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 «سنون خّداعة » 
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ٌّة  م واألخالق، وذلك بعد اإلعالن عن محاضرة تثقٌف ٌَ فً األسابٌع الماضٌة حصلت زوبعة خطٌرة على صعٌد الِق

ٌّة"عن ظاهرة  ٌّة الجنس ٌّة" المثل ٌّة والقانون  .من الناحٌة الطب
الحقٌقة الغائبة بالنسبة لهذه الزوبعة، هً عن حقٌقة حرٌة الكلمة والرأي والتعبٌر التً ٌكفلها القانون والدستور فً 

ٌّات "المتحررة"فالُمالحظ أن بعض الجماعات . بالدنا ، والتً سمعنا أنها ناضلت وتناضل فً سبٌل إطالق الحر

انطلقت بشراسة غٌرُمبّررة وغٌر متوقَّعة لممارسة َكمِّ األفواه  -وخصوصاً حرٌة التعبٌر عن الفكر والرأي -العامة 

ن للمحاضرٌن والقائمٌن على هذه  ٌّة، مع التحرٌض الصرٌح والُمَبطَّ ٌّة علم مع الحرص على منع محاضرة ثقاف

ٌّة ٌّة الكلمة والتعبٌر"الصدفة والمفارقة والُمسَتنَتج مما حصل، هو وجود أطراف ترٌد حصر . المناسبة الثقاف "  حر

م الشرقٌة " المتحررٌن"فَمن وافق . فً اتجاه واحد ٌَ فمسموح له أن ٌتكلم وٌنشر رأٌه، ولو كان هذا الرأي مخالفاً للِق
 .وأما َمن خالفهم، فممنوعة عنه هذه الحرٌة. والعربٌة واإلسالمٌة

ٌُراد نشرها فً  م واألخالق المستوَرَدة والمخالِفة للفطرة والتً  ٌَ الحقٌقة الثانٌة عن هذه الزوبعة، هً حقٌقة الِق

ٌُراد منا قبولها أو عدم االعتراض علٌها وعلى أصحابها فبالدنا الشرقٌة العربٌة لطالما تغنَّت . بالدنا، أو على األقل 

م سبباً  ٌَ م األسرة والعائلة المتماسكة مع العالقة الزوجٌة الطاهرة وُخلُق الحٌاء والِعفَّة، حٌث كانت هذه الِق ٌَ وَسَمت بِق

ة ٌُّها مع ضعٌِفها فً ظروف الرخاء والشِّدَّ شعرنا مع . فً تماسِك المجتمع وتعاُضِد كبٌُر العائلة مع صغٌرها، وَقِو

م الباحثٌن عن  ٌَ م العائالت المتفّككة إلى مجتمعنا، ِق ٌَ زوبعة األخالق التً حصلت وكأنَّ هناك َمن ٌحاول إدخال ِق

ٌّة وعالقات شاّذة بٌن الرجال والنساء مخالِفٍة  ًّ من خالل حّرٌات جنس ًّ والعائل الشهوات خارج إطارها األخالق

ٌّة السلٌمة، وفوق ذلك تتعارض مع البٌئة الصحٌة السلٌمة لإلنسان الواضح الصرٌح أن الُمنادٌن . للفطرة اإلنسان

ٌّة  لهذا الشذوذ ِقلَّة، والكثرة الُمطلقة من جمٌع أطٌاف المجتمع وأدٌانه ما زالت متمّسكة بأخالقها الشرقٌة العرب

منا، . العفٌفة الطاهرة ٌَ لكن الخطر قائم، فإن لم ٌقُم أصحاب العفَّة والطهارة لٌمنعوا هذا الَخَبث القادم من خارج ِق
 .انخرقت بنا سفٌنة المجتمع الذي نعٌش فٌه وغِرقنا جمٌعاً فً وحول تفّكك األسرة والفساد األخالقً

