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افتتاحٌة
«قٌمتنا أنت»
"قٌمتنا أنت" إٌما ًنا م َّنا بؤنَّ اإلنسان الذي كرّ مه هللا تعالى ،إنما ٌكتسب قٌمته الحقٌقٌة بما ٌختزنه فً
قلبه وعقله من سلوك وقٌِم ،وبما ٌُق ِّدمه للناس من خدمة ورعاٌة وتضحٌة واحترام لآلخرٌن.
"قٌمتنا أنت" شعا ٌر ٌ َّتفق مع خاصٌّة دور شهر رمضان فً إعادة صٌاغة الفرد والمجتمع وتؤهٌله
لٌشعر اإلنسان بؤخٌه اإلنسان ،وٌُق ِّدم له وٌكرّ مه فً زمن ارتفعت فٌه قِ ٌَم المصالح المادٌة والمالٌة على
حساب القِ ٌَم اإلنسانٌة ،فقامت الصراعات والحروب ،و ُهد َِرت دماء الشعوب ،وهُجّ رت للحفاظ على
مصالح استعمارٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة.
"قٌمتنا أنت" ...شعا ٌر مإلَّف من كلم َتٌن فٌه ضمٌران ،األول" :قٌمتنا" نحن العاملٌن فً "جمعٌة
اإلرشاد واإلصبلح الخٌرٌة اإلسبلمٌة" كوسٌط بٌن صاحب العطاء وصاحب الحاجة ،والضمٌر الثانً:
"أنت" أٌها اإلنسان شرٌكنا فً الخٌر سواء كنت مُفٌداً أم مستفٌداً.
وفً شهر رمضان ،حٌث تزداد قٌمة الصٌام أجرً ا بما ٌُق ِّدمه الصائم لغٌره ،نقوم فً "جمعٌة اإلرشاد
fواإلصبلح الخٌرٌة اإلسبلمٌة" بتنظٌم مجموعة من المشارٌع لتحقٌق شعارنا فً هذا الشهر الكرٌم
قٌم روحٌ ٍة وأخبلقٌ ٍة عبرها ،حٌث نبرز فٌها "قٌمة اإلكرام" من خبلل إفطارات الفرح لؤلطفال،
وإبراز ٍ
و"قٌمة االحترام" من خبلل إفطار الصائم فً أسرته ،و"قٌمة االهتمام" من خبلل إفطارات الفرح
للمسنٌن ،و"قٌمة اإلسعاد واالبتسام" من خبلل مشروع فرحة العٌد للعائبلت واألطفال ،و"قٌمة
اإلحسان" من خبلل دعم الصائمٌن والقائمٌن من رواد المساجد فً العشر األواخر ،و"قٌمة االلتزام"
من خبلل إٌصال زكاة المال للمستحقٌن.
ً
وجمعٌة ،ومستفٌ ًدا) بهذه القِ ٌَم
نرتقً جمٌعًا (مُفٌ ًدا،
نسؤل هللا سبحانه وتعالى التوفٌق وال َقبول حتى
َ
ومشارٌعها إلى مستوى إنسانٌتنا التً كرَّ مها هللا سبحانه وتعالى ،وكل رمضان وأنتم بخٌر.

تكرٌم رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
المهندس جمال محٌو
كرّ مت جمعٌة آل محٌو ،ممثلة برئٌسها الدكتور أسامة محٌو ،رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح المهندس
جمال خالد محٌو خبلل حفل إفطارها السنوي الذي أقامته فً فندق كورال بٌتش غروب ٌوم اإلثنٌن 12
حزٌران  ،2017بحضور ممثل دولة الرئٌس سعد الدٌن الحرٌري د .محمد السماك ،وممثل سماحة
مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة الشٌخ عبد اللطٌف درٌان الشٌخ مروان كصك ،وممثل معالً وزٌر الداخلٌة
والبلدٌات السٌد نهاد المشنوق العمٌد فارس فارس ،ورئٌس المحكمة الشرعٌة السنٌة العلٌا الشٌخ محمد
عساف ،والنائب السابق محمد األمٌن عٌتانً ،ومحافظ مدٌنة بٌروت القاضً زٌاد شبٌب ،ورئٌس
المجلس البلدي لمدٌنة بٌروت المهندس جمال عٌتانً ،وممثل المدٌر العام لؤلمن العام اللواء عباس
ّ
وممثل رئٌس حزب الحوار الوطنً فإاد مخزومً السٌد سامر
ابراهٌم المقدم المهندس فادي حرب،
الصفح ،ورئٌس وأعضاء اتحاد جمعٌات العائبلت البٌروتٌة ،والرئٌس السابق التحاد جمعٌات العائبلت
البٌروتٌة األستاذ رٌاض الحلبً ،وممثل رئٌس المركز االسبلمً المهندس علً نور الدٌن عساف
المهندس أحمد كنٌعو ،وعضو اللجنة االدارٌة للمإتمر القومً  -االسبلمً المحامً الٌاس مطران،
ورئٌس جمعٌة آل القبانً األستاذ نور الدٌن قبانً ،ونائب رئٌس جمعٌة بنً العٌتانً األستاذ طبلل
f
عٌتانً ،ومإرخ بٌروت المحروسة الدكتور حسان حبلق ،وأعضاء الهٌئة اإلدارٌة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصبلح المهندس وسٌم المغربل والمحامً عبد العزٌز جمعة.
بعد ترحٌبه بالحضور ومباركته لهم بشهر البركة والمغفرة ،تطرق رئٌس الجمعٌة د .أسامة محٌو إلى
ظروف البلد االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ،وتحدث عن أهمٌة حقوق أهالً بٌروت وعدم انتقاص
حضورهم فً المواقع الرئٌسة ،وما ٌسعى له اتحاد جمعٌات العائبلت البٌروتٌة فً هذا المضمار ،وختم
قائبلً " :كعادتنا فً كل عام ُنكرِّ م شخصٌة من العائلة طبعت بصماتها الممٌزة والممتازة داخل األسرة
وفً المجتمع .وهذا العام اخترنا رجبلً رفٌع الخلق ،عمٌق اإلٌمان ،واسع العلم ،فعاالً للخٌرٌ ،تمتع
بؤجمل صفات القٌادة ،عنٌت به المهندس جمال محٌو ،رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح .فباسم الهٌئة
اإلدارٌة لجمعٌة آل محٌو ،وباسمً شخصٌاً ،أمنحه درع الجمعٌة الفضً وفا ًء وتقدٌراً لجهوده فً العمل
اإلسبلمً والخٌري".

إطالق حملة «قٌمتنا أنت» فً العشاء السنوي
الخٌري فً طرابلس
تحت شعار "قٌمتنا أنت" أطلقت جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح الخٌرٌة اإلسبلمٌة حملتها الرمضانٌة
السنوٌة ،حٌث أعلن رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو شعار الحملة ونشاطاتها خبلل حفل العشاء
السنوي الخٌري الذي أقامته الجمعٌة بهدف دعم مركزها الجدٌد الذي تنوي إنشاءه فً طرابلس ،وذلك
ٌوم السبت  20أٌار  2017فً مدٌنة طرابلس برعاٌة وحضور مفتً طرابلس والشمال الشٌخ
الدكتور مالك الشعار ،وحضور كل من رئٌس بلدٌة طرابلس األستاذ أحمد قمر الدٌن وأعضاء من
المجلس البلدي ،والوزٌر الجسر ممثبل بالدكتور جبلل حلوانً ،والوزٌر الصفدي ممثبل باألستاذ
مصطفى حلوة ،وسماحة رئٌس المحكمة الشرعٌة العلٌا األسبق الشٌخ ناصر الصالح ،وسماحة أمٌن
الفتوى فً طرابلس الشٌخ محمد إمام ،وسماحة قاضً الشرع الحنٌف الشٌخ غالب األٌوبً ،ورئٌس
دائرة أوقاف طرابلس الشٌخ عبد الرزاق إسبلمبولً ،وأعضاء من المجلس اإلسبلمً الشرعً،
وعلماء وفعالٌات سٌاسٌة ونقابٌة وتربوٌة واجتماعٌة ،وحشد من المحامٌن والمهندسٌن ورجال
األعمال ورإساء الجمعٌات ومإسسات المجتمع المدنً ،باإلضافة إلى أعضاء الهٌئة اإلدارٌة فً
الجمعٌة.
fاسته ّل الحفل بتبلوة من القرآن الكرٌم من الطفل أنس الحاج ،أعقبه النشٌد الوطنً اللبنانً وكلمة
ترحٌبٌة من عرٌف الحفل الشٌخ كمال عجم.
ث ّم ألقى مسإول مكتب الجمعٌة فً طرابلس المهندس وائل زمرلً كلمة عرّ ف فٌها عن أعمال
الجمعٌة فً طرابلس حٌث تهت ّم الجمعٌة بالناشئة والشباب خاصة عبر برامج سنابل القرآن ومركز
غدي للناشئة وملتقى النور الطبلبً بؤسالٌب متطورة ،ث ّم أشار إلى أنّ الجمعٌة بصدد إنشاء مركز
جدٌد فً طرابلس ٌكون مرفقا مهمّا فً المدٌنة ٌساهم فً النهضة التنموٌة والثقافٌة فٌها ،ودعا فً
كلمته جمٌع الخٌّرٌن المحبٌّن لمدٌنة طرابلس إلى المساهمة فً دعم هذا المركز .كما أشار زمرلً
إلى تزامن هذا الحفل مع نشاط كبٌر ّ
نظمته الجمعٌة فً غرفة التجارة والصناعة فً طرابلس هو
«قرٌة غدي الرمضانٌة» والذي عمل فٌه  200متطوّ ع وشارك فٌه  1200طفل ،وتخلّل كلمته
عرض مصوّ ر عن القرٌة.

