن الثانً .2018

مباراة ودٌّة فً كرة القدم بٌن فتٌان ملتقى
النور فً طرابلس

أقااام ملتقاااى الناااور الطالباااً فاااً جمعٌاااة اإلرشااااد واإلصاااالح فاااً
طاارابلس مباااراة و ّدٌااة فااً كاارة القاادم لفتٌااان الاادرس األساابوعً

f

"اإلخااوة فااً هللا" ،وذلااك ٌااوم الثالثاااء  20تشاارٌن الثااانً ،2018
وقد اس ُتهل النشاط بكلمة لألساتاذ مصاطفى كبّاارة عان النباً محماد
صااالى هللا علٌاااه وسااالم ،واخ ُتاااتم بتنااااول طعاااام الغاااداء فاااً مطعااام

الماكدونالدز.

محاضرة توعوٌة بعنوان "االنترنت ضرورة،
تسلٌة وخطر"
أقامت دائرة العمل االجتماعً وقسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشااد
واإلصاااالح محاضااارة توعوٌاااة عااان اإلنترنااات اآلمااان بعناااوان
"االنترنااات :ضااارورة ،تسااالٌة وخطااار"ٌ ،اااوم الجمعاااة فاااً 30
تشرٌن الثانً  ،2018فً مركز مرٌم ابناة عماران – بٌاروت،
حاضر فٌها مساعد رئٌس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتٌة فاً
قسم المباحث الجنائٌة فً قاوى األمان الاداخلً النقٌاب المهنادس
الدكتور أٌمن تاج الدٌن.
بداٌة رحّ اب مساؤول قسام الفتٌاان الشاٌا نبٌال الخطٌاب بالنقٌاب
وبالحضور ،ثم تحدث عن اإلنترنت وأهمٌته فً الحٌاة الٌومٌة،
fوكٌف أنه قد ٌتحول إلى خطر ٌهدد المجتمع فً حال لم ٌستخدم
بالطرق السلٌمة ،بعدها تح ّدث النقٌاب تااج الادٌن معرفاا ً بمكتاب
مكافحة جرائم المعلوماتٌة ،ثم عن جرائم المعلوماتٌة فً لبناان،
وعان األلعاااب االلكترونٌاة وأنواعهااا ومخاطرهاا ،وتطاارق إلااى
التوعٌااااة والوقاٌااااة ماااان خطاااار المواقااااع االلكترونٌااااة وبعااااض
التطبٌقات على الهواتف الذكٌة ،وفً النهاٌة ختم بقاانون جارائم
المعلوماتٌاااة وكٌفٌاااة التصااارف حاااال التعااارض ألي ناااوع مااان
المشاكل أو االبتزاز على مواقع التواصل االجتماعً.
حضر المحاضرة  150من األهالً والطالب والمهتمٌن.

سباق "الرالً الورقً" لفتٌان ملتقى النور
فً عرمون

أقااام ملتقااى النااور الطالبااً فااً جمعٌااة
اإلرشاااااد واإلصااااالح نشاااااط Rally
Paperلفتٌاناهٌ ،اوم األحاد  11تشارٌن
 fالثااانً  ،2018شااارك فٌااه حااوالً 30
فتى من عمر  10حتى  15سنة.
تخلّلااه مجموعااة كبٌاارة ماان المسااابقات،
واخ ُتتم بتوزٌع الجوائز على الفائزٌن.

دورة  SATالسادسة فً بٌروت

ّ
نظم ملتقى النور الطالبً فاً جمعٌاة اإلرشااد
واإلصالح دورة ال  SATالسادسة ،فً جامعاة
 AULفااً بٌااروت ،هاادفت إلااى تاادرٌب طااالب
الصاافوف الثانوٌااة لخااوض االمتحااان الفعلااً
الذي ٌقام فً شهر كانون األول من كال سانة،
اان تاادرٌبً )(Mock Examحضااره
 fبامتحا ٍ
 52طالبااااا ً وطالبااااة ماااان مختلااااف الماااادارس
اللبنانٌة.
ٌُذكر أن هذه الدورة امتدت علاى مادار  7أٌاام
ابتااادا ًء مااان ٌاااوم االثناااٌن  12تشااارٌن الثاااانً
 2018وحتااى ٌااوم األحااد  18تشاارٌن الثااانً
.2018

