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لشهر كانىن األول 2018/1440

افتتاحٌة النشرة
لبٌك اللهم لبٌك...لبٌك اللهم عمرة
لبٌك اللهم لبٌك ...
ُ
األحداث وتتقاربُ فٌها األزمنة ،فال ٌكاد ٌبدأ النهارُ حتى ننشغ َل بملهٌِّات
نعٌشُ حٌا ًة مدنٌة ًصاخبة ،تتسارعُ فٌها
ُ
نستفٌق من غٌبوبتنا إال ونحن واقفون بٌن ٌدي خالقناُ ،نصلًّ
الحٌاة ،ف ُتخطفُ منا الساعات تلو الساعات وال
و ُنناجٌه ،وغالبا ً ما نطلبُ منه أن ٌٌُسِّر لنا شٌئا ً من متاع ِ الدنٌا قد فاتنا أو لم نحصِّله بعد .حٌا ُتنا باتت سعٌا ً فً
ب األرض طلبا ً للعلم والرِّ زق والسُّلطة والجاه ،لكننا غالبا ً ما ننسى -أو نتناسى -أن نسعى آلخرتنا ،فاشتغلنا
مناك ِ
َّ
ُّ
ً
ُ
الوصال معه .وما
ُغرٌاتها وخضنا فً حاللها -وأحٌانا فً حرامها -فؤبعدتنا عن التعلق باهلل
َ
بالدنٌا وم َ
وحر َمتنا لذة ِ
وإٌمان به ،لكن عالها الرَّ انُ و َش َّوهها سواد
قلوبنا من حبٍّ له
ٍ
كان هللا ل ٌَ َذرنا ن َتخبَّط بما نحن فٌه وهو العالِم بما فً ِ
شهر أٌا ٌم بٌض ،وفً كل
أسبوع ٌو ُم جمعة ،وفً كل
المعاصً واآلثام ،فجعل هللا لنا مواس َم لٌر َّدنا فٌها إلٌه :ففً كل
ٍ
ٍ
تطوع خٌراً فإن هللا شاكرٌ علٌم"...
سن ٍة شهرُ رمضان وعشرٌ أوائل من ذي الحجة ،وفً العمر حجة واجبة" ،ومن َّ
كما اصطفى لنا من األرض أماكن طهَّرها ،وقد "جعل هللا الكعبة البٌت الحرام قٌاما ً للناس" ،ف َش ُّدوا الرِّ حال إلٌها
طلبا ً للحظة وصال فقدوها فً دٌارهم ،فلبّوا دعوة هللا لهم :لبٌك اللهم لبٌك ،لبٌك ال شرٌك لك لبٌك ،إن الحمد
رسول هللا
على
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم
والحـ َّج
والنعمة لك والملك ،ال شرٌك لك .وعلّمنا رسـول هللا ﷺ أن " ال ُعم َُر َة إلى ال ُعم َُر ِة َك َّفار ًة لما بٌنهما،
َ
الجـ َّنة" .وقد أكرم هللا تعالى ٌ
ثلة من شباب ملتقى النور الطالبً بلحظة ِوصال ،وقفوا فٌها
ور لٌس له َج َزا ٌء إال َ
ال َمبْرُ َ
خاشعٌن بٌن ٌدٌه ،فهجروا الدنٌا وما فٌها ،فً أٌام ُ
كثرت فٌها الفواحش والفجور.
ٍ
 ٗ٨طالبا ً جامعٌا ً زاروا الحبٌب وتعلّقت قلوبُهم بؤنوار المدٌنة التً طابت بسا ِكنِها علٌه أفضل الصالة والسالم ،ثم
قصدوا البٌت العتٌق فتجلّت علٌهم الرحمات وأنزل هللا سكٌنته فغشٌت قلوبهم المثقلة من مشاغل الدنٌا ،و ُسكِبت
وعلَت التكبٌرات ،ثم خشعت األصوات للرحمن فال تسمع إال أنٌن شباب ٌبكً على ما ضٌَّعه فً ملهٌات
الع َبرات َ
الوصال .فٌا ربّ  ...اقبل توبتهم واغفر زلَّتهم
الدنٌا،
وٌعزم أال ٌعود إلى معصٌة بعد أن تقرَّ ب إلى هللا وذاق حالوة ِ
ِ
واجمعهم عند حوض نبٌك المصطفى فٌدخلون الجنة زمرا ،وٌسحب بعضهم بعضا ً إلى رٌاض الجنة تماما ً كما فعلوا
صلُّوا جمٌعا ً بٌن بٌته
حٌن زاروا الروضة فً مسجد الحبٌب ﷺ ،فآثر كل منهم أخاه على نفسه وق َّدمه حتى َ
ٌ
ٌ
مشرقة بدأ فٌها الشباب عا َمهم الجدٌد ،فعقدوا العزم على التغٌٌر والثبات على الحق فً مطلع
لحظات
ومِن َبره .هً
ُ
وقفات تؤم ٍُّل ال ب َّد لكل واحد منا أن ٌ ِق َفها بٌن الحٌن واآلخر ،لٌخرُ ج من ظلمة الدنٌا ومشاغِ لها وٌقرَّ ب
العام ...هً
إلى هللا العلً القدٌر .فطوبى لمن لبّى واعتمر.

