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افتتاحٌة النشرة 

«لك نسعى»بٌان حملة 
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 دّرُكم ٌا آل إبراهٌم،هلل 

:  ، قالت بثقة باهلل وٌقٌن"نعم"، قال "آهلل أمرك بهذا: "تركها فً صحراء قاحلة مع ابن لها رضٌع، سألته

ٌُّعنا ربُّنا"  ".إذن ال ٌض

نفدت مؤونتها من الماء، عطش ولدها، خافت علٌه، فلم تمنعها ثقتها باهلل وتوكلها علٌه من السعً سبع 

شربت، وشرب ابنها اسماعٌل، . علم هللا صدق سعٌها فرزقها زمزم. مرات بٌن الصفا والمروة طلباً للماء

وشرب الّناس حتى شرب سٌدنا محمد علٌه الصالة والسالم، وشربنا ببركة صدق سعً أّمنا هاجر وثقتها 

 .باهلل

شعار حجاج بٌت هللا الحرام، ٌتبعون خطى ابراهٌم علٌه الصالة والسالم وهاجر واسماعٌل، ... لك نسعى

دٌن من الدنٌا وُزخُرفها، راجٌن أن ٌكون  ْشُكوًرا"مخلصٌن مستسلمٌن هلل، متجرِّ ٌُُهم مَّ  ".َسْع

ًٌ على رعاٌة الفقٌر . شعار كل من ٌرٌد اآلخرة... لك نسعى ًٌ فً الدنٌا لكفاٌة األهل والعائلة، وسع فهو سع

ًٌ باألمر بالمعروف والنهً عن المنكر .  كل ذلك عبودٌة هلّل وابتغاًء لمرضاته. واألرملة والمسكٌن، وسع

َها َوُهَو ُمْؤِمٌن  َوَسَعى  َوَمْن أََراَد اآْلِخَرَة " ٌَ ِئكَ لََها َسْع ْشُكوًرا َفأُولَ  ٌُُهم مَّ  (9ٔ: االسراء)" َكاَن َسْع

ٌّنا محمد علٌه الصالة والسالم فً األضاحً ... لك نسعى شعار جمعٌتنا فً عٌد األضحى بإحٌاء سّنة نب

ٌَسعد الفقراء والمحتاجٌن  ٌن عند أول قطرة دم من األضحٌة، و وتوزٌع لحومها، فٌغفر هللا ذنوب المضحِّ

 .كل هذا عبودٌة هلّل وابتغاًء لمرضاته. بسّد حوائجهم فً العٌد

بالفرح "شعار جمعٌتنا فً عٌد األضحى من خالل نشر الفرح والسرور بإطالق مهرجان العٌد ... لك نسعى

 .كل هذا عبودٌة هلّل وابتغاًء لمرضاته. فً وسط بٌروت، إسعاداً ألوالد المسلمٌن وعائالتهم" لك نسعى

ٌَها بشعائر الحج إلى ٌوم القٌامة... نعم، لك نسعى ٌِها، فَصَدقها هللا وخلَّد سع . فلقد صَدَقت أّمنا هاجر بسْع

نا حتى ٌرزقنا جمٌعاً جنات الخلد فً اآلخرة ٌَ  .ونحن نسأل هللا تعالى أن ٌتقبل مّنا ومنكم سع

 

 .كل عام وأنتم والمسلمون وحجاج بٌت هللا الحرام بكل خٌر
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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
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نّظمت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح حملتها لموسم   

