
5 

   2018/1440األول لشهر تشرين 



 

 
 افتتاحٌة النشرة 

 جانب من كلمة مسابقة سهام قلٌالت شقٌر للقرآن

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 

 هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد 
من ظلمات الضالل إلى هم لٌخرجَ مبشرٌن ومنذرٌن الً سُ رُ هللاُ إلٌهم  أرسلَ إن من رحمة هللا بالناس أن 

 .نور الهدى واإلٌمان
وقد أكرمنا هللا، نحن أمُة نبٌنا محمد علٌه الصالة والسالم بخٌر الناس وخٌر الرسل وأكرمهم وأطهرهم، 

ُته هً خٌر أمة أخرجت للناس لقد أنزل هللا على رسولنا كتاًبا من عنده قرآنا . هو خاتم األنبٌاء، وأمَّ
ماً لهداٌة الناس إلى نور اإلٌمان وإلى حٌاة طٌبة فً الدنٌا، ونعٌم مقٌم فً اآلِخرة  .كرًٌما مطهًرا مكرَّ

القرآن الكرٌم هو النور المبٌن الذي حفِظه هللا من أي تحرٌف وتعهد بحفظه إلى ٌوم الدٌن لٌكون هدى 
 .للناس على مرِّ القرون والسنٌن

الكتاب الحكٌم، هو الفرقان، هو الذكر الحكٌم الذي ال رٌب فٌه،  هو القرآن الكرٌم هو أحسن الحدٌث،
 .هو المٌّسر للذكر النذٌر المبٌن

َمن تركه من جّبار قصمه، وَمن ابتغى الُهدى فً غٌره أضلّه، َمن َحَمله وحفِظه . هو الصراط المستقٌم
 ".من أهِل هللا وخاّصِته"وعِمل به فهو خٌر الناس وهو كما أخبرنا نبٌنا علٌه الصالة والسالم 

لقد أنزل هللا كتباً من عنده للبشرٌة جمعاء، وأخذ مٌثاق أهل الكتب بؤن ٌقوموا بتبٌان كتبه وتعلٌمها 
ُه {: للناس ونشرها وعدم كتمانها، ٌقول ربنا تبارك وتعالى ُننَّ ٌِّ ُ ِمٌَثاَق الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َلُتَب وإِْذ أََخَذ هللاَّ

اِس َواَل َتْكُتُموَنهُ   .لِلنَّ
بؤن تعلٌم القرآن ونشره هو فرض كفاٌة، فالرابح والفائز فً هذه الدنٌا هو َمن قام  فقهاإناقال  ،لذلك

وهذا التكلٌف الربانً، فكان خادًما لكتاب هللا، وعامالً فً سبٌل تبٌانه وتعلٌمه  الكفائًبؤداء هذا الفرض 

 .للناس

منذ أربعٍة وثالثٌن عاًما بالعمل فً  جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌةوعلى هذا الهْدي قامت 
 -أي منذ  عشرٌن عاًما -م 1998وفً عام . مجال الدعوة إلى هللا وتدرٌس القرآن الكرٌم ونشر علومه



 

 
 افتتاحٌة النشرة 

 للقرآنقلٌالت شقٌر سهام مسابقة من كلمة جانب 

f 

لتكون مإسسًة رائدًة على مستوى لبنان للتعلٌم المفتوح " دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة"الجمعٌة أسست 

المجانً للجمٌع، لنشر وتعلٌم القرآن الكرٌم والحدٌث وعلوم الشرٌعة بجمٌع المستوٌات العلمٌة  

والعمرٌة، وذلك لبناء الشخصٌة المسلمة المعتدلة المتزنة، ولنهضة األمة على َهدي القرآن الكرٌم وسّنة 
 .نبٌنا الشرٌفة

مشروًعا متقدًما وطموًحا إلعداد وتمكٌن حفظة القرآن " دار اقرأ"لقد وضعت الجمعٌة من خالل إدارة 

جاِمعاً وجامعة  80حافظ وحافظة، و 220واستطاعت حتى ٌومنا هذا تخرٌج . والجامعٌن للقراءات

هذا باإلضافة إلى عدد كبٌر من الشباب . فً تالوة القرآنوطالبة  طالباً  250للقراءات وتخرج 

.  والشابات الذٌن تعلّموا أحكام التجوٌد وعلوم القرآن وعلوم الحدٌث والفقه وحفظوا أجزاء من كتاب هللا

كل ذلك على ٌد علماء وعالمات حافظٌن وحافظات . طالب 4000ٌستفٌد من الدار كل سنة حوالً 

ٌَّة  لكتاب هللا، مع فرٌق كبٌر من العاملٌن والمتطوعٌن الذٌن ٌتابعون طلبة العلم بكّل إخالص وِحرفِ
 .وإتقان

عاماً بإعداد مسابقات سنوٌة فً حفظ القرآن وعلوم  18لقد عمدت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على مدى 

الحدٌث، وذلك تشجًٌعا للشباب والشابات على إتقان حفظهم وذلك بالتعاون مع أهل الخٌر المحّبٌن هلل 

 .مشارك 8000مجموع المشاركٌن فً المسابقات حتى الٌوم . ولكتابه
مسابقة السٌدة الفاضلة سهام "ونحن الٌوم، نجتمع لنكّرم ثلة من الشباب والشابات الذٌن شاركوا فً 

وهذه المسابقة لم تكن لتقوم لوال . حٌث تباروا فً حفظ أجزاء من كتاب هللا" شقٌر األولى للقرآن الكرٌم
 .التعاّون الطٌب بٌن جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة ومإسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة

ًٌّ ابنها الفاضل السٌد أسامة شقٌر على دعمهم  ًٌّ الفاضلة الكرٌمة السٌدة سهام قلٌالت شقٌر، وأح أح

أحب األعمال "ورعاٌتهم الكرٌمة لهذه المسابقة القرآنٌة األولى والتً نرجو استمرارها ودوامها، فإن 
 !، فكٌف إذا كان هذا العمل من أحسن األعمال عند هللا"إلى هللا أدَوَمها وإن قلّ 