األستاذ خالد طقوش
مسإول ملتقى النور الطالبً

عمرة "رحلة األشواق إلى بلد اإلشراق" لملتقى
النور الطالبً
للسنة الثانٌة عشرة على التوالً ،أقام ملتقى النور الطالبً
وبالتنسٌق مع حملة السلطان محمد الفاتح فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح عمر ًة شبابٌة لطالب الجامعات تحت عنوان "رحلة
األشواق إلى بلد اإلشراق" ،التً توجهت إلى الدٌار المقدسة
من  27كانون األول  2018واستمرت حتى  3كانون الثانً
 2019بمشاركة  48معتمراً ،ورافقهم علماء ودعاة
متخصصٌن هم الشٌخ أمٌر سوبرة واألستاذ إبراهٌم مسالخً،
ومسإول ملتقى النور الطالبً األستاذ خالد طقوش الذٌن
أشرفوا على برنامج الرحلة الدعوي واإلٌمانً.
f
بدأت رحلة الشباب فً مدٌنة رسول هللا ﷺ حٌث كانت
لهم جلسات ذكر فً المسجد النبوي والصالة فٌه ،باإلضافة
عالم من العلماء
الى وقفات وعظٍ وإرشاد على جبل أحد مع ٍ
المقٌمٌن فً المدٌنة المنورة ،مستذكرٌن بذلك بطوالت
ودروس النبً ﷺ وصحابته الكرام.
كما زار المعتمرون بقٌع الغرقد فً المدٌنة المنورة .ثم
انطلقوا نحو الحرم المكً وأتمّوا العمرة األولى ،كما زاروا
قمة جبل النور لمشاهدة مكة من األعلى فً مهبط الوحً،
وأتمّوا عمرة ثانٌة عن من حبسه العذر من أحبابهم.

العمرة الشتوٌة  2018لإلرشاد واإلصالح
ّ
نظمت دائرة الدعوة بالتعاون مع حملة السلطان محمد
الفاتح فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح عمرتها السنوٌة
األولى التً توجهت نحو الدٌار المقدسة من  27كانون
األول  2018واستمرت حتى  3كانون الثانً 2019
بمشاركة  50معتمراً ومعتمرة .تضم ّنت الرحلة برنامجا ً
دعوٌا ً وإٌمانٌا ً أشرف علٌه األساتذة فً دار اقرأ للعلوم
اإلسالمٌة والعامة فً الجمعٌة الدكتور باسم عٌتانً،
والشٌخ أحمد الفلٌطً والحافظة الجامعة رندة عانوتً،
fوشمل دروسا ً دٌنٌة وختمات قرآنٌة وأدعٌة وصلوات
وأذكاراً جماعٌة وكلمات منوّ عة من وحً المناسبة ،كما
تضمّن زٌارات مٌدانٌة لمواقع تارٌخٌة كجبل أحد ومسجد
قباء ومعرض السٌرة النبوٌة مع شروحا ً تارٌخٌة عن
كل موقع .استهلّت الرحلة بزٌارة الرسول علٌه الصالة
والسالم فً المدٌنة المنورة واختتمت فً مكة المكرّمة
حٌث أ ّدى المعتمرون عمرتٌن جماعٌتٌن برفقة مدٌر
حملة السلطان محمد الفاتح األستاذ أٌمن شهاب.

استقبال وفد من السفارة اإلندونٌسٌة فً بٌروت
استقبل رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ،المهندس جمال
محٌو ،مع عدد من أعضائها وفداً من السفارة اإلندونٌسٌة
فً بٌروت برئاسة السكرتٌر الثانً فً السفارة ورئٌس
الشإون اإلدارٌة واإلعالم والثقافة فٌها محمد نور سالم
وعدد من أفرادها ،فً مركز السلطان محمد الفاتح فً
بٌروت فً  12كانون األول  ،2018حٌث تم تعرٌفهم
f
بؤعمال الجمعٌة وبرامجها وجرى التداول بالشإون
االسالمٌة وسبل التعاون .عقب الزٌارة جولة على مرافق
الجمعٌة ثم ُدعً الوفد إلى حفل غداء على شرفه حضره
أعضاء الجمعٌة وعدد من السادة العلماء .واختتمت
الزٌارة بجلسة حدٌثٌة مع رئٌس قسم الحدٌث فً دار اقرأ
للعلوم اإلسالمٌة والعامة ،الشٌخ الدكتور بسام حمزاوي.

زٌارة رئٌس المجلس البلدي لمدٌنة بٌروت

زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ضم
السادة المهندس محمد سنو والسٌد بشٌر
حرٌري والدكتور محمد ربٌع قاطرجً ،رئٌس
 fالمجلس البلدي لمدٌنة بٌروت فً مكتبه لشكره
على جهوده وتقدٌماته ألهل بٌروت ،خاصة
فٌما ٌتعلق بؤعمال إعادة تؤهٌل نفق سلٌم سالم،
وذلك ٌوم الثالثاء  18كانون األول .2018

زٌارة مدٌر عام قوى األمن الداخلً اللواء عماد
عثمان
زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مدٌر عام قوى األمن الداخلً اللواء
عماد عثمان برئاسة رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌوٌ ،وم الخمٌس فً 6
كانون األول  ،2018وض ّم الوفد أمٌن سر الهٌئة اإلدارٌة الدكتور محمد
ربٌع قاطرجً ،ورئٌس دائرة العالقات العامة المهندس محمد سنو ،ورئٌسة
دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند صقر ،ومدٌرة برنامج حقوق اإلنسان
السٌدة رانٌا العرب.
ّ
بداٌة توجّ ه الوفد بالشكر للواء عثمان على اإلنجازات والتطورات التً تظهر
fبالمإسسة العسكرٌة ،مثنٌا ً على حرصه على السلم األهلً وتطبٌق النظام ،ثم
ق ّدم رئٌس الجمعٌة تعرٌفا ً بالجمعٌة وعرضا ً لمٌادٌن عملها وانتشارها على
كامل األراضً اللبنانٌة .ثم عرضت السٌدة رند صقر أهم برامج العمل
االجتماعً على صعٌد حقوق اإلنسان ومكافحة اإلدمان وتنمٌة حس
المسإولٌة والمواطنة لدى الشباب اللبنانً ،متوجهة بالشكر للمدٌرٌة العامة
لقوى األمن على تعاونها الدائم .
هذا وقد أبدى اللواء عثمان تقدٌره ألعمال الجمعٌة مثنٌا على الجهود
المبذولة ،ومبدٌا ً استعداده للتعاون لكل ما فٌه مصلحة الوطن والمواطن.

