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افتتاحٌة
wq
«نحو المزٌد من العطاء والتقدّ م»
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة؛ ثالثة وثالثون عاما من البذل والعطاء فً إصالح وإرشاد الفرد
والمجتمع على هدي رسالة اإلسالم وأخالقه.
فً بداٌة هذه السنة دخلت الجمعٌة دورة إدارٌة جدٌدة مع هٌئة إدراٌة منتخبة للسنوات األربع القادمة.
بدأنا هذه الحقبة بتجدٌد كبٌر للهٌكلٌة اإلدارٌة فً جمٌع منسقٌات ودوائر الجمعٌة وفروعها ،هٌكلٌة تتجه نحو
التخصص فً األعمال ،وفتح المجاالت مستقبال للتوسع فً األعمال واالنتشار فً المناطق ،ولمزٌد من اإلتقان
فً العمل .ومع أهمٌة هذا التجدٌد اإلداري وحاجته ،إال أنه ٌلزمنا أٌضا أن نقوم بتجدٌد من نوع آخر ،أال وهو
التجدٌد فً ال َقصد والنٌّة.
تجدٌد فً الن ٌّة ...لمزٌد من اإلخالص فً أعمالنا .فالقصد من أعمال الجمعٌة ابتداء هو مرضاة هللا وحده ولٌس
المنصب أو المركز أو الفخر بٌن الناس.
تجدٌد فً النٌة ...لنتذكر أن التوفٌق والنجاح فً أعمال الجمعٌة لٌس ثمرة الجهد والبذل فحسب ،ولكنه أوال
ثمرة تعلّقنا بالخالق البارئ وتوكلنا علٌه.
تجدٌد فً النٌة ...لنتذكر أن طرٌق طاعة هللا وااللتزام بأوامره والبعد عن معاصٌه هو مقصد بداٌات عملنا فً
الجمعٌة .فال نرضى االنحراف عن هذا المبدأ تحقٌقا لمصلحة مظنونة أو لتساهل الفاسدٌن فً المجتمع ولو
كثروا.
تجدٌد فً النٌة ...بأن أخوّ تنا فً هللا واجتماعنا علٌه واعتصامنا به هو مصدر قوتنا ،وأن اختالفنا وتشتتنا هو
مصدر الضعف والمذلّة.
تجدٌد فً النٌة ...من ناحٌة أخالقنا وتواضعنا وحسن تعاملنا مع اآلخرٌن هو سبب ثقة الناس بنا واجتماعهم
علٌنا.
ُ
تجدٌد فً النٌة ...بأننا لسنا وحدنا من ٌعمل الخٌر فً هذا الوطن ،فالمخلصون واألوفٌاء كثر فً مجتمعنا ،وال
ب ّد من م ّد الٌد للتعاون معهم لنهضة اإلنسان وحسن خدمة وطننا وأمتنا.
"جدّ د الن ٌّة وأتقن العمل" شعار جمعٌتنا ،وكلنا أمل أن ٌفتح هللا لنا باب التوفٌق والسداد والرعاٌة والنجاح.
أدعوكم لمزٌد من العطاء والتقدم ومرضاة هللا والثقة به.