إطالق حملة «قٌمتنا أنت» فً العشاء السنوي
الخٌري فً طرابلس
تبلها كلمة الجمعٌة ألقاها محٌو أ ّكد فٌها أنّ رمضان فرصة للتواصل الروحانً للتجرّد عن النفس
وتذ ّكر اآلخرة ،ث ّم أعلن شعار الجمعٌة لموسم رمضان هذا العام وهو "قٌمتنا أنت" قائبلً " :إنّ شعارنا
ٌ َّتفق مع خاصٌّة دور شهر رمضان فً إعادة صٌاغة الفرد والمجتمع وتؤهٌله لٌشعر اإلنسان بؤخٌه
اإلنسان ،وٌُق ِّدم له وٌك ّرمه فً زمن ارتفعت فٌه قِ ٌَم المصالح المادٌة والمالٌة على حساب القِ ٌَم
اإلنسانٌة ،فقامت الصراعات والحروب ،و ُهد َِرت دماء الشعوب ،و ُهجّرت للحفاظ على مصالح
استعمارٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة" ،كما أشار محٌو إلى أن الجمعٌة ّ
تنظم هذه السنة مجموعة من
المشارٌع لتحقٌق هذا الشعار" حٌث نبرز فٌها قٌمة اإلكرام من خبلل إفطارات الفرح لؤلطفال ،وقٌمة
االحترام من خبلل إفطار الصائم فً أسرته ،وقٌمة االهتمام من خبلل إفطارات الفرح للمسنٌن ،وقٌمة
اإلسعاد واالبتسام من خبلل مشروع فرحة العٌد للعائبلت واألطفال ،وقٌمة اإلحسان من خبلل دعم
الصائمٌن والقائمٌن من رواد المساجد فً العشر األواخر ،وقٌمة االلتزام من خبلل إٌصال زكاة المال
للمستحقٌن".
ّ
بعد ذلك تح ّدث المفتً الشعار فً كلمة جاء فٌها« :نحن الٌوم بٌن جمعٌة تمثل طموحاتنا ،جمعٌة ممٌّزة
f
فً المشرفٌن والقائمٌن والمإسسٌن والمحتضنٌن ألعمالها .أتح ّدث عن قرب وعن معرفة ،أعرف أمثال
هإالء الذٌن تطمئنّ إلى سماحة وجوههم وإلى نفوسهم النضرة .مثلكم نبحث عنهم ،ومثلكم مطلوب فً
هذا المجتمع وهذه المدٌنة وهذا الوطن" ،ث ّم ّ
حث جمٌع الحاضرٌن على دعم الجمعٌة فً تحقٌق هدفها
إلنشاء المركز الجدٌد فً طرابلس قائبل" :أنفقوا وال تترددوا ،أنفقوا من دون حساب" .هذا وقد تزامن
مع حفل إطبلق الحملة فً طرابلس معرض "أهبل رمضان" فً بٌروت لبٌع المنتوجات الرمضانٌة
والتً ٌعود رٌعها لبرنامج «بٌتك بٌتً» فً الجمعٌة .كما تضمّنت الحملة فعالٌات دٌنٌة وثقافٌة مختلفة
شملت دروس دٌنٌة ومحاضرات وإحٌاء لٌالً رمضان فً المساجد والمراكز التً تدٌرها الجمعٌة فً
مختلف المناطق .واختتمت الجمعٌة حملتها فً عٌد الفطر بـ مهرجان "عٌّد معنا" فً مركز الحسن -
عرمون ثانً وثالث ورابع أٌام العٌد برعاٌة وزٌر المهجرٌن األمٌر طبلل أرسبلن وبالتعاون مع بلدٌة
مدٌنة الشوٌفات.

مشارٌع قطاف لألعمال اإلنسانٌة فً رمضان
2017
ضمن مشارٌعها الخٌرٌة فً شهر
برعاٌة معالً وزٌر الثقافة غطاس خوري أقامت
جمعٌةالمبارك لعام ،2017/1438
رمضان
أسواق
متفً
مقامات"
اإلرشاد واإلصبلح معرض الخط العربً "
ّ
لؤلعمال اإلنسانٌة فً
قطاف
نظ
.2017
بٌروت (سوق الذهب) من  23شباط إلى  5آذار
اإلرشاد واإلصبلح مجموعة من
جمعٌة
األعمالاألستاذ
بحضور المستشار القانونً واإلداري للوزٌر خوري
واألنشطة واإلفطارات الخٌرٌة
نعٌم تلحوق ،والشٌخ ببلل المبل ّ
الجمهورٌة
ممثبلً سماحة مفتً
محتاجة وأٌتام ومس ّنٌن فً
لعائبلت
مختلف جمال
الشٌخ عبد اللطٌف درٌان  ،ورئٌس الجمعٌة المهندس
المناطق اللبنانٌة ولمختلف
f
محٌو وعدد من أعضائها ،والمسإول السٌاسً للجماعة
الجنسٌات.
وحشد من
حٌث التوزٌعات الغذائٌة و ّزعت
اإلسبلمٌة فً بٌروت األستاذ عمر المصري ،فمن
علىمن
الخامس
الشخصٌات واإلعبلمٌٌن .المعرض ٌستم ّر لغاٌة
العائبلت خبلل الشهر
قطاف
آذار ،من العاشرة قبل الظهر حتى التاسعة f
وٌتضمن
مساء
حصة20تموٌنٌة جافة و1260
6274
ّ
حصة الى
للخطا َطٌن فادي العوٌد وعقٌل أحمد باإلضافة
لوحة
طازجة من اللحوم والخضار،
مجسمات حروفٌة.
باإلضافة إلى  400شواالً من الطحٌن.
كما ت ّم توزٌع  78000وجبة ساخنة
على المخٌمات فً عرسال من خبلل
مشروع المطبخ الخٌري ،وتفطٌر
 813صائما ً من مسنٌن وأرامل
ومحتاجٌن فً مختلف المناطق.

مشارٌع قطاف لألعمال اإلنسانٌة فً رمضان
2017

f

ولؤلطفال حصة من مشارٌع رمضان
حٌث شارك فً إفطارات الفرح
لؤلطفال  2911طفبل ُ وٌتٌماُ ،ووُ زعت
علٌهم الهداٌا الرمضانٌة بلغ عددها
 600هدٌة ،وثٌابا ً جدٌدة وكسوة العٌد
ل 1039طفبلً .
هذا باإلضافة إلى الذبائح التً ت ّم بلغت
 79ذبٌحة خبلل الشهر ووزعت
حصص اللحم على العائبلت المحتاجة.
كما شهدت أعمال رمضان الخٌرٌة فً
f
قطاف مشارٌع مختلفة من مساعدات
طبٌة وتعلٌمٌة وعٌدٌات لؤلٌتام،
وتوزٌع زكاة الفطر ،وأموال زكاة
نقدٌة ،ودفعات قروض إنتاجٌة.
كما نفّذ المستوصف الجوّ ال رحبلت
طبٌة حٌث جال للكشف عن 474
مرٌضا ً وإعطائهم اإلرشادات واألدوٌة
البلزمة لمعالجتهم ،بإشراف طبٌب
صحة عامة وأخصائً أطفال.

أعمال لجنة جود االجتماعٌة لشهر رمضان

.