والتً  ،"لك نسعى"تحت شعار  7ٕٔٓاألضحى 

:  تضمّنت برامج ونشاطات مختلفة كان أبرزها

، "بالخٌر لك نسعى"برنامج األضاحً السنوي 

وحملة " بالفرح لك نسعى"ومهرجان األضحى 

بالعبادة لك "السلطان محمد الفاتح للحج والعمرة 

 .، باإلضافة إلى نشاطات أخرى"نسعى
حصة  9ٖٕٙٔتوزٌع برنامج األضاحً وقد شمل 

لحم على العائالت فً مختلف المناطق اللبنانٌة، 

وتنّوعت هذه األضاحً ما بٌن غنم وعجل تبّرع بها 

المضّحون من مختلف المناطق، باإلضافة إلى جهات 

  Helping Handsو  HCIو   IHHمانحة منها 

كما تعاونت الجمعٌة مع . والهٌئة الخٌرٌة العالمٌة

صندوق الخٌر فً دار الفتوى ومؤسسة اإلغاثة 

اإلسالمٌة اللتٌن توّزعان حصص األضاحً خارج 

 .  لبنان

 .متطّوع ٓٓٔشارك فً برنامج األضاحً ما ٌقارب 

لإلرشاد واإلصالح لموسم " لك نسعى"حملة 
2017األضحى 
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فقد جرى على  مهرجان األضحىأّما  

مدى ثالثة أٌام العٌد فً أسواق 

/  سولٌدٌربالتعاون مع شركة بٌروت 

أسواق بٌروت وبرعاٌة بلدٌة 

بٌروت، وتّم افتتاحه أول أٌام العٌد 

بحضور رئٌس المجلس البلدي لمدٌنة 

وقد . عٌتانًبٌروت المهندس جمال 

عاش األهالً وأوالدهم أجواء الفرح 

حٌث توافد إلى المهرجان ما ٌقارب 

من مختلف المناطق شخص  ٓٓ٘ٗ

ومن عّدة جنسٌات، وتّم توزٌع 

لعبة على معظم األوالد   ٕٓٓٓ

. متطّوعاً  8ٓوشارك فً تنظٌمه 

تضّمن المهرجان ألعاب كرمس 

 فّنٌةوألعاب نفخ، عروضاً مسرحٌة 

زاوٌة فنون وأشغال، ، وتفاعلٌة

باإلضافة إلى هداٌا متنوعة وغٌرها 

 .من األنشطة الترفٌهٌة

لإلرشاد واإلصالح لموسم " لك نسعى"حملة 
2017األضحى 
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حملة السلطان محمد الفاتح للحج أّما 

فقد انطلقت فً أوائل ذي الحجة  ،والعمرة

حاجاً  ٓ٘ٔإلى الدٌار المقدسة بمشاركة 

وحاّجة أدّوا مناسك وشعائر الحّج فً جّو 

إٌمانً مرٌح، ورافقهم مشاٌخ ومعّرفون من 

 .وخدمتهمالجمعٌة لمساعدتهم 
النشاطات األخرى التً تضّمنتها ومن    

محاضرات دٌنٌة ولقاءات " لك نسعى"حملة 

تعّبدٌة من وحً األضحى، وعشاًء خٌرٌاً 

بٌتك "شخصاً دعماً لبرنامج  ٓٙٔحضره 

الذي تعمل من خالله الجمعٌة على " بٌتً

معمول "تأهٌل منازل أسر محتاجة، ونشاط 

الذي تّم خالله صنع المعمول " من القلب

ع بأٌدي سٌّدات متطوعات فً الجمعٌة  وُوزِّ

عائلة محتاجة، كما تّم تقدٌم ثٌاب  ٖ٘على 

طفالً، وتفطٌر عدد من  ٖٕ٘العٌد إلى 

 .العوائل فً ٌوم عرفة

لإلرشاد واإلصالح لموسم " لك نسعى"حملة 
2017األضحى 



لإلرشاد واإلصالح لموسم " لك نسعى"حملة 
2017األضحى 
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هذا، وكانت الهٌئة اإلدارٌة قد 

استقبلت المهنئٌن أول وثانً أٌام 

العٌد فً مركز مرٌم ابنة عمران 

فً بٌروت، ومراكزها فً 

 .المناطق
عّدة وفود من الهٌئة تشّكلت و

اإلدارٌة فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح للقٌام بجوالت لمراكز 

الجمعٌة فً المناطق ثانً وثالث 

أٌام عٌد األضحى المبارك 

وقد استقبل القائمون على . 7ٕٔٓ

المراكز الوفود بالترحاب 

وأطلعوهم على أبرز الخدمات 

لمناطقهم، خصوصاً التً ٌقّدمونها 

. المباركأعمال موسم األضحى 

منطقة تّم التطرق لحاجات كل كما 

 .الجمعٌة لهموأهمٌة دعم 
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ضمن مشارٌعها الخٌرٌة فً األشهر الثالث تموز وآب وأٌلول 

