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لشهر آذار 2018/1439

افتتاحٌة النشرة
«لغتنا العربٌة ...لغة اإلبداعات»
دأبت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح منذ عام  2012على إقامة معارض للخط العربً ،بهدف
إبراز قٌمة اللغة العربٌة وأهمٌتها .كما حرصت أن تنسب كلمة "إبداعات" على هذه
المعارض لما تحمله اللغة العربٌة من صفات اإلبداع والجمالٌات الفنٌّة .ومعرض "إبداعات
الخط العربً  "3تمٌّز هذا العام بؤ ّنه ض ّم خطاطٌن وخطاطات من جنسٌات مختلفة وأدٌان
مختلفة ،مما أضفى تنوعا ً وثراء على اللوحات والمخطوطات .إ ّنهم  22مبدعا ً ومبدعة،
ٌش ّكلون  22أسلوبا ً متنوّ عا ً بالعطاء الفنً .وهذا إنّ د ّل على شًء فهو ٌد ّل على ثراء هذه
اللغة العربٌة من حروفها ،إلى تعابٌرها ،إلى أدبها ،وصوالً إلى ف ّنها.
إنّ اللغة العربٌة تفوَّ قت على سائر اللغات بقدرتها على التعبٌر .فهً تحتوي على  3مالٌٌن
ُفردة ،و ُتع ّد بذلك أغنى لغات العالم ،كما أنها أفصحها ،فهً لغة القرآن الكرٌم والحدٌث
م َ
f
الوحْ دة التً ُت َوحّ د العرب بمختلف
النبوي الشرٌف .واللغة العربٌة هً أٌضا ً هً لغة ِ
جنسٌاتهم وتوجُّ هاتهم العقائدٌة ،وتج َمعُ العرب ِب ُد َولهم ال  28بالرغم من الحدود التً
قُ ّ
طعت ،لتبقى بذلك اللغة الجامعة مع وجود آداب خاصّة بكل شعب وك ّل قِطر .أضف إلى
ذلك أنّ اللغة العربٌة هً لغة الجمال .جما ٌل فً الصوت والشكل والرسم ،وفً القدرة على
التعبٌر والفصاحة والفهم.
ونحن ،فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ،نؤمل من خالل هذه المعارض الثقافٌة التً ُن َن ّ
ظمها
سنو ٌّا ً أن نساهم فً إبراز جمالٌة اللغة العربٌة وأهمٌتها ،حتى َنورِّ ث األجٌال القادمة
االعتزاز بهذا المٌراث الضخم من الثقافة المتراكمة على مدار مئات السنٌن .كما نؤمل أن
ٌجد الجمٌع مبتغاهم فً هذا المعرض ،هواة كانوا أو محترفٌن أو ذوّ اقٌن للغة العربٌة

اإلرشاد واإلصالح تفتتح معرض الخط العربً
"إبداعات الخط العربً  "3فً أسواق بٌروت
برعاٌة معالً وزٌر اإلعالم ملحم رٌاشً ،افتتحت جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح معرض الخط العربً الرابع بعنوان " إبداعات الخط
العربً  "3فً أسواق بٌروت (سوق الذهب) ٌوم الجمعة  23آذار
 2018بحضور ممثل مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة د .عبد اللطٌف درٌان
الشٌخ د .وفٌق حجازي ،ورئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو وعدد
من أعضائها ،وحشد من الشخصٌات واإلعالمٌٌن .المعرض ٌستمرّ
لغاٌة  31آذار  ،2018من الحادٌة عشرة صباحا ً حتى التاسعة مساء
وٌتضمن  45لوحة ل  22خطاطا ً وخطاطة من جنسٌات مختلفة.
استه ّل االفتتاح بكلمة من المهندس محٌو تح ّدث فٌها عن أهمٌّة إعادة
fإحٌاء اللغة العربٌة من خالل األنشطة الثقافٌة والف ّنٌة معتبراَ أن هذا
المعرض هو من أحد أه ّم الوسائل التً تبرز جمالٌّة اللغة والخطوط
العربٌّة والتً تعتبر من أهم عناصر الحضارة العربٌة .مش ّددا على
أهمٌّة عرض األعمال الفنٌة اللغوٌة لما فً اللغة العربٌة من ثراء
لغوي وف ّنً.
أما الشٌخ حجازي فقد أعرب فً كلمته عن سروره بهذا المعرض الذي
إن د َّل على شًء فهو ٌدل أن اللغة العربٌة لها أهل ٌهتمون بها ،وهم
أناس ٌزٌنون كتابتهم بآي القرآن الكرٌم ،وأن اللغة العربٌة هً أم
اللغات .وقال" :االهتمام باللغة العربٌة لٌس مقتصراً على الخطاط
المسلم ،وأعلم أن هناك من غٌر المسلمٌن َمن ٌهتم بالخط وهذا ٌدل