فً شهر الخٌر ،ساهمت لجنة جود االجتماعٌة فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصبلح  -عرمون بتفطٌر حوالً  177عائلة
محتاجة من خبلل مشروعها "تفطٌر صائم" ،حٌث قدم
المشروع ككل سنة فً رمضان حصة تموٌنٌة كبٌرة
ومتنوعة مكونة من الخضار الطازجة واللحوم والدجاج
والسمك والخبز والحلوٌات.
كما ّ
نظمت اللجنة إفطاراً لٌ 60تٌما ً فً دار األٌتام
اإلسبلمٌة فً منطقة خلدة ،أدخلت البهجة والسرور إلى
قلوبهم من خبلل األلعاب الحماسٌة والمسلٌة.
f
ثومع حلول العٌد و ّزعت "كسوة العٌد" ،على المحتاجٌن
fالمس ّجلٌن لدٌها والمستفٌدٌن من مشروعً "كبارُنا"
و"عطاإكم ٌسعدهم" من ألبسة متنوعة ،وألبسة شرعٌة،
وأحذٌة ،ومنادٌل ،وأكسسوارات ،وألعاب ،وأدوات منزلٌة
وغٌرها لحوالً  734شخصا ً.
واختتمت اللجنة أعمالها بتوزٌع معمول العٌد والحلوٌات
للمحتاجٌن فً عرمون ،باإلضافة إلى بطاقات دخول
لمهرجان "عٌّد معنا" الذي أقٌم فً مركز الحسن ثانً
وثالث ورابع أٌام عٌد الفطر المبارك.

أعمال قسم «سٌدات بلسم» فً رمضان
ضمن نشاطاته الرمضانٌة السنوٌة ّ
وزع قسم "سٌدات بلسم"
فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح  154وجبة إفطار وسحور
على العائبلت المحتاجة من إعداد سٌدات القسم فً
منازلهن ،كما ّ
وزع  210وجبات من إعداد مطبخ السلطان،
f
باإلضافة إلى  53حصّة غذائٌة تتضمّن لحوما ً ودجاج وك ّل
مستلزمات الطبخ وقد بلغ عدد المتطوعٌن فً هذا العمل
 56متطوعا ً ومتطوعة.

مهرجان «قرٌة غدي الرمضانٌة» فً
طرابلس
ضمن فعالٌات حملة "قٌمتنا أنت" واستقباال لشهر رمضان
المباركّ ،
نظمت جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح نشاط «قرٌة غدي
الرمضانٌّة» للعام  ،1438-2017الذي أقٌم فً غرفة التجارة
والصناعة والزراعة  -طرابلس ،على مدار ثبلثة أٌام  19و20
و 21أٌار ،وقد بلغ عدد المشاركٌن فٌه قرابة  2500طفل
وأهالٌهم من معظم مدارس طرابلس والشمال ،بٌنهم ٌ 300تٌم،
تعرّ فوا على فضائل شهر رمضان وتراث المدٌنة فً استقباله من
خبلل زواٌا دٌنٌة ،تربوٌة هادفة ،كورال روضة الفٌحاء ،حكواتً
القدس ،ومسرح ّ
الظل .وقد بلغ عدد جهاز المتطوعٌن 200
طالب من الجامعٌٌن.
وأعرب جمٌع المشاركٌن عن فرحتهم بنشاطات القرٌة ،خصوصا ً
f
أن جمٌع األوالد حصلوا على مفكرة رمضانٌة تحتوي على
أنشطة ٌومٌة للصّائمٌن ،و ُكتٌّب "صبلتً تنٌر مساجدي"
لتشجٌعهم على ارتٌاد مساجد طرابلس والمواظبة على صبلة
الجماعة فً رمضان ،وهاتان الهدٌّتان هما من إنتاج وإعداد
وتصمٌم مركز غدي للناشئة فً الجمعٌة .وال ّ
شكر الكبٌر للرّ عاة
ّ
والزراعة ،مإسسة
وال ّداعمٌن وهم :غرفة التجارة والصّناعة
اللواء الشهٌد وسام الحسن ،الجامعة المرعبٌة ،محارم برال،
 ،الشهال
هاتٌكو عجاج ،ثانوٌة روضة الفٌحاء ،مطعم
للعطارة ،بوظة أورشٌد ،كلٌة الصحة فً الجامعة اللبنانٌة،
ومطعم بٌتنا.

نشاط "غدي ٌستقبل رمضان" فً بٌروت
أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصبلح مهرجانا ً الستقبال
شهر رمضان ٌومً الجمعة والسبت
 12و  13أٌار  2017أراد من خبلله
أن ٌغرس فً نفس كل طفل قٌمة
البحث عن مفاتٌح استشعار رحمات
رمضان واستقباله بقٌم أصٌلة كالبر
واإلحسان ،الصبر والغفران ،العمل
واإلتقان ،والتقرب إلى الرحمن ،حٌث
fر
استقبل ضٌوفه األطفال بؤجواء
رمضانٌة .تخلّل النشاط عرض لمسرح
الدمى بعنوان "غدي ومفاتٌح رمضان
وتناول وجبة خفٌفة بحضور الطبال.
عاد رٌع النشاط لدعم مشروع "كتابً
عالمً" لتحفٌز الناشئة على القراءة.

احتفال "نورك وافانا" فً مركز الحسن

.

أقامت اللجنة الدعوٌة النسائٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح
الخٌرٌة اإلسبلمٌة  -عرمون احتفال "نورك وافانا" ٌوم الخمٌس
 18أٌار  2017فً قاعة مركز الحسن ،اس ُته ّل بختمة قرآنٌة
ودعاء ،ثم عرض مصوّ ر عن أعمال اللجنة خبلل رمضان
 fالماضً ،بعدها ألقت كلمة اللقاء السٌدة رابعة رٌشونً ،تبلها
توزٌع الشهادات لخرٌجات برنامج "دبلوم التؤهٌل الشرعً لغٌر
المتخصصٌن" الذي عقد بدوام صباحً فً المركز ،لمدة 3
أشهر ..واخ ُتتم بمجموعة أناشٌد إسبلمٌة ألقتها السٌدة فاتن نعمانً.

معرض «أهالً رمضان» لدعم برنامج «بٌتك
بٌتً»
ً
اإلرشاد
جمعٌة
أقامت
المبارك،
رمضان
لشهر
جمعٌة
أقامت
خوري
الثقافة غطاس
وزٌر
استقباالمعالً
برعاٌة
الخط "أهبلً
السبت
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واإلصبلح
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مقامات"" فً
العربً "
معرض
واإلصبلح
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ورئٌسات
شباط من
 23حشد
بحضور
،2017
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20
السٌدات.2017
إلى  5آذار
الذهب) من
سوق
بٌروت (
الجمعٌات.
وممثبلت
القانونً واإلداري للوزٌر خوري األستاذ
المستشار
بحضور
المبل ّ
ممثبلً
الجمهورٌة
سماحة مفتً
والشٌخ ببلل
تلحوق،
نعٌم
مونة بلدٌة من
متعددة من:
منتوجات
المعرض
تضمن
اإلقلٌمجمال
المهندس
الجمعٌة
ورئٌس
درٌان ،
إعدادعبد
الشٌخ
ff
بعلبك،
عكار،
بٌروت،
اللطٌففً
السٌدات
محٌو وعدد من أعضائها ،والمسإول السٌاسً للجماعة
ومفرزة،
والفاكهة ،قلوبات ،مربٌات ،معجنات جاهزة
اإلسبلمٌة فً بٌروت األستاذ عمر المصري ،وحشد من
حلوٌات منوّ عة ،ثٌاب صبلة ،هداٌا ،حُ لى وزٌنة رمضان.
الشخصٌات واإلعبلمٌٌن .المعرض ٌستم ّر لغاٌة الخامس من
"20
وٌتضمنبٌتً
مساء "بٌتك
برنامج
حتىلدعم
الظهرٌعود
المعرض
ُذكرمنأن رٌع
ٌ
التاسعة
العاشرة قبل
آذار،
محتاجة.
منازل
لتؤهٌل ّ
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أسروعقٌل
العوٌد
وتؤثٌث فادي
للخطا َطٌن
لوحة
مجسمات حروفٌة.

لقاءات قسم «سما» الستقبال رمضان
تحت عنوان «قٌمتنا أنت» أقام قسم سما للدعوة النسائٌة
لقاءٌن لؤلعضاء من طالبات وسٌدات احتفا ًء بحلول شهر
رمضان الكرٌم.
حضر اللقاء األول حوالً  120سٌدة وتخلله فقرات متنوعة
ومناجاة مع فرقة النور وكلمة لؤلستاذة هنادي الشٌخ نجٌب
تح ّدثت فٌها عن مفهوم القٌمة اإلنسانٌة ،وت ّم تقدٌم هدٌة
تذكارٌة لها تقدٌرا لجهودها.
أما اللقاء الثانً فحضره  40سٌّدة ،ألقت فٌه اآلنسة ندٌن
fقزوٌنً كلمة ممٌزة سلّطت فٌها الضوء على أن قٌمة
اإلنسان األساسٌة هً من خبلل إنجازاته فً خدمة المجتمع.
ث ّم تم تكرٌم كبلً من السٌدة سمر الباشا على تفانٌها فً
مٌدان العمل الصحً االجتماعً فً جمعٌة المقاصد
الخٌرٌة اإلسبلمٌة واألستاذة مروة محٌو (أستاذة فً
الجامعة األمٌركٌة) إلصدار أول رواٌة لها باللغة
االنكلٌزٌة.

