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افتتاحٌة
ٌ
ثبـات ونمـاء »
«
فً ٌوم اإلثنٌن الرابع والعشرٌن من نٌسان (الفائت) أتمّت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
الخٌرٌة اإلسالمٌة وأعضاؤها العاملون عامهم الثالث والثالثٌن من البذل والعطاء
والتضحٌة والبناء لتحقٌق "حضور فاعل إٌجابً رائد فً لبنان ألجل مجتمع مؤمن
ساع فً نشره".
واع للخٌر ٍ
متكافل ومتكامل ٍ
ثالثة وثالثون عاما ً تقلّبت فٌها جمعٌتنا بٌن ثبا ٍ
ت على الحق والعمل الصالح والكلمة
الطٌبة ،وبٌن نما ٍء وتوسّع وانتشار فً أعمالها الدعوٌة والتربوٌة واالجتماعٌة
والخٌرٌة.
"ثبات ونماء" عبارة تختصر تارٌخ عمل الجمعٌة وتفتح كذلك أمامها أبواب عمل
fالمستقبل لمتابعة تحقٌق أهدافها ،وهً فً ذلك كمثل الكلمة الطٌبة التً وصفها رب
ّ
العزة فً كتابه الكرٌم كشجرة طٌبة مثمرة أصلها وجذورها ثابتة فً األرض على
المبدأ والحق ،وفروعها تنمو وتمتد وتنتشر فً آفاق السماء لتعطً أ ُ ُكلها وثمارها
ونتاج أعمالها فً كل حٌن وفً كل وقت.
"ثبات ونماء" عبارة تمثل تارٌخ وواقع أعضاء جمعٌتنا العاملٌن ،بٌن أعضاء
مؤسسٌن ما زالوا ثابتٌن فً البذل والمتابعة ،وبٌن أجٌال من األعضاء الشباب
المعطاء المتجدد الذي ٌمثل نماء الجمعٌة وإستمرارها ومستقبلها.
"الصبر والدأب واإلقدام مع حسن الظن باهلل" هً إحدى قٌم الجمعٌة التً نجتمع علٌها
ونسعى لنشرها ،وهً بإذن هللا منهجٌتنا فً التوسع فً خدمة مجتمعنا وفً إرضاء
ربنا.

الطالبً فً المدرسة اللبنان ٌّة العالم ٌّة
المجلس
ّ
نظٌفً
ٌتأ ّلق فً الٌوم ال ّت
ّ
نظم المجلس ّ
ّ
الطالبًّ ٌومًا تربوًٌا ممٌ ًّزا لتنظٌف
المدرسة بكافة مرافقها ٌوم ال َّسبْت  ٕ٩نٌسان .ٕٓٔ٧
وقد كان الحدث مهمًا لجهة تحقٌق أهداف خدمة المجتمع
ال ّنفسٌّة والمجتمعٌّة ،فضال عن غرس قٌم االحترام
fواالنتماء لمكان تحصٌل العلم وبناء ال ّشخصٌّة .وقد
أمضى المتعلّمون وق ًتا ممتعًا ومفٌ ًدا مع معلّمٌهم ّ
ٌنظفون
المدرسة بقلوبهم وأٌدٌهم .ابتدأ ال ّنشاط بتكرٌم مسؤولً
ال ّنظافة فً المدرسة ،واختتم بصورة جماعٌّة تختزل فً
مضمونها كل معانً الحب والعطاء وال ّتفانً واالنتماء

أنشطة اللجنة الدعوٌة فً بعلبك
أقامت اللجنة الدعوٌة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح فً بعلبك رحلة للنساء إلى مدٌنة
جبٌل ٌوم األحد  ٔٙنٌسان  ،ٕٓٔ٧حٌث
توجّ هن أوالً الى نبع الصفا والباروك حٌث
المناظر الطبٌعٌة وصوت خرٌر المٌاه ،بعدها
إلى جونٌه حٌث كانت هناك جولة بالسُفن
البحرٌة وزٌارة متحف الشمع وتجوّ ل فً
f
األسواق.
كما أقامت اللجنة دورتٌن فً علوم القرآن
ومدخل إلى علم الدعوةٌ ،ومً الجمعة
والسبت فً ٗٔ و٘ٔ نٌسان مع الشٌخ أٌمن
عبد الوهاب واألستاذ ابراهٌم مسالخً ،وذلك
كافتتاح لدورات الدبلوم فً التأهٌل الشرعً
للفرٌق العامل.