اإلرشاد واإلصالح تفتتح معرض الخط العربً
"إبداعات الخط العربً  "3فً أسواق بٌروت
على عظمة الخط العربً وعظمة هللا تعالى .وإن كان بٌننا رجال
ذوو خط ونساء ذوات خط فؤرجو أن ال ٌقتصر األمر على
المعارض ،بل تكون أٌضا ً فً المدارس ل ُنعلِّم أوالدنا كٌف ٌكتبون
الخط العربً الجمٌل" .وحٌّا الف ّنا َنٌن المبدعٌن الذٌن ٌعرضون
لوحاتهم ،وشكر الجمعٌة على القٌام بمثل هذه األنشطة الثقافٌة .ث ّم
جال الحضور فً أرجاء المعرض واطلعوا على اللوحات التً
تعرض آٌات وأقوال و ِح َكم ،واستمعوا من الخطاطٌن على
شروحاتهم حول اللوحات التً اعتمدوا فٌها األسلوب الكالسٌكً
fوالحروفً الحدٌث واأللوان ،وهو أسلوب محدث فً فن الخط
ٌواكب المتطلبات المعمارٌة وهندسة الدٌكور الداخلً للمنازل.
والجدٌر بالذكر أنّ فن الخط العربً من الفنون اإلسالمٌة الذي ٌتم
صٌاغته بطرق جمالٌة تتنوّ ع بتنوُّ ع الخطوط ،فضالً عن التركٌبات
الفنٌّة وقدرة الحرف للتش ّكل مع التكوٌنات والفراغات واأللوان
ل ُتكوِّ ن لوحة فنٌّة جمٌلة بالشكل والمضمون .وال بد من الربط بٌن
هذا الفن وفنون اللغة العربٌة األخرى من بالغة وشعر وبٌان ،وكله
ٌصب فً بوتقة واحدة للحفاظ على إرث اللغة واستنهاض الهمّة فً
تطوٌر وصقل المواهب الواعدة لتمضً ق ُدما ً فً حمل الرسالة
األمٌنة.

تكرم الشٌخ
اإلرشاد واإلصالح ّ
صالح الدٌن فخري
برعاٌة سماحة مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة الشٌخ عبد اللطٌف درٌان ممثالً بسعادة المدٌر العام
لألوقاف اإلسالمٌة د .محمد أنٌس األروادي ،أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة
اإلسالمٌة حفلها السنوي الخاص بتكرٌم عالم وداعٌة مساء السبت  10/3/2018فً مركز
مرٌم ابنة عمران فً بٌروت ،حٌث ت ّم تكرٌم المدٌر اإلداري فً دار الفتوى العالمة المربً
الشٌخ صالح الدٌن فخري فً حفل حمل عنوان "خمسون عاما ً والعطاء مستمر" .حضر
الحفل رئٌس المحاكم الشرعٌة السنٌة د .الشٌخ محمد أحمد عساف ،وأمٌن الفتوى الشٌخ أمٌن
الكردي ،وممثل مفتً جبل لبنان القاضً الشٌخ محمد هانً الجوزو ،والنائب د .عماد الحوت،
ومدٌر أزهر لبنان الشٌخ ٌوسف إدرٌس ،ومدٌر المركز الطبً فً دار الفتوى الشٌخ محمود
الخطٌب ،ورئٌس جمعٌة الفتوة الشٌخ زٌاد الصاحب ،ورئٌس جمعٌة الواقع المهندس
مصطفى بنبوك ،ولفٌف من العلماء ،ورئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهندس جمال محٌو
وعدد من أعضائها ومشاٌخها ،وأهل المكرَّ م.
استه ّل الحفل بكلمة ترحٌبٌة من عرٌف الحفل الشٌخ سعدو سلٌمان ،ثم بتالوة آٌات من القرآن
f
الكرٌم من فضٌلة الشٌخ الحافظ زكرٌا الطرابلسً ،تاله عرض فٌلم وثائقً عن حٌاة المكرَّ م
ومسٌرته العلمٌّة والتربوٌّة.
بعدها ألقى رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو كلمة أبرز ما جاء فٌها " :دأبت جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح منذ أكثر من خمس ِة عشرة عاما ً على القٌام بتكرٌم نماذج من العلماء الكبار
باق فٌنا بحفظ هللا
والمخلصٌن الدعاة .علماإنا الربانٌون هم ورثة األنبٌاء ،وهذا المٌراث ٍ
لكتابه وُ س َّنة نبٌه .والٌوم ،نحتفً ونكرِّم عالما ً وداعٌا ً ومربٌا ً وفقٌها ً حسٌنٌا ً قرشٌا ً بٌروتٌا ً
الناس وشهدوا له بصالح دٌنه ،ولنا الفخرالٌوم
مخضرماً ،هو شٌخنا الجلٌل الذي أحبه
َ
بتكرٌمه ،شٌخنا الكرٌم صالح الدٌن بن خضر فخري .فوق الخمسٌن عاما ً من الثبات على
لهً حقا كرامة من هللا .وأرجو أن تتقبلوا تكرٌم جمعٌة
منهج الحق وعلى طرٌق العلم،
َ
اإلرشاد واإلصالح المتواضع فً مٌزان الدنٌا لكنه عظٌم ورفٌع فً عالم الحب والقلوب،
تكرٌمنا هذا لكم ولعِلمِكم ودعوتكم وأخالقكم ،فإننا حقٌقة نحبكم فً هللا".

تالها كلمة سماحة المفتً ممثال بسعادة رئٌس االوقاف الشٌخ د.
محمد أنٌس األروادي ،أثنى فٌها على فضٌلة الشٌخ صالح الدٌن
فخري ،معتبرا ُ أ ّنه "اسم على مسمّى فهو صالح الدٌن وهو فخر
لبٌروت ولعلمائها" محٌٌّا ً الجمعٌة على مبادرتها هذه.
ث ّم كانت فقرة التكرٌم حٌث ق ّدم محٌو الدرع التكرٌمً للشٌخ فخري
ً
كلمة شكر فٌها جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على
الذي ألقى بدوره
لفتتها الطٌّبة بتكرٌمه وشكر أعضاءها الذٌن "ٌعرفهم منذ أن كانوا
شبابا ً نشإوا على طاعة هللا".
واختتم الحفل بصورة جماعٌة تذكارٌة.

