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 "رسالة تتوارثها األجيال" شعار تحت واإلصالح لإلرشاد 2019 األضحى حملة اختتام
 

رسالة دعوة ابراهٌم، " شعار تحت 2019-1440 المبارك األضحى لموسم السنوٌة حملتها اإلسالمٌة الخٌرٌة واإلصالح اإلرشاد جمعٌة اختتمت

وذلك بعد تنفٌذ باقة من األعمال كان أبرزها حملة السلطان محمد الفاتح للحج والعمرة، ومشروع األضاحً، ومهرجان األضحى  ،"تتوارثها األجٌال
 السابع فً وسط بٌروت.

 الحج حملة
 150 مع 2019 آب 5 فجر ٌوم اإلثنٌن الحج فرٌضة ألداءشهاب  أٌمن الحاجبإدارة  والعمرة للحج الفاتح محمد السلطان حملة انطلقت التلبٌة، أصداء مع

س  ، ورئٌس قلم المحكمة الشرعٌة الشٌخ مروان كصك،عكاوي محمودالشٌخ  بٌروت قُّراء شٌخ ٌتقدمهم األفاضل المشاٌخ من ثلة بمرافقة ،شخصا   وُمدرِّ
 .  روحانٌة أجواء فً الحج مناسك أّدوا حٌث المكّرمة مكة إلى ثم ٌومٌن أمضوا حٌث المنّورة المدٌنة إلى بداٌة متوجهٌن ، المزّوق وسٌم الشٌخالفتوى 

 
 األضاحي برنامج

الِعجل، لحوم من  حصة 10859توزٌع حٌث تّم  ،متطوعا   120 بمشاركة برنامج األضاحً الجمعٌة وتحت شعار "رسالة خٌر تتوارثها األجٌال"، نفّذت

 الفاكهة، بعلبك، عكار،  طرابلس، عرمون، بٌروت،: الجمعٌة مراكز مختلف فً المستحقٌن وعلى وعائالتهم المضّحٌن على والِخراف، والماعز والِنعاج
ٌّة الناعمة، عرسال،  صندوق مع الجمعٌة مساهمة األضاحً هذه تشملكما  .IHH و ،HH قطر الخٌرٌة، :هً مانحة، جهات بذلك شارك وقد. وشحٌم الج

 .  فلسطٌن فً لتوزٌعها أضحٌة 103 تقدٌم تم حٌث ،"غٌر لفلسطٌن أضحٌتك" بمشروع الفتوى لدار التابع الخٌر

 
 مهرجانات

 – بٌروت وسط فًبرعاٌة بلدٌة بٌروت وبالتعاون مع سولٌدٌر،  ،"رسالة فرح تتوارثها األجٌال" بعنوان السابع األضحى مهرجان الجمعٌة نّظمت كما
 المحتاجة، العائالت ذوي ومن األٌتام من ضٌوف من ضمنهم توافد إلٌه مئات األشخاص حٌث ،2019 آب 13 إلى 11 من مقابل مسجد محمد األمٌن

 من أهالٌهم مع المهرجان فً األطفال تنقّل. على وجوه األطفال العٌد فً الفرحة لرسم نشٌطة نحل كخلٌة ٌومٌا   عملوا متطوعا   270 نحو فٌه وشارك

 النفخ وألعاب والهداٌا الرٌاضٌة الثقافٌة واأللعاب الفنٌة األشغال وزواٌا الكرمس ألعاب إلى النارٌة، األلعاب عروض إلى المتنوعة، المسرحٌة العروض
 . العٌد فً والمرح البهجة من جوا   أضفت التً الترفٌهٌة، واألنشطة األلعاب من وغٌرها المأكوالت، زاوٌة إلى
 

 العيد تهاني
 والسٌد قاطرجً، ربٌع الدكتورو مغربل، وسٌم المهندس السادة من ٌتألف وفد رأس على محٌو جمال المهندس الجمعٌة رئٌس قام العٌد صبٌحة وفً
 وفً صباح الٌوم نفسه، .المخزومً فؤاد والنائب المقاصد، جمعٌة اإلسالمٌة، الجماعة من لكل تهنئة بزٌارة، والمهندس راشد مكداش قاطرجً جمٌل

بٌروت وفً مركز اإلرشاد واإلصالح فً بعلبك، وثانً أٌام العٌد  فً السلطان محمد الفاتح مركز فً بالعٌد المهنئٌن الجمعٌة فً اإلدارٌة الهٌئة استقبلت
 .  والمحبٌن الشخصٌات من عدد حضر حٌث فً مركز العالمة حسٌن الجسر الثقافً فً طرابلس،

 
 أخرى أنشطة
 فضل عن ومحاضرات الدٌنٌة اللقاءات من سلسلة نّظمت كما المحتاجة، األسر أطفال على العٌد ثٌاب بتوزٌع الجمعٌة قامت أٌضا الحملة أنشطة وضمن

بعض مساجد  فً العٌد صالة واأد   الذٌن األطفال على هدٌة 2000 توزٌع تم حٌث" العٌد شبروقة" نشاط إلى باإلضافة تعبّدٌة، وأنشطة الحجة، ذي أٌام

 . لهم وتشجٌعا األطفال قلوب إلى الفرحة إدخال بهدف لبنان
 

 والبركة، بالخٌر الجمٌع على هللا ٌعٌده أن آملٌن مهنئا ، راسلها أو زارها أو متبّرعا ، أو متطّوعا   دعمها نم   كل واإلصالح اإلرشاد جمعٌة وتشكر هذا،
 .بخٌر وأنتم عام وكل