كل الشكر لرعاة المهرجان الذٌن ساهموا معنا بإدخال الفرحة على القلوب،  تلك هً الوقفات التً تترك فرًحا كبًٌرا فً 

 .نفوس األطفال، األهالً، المتطوعٌن ومختلف رواد المهرجان

شقٌر قلٌالت مسابقة سهام "حفل توزٌع جوائز 

 "للقرآن الكرٌم

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ومإسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة أقامت 

حفل توزٌع جوائز المسابقة القرآنٌة التً نظمتها دار اقرأ للعلوم 

مسابقة سهام "اإلسالمٌة والعامة فً الجمعٌة تحت عنوان 

، وذلك عصر ٌوم السبت "قلٌالت شقٌر األولى للقرآن الكرٌم

حضر . بٌروت -فً فندق موفنبٌك  2018تشرٌن األول  20

ممثالً الحفل مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة الشٌخ عبد اللطٌف درٌان 

بؤمٌن الفتوى الشٌخ أمٌن الكردي، ورئٌس مجلس الوزراء سعد 

بالحاج عدنان الفاكهانً، ومفتً طرابلس ممثالً الحرٌري 

والشمال الشٌخ الدكتور مالك الشعار، وعدد من العلماء 

والقضاة، والنائب فإاد مخزومً، والنائب روال الطبش 

جارودي، ومعالً السٌدة لٌلى الصلح حمادة، ومعالً السٌد خالد 

قبانً، ورئٌس غرفة التجارة والصناعة األستاذ محمد شقٌر، 

وعدد من رإساء الجامعات والجمعٌات وحشد من الشخصٌات 

واإلعالمٌٌن، باإلضافة إلى السٌد نزار شقٌر وعقٌلته راعٌة 

المسابقة السٌدة سهام قلٌالت شقٌر وعائلتهما، والمتسابقون 
 .وأهالٌهم

استهّل الحفل بترحٌب من عرٌفة الحفل السٌدة جنان منٌمنة 

تالوة آلي من القرآن الكرٌم مع الفائز بالمسابقة بالحضور، تِبَعه 

وفٌلماً قصٌراً الطفل محمد عدرة، ثم النشٌد الوطنً اللبنانً 
 .عن فعالٌات المسابقةمصّوراً 

ألقى رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو كلمة رّكز فٌها على أهمٌة القرآن ثم 

عاماً  34الجمعٌة أخذت على عاتقها نشر هذا الهدي منذ "الكرٌم وتعلّمه، وأّن 

من خالل تدرٌس القرآن الكرٌم ونشر علومه، فؤسست دار اقرأ للعلوم بالعمل 

اإلسالمٌة لتكون مإسسًة رائدًة على مستوى لبنان للتعلٌم المفتوح المجانً 

للجمٌع، لنشر وتعلٌم القرآن الكرٌم والحدٌث وعلوم الشرٌعة بجمٌع المستوٌات 
 ".  العلمٌة  والعمرٌة
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شقٌر قلٌالت مسابقة سهام "حفل توزٌع جوائز 

 "للقرآن الكرٌم

عاماً  18لقد عمدت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على مدى " : وأضاف

ونحن الٌوم . الحدٌثبإعداد مسابقات سنوٌة فً حفظ القرآن وعلوم 

مسابقة السٌدة "نجتمع لنكّرم ثلة من الشباب والشابات الذٌن شاركوا فً 

وهذه المسابقة لم تكن لتقوم " الفاضلة سهام شقٌر األولى للقرآن الكرٌم

وختم ." لوال التعاون الطٌب بٌن الجمعٌة ومإسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة

محٌو بدعوة الجمٌع للتعاون مع الجمعٌة على الخٌر ونشر العلم 
 .ومساعدة الناس

ثم كانت كلمة لراعٌة المسابقة، السٌدة سهام قلٌالت شقٌر، شكرت فٌها 

ر "إذ السامٌة، ابنها أسامة على مبادرته  ٌّمة ال ُتقدَّ بثمن، قّدم لها هدٌة ق

وهً مسابقة لحفظ القرآن الكرٌم فً حٌاتها وبعد مماتها ألنه ٌدرك  

كما شكرت زوجها رجل األعمال ، "الكرٌم بالنسبة لهاأهمٌة القرآن 

صاحب األٌادي البٌضاء السٌد نزار شقٌر، وجمعٌة اإلرشاد واإلصالح 
ٌّمٌن علٌها داعٌة لهم بالتوفٌق فً عمل الخٌر  .والق

بعدها ألقى رئٌس مإسسة شقٌر الخٌرٌة، السٌد أسامة شقٌر، كلمة شكر 

فٌها المشاركٌن بالمسابقة، وهّنؤ أهالٌهم بهم واعتبر أن الجمٌع رابح وله 

وشكر جمعٌة اإلرشاد واإلصالح قائالً إنها . أجر عند رب العالمٌن

ف " ًّ والتفانً والعمل المشرِّ جمعٌة تعمل أكثر مما ُتعلِن، وأتفاجؤ بالرق

وخالل معاٌشتً لهم عن قرب وجدتهم جمٌعهم ٌداً واحدة وقلباً . جداً 
 أنأشهر، وأَحبَّ  6وذكر أن مإسسة شقٌر الخٌرٌة عمرها ". واحداً 

تكون أول اتفاقٌة مع الجمعٌة ألخذ بركة تخص الوالدة لحبِّها للقرآن 

ٌّة هنا أمامكم الٌوم ألشكر أستاذاً كبٌراً وقوفً "وأضاف . والعلوم الدٌن

تتلمذت على ٌدٌه باألعمال الخٌرٌة  وأفتخر أن أقول أننً أنتمً 

أفتخر أننً ابنه لٌس إلنجازاته المحلٌة . شقٌر الخٌرٌةلمدرسة نزار 

والعالمٌة فحسب، بل ألننً أٌنما ذهبت أرى اسمه واسم الوالدة فً 

 ".  الجمعٌات الخٌرٌة
 
 



 

 
شقٌر قلٌالت مسابقة سهام "حفل توزٌع جوائز 

 "للقرآن الكرٌم
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ألقى أمٌن الفتوى الشٌخ أمٌن الكردي كلمة دار الفتوى ثم 