ق بها "ُترى، هل دخلنا سنٌن الخداع التً حّدثنا عنها الصادق المصدوق علٌه أفضل الصالة والسالم، حٌث  ٌُصدَّ

ن األمٌن ٌَُخوَّ ٌُؤَتمن فٌها الخائن و ٌُكّذب بها الصادق، و ٌّة..."الكاذب و ٌَّن بها الفحشاء بزٌنة الحضارة والحر !!!  ، وُتز

منا  ٌَ ط له، وتكاَتفنا جمٌعاً للتصّدي لهذه الزوبعة الخطرة، مع حرصنا على نشر ِق ٌُخطَّ نا لما  ٌْ ال أظن ذلك، طالما وَع
م العائلة وحماٌتها من أي انحالل ٌَ  .اإلسالمٌة الطاهرة، ومتعاونٌن مع الحرٌصٌن من مجتمعنا على صٌانة ِق
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التاسع لدعم مشروع أريج السنوي معرض 

 «كبارنا»

لٌلى الصلح حمادة، نائب رئٌس مؤسسة الولٌد بن طالل برعاٌة وحضور معالً السٌدة 

 ٕمعرض أرٌج السنوي التاسع ٌوم الخمٌس  جمعٌة اإلرشاد واإلصالحنّظمت اإلنسانٌة، 

بمشاركة كل من معالً وزٌر المهّجرٌن األمٌر  عرمونفً مركز الحسن فً   7ٕٔٓآذار 

طالل أرسالن ممثالً بالسٌد منٌر الرٌشانً، رئٌس بلدٌة مدٌنة الشوٌفات األستاذ زٌاد حٌدر 

ممثالً بالسٌد شدٌد حّنا، مفتً جبل لبنان القاضً محمد هانً الجوزو، مدٌر المركز الثقافً 

التركً فً لبنان األستاذ جنكٌز أورغلو، مختار منطقة الشوٌفات السٌد ٌونس ضاهر، 

  إلى رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح وأعضاء الهٌئة اإلدارٌة ودائرة العالقات، باإلضافة

عضاء الهٌئة اإلدارٌة واللجان فً مركز الحسن، تّجار وفعالٌات ومؤسسات المجتمع أ
   .المنطقة أهالًمن  حشدالمدنً فً عرمون وبشامون، و

استهّل االفتتاح بكلمة ترحٌبٌة من عرٌفة الحفل السٌدة سماح الشعار أضاءت فٌها على 

ٌّة فعل الخٌر مشٌدة بالسٌدة الصلح المعروفة بعطا ثّم ألقى رئٌس الجمعٌة . اتها الدائمةءأهم

المهندس جمال محٌو كلمة شّدد فٌها على أهمٌة دعم المؤسسات األهلٌة التً تعمل على 

التً أطلقته الجمعٌة لمساعدة كبار " كبارنا"تقدٌم خدمات للمجتمع مرّكزاً على مشروع 

تها الخٌرٌة المستمّرة لدعم هذه االسّن فً منطقة عرمون، وشكر السٌدة الصلح على مبادر
 .  المؤسسات

بدورها ألقت السٌدة الصلح كلمة شكرت فٌها جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على دعوتها 

ّن هذه هً المرة األولى التً تزور فٌها منطقة عرمون، وأّنها إلرعاٌة هذا المعرض وقالت 

ٌّة المشارٌع التً تساهم فً دعم  قد ُسعدت بما رأته من أعمال فً المركز، كما نّوهت بأهم
 .ث أّن المسّن من أشّد الناس حاجة للرعاٌة واالحتضان المجتمعًٌالمسّنٌن ح