اإلرشاد واإلصالح تشارك فً مهرجان
منور بالمٌدان"
"رمضان َّ
شاركت جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح فً المهرجان الذي ّ
نظمته
الجمعٌات األهلٌة فً بٌروت لمناسبة استبانة رمضان بعنوان
"رمضان منوَّ ر بالمٌدان" وذلك ٌوم الخمٌس  25أٌار .2017
افتتح المهرجان بحضور سعادة النائب الدكتور عماد الحوت
وعضو مجلس بلدٌة بٌروت المهندس مغٌر سنجابة ،وعدد من
رإساء وممثلً الجمعٌات المشاركة فً المهرجان ،وحشد كبٌر
من األهالً وأطفالهم الستقبال شهر رمضان المبارك.
تخلّل المهرجان زواٌا متع ّددة للجمعٌات المشاركة وألعاب نفخ
وألعاب ترفٌهٌة لؤلوالد ورسم على الوجه ،كما ض ّم جناح
f
جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح زواٌا لبٌع منتوجات ٌعود رٌعها
لبرنامج "بٌتك بٌتً" لتؤهٌل وتؤثٌث أسر محتاجة ،وتوزٌع مواد
تعرٌفٌة عن برنامج " ثابر" لدعم أقساط الطلبة المعسرٌن،
وبرامج رعاٌة األسرة ومكافحة اإلدمان وحقوق اإلنسان
وعرضا ً ألعمال "قطاف" لؤلعمال اإلنسانٌة ،ومونة رمضان
من أعمال سٌدات المناطق ،وركنا ً لبٌع مؤكوالت السلطان.

أطفالنا أبطالنا
أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح
نشاطا ً على صعٌد مساجد بٌروت
والمناطق المجاورة تحت عنوان
"أطفالنا ابطالنا" .بدأ النشاط أول
فجر من شهر رمضان المبارك،
حٌث منحت هدٌة فورٌة لكل طفل
أو طفلة (من عمر  12-5سنة)
ٌصلً الفجر جماعة فً مسجد
سٌدنا حمزة رضً هللا عنه ومسجد
fالسلطان محمد الفاتح.
بلغ عدد الهداٌا التً وزعت طوال
الشهر مع لٌلة القدر وصبلة العٌد
 3500هدٌة ،مع اإلشارة إلى أن
عدد األبطال جاوز  200بطل.
وقامت إدارة المساجد بتوجٌه
شهادات تقدٌر لئلخوة العاملٌن
والداعمٌن لهذا النشاط.

اإلفطار السنوي الداخلً لإلرشاد واإلصالح
بدعوة من الهٌئة اإلدارٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح وتحت عنوان "قٌمتنا أنت" ،تبلقى
ّ
أعضاء ومتطوعو
وموظفو الجمعٌة من بٌروت والمناطق على مؤدبة إفطار غروب ٌوم
السبت  17حزٌران  2017فً فندق الكومودور-بٌروت ،وقد بلغ عددهم ما ٌقارب ال 600
شخص.
استه ّل اللقاء بتبلوة من القرآن الكرٌم للطالب محمد ّ
غزاوي ،بعدها رحّ ب عرٌف الحفل
األستاذ خالد طقوش بالحضور منوّ ها بؤهمٌّة هذه اللقاءات التً تجمع أعضاء الجمعٌة من
مختلف المناطق واألقسام ،خاصّة فً شهر الخٌر والتقوى ،شهر رمضان ،مر ّكزاً على
ّ
وموظفٌها،
عنوان اللقاء "قٌمتنا أنت" حٌث أن قٌمة الجمعٌة هً بعاملٌها ومتطوعٌها
وباإلنسان الذي تقوم على خدمته الجمعٌة طٌلة العام .ثم ألقى رئٌس الجمعٌة المهندس جمال
كثٌر ِممَّن َ
خلق ،وعلٌنا
ضلَ ُه على
اإلنسان وف ّ
َ
محٌو كلمة جاء فٌها":إخوانً أخواتً ،كرّ َم هللاُ
ٍ
شعارنا هذه السنة
لذلك كان
نحنُ أٌضا ً أن نتعام َل مع ك ّل إنسان بكل كرام ٍة
َ
واحترام وقٌمةَ .
ٍ
فس
fفً رمضان (قٌم ُتنا أنت) .قٌم ُتنا أنت أٌها اإلنسان هً إعبلنٌ عن نب ِذ األنانٌ ِة
ِ
وبذل ال ّن ِ
ً
ٌكون
الخٌر ،وبؤن
حقٌقة هً باجتماعِ ِه وتعاو ِن ِه مع اآلخرٌن َلع َم ِل
اإلنسان
لآلخرٌن .فقٌمة
َ
ِ
ِ
َّبلح واإلصبلح .فً الجمعٌة .نماذ ُج
مجتمع
فرداً من جماع ٍة مإمن ٍة أو
ٍ
ٍ
مإمن ٌهدِفُ إلى الص ِ
كثٌر ْة من الموظفٌن والموظفات الذٌن ٌُخلِصون فً أعمال ِِهم ،ال ٌحسبون وقتا ً لعمل ِِهم .أٌها
ٌ
المضحّ ون شكراً لجهودكم وجزا ُك ُم هللاُ ك َّل خٌرْ  .فً الجمعٌة أٌضا ً إخوةٌ
وأخوات
الموظفون
َ
ْ
َّ
َّ
ْ
إلٌهم إال وكؤنهم موظفون متفرّ غون ،كٌفما تنقل َ
ت فً
متطوّ َ
عٌن ومتطوّ عات ال ٌحس ُبهُم الناظرُ ِ
المضحّ ون شكراً لجهودكم وجزا ُك ُم هللاُ ك َّل خٌر.
مراكز الجمعٌ ِة وجد َتهم .أٌها المتطوعون
َ
ِ
ُ
ً
ُ
الٌوم األول الذي تسلّ ُ
ت
حقٌقة
عرفت
مت فٌه هذ ِه المسإولٌ ِة فً الجمعٌة
منذ
سبب نجاحا ِ
َ
ِ
الجمعٌ ِة وتق ُّدمِهاُ .
ت  -قاد ًة كانوا أو
منذ الٌوم األول وأنا أرى فً الكثٌر من األخو ِة واألخوا ِ
ْ
ْ
ُ
ت
رأٌت اإلقدا َم والتفا ُع َل
بمسإولٌة،
والمتابعة
أفراداً -االهتما َم
والتعاون وتجاوُ ِز الخبلفا ِ
َ
الصدر وٌب ّ
والخٌر فً بلدِنا
األمل
ت
ت ممّا ٌشر ُح
شرُ بالخٌر .جمعٌ ُتنا هً إحدى منارا ِ
والعقبا ِ
َ
ِ
ِ
ُ
فخر وحب :قٌمتنا أنتم!"
لبنان وأقول لكم وبك ِّل ٍ

اإلفطار السنوي لطالب ملتقى النور فً بٌروت
أقام ملتقى النور الطبلبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح إفطاره السنوي
fفً المسجد العمري الكبٌر ٌوم الجمعة  ٩حزٌران تخلّله برنامجا ً دعوٌا ً
وكلمة لمسإول ملتقى النور السٌّد خالد طقوش.

اإلفطار السنوي لطالبات فً ملتقى النور فً
بٌروت
أقام ملتقى ال ُّنور ّ
للطالبات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح إفطاره السنوي
لطالبات الدروس األسبوعٌة وأصدقاء الملتقىٌ ،وم اإلثنٌن  ٔ٩حزٌران
 ،ٕٓٔ٧فً قاعة المهى فً مسجد ذي النورٌن  -بٌروت.
f
تخلل اإلفطار ألعابا ً ترفٌهٌة متنوعة ،مما أضفى جواً من التآلف والمرح،
كما تم توزٌع هداٌا للرابحات ،وهداٌا تذكارٌة للطالبات عبارة عن حقٌبة
وسجادة صبلة.

