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افتتاحٌة النشرة 

 «  وقفة تترك أثًرا»
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ٌؤتً، والحٌاة ؼرقى فً هموم النفس ومتاع الدنٌا وأشجانها، . فً كل عاٍم ٌطلُّ علٌنا رمضان ضٌفاً كرٌماً عزٌزاً 

ٌّر . ؛ وقفًة، تنزعنا من براثن الدنٌا وشهواتها وأثقالها"أٌاماً معدودات"فٌقؾ الزمان  وقفًة، تنقلب بها النفوس وتتؽ

هر والعبودٌة واإلخالص، إلى حٌاٍة طٌبٍة ال ٌشعر بها . األهداؾ واألولوٌات ٌنقلنا رمضان إلى رحاب النور والطُّ
 .إال مإمن أعطى رمضان نفسه، فؤعطاه هللا الشكر والرشد والقبول ٌحٌاهاوال 

 :هو وقفة تفّكر نفهُم بها الحٌاة على حقٌقتها من جدٌد، فهو. رمضان هو وقفة عتٍق للنفس وتجدٌد العهد مع هللا
 .ففٌه تهذٌٌب للنفس من الُعجب والشُّح والّرٌاء، إلى العطاء والتواضع واألخالق... وقفة خلوٍة تؽفر ذنباً 

 .بالصوم، بالقٌام وتالوة القرآن، والبذل للفقٌر والمحتاج... وقفة إٌمان تترك ذخراً 
 .  فؤَجُر رمضان ال ٌعلمه إال هللا تعالى، فإّنه له وهو ٌجزي به... وقفة خٌٍر تترك أجراً 
وكفى فخراً لرمضان أن َنَزل فٌه القرآن، وكفى فخراً لَمن تعلّم القرآن أن ٌكون من أهِل هللا ... وقفة علٍم تترك فخراً 

 .وخاصته
ؽائر وتهفو إلى المقاصد اإلنسانٌة ... وقفة عّز تترك نصراً  نصراً على النفس واألهواء والشهوات، فتتعالى عن الصَّ

بانٌة السامٌة العالٌة، فتكون الحٌاة كلها وقفة عزٍّ ونصٍر وكرامة  .الرَّ
ترُك بها آثاراً فً حٌاته بٌن أهله وفً مجتمعه ووطنه  ٌَ السعٌُد َمن حّقق هذه اآلثار فً نفسه، فوقؾ وقفاٍت كرٌمًة 

 :وأمته
علّم إنساناً، َهدى حائراً، أرَشَد ضاالً، أفَطر صائماً، أطَعَم جائعاً، داوى مرٌضاً، أعان ُمحتاجاً، كفَل ٌتٌماً أو مسكٌناً 

فَدَعم مإسسًة أو مإسسات ُبنٌت على تقوى من هللا لخدمة  أو اختصر ذلك كلهأو أرملة، آوى الجئاً، نَصَر مظلوماً، 
 ".مجتمٍع مإمٍن متكافٍل ومتكامٍل واٍع محٍب للخٌر ساٍع فً نشره"المسلمٌن والمجتمع، لتحقِّق هذه اآلثار كلها ألجل 

َمن منه فال ٌرى إال  ٌْ ما مّنا من أحٍد إال سٌِقُؾ ٌوم القٌامة وقفًة ٌسؤله هللا فٌها عن آثاره التً تركها فً الدنٌا، فٌنُظُر أ

فاحِرص على . ما قّدم من آثار، وٌنظر أْشؤم منه فال ٌرى إال ما قّدم، وٌنظر بٌن ٌدٌه فال ٌرى إال النار ِتلقاَء وجهه

ًَ النار بآثارك الصالحة الطٌبة التً ستتركها فً الدنٌا، لعّل هللا ٌدخلك بها جنة النعٌم وٌرفعك فٌها درجات  أن تتق
 .مع الصالحٌن األبرار

 .هذه وقفاٌت مضٌئٌة لرمضان تترُك أثراً، بل آثاراً فً نفوسنا وفً مجتمعنا، فً دنٌانا وآخرتنا
 !!وقفًة تترُك أثراً فهاّل وقفَت 
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 وقفات رمضانٌة مع قطاف لألعمال اإلنسانٌة

هذا ما سعت إلٌه قطاؾ لألعمال اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد ... إّنها وقفة خٌر تترك أجرا

حٌث كان فرٌق العمل فٌها كخلٌة نحٍل  1439/2018واإلصالح طٌلة شهر رمضان المبارك 

ٌّب عند كل محتاج وكل مستفٌد، حٌث نّفذت  تبذل الجهود واألوقات فً سبٌل ترك األثر الط
 .  قطاؾ عدداً من المشارٌع الرمضانٌة فً مختلؾ األراضً اللبنانٌة

 

حصة  1,322حصة ؼذائٌة جافة  و  5,333فمن حٌث التوزٌعات الؽذائٌة وّزعت قطاؾ 

 .ربطة خبز على العائالت المحتاجة 10,000وجبة ساخنة  و 31,500طازجة و 

 300فرداً من العائالت المستفٌدة، و  550كما نّظمت قطاؾ عدداً من اإلفطارات استفاد منها 
 .طفال ضمن إفطارات الفرح لألطفال 2,092مسّن باإلضافة إلى 

 

وفً العٌد كانت وقفة تركت فرحاً عبر مشروع كسوة العٌد والهداٌا ومعاٌدات األٌتام التً 

 .عائلة127طفالً، وزكاة الفطر التً تّم توزٌعها على  300استفاد منه 

عائلة وؼّطت كفاالت لـ  378هذا وبفضل هللا وأهل الخٌر وّزعت قطاؾ أموال الزكاة على 

 .  ٌتٌماً  763
 

 5كما نّفذت قطاؾ مشارٌع أخرى خالل شهر رمضان المبارك شملت تقدٌم قروضاً إنتاجٌة لـ 

 65، ومساعدات طبٌة لـ 107طالب، وذبائح بلػ عددها  6عائالت، ومساعدات تعلٌمة لـ 

مرٌضاً من  435حالة، ومعاٌنات طبٌة ضمن رحالت للمستوصؾ الجوال  تّم خاللها معاٌنة 

النازحٌن السورٌٌن، ومعاٌنات للمرضى فً مركز اإلرشاد والطبً فً برقاٌل عكار استفاد 

 .عائلة 360مرٌضاً، وتوزٌع ثٌاب مستعملة لـ  1547منها 
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وقفات رمضانٌة مع لجنة جود االجتماعٌة فً 
 عرمون

وككل عام، نفّذت لجنة جود " وقفة تترك أثراً "شعار تحت 

االجتماعٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح طٌلة شهر رمضان 

عدداً من المشارٌع الرمضانٌة للمحتاجٌن  1439/2018المبارك 

 . والمستفٌدٌن المسجلٌن لدٌها
حصة  4267فضمن مشروع إفطار صائم، وّزعت لجنة جود 

، من خضار، ولحوم، ومونة، وخبز، (جافة وطازجة)ؼذائٌة 

 .وحلوٌات وؼٌرها، على عائالت محتاجة
 1465مالبس لـ وضمن مشروع كسوة العٌد، وّزعت لجنة جود 

فً عرمون واألٌتام، والجمعٌات اللجنة، شخصاً من مستفٌدي 

 .ومناطق أخرى
كان للمسنٌن والمرضى حصة من أعمال لجنة جود حٌث كما 

 .مرٌضاً  50وّزعت األدوٌة الشهرٌة على 
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توزٌعات فرٌق بلسم خالل شهر رمضان 
2018  

وّزع فرٌق بلسم التطوعً فً " وٌطعمون الطعام"برنامج ضمن 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح وجبات ؼذائٌة من طبخ سٌدات 

وجبة  570عائلة متعفّفة، كما تم توزٌع  160متطوعات على 

 81حصة ؼذائٌة طازجة لـ  81ساخنة للمسنٌن والمسنات، و

ٌُذكر .  1439/2018عائلة، وذلك خالل شهر رمضان المبارك 

متطوع  84أّن التوزٌعات قام بها فرٌق من المتطوعٌن مإلؾ من 

 440كما تم توزٌع عٌدٌة الفطر ومعمول العٌد على . ومتطوعة

 .مستفٌد قبٌل نهاٌة شهر رمضان
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وقفات رمضانٌة مع ملتقى النور للطالبات فً 
 بٌروت

، وبهدؾ حّث الشابات على العمل التطوعً ونشر روح "وقفة ترك أثرا"شعار تحت 

العمل الخٌري فٌهّن ، نّظم ملتقى النور للطالبات فً جمعٌة اإلرشاد اإلصالح سلسلة من 
 .  2018النشاطات التطوعٌة خالل شهر رمضان المبارك 

