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افتتاحٌة النشرة
«صرخة تمأل األثٌر»
ت مدوٍّ  ،من أعماق الحنجرة ،من أعماق القلب ،من أعماق الجوارح منن أعمناق
صرخة تمأل األثٌر بصو ٍ
التارٌخ والجغرافٌا ،من أعماق المأساة غٌر المنتهٌة والتً لم تعُد تبصر النور.
صرخة طفل لم ٌعُد طفالً بعد أن عاش ما ٌعٌشه الكبار فً عشرة أجٌال.
ٌ
صرخة ال تعبِّر عن طفولة ضائعة ،وال عن حاجة غامرة ،وال عن مأساة مستمرة ،وال عن كبنار فرطنوا
األمانة ،وال عن عالَم ظالِم ال ٌرٌد رؤٌة المأساة ،إنما هً صرخة تختصر كل ذلك وتضٌع فٌهنا المعنانً
والكلمات فتصبح الصرخة هً المعنى وهً الكلمة.
إنها صرخة األضداد :صرخة غضب وخوف ،صرخة كرامة وجوع ،صرخة تح ٍّد وألم ،صرخة عنفوان
وحاجة...
هل من مجٌب إال الع َبرات ،هل من مجٌب إال الحسرات ،هل من مجٌب إال اآلهات!
وٌأتً الشتاء بقسوته وجبروته لٌح َّل على المأسا ِة مأسا ًة ،وعلى النكبة ً
والسالمألما ً...
وعلى األلم
نكبة،
على رسول
والصالة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل
فٌا من تورَّ دَ وجهه من وهج المدفأة ،وٌا من ابتهج أوالده من دفء الطعام ،وٌا من ننام أبنواه منن حنرارة
هللا
السرٌر ،وٌا من احمرَّ ت وجنتا طفله من كثرة األغطٌة،
اعلم رحمك هللا أنه بالشكر تدوم النعم ،وأعظم الشكر السعً على حاجات اآلخرٌن.
فكثٌر من اآلخرٌن ٌرتجفون برداً،
وٌفترشون ترابا ً وٌلتحفون سماءً،
وٌنامون جٌاعا ً وٌلبسون صقٌعاً،
أرجلهم فً الوحول ورؤوسهم فوقها الثلوج.
ٌ
بٌوت لٌست ببٌوتِ ،خ ٌَم تتراقص على أنغام العواصف،
وأسقفٌ تتهاوى من ثِقل الثلوج ،وأعمدة خشبٌة تت َّكسر على ألحان الرٌاح.
إنها المأساة التً تتكرر بهم كل شتاء.
سنن الشنكر علنى نعمائنك باانفناق علنى
فٌا رب ...نسألك الدفء والسالمة لهم ،ونسألك سنالمة القلنب وحُ َ
عبادك.

المدٌر التنفٌذي لدائرة العمل الخٌري
فً جمعٌة اارشاد وااصالح
المهندس إبراهٌم لبدي

اإلرشاد واإلصالح تطلق الحملة اإلغاثٌة
العاجلة للعائالت
نحتاجكككش لشكككل اجككك " أطلقنننت جمعٌنننة
منننع ننننداء "
ُ
اارشاد وااصالح الحملة ااغاثٌة العاجلة للعنائالت
فً ظل العواصف الثلجٌة والظروف الجوٌنة البناردة
جننداً ٌننوم الثالثنناء  15كننانون الثننانً  ،2019والتننً
تستمر حتى نهاٌة شهر شباط  .2019هدفت الحملة
بداٌنة لتغطٌننة احتٌاجننات الشننتاء الرئٌسننٌة لن 5,000
عائلة من الفقراء والمحتاجٌن النذٌن ٌشنعرون بقسنوة
البرد فً مختلنف المنناطق اللبنانٌنة .وبفضنل منن هللا
وتجاوب المتبرّ عٌن ،استطاعت الحملة أن ّ
تغطنً منا
f
ٌكفننً ألكثننر مننن عنندد العننائالت المرجننوّ مسنناعدتها،
حٌننأ أطلقننت الجمعٌننة فرقهننا ااغاثٌننة إلننى المننناطق
المتضررة لتوزٌع المواد ااغاثٌنة العاجلنة وتنم حتنى
تنننارٌخ  31/1/2019توزٌنننع المنننواد علنننى 6255
عائلة شملت  47مخٌما ً فً عرسال ،وثالثة مخٌمات
فننً الفنناعور  -البقنناع األوسننط ،ومخٌمنا ً فننً تعناٌننل،
ومخٌمننا ً فننً بننرج البراجنننة – بٌننروت ،ومننناطق
برالٌننناس وحاصنننبٌا وجنننب جننننٌن وشنننحٌم وشننناناي
وعرمون والكوال وعكار.