أنشطة مركز غدي للناشئة
بحضور أكثر من ٓ ٔ٧شخصا ً احتفل مركز غدي فً بٌروت
ٌوم الجمعة  ٕ٨نٌسان  ٕٓٔ٧بالمشاركٌن فً مسابقتً "مع جنتً
إلى الجنة" و"حفظ أحادٌث الصدق" ووُ ِّزعت الجوائز لهم.
ٌشكر مركز غدي فرقة الوصال بقٌادة المنشد محمد الشرقاوي
إلحٌائهم هذا الحفل.
كما أقام مركز غدي فً بٌروت وألوّ ل مرة دورة Ghadi
 Spring mini-campللفتٌان من عمر ٗ حتى  ٧سنوات،
وللفتٌات من عمر  ٨حتى ٕٔ سنة فً مركز السلطان محمد
fالفاتح ،استم ّرت من  ٔ٧حتى ٕٔ نٌسان  ،ٕٓٔ٧تضمّنت أنشطة
هادفة وترفٌهٌة.
وفً بعلبك أقام مركز غدي رحلة ترفٌهٌة لطالبه إلى مدٌنة جبٌل
ٌوم اإلثنٌن  ٔ٧نٌسان  ،ٕٓٔ٧اس ُتهلت بتناول الفطور فً شتورة،
ثم التوجه إلى محمٌة الصفا والباروك ،ث ّم إلى مدٌنة جبٌل
والصالة فً مسجد السلطان عبد المجٌد ،وزٌارة القلعة وجولة فً
األسواق القدٌمة ومتحف السمك المتحجّر تالها تناول الغداء
والمثلّجات واخ ُتتمت باللّعب فً مدٌنة المالهً.

أنشطة قسم الفتٌان
أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح نشاط تح ٍّدٌ ،وم
اإلثنٌن  ٔ٧نٌسان  ٕٓٔ٧فً منطقة الشبانٌة بمشاركة فتٌان
 fالجمعٌة وعرفائهم .تخلّل النشاط بعض األلعاب الحماسٌة
والتنافسٌة وسادت أجواء من الفرح والتعاون بٌن الفتٌان.

البطولة السنوٌة الثالثة فً كرة القدم لطالب
ملتقى النور
أقام ملتقى النور فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح  -عرمون البطولة السنوٌة الثالثة
لطالبه ( ٕٖ - ٔٙسنة) فً كرة القدم ٌوم
الخمٌس ٖٔ نٌسان  ،ٕٓٔ٧بمشاركة ٨
fفرق ،كما أقام الملتقى البطولة السنوٌة
األولى لفتٌانه (ٔٔ ٔ٘-سنة) ٌوم اإلثنٌن ٔ٧
نٌسان  ،ٕٓٔ٧بمشاركة ٘ فرق ،على ملعب
ّ
ووزعت الجوائز
جامعة ال  –AULالكوال،
على الفائزٌن.