إنها ساعة فرح وسرور نجتمع فٌها مع القرآن ": وجاء فٌها

بٌن جمعٌة اإلرشاد واإلصالح عظٌم جَمع عمل . الكرٌم

وذكر أننا فً زمن التحدٌات ". ومإسسة شقٌر الخٌرٌة

نحتاج أن نجعل القرآن الكرٌم مع أوالدنا ونجعل أوالدنا 

وهذه المسابقات واألنشطة ومجالس العلم فً البٌوت . معه

والمساجد والمراكز من أْولى األولوٌات فً هذا الزمن، 

ع على هذه األنشطة التً تقٌمها  وأن دار الفتوى ُتشجِّ

وأعلن الكردي عن التحضٌر . الجمعٌات وأهل الخٌر

التفاقٌة بٌن دار الفتوى ومإسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة على 

كاملة ِمَنحاً اسم الحاج نزار شقٌر تتضمن أوالً تقدٌم 

لجامعة بٌروت اإلسالمٌة لتفرٌغ طالب لٌكونوا علماء 

المستقبل، وثانٌاً كفالة لبعض مراكز خدمة القرآن الكرٌم 
 .التابعة لدار الفتوى

 

العالمً، من فرٌق المسرح عرضاً مسرحٌاً الحفل تخلل 

واختِتم بتوزٌع من فرقة براعم األمل، إنشادٌاً وأداء 

الجوائز على الطالب الرابحٌن، ودعوة الحضور إلى 
 .كوكتٌل
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اإلرشاد واإلصالح فً زٌارة للرئٌس سعد 
 الحرٌري

وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح دولة رئٌس الحكومة زار 

 1ثنٌن االالمكلف سعد الحرٌري فً مقّره فً بٌت الوسط، ٌوم 

ترأس الوفد رئٌس الجمعٌة المهندس . 2018تشرٌن األول 

 قاطرجًجمال محٌو ٌرافقه كل من الدكتور محمد ربٌع 

والمهندس ابراهٌم  قاطرجًوالمهندس محمد سنو والسٌد جمٌل 
 .منٌمنةوالمحامً عبد العزٌز جمعة والمهندسة جنان  طقوش

وفً حدٌثه أثنى محٌو على مواقف دولة الرئٌس التً ٌسعى من 

خاللها أن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مثّمناَ هذه 

المواقف، وداعٌاً جمٌع القوى السٌاسٌة واالجتماعٌة أن تلتقً مع 

دولته بهذه الرإٌة الجامعة ألن الوضع العام على الصعد كافة، 

من تحدٌات اقتصادٌة الى أزمة النفاٌات وانقطاع الكهرباء 

وتفشً الفساد وتفلت السالح، ٌنعكس سلباً على المواطن الذي 

ٌّاً على الجمٌع التعاون مع دولته والترفع  ٌدفع الثمن دائماً، ومتمن
 .عن المصالح الفئوٌة حتى نتمكن من تجاوز األزمات

وبدوره أعرب الحرٌري عن أمله فً تجاوب الفرقاء على أن 

تكون مصلحة البالد فوق االعتبارات والمصالح الشخصٌة 
 .متمّنٌا الخٌر للجمعٌة فً مسٌرتها اإلنسانٌة فً المجتمع اللبنانً



 

 
 رئٌس المجلس البلدي لمدٌنة بٌروتاستقبال 

f 

استقبلت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فً مركز السلطان 
رئٌس المجلس البلدي لمدٌنة بٌروت،  –محمد الفاتح 

بٌروت المهندس جمال عٌتانً ٌرافقه األستاذ وسٌم 

تشرٌن األول  2ٌوم االثنٌن وذلك عصر الالدقً، 

، وكان فً استقباله رئٌس الجمعٌة المهندس 2018

جمال محٌو وكل من األعضاء السٌد جمٌل قاطرجً، 

والمهندس محمد سنو، والدكتور ربٌع قاطرجً، 
 .والمهندس إبراهٌم لبدي، والمهندس محمد محٌو

عام، جرى التداول بشإون مدٌنة بٌروت بشكل 

البلدٌة فً معالجة موضوع النفاٌات والكهرباء وخطط 

كما تم عرض األعمال والمشارٌع التً . خاصبشكل 

تقوم بها الجمعٌة فً مختلف المٌادٌن وفً مختلف 

المناطق اللبنانٌة، حٌث أثنى عٌتانً على الجمعٌة 
 .متمنٌاً لها التوفٌق فً مسٌرتها  وأعمالها



f 

رئٌس الهٌئة العلٌا لإلغاثة اللواء محمد  استقبال
  خٌر

زار رئٌس الهٌئة العلٌا لإلغاثة اللواء محمد خٌر 

تشرٌن  16جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، ٌوم االثنٌن 

 –فً مركز السلطان محمد الفاتح  2018األول 
بٌروت، ورافقه منسق المساعدات الخارجٌة للهٌئة 

فً استقبالهما رئٌس خوري، وكان السٌد إٌلً 

الجمعٌة المهندس جمال محٌو، وأمٌن سر الهٌئة 

اإلدارٌة الدكتور ربٌع قاطرجً، وعضو الهٌئة 

 .اإلدارٌة المهندس عبد القادر طٌارة
تخلل الزٌارة تعرٌف اللواء على أعمال الجمعٌة 

عامة، وعلى المساعدات التً تعنى بمناطق الشمال 

 . والبقاع خاص
كما أثنى اللواء على دور الجمعٌة ودور مإسسات 

 .المجتمع المدنً فً تنمٌة المجتمع ونهضته
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المدٌر الجدٌد للمركز الثقافً التركً استقبال 
 فً بٌروت 

استقبلت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المدٌر الجدٌد 

للمركز الثقافً التركً فً بٌروت األستاذ ابراهٌم 

، ضمن جولة تعرٌفٌة بالجمعٌة أوزدمٌرفرقان 

ومراكزها فً بٌروت، تبعها حفل غداء على 

شرفه فً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح، ٌوم 
 .2018تشرٌن األول  26الخمٌس 