تض ّمنت هذه االحتٌاجات مادة المازوت ،والحصص الغذائٌة ،والحرامات ،والفرش ،وصٌانة
الخٌم.
وتعلن الجمعٌة أ ّنها تتلقى التبرعات فً كل مراكزها العاملة فً لبنان أو عبر موقعها االكترونً
أو عبر الخط الساخن  0096171701493و .009613560228

لجنة "جود" ّ
توزع أدوات لهرلائٌة للمحتاجٌن فً رمون

ضمن برنامج "عطاؤكم ٌسعدهم" ،و ّزعنت
لجنة جنود االجتماعٌنة فنً جمعٌنة اارشناد
وااصالح فً عرمون ،عدداً من البرادات
والغ ّسنننناالت وأفننننران الغنننناز علننننى بعنننن
العننائالت المحتاجننة المس ن ّجلة لنندٌها ،خننالل
شهري كانون األول  2018وكانون الثانً
.2019 f
شننننكرا لكننننل مننننن تصنننن ّدق وأعطننننى لكننننً
ٌسعدهم.

لتبرّعننننناتكم الكرٌمنننننة  :مركنننننز الحسنننننن -
عرمون05810449 :

تخرج دفعتها الرالعة
اإلرشاد واإلصالح ّ
من دورة إ داد املٌن فً السجون
برعاٌة مدٌر عام قوى األمن الداخلً اللواء عماد عثمان وبالتعاون مع جامعة بٌروت العربٌة ،أقامت جمعٌنة اارشناد وااصنالح حفنل توزٌنع الشنهادات
على المشاركٌن فً الدورة التأهٌلٌة الرابعة اعداد عاملٌن فً السجون ،ضنمن برننامج حقنوق اانسنان فنً دائنرة العمنل االجتمناعً ،والتنً كاننت تحنت
شعار "معا ً نتعلم ونشارك لمجتمع ٌتطلنع للرحمنة والعدالنة" ،وذلنك ظهنر ٌنوم السنبت  12كنانون الثنانً  ،2019فنً قاعنة جمنال عبند الناصنر – جامعنة
بٌروت العربٌة ،وحضره ممثل سعادة مدٌر عام قوى األمن الداخلً العقٌد األمٌر ماجد األٌوبً ،وممثل رئٌس جامعة بٌروت العربٌة عمٌد كلٌنة الحقنوق
والعلوم السٌاسٌة الدكتور محمد حسن قاسم ،ورئٌس جمعٌة اارشناد وااصنالح المهنندس جمنال محٌنو ،والنائنب روال الطنبش ،ومندٌر عنام األمنن العنام
اللواء عباس ابراهٌم ممثالً بالمقدم جورج أبً شعٌا ،ومدٌر عام أمن الدولة ممثالً بالعقٌد أٌمن سنو ،ومدٌر عام وزارة الشؤون االجتماعٌة السٌد بٌار بنو
عاصً ممثالً بالسٌدة منى ناصرالدٌن ،وممثلة وزارة العدل القاضً رزان الحاج شحادة ،ونقٌب المحامٌن فً بٌنروت ممنثالً بنأمٌن سنر النقابنة المحنامً
جمٌل قمبرٌس ،ونقٌب المحامٌن فً طرابلس ممثال باألستاذ نهاد سلمى ،وجمعٌة الفتوة ممثلة بالشٌخ خضر عثمان ،والهٌئة الوطنٌة العلٌا للسجون ممثلة
بالسٌد جورج غزال ،والمرشدٌة العامة للسجون ممثلة بالقسٌس فرٌد لحود ،وأعضاء السلك األمننً والعسنكري والقضنائً ،والسنادة المتندربون وأسناتذة
الجامعات والحقوقٌٌن وممثلو الجمعٌات األهلٌة واالجتماعٌة والمهتمون.

