5

لشهر نيسان 2018/1439

افتتاحٌة النشرة
« 34ربٌعا...نحو عمل إنسانً متقن»
بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل ثم الحمد هللا...
الحمد هلل أوال وآخراً،
الحمد هلل باطنا ً وظاهراً،
الحمد هلل قبل العمل وبعد العمل،
الحمد هلل عند النجاح وعند الفشل،
والصالة والسالم على سٌدنا محمد خٌر خلق هللا وخاتم الرُّ سل وبعد،
فإنّ جمعٌتنا الٌوم تبلػ عامها الرابع والثالثٌن ،وهً التً تؤسست فً نفس هذا الٌوم من
نٌسان  1984على أٌدي ثلّة من الشباب فً بٌروت فً حقبة عصٌبة مرّ ت على لبنان
f
حال من الدمار وازدٌاد
خالل الحرب األهلٌة .فقد أبى هإالء الشباب أن ٌَ َروا بلدهم فً ِ
الحاجات اإلنسانٌة ،فؽرسوا بذرة الخٌر تلك وحملوا على عاتقهم شؽفا ً َمهمَّة العلم والعمل
والدعوة إلى هللا عبر إنشاء جمعٌة خٌرٌة إسالمٌة تهدؾ لنشر الخٌر وم ّد ٌد العون لكل
محتاج ،ونشر ِق ٌَم اإلسالم واألخالق فً قلب لبنان النابض بالخٌر بشكل عام ،وفً
المجتمع البٌروتً بشكل خاص.
لقد قامت الجمعٌة منذ تؤسٌسها على فكر إقامة الدٌن وأخالقه السامٌة و ِق ٌَمِه المجٌدة ودعم
ً
ٌن َما
مإسساته المجتمعٌّة النافعة،
استجابة لقول هللا سبحانه وتعالىَ :ش َر َع لَ ُكم م َِّن ال ِّد ِ
ٌن
ك َو َما َو َّ
ٌسى أَنْ أَقٌِمُوا ال ِّد َ
ُوسى َوعِ َ
ص ٌْ َنا ِب ِه إِب َْراهٌِ َم َوم َ
َوصَّى ِب ِه ُنوحً ا َوالَّذِي أَ ْو َح ٌْ َنا إِلَ ٌْ َ
َو َال َت َت َفرَّ قُوا فٌِ ِه" (الشورى .)13:كما نشؤت الجمعٌة على مبدأ أن رعاٌة شإون المجتمع

افتتاحٌة النشرة
« 34ربٌعا...نحو عمل إنسانً متقن»
العامّة والخاصّة ،فرضٌ كفائًٌّ الز ٌم على المستطٌع من األفراد والمإسسات األهلٌة ومن
مبادئها األساسٌةّ :
بث روح التآلؾ والتعاون بٌن مإسسات المجتمع والعاملٌن فٌه من كل
أطٌاؾ المجتمع ،لنشر الخٌر واإلٌمان وال ِق ٌَم والعمل الصالح فً المجتمع اللبنانً.
رسالتنا هً" :إرشاد وإصالح الفرد والمجتمع على هدي رسالة اإلسالم وخدمتهما ،من
خالل استثمار الطاقات فً عمل مإسسًّ حضاري متخصّص ،فً المٌادٌن الدعوٌّة
والتربوٌّة والخٌرٌّة واالجتماعٌّةٌ ،داً بٌد مع العاملٌن لنهضة اإلنسان".
أمّا رإٌتنا فهً" :حضور فاعل إٌجابًّ رائد فً لبنان ألجل مجتمع مإمن متكافل
ساع فً نشره".
واع محبٍّ للخٌر ٍ
ومتكاملٍ ،
إنها رسالة نشر الدعوة وفعل الخٌر ،رسالة ؼرس العلم ونفع الؽٌر...
f
وإذا كان المإرِّ خون ٌع ُّدون الجٌل ثالثا ً وثالثٌن سنة ،فإن الجمعٌة الٌوم ُت َو ّدع مرحلة
الجٌل األوّ ل وتستقبل الجٌل الثانً .وها هو هذا الجٌل األوّ ل ٌنقل الرسالة للجٌل الذي
ٌلٌه ،وٌنقل تجربة كاملة من العمل الدإوب بمحاولة تقدٌم تجربة وراثة النبوَّ ة بعمل
إنسانً متقنٌ ،لٌق بعظمة الرسالة وعظمة َمن حملوها من قبل.
فحسبُنا ٌا ربّنا أ َّنا حملنا الرسال َة راؼبٌن إلٌك أن تتق َّبلَها م ّنا ،ونعم ُل لتحمٌلها ل َمنْ ْ
خل َفنا
بك ِّل ِج ّد.
ُ
ٌ
تتوارثها األجٌال.
إ ّنها رسالة األفعال ال األقوال ،إ ّنها...
رسالة

أعمال قطاف خالل نٌسان
ضمن مشارٌعها الخٌرٌة فً شهر نٌسان لعام ّ ،2018/1439
نظمت قطاؾ لألعمال اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح مجموعة من األعمال واألنشطة لعائالت محتاجة وأٌتام ومس ّنٌن فً مختلؾ المناطق اللبنانٌة ولمختلؾ
الجنسٌات.
فمن حٌث التوزٌعات العٌنٌّة واأللبسة الصٌفٌة الجدٌدة ّ
وزعت قطاؾ فً مركزها فً بٌروت ضمن مشروع " كسوة
الصٌؾ" الثٌاب على  922عائلة على مدار  4أٌام ،باإلضافة الى الحصص العٌنٌة التً ّ
وزعت فً مخٌّم الداعوق
على  109عائالت ،وحرامات على  483عائلة.
أما بالنسبة لأللبسة المستعملة فكان لها حصّة من التوزٌعات فً هذا الشهر فقد ت ّم توزٌع الثٌاب على  550عائلة لبنانٌّة
وفلسطٌنٌّة وسورٌّة فً مختلؾ المناطق اللبنانٌة من مخٌم الراشدٌة وبرقاٌل ع ّكار ومخٌّم البداوي فً الشمال اللبنانً.
كما ن ّفذ المستوصؾ الجوّ ال رحالت طبٌة حٌث جال للكشؾ عن  468مرٌض وإعطائهم اإلرشادات واألدوٌة الالزمة
لمعالجتهم ،بإشراؾ طبٌب صحة عامة وأخصائً أطفال فً مناطق مثل تلة النمل وأنفة ودده وشكا والبترون.
وقد كان لألطفال والطالب نصٌب من أنشطة قطاؾ فقد ت ّم القٌام برحلة ترفٌهٌة الحدى حلقات الدٌن التابعة لقطاؾ
fالى  ,LAKE VILLAGEكما شارك فرٌق أٌتام قطاؾ بدوري Kick Boxingوقد حاز فرٌق قطاؾ على كؤس الدورة.
كما كان للمرأة فً هذا الشهر نصٌب كبٌر من االنشطة أٌضا ً فقد أقام قسم التنمٌة االسرٌة دورة حرفٌة صب وتزٌٌن
الشوكوال للسٌدات المسجلٌن فً برنامج التنمٌة ,باإلضافة الى لقاء مع السٌدة مً برهومً لزوم مواضٌع التؽذٌة
حضرتها  60سٌّدة ,ومحاضرة مع الدكتورة ؼنى ؼزٌري حول األمراض النسائٌة حضرتها  53سٌّدة ,واختتم القسم
المحاضرات المخصصة لهذا الشهر بمحاضرة مع الدكتورة رجاء شاتٌال حول المخدرات ومخاطرها حضرتها 110
سٌدة من قطاؾ.
ولم تقتصر أعمال قطاؾ على هذا بل شاركت فً ع ّدة لقاءات خالل الشهر كان أبرزها ورشة عمل حول الخطة
االستراتٌجٌة ,عبر ملتقى الجمعٌات االنسانٌة والتً تعتبر قطاؾ من االعضاء الفاعلٌن بها ,وكان للطالب نصٌب من
ّ
ووزعت كتب مدرسٌّة على 367
لقاءات قطاؾ ,فقد التقت مع طالبات ثانوٌة العالٌلً الرسمٌة للتعرٌؾ بؤعمالها,
طالبا ً فً بٌروت وع ّكار.
الجدٌر بالذكر أن هذه األعمال قد طالت مختلؾ المناطق اللبنانٌة من بٌروت الى طرابلس والشمال والجنوب اللبنانً
باإلضافة للمخٌمات الفلسطٌنٌّة.