الجمعٌة فً مركز مرٌم   بتنظٌم إفطار للمسنات المستفٌدات لدى  استهلّت هذه النشاطات

مسّنة، وتخلّله أناشٌد ومسابقات دٌنٌة وأمثال شعبٌة  50ابنة عمران فً بٌروت شارك فٌه 

بعدها نّظم الملتقى إفطاراً خٌرٌاً ألٌتام مركز . ومناجاة ودعاء قبل تناول وجبة اإلفطار

طفالً، سبقه لعب بالدراجات الهوائٌة فً  40عمر الواقع فً مخٌم شاتٌال، شارك فٌه 

من متطوعات الملتقى، ثم حضور فٌلم هادؾ فً  10وسط بٌروت برفقة  البٌالمنطقة 

النشاط بتوزٌع هداٌا اإلفطار واختتم مركز مرٌم ابنة عمران حٌث تناول الجمٌع طعام 
 .  وعٌدٌات على األطفال

هدٌة على أطفال محتاجٌن فً عكار،  650الملتقى وّزعت متطوعات أما قبٌل العٌد فقد 

سنة، ضمن مشروع أطلقه  13و 5وفً بٌروت، ومناطق أخرى تراوحت أعمارهم بٌن 

، وهو عبارة عن تجمٌع األلعاب فً صنادٌق "دبدوبة"الملتقى فً رمضان تحت عنوان 

متطّوعة على ترتٌبها  75موّزعة على مساجد فً بٌروت طٌلة شهر رمضان، عملت 
 .طفل محتاج 200مهرجان أقٌم لخالل وتؽلٌفها وتقدٌمها لألطفال، وقد ُوّزعت فً عكار 

ّصرة عٌدٌة على أطفال مخٌم شاتٌال ومخٌم شوٌفات ومخٌم  650 وّزع الملتقىوفً العٌد 

عٌدٌة  500الذي أطلقه الملتقى لتجمٌع " عّطرها ومّررها"الناعمة وذلك ضمن مشروع 
 .متطّوعة 35خالل شهر رمضان، وشارك فٌه ( لٌرة من النقود المعدنٌة 5000)
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اإلرشاد واإلصالح تقٌم إفطارها السنوي 
 "وقفة تترك أثراً "الداخلً تحت شعار 

، أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح حفل إفطارها السنوي الذي "وقفة تترك أثراً "عنوان تحت 

من كافة مراكزها المنتشرة فً وموظفٌها شخصاً من أعضائها  640حضره ما ٌقارب 

وسط  -األمٌن فً قاعة مسجد محمد  2018أٌار  26المناطق اللبنانٌة ؼروب ٌوم السبت 
 .بٌروت

اإلدارٌة على هٌئتها بعد جولة من رئٌس الجمعٌة، المهندس جمال محٌو، وعدد من أعضاء 

الطاوالت للترحٌب بالمدعوٌن، استهّل البرنامج بترحٌب من عرٌؾ الحفل المحامً األستاذ 

أعقبه عرض إلعالن طرابلسً، من القرآن الكرٌم للشٌخ زكرٌا آٌات حمزة دٌاب، ثم بتالوة 

ثم أعلنت مسإولة التسوٌق االلكترونً فً دائرة اإلعالم ". وقفة تترك أثراً "حملة رمضان 
بُحلَّته ( irshad-islah.org)عن إطالق موقع الجمعٌة االلكترونً  الزعنًاآلنسة ؼنوة 

 .  الجدٌدة بداٌة شهر رمضان، وتحدثت عن أبرز صفحاته ومحتوٌاته
حقٌقًة ال أدري َمن ٌستقبل َمن، : "وفً كلمته هنؤ محٌو الحضور من كافة مناطق لبنان، وقال

تدور األعواُم بعد األعواِم وٌعود لنا رمضان على ! أنحن نستقبل رمضان أم هو الذي ٌستقبلنا

بالنسبة لنا، فنحن نتؽٌر ونتبدل، ننمو ونكُبر، فننتقل من ضعٍؾ إلى . موعِده الذي قّدره هللا له

شهٌر . ورمضان هو رمضان، الشهُر الحبٌب الذي ٌحّبه كُل مإمن. قوٍة ومن قوٍة إلى ضعؾ

هنٌئاً لمن أدرك رمضان فؽفر هللا له وأعتق . جعله هللا فرصًة لمؽفرِة الذنوب والعتِق من النار

هنٌئاً لمن استثمر وقته ومالَه وجهده فً رمضان فارتقى فً طاعة هللا وحبِّه . رَقَبته من النار
وقفٌة " .شعاٌر موفّق رفعته الجمعٌة فً رمضان هذا العام"... وقفٌة تترك أثراً  .والشوِق إلٌه

 ".هً وقفاٌت رمضانٌة ربانٌة وتربوٌة لتطهٌر أنفِسنا من التعلُّق بالدنٌا وشواِئِبها" تترك أثراً 
من رمضان بالتوبة والتطّوع لعمل الخٌر والبذل والعطاء لالستفادة كما دعا إلى شّد الهمم  

 .  والدعوة إلى هللا
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اإلرشاد واإلصالح تقٌم إفطارها السنوي 
 "وقفة تترك أثراً "الداخلً تحت شعار 

شد، ورّكز على : وذكر أن لرمضان ثالثة أهداؾ ومقاصد التقوى، الشكر والرُّ

هدؾ الرشد حٌث إن الراشد هو المستقٌم على طرٌق الحق الذي ارتقى بقلبه إلى 

ومقٌاس وصول الجمعٌة إلى سن الرشد هو . حب الطاعة وكراهٌة المعصٌة

ٌّة له،  بِؽٌرة أعضائها على مصالحها واالستقامة على شرع هللا وإخالص الن

واألخّوة فً هللا بٌن أعضاء الجمعٌة وُحسن الظن بٌنهم وترك المراء والجدال 

وزرع اإلٌجابٌة فً النفوس والّتمسك بمبدأ الشورى، وأن ٌكون الجمٌع على قلب 

رجل واحد خلؾ قٌادات الجمعٌة وقراراتها إذ ٌد هللا مع الجماعة، مع التركٌز 

وأّكد على صٌانة هذه األخالقٌات . على االنضباط وااللتزام والعطاء والتضحٌة

وذّكر أن الجمعٌة قامت على مبدأ . للوصول بالجمعٌة إلى سن رشدهاوالمبادئ 

 -كبٌراً كان أو صؽٌراً  -فلٌكن فً كل عمٍل من أعمالنا : " الدعوة إلى هللا وقال

الدعوة إلى هللا هً دائماً ؼاٌتنا، الدعوة إلى ولتكن رائحُة وطعُم الدعوِة إلى هللا، 

وتوّقَؾ عند ما ٌحصل فً فلسطٌن ". هللا هً وسٌلتنا، الدعوة إلى هللا هً هدفنا

حٌث ُحّراس المسجد األقصى ٌنوبون عنا لحماٌته، والرجال والنساء ٌقفون بوجه 

ٌّة وأن القدس  المحتل الؽاصب باذلٌن أرواحهم ودماءهم إلبقاء قضٌة فلسطٌن ح
 .عاصمة فلسطٌن

/  وقفة عبادة تؽفر ذنباً : "وقفة تترك أثراً "لنقِؾ فً رمضان أدعوكم ": وختم قائالً 

ووقفة / وقفة علم تترك فخراً / وقفة خٌر تضاعؾ أجراً / وقفة إٌمان تترك ذخراً 

وشكر باسمه وباسم أعضاء الهٌئة اإلدارٌة كل عامل ومتطّوع ". عّز تترك نصراً 
 .وموظؾ فً سائر أعمال ونشاطات الجمعٌة، مسإولٌن كانوا أو أفراداً 
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إفطار تكرٌمً ألعضاء مركز الحسن فً   
   عرمون

رئٌس جمعٌة ، وبحضور «وقفة تترك أثراً » شعار رمضان لهذا العام تحت 

  -الحسن لمركز جمال محٌو، أقامت اللجنة اإلدارٌة المهندس اإلرشاد واإلصالح 

فً قاعة  2018أٌار  30عرمون، حفل إفطارها السنوي ؼروب ٌوم األربعاء 

شخصاً من أعضاء لجان المركز وموّظفٌه،  150المركز، حضره حوالً 
 .ملتقى النور للطالب والطالبات وكشافة فوج الحسن بن علًإلى قسم باإلضافة 