f

بداٌنننة منننع النشنننٌد النننوطنً اللبننننانً ،ثنننم
ترحٌب من عرٌف الحفنل المحنامً خالند
طقننوش ،تنناله كلمننة المتنندربٌن المنندنٌٌن
ألقتها المعالجة النفسٌة لٌال خلٌفة تحن ّدثت
فٌهننا عننن تجربتهننا الشخصننٌة خننالل هننذه
الدورة ذاكرة أن "من مصلحة الجمٌع أن
ٌعنود السننجناء إلننى المجتمنع بعنند انقضنناء
محكنننومٌتهم أكثنننر اسنننتعداداً ألن ٌعٌشنننوا
حٌا ًة ٌعتمدون فٌهنا علنى ذاتهنم وٌتقٌّندون
فٌها بالقانون".

f

ث ّم كلمة المتدربٌن العسكرٌٌن ألقاها العنصر فً قوى األمن الداخلً بالل األسمر توجّ ه فٌها بالشكر إلى القٌّمٌن على هذه الدورة التً ساهمت بإعداد
عناصر القوى األمنٌة ،ودمجها بالجمعٌات ،واألخصائٌٌن والمحامٌٌن للوصول إلى الهدف الجوهري ،وهو طرٌقة التعامل المثلى مع السجناء بلوغا ً
لتطبٌق بنود المواثٌق الدولٌة الداعمة لحقوق اانسان.
تالها كلمة رئٌس جمعٌة اارشاد وااصالح المهندس جمال محٌو والتً جاء فٌها "إن رؤٌة جمعٌة اارشاد وااصالح الخٌرٌنة ااسنالمٌة للمجتمنع
ٌ
حاجة ال ٌمكن االستغناء عنهنا فنً بلندنا لٌعنٌش
الناه هو أن تحٌا فٌه األخالقٌات وتقاوم فٌه اآلفات وأن تصان به حقوق اانسان وكرامته ،وهذه
اانسان ،كل إنسان ،فً وطننا ،بغ النظر عن دٌنه أو طائفته أو جنسٌته ،بكرامة وحرٌة وعدل" ،وطالب فٌها مؤسسات المجتمع المدنً الفاعلنة،
وك ٌل باختصاصها ،أن تكون سنداً ومساعداً أو مكمالً لجهود الدولنة فنً المحافظنة علنى حقنوق اانسنان وصنٌانتها وتفعٌلهنا ،وكنذلك علنى مؤسسنات
الدولة أن تفتح أبوابها لكل تعاون وتشجّ عه.
وألقى عمٌد كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة فً الجامعة الدكتور محمد حسن قاسم كلمة رئٌس جامعنة بٌنروت العربٌنة ،وذكنر فٌهنا أنّ السنجٌن منذنب
وٌستحق العقاب ولكنه ٌبقى إنساناً ،ولذلك ٌجب إعطاؤه كافة الحقوق اانسانٌة التً من خاللها تضمن عودته مرّ ة أخرى لٌكون مواطننا ً صنالحا ً فنً
مجتمعه وٌتح ّقق الهدف من العقوبة والسجن وهو ااصالح والتهذٌب .ث ّم كلمة راعً الحفل ،مدٌر عام قوى األمن الداخلً اللواء عماد عثمان ألقاها
العقٌد ماجد األٌوبً الذي أشاد بأهمٌة هذه الدورة على عناصر السجون من حٌأ تحسٌن أدائهم واكتساب معرفتهم وتطوٌرها واستثمارها فً مجنال
عملهم الٌومً وتعاطٌهم مع السجناء ،مؤ ّكداً على ضرورة تعاون مثل هذه الجمعٌات مع مؤسسات الدولة التً من أجلها خدمة المجتمع وتطوٌره.
واخ ُتتم الحفل بتوزٌع الشهادات على المتدربٌن وأخذ الصور التذكارٌة وحفل كوكتٌل.
ٌذكر أن الدورة استمرت من  8كانون األول  2018إلى  12كانون الثانً  ، 2019وحاضر فٌها كل من رئٌس قسم حقوق اانسان فً قوى األمنن
الداخلً الرائد ربٌع غصٌنً ،واألستاذة فً جامعة بٌروت العربٌنة الندكتورة ترتٌنل دروٌنش ،ورئٌسنة دائنرة العمنل االجتمناعً فنً جمعٌنة اارشناد
وااصالح السٌدة رند صقر ،ورئٌس شعبة التدرٌب فً قوى األمن الداخلً العقٌد زٌاد قاٌد بٌه ،ومدٌرة سجن النساء فً بٌروت األستاذة ملك مراد،
ونائب رئٌس نقابة األخصائٌٌن االجتماعٌٌن األستاذة رجاء شاتٌال ،وآمر سجن رومٌه العقٌد ماجند األٌنوبً ،والنائنب روال الطنبش ،ومنسنقة بنرامج
مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة فً لبنان األستاذة رٌنٌنه صنبا  ،وقاضنً التحقٌنق فنً بعلبنك حمنزة شنرف الندٌن ،ومندٌرة بنرامج
حقوق اانسان فً جمعٌة اارشاد وااصالح األستاذة رانٌا العرب ،والمحامً األستاذ الجامعً الدكتور عبد الرحمن المبشر ،ورئٌس مكتنب حقنوق
اانسان فً سجن رومٌه النقٌب كرٌم مراد ،والمشرف على مدٌرٌة السجون فً وزارة العدل القاضً رجا أبً نادر ،ورئٌس فرع السجون فً قوى
األمن الداخلً العقٌد غسان عثمنان ،واختتمنت الندورة بجولنة مٌدانٌنة فنً سنجن رومٌنه المركنزي ،وبجلسنة نقاشنٌة فنً قاعنة المحكمنة بالسنجن بنٌن
المتدربٌن والمحاضرٌن حول أوضاع السجون.
شارك فً الدورة  25متدربا ً من كافة المناطق اللبنانٌة من طالب حقوق وعلوم اجتماعٌة ونفسٌة ومحنامٌن وحقنوقٌٌن وإعالمٌنٌن وممثلنو جمعٌنات
المجتمع المحلً والمنظمات العالمٌة ،و 20عسكرٌا ً من قوى األمن الداخلً واألمن العام.