وهداٌا خاصة  ،وألبسة وجزادٌن وأكسسوارات ،تضمن المعرض أشغاالً ٌدوٌة ومطّرزات

لى إوعطورات وموسوعات وقصص، باإلضافة  ،ومونة منزلٌة ،بٌوم المعلم وٌوم األم

كافٌتٌرٌا وركن خاص باألطفال، وتخلل المعرض فقرات ترفٌهٌة وسحب على تذاكر سفر 
ٌّمةى لإ  .تركٌا وجوائز ق
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لمناسبة ٌوم المعلّم واألم، ودعماً لبرنامج بٌتك بٌتً، أقامت 

آذار  ٗجمعٌة اإلرشاد واإلصالح فطوراً صباحٌاً ٌوم السبت 

سٌدة إلى جانب  ٖٕٓفً فندق البرٌستول حضره حوالً  7ٕٔٓ
 .رئٌسات جمعٌات ومؤسسات وفعالٌات

برنامج بٌتك استهل اللقاء بالترحٌب بالحاضرات وكلمة لمسؤولة 

فت فٌها بإنجازات البرنامج  بٌتً السٌدة ندى محٌو رواس عرَّ

منزالً، وشكرت كل  ٓٙٔسنوات حٌث تّم تأهٌل وتأثٌث  ٙخالل 

 .  ساهم بدعم هذا البرنامج لضمان استمرارٌته

ٌّمة، كما تضّمن اللقاء بٌع بعض المنتوجات تخلل  بعضها جوائز ق

عت هداٌا رمزٌة على جمٌع الحاضرات من إعداد فرٌق بٌتك  ُوزِّ
 .بٌتً

وكان على هامش الفطور معرض لمنتوجات منّوعة ٌعود رٌعه 

 .  البرنامج أٌضاً لدعم 

 «بيتك بيتي»خيري لدعم برنامج فطور 
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جمعٌة اإلرشاد واإلصالح بمناسبة ٌوم األم، وكما فً كل عام، أقامت 

شاتٌال فً لألمهات األرامل والمسكٌنات فً مقهى فطورها السنوي 

 .  7ٕٔٓآذار  ٕٓاإلثنٌنٌوم بٌروت  

ٌّدة تّم إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوبهن، ووّزعت ٓٓٔفٌه شارك  س
 .الهداٌا وجوائز للفائزات بالمسابقة

 فطور األرامل السنوي



 احتفاالت المناطق بمناسبة يىم األم والمعلن
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قطاف لألعمال اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح نّظمت       

فً مركز سلطان  7ٕٔٓآذار  ٕ٘احتفاالً بمناسبة ٌوم األم ٌوم السبت 

.  سٌدة من األرامل واللجنة النسائٌة ٕٓٔبرقاٌل، شارك فٌه  -العلماء 

تخلل الحفل كلمة من وحً المناسبة تالها توزٌع الهداٌا وتقطٌع قالب 

 .  الحلوى

"  أمهات خالدات: "بعنوانمحاضرة اللجنة الدعوٌة وفً بعلبك أقامت       

ألقتها الحاجة كوثر فالحة، تحّدثت فٌها عن ، 7ٕٔٓآذار ٌٖٕوم الخمٌس 

أمهات عظٌمات أنجبن عظماء التارٌخ اإلسالمً منهم اإلمام البخاري 

كما تخلّلها مداخلة من األستاذ حمزة دٌاب الذي . وابن تٌمٌة ومحمد الفاتح

 .حقوقهاتحدث عن إنصاف اإلسالم للمرأة وإعطائها 

آذار  9ٌوم األحد أقامت اللجنة أٌضاً حفالً تكرٌمٌاً للمعلمات كما     

، تخلله كلمة لمسؤول اللجنة الدعوٌة األستاذ حمزه دٌاب، 7ٕٔٓ

متحدثاً عن " بالعلم نتفوق"ومحاضرة لألستاذ الشٌخ رٌاض صالح بعنوان 

الحفل بفطور للمعلمات مع وصلة من واختتم . األبناءدور المعلم فً تربٌة 

 .المدائح لفرقة النور النسائٌة فً مدح خٌر البرٌة
 
 