نّظمت قطاف لألعمال اإلنسانٌة فً م، 7ٕٔٓ/هـ8ٖٗٔلعام 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مجموعة من األعمال واألنشطة 

الخٌرٌة لعائالت محتاجة وأٌتام ومسّنٌن فً مختلف المناطق 

 .اللبنانٌة ولمختلف الجنسٌات
حصة تموٌنٌة  ٕٗٔٙتم توزٌع فمن حٌث التوزٌعات الغذائٌة 

ٌّة وألبسة وأدوات باإلضافة إلى جافة على العائالت،  جدٌدة منزل

ٌّة ٕٖٓٔبلغت   .حّصة عائل
  ٕٖٙٔتّم توزٌع الثٌاب على فقد ، المستعملةأما بالنسبة لأللبسة 

على اإلخوة النازحٌن فً لتوزٌعهم  اً طرد ٕٙٔوتسلٌم  ،عائلة

 .المنطقة
مختلفة من مشارٌع كما شهدت أعمال هذه األشهر الخٌرٌة 

جهاز  8ٗو ،األدوٌةمن  اً طرد ٖٙمساعدات طبٌة، فقد تّم تسلٌم 
 .وكراسً للعّجز «ووكر»طّبً من 

المستوصف الجّوال رحالت طبٌة حٌث جال للكشف عن ونفّذ 

وإعطائهم اإلرشادات واألدوٌة الالزمة مرٌضاً  9ٕٕٔ

  .بإشراف طبٌب صحة عامة وأخصائً أطفاللمعالجتهم، 
هذه األعمال قد طالت مختلف المناطق اللبنانٌة من أن ٌُذكر 

باإلضافة  ،اللبنانًعرسال والشمال لى إ ،لى طرابلسإ ،بٌروت

ٌّةى الإ  .والقرعون ،وبعلبك ،لمخٌمات الفلسطٌن
  

2017أعمال قطاف خالل صٌف 
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االجتماعٌة فً جمعٌة اإلرشاد جود قامت لجنة 

بتوزٌع األدوٌة التً تقّدمها بشكل دائم واإلصالح 

لجمٌع المحتاجٌن والمسّنٌن المرضى المسّجلٌن 

و " كباُرنا"لدٌها والمستفٌدٌن من مشروعً 

عرمون،  -الحسن فً مركز ، "ٌسعدهمعطاؤكم "

 .7ٕٔٓشهري تموز وآب وذلك خالل 

 

لجنة ، نّظمت نشاطاتها االجتماعٌة المختلفةوضمن 

ٌّمة محاضرة جود  ، «مفاتٌح القلوب» بعنوانق

الشٌخ محمد الحنجول فً قاعة مركز ألقاها 

حضرها  7ٕٔٓآب  ٗٔالحسن، ٌوم االثنٌن 

شخص من المستفٌدٌن والمسّجلٌن  ٓٓٔحوالً 

علٌهم خاللها استمارات لتقٌٌم ُوّزعت  لدٌها،

مشروعً لجنة جود فً شهر رمضان الماضً 

كما قّدمت اللجنة ". كسوة العٌد"و" تفطٌر صائم"

للحضور فً ختام المحاضرة بونات شرائٌة من 

 عرمون - Nine To Nine 929سوبرماركت 

 .لشراء احتٌاجاتهم
 

  عرمونأعمال لجنة جود االجتماعٌة فً 
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تّم إطالق وثٌقة   برعاٌة رئٌس مجلس الوزراء سعد الحرٌري ممثال بالنائب عمار حوري،

فً مؤتمر صحافً عقدته مؤسسة قرطبة دو جنٌف مع الجمعٌات التً " معاً من أجل االنسان"

 7ٔفً نقابة الصحافة فً بٌروت ٌوم الخمٌس نسانٌة إلاانضوت تحت اسم ملتقى الجمعٌات 
 .7ٕٔٓآب 