حضور مؤتمر "إنجازات قوى األمن الداخلً فً
مجال حقوق اإلنسان"
لبّت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ممثلة بؤمٌن سر الهٌئة اإلدارٌة الدكتور محمد
ربٌع قاطرجً ،ورئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند صقر ،وأمٌنة سر
برنامج حقوق اإلنسان اآلنسة مروة العرب دعوة المدٌرٌة العامة لقوى األمن
الداخلً لحضور مإتمر "إنجازات قوى األمن الداخلً فً مجال حقوق اإلنسان"
الذي أقامته المدٌرٌة حول الجهود المبذولة من ِقبلها فً مجال حماٌة حقوق
اإلنسان تحت شعار "معا ً من أجل مجتمع أكثر أمانا ً" ،وذلك ٌوم األربعاء فً 5
كانون األول  ،2018فً معهد قوى األمن الداخلً ،ثكنة الرائد المهندس وسام
عٌد – عرمون ،وحضره مدٌر عام قوى األمن الداخلً اللواء عماد عثمان
وسفٌرة االتحاد األوروبً السٌدة كرٌستٌنا السن ،وسفٌر إسبانٌا وممثلً سفارات
ووزارت ورإساء جمعٌات وممثلً اتحادات أهلٌة.
اfس ُت ِه ّل المإتمر بالنشٌد الوطنً اللبنانً ونشٌدي االتحاد األوروبً وقوى األمن
الداخلً ،وكانت كلمات للّواء عثمان ،وسفٌرة االتحاد األوروبً ،والخبٌر عالً
المستوى من المفوضٌة العلٌا لألمم المتحدة السٌد مازن شقورة.
تال االفتتاح الرسمً جلستٌن ،األولى كانت للتعرٌف بالجهود المبذولة من ِق َبل
األجهزة األمنٌة فً مجال حقوق اإلنسان وأبرز الخطط والتحدٌات ،حٌث تكلم
فٌها العقٌد زٌاد قاٌدبٌه عن قوى األمن الداخلً ،والرائد سٌاد فواز عن الجٌش
اللبنانً ،والرائد طالل ٌوسف عن األمن العام ،والنقٌب إٌلً خزاقة عن أمن
الدولة ،والسٌد منصور سرور عن الدفاع المدنً ،مع مداخلة للسٌدة رٌدا عازار
من الهٌئة الوطنٌة لحقوق اإلنسان.
أما الجلسة الثانٌة فكانت لإلضاءة على التعاون الفعال ما بٌن الجمعٌات المدنٌة
وقوى األمن الداخلً ،تكلم فٌها رئٌس قسم حقوق اإلنسان فً قوى األمن الداخلً

الرائد ربٌع الغصٌنً ،والسٌدة فاتن ابو شقرا عن منظمة كفى ،والسٌدة
f
غٌدا عنانً عن مإسسة أبعاد ،والسٌدة سوزان جبور عن مإسسة
رٌستارت ،والسٌدة برٌجٌت شالبٌان عن جمعٌة عدل بال حدود ،والدكتورة
خلود الخطٌب عن مإسسة .LOUDER

حضور ندوة حول حق المرأة اللبنانٌة بمنح
جنسٌتها ألبنائها بعنوان "جنسٌتً حق"
بدعوة من النائب الدكتور علً دروٌش وقطاع المرأة فً تٌار العزم ،حضرت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ممثلة
برئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند صقر ندوة حول حق المرأة اللبنانٌة بمنح جنسٌتها ألبنائها بعنوان
"جنسٌتً حق"ٌ ،وم الجمعة فً  14كانون األول  ،2018فً قاعة المكتبة العامة فً مجلس النواب ،بحضور
عدد من النواب والسٌاسٌٌن وأعضاء جمعٌات مدنٌة وحقوقٌة.
افتتحت الندوة بكلمة من األستاذ مقبل ملك الذي عرض أنظمة الدول العربٌة واألوروبٌة والوالٌات المتحدة حول
قوانٌن منح أبناء مواطنٌها جنسٌاتهن ألبنائهن ،متعرضا ً لقانون الجنسٌة فً لبنان ومحاوالت المجتمع المدنً
اختراقه .بعدها ألقت رئٌسة قطاع المرأة فً تٌار العزم السٌدة جنان المبٌض كلمة أبدت فٌها استغربها للظلم
الواقع على المرأة اللبنانٌة والتمٌٌز ضدها فً القوانٌن ،مإكدة على اهتمام الرئٌس نجٌب مٌقاتً بهذه القضٌة،
وذكرت أن اختٌار المجلس النٌابً إلطالق هذه الندوة هو تؤكٌد على دور أعلى سلطة تشرٌعٌة فً هذه القضٌة،
وأن هذه الندوة هً صرخة فً وجه الظلم والتمٌٌز .تالها كلمة رئٌس حملة جنسٌتً كرامتً األستاذ مصطفى
الشعار ،وكلمة حملة جنسٌتً حق لً وألسرتً لألستاذة نادرة النحاس ،تعرضا من خاللها للحاالت اإلنسانٌة
fالصعبة التً تعانٌها المرأة اللبنانٌة وأوالدها من زوج أجنبً جراء حرمان األم من حق إعطائها جنسٌتها ألبنائها،
كما ذكرا أهم الخطوات التً تتبعها الحملتان فً نضالهما لتحصٌل حق المرأة اللبنانٌة فً هذا المجال.
ث ّم تحدثت رئٌسة المجلس النسائً اللبنانً السٌدة إقبال دوغان عن نضال الجمعٌات المدنٌة فً هذه القضٌة ،وأنهم
ثابتون ومصرّ ون لتحقٌق الحقوقٌ ،رضون بضوابط لطمؤنة المعارضٌن شرط التساوي بٌن كل اللبنانٌٌن ،وكذلك
بٌن المرأة والرجل فً هذا المجال ،وأبدت النائب روال الطبش قناعتها بالدفاع عن حقوق المرأة وتعدٌل القوانٌن
إلنصافها ،سواء بالعمل أو التعلٌم أو الصحة ،وخصوصا ً الجنسٌة ،وأنها تإٌّد نقلها ألعلى المنابر العربٌة
والعالمٌة ،وأبدت اهتمام تٌار المستقبل بحق المرأة اللبنانٌة بمنح جنسٌتها ألبنائها ،معترضة على سٌاسة التمٌٌز
والعنصرٌة التً ٌمارسها البعض فً هذا المجال.
ختاما ً شكر راعً الندوة النائب الدكتور علً دروٌش المشاركٌن على حضورهم ،وذكر أن هذه الندوة هً حلقة
من سلسلة لقاءات تطال قضاٌا المجتمع ،وتسعى لمكافحة الفساد ،وتهتم بقضاٌا المواطنة ،وإلغاء الطائفٌة
السٌاسٌة ،مستعرضا ً وقفات أساسٌة طالت قوانٌن الجنسٌة ومتعرضا ً لعدة اقتراحات قوانٌن على مر التارٌخ
التشرٌعً ،وانتهت الندوة بنقاشات ومداخالت طالت قضٌة حق المراة اللبنانٌة بمنح جنسٌتها ألبنائها.