لقاء "وأشرله فً أمري" فً طراللس
بهنندف تعزٌننز التواصننل الننداخلً بننٌن المتطننوعٌن والمننوظفٌن والننداعمٌن أقامننت جمعٌننة
اارشناد وااصنالح لقنا ًء بعننوان "وأشنركه فنً أمنري" ،وذلنك ٌنوم السنبت فنً  12كننانون
الثانً  ،2019فً قاعة غرفة التجارة والصناعة فً طرابلس.
حضر اللقاء رئٌس الجمعٌة المهندس جمنال محٌنو ،ونائنب رئنٌس الجمعٌنة المهنندس وسنٌم
المغربل ،ونائب رئٌس منسنقٌة المنناطق الحناج صنالح الندٌن الصناٌم ،وأمنٌن سنر منسنقٌة
الدعوة والتربٌة األستاذ ٌوسف الشامً ،ومقرر الهٌئنة اادارٌنة األسنتاذ مصنطفى جردلنً،
والمدٌر التنفٌذي للمناطق الشٌخ أٌمن عبد الوهاب ،كما وحضر رئٌس لجنة مكتب طرابلس
المهندس وائل زمرلً ،وأعضاء من اللجنة هم المهندس محمد الحمنوي ،والمهنندس ناصنر
األسعد ،والمهندس وسٌم منقارة ،والشٌخ عمر الرفاعً ،والعمٌد المتقاعد محمد استانبولً.

f
افتتح اللقاء بكلمة ترحٌبٌة من عرٌف الحفل األستاذ مصطفى كبنارة ،تناله قنراءة آلي منن
القرآن الكرٌم من إحدى الطالبات ،ث ّم تعرٌف بأعمال المكتنب منع مسنؤولة العمنل النسنائً
السننٌدة دمننوع زود .بعنندها تننم عننر فٌنندٌو لألعمننال المنفننذة العننام الماضننً  ،2018ثننم
عننر لألعمننال المزمننع تنفٌننذها فننً العننام  2019مننع الشننٌخ وائننل النندهٌبً وعننر
التحدٌات مع األستاذ حمزة دٌاب ،تاله كلمة األستاذ زمرلً والتً عرف من خاللهنا علنى
تارٌخ المكتب فً طرابلس ،ومن ثم أعلن عن تسلٌم األمانة إلى النرئٌس الحنالً المهنندس
محمد الحموي.
بعدها كانت فقرة تفاعلٌة لإلجابة عن أسئلة الحضور ،واختتم اللقاء بكلمة المهنندس محٌنو
والتً شكر فٌها العاملٌن على جهودهم وذكر بقٌم العمل.