اإلرشاد واإلصالح تفتتح معرض الخط العربً
"مقامات" فً أسواق بٌروت
برعاٌة معالً وزٌر الثقافة د .غطاس خوري ممثال بالمستشار
القانونً واإلداري األستاذ نعٌم تلحوق افتتحت جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح معرض الخط العربً "مقامات" فً سوق الذهب -
أسواق بٌروت ٌوم الجمعة ٖٕ شباط  ،ٕٓٔ7بحضور ّ
ممثل
سماحة مفتً الجمهورٌة الشٌخ عبد اللطٌف درٌان الشٌخ بالل
المال ،ورئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو وعدد من أعضائها،
والمسؤول السٌاسً للجماعة اإلسالمٌة فً بٌروت األستاذ عمر
المصري ،وحشد من الشخصٌات واإلعالمٌٌن .استم ّرالمعرض
لغاٌة ٘ آذار ،من العاشرة قبل الظهر حتى التاسعة مساء وتضمن
ّ
للخطا َطٌْن فادي العوٌد وعقٌل أحمد.
ٕٗ لوحة ومنحوتتٌْن
fاسته ّل االفتتاح بكلمة من المهندس محٌو تح ّدث فٌها عن أهمٌّة
إعادة إحٌاء اللغة العربٌة من خالل األنشطة الثقافٌة والف ّنٌة معتبراَ
أن هذا المعرض هو من أحد أه ّم الوسائل التً تبرز جمالٌّة اللغة
والخطوط العربٌّة والتً ُتعتبر من أهم عناصر الحضارة العربٌة.
ثم تحدث تلحوق عن أهمٌة هذا المعرض فً وسط المدٌنة فً
سوق الذهب ،فاللغة العربٌة كالذهب بقٌمتها وجمالٌتها ،وهً التً
تجمع كل الشعوب العربٌة وتؤسس لذاكرة األجٌال فً حٌن تحاول
العولمة القضاء علٌها.
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مجسمات
والكتابات القدٌمة وترمٌم كتابات المنازل التراثٌة .أما عقٌل أحمد
فهو خطاط وفنان تشكٌلً سوري حائز جائزة "البردة" فً
المركز الخامس ،له العدٌد من المشاركات والمعارض
والمقتنٌات وٌبرع فً الحفر على المعادن والمجوهرات.

تأهٌل غرفة فً دار العجزة اإلسالمٌة
ضمن برنامج "بٌتك بٌتً" الذي ٌهدف إلى تأهٌل منازل أسر محتاجة ،أهّلت جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح إحدى الغرف فً مستشفى دار العجزة اإلسالمٌة ،وتم االفتتاح
ٌوم السبت  ٔ8شباط  ،ٕٓٔ7بحضور رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو على
رأس وفد ض ّم عددا من أعضاء الهئٌة اإلدارٌة ورؤساء الدوائر باإلضافة إلى
مسؤولة برنامج "بٌتك بٌتً" السٌدة ندى محٌو وعدد من السٌدات العامالت فً
البرنامج .وكان فً استقبالهم رئٌس جمعٌة دار العجزة د .محمود فاعورومدٌر
المستشفى المهندس عزام حوري ورئٌسة صدٌقات دار العجزة السٌدة ندى سنو
حوري ،وعدد من األعضاء.
اس ُت ِه ّل اللقاء فً قاعة المستشفى بكلمة ترحٌب من د .فاعور و ُ
شكر لمبادرة جمعٌة
ُصور عرَّ ف فٌه المهندس حوري عن
اإلرشاد واإلصالح .ثم كان عرض م َّ
المستشفى وأقسامها التً ُتعنى ب ٓٓ ٙنزٌل ،كما ذكر أبرز احتٌاجاتها لتتمكن من
االستمرار بعملها ،أعقبه مداخالت من الحضور .بدوره شكر المهندس محٌو د.
فاعور على االستضافة الكرٌمة والشرح الموجز لألعمال .وأردف رئٌس دائرة
العالقات العامة المهندس محمد سنو أننا مكملون لبعضنا من ناحٌة األعمال التً
تقوم بها الجمعٌتٌن .بدورها شكرت مسؤولة برنامج بٌتك بٌتً السٌدة ندى محٌو
إدارة دار العجزة على تعاونها وإفساح المجال للقسم للقٌام بهذه المبادرة ،التً تأتً
ضمن أعماله حٌث عمل حتى اآلن على تأهٌل ٓ ٔٙمنزال بدعم من  ٙ7متطوعة.