اإلرشاد واإلصالح تقدّ م لوحا ً إلكترونٌا ً لطالب
المدرسة الداخلٌة فً مؤسسات الدكتور محمد
خالد االجتماعٌة
ق ّدمت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح  -عبر برنامج بٌتك بٌتً –
مساهمة عبارة عن لوح إلكترونً ) (Smart Boardلطالب
المدرسة الداخلٌة المجانٌة فً مإسسات الدكتور محمد خالد
االجتماعٌة.
وجاء إعالن هذه المساهمة على لسان رئٌسة صدٌقات
المإسسة بدٌعة شهاب خالل حفل الغداء السنوي للمإسسة فً
f
مركزها فً األوزاعً ،وحضره عن جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح رئٌسة دائرة التنمٌة اإلنسانٌة فادٌا عثمان سنو،
مسإولة برنامج بٌتك بٌتً ندى محٌو رواس ،ومسإولة
العالقات النسائٌة نجوى نعمانً محٌو ،ومسإولة نشاطات بٌتك
بٌتً رنا منٌمنة والمهندسة ناهد عماش فلٌفل ،إلى جانب 350
سٌدة من رئٌسات جمعٌات ومإسسات وسٌدات مجتمع.

استقبال الشٌخ المال صالح الغرسً أحمد فً
دار اقرأ
استقبلت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة
والعامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
الشٌخ المال صالح الغرسً أحمد من
علماء تركٌا الكبار ،صاحب المإلفات
الكثٌرة ،ومدٌر المعهد الشرعً فً
 fمحافظة قونٌا التركٌة ،وذلك ٌوم
الثالثاء ٕ٘ كانون األول  ،ٕٓٔ٨حٌث
كان فً استقباله مدٌر الدار الدكتور
باسم عٌتانً ،وأساتذتها مع عدد من
طالب العلم والمشاٌخ.

استقبال الشٌخ محمد عبد الرحمن السقاف فً
دار اقرأ
استقبلت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح الشٌخ محمد عبد الرحمن السقاف من الٌمن ،فً
مركز السلطان محمد الفاتح فً بٌروت ،وذلك ٌوم الثالثاء
 18كانون األول  ،2018بحضور ثلة من المشاٌخ وأهل
العلم منهم الشٌخ عبدالهادي الخرسة والشٌخ صالح فخري
والشٌخ عبد هللا رحال والشٌخ رٌاض بازو والشٌخ وسٌم
مزوق والشٌخ علً الخطاب والشٌخ محمد العاصً وعدد من
fطلبة العلم ،حٌث كان فً استقباله مدٌر الدار الدكتور باسم
عٌتانً وأساتذة الدار.
بدأ اللقاء بغداء على شرف الشٌخ السقاف ،ثم بجلسة حوار
مفتوحة مع المشاٌخ بإدارة الشٌخ محمد المطٌع حول تجاربهم
العلمٌة والدعوٌة ،أعقبه قراءة البردة الشرٌفة لإلمام
البوصٌري.
ٌذكر أنه حضر اللقاء حوالً  60طالبا ً وطالبة.

اإلرشاد واإلصالح ُتطلق مشروع "كبارنا" فً
بٌروت
أطلقت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مشروعها الخٌري الجدٌد بعنوان "كبارنا"
فً بٌروت ،استكماالً لمشروع "كبارنا" فً عرمون .وٌؤتً هذا المشروع
ضمن المشارٌع الخٌرٌة لبرنامج "بلسم" الذي تقوم علٌه مجموعة من سٌدات
الجمعٌة المتطوعات .تم إطالق المشروع خالل فطور صباحً للسٌدات
فً فندق رادٌسون بلو – بٌروتٌ ،وم السبت  15كانون األول ،2018
بحضور  70سٌدة من سٌدات المجتمع البٌروتً.
استه ّل اللقاء بكلمة ترحٌبٌة من مسإولة برنامج "بلسم" السٌدة نسرٌن محٌو،
عرّ فت فٌها عن مشارٌع البرنامج وهً :مشروع "وٌطعمون الطعام" الذي
ٌهدف إلى تؤمٌن اإلفطار والسحور فً رمضان وتوزٌعه على العائالت
fالمحتاجة ،ومشروع "دثرونً" لتؤمٌن كسوة عٌد األضحى والكسوة الصٌفٌة
والشتوٌة من خالل توزٌع قسائم لشراء ثٌاب وأحذٌة لألوالد ،ومشروع
"الخمسة بتكفً" لتوزٌع مونة شهرٌة من خالل المشاركة بالتبرع بخمسة
آالف لٌرة لبنانٌة فقط شهرٌاً ،ث ّم جرى عرض بعض الصور لكل مشروع
من هذه المشارٌع.
بعدها أطلقت محٌو مشروع "كبارنا" فً بٌروت ،مبٌ ً
ّنة بؤ ّنه مشروع ٌهت ّم
بالمسنٌن فً منطقة بٌروت بعد مشروع "كبارنا" فً عرمون ،وٌهدف هذا
المشروع لتؤمٌن حاجات المسنٌنّ األساسٌة والٌومٌة ،وٌعمل على دعمهم
نفسٌا ً ومعنوٌا ً ودٌنٌاً ،من خالل أنشطة ترفٌهٌة ،ودروس دٌنٌة ،ورحالت،