اإلرشاد واإلصالح تفتتح معرض ومهرجان
أرٌج الربٌعً فً خلدة
برعاٌة محافظ جبل لبنان القاضً محمد مكاوي ممثالً بقائم مقام عالٌه
السٌدة بدر زٌدان ،افتتحت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح معرض أرٌج
الربٌع ٌ Areej Spring Festivalوم السبت  7نٌسان  2018فً منتجع
لٌانا – خلدة ،وحضره إلى جانب رئٌس وأعضاء الجمعٌة ،النائب د.
عماد الحوت ،مدٌر عام الطٌران المدنً السٌد محمد شهاب الدٌن ،المدٌر
التنفٌذي لتجمّع صناعًٌ الشوٌفات سهٌل المكحل وأمٌن السر خلٌل
الؽول ،أمٌن مكتب دٌوان المحاسبة اإلعالمً محمد العاصً ،عضو
مجلس بلدٌة بٌروت السٌدة ٌسرى صٌدانً ،ممثل مإسسة مخزومً السٌد
fطارق كعكاتً ،ممثلً تٌار المستقبل ولٌد دمشقٌة ورامً عٌتانً ،ومدٌر
عام قسم المعادالت والكولوكٌوم فً وزارة التربٌة عبد المولى شهاب،
وحشد من أهالً المنطقة وجوارها ومن أهالً بٌروت.
بداٌة ،رحّ ب مسإول مركز الحسن – عرمون ،السٌد خضر اآلؼا
بالحضور مركزاً على أهمٌة ما تقوم به جمعٌة اإلرشاد واإلصالح من
أعمال خٌرٌة ودعوٌة واجتماعٌة تعمل من خاللها على تقارب الناس
واستقطابهم من خالل اآلٌة الكرٌمة {ٌا أٌها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا( }...الحجرات .)13:ثم نوّ هت
السٌدة زٌدان فً كلمتها بؤعمال الجمعٌة المنوّ عة فً مختلؾ مراكزها
وتمنت التوفٌق والنجاح للمهرجان بمرافقه المتعددة.

اإلرشاد واإلصالح تفتتح معرض ومهرجان
أرٌج الربٌعً فً خلدة
تالها كلمة رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو الذي ر ّحب بالحضور
لمشاركتهم افتتاح مهرجان ومعرض الربٌع الذي سٌعود رٌعه لإلنفاق على
أعمال الخٌر والبر ،وقال" :وقصة جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة مع الخٌر
وعمل الخٌر قصة قدٌمة ،ال بل إن الجمعٌة قد أ ُ ِّس َست وأُنشِ ئت بهدؾ نشر
الخٌر والفضٌلة واإلٌمان بٌن الناس والوطن .جمعٌة اإلرشاد واإلصالح هً
قصة  34عاما ً من البذل العطاء بقلوب نقٌّة مخلصة وطاهرة لنشر الخٌر
والفضٌلة والعلم والتربٌة فً وطننا وفً مجتمعنا" .وذكر أن أعمال الخٌر هً
مسإولٌة كل فرد من أفراد المجتمع ولٌست حكراً على جمعٌة أو فئة دون فئة
وهً السبب األول فً تكاتؾ وتعاطؾ المجتمع .وشكر أعضاء الجمعٌة فً
fمركز الحسن -عرمون ،القائمٌن على هذا النشاط ،على حماسهم وعلى همّتهم
ومتابعتهم وعطائهم الدائم على هذا النشاط وسائر أنشطتهم وإنجازاتهم .كما
شكر الشركاء فً هذا المعرض وكل من ساهم فً إنجاحه.
ثم جال الجمٌع على زواٌا المعرض التً ضمّت أشؽاالً ٌدوٌة ،مونة بٌتٌة
قروٌّة من إعداد سٌدات من مختلؾ المناطق ،بٌاضات ،فوبٌجو ،تحؾ،
لوحات ،ألعاب ،كروشٌه ،ألبسة ،ثٌاب صالة ،أرتٌزانا ،صابون ٌدوي
وسٌرامٌك ،شوكوال ،أزهار طبٌعٌة وشتول ،هداٌا وزواٌا طعام وحلوٌات
منوّ عة ،باإلضافة إلى زواٌا خاصة باألطفال من ألعاب نفخ وألعاب هوائٌة،
وركن للفنون والرسم.
استمر المهرجان حتى ٌوم األحد  8نٌسان  2018من الساعة  10حتى  8مساء.