توقٌع اتفاقٌة "مسابقة سهام قلٌالت شقٌر
لحفظ القرآن الكرٌم" ،هدٌة فً ٌوم األم
بمناسبة ٌوم األم ،وإكراما ً لوالدته ،و ّقع
رجل األعمال اللبنانً السٌد أسامة شقٌر مع
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح اتفاقٌّة "مسابقة
سهام قلٌالت شقٌر السنوٌة لحفظ القرآن
الكرٌم" ،ومد ّتها خمس عشرة عاماًٌ ،وم
الخمٌس  15آذار  ،2018وذلك ضمن لقاء
فً مركز السلطان محمد الفاتح فً بٌروت
ض ّم رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو،
وكالً من أعضائها اإلدارٌٌن المهندس محمد
f
سنو ،والمهندس عبد السمٌع الشرٌف،
والدكتور ربٌع قاطرجً ،والمحامً عبد
العزٌز جمعة ،والمهندسة جنان منٌمنة،
واألستاذ علً جمعة ،واألستاذ مصطفى
جردلً ،باإلضافة إلى مدٌر دار اقرأ للعلوم
اإلسالمٌة والعامة الدكتور باسم عٌتانً
وأساتذة الدار القائمٌن على المسابقة
الحافظة الجامعة هدٌة الركبً والشٌخ أحمد
الفلٌطً.

توقٌع اتفاقٌة "مسابقة سهام قلٌالت شقٌر
لحفظ القرآن الكرٌم" ،هدٌة فً ٌوم األم
سبق التوقٌع كلمة لمحٌو شكر فٌها
شقٌر على هذه المبادرة الطٌبة
والهادفة ،معتبراً أنّ هذه األعمال
تصبّ فً ثالث منافع رئٌسٌة:
الصدقة ،وأجر تعلٌم القرآن الكرٌم،
وبرّ الوالدٌن.
وبدوره عبّر شقٌر عن شكره للجمعٌة
إلتاحة الفرصة له إلكرام والدته بهذ
الهدٌة التً تحتوي على عمل محبّب
f
إلى قلبها ،حٌث إنّ العلم الدٌنً عامة
والقرآن الكرٌم خاصة ٌؤخذ حٌّزا
كبٌراً من حٌاة السٌدة شقٌر
واهتماماتها.
بعد التوقٌع ،اختتم اللقاء بحفل
كوكتٌل وأخذ الصور التذكارٌة،
وجولة فً مركز السلطان محمد
الفاتح.

احتفالٌة  200بٌت لبرنامج بٌتك بٌتً
ضمن حفل فطور"أمً جنتً"
لمناسبة ٌوم األم ،أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح – قسم
بٌتك بٌتً ،فطوراً صباحٌا ً بعنوان "أمً جنتً" ٌوم السبت
 10آذار  2018فً فندق كمبٌنسكً – سمرالند ،بحضور
السٌدة هدى السنٌورة ،مدٌرة العالقات العامة فً الجامعة
العربٌة السٌدة زٌنة عرٌس حوري ،رئٌسة منسقٌة نساء
المستقبل السٌدة لٌلى فلٌفل الترك ،عضو المجلس البلدي
السٌدة ٌسرا صٌدانً وأعضاء من المجلس النسائً اللبنانً
إلى جانب  250سٌدة.
بداٌة ،رحّ بت اإلعالمٌة ندى الحوت بالحاضرات وتوجّ هت
 fبالتحٌة لألم المربٌة المعلّمة ،ثم ع ُِرض فٌلم عن أعمال
برنامج بٌتك بٌتً ،تاله كلمة نائب رئٌسة قسم بٌتك بٌتً
السٌدة سوسن الجمل تحدثت فٌها عن انطالقة البرنامج عام
 2010واألثر الكبٌر الذي ٌتركه على األسر المحتاجة بعد
تؤهٌل منازلها ،وشكرت فرٌق العمل المإلف من  70سٌدة
على جهوده ،كما شكرت كل من دعم وٌدعم البرنامج لكً
ٌستمر فً مهمته اإلنسانٌة .وأعلنت بؤنه – وخالل  8سنوات
من العمل -تم تؤهٌل  200بٌت فً بٌروت وضواحٌها .وجاء
هذا اإلعالن باحتفالٌة ممٌزة ،حٌث تم قطع قالب حلوى
ٌحمل الرقم  ،200وأُخِذت الصور التذكارٌة مع فرٌق
العمل.

تخلل الحفل بٌع منتوجات ٌحتوي بعضها على جوائز قٌّمة ،وفقرة ترفٌهٌة
ثقافٌة .وفً الختام وُ ِّزع على الحاضرات هدٌة عبارة عن كتاب بعنوان "ب ّر
الوالدٌن فً الحٌاة وبعد الممات" .قسم بٌتك بٌتً ٌشكر & Koko’s Cake
 Cooking, Caramella,ومحالت .The Pearl
ٌُذكر أن رٌع هذا النشاط ٌعود لدعم برنامج "بٌتك بٌتً" الذي ٌعمل على
تؤهٌل وتؤثٌث منازل أسر محتاجة.

احتفال ٌوم األم لطالب مركز غدي فً
الفاكهة
ألن «هً بتستاهل» أطلق ملتقى ال ُّنور
ّ
للطالبات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح -
عرمون حملة تحت شعار "هً بتستاهل"،
كان آخر فعالٌاتها نشاطا ً ممٌزاً ٌوم السبت
ٕٗ آذار .ٕٓٔ٨

مررْ ن بها على
حٌث تم إهداء وردة لكل أم َ
كورنٌش المنارة فً بٌروت ،سبقها توزٌع
fحصص غذائٌة لألمهات األرامل فً عرمون.
اختلفت المشاعر والتعابٌر بٌن األمهات،
منهنّ من شكرْ َن بكلمة ودعاء ،وأخرٌات من
عبّرْ ن بابتسامة تثلج القلب والروح.
وفً الختام ،نشكر ّ
الطالبات القٌّمات على هذه
الحملة ونسؤل هللا ّ
عز وجل أن ٌبارك
بجهودهن وأن ٌجزٌهن خٌر جزاء.