ومحاضرات مع أطباء متخصصٌن ،لتخفٌف ضغوطات الحٌاة عن كاهلهم.
واختتم اللقاء بجلسة نقاشٌة بٌن الحاضرات والسٌدات القائمات على هذا
المشروع.

حصاد الخٌر فً «قطاف لألعمال اإلنسانٌة»
لشهر كانون األول 2018
ضمن مشارٌعها الخٌرٌة فً شهر كانون األول لعام ،2018/1439
ّ
نظمت قطاف لألعمال اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
مجموعة من األعمال واألنشطة الخٌرٌة لعائالت محتاجة وأٌتام
ومس ّنٌن فً مختلف المناطق اللبنانٌة ولمختلف الجنسٌات.
فقد ن ّفذت العٌادة النقالة رحالتها فً قرى عكار حٌث ت ّم إقامة انشطة
 fوقائٌة للسٌدات مع قابلة قانونٌة ل  60سٌدة لبنانٌة و 60سٌدة
سورٌة ،باإلضافة الى تلقٌح أطفال من المخٌمات السورٌة بحصٌلة
وصلت الى  470طفل.
الجدٌر بالذكر أن هذه األعمال قد طالت مختلف المناطق اللبنانٌة من
بٌروت الى طرابلس والشمال اللبنانً.

توزٌع ثٌاب نوم شتوٌة للمس ّنٌن المحتاجٌن فً
عرمون

و ّزعت لجنة "جود" االجتماعٌة فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح ثٌاب نوم شتوٌة للمس ّنٌن
المستفٌدٌن من مشروع "كبارُنا" ،وذلك ٌوم
االثنٌن  3كانون األول  2018فً
 fعرمون.
شكراً لكل من تص ّدق وساهم فً إنجاز هذا
النشاط ،فالصدقة نعمة.

إطالق الدورات التدرٌبٌة للمعلمٌن السورٌٌن
أطلق قسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الدورات التدرٌبٌة لعام
" - 2019حقٌبة المعلم التدرٌبٌة األولى"ٌ ،وم
االثنٌن  3كانون األول  .2018تضمّنت الحقٌبة
ورشة عمل بعنوان "مدخل إلى علم التربٌة" التً
قُدمت للمعلمٌن السورٌٌن فً المدارس الست التً
ٌشرف علٌها القسم.
fقدم الورشة الدكتور سمٌح عز الدٌن ،فً عدة مناطق
هً عرسال والفاكهة وشانٌه وعرمون ،وكان عدد
الحضور  132معلما ً ومعلمة سورٌةٌ ،سعى القسم
من خالل هذه الدورات إلى تطوٌرهم وإكسابهم
مهارات جدٌدة فً التعلٌم والتعامل مع الطالب
والضغوط ،مما ٌنعكس إٌجابا ً على مستوى الطالب
السوري األكادٌمً.
تمٌّزت الدورة بالجو التفاعلً اإلٌجابً بٌن المدرب
والمتدربٌن.

دورة لتعلٌم لعبة الشطرنج للكبار فً عرمون

أقامت لجنة "أرٌج" للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح ،وللمرة األولى ،دورة لتعلٌم لعبة الشطرنج
للسٌدات والرجال والشباب ،مع المهندس محمود
الزلحف.
اف ُتتحت الدورة ٌوم السبت  10تشرٌن الثانً ،2018
fواستمرت حتى  1كانون األول  2018فً قاعة
مركز الحسن – عرمون ،وتضمّنت مق ّدمة عن
الشطرنج ،وطرق تحرٌك األحجار ،وقواعد اللعبة،
وإنهاء اللعبة ،وبعض المهارات والحلول فً
الشطرنج ،وبعض االفتتاحٌات المهمة ،والفرق بٌن
الشطرنج الخاطف والسرٌع والكالسٌكً ،وشرح عن
الشطرنج الصٌنً وطرٌقة لعبه.

محاضرة "آلخر العمر" للطالبات فً عرمون

ّ
نظم ملتقى النور للطالبات فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح محاضرة بعنوان «آلخر العمر» ،أجابت
فٌها عضو جمعٌة "إصالح ذات ال َبٌن" السٌدة هوٌدا
الضّناوي ،الحائزة على ماجستٌر فقه مقارن من كلٌة
fالشرٌعة ،عن سإال ما إذا كان العرٌس المتق ّدم
مناسبا ً ،وكٌفٌة التعرف إلى أخالقه وتصرفاته
وغٌرهاٌ ،وم السبت  22كانون األول  ،2018فً
مركز الحسن – عرمون،