كان فً استقباله رئٌس الجمعٌة المهندس جمال 

محٌو، ونائب الرئٌس المهندس وسٌم مغربل، 

، قاطرجًوأمٌن سر الهٌئة اإلدارٌة الدكتور ربٌع 

ومدٌر دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة الدكتور 

، والشٌخ غسان شوقً، والشٌخ سعدو عٌتانًباسم 
 .سلٌمان، واألستاذ مصطفى جردلً

تّم تناول سبل التعاون الثقافً المشترك، وأثنى 
 .على الجمعٌة وأعمالها أوزدمٌر
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زٌارة تهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة النطالقة 
 إذاعة الفجر

بمناسبة الذكرى العاشرة النطالقة إذاعة الفجر، زار وفد من 

وذلك جمعٌة اإلرشاد واإلصالح إدارة اإلذاعة مهّنئاً بهذه المناسبة، 

، فً مقرها الكائن فً منطقة 2018تشرٌن األول  15ٌوم االثنٌن 
بٌروت، حٌث كان فً استقبالهم مدٌر عام اإلذاعة  –عائشة بكار 

السٌد أٌمن المصري، ومدٌر قسم األخبار والبرامج السٌاسٌة فٌها 
 .السٌد وائل نجم

ضّم وفد الجمعٌة رئٌسها المهندس جمال محٌو، وأمٌن سر هٌئتها 

، ورئٌسة دائرة اإلعالم المهندسة قاطرجًالدكتور ربٌع اإلدارٌة 
 .، ونائب رئٌس الدائرة السٌدة نجوى نعمانًمنٌمنةجنان 

أّكد محٌو على أهمٌة التعاون والتكامل بٌن مإسسات المجتمع 

  شاكراً المدنً والمإسسات اإلعالمٌة، لما فٌه مصلحة المجتمع، 

إدارة اإلذاعة على تعاونها الدائم مع الجمعٌة واهتمامها اإلعالمً 

بالقضاٌا المجتمعٌة، ومتمنٌاً لها دوام النجاح والتوفٌق فً مسٌرتها 
 .اإلعالمٌة

أما المصري فقد أثنى على النموذج المإسسً لجمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح فً عملها اإلنسانً واإلعالمً، كما أشاد بتجربة 
 .على ضرورة استمرارهاد وشدَّ بٌن الطرفٌن،  ةالقائمالتعاون 
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واإلصالح فً زٌارة لجمعٌة الفتوة اإلرشاد 
 اإلسالمٌة

زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح جمعٌة الفتوة 

فً مقّرها الكائن فً بٌروت ٌوم االثنٌن   اإلسالمٌة

حٌث كان فً استقبالهم ، 2018تشرٌن االول  15

رئٌس جمعٌة الفتوة الشٌخ زٌاد الصاحب، وأعضاء 

هٌئتها اإلدارٌة السادة الشٌخ رٌاض بازو، والشٌخ 

عبد الرحمن الحوت، والشٌخ جمال العلً، والسادة 

تؤلف . طارق وحسن بربور، ومحمد ٌاسر نعمانً

وفد الجمعٌة من رئٌسها المهندس جمال محٌو ٌرافقه 

أعضاء هٌئتها اإلدارٌة السادة المهندس وسٌم مغربل 

، طقوش، والمهندس ابراهٌم قاطرجًوالسٌد جمٌل 

والمحامً عبد العزٌز جمعة، والمهندس عبد القادر 

طٌارة، وممثل دائرة العالقات العامة السٌد بشٌر 

 .حرٌري
الدائم، توثٌق الصالت والتواصل إلى هدفت الزٌارة 

وسبل التعاون والتنسٌق بما ٌتعلق باألوضاع الدٌنٌة 

 .واالجتماعٌة العامة
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زٌارة سفٌر دولة الكوٌت فً لبنان معالً 

 القناعًالسٌد عبد العال 

زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح سفٌر دولة 

، فً القناعًالكوٌت فً لبنان معالً السٌد عبد العال 

تشرٌن األول  2مبنى السفارة فً بٌروت، ٌوم االثنٌن 

ترأس الوفد رئٌس الجمعٌة المهندس جمال . 2018

محٌو، ٌرافقه كل من األعضاء المهندس وسٌم 

، والمهندس محمد سنو، والسٌد جمٌل المغربل

قاطرجً، والمحامً عبد العزٌز جمعة، والسٌد علً 

 .جمعة
أبدت الجمعٌة استنكارها لما تعرضت له دولة الكوٌت 

وأمٌرها من إساءة سافرة، ومحاولة اإلساءة للعالقات 

الممٌزة بٌن لبنان والكوٌت وشعبٌهما، كما شكرت 

الجمعٌة دولة الكوٌت لمساعدة لبنان فً عدد من 

المشارٌع التنموٌة، مشٌدة بؤن ذلك ٌعكس جوهر 

وبمواقفهم  بطٌبتهمالكوٌت دولة وشعباً المعروفون 

النبٌلة تجاه األمة اإلسالمٌة ومناصرتهم للشعوب 

العربٌة، وسعٌهم الدإوب للحفاظ على وحدة الدول 

  .العربٌة، ودعمهم المتواصل للمحتاجٌن
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تكرٌم مفتً البقاع الشٌخ خلٌل المٌس لتعاونه 
 مع دار اقرأ

كّرم وفد من دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة فً جمعٌة 

، عٌتانًاإلرشاد واإلصالح مإلف من مدٌر الدار الدكتور باسم 

والشٌخ بسام الحمزاوي، والشٌخ عبد الرحمن ماردٌنً، والشٌخ 

مفتً سعدو سلٌمان، والشٌخ إٌاد دخان، والشٌخ أحمد فلٌطً، 

وذلك ٌوم البقاع الشٌخ خلٌل المٌس فً مكتبه فً أزهر البقاع، 

، حٌث قّدم له درعاً تكرٌمٌة 2018تشرٌن األول  3األربعاء 

لتعاونه مع دار اقرأ عبر فتحه مإسسات أزهر البقاع أمام 

 .أنشطة الدار من مسابقات قرآنٌة وحدٌثٌة
جاءت زٌارة المفتً ضمن مجموعة زٌارات قام بها الوفد فً 