احتفال ٌوم األم لطالب مركز غدي فً بٌروت
"إلى أمً الغالٌة..
أهدٌك صدقة جارٌة فً األرض المباركة"..
بمناسبة ٌوم األم لم ٌجد مركز غدي -بٌروت
هدٌة ٌقدمها ألمهات الطالب أفضل من صدقة
جارٌة ٌبقى أثرها فً الدنٌا واألخرة.
فقام ٌومً الجمعة والسبت  23و  24آذار
 ،2018fبإهداء األمهات الغالٌات مساه َمة فً
"حفر بئر فً القدس الشرٌف" تماشٌا ً مع
برنامجه التوعوي لهذا العام عن اإلعتزاز
بالهوٌة اإلسالمٌة تحت شعار:
"ب ِق ٌَمً مسرور وبهوٌتً فخور"
اللهم تقبل وضاعف ما شئت.

احتفال ٌوم األم لطالب مركز غدي فً
الفاكهة
فً جو من الحماس ،احتفل طالب دورة غدي
الشتوٌة للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح –
الفاكهة ،فً ٌوم األم ،األحد  18آذار  ،2018فً
 fمركز زٌد بن ثابت  -الزٌتون ،حٌث قامت
معلماتهم بتوزٌع الورود علٌهم إلهدائها إلى
أمهاتهم .وفً الختام تم التقاط الصور التذكارٌة.

قسم العمل التربوي للنازحٌن السورٌٌن
ٌكرم المعلمٌن
ّ
تكرٌما ً للمعلم ورسالته ودوره فً بناء المجتمع ،أقام
قسم العمل التربوي للطالب السورٌن فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح احتفالٌات بٌوم المعلم ٌوم السبت
فً  10آذار  ،2018وذلك فً كل من المدارس
السبع التً ٌشرف علٌها القسم فً المناطق تكرٌما ً منه
لجهود المعلمٌن والمعلمات الذٌن ٌبذلون جهوداً جبارة
إلنجاح المسٌرة التعلٌمٌة وللنهوض بالجٌل نحو غ ٍد
أفضل .وقد عبّر المعلمون عن شكرهم وامتنانهم لهذه
 fالمبادرة من القسم التً لها األثر االٌجابً بتعزٌز
االنتماء وشحذ الهمم ورفع اإلنتاجٌة.

تكرٌم المتطوعٌن فً قسم العمل التربوي
للطالب السورٌٌن
أقام قسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح لقاء تكرٌمٌا ً للمتطوعٌن
الذٌن بذلوا جهوداً جبارة إلنجاح أنشطة القسم خالل
الفترة المنصرمة ،وذلك ٌوم الثالثاء  6آذار ،2018
فً مركز مرٌم ابنة عمران – الكوال .تخلل اللقاء
كلمة لرئٌس دائرة التربٌة والتعلٌم األستاذ سمٌح عز
الدٌن ،تح ّدث فٌها عن أهمٌة التطوع انطالقا ً من
 fالحدٌث الشرٌف (خٌر ال َّناس أنفعهم لل َّناس) ،وكلمة
شكر لمدٌر القسم للفرٌق المتطوع األستاذ هٌثم
المحمود ،وتال ذلك توزٌع الدروع التكرٌمٌة
ورسائل الشكر.
وكان للمتطوعٌن كلمة عبّروا فٌها عن مدى فرحتهم
بالمشاركة فً إدخال السرور إلى قلوب األطفال
واألثر اإلٌجابً لذلك على صعٌدهم الشخصً .وقد
تمٌز اللقاء بالجو التفاعلً والودي بٌن المتطوعٌن
وأعضاء القسم.

تكرٌم فرٌق دورة "غدي" الشتوٌة فً مركز
الفاكهة
فً جو من الفرح احتفل
طالب دورة غدي الشتوٌة
للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح بٌوم المعلم مع
معلماتهمٌ ،وم األحد 11
 fآذار  ،2018فً مركز
زٌد بن ثابت فً منطقة
الزٌتون – الفاكهة.
فقاموا بقطع قالب الحلوى
معهم والتقاط الصور
التذكارٌة.

تكرٌم فرٌق دورة "غدي" الشتوٌة فً مركز
بٌروت
تحت شعار:
"غرسّك معلّم ..وبقلوبنا مزهّر"،
ّ
وزعت إدارة مركز "غدي"
للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح  -بٌروتٌ ،وم الجمعة
 23 fآذار  ،2018هداٌا رمزٌة
من وحً الشعار لفرٌق الدورة
الشتوٌة ،وذلك عربون شكر
وتقدٌر لجهودهن.

تكرٌم فرٌق دورة غدي الشتوٌة فً مركز
عرمون
أقامت إدارة دورة "غدي للناشئة
الشتوٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
فً عرمون ،نشاطا ً تكرٌمٌا ً للفرٌق
التعلٌمً لمناسبة ٌوم المعلم ،وذلك ٌوم
الجمعة  9آذار  ،2018للمعلمات فً
قاعة مركز الحسن ،وتخلّله أنشطة
ترفٌهٌة ومسابقات ،قطع قالب الحلوى
 fوتوزٌع هداٌا تذكارٌة.
ولألساتذة فً مطعم الصوصة ،تخلّله
تناول طعام العشاء ،وقطع قالب
الحلوى.