مقر
استقبال مرشحً االنتخابات النٌابٌة فً ّ
الجمعٌة
مع اقتراب استحقاق االنتخابات النٌابٌة فً أٌار  ،2018استقبلت جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح عدداً من المر ّ
شحٌن عن دائرة بٌروت الثانٌة من مختلؾ
اللوائح ،حٌث اجتمعوا مع رئٌس وأعضاء الهٌئة اإلدارٌة فتعرّ فوا على الجمعٌة
وأعمالها وعرضوا برامجهم االنتخابٌة ،وجرى التداول بع ّدة أمور ته ّم المواطن
اللبنانً عامة والبٌروتً خاصة ،والمرشحون هم السادة :الدكتور ربٌع حسونة
fعن الئحة "المستقبل لبٌروت" ،األستاذ صالح سالم والدكتور عماد الحوت عن
الئحة "بٌروت الوطن" ،القاضً خالد حمود عن الئحة "كرامة بٌروت" ،وك ٌّل
من المهندس ابراهٌم منٌمنة والمهندس حسن سنو والدكتورة فاطمة حماصنً
والمهندسة زٌنة مجدالنً والمهندس مروان الطٌبً عن الئحة "كلنا بٌروت".
ّ
هذا وٌسرّ جمعٌة اإلرشاد واإلصالح استقبال مختلؾ المر ّ
لالطالع على
شحٌن
برامجهم االنتخابٌة وتطلّعاتهم.

دولة رئٌس مجلس الوزراء سعد الحرٌري فً
زٌارة لجمعٌة اإلرشاد واإلصالح
دعا رئٌس مجلس الوزراء سعد الحرٌري الى "التصوٌت بكثافة فً السادس
من اٌار المقبل ،لقطع الطرٌق على كل المخططات التً تستهدؾ بٌروت
ووجودنا السٌاسً".
كالم الرئٌس الحرٌري جاء خالل زٌارته ظهر الٌوم مقر "جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح" فً تلة الخٌاط فً بٌروت ،بحضور المسإولٌن عن الجمعٌة وحشد
من المواطنٌن.
استهل اللقاء بتالوة عِ شر من القرآن الكرٌم ،ثم التعرٌؾ بنشؤة ونشاطات
الجمعٌة ومهماتها ،فً المجاالت الرعوٌة واإلنسانٌة واالجتماعٌة ونشر الدعوة
اإلسالمٌة وبناء المساجد والمدارس فً لبنان والخارج واالهتمام بالمحافظة
على االسرة.
fوتحدث رئٌس الجمعٌة جمال محٌو ،فر ّحب بالحرٌري وطرح الئحة مطالب
بٌنها "المحافظة على العائلة ككٌان أساسً فً بناء المجتمع والوطن وحماٌتها
من مخاطر التفكك واالنهٌار ،وإعطاء أبناء األم اللبنانٌة الجنسٌة ،وتحقٌق
العدالة فً توزٌع الوظائؾ العامة ،وإطالق الموقوفٌن االسالمٌٌن ،والمساواة
بٌن المواطنٌن فً الحقوق والواجبات ،ومحاربة الفساد ،والعمل على تعدٌل
قانون االنتخاب الن القانون الحالً قسم العاصمة والعدٌد من المناطق".
وش ّدد محٌو على "المحافظة على مإسسات المسلمٌن كدار الفتوى والمحاكم
الشرعٌة وؼٌرها" ،داعٌا ً إلى "دعم الجمعٌات الخٌرٌة كدار االٌتام االسالمٌة
ودار العجزة وجمعٌة المقاصد وتصنٌؾ جمعٌة اإلرشاد كجمعٌة ذات منفعة
عامة".

دولة رئٌس مجلس الوزراء سعد الحرٌري فً
زٌارة لجمعٌة اإلرشاد واإلصالح
وتح ّدث الحرٌري فشكر لرئٌس الجمعٌة واعضائها تنظٌم هذا اللقاء ،مشٌداً
بنهج الجمعٌة وتوجهاتها فً نشر تعالٌم الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ على
األسس الصحٌحة.
ّ
محط تقدٌر واهتمام الرئٌس
وقال" :لطالما كانت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
الشهٌد رفٌق الحرٌري ألنكم تتبعون الطرٌقة الصحٌحة ،ونحن سنستمر
بذلك ،ألن هناك كثٌرٌن ٌحاولون تؽٌٌر هذه األسس والتروٌج ألفكار وطرق
ؼرٌبة عن االسالم ،وسمعنا الكثٌر من هذه األفكار التً أدت إلى انجراؾ
بعض الشباب نحو طرق ؼٌر سلٌمة".
وتطرق إلى المطالبة بإنجاز قانون العفو عن المعتقلٌن اإلسالمٌٌن ،فقال:
"نحن نعمل على إنجاز قانون العفو ،ولكن هذا األمر ٌحتاج إلى توافق
fسٌاسً ،على أن ٌشمل الذٌن ٌستحقون بالفعل هذا العفو" .وأضاؾ" :نحن
نعمل من دون كلل لتحقٌق القانون فعالً ال قوالً ،ولكن لسوء الحظ نالحظ أن
َمن حرّ ض هإالء الشباب وؼرّ ر بهم ٌحاول اآلن المتاجرة بهذه القضٌة
ووضع المالمة على رئٌس الحكومة وهذا لن نسمح به".
ورأى أن "هناك من ٌحاول أٌضا ً ضم تجار المخدرات إلى هذا القانون،
ونحن لن نسمح بذلك ألن األخطار واألضرار الناجمة عن المخدرات ته ِّدد
األجٌال الطالعة وال تقؾ عند حدود".
وأكد الحرٌري أن "مسؤلة توزٌع الوظائؾ فً الفئة االولى تؤخذ فً االعتبار
حقوق الطوائؾ كافة ،ونحن لسنا فً وارد التنازل عن اي وظٌفة كانت،
وهذا ما نقوم به".