اإلفطار السنوي للفتٌان والطالب فً بعلبك
ّ
نظم مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصبلح  -بعلبك إفطاره السنوي للفتٌان ٌوم
الثبلثاء  25رمضان ،فً مسجد الصحابً
الجلٌل أبو عبٌدة عامر بن الجراح البساتٌن،
تخلّله أنشطة ترفٌهٌة ،ودرس "أنا مسلم" مع
مسإول مركز غدي فً بعلبك األستاذ حمزة
دٌاب ،تبله ذكر ودعاء ،وصبلة المغرب وصبلة
العشاء والتراوٌح ،ثم صبلة قٌام اللٌل والوتر
fوقراءة قرآن.
كما أقام ملتقى النور الطبلبً ٌوم الخمٌس 27
رمضان إفطاراً طبلبٌا ً وقٌام فً مسجد
أبو عبٌدة ،بحضور ومشاركة الشٌخ أٌمن عبد
الوهاب والشٌخ محً الدٌن القبرصلً ،ألقى
خبلله الشٌخ أٌمن عبد الوهاب كلمة تبلها صبلة
التراوٌح ث ّم قٌام اللٌل وصبلة الفجر.

اإلفطار السنوي لطالب ملتقى النور فً
عرمون .
أقام ملتقى النور الطبلبً فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصبلح إفطاره السنوي
للطبلبٌ ،وم الجمعة  16حزٌران
 ،2017فً مسجد ومركز الحسن-
عرمون ،تخلله كلمة لمسإول قسم
f
الدعوة العامة فً المركز الشٌخ محمد
الحنجول ،وكلمة لمسإول الملتقى الشٌخ
محمد ناصر ،ودعاء من الشٌخ الحافظ
صبلح الدٌن المغربل.

اإلفطار السنوي لمركز غدي للناشئة فً
عرمون

أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح إفطاره السنوي العام ،الذي شارك فٌه حوالً  60فتى وفتاة من عمر 7
حتى  13سنةٌ ،وم الثبلثاء  13حزٌران  ،2017فً قاعة مركز الحسن عرمون ،تخلّله ألعابا ً تنافسٌة تضمّنت مواضٌع
f
متع ّددة مثل غزوة بدر ،الصدق ،الصٌام الصحٌح ،األشهر الهجرٌة وغٌرهم ..ثم تم توزٌع جائزة رمزٌة للفرٌق الفائز ،تبلها
صبلة المغرب وطعام اإلفطار .واخ ُتتم بتوزٌع هداٌا للمناسبة على الجمٌع وأخذ الصور التذكارٌة.

اإلفطار السنوي للفتٌان فً بٌروت وعرمون

.

ّ
نظم ملتقى النور فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح إفطاره السنوي
للفتٌانٌ ،وم األحد  18حزٌران  ،2017فً مسجد ومركز الحسن-
عرمون ،تخلله كلمة للشٌخ الحافظ صبلح الدٌن المغربل عن "حُب
القرآن" ،ثم أداء صبلة المغرب ودعاء.
كما أقام قسم الفتٌان إفطاراً خاصا ً بطبلبه ٌوم األربعاء 21
fحزٌران  2017والموافق  26رمضان فً قاعة مركز السلطان،
وذلك بحضور أعضاء القسم واإلخوة اإلدارٌٌن وما ٌقارب 50
طالب ،تضمن اللقاء :تبلوة قرآن وأذكار وكلمة توجٌهٌة ألقاها
مسإول قسم الفتٌان فضٌلة الشٌخ نبٌل الخطٌب ،حضَّ فٌها الطبلب
على أهمٌة لٌلة القدر وأهمٌة فعل الخٌر ،واختتم اللقاء بدعاء من
الطالب خالد اسكندرانً.

احتفال تكرٌمً لفرٌق عمل "قرٌة غدي
الرمضانٌة" فً طرابلس ـ
أقام مركز غدي فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح  -طرابلس ،إفطارا تكرٌمٌا لفرٌق العمل
الذي ساهم بإنجاح نشاط "قرٌة غدي الرمضانٌة لعام ٖٔٗ٨هـ" وذلك ٌوم األربعاء ٗٔ
حزٌران فً مطعم الفٌحاء  -مٌناء طرابلس.
تقدم الحضور ممثلٌن عن الرعاة :ممثل غرفة التجارة والصناعة األستاذ محمد عبٌد،
رئٌس بلدٌة عٌون الغزالن ،ممثل الجامعة المرعبٌة األستاذ عبلء مرعبً بشخص ماهر
بك مرعبً ،ممثلة مإسسة اللواء الشهٌد وسام الحسن الدكتورة فدا الحسن ،ممثلة شركة
برال اآلنسة سنا نزٌه مقدم ،ممثلة شركة هاتٌكو السٌدة جمال عجاج عٌوش ،مدٌر مطعم
األستاذ عز الدٌن غندور ،ممثلة ثانوٌة روضة الفٌحاء األستاذة لمى كجا،
الفٌحاء
ممثلة كلٌة الصحة فً الجامعة اللبنانٌة األستاذة سحر دندشً درنٌقة ،ممثلة محبلت
شهال للعطارة السٌدة نسرٌن دٌاب شهال ومدٌر أوركٌد آٌس كرٌم السٌد أبو بشٌر
fالدبوسً.
استهل اللقاء بتبلوة آٌات من القرآن الكرٌم من المتطوع عبد الوهاب نحّ اس ،ثم رحّ بت
اآلنسة آٌة شمٌسم بالحضور وق ّدمت نشاطات تفاعلٌة هادفة مع المتطوعٌن الذٌن فاق
عددهم ٓ٘ٔ متطوع ،كما قدمت مقطعا ً ِّ
ٌلخص فقرات ونشاطات القرٌة.
ثم ق ّدم رئٌس مكتب طرابلس فً الجمعٌة المهندس وائل زمرلً عرضا ً للمبنى الجدٌد
لمركز العبلمة الشٌخ حسٌن الجسر الثقافً قرب جامع الغندور ،الذي تنوي الجمعٌة
افتتاحه عما قرٌب ،والذي ٌحتاج بذل جهود ودعم من كل األٌادي الخٌِّرة الطرابلسٌة
والشمالٌة للنهوض به .وإنجازه لٌكون فً خدمة الدٌن والمدٌنة ،وهو ٌحتاج إلى مبلغ ٕٓ
ألف دوالر شهرٌا ً لسداد أقساط ثمنه على مدار خمس سنوات.

احتفال تكرٌمً لفرٌق عمل "قرٌة غدي
الرمضانٌة" فً طرابلس ـ
كما أعلنت مدٌرة دورة غدي للناشئة اآلنسة آٌة صٌادي عن دورة "الٌنابٌع
الصٌفٌة" التً تنطلق للسنة السابعة على التوالً ،والتً تهدف إلى النهوض
بالناشئة من خبلل بناء طفل صالح ٌعتز بدٌنه محب للعلم ،خلوق ،إٌجابً
ومتعاون ،وذلك من الفترة الممتدة من ٖ تموز إلى ٖ آب على مدار خمسة
أسابٌع ،للفئة العمرٌة من  ٙإلى ٕٔ سنة ،وتضم الدورة ٌنابٌع الدٌن،
التكنولوجٌا ،العلوم ،الرٌاضة ،الترفٌه ،الفنون ،األخبلق ،وهً ستزٌن انطبلقة
المقر الجدٌد.
وفً الختام ،شكر مسإول اللجنة اإلعبلمٌة الشٌخ كمال عجم ،كل المتطوعٌن
على جهودهم الجبارة التً بذلوها إلنجاح هذا النشاط وإدخال الفرح والسرور
إلى قلوب أبناء المدٌنة الستقبال الشهر الفضٌل ،فهم الذٌن سهروا وتعبوا
f
وحصدوا ثمرة جهدهم مشاركة ٕٓٓ٘ من ناشئة طرابلس وأهالٌهم ،وأمل أن
ٌُقام هذا النشاط فً معرض رشٌد كرامً الدولً فً السنة المقبلة لٌستقبل كل
أبناء طرابلس والشمال.
وقدمت لجنة غدي المإلفة من مسإولة المركز جمال عجم زمرلً ،ومسإولة
العبلقات لٌلى رٌفً أفٌونً والمسإولة المالٌة ثنٌة المصري رٌدانً دروعا
تكرٌمٌة لجمٌع الرعاة ورسائل شكر للمتطوعٌن ،وتم التقاط صور تذكارٌة.

احتفال تكرٌمً ألبطال مسرحٌة «حكاٌتً مع
سمر» .
أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصبلح احتفاالً تكرٌما ً ألبطال مسرحٌة
"حكاٌتً مع سمر" ٌوم الثبلثاء  2أٌار
 2017فً قاعة مركز السلطان محمد
الفاتح ،تحدثت خبلله مسإولة مسرح غدي
السٌدة براءة المحمصانً عن أهداف المسرح
وأهمٌته فً صقل مواهب الطبلب ،ثم
ّ
وزعت مسإولة غدي األستاذة مٌساء منٌمنة
fومسإولة المسرح السٌدة براءة هداٌا تذكارٌة
ألبطال المسرحٌة نقشت علٌها أسماءهم مع
أبٌات من الشعر وضعت خصٌصا ً لهم.
تخلّل االحتفال ألعاب تنافسٌة وفٌدٌو عن
أوقات التحضٌر قبل العروض وما كان
ٌجري فً كوالٌس المسرحٌة على مختلف
مسارح بٌروت خبلل سنة ونٌف.