ندوة "مع هللا قلبا ً وقالبا ً"
ّ
نظم قسم الدعوة العامة النسائٌة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح ندوة بعنوان "مع هللا قلبا ُ وقالبا ً" ٌوم الثالثاء فً
 6آذار  ،2018فً قاعة سنجابة فً مركز مرٌم ابنة
عمران فً بٌروت ،حاضرت فٌها الدكتورة فً أصول
الفقه سهى مكداش وحاورتها رئٌسة دائرة اإلعالم فً
الجمعٌة السٌدة جنان منٌمنة.
تناولت الندوة ثالثة محاور عن حجاب المرأة المسلمة
وهً :مفهوم الحجاب الشرعً ،هل الحجاب ٌش ّكل عائقاً،
وما هً أبرز الدوافع لخلع الحجاب عند بعض الفتٌات.
fتخلّل الندوة عرض لنتائج استطالع رأي ت ّم نشره قبل
الندوة وتناول هذه المحاور.
عرض فٌلم قصٌر عن تجارب فتٌات وسٌدات
تال الندوة ِ
محجبات فً مواقع مهمّة فً المجتمع ،تح ّدثن عن
تجربتهنّ مع الحجاب خالل مسٌرة حٌاتهنّ االجتماعٌة
ّ
تحدثت السٌدة سلوى سوبرة عن تجربتها فً
والمهنٌّة ،ث ّم
وضع الحجاب ،وبعدها جرى عرض أزٌاء للمحجبات
واختتم اللقاء بتوزٌع هداٌا على الحاضرات تقدمة كل من
محالت حلى ،المحجبة ،فوالرد الٌمنcursive ،وشٌك
غوزال.

محاضرة أمراض القلب والشراٌٌن
برعاٌة شركة  SERVIERوبالشراكة مع "إرادة للرعاٌة
الصحٌة"ّ ،
نظمت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح محاضرة طبٌّة
بعنوان "أمراض القلب والشراٌٌن – السبب الرئٌسً للوفاة فً
العالم ،الوقاٌة رئٌس قسم أمراض القلب التداخلٌة فً مركز
كلٌمنصو الطبوالعالج" ق َّدمها ي الدكتور عمر حموي ،وذلك ٌوم
الثالثاء  20آذار  2018فً قاعة فندق النكستر – الروشة،
وحضرها  320شخصا ً.
افتتح اللقاء بكلمة ترحٌبٌّة لنائب رئٌس جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح المهندس وسٌم المغربل ،وذكر كٌف اعتنى اإلسالم
f
بالصحة الجسدٌة لإلنسان وأوصى برعاٌتها حق الرعاٌة.
ثم ألقى الدكتور حموي محاضرته القٌّمة حول أبرز العوامل التً
تإثر على حٌاة اإلنسان ولخصها بـ :البٌئة النظٌفة ،الضغط
المرتفع ،السُّمنة ،الرٌاضة ،إعادة التؤهٌل لمرضى القلب ،لقاح
األنفلونزا ،االمتناع عن الكحول ،االمتناع عن التدخٌن،
والعالقات االجتماعٌة المتٌنة .ور ّكز على ضرورة الوقاٌة
المبكرة للحفاظ على صحة جٌدة وحٌاة سلٌمة من األمراض.
واختتم كلمته بشكر جمعٌة اإلرشاد واإلصالح إلقامتها هذه
المحاضرة التً القت استحسان الحاضرٌن.

دورة "أتد ّبر قرآنً" األولى فً عرمون
افتتح مركز مهارات للتدرٌب
والتطوٌر فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح دورة "أتدبر قرآنً"،
مع الشٌخ د .أمٌر سوبرةٌ ،وم
الثالثاء  20آذار  2018فً
مركز الحسن  -عرمون.
تضمّنت المواد التالٌة:
f
 -1خطة التفسٌر
 -2الكلٌات التدبّرٌة
 -3المفاتٌح التدبّرٌة
وتستمر الدورة لمدة  6اسابٌع،
ٌنال المشاركون فً ختامها
شهادات مشاركة من مركز
مهارات.

رحلة قسم الفتٌان إلى الثلج
أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح،
رحلة طالبٌة إلى منطقة فارٌاٌ ،وم األحد  4آذار
 .2018تضمن برنامج الرحلة العدٌد من األنشطة
 fالرٌاضٌة والترفٌهٌة ،وتناول طعام الفطور
والغذاء ،وتصمٌم الرجل الثلجً ،والتقاط أجمل
الصور ،ومن ثم التجمع والعودة إلى بٌروت.

توزٌع اللباس الرٌاضً – منطقة شانٌه
مدرسة تم ٌّز
اإلرشاد
جمعٌة
وزعت
واإلصالح ،قسم العمل التربوي
للطالب السورٌٌن وقطاف
لألعمال اإلنسانٌة ،زٌا ً رٌاضٌا ً
لجمٌع طالب مدرسة "تمٌّز" فً
منطقة شانٌه والذٌن بلغ عددهم
 630طالبا ً .وٌؤتً هذا المشروع
 fلتخفٌف تكالٌف المستلزمات
المدرسٌة عن كاهل األسر.
والجدٌر ذكره ،أن قسم العمل
التربوي للطالب السورٌٌن ٌقوم
بدعم كامل المٌزانٌة للمدرسة
واإلشراف على المسٌرة التربوٌة
فٌها.

لجنة جود ّ
توزع حصص مونة للمحتاجٌن
لمناسبة ٌوم األم
تكرٌما ً لجمٌع األمهات فً ٌومهن ،وكعادتها
فً ٌوم األم من كل عام ،قامت لجنة جود
االجتماعٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح -
عرمون ،بتوزٌع حصص غذائٌة متنوعة
على جمٌع العائالت المستفٌدة والمسجّ لة
لدٌها فً مركز الحسن.
f

لجنة جود تستقبل تبرعاتكم الكرٌمة طٌلة
أٌام السنة فً المركز  -مفرق بنك لبنان
والمهجر ،مقابل ثانوٌة الحرٌري ،للتواصل:
05810449
كل عام وجمٌع األمهات بؤلف خٌر...
حفظكن هللا وبارك بجهودكن.