دولة رئٌس مجلس الوزراء سعد الحرٌري فً
زٌارة لجمعٌة اإلرشاد واإلصالح
واعتبر أن "الشكوى من فقدان الوظائؾ وفرص العمل مر ّدها إلى تعثر الوضع االقتصادي فً البلد جرّ اء عدم االستقرار
السٌاسً واألمنً الذي كان سائداً فً السنوات السابقة ،والحل لمشكلة البطالة ٌتمثل بتحقٌق النهوض االقتصادي فً البلد ،وهذا
ما عملنا ونعمل له خصوصا ً من خالل مإتمر "سٌدر".
وقال" :عندما انتخبنا العماد مٌشال عون رئٌسا للجمهورٌة وتم تؤلٌؾ حكومة الوحدة الوطنٌة ،حققنا استقراراً سٌاسٌا ً وأمنٌاً،
وعاد االنتظام للحٌاة السٌاسٌة والحوار بٌن كل األطراؾ .فكلما قو ٌَت الدولة ومإسساتها األمنٌة ،تعود هٌبة الدولة وفاعلٌتها،
وكل ما نقوم به حالٌا ً من تقوٌة الجٌش والقوى األمنٌة وتزوٌدها بالعتاد الالزم سٌإدي فً النهاٌة إلى تحقٌق الهدؾ".
وعن موضوع سالح "حزب هللا" قال" :إن البحث فً هذا الموضوع مرتبط بمسؤلة االستراتٌجٌة الدفاعٌة".
fوتطرق الى موضوع قانون االنتخابات والمطالبة بتعدٌله ،فقال" :نحن مستهدفون والهجمة علٌنا فً كل مكان .أٌام الرئٌس
الشهٌد رفٌق الحرٌري عام ألفٌن قسموا بٌروت إلى ثالث مناطق وفاز باإلنتخابات بالكامل ،عام  2009ؼٌّروا القانون وربحنا،
وفً اعتقادي أن االساس هو الناس .إذا نزلوا إلى صنادٌق االقتراع كما ٌجبٌ ،حبطون كل مخططات االستهداؾ من أي جهة
كانت .هناك معركة سٌاسٌة بامتٌاز فً السادس من أٌار ،وقدرنا أن نحافظ على حقوقنا".
وأٌّد الحرٌري مطلب إعطاء الجنسٌة ألوالد األم اللبنانٌة المتزوجة من أجنبً" ،ألن هذا حق لها وألنها األساس فً تكوٌن
العائلة وتنشئتها".
وأبدى استعداده لدعم الجمعٌات الخٌرٌّة الفاعلة فً المجتمع كً تستطٌع القٌام بالمهمات المنوطة بها فً خدمة الناس.
وفً ختام زٌارته ،دوَّ ن الرئٌس الحرٌري فً السجل الذهبً كلمة حٌَّى بها الجمعٌة على أعمالها وأنشطتها.

الشٌخ الدكتور ٌحٌى الغوثانً فً رحاب جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح
استضافت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح أستاذ القراءات القرآنٌة فً المسجد النبوي الشرٌؾ
الشٌخ الدكتور ٌحٌى الؽوثانً ،من  29آذار  2018إلى  9نٌسان
 .2018تخلل زٌارته مجموعة من األنشطة شارك فٌها حوالً
 1221شخصا ً فً مناطق ع ّدة ،هً طرابلس ،حٌث أقام دورة
«مهارات إبداعٌة فً حفظ القرآن الكرٌم» المستوى األول
 ،186/ومجلس قراءة كتاب « المنتقى من السنن» البن الجارود،
وفً بٌروت ،حٌث أقام مجلس قراءة كتاب «متن الؽاٌة
والتقرٌب» فً الفقه الشافعً ،ومجلس قراءة كتاب "األذكار"
لإلمام النووي ،ومجلس قراءة كتاب "نزهة النظر فً توضٌح
fنخبة الفكر فً مصطلح أهل األثر" ،وقراءة كتاب "سلم التوفٌق"،
ودورة «مهارات إبداعٌة فً حفظ القرآن الكرٌم» المستوى األول
 ،187/ومجلس قراءة كتاب " ُن َبذ العٌون فً سٌرة األمٌن المؤمون
" ،وفً صٌداّ ،
نظم محاضرة "سُباعٌات النجاح فً حفظ القرآن
الكرٌم".
كما قام الدكتور الؽوثانً بزٌارة ثلّة من المشاٌخ هم مفتً طرابلس
فضٌلة الشٌخ مالك الشعار ،ورئٌس دائرة أوقاؾ عكار فضٌلة
الشٌخ مالك جدٌدة ،وعمٌد كلٌة الشرٌعة فً لبنان فضٌلة الشٌخ
الدكتور أنس طبارة ،وفضٌلة الشٌخ محمود عٌتانً ،وفضٌلة
الشٌخ صالح مٌقاتً ،كما زار مركز علوم الحدٌث فً صٌدا.

تكرٌم المدٌر السابق لدار األٌتام اإلسالمٌة ضمن
لقاء "عادات إسالمٌة وتراثٌات بٌروتٌة"
تحت عنوان "عادات إسالمٌة وتراثٌات بٌروتٌة" أقامت جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح لقا ًء لسٌّدات بٌروتٌات استضافت فٌه المدٌر السابق لدار االٌتام
االسالمٌة ،األستاذ محمد بركات ،والداعٌة السٌدة ثناء قاطرجًٌ ،وم
األربعاء  25نٌسان  ،2018فً مطعم  ،La Terrasse Dbaiboوذلك
بحضور رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهندس جمال محٌو وبعض
أعضائها وحشد من  170سٌّدة بٌروتٌة.
افتتح اللقاء بتالوة عطرة قرآنٌة مع الشٌخ زكرٌا الطرابلسً ،ث ّم تحدث
بركات عن تارٌخ بٌروت ،وعن جؽرافٌتها وأسوارها وحدودها فً
القرنٌن الماضٌٌن ،ونوّ ه بؤه ّم عادات البٌارتة كالخطوبة والزواج ،وحٌاتهم
االجتماعٌة ومناسباتهم ومنها أربعة أٌوب ،وأنواع األطعمة ،ال سٌما
fالمفتقة.
بعدها تكلمت السٌدة قاطرجً عن صبر األنبٌاء عموما ً وخاصة سٌدنا
أٌوب وعرضت بإٌجاز أعمال الجمعٌة ومٌادٌنها األربعة .ث ّم ق ّدم محٌو
درعا ً ووساما ً تكرٌمٌا ً لبركات كعربون تقدٌر له وألعماله.
تخلل الحفل شرب القهوة وضٌافة المفتقة البٌروتٌة وهداٌا لجمٌع الحضور
وبٌع بعض المنتوجات البٌتٌة ٌعود رٌعها ألعمال خٌرٌة.
هذا وتخصّ جمعٌة اإلرشاد واإلصالح بالشكر مطعم دبٌبو على
استضافته ،وكوكتٌل الهواري ،ومإسسة تاكو ،ومصطفى عٌتانً لألدوات
المنزلٌة ،ومإسسة منذر بدر لألدوات المنزلٌة ،ومعجنات الطٌبات،
وماٌسترو للشورما والفروج.

زٌارة مدٌر عام تلفزٌون المستقبل رمزي جبٌلً

زار وفد من العالقات العامة واإلعالم فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح مدٌر عام تلفزٌون المستقبل رمزي
جبٌلً فً مكتبه فً سبٌرز ٌوم األربعاء فً 25
نٌسان  ،2018حٌث ت ّم شكره على على التعاون مع
fالجمعٌة إعالمٌا لإلضاءة على الخدمات التً تق ّدمها
للمجتمع فً مختلؾ مٌادٌنها العاملة وخاصة فً شهر
المبارك .ض ّم الوفد الدكتور محمد ربٌع قاطرجً
والمهندسة جنان منٌمنة والسٌد محمد الفاكهانً ،كما
ق ّدموا له التهانً بقدوم الشهر الكرٌم.