زٌارات ولقاءات
زارت الهٌئة اإلدارٌة فً الجمعٌة سماحة مفتً الجمهورٌة
اللبنانٌة الشٌخ عبد اللطٌف درٌان فً دار الفتوى فً بٌروت
ٌوم الخمٌس  2شباط ،بهدف تعرٌف سماحته بالهٌئة اإلدارٌة
الجدٌدة للجمعٌة وأخذ مباركته وتوجٌهاته .كما جرى النقاش
بعدة مواضٌع ته ّم البالد والمسلمٌن.
كما زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح األمٌن العام
للجماعة االسالمٌة فً لبنان ،األستاذ ع ّزام األٌوبً ،الخمٌس
 20شباط فً مركز الجماعة فً بٌروت .ت ّم خالل اللقاء
f
استعراض الوضع االسالمً العام فً لبنان والتح ّدٌات التً
تواجه المسلمٌن فً هذه المرحلة ،وسبل التعاون والتنسٌق
بٌن الجماعة والجمعٌة.
ومن ضمن الزٌارات أٌضا ،زار وفد من الجمعٌة محافظ
مدٌنة بٌروت القاضً زٌاد شبٌب ٌوم الجمعة  17شباط،
حٌث جاءت هذه الزٌارة فً إطار البحث عن سبل ترمٌم
وتأهٌل جسر الكوال المقابل لمسجد حمزة.

ندوة مقاصد الشرٌعة
أقام قسم الدروس الشرعٌة فً دار اقرأ فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ندوة
عن كتاب مقاصد الشرٌعة الخاصة بغٌر المسلمٌن فً دار اإلسالم ،حضرها
 38شخصا ً وذلك مساء االثنٌن  20شباط  2017فً قاعة مركز السلطان
محمد الفاتح .شارك فً الندوة مؤلف الكتاب الشٌخ سعد السكندرانً الذي
fقام بعرض موجز عن كتابه وأصحاب الفضٌلة القاضً الشٌخ همام الشعار
والشٌخ أحمد عمورة والدكتور باسم عٌتانً والدكتور عبد هللا هنانو ،ناقشوا
بعض ما ورد فً الكتاب من مباحث ،وأدلى ك ّل منهم بوجهة نظره حول
الموضوع.

ندوة طب ٌّة شرع ٌّة
ضمن سلسلة أمهات المؤمنٌن ،أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
ندوة طبٌة شرعٌة بعنوان "الدورة الشهرٌة النسائٌة" ،ألقاها الدكتور
فؤاد العرٌس والدكتورة سهى مكداش فً مركز مرٌم ابنة عمران،
f
ٌوم األربعاء  8شباط  ،ٕٓٔ7حٌث جاور الحضور المئة.
تخلّل الندوة تخرٌج أول طالبة قرآنٌة من دار إقرأ فً مسجد حمزة
األخت محاسن قدري خطٌب على االستاذة الحافظة انعام الكردي.

حفم اختتاو "دورة إعذاد عامهين بمجال
مكافحت انمخذراث – انمستىي انعمهي"
ضمن برنامج مكافحة اإلدمان ،أقامت جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح وبالتعاون مع المدٌرٌة العامة
لقوى األمن الداخلً ،حفل اختتام "دورة إعداد
عاملٌن بمجال مكافحة المخدرات – المستوى
العملً"ٌ ،وم االثنٌن ٕٓ شباط  ٕٓٔ7بعد ما أت ّم
المتدربون األبحاث النظرٌة والتطبٌقٌة التً ُ
طلبت
منهم.
fتناولت الدورة "كٌفٌة إعداد محاضرة توعوٌة
تفاعلٌة" مع رئٌس دائرة التربٌة والتعلٌم فً الجمعٌة
المدرّب سمٌح عز الدٌن .كما عرض مدٌر مركز
مهارات فً الجمعٌة الدكتور عبد هللا هنانو أهمٌة
دورة اعداد المدربٌن فً عالم التدرٌب بشكل عام.
أمّأ األستاذ نبٌل الخطٌب فقد درّب على "فن االلقاء،
ودرّب األستاذ علً طرطوسً على أساسٌات
التدرٌب.