زٌارة اإلرشاد واإلصالح لرئٌس مؤسسات العرفان
زار وفنننند مننننن جمعٌننننة اارشنننناد وااصننننالح
برئاسة رئٌسها المهندس جمنال محٌنوٌ ،رافقنه
النندكتور ربٌننع قنناطرجً والنندكتور سننمٌح عننز
الدٌن ،والسٌد جمٌل قناطرجً ،والشنٌخ سنعدو
سننننلٌمان ،والنننندكتور أمٌننننر سننننوبرة ،رئننننٌس
مؤسسات العرفان الشٌخ علنً زٌنن الندٌن فنً
منزلنننه فنننً الشنننوف – الخرٌبنننة ،وذلنننك ٌنننوم
fالجمعننة  25كننانون الثننانً  ،2019بحضننور
عنندد مننن المشنناٌخ علننى رأسننهم الشننٌخ راجننح
عبنننند الخننننالق الننننذي أطلننننع المهننننندس محٌننننو
والحاضرٌن على أعمال الجمعٌة واهتماماتها،
واسننتمع مننن الشننٌخ زٌننن النندٌن علننى حكمننه
ومقاربتننه لألمننور الحٌاتٌننة ،وتننم االتفنناق علننى
تفعٌننل التعنناون خاصننة فننً الملفننات المتعلقننة
بالتقالٌد والقٌم االجتماعٌة.

f

استقلا الشٌخ الدلتور مصطفى اللغا فً مسجد
ومرلز السلطان محمد الفاتح
استضنننافت جمعٌننننة اارشننناد وااصننننالح الشنننٌخ النننندكتور
مصنننطفى البغننناٌ ،نننومً الجمعنننة والسنننبت  ٢٥و ٢٦كنننانون
الثانً  ،2019فً مركز السلطان محمند الفناتح – بٌنروت،
وكننان فننً اسننتقباله رئننٌس الجمعٌننة المهننندس جمننال محٌننو
ومنندٌر دار اقننرأ للعلننوم ااسننالمٌة والعامننة النندكتور باسننم
 fعٌتننانً وعنندد مننن أسنناتذة النندار ،حٌننأ ألقننى الشننٌخ البغننا
خطبننة الجمعننة فننً مسننجد السننلطان محمنند الفنناتح ،وأقٌمننت
مجننالس فننً قننراءة كتنناب "عمنندة األحكننام مننن كننالم خٌننر
األنننننام" والتننننً حضننننرها حننننوالً  300طالننننب وطالبننننة،
استفادوا من توجٌهاته النافعة وتعلٌقاته القٌمة.

وفد من دار اقرأ فً زٌارة لجامعة طراللس
زار وفد من دار اقرأ للعلوم االسالمٌة والعامة
فً جمعٌة اارشاد وااصالح تألّف من مدٌر
الدار الدكتور باسم عٌتانً والشٌخ الدكتور
عبد الرحمن ماردٌنً والشٌخ احمد فلٌطً
والشٌخ إٌاد دخان جامعة ااصالح فً
طرابلسٌ ،وم الخمٌس  24كانون الثانً
 ،2019حٌأ كان فً استقبالهم رئٌس مجلس
أمنائها الشٌخ محمد رشٌد المٌقاتً ،ورئٌس
وعضوي
fالجامعة الدكتور رأفت المٌقاتً
َ
مجلس األمناء الدكتور حمدي شوق واألستاذ
صالح الدٌن المٌقاتً .توجه الدكتور عٌتانً
بالشكر الجزٌل إلى سماحة الشٌخ المٌقاتً
على جهوده العلمٌة والدعوٌة فً خدمة
ااسالم والمسلمٌن ،ثم قدمت له درعا ً تكرٌمٌة
عربون تقدٌر وعرفان على التعاون بٌن دار
اقرأ وجامعة طرابلس.