اللقاء بتالوة عطرة للقرآن الكرٌم من األستاذ أمجد أورفلً، وعرض عرٌؾ افُتتح  

ثم . وأعمالهالحفل األستاذ ٌحٌى الذهبً فٌدٌو تعرٌفً عن لجان المركز وأقسامه 
 :  ، ومما جاء فً كلمته"وقفٌة تترك أثراً "تحّدث المهندس محٌو حول شعار 

، "هً وقفاٌت رمضانٌة ربانٌة وتربوٌة لتطهٌر أنفِسنا من التعلُّق بالدنٌا وشواِئِبها"

كما دعا إلى شّد الهمم لإلستفادة من رمضان بالتوبة والتطّوع لعمل الخٌر والبذل 
 .والعطاء والدعوة إلى هللا

خلٌل قصقص دعا فٌها الجمٌع لٌقؾ فً السٌد الحسن مركز كلمة لمسإول تاله  

وقفة إٌمان تترك ذخراً، وقفة خٌر تترك أجراً، وقفة علم تترك فخراً، : "رمضان

وشكر باسمه وباسم أعضاء اللجنة اإلدارٌة كل عامل ". عّز تترك نصراً ووقفة 

ثم فاجؤ الحضور . اللقاءومتطّوع وموظؾ وخاصة األستاذ بالل ناصر على تنظٌم 

سلّمه درع وقد  اآلؼامدٌر مسجد ومركز الحسن األستاذ خضر من بتكرٌم كالً 

التنفٌذٌة فً منسقٌة المناطق والسكرتارٌا  محٌو،التكرٌم رئٌس الجمعٌة المهندس 

سلّمتها الدرع التكرٌمً عضو الهٌئة اإلدارٌة الودع وقد فً الجمعٌة اآلنسة ؼنوى 

براء سنو الرتدائها الحجاب فً محٌو، والطالبة فً الجمعٌة الدكتورة سها مكداش 

سلّمتها الهدٌة مسإولة العمل النسائً فً المركز السٌدة الفضٌل وقد أول الشهر 
 .سالم لبابٌدي
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 فً" غدي فً بٌت المقدس"إفطار   

   عرمون

األمة، وتحت قضٌة القلوب، والقضٌة ألن القدس عاصمة 

ؼدي للناشئة  فً لمركز كان " وقفة تترك أثرا"شعار 

مع فً رمضان عرمون وقفة  -واإلصالحجمعٌة اإلرشاد 

ٌوم ، وذلك "ؼدي فً بٌت المقدس"فلسطٌن تحت عنوان 

 .2018حزٌران  8الجمعة 
، إلى مجموعاتجو من المرح واللعب انقسم األوالد ففً 

للتعرٌؾ عن مختلفة  فكانت لهم ثمانً وقفات تفكرٌة 

المسجد األقصى، وجدار الفصل الفلسطٌنً، وصالح 
 .الدٌن األٌوبً وؼٌرها

المؽرب وأداء صالة اخُتتم النشاط بالدعاء لفلسطٌن 

 .  الحسنوإفطار فً قاعة مركز 

الهداٌا لتقدٌمها القدس الدولٌة شكر خاص لمإسسة 

 .الرمزٌة



f 

  بٌروتإفطار ملتقى النور للطالبات فً 

أقام ملتقى النور " وقفة تترك أثراً "تحت شعار 

للطالبات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح إفطاره 

السنوي لطالبات الدروس األسبوعٌة 

، 2018حزٌران  2والمتطوعات، ٌوم السبت 

بٌروت، شارك  –فً مركز السلطان محمد الفاتح 

 .طالبة ومتطوعة 70فٌه 
تخلل النشاط أذكار، وتالوة للقرآن الكرٌم، 

 .ودعاء، وتناول وجبة اإلفطار
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  عرمونإفطار ملتقى النور للطالبات فً 

أقام ملتقى النُّور للّطالبات فً « وقفة تترك أثراً »تحت شعار 

عرمون إفطاره السنوي لطالباته،  -جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

، فً مضافة السٌدة هالة 2018حزٌران  2ؼروب ٌوم السبت 

اللّقاء ختمة قرآنٌة وتوزٌع هداٌا تذكارٌة تخلّل . قصقصعثمان 

 .على الطالبات



 

 
 اإلفطار السنوي العام لقسم الفتٌان فً بٌروت

f 

أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

حزٌران  7إفطاره السنوي الرمضانً ٌوم الخمٌس 

  -، فً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح 2018

شخصاً من مختلؾ  220بٌروت، بحضور 
 (.، وبٌروتعرمونبعلبك، طرابلس، )المناطق 

بكلمة من استِهل تخلّل اللقاء برنامجاً تعبدٌاً، 

األستاذ محمد ناصر عرض فٌها أهمٌة الصٌام 

والصبر على الطاعة، تالها قراءة جماعٌة لسورة 

ومسابقة ترفٌهٌة تثقٌفٌة مع الشٌخ وائل الملك، 

 .دهٌبً

واختتم اللقاء بكلمة شكر لمدٌر قسم الفتٌان الشٌخ 

دعوة تلبٌتهم على الحضور نبٌل الخطٌب شكر فٌها 
 .اإلفطار
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للفتٌات فً بٌروت " أثر تَذاكونً "إفطار   

وضمن نشاطات ، "أثراً تترك وقفة "تحت شعار 

 -الدروس األسبوعٌة للفتٌات فً مركز ؼدي 

الجمعة األسبوعً ٌوم بٌروت، أقام لقاء الفتٌات 

مركز ، نشاطاً وإفطاراً فً قاعة 2018أٌار  25

 ".أثرَذات كونً "السلطان محمد الفاتح بعنوان 
  

رمضان فضائل شهر تّضمن كلمة تربوٌة عن 

وعن الوقفات التً ٌجب أن نقؾ عندها خالل هذا 

الشهر لتقٌٌم النفس وتطوٌرها، وعن أهمٌة ترك 

األثر الجمٌل فً الحٌاة لٌزداد رصٌد الفتٌات من 

األعمال الصالحة ونٌل الثواب فً الدنٌا واآلخرة، 
 .هادفةباإلضافة إلى ألعاب 
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 السنوي« أهالً رمضان»معرض 

لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ودعماً 

لبرنامج بٌتك بٌتً، أقامت جمعٌة اإلرشاد 

أهالً "واإلصالح معرضها السنوي بعنوان 

فً  2018أٌار  12ٌوم السبت " رمضان

ابنة مرٌم فً مركز قاعة محمد رضا سنجابة 

فٌه معجنات فً بٌروت، ُعِرض عمران 

، ثٌاب صالة، هداٌا، مونة رمضان ُمفّرزة

وأشؽال ٌدوٌة من إعداد سٌدات من المناطق 

التً تتواجد فٌها مراكز الجمعٌة لدعم وتمكٌن 

كما تم استضافة الدكتورة . هإالء السٌدات

محٌو التً وقّعت  مكداشبؤصول الفقه سها 

ّنة فً التشرٌع "إصدارها الجدٌد  مكانة السُّ

 ".  اإلسالمً



 

 
من رمضان فً  27ضٌوف الرحمن لٌلة ال

 مساجدنا

f 

نّظمت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح إحٌاء لٌلة السابع والعشرٌن من 

رمضان فً المساجد التابعة لها فً بٌروت وعرمون حٌث توافد 

الرحمن والمتطوعٌن بضٌوؾ فامتألت المساجد المصلٌن مئات 

الذٌن كانوا ٌحّضرون وٌنّظمون خالل ساعات النهار لهذه اللٌلة 

 .العظٌمة من لٌالً شهر رمضان المبارك
من مسجد السلطان محمد الفاتح، ومسجد حمزة فً بٌروت، 

هدؾ واحد هو قلوب على اجتمعت الومسجد الحسن فً عرمون، 

هللا من الجمٌع صالح األعمال، تقبل  .وتعالىمرضاة هللا سبحانه 

وشكرا لكل متطوع ومتطوعة نظموا وعملوا فً هذه اللٌلة على 

 .خدمة المصلٌن فً سبٌل هللا
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السٌدة سهام قلٌالت شقٌر توّقع اتفاقٌة إنشاء وتجهٌز 

ملتقى النور للطالبات بٌن مؤسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة 
 وجمعٌة اإلرشاد واإلصالح

من اهتمامها بدعم المشارٌع التً تإّمن بٌئة حاضنة وهادفة للشباب، نطالقاً ا

عقدت مإسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة اتفاقٌة مع جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

نّصت على تكفّل الفاضلة سهام قلٌالت شقٌر بإنشاء وتجهٌز طابق كامل 

 120لملتقى النور للطالبات فً مركز السلطان محمد الفاتح فً بٌروت بقٌمة 

أمرٌكً، على أن تكون جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الجهة المنفّذة  ردوالألؾ 