إفطار تكرٌمً لعطاء معلمات غدي فً دورة
شتاء 2017
أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصبلح حفل افطار تكرٌما ً لعطاء المعلمات فً
دورة شتاء ٌ 2017وم األربعاء  7حزٌران .2017
تضمّن تبلوة ما تٌسر من القرآن الكرٌم وأدعٌة
وأناشٌد ،كما كان للسٌدة رشا حرب عرٌفة الحفل
 fكلمات عذبة فً شكر جهود وعطاء فرٌق العمل،
وكلمة دائرة العمل الدعوي النسائً ألقتها السٌدة
إنعام صفصوف التً أسقطت فٌها ِق ٌَم شعار
رمضان على أعمال غدي .واختتم اللقاء بؤلعاب
ترفٌهٌة تفاعلٌة اشترك فٌها أبناء المعلمات.

إفطار تكرٌمً للطالب المستفٌدٌن من برنامج
المنح التعلٌمٌة «ثابر»
أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح حفل إفطار تكرٌمٌا ً على شرف الطبلب المستفٌدٌن
من برنامج المنح التعلٌمٌة "ثابر" ضمن برامج قطاف لؤلعمال اإلنسانٌة ،وذلك غروب
ٌوم الثبلثاء  21حزٌران  2017فً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح فً بٌروت،
حضره عدد من أعضاء الهٌئة اإلدارٌة فً الجمعٌة ومسإولً الدوائر واألقسام
والطبلب مع أهالٌهم.
استه ّل اللقاء بتبلوة من القرآن الكرٌم للطالب ابراهٌم الحسن ،تبلها كلمة رئٌسة الجهاز
التعلٌمً فً قطاف السٌدة مروة الدغٌلً رحّ بت فٌها بالحضور وتح ّدثت عن أهمٌّة
دعم التعلٌم بالنسبة لجمعٌة اإلرشاد واإلصبلح إذ إنّ العلم هو الذي ٌساعد األمم فً
نهضتها وتطوّ رها ،ث ّم عرّ فت ببرنامج المنح التعلٌمٌة الذي بلغ سنته التاسعة ت ّم خبللها
تقدٌم  1400منحة تعلٌمٌة ،وتخرّ ج فٌها  60طالبا ً جامعٌاً ،وشكرت لجنة "ثابر" التً
fتض ّم  10سٌدات متطوعات ٌعملن على تؤمٌن التموٌل لصندوق المنح التعلٌمٌة.
ً
كلمة عرضت فٌها ألهمٌّة دعم
بعدها ألقت مسإولة لجنة "ثابر" ،السٌدة أمل طقوش،
ومساعدة الطبلب المتفوقٌن الذٌن ٌساهمون فً نهضة المجتمع وتنمٌته ،وشكرت
أعضاء اللجنة على جهدهنّ حٌث استطعن خبلل شهور معدودة تؤمٌن $25000
للصندوق من خبلل أنشطة متنوعة وممٌزة ،وقد كان لهذا المبلغ دور مهم فً تسدٌد
أقساط الطبلب .و َدعت فً نهاٌة كلمتها جمٌع الطبلب إلى أن "ٌز ّكوا علمهم" عبر
توظٌفه فً مساعدة زمبلئهم وفً مختلف أعمال الخٌر التطوعٌة.
ث ّم ع ُِرض فٌلم مصوّ ر ألحد الطبلب المستفٌدٌن من البرنامج ،وهو الشاب محمد السٌّد،
شكر فٌها جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح على دعمها له فً مسٌرته الدراسٌة إلى أن تخرّ ج
محاسبا ً وأصبح إنسانا ً منتجا ً فً المجتمع.

إفطار تكرٌمً للطالب المستفٌدٌن من برنامج
المنح التعلٌمٌة «ثابر»
ث ّم ألقى كلمة الطبلب ،الشاب أحمد أبو سعٌد وهو طالب طب فً جامعة بٌروت
العربٌة ،شكر فٌها الجمعٌة على دعمه طوال فترة دراسته وعن طموحه فً
استكمال دراسة الطب.
بعد ذلك ،ألقى المدٌر التنفٌذي لقطاف المهندس ابراهٌم لبدي ،كلمة ّ
حث فٌها
الطبلب على التزوّ د من العلم ،ودعاهم إلى االجتهاد الدائم لٌكونوا أشخاصا
ممٌّزٌن فً مجتمعهم وللمساهمة فً استدامة هذا الخٌر كً ال ٌنقطع .كما دعاهم
إلى ر ّد الجمٌل ألهالٌهم الذٌن تعبوا وتحمّلوا المش ّقات من أجل إٌصالهم إلى أعلى
الدرجات العلمٌة.
ّ
المإثرة فً
بعدها ألقى السٌّد نشؤت الشمعة كلمة األهالً ،تح ّدث فٌها عن قصّته
تؤمٌن التعلٌم الجامعً لولده والصعوبات التً واجهته إلى أن قصد جمعٌة اإلرشاد
fواإلصبلح التً دعمته وفتحت له باب المساعدة فكان ذلك تحقٌقا لحلمه بؤن ٌرى
ولده المتفوّ ق مهندسا ً .وبكبلم ممزوج بغصّة ودموع شكر هللا على جعله فخوراً
بابنه المهندس الذي تق ّدم أمام الجمٌع وقبّل رأس والده.
اختتم اللقاء بتوزٌع هداٌا تكرٌمٌة للطبلب الذٌن بلغ عددهم  20طالباً ،وبكلمة من
السٌدة الدغٌلً دعت فٌها جمٌع الطبلب إلى التفوق المستمر وإلى السعً الدائم
لمساعدة غٌرهم من الطبلب وإلى أهمٌّة العمل التطوعً ،وشكرت الطبلب الذٌن
ٌتطوّ عون دون تر ّدد فً أعمال الجمعٌة المختلفة ،ثم وُ ّزعت استمارات التطوّ ع
على الطبلب.

نشاط إفطار ٌتٌم مع طالب ملتقى النور فً
عرمون
أقام ملتقى النور الطبلبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح  -عرمون إفطاراً ألٌتام
"دار األٌتام اإلسبلمٌة"  -خلدة ،وذلك ٌوم اإلثنٌن  12حزٌران  ،2017بمشاركة
حوالً  30متطوع من الطبلب.
f
تخلّله ألعابا ً ترفٌهٌة ،مباراة فً كرة القدم وكرة السلة ،باإلضافة لصبلة المغرب
وكلمة للشٌخ طارق صافتلً ،واخ ُتتم بتوزٌع الحلوٌات وكسوة العٌد.

نشاط إفطار ٌتٌم مع طالبات ملتقى النور فً
بٌروت
أقام ملتقى النور للطالبات فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصبلح إفطاراً ل 40
طفل ٌتٌم  /فقٌر فً حرج بٌروت
ٌوم األحد 11حزٌران ّ .2017
نظم
fهذا اإلفطار  30متطوعة تخلله
فقرات ترفٌهٌة ومسرحٌة هادفة
وألعاب متنوعة ،وبعد اإلفطار تم
توزٌع هداٌا وعٌدٌات لؤلطفال.

حواجز مح ّبة مع طالب ملتقى النور فً بٌروت
ضمن أنشطة حملة "قٌمتنا أنت" ومع اقتراب عٌد الفطر السعٌد قام عدد من
شباب ملتقى النور الطبلبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح بتوزٌع ٓٓٓٗ
معطر للسٌارات وأكثر من ٓٓٓ٘ صرة تمر وماء على المارة والسٌارات
ٌوم الخمٌس  ٕ٧رمضان فً مختلف المناطق من طرٌق الجدٌدة ،الكوال،
f
فردان ،مار الٌاس ،والحمرا ،حٌث ّ
وزع الشباب المعطر مع الهدٌة
وحرصوا على معاٌدة من فً السٌارات .وقد بادر العدٌد من المارة الى
تعلٌق المعطر مباشرة شاكرٌن للشباب هذه الهمة فً الدعوة الى هللا.