محاضرة عن التسامح فً بعلبك
أقام قسم العمل النسائً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح  -بعلبك
محاضرة بعنوان "التسامح" مع األستاذة غاده رعدٌ ،وم األحد
 ٕٙشباط ،تضمنت شرحا عن مفهوم التسامح وتقبل اآلخر،
حضرها ٖٓ سٌدة و ٙفتٌات ،وتخللها حوارا جماعٌا بٌن
f
الحاضرات وتوزٌع جوائز.
كما ّ
نظم القسم نشاطا لدعم التواصل مع الجمعٌاتٌ ،وم األحد
 ٔٙشباط تخلّله القواعد العشر فً تربٌة األبناء حضره ٖٓ
سٌدة تحاورن وطرحن مشاكلهن.

األعمال انخيريت نشهر شباط 2017
ضمن األعمال الخٌرٌة لجمعٌة اإلرشاد واإلصالح فً شهر شباط ٕٓٔ7
و ّزعت قطاف لألعمال اإلنسانٌة مستلزمات عامّة للعائالت من ثٌاب
مستعملة وحصص غذائٌة ومستلزمات أطفال وغٌرها فً عدد من المناطق
اللبنانٌة شملت بٌروت وطرابلس وعرسال ووادي الزٌنة .استفاد من هذه
التوزٌعات  ٕٔ78عائلة من الجنسٌات اللبنانٌة والسورٌة والفلسطٌنٌة.
وبسبب الشتاء القارس ،تم توزٌع مازوت فً عرسال وشانٌه على حوالً
ٖٕٗ عائلة سورٌة .أما من ناحٌة الدعم الطبً ،فقد سلّ ْ
مت قطاف لألعمال
اإلنسانٌة ٕ٘ طردا لفوج إطفاء بٌروت و٘٘ٔ طردا و ٙماكٌنات لمستشفى
حٌفا/مخٌم البرج .كما نفّذ المستوصف الجوال رحلة طبٌة إلى منطقتًّ عكار
f
والكورة تم خاللها معاٌنة ٗ ٕ8مرٌضا سورٌا .ومن ضمن أنشطة األٌتام،
كما شارك ٕٓٓ طفل من أٌتام قطاف فً المسرحٌة التً أقامتها جمعٌة
شفاء "فلنغرسها" على مسرح جامعة ال  .LAUالجدٌر بالذكر أن هذه
المساعدات تمت بالتعاون مع مؤسسة ،Helping Hand
ومؤسسة  ،HCIوبتبرّعات كرٌمة من فاعلً الخٌر.
ومن ضمن التوزٌعات الخٌرٌة أٌضا ،و ّزعت لجنة جود االجتماعٌة فً
عرمون ٓ 7حصة من اللحوم على عدد من المستفٌدٌن لدٌها من المس ّنٌن
والعائالت المحتاجة فً مركز الحسن خالل شهر شباط  .ٕٓٔ7كما
و ّزعت اللجنة حرامات لجمٌع المسنٌن المستفٌدٌن من مشروع "كبارُنا"
الذي ٌُعنى بتأمٌن احتٌاجات المسّنٌن الصحٌة والمعٌشٌة.

ملتقى النور الطالبً
فً جو من الحماس والتح ّدي ،أقام ملتقى النور
الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح – عرمون
رحلة ترفٌهٌة لطالبه إلى ٌ ،Xtreme Paintballوم
السبت  ٔ8شباط  ،ٕٓٔ7على ملعب مٌشال المر –
الدورة.
كما ّ
نظم الملتقى نشاطا بعنوان "كٌف تختار
تخصّصك الجامعً" ٌوم السبت ٕ٘ شباط  ٕٓٔ7فً
f
مركز الحسن  -عرمون ،مع رئٌس قسم الموارد
البشرٌة فً جامعة  AULاألستاذ فادي طه ،باإلضافة
الى مداخلة ممٌزة من عمٌد كلٌة إدارة األعمال فً
الجامعة الدكتور جهاد طقوش .شارك فً النشاط
حوالً ٖٓٔ طالبا وطالبة من الصفوف الثانوٌة.
تناولت المحاضرة موضوع التوجٌه الجامعً،
االختصاصات الجامعٌة ،ونظام التعلٌم األمٌركً.