جرى التوقٌع فً قاعة مركز السلطان . لهذا المشروع والقائمة على تشؽٌله

محمد الفاتح، وحضره عن مإسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة كلُّ من رئٌس 

المإسسة السٌد أسامة شقٌر ووالدته السٌدة سهام قلٌالت شقٌر ونائب رئٌس 

المإسسة المحامً األستاذ عبد العزٌز جمعة، وعن جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

اإلدارٌة هٌئتها أعضاء رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو وعدد من 
 .وأعضائها باإلضافة إلى مسإولة ملتقى النور للطالبات دٌما كبً

ٌُعتبر ملتقى النور للطالبات من المرافق الشبابٌة األساسٌة التً تعمل علٌها  و

وهو ملتقى قائم . جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، إلى جانب ملتقى النور للطالب

على الشابات المتطوعات خاّصة الفئة الطالبٌة منهّن والمتخّرجات من عمر 

دورهّن فً المجتمع، وتفعٌل ٌهدؾ للنهوض بهّن عاماً،  23إلى  13

وتدرٌبهّن على ثقافة التطّوع والمسإولٌة المجتمعٌة، باإلضافة الى توظٌؾ 

طاقاتهّن من خالل برامج مدروسة ومتخصصة تشمل أعماالً تطّوعٌة وأنشطة 

ومن أهم أعمال ملتقى النور . منّوعة، وكل ذلك ضمن بٌئة منفتحة وإبداعٌة

للطالبات توفٌر برامج وأنشطة دٌنٌة، اجتماعٌة، ترفٌهٌة، وثقافٌة، بناء قدرات 

الشابات فً لبنان، تنظٌم ورش عمل ودورات تدرٌبٌة، المشاركة فً 

مإتمرات وندوات شبابٌة إقلٌمٌة وعالمٌة، والتعاون مع نواٍد ومإسسات 
ٌّة ٌّة وبٌئ ٌّة وثقاف  .أخرى فً أنشطة اجتماع
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توقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن اإلرشاد واإلصالح 
 ومؤسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة

  

لتنفٌذ مشارٌع خٌرٌة لموسَمً رمضان دعماً 

واألضحى، وقّع كّل من رئٌس جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح المهندس جمال محٌو ورئٌس مإسسة 

أسامة شقٌر الخٌرٌة السٌد أسامة شقٌر اتفاقٌة 

 2220  تعاون تهدؾ لتؤمٌن حصص ؼذائٌة لـ

أسرة محتاجة فً بٌروت والشمال خالل شهر 

جرى التوقٌع فً مركز . رمضان المبارك

أٌار  4ٌوم الجمعة فً   السلطان محمد الفاتح

بحضور أعضاء من الجمعٌة، وجرى  2018

ٌّة التعاون بٌن  التباحث بٌن المجتمعٌن حول أهم

المإسسات فً سبٌل دعم األعمال اإلنسانٌة 

 .والنهوض بالمجتمع



 

 
استقبال العالمة الشٌخ عبد الهادي الخرسة فً 

 بٌروت
  

f 

العالمة الشٌخ عبد الهادي الخرسة زار  

دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة ( دمشق)

فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، وكان فً 

، عٌتانًاستقباله مدٌر الدار الدكتور باسم 

ومسإول قسم القرآن الشٌخ الحافظ عبد 

وتمت . الرحمن ماردٌنً، وأساتذة الدار

دعوة الشٌخ لفطور صباحً فً الدار وذلك 

قبل محاضرته التً ألقاها فً مسجد حمزة 

، "قلبكتطهر كٌؾ "بعنوان كانت والتً 

صفات قلوب المإمنٌن وصفات على  اشتملت

قلوب الكافرٌن والمنافقٌن وكٌفٌة السمو لقلب 

 13وذلك ٌوم السبت  ،رمضانفً  صاؾٍ 

 .2018أٌار 



f 

استقبال وفد من الجزائر فً دار اقرأ 
 للعلوم اإلسالمٌة والعامة

وفد من الجزائر دار اقرأ للعلوم زار 

فً جمعٌة اإلرشاد  اإلسالمٌة والعامة

، 2018أٌار  17ٌوم الخمٌس  واإلصالح،

ضم كل من مدٌر الدراسات فً معهد 

، والراعً بوسحابةالمناهج السٌد محمد 

المنسق العام فً مإسسة وسام العالم 

، ومدٌر دار باحمانًالجزائري السٌد محمد 

الوعً السٌد محمد مولودي، حٌث التقوا 

وكانت  ،عٌتانًمدٌر الدار الدكتور باسم 

اطلع فٌها الجانبان على ة ٌّ ودّ زٌارة تعارفٌة 

أعمال كل من دار اقرأ بشكل خاص 

وجمعٌة اإلرشاد واإلصالح بشكل عام 

 . وعمل مإسسة وسام العالم ومعهد المناهج
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 األستاذ حاتم عٌد بشامونزٌارة رئٌس بلدٌة 

إطار التعاون بٌن مإسسات المجتمع المدنً والبلدٌات، قام فً 

ٌّة االرشاد واإلصالح    -وفد من لجنة العالقات العامة فً جمع

فً عرمون، بزٌارة تواصل وشكر لرئٌس بلدٌة الحسن مركز 

بشامون األستاذ حاتم عٌد، على تقدٌمه حدٌقة بشامون لنشاط 

 .ترفٌهً ٌقٌمه مركز ؼدي للناشئة ضمن دورته الصٌفٌة
ضّم الوفد مدٌر مركز الحسن األستاذ خضر االؼا، وعضو 

ٌّدة سماح الشعار،  ٌّدة سوسن خالد وأمٌنة السر الس اللجنة الس

، حٌث تّم التعرٌؾ 2018حزٌران  27وذلك ٌوم األربعاء 

بؤعمال الجمعٌة وأنشطتها عبر فروعها المنتشرة على كافة 

كما اّطلع الوفد على أعمال البلدٌة بشكل .. األراضً اللبنانٌة

خالل المدارس -بشامونعام، وأبرزها افتتاح حدٌقة ثانٌة فً 

األشهر القلٌلة المقبلة لتكون متنفّساً بٌئٌاً إضافٌاً لألهالً، مع 

إمكانٌة استخدامها لألنشطة العامة والخاصة ضمن شروط 

 .وضوابط البلدٌة
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األمن فً قوى زٌارة رئٌس فرع السجون 
 الداخلً 

التعاون والتنسٌق، زار وفد مشترك من إطار فً 

دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح وشركة زمرلً وشركاه رئٌس فرع 

السجون فً قوى األمن الداخلً العقٌد ؼسان 

عثمان فً مكتبه بمقر قٌادة الدرك، ٌوم األربعاء 

، وتم عرض بعض المشارٌع  2017أٌار  2فً 

المتعلقة بالعمل مع األحداث بسجن رومٌة، وقد 

 .القت كل تقدٌر وترحٌب من إدارة السجون
ضم الوفد رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة 

رند صقر، ومدٌرة برنامج حقوق اإلنسان 

بالجمعٌة السٌدة رانٌا العرب ورئٌس شركة 

الشإون ومسإولة زمرلً المهندس وائل زمرلً 

اآلنسة الشركة فً البشرٌة والموارد االدارٌة 

 .سالً أسود
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وفد من اإلرشاد واإلصالح فً زٌارة لمدٌر 
 عام األمن العام اللواء عباس ابراهٌم

  

وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، زار 

برئاسة رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو، 

مدٌر عام األمن العام اللواء عباس ابراهٌم فً 

، حٌث 2018حزٌران  11مكتبه ٌوم االثنٌن 

جرى تعرٌفه بؤعمال الجمعٌة ضمن المٌادٌن 

الدعوي والتربوي والخٌري  -األربع 

العاملة على مساحة الوطن، مع  -واالجتماعً 

التركٌز على األعمال االجتماعٌة التً ٌتّم 

ٌتعلق بتنظٌم فٌما التعاون فٌها مع األمن العام 

دورات تؤهٌلٌة تدرٌبٌة عن حقوق الموقوفٌن 

كما تم الطلب من سعادته التعاون . والسجناء

فً ملؾ حق المرأة اللبنانٌة منح جنسٌتها 

لتفعٌل هذا  ألبنائها، فؤبدى استعداد األمن العام 
 .التعاون لما فٌه مصلحة الوطن والمواطن
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ي وتوعاإلرشاد واإلصالح تشارك فً نشاط 