مهرجان "ع ٌّد معنا" الرابع فً عرمون
لمناسبة عٌد الفطر السعٌد ،وبرعاٌة معالً وزٌر المهجرٌن األمٌر
طبلل أرسبلن وبالتعاون مع بلدٌة مدٌنة الشوٌفات ومرافقة من الفرقة
الموسٌقٌة الكشفٌة فً فوج الحسن بن علًّ ،
نظمت جمعٌة اإلرشاد
واإلصبلح فً عرمون مهرجان "عٌّد معنا" الرابع ٌوم اإلثنٌن 26
حزٌران  2017ثانً أٌام عٌد الفطر المبارك ،فً مركز الحسن
وعلى مبلعب ثانوٌة رفٌق الحرٌري الرسمٌة ،واستمر لثبلثة أٌام،
تضمن ألعابا ً هوائٌة ،ألعاب كرمس ،ألعاب تنافسٌة ،زاوٌة فنون
وأشغال ٌدوٌة ورسم على الوجه ،ركنا ً خاصا ً أللعاب األطفال ،ركن
،
ألعاب متنوعة للبٌع،
وزاوٌة مؤكوالت ،باإلضافة إلى أنشطة متنوعة ،منها :مسابقتٌن
لملتقى النور للطالبات "حلٌّها باأللوان" و "منادٌل حلى" مع توزٌع
f
هداٌا فورٌة للمشاركات.
كما تخلل المهرجان سحب ٌومً (من خبلل بطاقات الدخول) على
 ،دراجات هوائٌة وغٌرها من
جوائز عدٌدة منها ألعاب
الهداٌا.
وككل عام كان لؤلطفال األٌتام والمحتاجٌن المستفٌدٌن من مركز
الحسن حصة من المهرجان ،حٌث وُ ِّزع علٌهم قسائم للمشاركة
باأللعاب كهدٌة لهم.
مع الشكر للرعاة الكرام ولكل من ساهم بإنجاح المهرجان من
متطوعً شباب وشابات ملتقى النور فً عرمون ،وكشافة فوج
الحسن بن علً..

ورشة عمل زٌنة رمضان وزٌنة العٌد فً
مركز غدي بٌروت

ّ
نظم مركز غدي للناشئة فً بٌروت
ورشتً عمل لتعلٌم كٌفٌة صنع زٌنة
رمضان وزٌنة عٌد الفطر بؤٌدي
المشاركٌن أنفسهم مع اآلنسة رٌّان
السباعً.
f
هدفت ورشتا العمل إلسعاد األطفال
وعائبلتهم واستشعار هذه الفرحة كلما رأوا
الزٌنة ،وألنّ هذه الفرحة ال تكتمل إال
بإسعاد اآلخرٌن عاد رٌع هذا المشروع
إلسعاد عائبلت محتاجة.

حفل الحصاد للدورات القرآنية للصغار في دار
إقرأ
أقام دار اقرأ فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح حفل
الحصاد للدورات القرآنٌة للصغار  12 5سنة)
لعام ٌ ،2016وم السبت  6أٌار  2017ت ّم فٌه
تخرٌج  76طالبا ً وطالبة لحفظ جزء ،جزأٌن،
ثبلثةأجزاء ،أربعة أجزاء وخمسة أجزاء.
f
تخلّل الحفل كلمة لمدٌر دار اقرأ الشٌخ د .باسم
عٌتانً ،وعرضا ً من وحً المناسبة وفقرة لنماذج
حفظ الطبلب ،حضره حوالً  250شخصا ً فً قاعة
ّ
ووزعت الشهادات
مركز السلطان محمد الفاتح،
والهداٌا على المتخرجٌن.

كرم لتمٌزها فً
المدرسة اللبنانٌة العالمٌة ُت َّ
مشروع تمام التطوٌري
ضمن فعّالٌّات "الملتقى األوّ ل لمشروع تجمّع تمام فً لبنان"
الّذي عُقد ٌوم الجمعة فً  30حزٌران  ،2017فً الجامعة
األمٌركٌة فً بٌروت بحضور ممثل وزارة التربٌة والتعلٌم
العالً المدٌر العام األستاذ فادي ٌرق ،ورئٌس الجامعة
وعمداء الكلٌّات ،ومدٌري المدارس الخاصّة والرسمٌّة
الشرٌكة ،وممثلً هٌئات تربوٌّة لبنانٌّة وعربٌّة كرّ م الفرٌق
الموجه لمشروع تمام المدرس َة اللبنانٌّة العالمٌّة إلنجازها
المرحلة األولى من رحلة تمام لل ّتطوٌر المستند إلى المدرسة
مُثنٌة على روح العمل الممٌّزة فً المدرسة اللبنانٌة العالمٌّة.
 fحضر التكرٌم ك ٌّل من رئٌس مكتب المستشارٌن فً جمعٌّة
اإلرشاد واإلصبلح األستاذ عمر طٌبً ،ونائب رئٌس
الجمعٌة رئٌس منسقٌّة الدعوة والتربٌة المهندس وسٌم
المغربل ،ورئٌس دائرة التربٌة والتعلٌم األستاذ سمٌح ّ
عز
الدٌن ومدٌر المدرسة د .خلٌل عجٌنة وفرٌق تمام فً
المدرسة.
هذا وتنوّ ه إدارة المدرسة بجهود الفرٌق القدٌرة وتتوجّ ه إلٌه
بال ّ
شكر الجزٌل وترجو له مزٌ ًدا من ال ّتؤلّق وال ّتمٌّز فً
المشارٌع التطوٌرٌّة القادمة بإذن هللا.

ٌوم ترفٌهً فً مهرجان للنازحٌن السورٌٌن
فً شانٌه
أقام قسم العمل التربوي للنازحٌن السورٌٌن فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح ٌوما ً ترفٌهٌا ً للطبلب
السورٌٌن فً مدرسة "تمٌّز" فً شانٌه ٌوم األحد
ف  7أٌار ،تخلّله ألعاب نفخ متنوعة وألعاب خشبٌة
fر
وعروض بهلوانٌة ورسم على الوجه ووجبات
الفطور والغذاء.
كان الهدف الرئٌس من النشاط إدخال الفرحة إلى
قلوب طبلب المدرسة والترفٌه عنهم.

دورة «على مائدة الرحمة»

أقام قسم سما الدعوي فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح
fدورة "على مائدة الرحمة "فً تفسٌر سورة مرٌم مع
األستاذة روٌدا عثمان ،شارك فٌها  85سٌدة.

المحاضرات الرمضانٌة األسبوعٌة فً
عرمون
ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانٌة األسبوعٌة،
أقام قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصبلح محاضرتٌن قٌّمتٌن بعنوان «السباق إلى
هللا» مع رئٌس هٌئة العلماء المسلمٌن سابقا ً الشٌخ
fالدكتور أبو بكر الذهبً ٌوم الثبلثاء ٗ رمضان
و"ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم" مع الشٌخ الحافظ عبد
اللطٌف حاج نجٌبٌ ،وم السبت  15رمضان
1438هـ ،فً مسجد الحسن عرمون.

مشروع «دبدوبة» مع طالبات ملتقى النور

.

ّ
نظم ملتقى النور للطالبات فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح
وبالتعاون مع
بإدارة ردٌنة العلً،
كرمس توزٌع هداٌا مشروع
"دبدوبة" إلدخال السرور إلى
قلب 200طفل مسكٌنٌ ،وم
األحد  18حزٌران  2017فً
كفرشوبا الجنوب ،حٌث
f
تخلل النشاط ألعابا ً تنافسٌة
وترفٌهٌة وسماع قصة وتوزٌع
هدٌة لكل طفل.
حضر الكرمس رئٌس بلدٌة
كفرشوبا ولجنة كفرشوبا
بإشراف الحاج قاسم قصب
والشٌخ ٌاسر سلٌمان.

محاضرة بعنوان "التربٌة فً عصر
التكنولوجٌا" .
أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح
محاضرة بعنوان "التربٌة فً عصر التكنولوجٌا"
لؤلهالً والمربٌّن ٌوم األربعاء  10أٌار  2017فً
قاعة مركز الحسن عرمون ،مع أخصائٌة اإلرشاد
العائلً والنفسً لؤلطفال ،حائزة على ماجستٌر باإلرشاد
من كندا،
fالنفسً المدرسً ،وشهادة ال
باإلضافة للخبرة بالتعامل مع األهل واألوالد -السٌدة
منال الشافعً ،حٌث تم البحث عن السبل التً تم ّكن
األهل من التعامل مع هذا الواقع ،وما هو العمر الذي
ٌمكن معه السماح لؤلطفال إستخدام مثل هذه األجهزة
والفترة الزمنٌة المسموحة إلستخدامها وغٌرها.

اختتام دورة «أتد ّبر قرآنً»
اختتم مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصبلح برنامج "أتدبر قرآنً" الذي استمر مدة  5أسابٌع
فً مادة خطة التفسٌر ،والكلٌات التدبرٌة ،والمفاتٌح التدبرٌّة
ٌ fوم األربعاء  24أٌار  2017فً مركز السلطان محمد
الفاتح.
ونال المشاركون فً نهاٌة الدورة شهادات مشاركة من مركز
مهارات للتدرٌب والتطوٌر.