قسم الفتٌان ٌشكر مدٌرٌة األوقاف اإلسالمٌة
بعد اختتام دوري فتٌان بٌروت فً كرة القدم والذي أقٌم
برعاٌة المدٌرٌة العامة لألوقاؾ اإلسالمٌة ،ق ّدم مسإول
قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الشٌخ نبٌل
الخطٌب درعا ً تكرٌمٌة لمدٌر عام األوقاؾ اإلسالمٌة
سعادة الدكتور محمد أنٌس األرواديٌ ،وم األربعاء 11
نٌسان  ،2018شاكراً له حسن الرعاٌة الكرٌمة التً كان
لها األثر الكبٌر فً إنجاح الدوري.
كما تم تقدٌم درعا ً تكرٌمٌة لفضٌلة الشٌخ مازن قوزي
fلمواكبته وتمثٌله مدٌرٌة األوقاؾ فً الدوري

احتفال مسابقة حفظ "جزء عم" فً عرمون
أقام مركز ؼدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح احتفال
توزٌع جوائز مسابقة حفظ "جزء عم" للفتٌات المشاركات من عمر
 7حتى  13سنة ،فً قاعة مركز الحسن – عرمونٌ ،وم السبت
 21نٌسان .2018
اف ُتتح الحفل بتالوة عطرة للقرآن الكرٌم من المُشاركة لٌن زؼلول،
تاله كلمة إمام مسجد الحسن الشٌخ محمد الحنجول حول أهمٌة
حفظ القرآن منذ الصؽر ،بعدها ق ّدمت عرٌفة الحفل الطالبة هٌفاء
لبابٌدي فٌلما ً تم تصوٌره لعدد من المشتركات حول تجربتهن.
تال الفٌلم كلمة لمدٌرة مركز ؼدي فً عرمون السٌدة مً ترمانٌنً
fحول توفٌق رب العالمٌن لألعمال الخالصة لوجهه تعالى ،ثم تم
تسلٌم الجوائز على الشكل التالً:

الجائزة األولى / ٔ٥ٓ،ٓٓٓ :فازت بها الطالبة لٌن زؼلول
الجائزة الثانٌة / ٔٓٓ،ٓٓٓ :فازت بها كل من إسراء الخلٌل،
مٌمونة عبود ،مارٌا محً الدٌن
الجائزة الثالثة / ٧٥،ٓٓٓ :فازت بها كل من آٌة الخلٌل ،سارة
الحٌلة ،سمٌرة بهلوان ،سامراء أبو سلٌمان
باإلضافة لهداٌا عدٌدة عبارة عن شمعة علٌها إسم الرسول علٌه
الصالة والسالم وأشؽال ٌدوٌة من الكروشٌه ماركة .Örmek

السرطان ..الوقاٌة والعالج"
محاضرة "غول َّ
أقام قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح محاضرة بعنوان "ؼول السَّرطان..
الوقاٌة والعالج" ألقاها الداعٌة الدكتور فإاد
العرٌسٌ ،وم األحد  15نٌسان  2018فً مسجد
الحسن-عرمون ،وحضرها ثلّة من الرجال والنساء.
تناولت المحاضرة المواضٌع التالٌة:
 تعرٌؾ مرض السرطان مسببات المرض -fأنواعه
 أعراضه تشخٌص المرض الوقاٌة والعالجوفً الختام تم توزٌع أدوٌة مجانا ً لمن رؼب من
الحضور ،بإشراؾ الصٌدلً سمٌر جبق (صٌدلٌة
إٌناس  -عرمون) الذي نوجّ ه له كامل الشكر على
تعاونه الدائم مع المركز.

محاضرة "سرطان القولون:
أعراضه ،مخاطره وطرق الوقاٌة منه"
نظمت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح بالتعاون مع جمعٌة سعٌد للتوعٌة من سرطان القولون
والمستقٌم محاضرة بعنوان "سرطان القولون :أعراضه ،مخاطره وطرق الوقاٌة منه"،
وذلك ٌوم األربعاء فً  18نٌسان  ،2018فً قاعة مرٌم ابنة عمران -الكوال.
بداٌة رحبت رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند صقر بجمعٌة سعٌد وبالمحاضر
الدكتور سامر دوؼان وبالحضور ،مإكدة على أهمٌة التوعٌة الصحٌة فً المجتمع،
وشاكرة جمعٌة سعٌد على اهتمامها بنشر التوعٌة بكل لبنان ،ولفت النظر إلى أهمٌة
الكشؾ المبكر للمرض.
ثم عرّفت السٌدة هنا نمر بجمعٌة سعٌد وبتارٌخ تؤسٌسها وأهدافها وأهم أعمالها.
بعدها ألقى الدكتور سامر دوؼان أخصائً جراحة الجهاز الهضمً فً مستشفى
الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت ،محاضرة حول مرض سرطان القولون تناول فٌها
f
المحاور التالٌة:
 تعرٌؾ القولون ،األمراض التً ٌصاب بها القولون تعرٌؾ سرطان القولون ،مراحل سرطان القولون والمستقٌم العوامل التً تزٌد من اإلصابة فً سرطان القولون أهمٌة الفحص المبكر وإحصائٌات وشائعات فً سرطان القولون.أعقبها رد مستفٌض للدكتور على أسئلة واستفسارات الحضور الصحٌة.
وختمت السٌدة هنا نمر بشرح لمراحل نشوء سرطان القولون وتطوره على مجسم كبٌر
للقولون.
وفً الختام تم توزٌع فحوص مجانٌة للكشؾ المبكرعن سرطان القولون لمن رؼب من
الحضور.

دورة كٌفٌة التخطٌط للمبادرات المجتمعٌة
بالتعاون ما بٌن دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح ومجلس الشإون اإلسالمٌة بمنطقة اإلقلٌم فً جبل
لبنان ،أنهى برنامج "كلنا مسإول لتنمٌة المجتمع اللبنانً" الشق
األول النظري من دوراته التوعوٌّة ،مع الدورة السادسة واألخٌرة
من دوراته ،والتً أعطاها مدٌر مركز مهارات للتدرٌب
fوالتطوٌر الدكتور عبد هللا هنانو بعنوان" :كٌفٌة التخطٌط
للمبادرات المجتمعٌة" ،وذلك ٌوم السبت فً  14نٌسان  2018فً
قاعة مجمع المإسسات اإلسالمٌة ،الجٌة.
حضر اللقاء مجموعة من أعضاء الهٌئة اإلدارٌة للمجلس ولجانه
وأساتذة دور الكتاب المبٌن وطالب من األزهر.