مسابقة "تطوع ببسمة" فً بٌروت
ّ
نظمت دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح مسابقة "تطوع ببسمة" بمناسبة الٌوم
العالمً لالبتسامة الذي ٌصادف فً  4تشرٌن
األول من كل عام.
استمرت المسابقة ٌ 15وماً ،ق ّدم فٌها المشتركون
صوراً تعبّر عن هذه المناسبة ،بعدها اجتمعت
لجنة التحكٌم الخاصة بالمسابقة ووضعت
ص َور الخمس التً فازت بأعلى نسبة
fالعالمات لل ُّ
تصوٌت بنا ًء على وضوح التطوع فً الصورة،
وقوة الصورة التعبٌرٌة ،وقوة االبتسامة الحقٌقٌة،
واختاروا الفائز وهو المتسابق رامً سامً
السلومً ،الذي ربج كامٌرا  cannonمتخصصة
مع كل مستلزماتها ،باإلضافة إلى حضور دورة
فً التصوٌر للفائزٌن األوائل ،وذلك ٌوم الجمعة
 9تشرٌن الثانً .2018

لقاء "ه ّمتً من همة نب ًٌّ" فً طرابلس

بمناسااااااابة ذكااااااارى المولاااااااد النباااااااوي الشااااااارٌف،
أقامااااات اللجناااااة النساااااائٌة فاااااً جمعٌاااااة اإلرشااااااد
واإلصالح فً طرابلس لقاء بعنوان "همّتً من هماة
نب ٌّااً"ٌ ،ااوم االثنااٌن  ٕ٧تشاارٌن الثااانً  ،ٕٓٔ٨فااً
قاعاااة مساااجد طباااارة فاااً منطقاااة الضااام والفااارز،
 fحضرته ثلّة من سٌدات المنطقة.
تخلّااال الحفااال كلماااة مااان وحاااً المناسااابة ،وأناشاااٌد
وابتهاااالت ،ومسااابقات وجااوائز ،وتوزٌااع الضااٌافة
على الحاضرات.

محاضرة "ولكم فً رسول هللا أسوة حسنة "
فً عرمون

تج ا ّدد اللقاااء مااع األحبااة المسااتفٌدٌن المسااجّ لٌن
لدى لجنة جود االجتماعٌاة فاً جمعٌاة اإلرشااد
واإلصالح ضمن محاضرة ألقاها الشٌا طاارق
صاااافتلً ،تنااااول فٌهاااا صااافات الرساااول علٌاااه
fالصالة والسالم تحت عنوان "ولكم فاً رساول
هللا أساااوة حسااانة "ٌ ،اااوم االثناااٌن  12تشااارٌن
الثااانً  2018فااً قاعااة مركااز الحساان ،وفااً
ختااام اللقاااء تاام توزٌااع الضااٌافة علااى الحضااور
وبونات لمواد غذائٌة.

محاضرة " "Design your Careerللطالب
فً بٌروت
أقاااام ملتقاااى الناااور الطالباااً فاااً جمعٌاااة اإلرشااااد
واإلصااالح محاضاارة للاادكتور مه ّنااد الحكااٌم تحاات
عنوان "ٌ ،"Design your Careerوم السبت 24
تشرٌن الثانً  ،2018فً مركز مرٌم ابناة عماران
– بٌااروت ،شاارح فٌهااا طرق اا ً فعّالااة ومفٌاادة تساااعد
الطالب على اختٌار مسار حٌاته المهنٌة ،كماا نااق
ماااع الحضاااور معظااام المشااااكل التاااً ٌواجههاااا كااال
f
طالااب عنااد اختٌااار اختصاصااه الجااامعً ،وعاارض
بعاااض الحلاااول لهاااا عبااار اساااتعمال طرائاااق تحلٌااال
الشخصاااٌة واالساااتماع الاااى نصاااائج أهااال الخبااارة
باإلضااافة الااى حساان التوكاال علااى هللا والاادعاء مااع
األخذ باألسباب.
حضر هاذه المحاضارة طالباا ً مان مختلاف المراحال
التعلٌمٌة من ثانوٌٌن وجامعٌٌن وخرٌجٌن.

محاضرة "اقطع حبل أفكارك" للطالبات فً
عرمون
أقاااام ملتقاااى الناااور للطالباااات فاااً جمعٌاااة اإلرشااااد
واإلصالح محاضرة بعناوان "اقطاع حبال أفكاارك"
ماع الشاٌا مصاطفى حمااادةٌ ،اوم السابت  3تشاارٌن
الثانً  ،2018فً قاعة مركز الحسن – عرمون.
اس ُتهل اللقاء بتالوة للقرآن الكرٌم من الطالب أحماد
العبد ،ثم ق ّدمت العرٌفة الطالبة نور حرفو الشٌا
حمادة الذي تناول مواضاٌع عا ّدة أهمّهاا تكارٌم رب
العااالمٌن لبنااً آدم ،والتعاارّ ف علااى قٌمااة اإلنسااان
fوحٌاتاااه ،ومفهاااوم الحاااب واالحتااارام وبااارّ األهااال،
ّ
تحث علاى التف ّكار فاً
وقصص ومواعظ من الحٌاة
الكون والخلق ،بأسلوب ممتع وشٌّق ساهم فاً بنااء
العقل والنفس والروح.
صااائٌة ماارح سااعد الاادٌن ،تح ا ّدثت
تالهااا كلمااة لألخ ّ
فٌهااا عاان الصااحّ ة النفسااٌة ،واخ ُتااتم النشاااط بسااحب
على هداٌا عدٌدة تقدمة كل من مطعام Magnum
 Snack and Grillومطعم  Aboudiفً عرمون.