ملتقى النور للطالبات
أقام ملتقى النور للطالبات فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح – عرمون محاضرة بعنوان "شبابنا فً
عالم العجائب " ق ّدمتها اإلعالمٌة السٌدة هنادي الشٌخ
نجٌب ،تناولت خاللها موضوع ال ّ
تأثر والتأثٌر،
السلبٌات واإلٌجابٌات ،ووسائل لالتصال ال
لإلنفصال ،وذلك ٌوم السبت ٔٔ شباط  ٕٓٔ7فً
قاعة مركز الحسن – عرمون.

f

كما ّ
نظم الملتقى رحلة ممٌزة إلى منطقة فالوغاٌ ،وم
الخمٌس  9شباط  ،ٕٓٔ7شارك فٌها حوالً ٓ 7سٌدة
وطالبة .تخلّل الرحلة تناول طعام الفطور فً
استراحة "جابر"  -شتورة ،ومسابقة أجمل رجل ثلج
وتوزٌع هداٌا على الفرٌق الفائز.

النبوة
غدي فً بٌت
ّ

أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
نشاطا إلحٌاء وإعالء سٌرة ومنهاج سٌد البشر محمد -
صلى هللا علٌه وسلم -فً حٌاتنا تحت عنوان "غدي فً
بٌت النبوة" ٌوم السبت  ٔ8شباط ،حٌث تحولت مرافق
المركز إلى محطات تارٌخٌة تحمل كل منها عبقا أصٌال
وإضاءات لحٌاة خٌر البرٌة.
تناولت أنشطة البراعم (من ٘ إلى  7سنوات) أركان
f
اإلسالم ،وصفات الرسول علٌه الصالة والسالم ،وأدعٌة
ٌومٌة مأثورة ،وقٌمة الصدقة ،باإلضافة إلى فقرة
الحكواتً التً حملت شعار البرنامج التوعوي لهذا العام
"صادق ومن نفسً واثق».
أمّا أنشطة الفتٌات من  8إلى ٗٔ سنة فقد تضمنت جناح
غذاء الرسول المفضّل علٌه الصالة والسالم ،وجناح
سٌرة الحبٌب ،وجناحا خاصا بمعركة أ ُحد ،و جناحا خاصا
بأخالق الرسول علٌه الصالة والسالم.

ورشة عمل «ص ّدق أو ال تص ّدق»

تحت عنوان "ص ّدق أو ال تص ّدق" أقام مركز غدي للناشئة
فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح لقاءه الثالث مع األهل لسنة
 ٕٓٔ7من خالل ورشة عمل ق ّدمتها المربٌة الفاضلة فاتن
الرفاعً وذلك ٌوم الجمعة ٖ شباط فً مركز السطان محمد
 fالفاتح.
تضم ّنت المحاور التالٌة :متى ٌلجأ ولدي للكذب أو إنكار
الحقٌقة؟ ما الفرق بٌن الخٌال والكذب؟ ما هً أنواع الكذب
وأشكاله عند األطفال؟ ما أهمٌة قٌمة الصدق؟ كٌف نغرس
هذه القٌمة فً أبنائنا؟ استخدام آلٌات للقٌاس ومتابعة أبنائنا فً
تحقق القٌمة.

ورشة عمل تزٌٌن الكاتو
ضمن برنامج بٌتك بٌتً أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
ورشة عمل تزٌٌن قوالب حلوى (كاتو) بعنوان
"ٌ "Decorate this Cake with Kokoوم الثالثاء ٖٔ
كانون الثانً فً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح حضرها
٘ٔ سٌدة .أشرف على الورشة أخصائٌة تزٌٌن الحلوى
f
السٌدة زكٌة بدر  #Koko N Badrوفرٌقها Koko’s
.Team
ٌذكر أن هذا النشاط كان برعاٌة شركة محًٌ الدٌن بدر
وكالء  Loackerوٌعود رٌعه لدعم برنامج بٌتك بٌتً
لتأهٌل وتأثٌث منازل أسر محتاجة.
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