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 تح معرض أريج السنوي التاسع في عرمون تاإلرشاد واإلصالح تف
 

لٌلى الصلح حمادة، نائب رئٌس مؤسسة الولٌد بن طالل  برعاٌة وحضور معالً السٌدة
 ٌوم معرض أرٌج السنوي التاسع الخٌرٌة اإلسالمٌة افتتحت جمعٌة اإلرشاد واإلصالحاإلنسانٌة، 

 األمٌر المهّجرٌن وزٌر معالً من كل بمشاركةفً مركز الحسن فً عرمون   2017 آذار 2 الخمٌس
 بالسٌد ممثالا  حٌدر زٌاد األستاذ الشوٌفات مدٌنة بلدٌة رئٌس الرٌشانً، منٌر بالسٌد ممثالا  أرسالن طالل
 السٌد الشوٌفات منطقة مختار أورغلو، جنكٌز األستاذ لبنان فً التركً الثقافً المركز مدٌر حّنا، شدٌد

العامة وإدارة  العالقات ودائرة اإلدارٌة الهٌئة وأعضاء واإلصالح اإلرشاد جمعٌة رئٌس ضاهر، ٌونس
 أهالً من وحشد وبشامون، عرمون فً المدنً المجتمع ومؤسسات وفعالٌات تّجار ،الحسن مركز

لخٌرٌة ٌعود رٌعه لدعم أعمال المركز او آذار 4السبت حتى ٌوم من الخمٌس إ المعرض ٌستمرّ  .المنطقة
 .فً منطقة عرمون وضواحٌها

ٌّة  الشعاراستهّل االفتتاح بكلمة ترحٌبٌة من عرٌفة الحفل السٌدة سماح  أضاءت فٌها على أهم
ثّم ألقى رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو  فعل الخٌر مشٌدة بالسٌدة الصلح المعروفة بعطائاتها الدائمة.

كلمة شّدد فٌها على أهمٌة دعم المؤسسات األهلٌة التً تعمل على تقدٌم خدمات للمجتمع مرّكزاا على 
وشكر السٌدة الصلح على  ،ساعدة كبار السّن فً منطقة عرمونمشروع "كبارنا" التً أطلقته الجمعٌة لم

 مبادارتها الخٌرٌة المستمّرة لدعم هذه المؤسسات. 
بدورها ألقت السٌدة الصلح كلمة، شكرت فٌها جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على دعوتها لرعاٌة 

ّنها قد ُسعدت بما رأته هذا المعرض وقالت أّن هذه هً المرة األولى التً تزور فٌها منطقة عرمون، وأ
ٌّة المشارٌع التً تساهم فً دعم المسّنٌن حبث أّن المسّن من أشّد  من أعمال فً المركز، كما نّوهت بأهم

 الناس حاجة للرعاٌة واالحتضان المجتمعً.
خاصة بٌوم  هداٌاو اتأكسسوارو جزادٌنوألبسة وومطّرزات ٌدوٌة  أشغاالا  ٌُذكر أّن المعرض ٌتضّمن

خاص كافٌتٌرٌا وركن ، باإلضافة الى موسوعات وقصصو عطوراتو مونة منزلٌةو المعلم وٌوم األم
ٌّمةباألطفال، وٌتخلل المعرض فقرات ترفٌهٌة   .وسحب على تذاكر سفر لتركٌا وجوائز ق
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