استقلا مسؤولة التنسٌق والتو ٌة فً مرلز
د م األسرة فً مجمع اإلمامٌن الحسنٌن
اسنتقبل مركنز أمنان للمننرأة واألسنرة فنً جمعٌنة اارشنناد
وااصننالح مسننؤولة التنسننٌق والتوعٌننة فننً مركننز دعننم
األسرة فً مجمع اامامٌن الحسنٌن السٌدة فاطمة خ ّ
شناب
دروٌننشٌ ،ننوم االربعنناء  ٣٠كننانون الثننانً  ،٢٠١٩حٌننأ
كننان فننً اسننتقبالها نائننب رئٌسننة دائننرة التنمٌننة اانسننانٌة
ومسؤولة قسم النشاطات فً الجمعٌة السٌدة مهى نعمنانً
ومسنننؤولة مركنننز أمنننان السنننٌدة عزٌنننزة ٌاسنننٌن وعضنننو
 fالمركنننز السنننٌدة أمٌننننة اسنننكندرانً وأمٌننننة سنننر المركنننز
سننمٌرة العشننً .تمحننور اللقنناء حننول نقنناط التالقننً بننٌن
المركننزٌن ،وكٌفٌننة مواجهننة التحنندٌات التننً تعننانً منهننا
األسرة ،والعمل على الحد من تأثٌراتها السلبٌة.
كمننا وتننم وضننع آلٌننة التعنناون بننٌن المركننزٌن مننن خننالل
إقامنننة أنشننننطة مشنننتركة وتبننننادل الخبنننرات والتجننننارب،
وجالت السنٌدة فاطمنة فنً مركنز الجمعٌنة وتع ّرفنت علنى
مختلف األقسام والنشاطات فٌه.

اختتام دورة إ داد مدرسٌن فً السٌرة النلوٌة

f

اختتم مركز مهارات للتندرٌب والتطنوٌر فنً جمعٌنة اارشناد وااصنالح دورة إعنداد مدرسنٌن فنً السنٌرة النبوٌنة والتنً قندمها
الدكتور صبح البداح ،فً مركز مرٌم ابنة عمران – بٌروت ،وذلك ٌوم السبت فً  5كانون الثانً .2019
ٌذكر أن الدورة استمرّت لمدة سنة كاملة بمعدل  72ساعة تدرٌبٌة.

مسالقة رسم فً السراي الحلومً لعنوان "I
"belong to my country Lebanon
ضمن برنامج "كلنا مسنؤول" فنً جمعٌنة اارشناد وااصنالح ،وبالتعناون منع مركنز ROLAS
 ARTللفنونّ ،
نظمت دائرة العمل االجتماعً فً الجمعٌة مسابقة رسنم بعننوان "I belong to
" ،my country Lebanonفننً السننراي الحكننومً فننً بٌننروت ،اسننتمرت ألكثننر مننن ثننالأ
ساعاتٌ ،وم االثنٌن  14كانون الثانً  ،2019وشارك فٌها طالبا ً من مختلف المدارس أعندوا
رسومات تعبّر عن الوطن ،وذلك بإشراف لجنة تحكٌم برئاسة السٌد حسن ٌتنٌم ،الختٌنار ثنالأ
لوحات رابحة من كل فئة عمرٌة.
بداٌننة ألقننت رئٌسننة مركننز  ROLAS ARTالسننٌدة روال برجنناوي كلمننة أوضننحت فٌهننا أن 16
متبارٌا ً من مدارس مختلفة شاركوا فنً المسنابقة وأعندوا رسنومات عنن الجنٌش وعٌند الشنهداء
والعلم اللبنانً ،شاكرة كل من ساهم فً إنجاحها ،ث ّم ألقى مدٌر المدرسة اللبنانٌة العالمٌة )(LIS
الدكتور خلٌل عجٌنة كلمة باسم جمعٌة اارشاد وااصنالح شنكر فٌهنا رئنٌس الحكومنة المكلنف
f
سعد الحرٌري على اهتمامه بهذا النشاط ومنحه بعداً وطنٌا ً جمٌالً ،كما شنكر أمنٌن عنام مجلنس
الننوزراء فننؤاد فلٌفننل علننى جهننوده فننً إنجنناح هننذا الحنندأ الننوطنً ،ونننوّ ه بجهننود الجمعٌننة التننً
تسعى لتنشئة المواطن وتشجع مواهب الطالب.
تر ُدننا مثنل هنذه
بعدها تحدأ فلٌفل عن كٌفٌة تنظٌم المناسبة ،مشٌراً إلى أنها المرة األولى التنً ِ
األفكار ،مشٌداً بالعمل الذي نتج عنه ستة عشر لوحة فنٌة وطنٌة سوف تجمنع فنً لوحنة واحندة
لٌتم تقدٌمها إلى السراي الحكومً ،ووضعها فً أحد الممرات أو القاعات.
وفً ختام المسابقة تم تسلٌم دروعا ً تقدٌرٌة إلى كل من أمٌن عام مجلنس النوزراء األسنتاذ فنؤاد
فلٌفل وإلى رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رنند صنقر ،وإلنى مندٌرة العالقنات العامنة فنً
القصننر الحكننومً السننٌدة رشننا برجنناوي ،وتسننلم التالمننذة المشنناركون فننً المسننابقة شننهادات
تقدٌرٌة إضافة إلى جوائز عبارة عن كتب وألعاب ذهنٌة.