اللقاء األول من سلسلة لقاءات دورة اإلسعافات
األولٌة فً سجن رومٌة
نفذ فرٌق "إنسان رؼم القضبان" فً دائرة العمل
االجتماعً اللقاء األول من سلسلة لقاءات دورة
اإلسعافات األولٌة التً تنفذها جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح بالتعاون مع المدٌرٌة العامة للدفاع
المدنً ،والتً أعطتها المدربة مارسٌل فارس
عون لعدد من األحداث ٌوم األربعاء فً 18
نٌسان  ،2018فً سجن رومٌة.
كما قام الفرٌق بتقدٌم مجموعة من األمتعة
واأللبسة للسجناء األحداث فً رومٌة.
f
تضمنت الدورة عدة مواضٌع منها :الكسور،
والنزٌؾ ،والدوار ،واالؼماء ،وكٌفٌة التعامل مع
هذه الحاالت بالطرٌقة الصحٌحة دون وجود
األدوات اإلسعافٌة معهم ،بل بما هو متوفر لدٌهم
إلى حٌن وصول المُسعفٌن.
تمٌز اللقاء بتفاعل األحداث وطرح األسئلة
واالستفسار عن بعض المشاكل الصحٌة التً
ٌواجهونها فً السجن وكٌفٌة التعامل معها.

دورة "إعداد مقدمً مشورة أسرٌة"
أقام التجمع اللبنانً للحفاظ على األسرة الدورة التدرٌبٌة الثانٌة
ضمن سلسلة دورات "إعداد مقدمً مشورة أسرٌة" ،مع مدٌرة
مركز "عٌن على بكرة للمساندة النفسٌة والتنمٌة األسرٌة" فً مصر
الدكتورة النفسٌة دالٌا الشٌمً ،وذلك أٌام  ،٧ ،٦و ٩نٌسان ،ٕٓٔ٨
فً قاعة مركز مرٌم ابنة عمران  -الكوال ،وحضرها ٖٕ مشاركا ً
من العاملٌن فً المجال النفسً واالجتماعً ،والمهتمٌن باإلرشاد
األسري.
تناولت الدكتورة دالٌا فً هذه الدورة بعض األمراض النفسٌة
fواالضطرابات التً قد ٌعانً منها الزوجٌن وتإثر على عالقتهما
كالوسواس القهري والهوس والكآبة .فعرّ فت بهذه األمراض
وعرضت ظواهرها معرجة على أسبابها .ومٌّزت الدكتورة بٌن
الطباع الشخصٌة وبٌن الحالة المرضٌة.
وألهمٌة مرحلة المراهقة ،تناولت الدكتورة فً الٌوم الثالث هذه
المرحلة العمرٌة شارحة التؽٌّرات التً تطرأ على المراهق
والصراعات التً تدور فً داخله وكٌفٌة التعامل معه.
ستقام الدورة الثالثة فً شهر حزٌران القادم.
الجدٌر بالذكر أن جمعٌة اإلرشاد واإلصالح هً عضو فً التجمع
ً
ممثلة بمركز أمان للمرأة واألسرة.
اللبنانً للحفاظ على األسرة

ختمة الشٌخ واصف الخطٌب الشهرٌة
أقامت دار إقرأ فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
الختمة الشهرٌة ،ختمة الشٌخ واصؾ الخطٌب
رحمه هللا ،فً منزل الشٌخ بسام الحمزاوي.
fحضرها  ٔ٥سٌدة تقرٌباً ،وألقت السٌدة نهى
الحلبً كلمة بعنوان "واجب كل سٌدة تعلّم العلوم
الشرعٌة" ،ثم إتمام الختمة والدعاء مع الحاجة
رندة عانوتً وبعض األناشٌد.

قسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن
ٌطلق دورة تقوٌة
أطلق قسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح دورة تقوٌة لصؾ الشهادة الرسمٌة "التاسع" ٌوم
الثالثاء  3نٌسان  2018فً مدرسة السالم التً ٌشرؾ علٌها
القسم فً منطقة الناعمة .وقد بلػ عدد الطالب  25طالبا ً وطالبة،
وتمٌز الجو العام بالحٌوٌة واإلٌجابٌة والشؽؾ إلى اكتساب
المعلومات من أساتذة ذوي خبرة عالٌة فً مجال التعلٌم.
والجدٌر بالذكر أن القسم ٌسعى من خالل تلك الدورات الى تمكٌن
الطالب وتحسٌن أدائهم االكادٌمً للحصول على أفضل النتائج
 fفً االمتحانات الرسمٌة.

ندوة
"المحاكمة العادلة وموجبات العفو العام"
ّ
نظمت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ندوة حوارٌة بعنوان "المحاكمة العادلة وموجبات العفو
العام" ٌوم الجمعة فً  30آذار  2018فً قاعة مركز مرٌم ابنة عمران  -الكوال،
وحضرها مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة سماحة الشٌخ عبد اللطٌؾ درٌان ممثالً بالقاضً الشٌخ
وسٌم الفالح ،ورئٌس فرع السجون فً قوى األمن الداخلً العقٌد ؼسان عثمان ،ورئٌسة
التجمع اللبنانً للحفاظ على األسرة المحامٌة مهى فتحة ،وممثلة "المفكرة القانونٌة" لور
أٌوب ،والمرشحة عن الئحة "كلنا بٌروت" نادٌن عٌتانً ،وممثلو جمعٌات وهٌئات مدنٌة،
وحشد كبٌر من الحقوقٌٌن وأهالً الموقوفٌن والمهتمٌن.
افتتحت الندوة بالنشٌد الوطنً اللبنانً وبترحٌب من مدٌر الندوة اإلعالمً محمد العرب
بالحضور والمحاضرٌن ،مركزاً على أهمٌة العدل فً حٌاة األمم والمجتمعات ،وعلى
f
مسإولٌات كل شرائح المجتمع تجاه إقامة العدل فً األرض ودفع الظلم عن األبرٌاء.
كلمة رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهندس جمال محٌو ألقاها عضو الهٌئة اإلدارٌة
السٌد جمٌل قاطرجً ،رحب فٌها بالحضور وأ ّكد على العدل وتعرٌفه وأهمٌته من خالل
آٌات من القرآن الكرٌم ،ومستشهدا بفصول من سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً تطبٌق
العدل بٌن الناس ،وداعٌا ً إلى تطبٌقه بشفافٌة فً بلدنا.
وقال" :إن تطبٌق المحاكمة العادلة فً لبنان وموجبات العفو العام تؤتً ضمن أعمال
برنامج حقوق االنسان فً دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة االرشاد واالصالح ،حٌث إن
هذا البرنامج هو برنامج توعوي تثقٌفً ٌهدؾ للمناداة بحقوق االنسان والمواطن اللبنانً،
وٌركز حالٌا على حقوق الموقوؾ وإعداد عاملٌن مٌدانٌٌن فً هذا المجال ،مع االهتمام
بقضٌة منح األم اللبنانٌة جنسٌتها ألبنائها.