سو َل ُه ْم" فً
مجلس قراءة كتاب "أَ ْم َل ْم ٌَ ْع ِرفُوا َر ُ
عرمون

أقاااام قسااام الااادعوة العاماااة فاااً جمعٌاااة اإلرشااااد

واإلصاااالح مجلاااس قاااراءة كتااااب "أَ ْم لَااا ْم ٌَعْ ِرفُاااوا
َ fرسُولَ ُه ْم" ،مع الحافظ الجامع الشاٌا عباد اللطٌاف
حاج نجٌاب ،وذلاك ٌاوم األحاد  ٕ٥تشارٌن الثاانً
 ،ٕٓٔ٨فً مسجد الحسن فً عرمون.

مجلسً قراءة الكتابٌن "الصالة الفاخرة
باألحادٌث المتواترة" و"أخالق حملة القرآن"
أقاااام دار اقااارأ للعلاااوم اإلساااالمٌة والعاماااة فاااً جمعٌاااة اإلرشااااد
واإلصاااالح مجلاااس قاااراءة كتااااب "الصاااالة الفااااخرة باألحادٌاااث
المتااواترة" علااى الشااٌا الاادكتور بسااام الحماازاوي ،بحضااور 70

طالبا ً وطالبة ،وذلك ٌاوم االثناٌن  26تشارٌن الثاانً  ،2018كماا

f

أقااام ال ادار مجلااس قااراءة كتاااب "أخااالق حملااة القاارآن " لإلمااام
اآلجري على فضٌلة الشٌا الدكتور الجامع المقارئ عباد الارحمن
ماااردٌنً ،بحضااور  45طالبااا ً وطالبااة ،وذلااك ٌااوم الجمعااة 30

تشرٌن األول  2018فً طرابلس.

مباركة ختمة للقرآن الكرٌم

تباااارك جمعٌاااة اإلرشااااد
واإلصااالح للسااٌدة خلااود
نظٌااااار العشاااااً ختمهاااااا
القااااارآن الكااااارٌم حفظاااااا ً
برواٌااااااة حفااااااص عاااااان
fعاصااام ،علاااى األساااتاذة
وهٌبااااة التاااارك فااااً دار
اقاااارأ للعلااااوم اإلسااااالمٌة
والعاماااااة ،وذلااااااك ٌااااااوم
الثالثااااااااء  13تشااااااارٌن
الثانً .2018

ورشة عمل "فن التواصل" لسٌدات قطاف فً
بٌروت

أقامت قطاف لألعمال اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح ورشة عمل بعنوان "فن التواصل"،
حضرها  40سٌدة من سٌدات قطاف ،وذلك فً
مركز مرٌم ابنة عمران – بٌروت ،حٌث عرض
خاللها المدرّب رامً سلومً تقنٌات التواصل
 fالفعال ،كما درّب السٌدات على االستفادة من
مهاراتهنّ فً التواصل بشكل أفضل مع جمٌع من
حولهنّ من عائلتهن ومجتمعهن .وأجرت السٌدات
تجارب عملٌة وتمارٌن حوارٌة خالل الورشة.

ورشة عمل مرض السكري لسٌدات قطاف فً
بٌروت

f

بالتعااااااون ماااااع طاااااالب اختصااااااص التغذٌاااااة فاااااً جامعاااااة
 LAUومناادوبات ماان مؤسسااة مخزومااً ،أقاماات قطاااف
لألعمال اإلنساانٌة فاً جمعٌاة اإلرشااد واإلصاالح محاضارة
عااان مااارض الساااكري وأسااابابه وآثااااره وعوارضاااه وكٌفٌاااة
الحماٌة مناه والمحافظاة علاى معدلاه .وتام فحاص الساكر فاً
الاادم ماان قباال طالبااات التغذٌااة لجمٌااع الحضااور ،وإعطاااؤهم
إرشادات حول حاالتهم مع مرض السكري.
حضر اللقاء  90شخصا ً من عائالت قطاف ،وفاً ختاماه تام
توزٌع ماكٌناات فحاص الساكري بالقرعاة بتقدماة مستوصاف
مخزومً باإلضافة إلى هداٌا عٌنٌة من قطاف.
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