الفطور التبرعً لمركز أمان للمرأة واألسرة
تحت عنوان "منحمٌها سوا"
تحت عنوان "منحمٌها سوا" ،أقام مركز أمان للمرأة واألسرة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح فطوره الخٌري صباح ٌوم السبت  8كانون األول  2018فً مطعم
سقراط  -الحمراء ،وحضره ممثلة رئٌسة المجلس النسائً اللبنانً السٌدة سوسن
عسٌران ،وعضو المجلس البلدي ٌسرا صٌدانً ،ورئٌسة صدٌقات دار العجزة ندى
سنو حوري ،ورئٌسة صدٌقات مإسسات محمد خالد بدٌعة شهاب ،ورئٌسة اللجنة
النسائٌة فً المركز اإلسالمً هند دمشقٌة ،ونائب رئٌسة الهٌئة الوطنٌة للطفل نجوى
الشعار ،ورئٌسة مركز الشإون االجتماعٌة سناء الكردي ،والرئٌسة السابقة لجمعٌة
النجاة االجتماعٌة سمٌرة المصري ،وحرم رئٌس المحاكم الشرعٌة هبة البنً عساف،
وعضو المصلحة اإلدارٌة واالجتماعٌة لطائفة الموحدٌن الدروز السٌدة رانٌا التٌمانً
الرٌّس ،ورئٌسة دائرة التنمٌة اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فادٌا عثمان
fوأعضاء من الجمعٌة ،وممثالت عن جمعٌات ومحامٌات وزوجات قضاة وإعالمٌات
وحشد من النساء.
وكانت كلمة لمسإولة مركز أمان السٌدة عزٌزة ٌاسٌن ،تطرّ قت فٌها إلى أبرز
المشاكل التً تتعرض لها النساء نتٌجة العنف ،أو الطالق ،أو دعاوى المحاكم ،وما
ٌعانٌه األوالد معنوٌا ً نتٌجة ذلك .وذكرت كٌف تزاٌدت نسب الطالق والهجوم الذي
تتعرّ ض له األحوال الشخصٌة مقابل الطروحات المدنٌة ،وبالتالً فإن مسإولٌتنا
حماٌة األسرة من التفكك وتخفٌف نسب الطالق ،دعم المرأة من أي ظلم وتؤمٌن مؤوى
لها ،حماٌة األوالد خالل مرحلة طالق األهل وتؤمٌن مكان آمن لهم ،دعم األحوال
الشخصٌة وبٌان أنها قابلة للتطوٌر واالجتهاد ،توعٌة المرأة على حقوقها التً ض ِم َنها
لها اإلسالم ،وبناء وتؤسٌس المإسسات التً تدعم المرأة.
ثم ذكرت تطلّعات مركز أمان إلعادة األمان لألسرة بجمٌع أفرادها للنهوض

بالمجتمع والتً تتضمن مركز استشارات نفسٌة وتربوٌة ،مركز تمكٌن
للنساء المطلقات واألرامل ،مركز إٌواء وتؤهٌل نفسً للنساء واألطفال
fالمع ّنفٌن ،ومركز للمشاهدة اآلمنة لتحمً الطفولة البرٌئة .وعرضت
أخٌراً ألبرز إنجازات وأعمال مركز أمان من محاضرات وندوات
ومإتمرات وورش عمل ،وخدمة االستشارات المباشرة وخدمة الخط
الساخن وبرامج إذاعٌة توعوٌة.

اختتام دورة شرح متن الجزرٌة فً دار اقرأ

اختتمت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح دورة
شرح متن الجزرٌة مع الحافظة الجامعة
فاطمة عٌتانًٌ ،وم األربعاء  ٔ٩كانون األول
 ،2018فً دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة
والعامة فً مركز السلطان محمد الفاتح –
 fبٌروت.
استمرت الدورة لمدة شهرٌن بمعدل ٘ٔ
ساعة ،وحضرها ٕٓ سٌدة ،تم توزٌع
شهادات مشاركة لهن.

اختتام برنامج دبلوم التأهٌل الشرعً لغٌر
المختصٌن فً بٌروت
اختتم مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح برنامج دبلوم التؤهٌل الشرعً لغٌر
المختصٌن ،الذي امتد على مدى  3أشهر فً الفترة ما
بٌن  8تشرٌن األول  2018و 24كانون األول
 ،2018fبمعدل  36ساعة تدرٌبٌة ،مع ثلة متنوعة من
المختصٌن فً العلوم الشرعٌة ،فً مركز مرٌم ابنة
عمران – بٌروت.

اختتام برنامج «كٌف نقرأ التارٌخ» فً
بٌروت

اختتم مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح برنامج كٌف نقرأ التارٌخ والذي تناول دراسة
تحلٌلٌة لحقبة الفتنة بٌن الصحابة.
fق ّدم الدورة الدكتور صبح البداح ،وامت ّدت على مدى  6أسابٌع
فً الفترة ما بٌن  30تشرٌن األول  2018ولغاٌة  18كانون
األول  2018فً مركز مرٌم ابنة عمران – بٌروت.

محاضرة "الغٌبة والن ّمٌمة" للمحتاجٌن فً
عرمون
ّ
نظمت لجنة جود االجتماعٌة فً جمعٌة اإلرشاد
واإلصالح محاضرة للمستفٌدٌن المسجّ لٌن لدٌها،
ألقاها األستاذ محمد ناصر فً قاعة مركز الحسن
فً عرمونٌ ،وم اإلثنٌن  17كانون األول ،2018
ش ّدد فٌها على أن الغٌبة والنمٌمة هما من الكبائر
fالتً توقع العبد فً الكثٌر من اآلثام ،والتً ّ
تإثر
لٌس فقط على المتح ِّدث بل على المجتمع بؤسره.
وفً ختام المحاضرة ّ
وزعت اللجنة على
الحاضرٌن هداٌا متنوعة من شراشف وبرادي
ودفّاٌات وأدوات منزلٌة وغٌرها.