احتفال ٌوم األم فً مركز الفاكهة  -البقاع
مع إطاللة الربٌع ،احتفلت جمعٌة االرشاد
واالصالح فً مركزها فً الفاكهة –
البقاع ،بٌوم األم ،حٌث تم تكرٌم حوالً
 250سٌدة من األمهات ،وذلك ٌوم الجمعة
 23آذار .2018
استهل الحفل بكلمة ترحٌبٌة للسٌدة ربى
خلف ،ثم بتالوة آي من القرآن الكرٌم مع
fاآلنسة رسمٌة العاشق ،وألقت كلمة األمهات
السٌدة سماح العبد هللا المصري ،تالها كلمة
لرئٌسة لجنة العمل الدعوي فً الجمعٌة
حمدة المسلمانً ،أعقبها عرضا ً ألعمال
الجمعٌة ونشاطاتها ،وبعض أبٌات الشعر
من وحً المناسبة لألخت منى الشٌخ علً،
واختتمت بفقرة أسئلة وتوزٌع الهداٌا على
الرابحات.

حفل اختتام الدورة الشتوٌة للفتٌان
أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح ،حفل ختام
الدورة الشتوٌةٌ ،وم الجمعة 2
آذار  ،2018فً مركز مرٌم ابنة
عمران – الكوال .تخلل الحفل
تالوة قرآن للطالب عاصم
قواص ،وعرض فٌدٌو قصٌر
fعن أعمال الدورة وأنشتطها،
ومسرحٌة تربوٌة هادفة خاصة
بالطالب .وألقى كلمة اإلدارة
مسإول قسم الفتٌان فً الجمعٌة
الشٌخ نبٌل الخطٌب .وفً نهاٌة
الحفل وُ ِّزعت الجوائز والشهادات
على األساتذة والطالب.

نشاط لألمهات األرامل لمناسبة ٌوم األم
لمناسبة ٌوم األم ،وبهدف إدخال الفرحة إلى قلوب األمهات األرامل
والمحتاجات ،أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فطورها الصباحً السنوي
الذي نظمه قسم النشاطات النسائٌة واستضاف فٌه األمهات المستفٌدات من
قطاف لألعمال اإلنسانٌة ،وذلك ٌوم اإلثنٌن  19آذار  2018فً مقهى
شاتٌال ،وحضره  125أما ً باإلضافة إلى  20سٌدة أحببن مشاركة الفرحة مع
fهإالء األمهات.
بداٌة رحّبت نائب مسإولة قسم النشاطات السٌدة سحر قاطرجً بالحاضرات
وأشادت بؤهمٌة دَور األمهات فً تربٌة أوالدهن وتكرٌم هللا لهنّ  .تالها فقرة
ْ
المشاركات جوائز عدة.
أضفت جواً من الفرح وربحت خاللها
مسابقة ترفٌهٌة
ِ
واختتم النشاط بتقطٌع قالب حلوى خاص بالمناسبة وتوزٌع هداٌا على جمٌع
الحاضرات.

دورة "بوصلة الحٌاة الزوجٌة" للنساء فً
مركز الحسن  -عرمون
بالتنسٌق مع "مركز أمان للمرأة
واألسرة" فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح ،افتتحت "اللجنة
الدعوٌة النسائٌة" فً الجمعٌة -
عرمون ،سلسلة محاضرات
بعنوان":بوصلة الحٌاة الزوجٌة"
مع األخصائٌة السٌدة فٌروز
 fالعشً ،وذلك ٌوم الثالثاء 6
آذار  ،2018فً قاعة مركز
الحسن.
بداٌة ،عرَّ فت مسإولة مركز
"أمان" السٌدة عزٌزة ٌاسٌن عن
المركز وأهدافه وبرامجه ...ثم
تناولت السٌدة العشً موضوع
أركان الحٌاة الزوجٌة الناجحة.

اإلرشاد واإلصالح تشارك فً اللقاء التحضٌري
لحملة توعٌة وطنٌة
بدعوة من وزارة الشإون االجتماعٌة،
شاركت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فً
اللقاء التحضٌري لحملة توعٌة وطنٌة
تطلقها وزارة الشإون بالتعاون مع
جمعٌات المجتمع المدنً العاملة بمجال
مكافحة اإلدمانٌ ،وم األربعاء فً 14
آذار  2018فً مجمع الشٌاح الثقافً
fالرٌاضً.
شارك فً اللقاء جمعٌات مدنٌة من نسٌج
المجتمع اللبنانً وموزعة على كل
أراضً الوطن.
ّ
مثل الجمعٌة رئٌسة دائرة العمل
االجتماعً السٌدة رند صقر ومن برنامج
مكافحة اإلدمان األستاذ أحمد شهاب.

نشاط "غدي فً بٌت المقدس "2 -
أل ّنها القدس ..وأل ّنه المسجد األقصى..
أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فً
بٌروت ،وبالتعاون مع مإسسة القدس الدولٌة ،ضمن
محور البرنامج التوعوي للمركز "ب ِق ٌَمً مسرور
وبهوٌتً فخور" ،نشاطا ً لتعرٌف األطفال بهوٌة القدس
الشرٌف ،واإلضاءة على تارٌخ هذه األرض المباركة،
وتثبٌت أن القدس عاصمة فلسطٌن األبدٌةٌ ،ومً الجمعة
والسبت  9و  10آذار  ،2018فً مركز السلطان محمد
الفاتح.
fشارك فً النشاط  300طالب ،أمضوا ثالث ساعات من
المتعة والفائدة ،وشعروا أ ّنهم قد زاروا مدٌنة القدس ،عبر
الزواٌا واأللعاب التفاعلٌة .كما كانت وقفة مع دبكة
فلسطٌنٌة ق ّدمها أطفال مإسسة أحالم الجئ ،وركنا ً
للتراث الفلسطٌنً ،وزاوٌة لبٌع بعض المؤكوالت
الفلسطٌنٌة ،مثل :المس ّخن والمقلوبة والمفتول والكنافة
النابلسٌة.
ٌشكر مركز غدي كل من ساهم بإنجاح هذا العمل،
وٌخص بالشكر :المتطوعون ،مإسسة القدس الدولٌة،
مإسسة أحالم الجئ ،الكلمة الطٌّبة ،واألخت آالء حمدان.