زٌارة طالب المدرسة الللنانٌة العالمٌة لمرلز
الجمعٌة فً طراللس
استضننناف مركنننز جمعٌنننة اارشننناد وااصنننالح فنننً
طننرابلس ،طننالب الصننف التاسننع االبتنندائً وصننفوف
المرحلة الثانوٌة فً المدرسة اللبنانٌة العالمٌنة )(LIS
علننى مائنندة غننداء فننً مركننز العالمننة حسننٌن الجسننر
الثقافًٌ ،وم الجمعة  25كانون الثانً .2019
اس ُته ّل اللّقاء بكلمة ترحٌبٌنة منن الشنٌخ وائنل الندهٌبً
fسننرد فٌهننا قصننة انتمائننه للجمعٌننة ،ثننم ر ّحننب مسننؤول
المركز المهندس محمد الحمنوي بنالطالب بعند صنالة
العصنننر جماعنننة فنننً مسنننجد الغنننندور .بعننندها توجنننه
الطالب إلى مسجد طٌنال للقٌام واالعتكاف.
وفً الٌوم التالً تجوّ ل الطالب فً األسواق القدٌمنة،
وبننادروا بننالتعرّف علننى المننارة وتننذكٌرهم بحنندٌأ أو
س ّنة نبوٌة أو آٌة كرٌمة مع ضٌافة بقالوة ممٌزة.

ورشة م "سا تش لإٌدش" لفتٌات غدي فً
لٌروت
تحت عنوان "ساعتك ٌإٌدك" ،أقام مركز غدي
للناشئة فً جمعٌة اارشاد وااصالح ورشة
عمل خاصة للفتٌات من  11إلى  14سنة ،مع
األستاذة هنادي الشٌخ نجٌبٌ ،وم السبت 26
كانون الثانً  2019فً قاعة مركز السلطان
 fمحمد الفاتح – بٌروت.
تخلّل الورشة عدة ألعاب ونشاطات للتعرّ ف
على أهمٌة تنظٌم الوقت واالستفادة منه،
ّ
واطلعت الفتٌات على طرق بسٌطة ادارة
الوقت ،والتً ٌستطعن من خاللها تحقٌق
إنجازات مهمة ،واخ ُتتم اللقاء بتناول الفطور.

اختتام دورة "أتد ّلر قرآنً" للنساء فً رمون

اختننتم مركننز مهننارات للتنندرٌب والتطننوٌر فننً
جمعٌنننة اارشننناد وااصنننالح دورة جدٌننندة منننن
برنننامج "أتنندبّر قرآنننً" للسننٌدات ،مننع النندكتور
أمٌنننر سنننوبره المتخصنننص فنننً تفسنننٌر وعلنننوم
القرآن.
fانطلقننت النندورة ٌننوم الثالثنناء  6تشننرٌن الثننانً
 ،2018فننً قاعننة مركننز الحسننن فننً عرمننون
واخ ُتتمت ٌوم الثالثاء  29كنانون الثنانً 2019
مع ضٌافة خاصنة منن المشنتركة السنٌدة نسنرٌن
الجننناري ،وتضنننمّنت ثالثنننة محننناور هنننً خطنننة
التفسننٌر ،والكلٌننات التدبّرٌننة ،والمفنناتٌح التدبّرٌننة
للقرآن الكرٌم.