 لمكافحة المخدرات فً القصر الجمهوري 

الٌوم العالمً لمكافحة "، ولمناسبة "بتّدمر بتساعدما "تحت شعار 

شاركت  ،"إساءة استعمال المخدرات واالتجار ؼٌر المشروع بها

فً نشاط  28/6/2018جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ٌوم الخمٌس 

القصر الجمهوري برعاٌة وحضور اللبنانٌة فً توعوي أقٌم 

األولى نادٌا الشامً عون، ومشاركة رئٌس الجمهورٌة العماد 

مّثل الجمعٌة فً النشاط وفد ضّم أعضاء من هٌئتها . مٌشال عون

اإلدارٌة واألعضاء القائمٌن على برنامج مكافحة اإلدمان فً 

جرى النشاط التوعوي فً  الحدٌقة . دائرة العمل االجتماعً

الجمعٌة خالله أعمالها عرضت والخارجٌة للقصر الجمهوري، 

ة حٌّ المتعلقة ببرنامج مكافحة اإلدمان، كما تخلل النشاط  شهادات 

من مدمنٌن تابعوا عالجا من آفة المخدرات، إضافة الى محطات 

تثقٌفٌة ورٌاضٌة وفنٌة ترفٌهٌة ركزت على سبل الوقاٌة من 

، وذلك بحضور مدٌر عام رئاسة الجمهورٌة دمانإلواالمخدرات 

شخص من طالب جامعات  800الدكتور انطوان شقٌر ومشاركة 

ومهتمٌن بمكافحة هلٌة أومنتسبٌن الى فرق كشفٌة وجمعٌات 

العدل، المالٌة : إضافة الى ممثلٌن عن وزارات ،المخدرات

مكتب مكافحة )، الداخلٌة والبلدٌات (مدٌرٌة الجمارك)

، الصحة ووزارة الشإون االجتماعٌة، وعدد من (المخدرات

الشخصٌات العسكرٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والتربوٌة واالعالمٌة 
 .والفنٌةوالرٌاضٌة 
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مشاركة اإلرشاد واإلصالح بحضور ندوة 

 مقاربة نفسٌة لواقع الجرٌمة فً لبنان 

ممثلة بعضو برنامج حقوق اإلنسان  ،واإلصالحشاركت جمعٌة اإلرشاد 

مقاربة نفسٌة لواقع الجرٌمة فً "ندوة بعنوان  بحضور ،العرباآلنسة مروة 

حزٌران  12، مع البروفٌسور عباس مكً، وذلك نهار الثالثاء "لبنان

فً الجامعة اللبنانٌة، شرح فٌها األسباب التً تدفع بالمجرم الرتكاب  2018

   .أدت إلى زٌادة الجرائم فً مجتمعاتنا التًالجرٌمة واألسباب 

عتبر ٌُ تحدث عن أنواع الجرائم، والتً تبدأ من االنتحار الذي وكذلك 

/ انتاج)، وصوال للقتل والسرقة وتعاطً المخدرات (جرٌمة بحق الذات)
                                                      (... استهالك/ تسوٌق

رافق الندوة عرض لبعض الحاالت الجرمٌة مع شرح أسباب ارتكابها 
 .والدوافع ورائها



 

 
الجمعٌة فً مؤتمر إشهار الهٌئة مشاركة  

 العربٌة لمكافحة المخدرات
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جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ممثلة بؤمٌنة سر برنامج مكافحة اإلدمان فً شاركت 

دائرة العمل االجتماعً اآلنسة مروة العرب فً مإتمر إشهار الهٌئة العربٌة 

لمكافحة المخدرات الذي أقٌم برعاٌة دولة رئٌس مجلس الوزراء سعد الحرٌري، 

، فً فندق قصر 2018حزٌران  28و 27و 26على مدى ثالثة أٌام بتارٌخ 

األمراء، فً منطقة سٌر الضنٌة، بمشاركة وفود عربٌة من لبنان، واألردن، 

وسورٌة، والعراق، وفلسطٌن، والكوٌت، والسودان، والمؽرب والجزائر، 

وحضر إشهار المإتمر عدد من الشخصٌات السٌاسٌة، واألمنٌة، والعسكرٌة، 
 .واإلعالمٌة، والتربوٌة واالجتماعٌة، وثلة من المجتمع المدنً وطالب الجامعات

فً الٌوم األول من المإتمر تم عرض ثالث جلسات تناولت مواضٌع القانون 
 .والعالج النفسً والتثقٌفً

المخدرات مع العمٌد علً هزٌمة، وأقٌمت أنواع عرض أما فً الٌوم الثانً تم 

خمس جلسات تناولت مواضٌع اإلرشاد األسري، التعلٌم والتربٌة، منظمات 
 .المجتمع المدنً، التدرٌب والتؤهٌل، واإلعالم واإلعالن

وفً الٌوم األخٌر تم إشهار الهٌئة العربٌة لمكافحة المخدرات بحضور أمنً 

لضباط من الجٌش والجمارك وقوى األمن الداخلً ومكتب مكافحة المخدرات، 

التً  وتم توزٌع دروع تكرٌمٌة على الضباط والشخصٌات اللبنانٌة والعربٌة 

شاركت فً إشهار الهٌئة العربٌة لمكافحة المخدرات، بحضور رئٌس الهٌئة 
 .الدكتور محمد عثمان ورئٌس رابطة المدربٌن العرب الدكتور أحمد األمٌن
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تكرٌم فرٌق عمل دورة غدي الشتوٌة فً   
 بٌروت 

مركز ؼدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مؤدبة أقام  

إفطار على شرؾ الفرٌق اإلداري والتعلٌمً فً مركز 

  –" أفندٌنا"، فً مطعم 2018أٌار  31بٌروت، ٌوم الخمٌس 
وألقت مسإولة مركز ؼدي األستاذة مٌساء منٌمنة . بٌروت

معلماتنا وأساتذتنا األعزاء :" خالله كلمة، أبرز ما جاء فٌها

جهودكم تدعمنا وتساندنا وتخفّزنا على تقدٌم المزٌد والمزٌد 

ألبناء المسلمٌن، فً زمن بات الهّم الوحٌد ألعداء الدٌن هو 

أننا سنكّمل المسٌرة إال  أبنائه،زعزعة اإلسالم فً عٌون 

معاً، بعطاءاتنا التً هً بال حدود، لنصرة وخدمة هذا الدٌن 

متسلّحٌن دائما وأبداً بالتوكل والدعاء واألخذ أبنائه، وخدمة 
 ."باألسباب

 .واختتم اللقاء بتوزٌع هداٌا تذكارٌة للمعلمات



 

 
حواجز محّبة مع طالب ملتقى النور فً بٌروت

f 

حزٌران  9لمدة ساعتٌن من بعد عصر ٌوم السبت 

، الموافق للرابع والعشرٌن من رمضان 2018

، وقؾ شباب ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة 1439

اإلرشاد واإلصالح على طرقات بٌروت وقفة فرح 

وعطاء، فوزعوا على السٌارات والمارة أكثر من 

رات حملت دعاء  ثالثة آالؾ صرة من التمر، ومعطِّ

الركوب وحدٌثاً نبوٌاً شرٌفاً فً فضل صالح القلوب 

 .واألعمال على المظاهر واألموال
هً وقفة تركت أثراً فً ثالثة وثالثٌن متطوعاً 

وقفة .... موزعٌن على خمس نقاط فً أنحاء بٌروت

تركت بسمة فً كل سٌارة عبرت، ورائحة كالمسك 
 .من كل آلٌة فاحت، وأذكار طٌبة فً كل قلب سكنت



f 

اإلعجاز الطّبً والنفسً فً "محاضرة   
 "  الصٌام

قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فً أقام  

ٌّمة بعنوان عرمون اإلعجاز الطّبً والنفسً فً "، محاضرة ق

، قّدمها رئٌس منتدى اإلعجاز العلمً فً القرآن والّسنة "الصٌام

فً لبنان، عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة فً جامعة اآلداب 

 ٧ٕ، ٌوم األحد فرشوخمحمد . والعلوم والتكنولوجٌا الداعٌة د

 .عرمون –رمضان، فً مسجد الحسن  ٔٔ، الموافق ٨ٕٔٓأٌار 



 

 
اختتام برنامج دبلوم التأهٌل الشرعً لغٌر 

 المتخصصٌن  فً طرابلس

f 

فً مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر أنهى  

برنامج دبلوم جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

التؤهٌل الشرعً لؽٌر المتخصصٌن، الذي أقٌم 

العالمة مركز )الجمعٌة فً طرابلس فً مركز 

فً الفترة التً امتدت  ، (الثقافًحسٌن الجسر 

  ،2018أٌار  11ولؽاٌة  2018شباط  23من 

مشاركة، استلمن على إثره  15وحضره 

 .مهاراتمن مركز شهادات 
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سٌر ة ٌّ رِ سَ اإلرشاد واإلصالح تكّرم عناصر 
 بٌروت

فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، وبهدؾ تكرٌم " بقٌمنا نسمو"برنامج ضمن 

فً المجتمع، وبمناسبة شهر رمضان المبارك أثر إٌجابً شخصٌات لها 

، أقامت دائرة  175قوى األمن الداخلً الـ عٌد ووأسبوع المرور العربً 

قسم الفتٌان مع بالتعاون و 2018حزٌران  1العمل االجتماعً ٌوم الجمعة فً 
 .فً الجمعٌة جولة تهنئة لعناصر سرٌة سٌر بٌروت

ابتدأ النشاط بزٌارة سرٌة سٌر بٌروت فً منطقة الطٌونة، حٌث قام الرائد إدي 

قهوجً بتعرٌؾ الوفد على نظام عمل سٌارات الرادار وكٌفٌة تصوٌر وكتابة 

محاضر مخالفات السٌر وطرٌقة سٌر العمل فً ؼرفة عملٌات السٌر، كما 
 .وعاٌدوهالتحٌة علٌه  ألقوازاروا قائد سرٌة بٌروت العقٌد عماد الجمل حٌث 

وقد قام الوفد بتودٌع العناصر فً سرٌة بٌروت موزعٌن علٌهم الهداٌا  

المالزم شربل نقوال والرقٌب شادي فٌاض وفد اإلرشاد واكب ثم  .الرمزٌة

بٌروت، حٌث قاموا بتوزٌع الورود شوارع فً واإلصالح فً جولة 

  -والهداٌا التذكارٌة على شرطًٌ السٌر فً نقاط عملهم، فً العدلٌة  الحمراء
 .الكوال -مسجد عبد الناصر -البربٌر -المتحؾ 

مارالٌاس لتسلٌم درع اإلرشاد  -وأخٌراُ توجه الوفد الى ثكنة هنري الحلو

عنه استلمه ، األٌوبًواإلصالح التكرٌمً لقائد شرطة بٌروت العمٌد محمد 

 .العقٌد مارك صقر
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فلٌصبح صدٌقُهم "توزٌع جوائز مسابقة 
 "  كتاباً . ..المحمول

فلنتعاون مع أوالدنا بتصمٌم ركن "تحت شعار 

كتابً "أقام نادي " هادئ للقراءة فً البٌت

بٌروت للناشئة فً ؼدي فً مركز " عالمً

، "كتاباً ... صدٌقُهم المحمولفلٌصبح "مسابقة 

البنت /ُطلب من األهالً تصوٌر االبنحٌث 

 .المنزلداخل زاوٌة مكتبتهم القصصٌة فً 

اإلعالن عن توقّؾ التصوٌت، جاءت وبعد 

 :النتائج على الشكل التالً
 

 علً ولونا جمعة: المرتبة األولى
 ملك وراما بقاعً: المرتبة الثانٌة

خلٌل وآالء : وتعادل فً المرتبة الثالثة كل من

 شهاب، رضوان بٌضون
 فولكدارآدم : المرتبة الرابعة

 أحمد وشهد تراب : المرتبة الخامسة
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ٌُبان رمضان»رحلة  للنساء إلى زحلة « س

 وتعناٌل

لجنة أرٌج للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد أقامت 
ٌُبان رمضان"عرمون رحلة  –واإلصالح  " س

أٌار  10إلى زحلة وتعناٌل، وذلك ٌوم الخمٌس 

، تم خاللها تناول الفطور فً شتورة عند 2018

، ثم تناول القهوة والحلوٌات فً "أبناء جابر"

بعدها توّجهن نحو .. زحلة عند نهر البردونً
للتسوق والصالة،  Cascada Mallإلى  تعناٌل

، Amaleenوتم تناول الؽداء فً مطعم 

 .الرحلة بؤخذ الصور التذكارٌةواخُتتمت 
  

تخلل الؽداء سحب على هداٌا مقّدمة من 
، وعاد رٌع عرمونفً  All Martسوبرماركت 

 .الرحلة لدعم أعمال مركز الحسن
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للداعٌة  "وعدكٌا رب أنجز "محاضرة  

 الدكتور بسام الطراس

قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد أقام  

ٌا "واإلصالح، وبمشاركة إذاعة الفجر، محاضرة 

بسام الطراس، الذي . للداعٌة د" رب أنجز وعدك

رحمه )تناول فٌها قصته مع ولده الراحل محمد 

، وكٌؾ أعّده لٌكون نموذجاً فرٌداً فً بٌئته، (هللا

الذي ألّفه " هذا حبٌبً"كتاب عارضاً ألقسام 

التً أراد توصٌلها لألهل من للمناسبة، والرسائل 

 13خالل تجربته مع ولده، وذلك ٌوم األربعاء 
 .عرمون -فً مسجد الحسن  2018حزٌران 

  
هذا "وفً ختام اللقاء جرى حفل توقٌع كتاب 

على الحاضرٌن والذي تم توزٌعه هدٌة " حبٌبً
 .والحاضرات
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فً " النملة والصرصور"مسرحٌة دمى بعنوان 
 بٌروت

النملة "أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مسرحٌة دمى بعنوان 

لى إمن إخراج االستاذ محمد ابرهٌم، والتً تهدؾ " والصرصور

مركز السٌدة مرٌم ابنة عمران االعتماد على النفس وعدم الكسل، فً 
 6من عمر  طفالً  374حضرها ، 2018أٌار  5ٌوم السبت  الكوال، –

 .بحضور األهل، سنة 12حتى 

شارك عدد كما ، عٌتانًاللقاء بتالوة عطرة من األخ محمد بسام افتتح 

فً دارٌٌن اإلبٌروت فً الكشاؾ المسلم وبعض فواج مفوضٌة أمن 

شاركت االستاذة خدٌجة لبابٌدي هنانو  بالتعلٌق و .كشافة عبد الرحمن
 .على المسرحٌة وحاورت االطفال بؤهداؾ المسرحٌة والقٌم التً فٌها

الفجر للسنة الثانٌة بطال أمشروع هدٌة طالق إعن المسجد مام إعلن وأ

تقدمة محالت لعاب واألعلى التوالً ثم نال كل الحضور بعض الهداٌا 

السٌد ، النشاطداعمً كما شكر ، لعاب والقرطاسٌةخوان لألأالعلً 
  .ستاذ مجديواألعاصم والحاج عصام حوارنً 
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 دورات فً اإلسعافات األولٌة فً سجن رومٌة

مع بالتعاون رؼم القضبان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح نسان إ فرٌقنفذ 

المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً دورتٌن فً االسعافات األولٌة لألحداث فً 

ودورة للقاصرات فً مركز المبادرة ، حدثاً  32، حضرها ةرومٌسجن 
 .نزٌلة 13بمنطقة ضهر الباشق، حضرتها 

فارس عون من الدفاع المدنً وامتدت  مارسالأعطت الدورات المدربة 

، وتضمنت ٌارأ 30نٌسان ولؽاٌة  12على مدى خمس لقاءات من تارٌخ 

نظرٌة عن كٌفٌة التصرؾ بحاالت النزٌؾ، الحروق، الدوخة،  دروساً 

فً المواضٌع  ، تبعتها دروس تطبٌقٌة...(الكسر، خلع الكتؾ، ضٌق التنفس
 .المذكورة

وكذلك احتوت على شروح ألهمٌة النظافة الشخصٌة وخصوصا عند 
وبسبب ظروفهم داخل .تهاباتلواالوجود أي جرح كً ال ٌصاب بالجراثٌم 

السجن، تم التركٌز عند التدرٌب على استخدام األدوات التً ٌمكن تواجدها 

عادة بسجنهم، لتعلٌمهم التعامل بالموجود ولٌس بالضرورة أن تكون 

تمٌزت هذه . األدوات خاصة بالفرق الطبٌة، بل بما هو متوفر بٌن أٌدٌهم

الدورات بإعطاء األحداث العدٌد من المعلومات عن المشاكل الصحٌة التً 

لها وكٌفٌة استخدام الطرق الصحٌحة، وتمٌزت أٌضا  نٌتعرضوقد 

بتفاعلهم ومشاركتهم فً التدرٌب وتعدٌل العدٌد من األفكار الخاطئة التً 
 .الصحٌةكانت لدٌهم فً كٌفٌة المعالجة حال اإلصابات 
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السكري وشهر رمضان مرض »محاضرة 
«المبارك  

، أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح محاضرة توعوٌة Novartisشركة برعاٌة  