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 "صٌاغة المبادرات" ،وذلك ٌوم الخمٌس فً
ٕٕ آذار  ٕٓٔ٨فً مركز مرٌم ابنة عمران -
الكوال ،حضره طالب المرحلة الثانوٌة فً المدرسة.

دورة حول نماذج غوغل – تطبٌق كاهوت
أقامت دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح،
وضمن سلسلة "إدارة أنشطة باستخدام التكنولوجٌا" ،دورة
نماذج غوغل  Google Formsتطبٌق كاهوت ،Kahoot
مع مدٌرة برنامج إدارة التطوع نسٌمة الشوا ،وذلك ٌوم
الخمٌس  22آذار  2018فً مركز مرٌم ابنة عمران –
الكوال ،وحضرها ةثلة من الطالب الجامعٌٌن والتربوٌٌن
والمتخصصٌن بالعمل الدعوي واالجتماعً.
تضمنت الدورة المحاور التالٌة:
⁃التدرٌب على إنشاء نموذج جوجل.
⁃fإنشاء استبٌان على نموذج جوجل أون الٌن بشكل مشترك
بٌن الحضور.
⁃التعرف على تطبٌق كاهوت.
⁃إنشاء كاهوت بفئة األسئلة  -أون الٌن وبشكل مشترك بٌن
الحضور.
⁃ التفاعل مع التطبٌق أون الٌن وطرٌقة االجابة عن األسئلة.
وفً نهاٌة الدورة وزعت رئٌسة دائرة العمل االجتماعً
السٌدة رند صقر ومدٌرة برنامج التطوع السٌدة نسٌمة الشوا
شهادات مشاركة على المتدربٌن.

هً ال ُتقدَّ ر بثمن
برعاٌة عضو المجلس البلدي لمدٌنة بٌروت السٌدة ٌسرا صٌدانً
ولمناسبة ٌوم األم ،أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح – لجنة أرٌج،
فطوراً صباحٌا ً بعنوان "هً ال ُتق َّدر بثمن" ٌوم الخمٌس  15آذار
 2018فً قاعة مركز الحسن – عرمون ،بحضور حشد من السٌدات.
لدى وصولها ،جالت السٌدة ٌسرا صٌدانً فً أرجاء مركز الحسن
ّ
واطلعت منه على أعمال
والتقت بمسإول المركز السٌد خضر اآلغا
المركز الخٌرٌّة واالجتماعٌّة.
بعد تناول الفطور اس ُت ِه َّل اللقاء بالترحٌب بالحاضرات ،ثم كانت كلمة
المناسبة للسٌدة صٌدانً جاء فٌها" :عنوان جذاب .وعندما فكرت ملٌا ً
fفً الموضوع ،تساءلت ٌا ُترى َمن هً التً ال ُتق ّدر بثمن! وجال
فكري إلى أمّنا خدٌجة بنت خوٌلد رضً هللا عنها وهً أول امرأة فً
اإلسالم ولها الفضل الكبٌر فً ترسٌخ الدعوة اإلسالمٌة ،وكان لهذه
السٌدة صفات عظٌمة سامٌة ،لم تحصل علٌها امرأة أخرى ".وذكرت
ما كانت تتصف به السٌدة خدٌجة من بصٌرة وحكمة ورجاحة عقل
ّ
وظفتها فً إدارة أعمالها التجارٌة ،كما س ّخرت حٌاتها لنصرة دٌن هللا
تعالى ومإازرة زوجها النبً صلى هللا علٌه وسلم ،حٌث أخلصت لبٌتها
ودعمت زوجها وجاهدت معه فكانت نموذجا ً لكل نساء العالمٌن.
وأضافتَ " :من هً التً ال ُتق ّدر بثمن .فالالئحة طوٌلة ،ولكن ...هً
أمً وأختً وصدٌقتً ،وهً أنت وأنت وأنت ...هً كل واحدة منكن.

هً ال ُتقدَّ ر بثمن
هً األم والزوجة وسٌدة المنزل والمرأة العاملة .هً المرأة
الحقٌقٌة ،المُحبَّة ،المتفهمة القوٌة التً تعتمد على نفسها" .وركزت
على أهمٌة مشاركة المرأة فً الحٌاة العملٌة ووصولها إلى مراكز
القرار إلى جانب اهتمامها بؤسرتها وبٌتها.
تال ذلك فقرة رٌاضٌة مع مدربة نادي أرٌج السٌدة مً منٌمنة .ثم
حور حول ال ِق ٌَم األسرٌّة التً
مشهد مسرحً من وحً المناسبة ت َم َ
ٌجب االلتزام بها فً تربٌة األوالد .ثم كانت فقرة تنافسٌة بٌن
األمهات حول تحضٌر الطبق األفضل .أعقب ذلك توزٌع جوائز
من خالل سحب على بطاقات الدخول .أما مفاجؤة اللقاء فكانت
 fمبادرة من مسإولة اللجنة النسائٌة فً مركز عرمون السٌدة سالم
لبابٌدي حٌث كرّمت عضو لجنة أرٌج السٌدة غادة كرٌدلً بدر
لجهودها وتفانٌها فً عملها فهً الجندي المجهول .واختتم اللقاء
بقطع قالب حلوى للمناسبة.
وكان على هامش الفطور معرض لمنتوجات منوّ عة ٌعود رٌعها
لدعم أعمال مركز الحسن الخٌرٌة.
لجنة أرٌج تشكر كل َمن ساهم بإنجاح النشاط وتخص بالشكر
راعًٌ الحفل محالت أحمد ناجً فارس وشوكوال Pogati.