ندوة
"المحاكمة العادلة وموجبات العفو العام"
أما كلمة النائب د.عماد الحوت فكانت عن دور المجلس النٌابً التشرٌعً فً مسؤلة العفو العام أو الضؽط لتسرٌع المحاكمة العادلة،
حٌث اعتبر أن العفو العام ٌكون عند الحاالت االستثنائٌة بؽٌاب االستقرار بالبلد ،وعند تعذرالوصول للعدل ،ألن االستقرار أساس العدل.
ولكن فً لبنان ومع وجود االستقرار ،فإنه ٌنقص بعض العدل ،وهذا ما ٌجبرنا إلى اللجوء لطلب العفو العام وإلنصاؾ بعض المتهمٌن.
وأكد د .عماد الحوت أن العفو العام ال ٌصدر إال من المجلس النٌابً وأول تشرٌع ٌجب العمل علٌه فً المجلس هو أن تكؾ ٌد المحكمة
العسكرٌة عن محاكمة المدنٌٌن ،وطالب باالستعجال بالمحاكمات وعدم تؤخٌرها ،ومن أهم التشرٌعات التً ٌجب العمل علٌها هً تعزٌز
استقاللٌة القضاء ورفع ٌد السٌاسٌٌن عنه.
أما كلمة أمٌن سر اتحاد الحقوقٌٌن اإلسالمٌٌن فً الشمال المحامً صبلوح فكانت عن مفهوم المحاكمة العادلة وعوائق تحقٌقها .وشكر
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على دعوتها وتسلٌط الضوء على هذا النوع من الظلم على اإلسالمٌٌن وؼٌرهم .واعتبر أن المحاكمة العادلة
تبدأ بمعاٌٌر لبنانٌة دولٌة ،حٌث إن لبنان قد وقّع على اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وعلى العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة
fوهو ملزم بتطبٌقها .وتحدث عن أهم أساسٌات المحاكمة العادلة ومنها :أن ٌُحاكم أمام محكمة عادلة شفافة وؼٌر منحازة ،وحق الموقوؾ
بالحرٌة وفً االطالع على المعلومات الخاصة به ،وحق االستعانة بالمحامً الخاص به قبل المحاكمة ،وحق االتصال بالعالم الخارجً،
وأن تكون محاكمة عادلة خالل مدة زمنٌة مقبولة ،والحق فً عدم التعرض للتعذٌب ،وؼٌرها من الحقوق التً ٌجب َتوفّرها فً لبنان من
خالل التوقٌفات والمحاكمات.
أما كلمة المسرحً والممثل زٌاد عتانً فكانت عن قضٌته وتجربته ،وقد تحدث عن بعض المشاهدات التً رآها خالل فترة توقٌفه،
مستشهداً ببعض القضاٌا التً ٌعتبرها ؼٌر عادلة وؼٌر منصفة وخصوصا فً ملؾ الموقوفٌن اإلسالمٌٌن ،كما تحدث عن معاناة األهالً
عند زٌارتهم ألبنائهم فً السجن ،وقد أخذ عهداً على نفسه بالدفاع عن المظلومٌن والمناداة بحقوقهم ،متمنٌا ً تطبٌق العدل فً جمٌع
المحاكمات ،معتبراً أن القضاء العادل حق للجمٌع بؽض النظر عن هوٌته أو دٌنه.
اختتمت الندوة باألسئلة والمداخالت من الحاضرٌن.

محاضرة " 25خطوة لتحقٌق مبادرة ناجحة"
ضمن برنامج كلنا مسإول لتنمٌة المجتمع اللبنانً،
فً دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح ،أعطى الدكتور أمٌر سوبره المحاضرة
الخامسة من سلسلة محاضرات البرنامج بعنوان
" 25خطوة لتحقٌق مبادرة ناجحة" ،وذلك ٌوم
السبت فً  9نٌسان  ،2018فً قاعة مجمع
المإسسات االسالمٌة – الجٌة ،وحضرها مجموعة
من أعضاء الهٌئة اإلدارٌة للمجلس ولجانهم
fواألساتذة ،ودور معهد الكتاب المبٌن وطالب من
األزهر.
تم فٌه التعرٌؾ بمفهوم المبادرة التنموٌة
وخصائصها وشروط نجاحها ،والمواصفات
المطلوبة للقائمٌن علٌها ،مع االستشهاد بعدة
مبادرات عملٌة من واقعنا اللبنانً وذلك بهدؾ
استنباط كٌفٌة التعامل مع المشكالت والصعوبات
واإلجراءات والنتائج المتعلقة بالمبادرات الجماعٌة
والفردٌة.

نشاط "هٌا لنمرح معا"

f

تحت شعار "هٌا لنمرح معا ً" أقام
قسم العمل التربوي للطالب
السورٌٌن فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح نشاطا ً ترفٌهٌا ً لطالب
مدرسة الخٌرات ٌوم السبت 14
نٌسان  2018فً منطقة عكار،
حٌث شمل النشاط  200طالب
وطالبة من المرحلة االبتدائٌة،
شارك فٌه  6متطوعٌن لتنفٌذ
أنشطة متنوعة ما بٌن ترفٌهٌة
وحركٌة ،وأنشطة تعزز قٌمة
التعاون والنظافة.
والجدٌر بالذكر أن القسم ٌسعى
من خالل األنشطة إلى الترفٌه
الهادؾ ،وزرع ِق ٌَم سلوكٌة ورسم
اإلبتسامة على وجوه الطالب.

اختتام دورة غدي الشتوٌة  2018 - 2017فً
الفاكهة
اختتم مركز ؼدي فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح دورته
الشتوٌة الخامسة على التوالً فً منطقة الفاكهة ،برحلة
الى الطبٌعة فً البقاع ،وذلك ٌوم األحد  15نٌسان
 ،2018fبإستضافة السٌد محمد فضل هللا العٌط مشكوراً.
تخلّل الرحلة ألعابا ً ترفٌهٌة وتناول الؽداء .ثم و ّدع الطالب
بعضهم على أمل اللقاء فً الدورة الصٌفٌة السادسة بإذن
هللا.