"  مرض السكري وشهر رمضان المبارك"قبٌل حلول شهر رمضان بعنوان 

قّدمها اختصاصً ؼدد صماء وسكري الدكتور منذر صالح ورئٌس قسم 

أٌار  9عمر حموي ٌوم األربعاء الدكتور  CMCأمراض القلب التداخلٌة فً 

 70مسجد محمد األمٌن، وحضرها  –، فً قاعة الشهٌد رفٌق الحرٌري 2018

 .شخصاً 
استهل اللقاء بكلمة لعضو الهٌئة اإلدارٌة المهندس وسٌم المؽربل تحّدث فٌها عن 

صالح . ثم تحدث د. شهر رمضان المبارك وتؤثٌره الصّحً على جسم اإلنسان

ؾ عن مرض السكري وأنواعه، وذكر مضاعفاته بؤنواعها المزمنة، : فعرَّ

والحادة، والبسٌطة، وكٌفٌة التعامل مع انخفاض السكر فً الدم وتؤثٌر الصٌام 

د إذا . على مرٌض السكر ٌُحدِّ د على أن الطبٌب هو الشخص الوحٌد الذي  كما شدَّ

كما عَرض مخاطر الصٌام التً قد ٌتعرض لها . الصٌامكان المرٌض ٌمكنه 

وجبة : ثم توّجه بنصائح عامة ٌجب على المرٌض اتباعها، منها. المرٌض

السحور، إجراء تحلٌل سكر الدم ٌومٌاً، تنظٌم تناول األدوٌة، الرٌاضة، 
 .وضرورة تناول الماء والسوائل، ونبَّه إلى معرفة متى ٌجب قطع الصوم

ث د حموي عن عالقة مرض السكري بؤمراض القلب، فقال أن مرض . ثم تحدَّ

السكري هو رأس األمراض التً تإثر على أمراض القلب، كما أنه من أهم 

ودعا إلى االعتدال بتناول الطعام وتوزٌعه خالل فترة . األسباب لحدوث األورام

د أن لكل مرٌض عالج خاص  اللٌل للمحافظة على مستوى السكر فً الدم، وأكَّ
 .به

وفً الختام شكر جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على اهتمامها بإقامة هذه المحاضرة 
ٌَّة إلى جانب اهتمامها باألمور الخٌرٌة والدعوٌة والتربوٌة واالجتماعٌة  .  الصح
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 عرمونفً " رمضاننا حٌاة"محاضرة 

أقام قسم الدعوة العامة ، "أثراً تترك وقفة "تحت شعار 

ٌّمة بعنوان  فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح محاضرة ق

، قّدمها الرئٌس السابق لهٌئة علماء "رمضاننا حٌاة"

المسلمٌن فً لبنان والحائز على دكتوراه فً اللؽة 

أٌار  19أبو بكر الذهبً، ٌوم السبت . العربٌة الشٌخ د

 –رمضان، فً مسجد الحسن  3الموافق  2018
 .عرمون
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"  مسؤولأنا كبرت وصرت "ورشة عمل 

 للفتٌان فً طرابلس

 

الثانٌة على التوالً، أقام مركز ؼدي للناشئة فً للسنة 

طرابلس ورشة عمل مفٌدة  -جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

"  أنا كبرت وصرت مسإول"ومسلٌة عن البلوغ بعنوان 

كل من الدكتور سنة، قّدمها  15إلى  11للفتٌان من عمر 
 حبلصوالدكتور هشام ، عباس فً الجانب الطبًؼسان 

الجانب واألستاذ وائل دهٌبً فً الجانب النفسً، فً  

، فً مركز 2018أٌار  12ٌوم السبت الشرعً، وذلك 
  .الثقافًالعالمة حسٌن الجسر 
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للفتٌات فً " أنا لم أعد صغٌرة"ورشة عمل   
 مركز طرابلس

الثانٌة على التوالً، أقام مركز ؼدي للناشئة فً للسنة 

عمل ورشة طرابلس،  -جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

، "لم أعد صؽٌرةأنا " بعنوانمفٌدة ومسلٌة عن البلوغ 

من كل سنة،  قّدمتها  13-10من عمر للفتٌات 

الجانب الطبً، ؼٌداء الصدٌق فً الدكتورة 

واالختصاصٌة إٌمان مطرجً فً الجانب النفسً، 

  األمٌن فً الجانب الشرعً، إٌمان واالختصاصٌة 
فً مركز العالمة  2018أٌار  12وذلك ٌوم السبت 

 .الثقافًحسٌن الجسر 
هداٌا تذكارٌة للمشتركات  نوزٌعفً ختام اللقاء تم 

 .لذٌذةباإلضافة إلى ضٌافة  Sanita Lebanonتقدمة 
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 عرمونفً " أتدّبر قرآنً"ختتام دورة ا 

مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً جمعٌة اختتم  

، ٌوم اإلثنٌن "أتدبر قرآنً"اإلرشاد واإلصالح دورة 

، والتً قّدمها المتخصص فً التفسٌر 2018أٌار  14

تناول فٌها شرح سوبرة، وعلوم القرآن الدكتور أمٌر 

وتم خالل الحفل القرآن الكرٌم، مفاتٌح عملٌة فً تدّبر 

 .توزٌع الشهادات على المشتركٌن وقطع قالب الحلوى
أسابٌع بدوام مسائً، فً مركز  6استمّرت الدورة لمدة 

 .عرمون –الحسن 
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 فً طرابلس" وقفة مع غدي تترك أثراً "نشاط 

 جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مركز ؼدي للناشئة فًأقام 

، للفتٌان "وقفة مع ؼدي تترك أثراً "نشاطاً رمضانٌاً بعنوان 

سنة، أٌام الخمٌس، الجمعة،  12إلى  6والفتٌات من عمر 

، فً 2018حزٌران  3أٌار حتى  31السبت واألحد من 
 .طرابلس، المعرض -مركز العالمة حسٌن الجسر الثقافً 

ٌرسُم "تضّمنت الدورة أبواباً وفقرات متعددة، هً باٌب 

، عبارة عن ألعاب متنوعة من قرٌة ؼدي الرمضانٌة "بسمة

التعرؾ على معانً شهر رمضان لى إوالتً تهدؾ 

، "ٌقّوي اإلٌمان"وفضائله وتراث المدٌنة باستقباله، وباٌب 

عبارة عن دروس ومعلومات عن الصٌام بطرٌقة جذابة، 

ٌعّزُز "باٌب و وقراءة قرآن، وصالة الجماعة فً المركز،

، تمّثل بتوضٌب حصص ؼذائٌة لتوزٌعها على "عمل الخٌر

ساعد "العائالت المحتاجة من خالل البرنامج التوعوي 

، ٌتعلّم فٌه الطالب عن الؽذاء "ٌؽرُس علماً "وباٌب ، "تسعد

فً الٌوم   الصحً من خالل ورشة عمل متكاملة أقٌمت

الثالث من الدورة، تضمنت عرض فٌلم وعرض تقدٌمً 

لطالبات قسم التؽذٌة فً الجامعة اللبنانٌة تحت اشراؾ 

، حٌث قام األوالد "ٌعكُس نوره"الجامعٌٌن، وباٌب تذتهم اأس
 .بدور المسحراتً تعرفوا فٌها على أهمٌة السحور وبركته



f 

فً " زٌنة العٌد مع مركز غدي أحلى"نشاط 
  بٌروت

زٌنة "مع المبدعة األستاذة رٌان السباعً، وبعد نشاط 

 :، أقام مركز ؼدي فً بٌروت نشاط"رمضان
  
 "زٌنة العٌد مع مركز ؼدي أحلى"
  

 9سنة، ٌوم السبت  13إلى  5للفتٌان والفتٌات من 

 .السلطان محمد الفاتحمركز ، فً 2018حزٌران 
عاد رٌع النشاط لألعمال الخٌرٌة وإلسعاد عائالت 

 .محتاجة
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 عرمونختتام دورة غدي الشتوٌة فً ا

اختتم مركز ؼدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد 

أٌار  11واإلصالح دورته الشتوٌة الثامنة ٌوم الجمعة 

 .عرمون –فً مركز الحسن  2018
  

تخلّل الحفل دروساً عن رمضان لكل صؾ، باإلضافة 

ٌدوٌة، ألعاب رٌاضٌة، تناول طعام إلى أشؽال 

أهال "العصرونٌة، ورقصة على المسرح ألؼنٌة 

، وتناول البوظة عند Treasure Hunt، و"رمضان

 .شمسٌن، لقسم البراعم والفتٌات
 .أما لقسم الفتٌان فؤقٌمت مباراة وّدٌة فً كرة القدم