األم والمعلم في مراكز غدي احتفاالت بيومي 
 للناشئة
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احتفاًء باألم وعطاءاتها الالمتناهٌة اكتسى مركز غدي فً بٌروت ٌومً  

آذار بألوان الربٌع، وقّدم الطالب ألمهاتهم الهداٌا  ٕ٘و ٕٗالجمعة والسبت 

ٌّة والتقطوا مع عائالتهم أجمل الصور  .التذكار
 

، اسُتهل 7ٕٔٓآذار  ٕٗلقاًء ٌوم السبت غدي فً عرمون  كما أقام مركز 

بكلمة ممٌزة عن األم وعطاءاتها مع مسؤولة ملتقى النور للطالبات السٌدة 

لٌال سلطانً، تالها كلمة ألخصائٌة فً علم النفس التوافقً غادة قلٌالت 

، ثّم فقرة ترفٌهٌة تضمُنت ألعاباً "أهداف التربٌة اإلسالمٌة وجوانبها"بعنوان 

تنافسٌة بٌن األم وابنتها، وأسئلة ثقافٌة ودٌنٌة لألمهات مع توزٌع هداٌا رمزٌة 

عن الطالبات وأنشطتهن خالل العام، واختتم اللقاء صور للفائزات، وعرض 

 .بأخذ الصور التذكارٌة وتوزٌع  هداٌا وحلوى خاصة بالمناسبة

 

ورشة عمل تربوٌة عن مرحلة البلوغ للفتٌات بٌروت مركز غدي فً ونّظم 

فً قاعة مركز  7ٕٔٓآذار  9ٌوم الخمٌس " ماما أنا لم أعد صغٌرة" بعنوان
الناحٌة الطبٌة  الدكتورة ندى حشوي فٌها السلطان محمد الفاتح، تناولت

لمرحلة البلوغ، تالها األخصائٌة النفسٌة روى كبارة التً تحّدثت عن 

التغٌرات السلوكٌة والنفسٌة التً تصاحب هذه المرحلة، ثّم تطرقت األستاذة 
 .كاتٌا بركات إلى الناحٌة الفقهٌة ومرحلة التشرٌف والتكلٌف

اختتمت الورشة بحفل صغٌر للمحجبات الجدد، وحجاب إحدى الحاضرات 
 .، وتقطٌع قالب الحلوى"عٌتانًسارة "
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 مشاركات وأنشطة في يوم المرأة العالمي
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األسرة، شاركت لمناسبة ٌوم المرأة العالمً، ومن ضمن أعمال برنامج رعاٌة 

من أبرز . عدٍد من النشاطات التً تتناول قضاٌا المرأة واألسرةالجمعٌة فً 

 :  هذه النشاطات

فً " WOFLالمرأة أمام خطوط المواجهة"مؤسسة مً شدٌاق بعنوان  مؤتمر 

المؤتمر الوطنً لمؤسسة أبعاد بعنوان . آذار ٙفندق الفٌنٌسٌا بتارٌخ 

االستجابة المتعددة القطاعات تعزٌزاً لحماٌة النساء والفتٌات من العنف القائم "

آذار،  ولقاء  7فً فندق الموفٌنبٌك بتارٌخ   "على النوع االجتماعً فً لبنان

حول الشؤون القانونٌة لمحاور عدٌدة كالعنف األسري، األحوال الشخصٌة، 

آذار، والمؤتمر  ٕٔو  ٔٔو  ٓٔالزواج المدنً، فً فندق الكومودور بتارٌخ 

محطة على طرٌق النضال "بعنوان   التاسع عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانٌة

لمؤسسة أبعاد  عملورشة آذار،  ٔٔفً قصر األونٌسكو بتارٌخ " الطوٌل

فً مركز بلدٌة " دور المرأة فً تعزٌز أهداف التنمٌة المستدامة"بعنوان 

 .آذار ٖٔالغبٌري بتارٌخ 

تمٌم المشاركات السٌدات من قسم األسرة هٌفاء وقد مّثل الجمعٌة فً هذه 

 .ورٌما نضر ونسرٌن رمضان وخدٌجة اللبابٌدي وأمٌنة اسكندرانً

سرة فً الجمعٌة بالتعاون مع اللجنة النسائٌة فً مسجد ألكما نّظم قسم ا

أهمٌة استثمار وقت المرأة "الصحابً عبد الرحمن بن عوف محاضرة بعنوان 

تخلّل اللقاء  7ٕٔٓآذار ٙٔألقتها السٌدة خدٌجة اللبابٌدي ٌوم الخمٌس " المسلمة

أناشٌد إسالمٌة لفرقة النور وتعرٌف بمشروع معكم عالخط، وهو مشروع 

األسرٌة والتربوٌة وأنظمة األحوال  ٌجٌب على استفساراتكم وتساؤالتكم

 الشخصٌة

 



 2017آذار األعمال الخيرية لشهر 
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ضمن األعمال الخٌرٌة التً نّفذتها قطاف لألعمال اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد 

تّم توزٌع مستلزمات عاّمة للعائالت من ثٌاب مستعملة  7ٕٔٓواإلصالح لشهر آذار 

وحصص غذائٌة ومستلزمات أطفال وغٌرها، فً عدد من المناطق اللبنانٌة شملت 

عائلة  89ٗحٌث استفاد من هذه التوزٌعات  والفاعوروالشوٌفات  وبرقاٌلبٌروت 
توزٌع مساعدات خاصة  وقد تّم هذا  .والفلسطٌنٌةمن الجنسٌات اللبنانٌة والسورٌة 

 .عائلة سورٌة ولبنانٌة ٓٙشملت المازوت فً بعلبك استفاد منها حوالً 
أّما من ناحٌة الدعم الطبً نّفذ المستوصف الجوال ثالثة رحالت طبٌة الى مناطق 

 .مرٌض سوري ٕٙٙعكار والبترون والكورة تّم فٌها معاٌنة 
 Helping الجدٌر بالذكر أن هذه األعمال تّمت بالتعاون مع مؤسسة

Hand،  وبتبّرعات كرٌمة من فاعلً الخٌر. 
كما وشاركت قطاف فً عّدة فعالٌات خارجٌة من محاضرات وندوات واحتفاالت 

حول  بالتعاون مع جمعٌات ومؤسسات أهلٌة ودولٌة حول عّدة مواضٌع كان أهمها 

 .األمم ووٌالعمل اإلنسانً والتطوٌر اإلداري 

 

شخص  ٓٓٙحصة مونة متنوعة على حوالً  ٖٓٔووّزعت لجنة جود االجتماعٌة 

المستفٌدٌن  والمرضىدائم للمحتاجٌن والمسّنٌن اللجنة بشكل تقّدمها وأدوٌة شهرٌة 
 .عرمون –فً مركز الحسن " ٌسعدهمعطاؤكم "و" كباُرنا"من مشروعً 

 



f 

عمران فً بٌروت فً مركز مرٌم ابنة نّظم قسم الدعوة ضمن سلسلة أمهات المؤمنٌن 

  7ٕٔٓآذار  ٌٕٕوم األربعاء " آالم العظام ما بٌن الوقاٌة والعالج"بعنوان محاضرة 

قدمت شهادات تقدٌر وة امرأ ٓٙالدكتور عماد الحوت، شارك فٌها أكثر من مع 

 .كنٌعوللدكتور المحاضر والصٌدلً أحمد 

بعنوان مركز الحسن فً عرمون محاضرة الدعوة العامة فً نّظم قسم كما 

 .7ٕٔٓآذار  ٕٔمع الدكتور فؤاد العرٌس، ٌوم األحد " نعمة أم معضلة...النسٌان"

 