انتهاء دورة "كٌف نقرأ التارٌخ"
أنهى مركز مهارات للتدرٌب
والتطوٌر فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح برنامج "كٌؾ نقرأ
التارٌخ" مع الدكتور صبح البداح،
ٌوم األربعاء  18نٌسان  ،2018فً
f
مركز مرٌم ابنة عمران – الكوال،
حٌث حصل المشاركون فً نهاٌة
البرنامج على شهادة من مركز
مهارات للتدرٌب والتطوٌر.

محاضرة "دور الٌهود والقوى الدولٌة فً
خلع السلطان عبد الحمٌد الثانً"
أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
محاضرة بعنوان "دور الٌهود والقوى
الدولٌة فً خلع السلطان عبد الحمٌد
الثانً" ٌوم االربعاء  18نٌسان
 2018فً قاعة مركز مرٌم ابنة
عمران – الكوال ،ألقاها المإرخ
البٌروتً د .حسان الحالق ،بحضور
مدٌر المركز الثقافً التركً األستاذ
fرها أرموجو ،وثلة من األساتذة
الجامعٌٌن ،افتتح اللقاء بعرض فٌلم
وثائقً عن بداٌة الدولة العثمانٌة تاله
المحاضرة.
وفً الختام ق ّدمت الجمعٌة درعا ً
للدكتور حسان عربون محبة وتقدٌر
ووفاء ،كما ق ّدم األستاذ رها أرموجو
هدٌة رمزٌة للحالق.

ورشة عمل "فً االختالف قوة" لألزواج
فً عرمون
للتح ّدث عن فروقات التواصل
بٌن الرجل والمرأة ،أقامت لجنة
"أرٌج" للنشاطات ومركز
"أمان" للمرأة واالسرة فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح،
ورشة عمل خاصة لألزواج
بعنوان "فً االختالؾ قوة"
وذلك للمساعدة على حل
fالمشاكل و َفهم اآلخر ،مع
استشاري العالقات األسرٌة
والمُحاضِ ر بإدارة العالقات
الشخصٌة فً جامعتً  LAUو
 ،AUBالدكتور خالد ناصر
وذلك ٌوم السبت  21نٌسان
 ،2018فً قاعة مركز الحسن
– عرمون.

محاضرة
"عم إكبر ٌا أمً" للفتٌان فً عرمون

f

أقام ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح ،لقاء للفتٌان
( 15-11سنة) بعنوان" :عم إكبر
ٌا أمً" لٌُجٌب على استفهاماتهم
وتعرٌفهم عن فترة البلوغ وجوانبها
النفسٌة والطبٌة ،مع د .محمد عمر
شقٌرٌ ،وم الجمعة  13نٌسان
 ،2018فً مركز الحسن،
عرمون.

الدوري الثانً لملتقى النور للفتٌان/
الدروس األسبوعٌة 2018
أقام "ملتقى النور" للفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح – عرمون ،دوري الدروس األسبوعٌة
السنوي الثانً لكرة القدمٌ ،وم الخمٌس  5نٌسان
 2018fفً مالعب Fame -عرمون ،شارك فٌه 5
مجموعات وحصل فً نهاٌته:
مجموعة "مصعب بن عمٌر" على المركز األول
ومجموعة "عباس بن فرناس" على المركز الثانً.

دوري ملتقى النور الطالبً الرابع
/الدروس األسبوعٌة
أقام "ملتقى النور الطالبً" فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح –
الدروس
"دوري
عرمون،
األسبوعٌة الطالبٌة السنوي الرابع
لكرة القدم" ،وذلك ٌوم اإلثنٌن 2
نٌسان  2018على مالعب سوق
األحد ،شارك فٌه  5مجموعات
fوحصل فً نهاٌته:
مجموعة "عبد هللا بن عباس"
على المركز األول
ومجموعة "خالد بن الولٌد" على
المركز الثانً
بعد انتهاء المبارٌات وتناول طعام
الفطور ،توجه الطالب للسباحة
فً مسجد ذي النورٌن.

توزٌع جوائز مسابقة حفظ سورتً
الكهف وٌس
أقامت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح احتفاال لتوزٌع جوائز مسابقة
حفظ سورتً الكهؾ وٌسٌ ،وم السبت  14نٌسان
 .2018شارك فً حفظ سورة ٌس  7مشاركات،
فازت بالمرتبة األولى دنٌا حمودة ،وبالمرتبة الثانٌة
مروة مشهراوي ،وبالمرتبة الثالثة آٌة الحسن.
وفً حفظ سورة الكهؾ  ٔ٥مشاركة ،فازت
بالمرتبة األولى ؼٌداء العرب ،وبالمرتبة الثانٌة
fروٌدا عانوتً ،وبالمرتبة الثالثة دٌما العبٌد.
وقد ّ
وزع مدٌر الدار د .باسم عٌتانً ،والمسإولة
عن المسابقة األستاذة رندة عانوتً ،واألستاذة
سوسن جانودي الجوائز بتقدمة من  AG IIوحصلت
كل المشاركات على شهادة من دار اقرأ وعلى
جوائز رمزٌة تشجٌعٌة وكت ٌّب مفٌد.
وألقى الدكتور عٌتانً كلمة طٌبة شجع فٌها على
االستمرار فً حفظ القرآن الكرٌم.

دورة "حل المشكالت واتخاذ القرارات"
أقامت دائرة العمل االجتماعً فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ،وضمن
برنامج إدارة التطوع ،دورة "حل
المشكالت واتخاذ القرارات" وذلك ٌوم
السبت 21نٌسان  2018فً مركز مرٌم
ابنة عمران  -الكوال ،ق ّدمها المدرب
رامً السلومً ،وحضرها مجموعة من
موظفً ومتطوعً الجمعٌة.
f

تناولت الدورة المحاور التالٌة:
 .1مفهوم وأنواع المشكالت
 .2تحدٌد أسباب المشكلة (شجرة
المشكالت)
 .3استراتٌجٌات حل المشكالت (أسلوب
علمً)
 .4مفهوم وخطوات اتخاذ القرار
 .5معاٌٌر فشل ونجاح القرارات
 .6شخصٌات متخذي القرارات

دورة صٌاغة المبادرات
ضمن برنامج "كلنا مسإول لتنمٌة المجتمع اللبنانً"
فً دائرة العمل االجتماعً ،وبالتنسٌق مع المدرسة
اللبنانٌة العالمٌة ،قدم مدٌر "مركز مهارات للتدرٌب"
 fفً الجمعٌة الدكتور عبد هللا هنانو اللقاء األول من
دورة "صٌاؼة المبادرات" ،وذلك ٌوم الخمٌس فً
ٕٕ آذار  ٕٓٔ٨فً مركز مرٌم ابنة عمران -
الكوال ،حضره طالب المرحلة الثانوٌة فً المدرسة.
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