البقاع ضّمت شٌخ قراء البقاع الشٌخ علً الغزاوي فً مكتبه، 

فً مركز جمعٌة طموح فً مجدل عنجر،  أمامةوالشٌخ أحمد 

وجولة تعرٌفٌة مباركة على ثانوٌة أزهر البقاع، وجمعٌة 

غراس الخٌر فً البقاع األوسط، ومسإول دار القرآن والحدٌث 

 .فً جب جنٌن الشٌخ عبدالرحمن السٌد
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 أعمال قطاف خالل شهر تشرٌن األول

، أقامت قطاف لألعمال 2018ضمن مشارٌعها الخٌرٌة فً شهر تشرٌن األّول لعام 

اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مجموعة من األعمال واألنشطة الخٌرٌة لعائالت 
 .محتاجة، وأٌتام، ومسّنٌن من مختلف المناطق والجنسٌات

حصة تموٌنٌة جافة، باإلضافة إلى  425فمن حٌث التوزٌعات الغذائٌة وّزعت قطاف 

ٌّة على عائالت محتاجة، وألبسة جدٌدة بلغت  ٌّة وحاجٌات منزل حّصة،  650توزٌعات عٌن
 .وخزن وجوارٌرّرة أسِ وبعض المفروشات من 

عائلة، ومستلزمات لألطفال على  350أما بالنسبة لأللبسة المستعملة فقد تّم توزٌعها على 
 .  عائلة سورٌة نازحة تقرٌباً  390

كما كان لقطاف مشارٌع مختلفة من مساعدات طبٌة، ومشروع االستشفاء النهاري الذي بدأ 

 الفاعورمنذ سنة واستمّر طٌلة العام، باإلضافة الى تجهٌز عٌادة أسنان كاملة فً منطقة 
 .البقاعٌة لخدمة أهالً المنطقة، وتركٌب حمامات جاهزة لمجموعة مخٌمات فً البقاع

وإعطائهم مرٌضاً  432كما نفّذ المستوصف الجّوال رحالت طبٌة، حٌث جال للكشف عن 
  .بإشراف طبٌب صحة عامة وأخصائً أطفالاإلرشادات واألدوٌة الالزمة لمعالجتهم، 

أما بالنسبة للمحاضرات فقد أقامت قطاف محاضرات بعناوٌن مختلفة تهّم األهالً واألسر 

لى إباإلضافة ، "األزواجبٌن النزاع "و "ٌدرسال ابنً "، و"مراهقبٌتنا فً " :هًالمستفٌدة 

لقاء حواري شبابً حول المواطنة شاركت فٌه الجمعٌة عبر شبابها مع ملتقى الجمعٌات 
 .اإلنسانٌة

  ،لى طرابلسإالجدٌر بالذكر أن هذه األعمال قد طالت مختلف المناطق اللبنانٌة من بٌروت 
ٌّةلمخٌمات ى الإوالجنوب اللبنانً باإلضافة  ،والشمال ،عرسالإلى   .الفلسطٌن
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اإلرشاد واإلصالح فً لقاء تشاوري مشاركة 

"تسلٌع المرأة فً اإلعالم"بعنوان   

شاركت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ممثلة برئٌسة دائرة اإلعالم فٌها المهندسة 

فً لقاء تشاوري مشترك بٌن مفوضٌتً شإون المرأة واإلعالم  منٌمنةجنان 
، فً "تسلٌع المرأة فً اإلعالم" فً الحزب التقدمً االشتراكً بعنوان

، بحضور 2018تشرٌن األول  9المركز الرئٌسً للحزب، ٌوم الثالثاء 

ممثلة وزٌر الدولة لشإون المرأة رندة ٌسٌر، ومفوض اإلعالم فً الحزب 

رامً الرٌس، ومفوضة شإون المرأة منال سعٌد، وعدد من مسإوالت قطاع 

المرأة فً األحزاب، ومسإولً اإلعالم، باإلضافة إلى إعالمٌٌن وإعالمٌات 
 .وناشطٌن وناشطات

 
بعد النشٌد الوطنً اللبنانً افتتح اللقاء بكلمة من مفوضة شإون المرأة منال 

ما شهدناه مإخراً من التعرِض عبر وسائِل اإلعالم لكرامة :"سعٌد، جاء فٌها 

النساِء بشكٍل عام، والعامالت منهّن فً السٌاسة خصوصاً، فال ٌعّبر إال عن 

وشددت على أنه ال بد من ." الالأخالقٌة فً أسالٌب محاربة النساء الناجحات

التعاون مع األحزاب من أجل الوصوِل إلى رإًى مشتركة لكٌفٌة معالجة هذا 

الواقع عبر سّن التشرٌعات الالزمة لتؤمٌن حماٌة النساء من العنف الكالمً 
 .والمعنوي ومن اإلساءات التً ٌتعّرضن لها عبر وسائل اإلعالم

إن الحزب التقدمً :" تالها كلمة مفوض اإلعالم رامً الرٌس التً قال فٌها 

االشتراكً ٌإكد من خالل هذا اللقاء أنه بقدر انحٌازه إلى الحرٌات العامة 

ورفضه القبول بالمس بها تحت أي عنوان أو أي ظرف من الظروف، إال 

أنه ٌدعو فً الوقت ذاته إلى ممارسة الحرٌة بمسإولٌة، وممارسة الحرٌة 

 ."بوعً كما قال مإسسه الشهٌد المعلم كمال جنبالط منذ سنوات طوٌلة
 



 

 
مشاركة اإلرشاد واإلصالح فً لقاء تشاوري 

"تسلٌع المرأة فً اإلعالم"بعنوان   
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السٌدة رندة ٌسٌر فنقلت تحٌات الوزٌر لهذا اللقاء المهم،  أوغاسبٌانأما ممثلة الوزٌر 

 .مإكدة السعً لتعزٌز المساواة فً المفاهٌم واألفكار كما فً الممارسة والتطبٌق
بدأت حلقة النقاش بٌن الحضور الذٌن شاركوا بآرائهم التً دارت بمعظمها حول ثّم 