محاضرة المنظمات األهلٌة واإلدارات المحلٌة
ضمن برنامج "كلنا مسإول لتنمٌة
المجتمع اللبنانً" فً دائرة العمل
االجتماعً وبالتعاون مع مجلس
الشإون اإلسالمٌة بمنطقة اإلقلٌم،
أعطى األستاذ سامر مزهر المشرف
العام على منظمة برٌدجز لبنان
المحاضرة الثالثة من سلسلة
محاضرات البرنامج التثقٌفً بعنوان
"fالمنظمات األهلٌة واإلدارات
المحلٌة" وذلك ٌوم السبت  10آذار
 2018فً قاعة مجمع المإسسات
االسالمٌة ،الجٌة.
تخلل اللقاء ورش عمل تفاعلٌة،
وحضره أعضاء من الهٌئة اإلدارٌة
للمجلس ولجانه ،وأساتذة دار الكتاب
المبٌن وطالب من األزهر.

نشاط ثقافً  /ترفٌهً لفتٌان ملتقى النور -
عرمون
أقام ملتقى النور فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
 عرمون نشاطا ً ثقافٌا ً  /ترفٌهٌا ً لفتٌانه إلىوسط بٌروتٌ ،وم األحد  18آذار ،2018
fتخلّله زٌارة تثقٌفٌة الى مسجدَي العمري
والمجٌدٌة ،ثم ركوب الدراجات الهوائٌة فً
 ،Beirut By Bikeواخ ُتتم النشاط بتناول طعام
الغداء.

لقاء "جواب أسئلتك عنا" لملتقى النور
الطالبً فً عرمون
أقام ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح  -عرمون لقا ًء بعنوان "جواب أسئلتك
عنا" ،للشباب من عمر  ٔ٦حتى ٖٕ سنةٌ ،وم
الخمٌس  ٨آذار  ،ٕٓٔ٨فً مركز الحسن-
عرمون ،مع إمام مسجد الحسن ومسإول قسم
الدعوة فٌه الشٌخ محمد الحنجول ،ومسإول
fالملتقى األستاذ محمد ناصر.
تم خالله اإلجابة عن اسئلة واستفسارات تتعلّق
بؤمور شرعٌة ،اجتماعٌة وفكرٌة.
لمتابعة فٌدٌو اللقاء كامالً:
https://goo.gl/813hLR

اإلرشاد واإلصالح فً زٌارة دولة الرئٌس
مٌقاتً
زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
دولة الرئٌس نجٌب مٌقاتً فً مكتبه فً
بٌروتٌ ،وم الخمٌس فً  8آذار ،2018
برئاسة رئٌس الجمعٌة المهندس جمال
محٌو ،وكل من السادة المهندس محمد سنو،
الدكتور ربٌع قاطرجً ،بشٌر حرٌري،
 fجمٌل قاطرجً ،المهندس عبد السمٌع
الشرٌف ،والمهندس ناصر األسعد ،والعمٌد
الركن أحمد استنبولً ،وذلك الطالعه على
أعمال الجمعٌة وخاصة فً مركزها الجدٌد
فً طرابلس ،مركز العالمة الشٌخ حسٌن
الجسر الثقافً ،وتم التداول باألوضاع
العامة.
.

المكحل
تكرم السٌد سهٌل
ّ
اإلرشاد واإلصالح ّ
تقدٌراً للجهود التً قام بها منذ سنٌن طوٌلة لخدمة
س ّكان منطقة عرمون وجوارها ،كرمّت جمعٌّة االرشاد
واالصالح المدٌر التنفٌذي لتجمّع صناعًٌّ الشوٌفات
ورئٌس جمعٌّة سواعد البٌئة والتنمٌّة ،السٌد سهٌل
شكر وتقدٌر فً
مصطفى المكحّ ل ،وق ّدمت له درع
ٍ
مكتبه فً خلدة ،خالل زٌارة خاصّة قام بها وفد من
الجمعٌّة ممثالً بؤعضاء من إدارًٌ مركز الحسن ض ّم
مدٌر المركز األستاذ خضر اآلغا ،ورئٌسة قسم
fالعالقات السٌّدة هالة عثمان ،ورئٌسة القسم اإلعالمً
غادة كرٌدلً ،وأمٌن سر العالقات العامة السٌّدة سماح
الشعار .وتم خالل اللقاء تداول بعض المواضٌع
الخدماتٌّة التً ما زال ٌتابعها المكحل مع الجهات
الرسمٌّة وسبل التعاون إلنجاحها .كما تم تسلٌمه دعوة
خاصة لحضور افتتاح معرض ومهرجان "أرٌج" الذي
سٌقام برعاٌة محافظ جبل لبنان القاضً محمد مكاوي
فً منتجع  LEANAخلدة ،بتارٌخ  7و  8نٌسان القادم.

اإلرشاد واإلصالح فً زٌارة قائد شرطة بٌروت
فً إطار التعاون والتنسٌق ،زار وفد من جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح قائد شرطة بٌروت العمٌد
محمد األٌوبً فً مكتبه فً ثكنة هنري الحلو،
ٌوم االثنٌن فً  19آذار  .2018هدف اللقاء
إلى عرض بعض األعمال التً تنوي دائرة
العمل االجتماعً فً الجمعٌة تنفٌذها فً الفترة
المقبلة .وأبدى العمٌد األٌوبً تفاعله واستعداد
fقٌادة الشرطة للتعاون لما فٌه المصلحة العامة.
ضم الوفد رئٌسً دائرتً العالقات العامة
والعمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح ،المهندس محمد سنو والسٌدة رند
صقر ،باإلضافة إلى األعضاء من الدائرتٌن
األستاذة نسٌمة الشوا واألستاذٌن سامح
طرابٌشً وأسامة خالد.
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