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 حفل إعالن نتائج جائزة اإلرشاد واإلصالح

سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان، أقامت جمعية  برعاية

م 6102اإلرشاد واإلصالح الخيرية اإلسالمية حفل إعالن نتائج جائزة اإلرشاد للقيم واألخالق 

م في قاعة 6102كانون الثاني  01وتكريم شخصّيات فاعلة في المجتمع، وذلك يوم السبت في 

مد الفاتح. حضر الحفل رئيس المحاكم السنّية القاضي الشيخ محمد عساف مركز السلطان مح

ممّثال مفتي الجمهورية، وسماحة مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، والعميد علي 

القاضي  شرف الدين ممّثال مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وفضيلة

قايدبيه، وممثل األمين العام للجماعة اإلسالمية أ. عزام محمد هاني الجوزو، والعقيد زياد 

االيوبي، األستاذ شفيق كوسا, وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجمعية، وعائالت المكّرمين 

 .وزمالؤهم وحشد من الشخصيات

بدأ الحفل بتالوة آليات من القرآن الكريم، تالها النشيد الوطني اللبناني، ومن ثّم الكلمة  

الترحيبية لرئيسة دائرة العمل االجتماعي في الجمعية السيدة رند صقر. بعدها كانت كلمة لنائب 

رئيس جمعية اإلرشاد واإلصالح المهندس وسيم مغربل تحّدث فيها عن أزمة المجتمعات 

الحقيقية وهي أزمة القيم واألخالق، إذ تقاس المجتمعات بمخزون قيمها وأخالقها أكثر من 

ل والتكنولوجيا، مشيراً إلى سعي الجمعية للبحث عن األغنياء بقيمهم وأخالقهم لكي مخزون الما

 .تنّقب عنهم وتضيء عليهم، باإلضافة لتشجيعها لألفراد والمؤسسات للبحث عنهم

ثّم ألقى القاضي عّساف كلمة مفتي الجمهورية شكر فيها جمعية اإلرشاد واإلصالح على جهدها  

ى تكريمها لشخصيات فاعلة في المجتمع، معتبراً أن مثل هذه األعمال إلقامة هذه الجائزة وعل

 .إذا كانت خالصة هلل تعالى فهي تعّد من األعمال التعّبدية التي يؤجر عليها اإلنسان

بعدها كانت فقرة التكريم حيث تّم توزيع دروع تكريمّية لكل من القاضي محمد هاني الجوزو  

بعدها العقيد قايدبيه كلمًة أشاد فيها بالجهود الجبارة التي تقوم بها  والعقيد زياد قايدبيه، ألقى من

جمعية اإلرشاد واإلصالح في مجال حقوق اإلنسان الذي هو من أهّم المجاالت التي تحتاجها 

  .مجتمعاتنا وأّكد على أهمّية عمل مؤسسات المجتمع المدني في موضوع القيم واألخالق

للجنة التحكيم والتي ألقاها الدكتور خليل عجينة تحّدث فيها عن أّما الكلمة األخيرة فكانت  

تجربته في لجنة التحكيم وعن أهمّية جميع المشاركات ُمعلناً عن المشاركة الفائزة وهي مبادرة 

"عمرات لن تبور" وهي مباردة شبابية تهدف إلى جمع تبرعات إلرسال أشخاص غير مقتدرين 

  .لدعم المبادرة $0111التي بلغت قيمتها إلى العمرة، وقد نالت الجائزة 

هذا وقد تخلّل الحفل عرض فيديوهات لشهادات تزكية للمكّرمين من مدراء أزهر جبل لبنان  

 .عن القاضي الجوزو ومدير عام قوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص عن العقيد قايدبيه

حكيم وهم الدكتور خليل عجينة، واألستاذ وفي الختام تّم توزيع دروع تكريمية ألعضاء لجنة الت 

 .سميح عز الدين، والمدّرب حّماد سيوفي

 