 أنشطة المساجد
  



f 

 افتتاح دورة اإلسعافات األولية 

بقٌمنا "برنامج وضمن « اسعفه صح»تحت عنوان  

اإلرشاد واإلصالح وبالتعاون مع جمعٌة افتتحت  ،«نسمو

ولٌة، المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً دورة اإلسعافات األ

  7ٓ، بحضور تجاوز ال 7ٕٔٓآذار8ٌٔوم السبت فً 

 .  متدرباً 

نسٌمة برنامج السٌدة البترحٌب من مدٌرة  الدورة بدأت

 هاالالدورة وقوانٌنها، تأهداف من بعده عرضت الشوا 

رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند صقر التً  كلمة

مت  .بها الدائرةعنى التً تُ بالبرامج عّرفت  المدربة ثم قدَّ

المحاور  فٌها تناولتالدورة و السٌدة مارسال فارس
 :التالٌة

 .الدفاع المدنً واإلسعاف األولً -
 .مسؤولٌات المسعف وآداب المهنة -
 .تقدٌر حجم الكارثة، تأمٌن السالمة الشخصٌة والعامة -
 .تقٌٌم وضع المصاب من حٌث الخطورة -
 .كٌفٌة وضع المصاب لحٌن نقله الى المستشفى -
 .كٌفٌة التعامل مع المصاب بالعامود الفقري -



f 

 الشيخ واصف الشهرية ختمة 

ختمة الشٌخ واصف الخطٌب فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح  إقرأأقام دار 

فً منزل السٌد محً الدٌن صعب، شارك  7ٕٔٓآذار 8ٌٕوم الثالثاء الشهرٌة 
ٌّدة ٘ٔفٌها حوالً   .س

ثم كلمة  بعنوان طاعة رب العالمٌن، عٌتانًتخلّل اللقاء كلمة للسٌدة جمال 

اختتم و بعنوان الخوف من الجلٌل والعمل بالتنزٌل واالستعداد لٌوم الرحٌل،
 .دعاء مع السٌدة رندة عانوتًاللقاء ب



 «أساسيات اإلدارة»دورة 

f 

استكمااًل للتعاون المستمر ، وضمن سلسلة دورات برنامج بناء لتدرٌب مؤسسات المجتمع المدنً

مع جماعة عباد الرحمن، أقام مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

« أساسٌات اإلدارة»ومركز العباد للتدرٌب، الدورة التدرٌبٌة اإلدارٌة األولى لهذه السنة بعنوان 

حضر اللقاء مجموعة من مؤسسات المجتمع  .7ٕٔٓآذار  ٕو  ٌٔومً األربعاء والخمٌس 
   .توزٌع الشهادات على المشاركٌن وتمالمدنً 