احتفال ذكرى المولد النبوي الشرٌف فً
عرمون

إحٌا ًء لذكرى مولد خٌر البرٌة أقام قسم الدعوة العامة فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح احتفاالً ٌوم السبت ٔ كانون
األول  ٕٓٔ٨فً مسجد الحسن – عرمون ،أحٌته فرقة
الحسن اإلنشادٌة.
fاس ُت ِه ّل الحفل بتالوة للقرآن الكرٌم ،ثم كلمة المناسبة مع
فضٌلة الشٌخ محمد الحنجول ،تالها قراءة أحادٌث من
الس ّنة النبوٌة مع الشٌخ الحافظ الجامع عبد اللطٌف حاج
نجٌب ،واخ ُتتم بالدعاء وصالة قٌام اللٌل.

دورة "بساعتً بإٌدي ..بتع ّلم وبحمً بٌئتً"
فً طرابلس
بالتعاون مع مركز & Green Tech for robotic
 renewable energyأقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح دورة خاصة لمحبًّ المٌكانٌك بعنوان
"بساعتً بإٌدي ..بتعلّم وبحمً بٌئتً" مع السٌدة رندا حرب،
معنا
كل الشكر لرعاة المهرجان الذٌن ساهموا
مركز ّ
العالمة
ٌوم األربعاء  26كانون األول  ،2018فً
الوقفات
هً
الفرحة
تلك فٌها  32طالبا ً من
القلوب،شارك
على طرابلس،
الثقافً -
بإدخالالجسر
حسٌن
كبٌرً ا فً نفوس األطفال،
التً 3تترك
فرحً اسنة.
حتى 13
عمر
التصمٌم
مٌكانٌكٌة ،وتنفٌذ
المتطوعٌن مجسّمات
األهالً،الدورة تركٌب
تم خالل
المهرجان.
ومختلف رواد
باستخدام مواد ٌُعاد تدوٌرها باستخدام النفاٌات ،واستخدام
المفهوم المٌكانٌكً وتشغٌل المجسّم ،وحصل كل مشارك فً
ختام الدورة على مجسّمٌن بٌئً ومٌكانٌكً من صنع ٌدٌه.

مسرحٌة "مفتاح النجاح" فً عرمون

أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح
مسرحٌة كومٌدٌة هادفة لكل أفراد العائلة بعنوان "مفتاح
النجاح" من تؤلٌف وإخراج الفنان وسام الخِشن ،وذلك ٌوم
األحد  23كانون األول  ،2018فً قاعة مركز الحسن –
عرمون ،وحضرها حوالً  150شخصا ً.
fشارك فً التمثٌل إلى جانب األستاذ الخِشن ،الفنانون
جندارك بو حبٌب ،وأحمد البابا ،وسارة كرمٌد معوّ ض،
وترافق مع العرض كافٌتٌرٌا وحلوٌات ومعرضا ً تضمّن
ألعابا ً مختلفة ،ورسم على الوجه ،وأكسسوارات،
وعطورات ،وبالونات هٌلٌوم وغٌرها.
وفً الختام تم سحب هداٌا على بطاقات الدخول لحوالً 25
ولداً.

دورة  Artist Hand in Ghadi 2فً عرمون
أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح دورة لتعلٌم الرسم
بعنوان ،Artist Hand in Ghadi 2
للفتٌان والفتٌات من عمر  13 - 7سنة،
مع مسإولة قسم األنشطة واألندٌة فً
المدرسة اللبنانٌة العالمٌة LISالسٌدة
شٌرٌن ماردٌنً ،وذلك من  24حتى
 29كانون األول ( 2018بمع ّدل 10
fساعات) ،فً مركز الحسن – عرمون.
تعلّم المشاركون خالل الدورة الخطوط
األساسٌة للهٌكل الخارجً ألي شكل
ٌرٌدون رسمه ،وتحدٌد المسافات بٌن
األشكال ،وإظهار عاملًَْ الضوء والظل
للشكل ،واستخدام الفحم بطرٌقة فنٌة
انطباع واقعًٍ للشكل المراد
إلحداث
ٍ
رسمه ،ومزج األلوان واستخدامها فً
خامات متع ّددة.

دورة «مهارات رٌادة األعمال» فً بٌروت

بالتعاون مع شركة  B perceptionاختتم
مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح دورة "مهارات رٌادة
األعمال" ،قدمها مدٌر ومإسس شركة B
 perceptionاألستاذ وسام جركسً ،من
ٌ fوم االثنٌن  24كانون األول  2018إلى
الخمٌس  27كانون األول  ،2018فً
مركز مرٌم ابنة عمران – بٌروت ،وذلك
بمعدل  12ساعة تدرٌبٌة.
فً نهاٌة الدورة تم توزٌع الشهادات على
المشاركٌن.

ختمة الشٌخ واصف الخطٌب لشهر كانون
األول
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أقامت دار اقرأ للعلوم اإلنسانٌة والعامة فً
جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ختمة الشٌخ واصف
الخطٌب رحمه هللا الشهرٌة ،فً منزل الحاج
فإاد عانوتً رحمه هللاٌ ،وم األربعاء  19كانون
األول .2018
حضر الختمة حوالً ٖٓ سٌدة ،وألقت خاللها
السٌدة جمال عٌتانً كلمة بعنوان "الحب الخالد"،
ثم كان الختم والدعاء مع السٌدة رندة عانوتً.

اختتام أنشطة الفتٌان الشتوٌة بدوري كرة القدم
على مالعب  ،United Footballاختتم قسم
الفتٌان أنشطته السنوٌة بإقامة دوري كرة
القدم للفتٌان ،مساء الجمعة  28كانون األول
 ،2018حٌث شارك فٌه أكثر من 100
طالب من طالب الدروس األسبوعٌة.
ٌُذكر أن الدوري لهذا العام قد انقسم إلى
مستوٌٌن ،مستوى للفتٌان ومستوى للناشئة.
وفً ختام الدوري أعلِنت النتائج ووُ زعت
fالكإوس والمٌدالٌات على الفرق الفائزة،
حٌث فاز بالمركز األول لدوري الفتٌان فرٌق
األستاذ إبراهٌم المغربل ،وفً المركز الثانً
فرٌق األستاذ محمد ترٌكً ،أما لدوري
الناشئة فقد فاز فً المركز األول فرٌق
األستاذ عبد الرحمن سوبرة ،وفً المركز
الثانً فرٌق األستاذ محمد جبر ومالك قصك،
وكان أفضل حارس زهٌر سلٌم وأفضل
العب جاد جابر.