رفض المتاجرة بالمرأة فً مجال اإلعالن واإلعالم لمجرد أنها امرأة، ورفض انتهاك 

كرامة النساء العامالت والناشطات خاصة فً المجال االعالمً، مع ضرورة العمل 

على مجاالت توعوٌة كثٌر فً قضاٌا تخص المرأة عامة والعاملة فً مجال اإلعالم 

خاصة وضرورة متابعة التشرٌعات والقوانٌن المتعلقة بالمرأة بحٌث ٌتم ضمان 
 .حقوقها

فقد تضمّنت بداٌة شكرا للحزب التقدمً  منٌمنةأما مداخلة الجمعٌة عبر السٌدة 

االشتراكً على هذه المبادرة لما لها من أهمٌة فً المجتمع عامة، وللجمعٌة خاصة 

التً تعمل فً ملفات تخّص المرأة وقضاٌاها وحقوقها، مع التركٌز على أهمٌة تكامل 

جهود األحزاب مع الجمعٌات ومإسسات المجتمع المدنً العاملة فً قضاٌا المرأة بما 

ٌخّص هذا الموضوع وأهمٌة تفعٌل دور النساء فً األحزاب والمإسسات األهلٌة 

إلى البحث فً إمكانٌة القٌام  منٌمنةكما دعت . وتشجٌع وصولهن لمراكز قٌادٌة فٌها

بحمالت توعوٌة على صعٌد الوطن لتغٌٌر الصورة النمطٌة عن المرأة وحذف صفة 

التسلٌع عنها مع التشدٌد على أن المساواة ال ٌعنً العدل، فنحن نرٌد العدل فً الحقوق 
 .والواجبات بٌن المرأة والرجل، ولٌس المساواة بٌنهما فً كل شًء

هذا وقد انبثق عن اللقاء بٌان توّصل فٌه ممثلو قطاعات المرأة واإلعالم فً األحزاب 

الحاضرة إلى أنها تتعّهد أمام النساء اللبنانٌات بالوقوف إلى جانبهّن فً وجه كل أنواع 

التمٌٌز الذي ٌتعرضن له فً وسائل اإلعالم، وتهٌب بالسادة النواب البحث عن سبل 

 .تحصٌن المرأة بالتشرٌعات والقوانٌن الالزمة لحماٌتها
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اإلعالم والسالم "المؤتمر اإلقلٌمً حضور 

 "2018وحقوق اإلنسان 

ضمن برنامج حقوق اإلنسان الذي تعمل علٌه دائرة 

العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، 

اإلعالم "شاركت الجمعٌة بحضور المإتمر اإلقلٌمً 

ممثلة بؤمٌنة سر " 2018والسالم وحقوق اإلنسان 

البرنامج مروة العرب، وعضو البرنامج المحامً 

تشرٌن األول  30وسام الحناوي، وذلك ٌوم الثالثاء 

 .، فً فندق الرادٌسون بلو2018
تناول المإتمر حرٌة الرأي والتعبٌر فً اإلعالم 

التقلٌدي والجدٌد، وحرٌة الصحافة، واألمن والسالم، 

والصحافة اإللكترونٌة، والحقوق الرقمٌة، والحق فً 

الوصول إلى المعلومات، واإلعالم والسالم، وحقوق 
 .  اإلنسان، وحقوق األشخاص المعوقٌن

فً المإتمر محاضرون من لبنان، سورٌا، ر حاضَ 

 .مصر، األردن، الٌمن وتونس
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فً " جنسٌتً حق لً وألسرتً"مؤتمر حضور 
 بٌروت

  العملضمن برنامج حقوق اإلنسان الذي تعمل علٌه دائرة 

سر ؤمٌنة ب ، ممثلَةواإلصالح، شاركت جمعٌة اإلرشاد االجتماعً

 ،عبودبرنامج حقوق اإلنسان مروة العرب وعضو البرنامج حٌاة 
جنسٌتً حق لً "المإتمر الصحفً الذي عقدته حملة بحضور 

وطن "، والذي أطلقت فٌه فٌلمها القصٌر بعنوان "وألسرتً

 فندق، فً 2018تشرٌن األول  26الجمعة ٌوم وذلك ، "لبنان...األم

 .بٌروت –كراون بالزا 
المإتمر بكلمة االفتتاح لمسإولة الحملة السٌدة كرٌمة شبو  ستِهلّ ا

موجهة تحٌة للحضور وللجمعٌات وللمجتمع المدنً المشارك، ثم 

لألم ة قّ المحِ تطرقت آلخر التطورات فً ملف الحملة والقضاٌا 

اللبنانٌة المتزوجة من رجل أجنبً وألوالدها، وأن هذا الحق ال 

عن ت حدثوتٌحتاج إلى بحث وتنقٌب بل ٌحتاج إلى إقرار وتنفٌذ، 

 .مدى التمٌٌز القائم بحق النساء اللبنانٌات وتعدٌل قانون الجنسٌة
الذي " لبنان...وطن األم"بعدها تم عرض الفٌلم القصٌر بعنوان 

شهادات حٌة ألوالد األمهات اللبنانٌات، الذٌن ٌواجهون العدٌد د ٌجسِّ 

من العوائق والتحدٌات على اختالف جنسٌاتهم وانتماءاتهم تحت 

شو ما كانت جنسٌتً، شو ما كانت طائفتً، وطن األم "شعار 

 ."لبنان



f 

 فً بٌروت" حقوقٌو الحوار"حضور حفل إطالق 

بدعوة من حزب الحوار اللبنانً وبرعاٌة سعادة النائب 

فإاد مخزومً، وحضور عضو بلدٌة بٌروت السٌدة هدى 

ضمن برنامج حقوق اإلنسان الذي تعمل علٌه و، ةاألسط

شاركت جمعٌة اإلرشاد دائرة العمل االجتماعً، 

وذلك " حقوقٌو الحوار"واإلصالح بحضور حفل إطالق 

تشرٌن األول  26ٌوم الجمعة فً " بٌت البحر"فً مطعم 
2018. 