 ...وفً الختام تم أخذ الصور التذكارٌة
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 فتٌان -دوري ملتقى النور فً كرة الطاولة 

  
أقام ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

 29فً كرة الطاولة بٌن فتٌانه، ٌوم الجمعة مباراة 

، عرمون –الحسن ، فً قاعة مركز 2018حزٌران 

 .فتى 18شارك فٌها 
  

 :وجاءت النتائج على الشكل التالً
 عٌتانًعمر : المركز األول
 هادي طه: المركز الثانً
 ابراهٌم القادري: المركز الثالث



fو 

 عرمونفً " قوافل النور"نشاط 

ختام موسم الدروس الشتوٌة، أقامت اللّجنة الدعوٌة النسائٌة فً جمعٌة لمناسبة 

 2018اٌار  3ٌوم الخمٌس " النورقوافل " احتفاالً بعنواناإلرشاد واإلصالح 
 .عرمون – الحسنفً قاعة مركز 

بتالوة عطرة للقرآن الكرٌم وكلمة عن فضل حفظ القرآن اسُتهل الحفل 

مسجد إلمام ثم كلمة  ،عكاريالحافظ عبد القادر للشٌخ واستقبال رمضان 

العربٌة، تالها أهمٌة تعلّم اللؽة الحنجول تحّدث فٌها عن الحسن الشٌخ محمد 

فً كلمة لعرٌفة الحفل السٌدة سارة المصري شكرت فٌها كل المسإوالت 
 .الشتوٌةالدروس 

حٌث ثم كانت فقرة تكرٌمٌة للحاجة دالل عٌتانً على جهدها وعطاءاتها، 

الدروس محسن ومسإولة  اللجنة الدعوٌة السٌدة روعةلها مسإولة قّدمت 

ٌّاً،  العامة السٌدة سناء سنجر نور ٌحٌى اآلنسة تكرٌم تم كما درعاً تقدٌر
ٌّمة لها 15الخطٌب على حفظها   .جزءاً من الكتاب الكرٌم وتقدٌم هدٌة ق

بحضور المدّرب الشٌخ " اللؽة العربٌة"تخلّل الحفل توزٌع شهادات دورة 

بحضور مدّربة فً " دبلوم التؤهٌل الشرعً"، وشهادات دورة الحنجول
 .البرنامج األستاذة هنادي الشٌخ

ع أٌضاً جوائز مادٌة ومعنوٌة على الفائزات بمسابقة كما   " .جزء عم"ُوزِّ
 .بقٌادة السٌدة رباب ترننً" النور"فرقة مع الحفل بباقة من األناشٌد واخُتتم 
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لقاء تعّبدي للرجال فً مسجد السلطان محمد 

 الفاتح 

f 

فً جمعٌة  أقامت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة

 120لقاًء تعبدٌاً للرجال، بحضور  اإلرشاد واإلصالح

فً مسجد  2018حزٌران  6شخصاً ٌوم األربعاء 

السلطان محمد الفاتح، أعقبه إفطار فً قاعة المسجد بدأ 

لٌلة "بكلمة لمدٌر الدار الدكتور باسم عٌتانً بعنوان 

، ثم قراءة البردة مع "القدر وااللتحاق بعالم الؽٌب

الشٌخ الحافظ الجامع عبد الرحمن ماردٌنً، ووقفة 

إنشادٌة اختتمت بالذكر وقراءة سورة الملك والدعاء مع 

توجٌهٌة مع اإلفطار كلمة وتخلل الدكتور طارق بشٌر، 

 .  المدٌر التنفٌذي لدائرة الدعوة الشٌخ علً طرطوسً
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لقاء تطوٌر الظروف المعٌشٌة والبرامج 
 التأهٌلٌة لألحداث

 من مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرائم بدعوة 
(UNODC) تنسٌقً لتطوٌر لقاء فً ، شاركت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح

 ٩ٕالظروؾ المعٌشٌة والبرامج التؤهٌلٌة لألحداث، ٌوم الجمعة فً 

، ضم وزارة العدل ووزارة الشإون االجتماعٌة، وقوى ٨ٕٔٓحزٌران 
  .السجوناألمن الداخلً، وعدد من الجمعٌات العاملة فً 

مع منسقة برامج مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات اللقاء ستهل ا

والجرائم السٌدة رٌنٌه صباغ التً طرحت دراسة أعدها مكتب األمم 

وحتى الٌوم، وكانت  ٕٕٔٓ عامالمتحدة حول وضع سجن األحداث منذ 

مداخلة لمدٌر مدٌرٌة السجون القاضً رجا أبً نادر الذي حلل بعض 

مثنٌا على دور الجمعٌات المتحدة النقاط التً وردت بدراسة األمم 

على أهمٌة إنجازاتهم، ثم تحدثت المسإولة  ومإكداً العاملة فً السجون 

االجتماعٌة عن جناح األحداث السٌدة رٌتا دعٌبس عن واقع سجن 

 .األحداث وكٌفٌة إدارة الملؾ االجتماعً فٌه
وبعدها تحدثت كل جمعٌة عن أعمالها وبرامجها فً الفترة القادمة، وتم 

توجٌه تحٌة خاصة من مكتب األمم المتحدة لجمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

لعملها الدإوب والمنظم داخل السجن، واختتم اللقاء بالطلب من 

الجمعٌات العاملة فً السجون باالستعداد لتقدٌم برامج رائدة مع األحداث 

إلى اإلصالحٌة النموذجٌة التً  ٩ٕٔٓحٌن انتقال سجنهم بنهاٌة سنة 

 .تعمل علٌها وزارة الداخلٌة داخل ثكنة أسعد ضاهر فً منطقة الوروار
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 للطالب السورٌٌن" أهالً شهر الرحمة"نشاط 

f 

قسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن فً جمعٌة اإلرشاد أقام 

واإلصالح نشاطاً ترفٌهٌاً لمناسبة قدوم  شهر رمضان المبارك، 

فً المدارس التً ، 2018أٌار  14و  12ٌومً السبت واالثنٌن 

ٌشرؾ علٌها القسم، مدرسة السالم فً منطقة شحٌم ومدرسة 

 .  اً سورٌ اً طالب 520ه شارك فٌالعلوم والثقافة فً منطقة عرمون، 
 –صناعة فانوس رمضان )أنشطة ٌدوٌة بٌن تنوعت األنشطة ما 

، وأنشطة تثقٌفٌة عن فضل الشهر المبارك إلى جانب ...(مسابح

 6، كما تخلل النشاط تكرٌم (رسم وتلوٌن)األنشطة الترفٌهٌة 

مدرسة العلوم والثقافة من المرحلة االبتدائٌة لحفظهم  ب فًطال

أجزاء من القرآن الكرٌم واألحادٌث الشرٌفة خالل العام 

الدراسً، وفً نهاٌة االحتفال تم توزٌع الهداٌا الرمزٌة على 
 .جمٌع الطالب
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 ختمة الشٌخ واصف الخطٌب الشهرٌة

للعلوم اإلسالمٌة والعامة فً جمعٌة  إقرأأقامت دار 

الشٌخ ختمة  -الشهرٌة ختمة اإلرشاد واإلصالح ال

فً منزل ابنته السٌدة  ،علٌهواصؾ الخطٌب رحمة هللا 

ٌوم وذلك ، (زهرةمحمد خلٌل أم )فاطمة الخطٌب 

 .2018 ٌارأ  30 ربعاءاأل

مع دعاء الختم وكان  ،سٌدة ٕٓالختمة حوالً حضر 

 إحدىت التزمنهاٌة المجلس وفً . عانوتًالحاجة رندة 

 . وتمت المباركة لها حاضرات بالحجابال



f 

 مباركات

سر دار اقرأ للعلوم ألمٌن جمعٌة اإلرشاد واإلصالح بارك ت

ختم اإلسالمٌة والعامة، الشٌخ إٌاد محمد صبحً دخان، الذي أتّم 

بقراءة عاصم من طرٌق الشاطبٌة  وإتقاناً  حفظاً القرآن العظٌم 

على فضٌلة الشٌخ الحافظ الجامع المقرئ عبد الرحمن محمد 

 .2018حزٌران  18حسن ماردٌنً مساء ٌوم االثنٌن 

 

حمدة عبد الهادي ختمها القرآن الكرٌم تالوة تبارك لألخت كما 

م هشام لبابٌدي برواٌة حفص عن أعلى الحاجة الحافظة الجامعة 
فً دار اقرأ للعلوم  2018 أٌار 10عاصم وذلك ٌوم الخمٌس 

 .اإلسالمٌة والعامة
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