فطور "جمعتنا عالبحر...ومعكن أحلى" فً
خلدة
أقامت لجنة أرٌج للنشاطات فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح  -عرمون فطوراً صباحٌا ً
للسٌّدات ٌوم الخمٌس  ٙنٌسان  ٕٓٔ٧فً
مطعم - Leana Resort & Restaurant
خلدة ،حضرته حوالً ٓ ٩سٌدة.
تخلّل النشاط كلمة للسٌدة إنعام صفصوف عن
اغتنام شهري رجب وشعبان تحضٌراً الستقبال
شهر رمضان ،من خالل االهتمام بالنوافل
 fوالعبادات والعمل على توفٌر الوقت للدعوة
وللعمل التطوعً فً هذه األشهر الفضٌلة،
تالها الفقرة الترفٌهٌة والتً تنوّ عت بٌن أسئلة
وألعاب ومسابقات تنافسٌة وتوزٌع الهداٌا.
كما أقامت االجنة نشاط "حجامة" ٌومً اإلثنٌن
ٓٔ واألربعاء ٕٔ نٌسان  ،ٕٓٔ٧فً مركز
الحسن ،شاركت فٌه حوالً ٕٓ سٌدة.

زٌارات
زار وفد من مؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم برئاسة النائب
فً البرلمان التركً سعٌد بوجا ،مركز السلطان محمد الفاتح
فً بٌروت وكان فً استقباله رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
المهندس جمال محٌو وأعضاء الهٌئة اإلدارٌة ،وذلك ٌوم
الخمٌس  ٕ٧نٌسان  ٕٓٔ٧حٌث أقٌم حفل غداء على شرف
الوفد تخلّله عرض تعرٌفً عن الجمعٌة .ث ّم انتقل الوفد إلى
مركز "ٌونس إمرة الثقافً" فً وسط بٌروت الفتتاح معرض
رسائل النور ،بعدها انتقل الوفد الى منزل السفٌر التركً
fتشاغاتاي أرجٌٌس فً الرابٌة ،حٌث أقٌم حفل عشاء على
fشرف الحضور.

كما حضر إلى المركز وفد من جمعٌة الهالل األحمر القطري
برئاسة السٌد راشد المهندي ومدٌر مكتب بٌروت األستاذ عمر
قاطرجًٌ ،رافقهم السٌد ابراهٌم ٌوسف فخرو عن هٌئة
األعمال الخٌرٌة فً دولة قطرٌ ،وم األربعاء ٕٙ
نٌسان ،ٕٓٔ٧حٌث تم استعراض األعمال المشتركة التً
ن ّفذت على األراضً اللبنانٌة من خالل فٌلم مصوّ ر.

زٌارات
ت ّم توقٌع عقد تنفٌذ أعمال مشروع مركز طه المختار
ومسجد أحمد بن حنبل  -المرحلة األولىٌ -وم الجمعة
ٕٔ نٌسان  ٕٓٔ٧فً مركز السلطان محمد الفاتح بحضور
المتبرّ ع بأرض المركز والمسجد األستاذ محمد دمج
واألستاذ خالد حنبلً ممثالً آل حنبلً المتبرعٌن بتنفٌذ بناء
المسجد عن روح والدهم الحاج عصام حنبلً.
وزاروفد من صندوق الخٌر فً دار الفتوى جمعٌة اإلرشاد
 ffواإلصالح فً مركز السلطان محمد الفاتح برئاسة الشٌخ
زهٌر كبً ٌرافقه المدٌر التنفٌذي للصندوق األستاذ حسٌن
فرٌجة ٌوم الثالثاء  ٔ٩نٌسان  ،ٕٓٔ٧هدفت الزٌارة إلى
توثٌق العالقة بٌن الصندوق والجمعٌة وتعزٌز التعاون فٌما
بٌنهما خصوصا ً فً مجال الحمالت الموسمٌة التً ٌطلقها
الصندوق لصالح الشعب الفلسطٌنً والتً تساهم فٌها
الجمعٌة بشكل دائم.

ورشة عمل «»Chocolate Secrets
ضمن برنامج "بلسم" ودعما ً لمشروع تفطٌر
صائم فً رمضان ّ
نظمت جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح ورشة عمل فً تعلُّم تقنٌات وأسرار
 fصب الشوكوال بعنوان ""Chocolate Secrets
مع الشٌف نور الدٌن الصمدي من مجموعة
بوبسٌ ،وم السبت  ٨نٌسان  ٕٓٔ٧فً محالت
 ،Bake Kitحضرها ٔٔ سٌدة.