   زيارات ولقاءات

f 

زار وفٌد من التجّمع اللبنانً للحفاظ على األسرة معالً وزٌر التربٌة 

فً مبنى  7ٕٔٓآذار ٖٔوالتعلٌم الدكتور مروان حمادة ٌوم االثنٌن 

 .وزارة التربٌة والتعلٌم

ضم الوفد رئٌسة التجّمع األستاذة مهى فتحة ممّثلًة جمعٌة إصالح ذات 

البٌن، ومدٌرة العالقات العامة األستاذة رانٌة قوزي ممّثلًة جمعٌة 

النجاة االجتماعٌة، وأمٌنة الصندوق األستاذة عزٌزة ٌاسٌن ممّثلًة 

 .جمعٌة اإلرشاد واإلصالح

تضّمن اللقاء تباحثاَ فً عدد من القضاٌا التربوٌة، من ضمنها ضرورة 

التوعٌة فً المدارس والجامعات حول مخاطر الشذوذ وغٌرها من 

القضاٌا االجتماعٌة، وتم االتفاق على التنسٌق بٌن التجمع والوزارة 

بدوره أبدى الوزٌر استعداده للتعاون مع مختلف نشاطات . بهذا الشأن

.ومشارٌع التجمع ودعمها  



 «صّدق أو ال تصّدق»ورشة عمل 

f 

أقام مركز " صّدق أو ال تصّدق"عنوان تحت  

غدي للناشئة  فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح  لقاءه 

من خالل ورشة  7ٕٔٓلسنة الثالث مع األهل 

وذلك  عمل قّدمتها المربٌة الفاضلة فاتن الرفاعً

شباط فً مركز السطان محمد  ٌٖوم الجمعة 

   .الفاتح

ولدي  أمتى ٌلج :المحاور التالٌة الورشة ضمّنتت

نكار الحقٌقة؟ ما الفرق بٌن الخٌال إللكذب أو 

والكذب؟ ما هً أنواع الكذب وأشكاله عند 

األطفال؟ ما أهمٌة قٌمة الصدق؟ كٌف نغرس هذه 

القٌمة فً أبنائنا؟ استخدام آلٌات للقٌاس ومتابعة 

 .ق القٌمةٌأبنائنا فً تحق
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بٌروت  -م قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح نظّ 
  - United stadium على مالعب كرة القدمدوري 

 : فرق 9بمشاركة  7ٕٔٓآذار  9ٔالجناح ٌوم األحد 
مسجد السلطان ومسجد حمزة ومسجد الحسن ومسجد 

الرحمن بن عوف ومسجد عمر بن  المجٌدٌة ومسجد عبد

عبدالعزٌز ومدرسة اإلخاء ومدرسة اإلٌمان والمدرسة 

اللبنانٌة العالمٌة، انتهت بفوز فرٌق مسجد السلطان 

 .بالمرتبة األولى
عت ال   لفرق الفائزة، واختتم ا على مٌدالٌاتوقد ُوزِّ

المشاركون النشاط بصور تذكارٌة وعربون شكر 
 .للمساجد والمدارس التً شاركت فً إنجاح الدوري

  
كما أقام قسم الفتٌان محاضرة طالبٌة عن البلوغ تحت 

، قدمها عن الجانب الطبً "أنا صرت مسؤول"عنوان 

الدكتور محمد شهاب وعن الجانب الشرعً الشٌخ نبٌل 
 .  7ٕٔٓآذار  ٕٗالخطٌب ٌوم الجمعة 

 

 أنشطة قسم الفتيان
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برعاٌة معالً وزٌر الثقافة غطاس خوري أقامت جمعٌة 

فً أسواق " مقامات"اإلرشاد واإلصالح معرض الخط العربً 

. 7ٕٔٓآذار  ٘شباط إلى  ٖٕمن  ( سوق الذهب)بٌروت 

بحضور المستشار القانونً واإلداري للوزٌر خوري األستاذ 

نعٌم تلحوق، والشٌخ بالل المال ممّثالً سماحة مفتً الجمهورٌة 

الشٌخ عبد اللطٌف درٌان ، ورئٌس الجمعٌة المهندس جمال 

محٌو وعدد من أعضائها، والمسؤول السٌاسً للجماعة 

اإلسالمٌة فً بٌروت األستاذ عمر المصري، وحشد من 

المعرض ٌستمّر لغاٌة الخامس من . الشخصٌات واإلعالمٌٌن

 ٕٓآذار، من العاشرة قبل الظهر حتى التاسعة مساء وٌتضمن 

لوحة للخّطاَطٌن فادي العوٌد وعقٌل أحمد باإلضافة الى 

 .مجسمات حروفٌة
 

f 

أقامت لجنة أرٌج للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ورشة عمل 
ٌوم األربعاء " Decorate this Cake with Koko"لتعلٌم تزٌٌن الكٌك 

عرمون مع اختصاصٌة التزٌٌن الحسن فً ، فً مركز 7ٕٔٓآذار  ٘ٔ
 .كوكو بدر
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