تاله نشٌد حزب الحوار،  ،اللبنانًالحفل بالنشٌد الوطنً  بدأ

ثم كلمة لمسإول قطاع الحقوقٌٌن فً الحزب األستاذ وائل 

 كلمةتالها  .الحوارهمام، عرض فٌها خطة عمل حقوقًٌ 

فٌها على أهمٌة العمل الحقوقً أّكد فإاد مخزومً لنائب ل

والتشرٌعً فً العمل االجتماعً والسٌاسً واالقتصادي 
  .فً البلد

رند السٌدة تمثلت الجمعٌة برئٌسة دائرة العمل االجتماعً 
 .صقر، ومدٌرة برنامج حقوق اإلنسان السٌدة رانٌا العرب



 

 
دورة الرسم فً مركز غدي للناشئة فً  ختتاما

 عرمون
  

f 

مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد اختتم 

واإلصالح، وللسنة الثالثة على التوالً، دورة تعلٌم 

"  سنة، بعنوان  13إلى  7الرسم للناشئة من عمر 

Artist Hand in Ghadi" ، ً30بمشاركة حوال 

وطالبة، مع المتخّصصة فً أصول وأهداف طالباً 

الرسم وفن الرسم التخطٌطً، ومعلمة التربٌة 

الفنٌة، ومسإولة قسم األنشطة واألندٌة فً المدرسة 

السٌدة شٌرٌن ماردٌنً، وذلك  LISاللبنانٌة العالمٌة 

فً قاعة  2018تشرٌن األول  26ٌوم الجمعة 

 .عرمون –مركز الحسن 
افُتتح اللقاء بتالوة للقرآن الكرٌم من الطالب عبد 

ألقت مسإولة غدي السٌدة مً ثم الرحمن العبد، 

 األبناءترمانٌنً كلمة عن أهمٌة تنمٌة موهبة 
ثم كانت كلمة للمدّربة ماردٌنً شرحت فٌها ماذا تعلّم الطالب فً . ٌتعلّموهاومتابعة هواٌاتهم التً ٌحبونها ولٌس التً ٌرغب األهل بؤن 

 . علٌهاوأُسس تقٌٌم أدائهم خالل الدورة والعالمات التً حصلوا ( المبتدئٌن والمحترفٌن)المستوٌٌن 

 .الختام تم توزٌع الشهادات والرسماتوفً 
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 وعرسال شانٌهتنفٌذ مشروع كفالة طالب فً 
 لقسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن

استكماالً لمشروع تجوٌد التعلٌم الذي أطلقه 

قسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن التابع 

لدائرة التربٌة والتعلٌم فً جمعٌة اإلرشاد 

، "ٌد العون"واإلصالح، وبالتعاون مع مإسسة 

نّفذ القسم الجزء األول من مشروع كفالة طالب 

الذي ٌتضمن اللباس المدرسً، والحقٌبة 

حقٌبة  200ُوّزعت المدرسٌة والنقلٌات، حٌث 

مدرسٌة على طالب أٌتام ومحتاجٌن فً 

مدرسة "فً عرسال و" أبناء الشهداء"مدرسة 

تشرٌن األول  8فً شانٌه، ٌوم االثنٌن " تمٌز

2018. 
تضمنت الحقٌبة اللوازم المدرسٌة بؤكملها من 

 .قرطاسٌة، ودفاتر، وحقائب وغٌره
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دوري الدروس األسبوعٌة لملتقى النور 

 الطالبً فً كرة القدم

:  عمالً بقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

، أقام "المإمن القوي خٌٌر من المإمن الضعٌف"

ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح دوري الدروس األسبوعٌة لكرة 

على ، 2018تشرٌن الثانً  14القدم، ٌوم األحد 

جو من سادها الجناح،  - unitedمالعب ال 

 .الِفرقالمرح والتحدي بٌن 
فً المرتبة األولى فرٌق عبد الرحمن بن وفاز 

عوف، وفً المرتبة الثانٌة فرٌق الجامعة 

األمرٌكٌة، وفً المرتبة الثالثة فرٌق عمرة 

 .السلطان محمد الفاتح



f 

دورة تدرٌبٌة لفرٌق عمل دورة غدي الشتوٌة   
 فً بٌروت

مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد أقام  

واإلصالح دورة تدرٌبٌة للفرٌق التعلٌمً فً 

 2019 - 2018الدورة الشتوٌة العاشرة للعام 

تشرٌن  27، ٌوم السبت "إدارة الصف"بعنوان 

، فً قاعة مركز السلطان محمد 2018األول 
بٌروت، تخلّلها تعرٌف عن منهاج  –الفاتح 

 .وبرامج الدورة



f 

دورة تدرٌبٌة لفرٌق عمل دورة غدي الشتوٌة 

 عرمون

مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد أقام 

واإلصالح دورة تدرٌبٌة للفرٌق التعلٌمً فً 

 - 2018الدورة الشتوٌة العاشرة للعام 

، مع السٌدة "إدارة المجموعة"بعنوان  2019

تشرٌن األول  20رنا أرناإوط، ٌوم السبت 

، عرمون -فً قاعة مركز الحسن  2018
 .تخلّلها تعرٌف عن منهاج وبرامج الدورة



f 

نشاط ترفٌهً لقسم بلسم فً مؤسسة محمد 
 خالد االجتماعٌة

أقام قسم بلسم فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

محمد  .ات دمإسسنشاطاً ترفٌهٌاً لألطفال فً 

خالد االجتماعٌة فً منطقة األوزاعً، ٌوم 
  .2018 تشرٌن األول 10األربعاء 

تخلّل النشاط ألعاباً ترفٌهٌة، وعرضاً أللعاب 

، ةالجدَّ الخفة، وسرد لقصة هادفة مع شخصٌة 

 .وتحضٌر حلوى مع الشٌف الصغٌر
اختتم النشاط بتوزٌع الهداٌا والحلوٌات على 

 .األطفال



 