محاضرة بعنوان «تفضلً مدام معك الشٌف
أنطوان»
ضمن سلسلة لقاء أمهات المؤمنٌن أقامت جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح محاضرة بعنوان "تفضلً مدام معك الشٌف
أنطوان" ٌوم األربعاء  ٔ٩نٌسان  ٕٓٔ٧فً مركز مرٌم ابنة
عمران – الكوال .استه ّل اللقاء بتالوة للقرآن الكرٌم من
f
القارئ سعد فرٌجة ثم كلمة الشٌف أنطوان وتوزٌع أكثر من
ٕٗ جائزة على الحاضرات ،وقدمت الهٌئة اإلدارٌة درعا ً
تكرٌمٌة للشٌف أنطوان وبٌع بعض األطعمة البٌتٌة ضمن
مشروع «تسلم األٌادي».

ورشة عمل »Techniques of Frosting
«with KoKo
جمعٌة أسر
أقامت منازل
خوريوتأثٌث
غطاسلتأهٌل
الثقافةبٌتً"
وزٌربٌتك
لبرنامج "
دعما ًمعالً
برعاٌة
نشاطا ًأسواق
مقامات" فً
العربً "
جمعٌة الخط
أقامت معرض
واإلصالح
اإلرشاد
بعنوان
واإلصالح
اإلرشاد
محتاجة،
.ٕٓٔ٧
شباط إلى ٘ آذار
الذهب) من ٖٕ
بٌروت (
حضره
"Techniques
of Frosting
سوقwith
"KoKo
f
واإلداري للوزٌر
القانونً
بحضورسٌدة ،تعلّ
األستاذ أنواع
خوري خمسة
وأسرار صنع
خالله تقنٌات
المستشارمن
ٓٗ
نعٌم تلحوق ،والشٌخ بالل المال ّ
ممثالً سماحة مفتً الجمهورٌة
فً
الخمٌس ٕٓ نٌسان ٕٓٔ٧
من الكرٌما ،وذلك ٌوم
الشٌخ عبد اللطٌف درٌان  ،ورئٌس الجمعٌة المهندس جمال
 fقاعة مركز السلطان محمد الفاتح.
محٌو وعدد من أعضائها ،والمسؤول السٌاسً للجماعة
اإلسالمٌة فً بٌروت األستاذ عمر المصري ،وحشد من
الشخصٌات واإلعالمٌٌن .المعرض ٌستم ّر لغاٌة الخامس من
آذار ،من العاشرة قبل الظهر حتى التاسعة مساء وٌتضمن ٕٓ
ّ
للخطا َطٌن فادي العوٌد وعقٌل أحمد باإلضافة الى
لوحة
مجسمات حروفٌة.

تس ّلم شهادة تكرٌم ٌّة من صندوق الخٌر
تسلّمت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ،ممثلّ ًة بالسٌد إبراهٌم
العرب ،شهادة تكرٌمٌة من مدٌر صندوق الزكاة فً لبنان
fالدكتور زهٌر كبً والمدٌر التنفٌذي لصندوق الخٌر األستاذ
حسن فرٌجةٌ ،وم الخمٌس  ٙنٌسان  ٕٓٔ٧فً مركز
صندوق الخٌر فً بٌروت.

مباركات
تبارك جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة
للشٌخ عبد اللطٌف حاج نجٌب لحصوله على إجازة
فً القراءات العشر على ٌد أستاذه الشٌخ الجامع
للقراءات طارق البشٌر ،وذلك ٌوم الثالثاء ٔٔ
f
نٌسان .ٕٓٔ٧
ٌُذكر أن الشٌخ عبد اللطٌف هو مسؤول برنامج
"ح ّفاظ الوحً" لتعلٌم القرآن الكرٌم والس ّنة النبوٌة
للفتٌان فً مسجد الحسن  -عرمون
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