لقاء "ورثة األنلٌاء" فً مرلز الحسن  -رمون
فً جو من األلفة والمحبة والتقنارب ،أقنام قسنم الندعوة
العامة فً جمعٌة اارشاد وااصالح ،فطنوراً صنباحٌا ً
جمع عدة مشاٌخ من مناطق عرمنون ،بشنامون ،خلندة،
الشوٌفات ،ااقلٌم ،الناعمة ،برجا وأٌضنا ً منن بٌنروت،
وذلك ٌنوم األحند  13كنانون الثنانً  ،2019فنً قاعنة
مركز الحسن  -عرمون.
اف ُتننتح اللقنناء بننتالوة عطننرة للقننرآن الكننرٌم مننن الحننافظ
fالجننامع الشننٌخ عبنند اللطٌننف حنناج نجٌننب ،تالهننا كلمننة
ترحٌبٌننة مننن مسننؤول قسننم النندعوة العامننة فننً عرمننون
الشٌخ محمد الحنجول ،ثم ألقى كلمة اللقاء نائب رئنٌس
الجمعٌة الداعٌة وسٌم مغربل.
تخلّنننل اللقننناء مناقشنننة األعمنننال والنشننناطات واألمنننور
الدعوٌة فنً المنطقنة منع مسنؤول مركنز الحسنن السنٌد
خلٌل قصقص ،وتخلّلها مداخالت من عدة مشاٌخ أثننوا
على فكرة اللقاء وتم ّنوا إعادته كل فترة.

دورة "دراسة الجدوى :أنوا ها
وخصائصها" فً لٌروت
ضمن سلسلة مهارات فً إدارة المؤسسات ،أنهى مركز
مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً جمعٌة اارشاد وااصالح
دورة "دراسة الجدوى :أنواعها وخصائصها" ،مع
المستشار ااداري الدكتور بسام الطراس ،وذلك ٌوم
الخمٌس  31كانون الثانً  ،2019فً مركز مرٌم ابنة
 fعمران – بٌروت.
وقد بلم عدد المشاركٌن  35مشاركا ً ،تع ّرفوا خالل الدورة
على أهمٌة دراسة الجدوى وكٌفٌة تحضٌرها ،وأنواع
دراسات الجدوى واألخطاء الشائعة فٌها ،ونماذج من
دراسات جدوى لمشارٌع إنسانٌة وتجارٌة ،ومخاطر إهمال
دراسة الجدوى.

مسرحٌة «غسان و الم األسنان» فً لٌروت
برعاٌنة مركنز برٌسنتول سنماٌل Bristol Smile
Centerأقامننننت جمعٌننننة اارشنننناد وااصننننالح
مسننرحٌة دمننى هادفننة وتربوٌننة وصننحٌة لألطفننال
بعنوان "غسنان وعنالم األسننان" ،وذلنك فنً مركنز
مننرٌم ابنننة عمننران – بٌننروت ،بحضننور النندكتور
عننارف الننناطور ممننثالً بطبٌبننة األطفننال النندكتورة
بسمة مننالٌ ،نوم السنبت  22كنانون األول ،2018
 fحٌنننأ افتنننتح النشننناط بترحٌنننب منننن مسنننؤول قسنننم
المسنناجد فننً الجمعٌننة الشننٌخ غسننان شننوقً ،تنناله
قننراءة آلي مننن القننرآن الكننرٌم مننع الطالننب سننمٌر
شوقً.
حضننر المسننرحٌة  410أطفننال ،وعقّبننت النندكتورة
منننال علٌهننا ،وتننم توزٌننع هننداٌا عبننارة عننن فرشنناة
ومعجون أسنان على جمٌنع الحاضنرٌن بتقدمنة منن
المركز.
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