رحلة "البحث عن مفتاح القلعة" فً طرابلس
نظمت لجنة أرٌج للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح رحلة
استكشافٌة ألسواق وحِرف مدٌنة طرابلس الفٌحاء بعنوان "البحث عن
مفتاح القلعةٌ ،"Rally Paper in Tripoli's Souks ..وم الثالثاء 25
كانون األول  ،2018بمشاركة  50سٌدة من عرمون ،وبشامون
وبٌروت.
تخلّل الرحلة تناول طعام الفطور فً جونٌة عند أفران شمسٌن ،ومسٌر
فً طرابلس بعد الشرح عن اللعبة التنافسٌة ،وهً عبارة عن اإلجابة
ّ
على أسئلة من خالل التجوّ ل فً األسواق
واالطالع على عدة حرف
ٌدوٌة برفقة مسإولة مركز غدي فً طرابلس السٌدة جمال عجم.
ابتدأت جولة البحث من جامع طٌنال ،مروراً بشارع الدبابسة (مقام اإلمام
fالبخاري) ،والمسجد المعلّق ،وساحة الدفتردار ،ومسجد المنصوري
الكبٌر ،وسوق الصاغة ،وخان الصابون ،وزقاق العٌرونً ،وسوق
ّ
العطارٌن ،ومسجد سٌدي عبد الواحد ،وخان الخشب ،وسوق السمك،
ّ
العطار،
وسوق النحّ اسٌن ،وخان الخٌاطٌن ،وخان المصرٌٌن ،ومسجد
وبركة ّ
المالحة ،والعدٌد من المدارس والحمّامات القدٌمة وغٌرهم
وصوالً إلى قهوة تراثٌة فً سوق حراج ،حٌث تم جمع العالمات وفوز
فرٌق العثمانٌٌن على فرٌق الممالٌك ونٌله مفتاح القلعة.
كما تم المرور بمسجد السالم فً وسط المدٌنة ،ومسجد طبارة فً منطقة
الض ّم والفرز ،ومحطة القطار القدٌمة ،بعدها تم تناول الغداء فً جزٌرة
ّ
الحالب فً
عبد الوهاب  -المٌنا ،وتناول الحلوٌات عند محالت رفعت
ساحة النور ،وفً ختام الرحلة تم توزٌع الهداٌا على الرابحٌن.

دورة "وقفات مع الذات تتج ّلى فً...حل
المشكالت" فً طرابلس
أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة
اإلرشاد واإلصالح فً طرابلس دورة فً
المهارات الحٌاتٌة ،لمساعدة األوالد على
ّ
وتخطً الصعوبات
الخوض فً الحٌاة
والتح ّدٌات ،بعنوان "وقفات مع الذات
تتجلّى فً ..حل المشكالت" مع المدرّ ب
أحمد هاجر ،وذلك ٌومً االثنٌن والخمٌس
 24fو 27كانون األول  ،2018فً مركز
ّ
العالمة حسٌن الجسر الثقافً – طرابلس.
شارك فً الدورة حوالً  20طالبا ً من
عمر  14 - 8سنة ،تعلّموا خاللها كٌفٌة
تحدٌد المشكالت وتحلٌلها ،وجمع
المعلومات ،وابتكار الحلول المبدعة
للتغلّب على المعوقات ،وفً ختامها تم
توزٌع الشهادات علٌهم.

دورة ""Ghadi Winter Mini Camp2
للناشئة فً بٌروت
للسنة الثانٌة على التوالً أقام مركز غدي
للناشئة دورة " Ghadi Winter Mini
 ،"Camp2للفتٌان والفتٌات من  8إلى 12
سنة ،تضمّنت موا َّد ع ّدة هً Life
 energizerمع األستاذة براءة محمصانً،
وخٌاطة مع األستاذة أمٌرة غالٌٌنً ،ورسم
وأشغال ٌدوٌة مع األستاذة نور عٌتانً،
 fوتزٌٌن الحلوٌات مع األستاذة حكمت
سالم ،و gymasticsمع األستاذة جنى
عٌتانً.
اف ٌتتحت الدورة ٌوم االثنٌن  24كانون
األول  ، 2018واستمرّت حتى الجمعة
 28منه ،فً مركز السلطان محمد الفاتح –
بٌروت.

دورة ""Ghadi Winter Mini Camp2
للصغار فً بٌروت
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للسنة الثانٌة على التوالً أقام مركز غدي
للناشئة دورة " Ghadi Winter Mini
 ،"Camp2للفتٌان والفتٌات من  5إلى 7
سنوات ،تضمّنت موا َّد ع ّدة هً :حدٌث
وحكاٌة مع األستاذة هال السٌد ،وأبطالنا مع
األستاذة نجوى الظرٌف ،ورسم وأشغال
ٌدوٌة مع األستاذة سوزان شبارو ،وطبخ
وتزٌٌن الحلوٌات مع األستاذة نور عٌتانً،
و gymnasticsمع األستاذة نوال صبرا.
اف ٌتتحت الدورة ٌوم االثنٌن  24كانون
األول  ،2018واستمرّت حتى الجمعة 28
منه ،فً مركز السلطان محمد الفاتح –
بٌروت.

األنشطة المرتقبة

األنشطة المرتقبة

األنشطة المرتقبة

األنشطة المرتقبة

األنشطة المرتقبة

األنشطة المرتقبة

األنشطة المرتقبة

األنشطة المرتقبة

األنشطة المرتقبة

