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 اإلرشاد واإلصالح تفتتح مركز ملتقى النور في بيروت
 

الاتتاب   -مركتتز ملتقتتن الفتتور فتتي مركتتز الستتلاان محمتتد ال تتات   2019آذار  20افتتحتتت عمعيتتر اإلروتتاد واإلمتتالر يتتوم ا ربعتتا  
السيدة ال اضلر سهام قليالت وتقير وبشوتراو وتف يتذ مةسستر أستامر وتقير الخيريتر. حضتر الخامس، الذي تم تأهيله وتعهيزه علن ف قر 

ح ل االفتتار رئيس العمعير المهفدس عمال محيو وأعضا  العمعير، السيد فزار وقير والسيدة سهام قليالت وقير والسيد أسامر وتقير، 
مخزومي السيدة سالمر فعمافي، رئيسر مديقات مةسسات محمد  ممثل الفائب فةاد مخزومي السيد سامر الم  ، ممثلر رئيسر مةسسر

خالتد االعتماعيتتر بديعتر وتتهاب، رئيستر عمعيتتر العفايتر بالا تتل وا م عايتتدة وتويكي ومستتةولر مركتز الوتتةون االعتماعيتر الستتيدة ستتفا  
 الكردي واالبات ملتقن الفور.

م، ثتم تحتدثت عري تر الح تل الاالبتر متروة اقتور عتن تعربتهتا مفتذ افتت  الح ل بالترحيب بالحضتور ثتم بتتالوة مي متن القترآن الكتري
افضمامها إلن ملتقن الفور للاالبات وتتأثيره اإليعتابي فتي حياتهتا. تلتن ذلتً عرضتاي تعري يتاي لمركتز الملتقتن فتي حلِّتته العديتدة، وكلمتر 

تا يمرُّ واففا لبفان وأمتفا اإلسال لرئيس العمعير المهفدس عمال محيو قال فيها: " ا واعتماعيي ا واقتمتاديي مير اليوم بظروو عميبٍر سياسيي
ا، يكاد ا مل يفا ئ في قلوب كثير من الفاس من كثرة الهموم وعدم وضور المستقبل وآفاقه. لكّن هللا تعالن أمرفا فحن المةمفتون  وأمفيي

مل باهلل وبأّمتر ستيدفا محمتد ومستتقبلها ال يفا تئ باهلل العلي القدير أن ال فقفا وال فيأس من رحمته وعوفه، وأن ال فخون المعاب، فا 
وال يخبو االما َمَبرفا وتعاوففا وبذلفا متا فستتايم متن عهودفتا." وذكتر أفته افاالقتا متن اهتمتام العمعيتر بالفاوتئر والوتباب فقتد أفوتأت 

تا وبيئتري بديلتر برفامج غتدي للفاوتئر، وملتقتن الفتور الاالبتي للوتباب والوتابات، وأن مركتز ملتقتن الفتور للاالبتا ا آمفي ت ستيكون محضتفي
ترن فيته عتن أفكتارهن وامتوحهن بحرّيتر وراحتر فيعتتمعن  ااهرة وسليمر لبفاتفا الاالبات من عميم المدارس الثافويتر والعامعتات لُيعبن

ن التالقتي التوهمي وحّب الوان، داعياي أن يكون مركزاي للتالقي االعتماعي الحقيقي، ليكون بديالي ع ملسو هيلع هللا ىلصعلن حبن هللا وحّب الرسول 

عبر وسائل التوامل اإلعتماعي اإللكتروفي الذي هو آفر هذا العمر، وت عيله ليكون ملتقن للثقافر واإليمتان ولبفتا  ا ختال  اإلٍستالمير 
َمتن َستَبقهم متن  وإلعداد قادة الغد من ال تيات والسيدات اللواتي سيتابعن بشذن هللا المسيرة في أعمال الخير والدعوة وا مافر التي حملها

ا فتي إيمتال هتذه الرستالر إلتن متن يكمتل المستيرة متن بعتدهم. فهتذه رستالر خيتر فريتد ان تتوارثهتا  ا عيال وحتن يكوفوا هم أيضاي ستببي
ا متن الكريمتر ال اضتلر متاحبر  ا عيال بشذن هللا. وذكر أن إفوا  هذا المركتز لتم يكتن ليتحقت  لتوال هتذه المبتادرة الكريمتر والستخير عتدي
ا يادي البيضا  السيدة سهام قليالت وقير وبرعاير وتف يذ ومواكبر ممّيزة من مةسسر أسامر وقير ح ظهم هللا عميعاي. وأن الستيد أستامر 
أراد أن يكون افتتار المركز في يوم ا م كعربون وفاٍ  وإخالص لألم الذي رّبت وأعات بال حساب. وتار  إلتن سلستلر التعتاون متم 

ير مم  مسابقر السيدة سهام وقير لح ظ القرآن ثم بالمستاعدات الرمضتافير ومهرعتان ا ضتحن آمتالي استتمرار التعتاون مةسسر وقير بدا
ر في مختلو الميادين. وتوّعه إلن الاالبات داعياي إياهّن لمل  قاعات المركز وغرفه بالفوااات الاالبير المميتزة بالثقافتر والعلتم والخيت

 واإليمان.
درع وتتكر وتقتتدير إلتتن الستتيدة ستتهام وتتقير وآختتر للستتيد أستتامر وتتقير. وألقتتت الستتيدة وتتقير كلمتتر هّفتتأت فيهتتا الاالبتتات ثتتم قتتّدم التترئيس 

بمركزهن العديتد داعيتر إيتاهن إلتن االهتمتام بتالعلم وااللتتزام بتا خال . ووتكرت زوعهتا الستيد فتزار قائتد مستيرة الخيتر والعاتا  فتي 
والده. تحّدث بعدها السيد أسامر مهفئاي العمعير علن هذا اإلفعتاز الفتتاي إلتن أفته متا إن ذكتر ذلتً  العائلر، وابفها أسامر السائر علن خان

د إلن المبادرة في تأهيل المركز، واعتبر أن افتتاحه فتي هتذا اليتوم بالتذات هتو هديتر لوالدتته فتي يتوم  لوالدته حتن وافقت ودون أي تردُّ
تربير والده له وتوعيهه لالستمرار في مسيرة الخيتر والعاتا . وقتال أفته ي ختر بتقتديم التدرع  ا م. وذكر أن ما يقوم به ما هو إال فتيعر

 الذي استلمه إلن والده الذي يستح  كل التقدير. 
وفي ل تر مميزة، كّرمت مسةولر العمل الدعوي الفسائي السيدة رفا قاارعي موظ تي ملتقن الفور للاالبات امفستين ديما الكبي وإيمان 

 اباع علن عهودهما الكبيرة في عملهما. كما توَعهت بالوكر إلن المهفدسر ياسمين محيو التي قامت بتمميم المركز.ال
 واختتم الح ل بكوكتيل.