 
اختتام أنشطة قسم بٌتك بٌتً الصٌفٌة لعام 

2018 

f 

اختتم قسم " بٌوت ُتضاء بؤٌاٍد بٌضاء"تحت عنوان 

بٌتك بٌتً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح أنشطته 

بفطور  "بٌتك بٌتً"الصٌفٌة الداعمة لبرنامج 

دٌر  –صباحً أقامه فً دارة الحاج مصطفى بدر 

، 2018تشرٌن األول  4قوبل، ٌوم الخمٌس 

وشكرت مسإولة قسم بٌتك . سٌدة 80وحضره 

بٌتً السٌدة ندى محٌو الحاضرات على حضورهن 

 220ودعمهن الدائم للبرنامج الذي قام بتؤهٌل 

منزالً حتى اآلن، كما فاجؤت السٌدة زكٌة بدر 

ته هً وفرٌقها  الحاضرات بقالب حلوى ممٌز أعدَّ

 .على شرف السٌدات



f 

"خطٌب وبعجبكم"دورة تدرٌبٌة للفتٌان بعنوان   

م قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد نظّ 

خطٌب "واإلصالح دورة تدرٌبٌة بعنوان 

تشرٌن األول  ٦ٕ، ٌوم الجمعة "وبعجبكم

، فً قاعة مركز السلطان محمد 2018

 .  بٌروت –الفاتح 
طالباً، تعرفوا على  ٖٓشارك فً الدورة 

مفهوم اإللقاء والقواعد األساسٌة التً تإهلهم 

لٌكونوا خطباء وملقٌن مإثرٌن، بؤسلوب 

 وقدشٌق وممٌز، مع المدرب نبٌل الخطٌب، 

فقرة للطالب عرضوا من خاللها ّصصت خُ 

واختتمت الدورة بؤخذ صورة  .آدائهم
 .تذكارٌة



f 

 Beyond Learningتربوي مع مدٌر شركة لقاء 
ٌّة األستاذ حّماد   السٌوفًلالستشارات التربو

ٌّة مع نّظمت  ٌّة أمسٌة تربو ٌّة العالم إدارة المدرسة اللبنان

تشرٌن األول  18أولٌاء أمور المتعلّمٌن، ٌوم الخمٌس 

الكرٌم بصوت ن آالقرافتتح اللّقاء بآٌات من . 2018

ًّ أحمد جمعة، ثّم قّدم  المتعلّم من الصف التاسع أساس

لألمسٌة مدٌر المدرسة الّدكتور خلٌل عجٌنة شاكراً 

األمور الذٌن حضروا اهتمامهم بؤوالدهم، ولٌاء أل

ٌّة مثل هذه اللّقاءات وأثرها التربوّي  ومإّكًدا على أهم

ًْ التربٌة  البٌت "الّذي ٌعود بالّنفع على َشرٌك

ًّ ثّم حاضر األستاذ حّماد ". والمدرسة ًٌّنا  الّسٌوف مب

أساسٌات التربٌة المنزلٌة، مرّكزاً على برنامج التربٌة 

الذي تتبّناه المدرسة، والذي ٌشّكل " فاستقم"الخلقٌة 

ا متًٌنا بٌن البٌت والمدرسة ًٌ  .جسًرا تربو
القت المحاضرة صدًى طًٌبا عند أولٌاء األمور وحقّقت 

ٌّة ٌّة والتشارك  .أهدافها التربو



f 

المرأة فً القوانٌن المحلٌة "محاضرة 
 "والدولٌة

أقام مركز أمان للمرأة واألسرة فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح المحاضرة الثانٌة من الدورة 

المرأة فً القوانٌن "التخصصٌة فً قضاٌا المرأة 

، مع الدكتور عماد الحوت، ٌوم "المحلٌة والدولٌة

، فً مركز مرٌم 2018تشرٌن األول  20السبت 

الكوال، وحضرتها سٌدات من  -ابنة عمران 

العامالت والمتخصصات فً قضاٌا المرأة 
 .واألسرة

عرض الدكتور قانون العنف األسري والمشمولٌن 

للتعامل مع المّتبعة القانونٌة واإلجراءات بالقانون، 

العنف األسري، واإلجراءات الحمائٌة للمعّنف، 

وحقوق مترتبة للمعّنف، والعقوبات المنصوص 

علٌها، وتكامل أو تعارض القانون مع المحاكم 

الشرعٌة، وأخٌراً عرض للتعدٌالت الجدٌدة 
 .المطروحة وسلبٌاتها



f 

الطٌبة والنفس الراضٌة بحكم الحٌاة "محاضرة 

   عرمونللعائالت المحتاجة فً " هللا

لجنة جود االجتماعٌة فً جمعٌة نظمت 

اإلرشاد واإلصالح محاضرة بعنوان 

الحٌاة الطٌبة والنفس الراضٌة بحكم هللا فً "

طارق قّدمها الشٌخ " السّراء والضّراء

عرمون،  -صافتلً فً قاعة مركز الحسن 

رّكز ، 2018تشرٌن األول  8ٌوم اإلثنٌن 

فٌها على ضرورة الرجوع إلى هللا والتفّكر 

باآلخرة فً خضم صخب الحٌاة ومشاغلها، 

وأهمٌة الشكر على النعم والصبر عند 

 .البالء
شخصاً  150حضر هذا اللقاء ما ٌقارب ال 

من المستفٌدٌن المسّجلٌن فً لجنة جود، 

وُوّزعت فً ختامه حصص مونة وحرامات 

 .على الحاضرٌن



f 

تكرٌم سبعة سٌات حفظن سورة ٌوسف وجزء 
 تبارك فً بٌروت

فً  كّرمت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة

حفظن سٌدات سبع جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

سورة ٌوسف وجزء تبارك على الحافظة 

 ٦الجامعة السٌدة رندة عانوتً، ٌوم السبت 
 .٨ٕٔٓتشرٌن األول 

تخلّل اللقاء كلمة لمدٌر دار اقرأ الدكتور باسم 

شّجع فٌها السٌدات على حفظهّن  عٌتانً

للقرآن الكرٌم، وتم توزٌع شهادات التقدٌر 

 .والضٌافة علٌهن



f 

 ختمة الشٌخ واصف الخطٌب رحمه هللا

أقامت دار اقرأ للعلوم اإلنسانٌة والعامة فً 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ختمة الشٌخ واصف 

الخطٌب رحمه هللا الشهرٌة، فً منزل السٌد 

تشرٌن األول  31رٌاض المغربً ٌوم األربعاء 

سٌدة، وألقت  30، حضرها حوالً 2018

خاللها السٌدة جمال عٌتانً كلمة بعنوان 

االبتالء وأجر الصابرٌن، ثم كان الختم والدعاء 

 .مع الحاجة رندة عانوتً
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