اختتام دورة "قطوف دانٌة" الشتوٌة
.
للطالبات فً عرمون
اختتم ملتقى النور للطالبات فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصبلح  -عرمون دورته
الشتوٌة لعام  ٕٓٔ٧/ٕٓٔٙوالتً كانت
fتحت عنوان:
"قطوف دانٌة"
وذلك ٌوم السبت ٖٔ أٌار .ٕٓٔ٧

بالقراءة نحٌا»
إطالق برنامج « .
أطلق مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر
فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح برنامج
"بالقراءة نحٌا" ،وهو عبارة عن قراءة
كتاب شهري فً مجاالت الدعوة
والتربٌة والفكر ،حٌث ٌُ َبلّغ المشاركون
باسم الكتاب ،ومن ثم ٌُ َح َّدد موعد
لمناقشة الكتاب مع متخصصٌن.
fوكانت البداٌة ٌوم األربعاء  17أٌار
 2017مع كتاب "مدخل إلى التربٌة فً
ضوء اإلسبلم" لؤلستاذ عبد الرحمن
البانً ،ناقشه مدٌر دار اقرأ للعلوم
اإلسبلمٌة والعامة الدكتور باسم عٌتانً.

رحالت للسٌدات والناشئة فً بعلبك
أقامت سٌدات اللجنة الدعوٌة فً بعلبك رحلة
للطالبات إلى منطقة الشوف ٌوم اإلثنٌن 22
أٌار  ،2017حٌث زرن مغارة عٌن وزٌن
حٌث المناظر الطبٌعٌة وما خلّفته المٌاه من
نقوش على جدرانها ،ثم إلى منطقة الجاهلٌة
حٌث تم إعداد طعام الغداء ،تبله فقرة من
المدائح واألناشٌد.
f
fكما أقام مركز غدي فً بعلبك رحلة ترفٌهٌة
لطبلبه إلى منطقة "جب جنٌن"  -البقاع ٌوم
الخمٌس  25أٌار  ،2017اس ُتهلت بتناول
طعام الفطور فً شتورا ،ثم التوجه إلى حدٌقة
جب جنٌن ،تبلها قضاء أوقات ممتعة فً
مدٌنة المبلهً واخ ُتتمت بتناول طعام الغداء
والصبلة.

مشاركة نادي الحسن الرٌاضً فً بطولة البحر
المتوسط للكٌك بوكسٌنغ
برعاٌة رئٌس إتحاد بلدٌات المتن األعلى ورئٌس بلدٌة رأس المتن األستاذ
مروان صالحةّ ،
بطولة البحر
نظم اإلتحاد اللبنانً للكٌك بوكسٌنغ
المتوسط المفتوحة ،فً ستادٌوم عصام مكارم الرٌاضً فً بلدة رأس
المتن ،أٌام  7-6-5أٌار  ،2017بحضور رئٌس اإلتحاد العالمً األلمانً
كبلوس نونمخر ،ورئٌس اإلتحاد اللبنانً واآلسٌوي األستاذ عبد الرحمن
f
الرٌّس ،شارك فٌها عدة دول منها :لبنان ،فلسطٌن ،األردن ،العراق،
سورٌا ،مصر والسودان باإلضافة أللمانٌا والٌونان .وقد أحرز نادي
(ضمن نادي اللواء) المركز
الحسن الرٌاضً
الرابع بٌن  22نادٌا ً مشاركاً ،مع تمٌّز للطالب محمد الصالح.

مشاركة طالب ملتقى النور فً معرض "رحلة
كونٌة فً ملكوت هللا"
شارك شباب ملتقى النور الطبلبً -
عرمون فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح فً
معرض "رحلة كونٌة فً ملكوت هللا" الذي
افتتحته الرابطة العلمٌة الفلكٌة برعاٌة
مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة الشٌخ عبد
اللطٌف درٌان ممثبلً بمدٌر المركز
الصحً العام التابع لدار الفتوى الشٌخ
محمود الخطٌب وبحضور الدكتور فإاد
العرٌس ،والرئٌس العلمً للرابطة غٌاث
f
الجباخنجً والذي أقامه "وقف نهر العلوم"
فً مركز الوقف فً عائشة بكارٌ ،وم
اإلثنٌن  22أٌار  ،2017وجال الحضور
فً المعرض الذي تضمن مجموعة من
األعمال التً ُتبرز آٌات هللا فً الكون
والفلك من خبلل لوحات ومجسمات،
وتولَّى شباب الملتقى شرح اللوحات
للزائرٌن.

شهادة شكر وتقدٌر لإلرشاد واإلصالح من
اإلغاثة اإلسالمٌة
تسلّمت جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح شهادة شكر
وتقدٌر من اإلغاثة اإلسبلمٌة وذلك على تعاونها فً
حملة "أغٌثوا حلب" المخصصة إلغاثة النازحٌن فً
حلب  -سورٌا فً خرٌف وشتاء  ،2017وذلك ٌوم
الجمعة  12أٌار 2017فً مركز السلطان محمد
الفاتح فً بٌروت .وقد استلم الشهادة رئٌس الجمعٌة
fر
المهندس جمال محٌو من رئٌس مكتب بٌروت
لئلغاثة اإلسبلمٌة الدكتور عبد المنعم الداٌمً،
بحضور ك ّل مسإول العبلقات العامة فً اإلغاثة
العالمٌة الدكتور عبد الكرٌم عندانً ومدٌر العبلقات
العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح الدكتور ربٌع
قاطرجً.

زٌارات .
استقبلت جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح السٌّد ٌحً المطوّ ق ممثبلً اتحاد
المنظمات األهلٌة فً العالم اإلسبلمًٌ ،رافقه رئٌس جمعٌة دٌنٌز فناري
السٌد ٌافوز إٌنانٌ ،وم الجمعة  5أٌار  ،2017حٌث كان فً استقباله أمٌن
سر الهٌئة اإلدارٌة ومدٌر العبلقات العامة فً الجمعٌة الدكتور ربٌع
قاطرجً واألستاذ مصطفى الجردلً فً مركز السلطان محمد الفاتح فً
بٌروت.
هدفت الزٌارة إلى توطٌد العبلقة بٌن الطرفٌن ،ووجّ ه من بعدها إٌنان دعوة
لجمعٌة اإلرشاد واإلصبلح لزٌارتهم فً اسطنبول.
كما زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة الشٌخ
عبد اللطٌف درٌان ،فً دار الفتوى ٌوم الخمٌس  25أٌار  ،2017لتهنئته
بقدوم شهر رمضان المبارك واطبلعه على أنشطة الجمعٌة خبلل هذا الشهر
f
ضمن حملة قٌمتنا أنت ،وجرى التباحث بالقضاٌا الوطنٌة واالجتماعٌة
ترأًّس الوفد رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو ،وض ّم كبلّ من السادة السٌد
بشٌر حرٌري ،والمهندس محمد سنو ،والدكتور ربٌع قاطرجً ،والسٌد
راشد مكداش ،والمحامً عبد العزٌز جمعة ،والمهندس عبد السمٌع
الشرٌف
وزار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح مدٌر عام قناة المستقبل السٌد
رمزي جبٌلً ٌوم الثبلثاء  6حزٌران  2017فً مبنى التلفزٌون ،حٌث
جرى التداول ببعض المقترحات اإلعبلمٌة المشتركة .ض ّم الوفد أمٌن سر
الجمعٌة الدكتور ربٌع قاطرجً ،ورئٌس دائرة العبلقات العامة المهندس
محمد سنو ،ورئٌسة دائرة اإلعبلم السٌدة جنان منٌمنة والسٌد محمد
الفاكهانً.

مباركات

تبارك دار اقرأ فً جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح
لؤلخت سناء صنجً لختمها القرآن الكرٌم حفظا ً
على الحافظة الجامعة هدٌة الركبً برواٌة حفص
عن عاصم فً  28رمضان 1438
f
كما تبارك دار اقرأ لؤلخت جنان الجارودي لختمها
القرآن الكرٌم بقراءة كسائً فً شهر رمضان
تبلوة واألخت عنبرة مقموق بقراءة عاصم تبلوة
واآلنسة مروة سنو بقراءة ٌعقوب على األستاذة
الجامعة هدٌة الركبً فً  29رمضان .1438

مباركات

.

تبارك جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح لرئٌسة دائرة العمل
الدعوي النسائً السٌدة رنا قاطرجً ،فوزها بالمركز
fاألول فً دورة حقوق اإلنسان التً نظمتها جامعة الجنان
والمعهد الدولً لحقوق اإلنسان فً فرنسا ،وحصولها
على منحة إلى المعهد فً فرنسا لتخضع لدورة فً حقوق
اإلنسان خبلل الصٌف
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