، ٕٕٓٓسوٌسرا، تأسست عام  -ومؤسسة قرطبة دو جنٌف منظمة عالمٌة مقرها جنٌف 

بإدارة الدكتور عباس عروة تهدف الى التبادل بٌن الثقافات، والحوار بٌن الحضارات، 

وإلى تعزٌز الحوار بٌن الثقافات والمناقشات فً  ،العالموالمساهمة فً تحقٌق سبل السالم فً 
 .شأن القضاٌا المتعلقة بالصراعات

المجّمع الثقافً : هًفأّما الجمعٌات اللبنانٌة المنضوٌة تحت عنوان ملتقى الجمعٌات االنسانٌة 

الجعفري للبحوث والدراسات وتعارف االدٌان، وجمعٌة سوا للتنمٌة، وائتالف الجمعٌات 

الخٌرٌة فً لبنان، ومؤسسات السٌد فضل هللا للخدمات االجتماعٌة، وجمعٌة االرشاد 

 .واالصالح الخٌرٌة االسالمٌة، واتحاد الجمعٌات االغاثٌة والتنموٌة

تالها كلمة ممثل  ،كلمتهألقى القائم بأعمال السفارة السوٌسرٌة فً لبنان فٌلٌب بوتلر  بداٌة

كلماتهم التً أجمعت على  بتقدٌم الجمعٌاتممثلو  توالىمؤسسة قرطبة ألٌسر دافٌسون، ثّم 

 .لخدمة اإلنسان، شاكرٌن مؤسسة قرطبة على هذه المبادرة  أهمٌة العمل
 :  وجاء فً كلمة رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهندس جمال محٌو

شركاؤنا فً ملتقى الجمعٌات اإلنسانٌة، ، حضرة دولة رئٌس الحكومة السٌد سعد الحرٌري
 حضورنا الكرٌم، السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،

أٌها السادة، نتشرف فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة أن نكون شركاء فاعلٌن 

ومؤسسٌن فً ملتقى الجمعٌات اإلنسانٌة الذي نشأ برعاٌة كرٌمة من جمعٌة قرطبة وبمواكبة 

فّعالة من السفارة السوٌسرٌة فً لبنان، كل ذلك لنكون معاً من أجل اإلنسان، نعم كل إنسان، 

فاإلنسان كما قال عنه سٌدنا علً رضً هللا عنه هو أحد صنفٌن أٌخ لك فً الدٌن أو نظٌر لك 
 .فً الخلق

«  معاً من أجل اإلنسان»إطالق وثٌقة 
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اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة قامت منُذ تأسٌسها، من خالل هدي وجمعٌة 

م اإلسالم والقرآن، على  ٌَ ومبادئ االهتمام بكرامة اإلنسان والسعً إلحٌاء األخالقٌات ِق
 .التً تصونه وتصون المجتمع والوطن وتحقق من بعدها اإلنجازات العمرانٌة والعلمٌة

أٌها السادة، تمر بالدنا والمحٌط الذي نعٌش فٌه بظروف وأوضاع تسودها 

االضطرابات األمنٌة والسٌاسٌة واالنتهاكات ألدنى حقوق اإلنسان من الحرٌة والعدالة 

والحٌاة الكرٌمة، مما ٌحّتم علٌنا وعلى نظرائنا من المؤسسات والجمعٌات اإلنسانٌة مّد 

ٌد التعاون والشراكة مع كل مخلص بغض النظر عن الخلفٌة الفكرٌة أو الطائفٌة أو 
 .الدٌنٌة، كل ذلك فً مصلحة االرتقاء باإلنسان فً وطننا الحبٌب لبنان

حقٌقة، إن تالقً مؤسساتنا اإلنسانٌة فً هذا الملتقى الكرٌم هو مناسبة مهّمة إلطالق 
 .حوار عمٌق بٌنها لرفع راٌة العٌش المشترك وراٌة االعتدال وكرامة اإلنسان

إن التطرف بالعنف واإلرهاب لٌسا ولٌد بٌئتنا الدٌنٌة وال ولٌد بٌئتنا الوطنٌة، بل هو 

معاً لتجفٌف  ، من العمل جتماعٌةوال بّد من الجمٌع، دولة ومؤسسات ا. غرٌب عنها

أسباب وجذور هذا التطرف من خالل نشر العدالة ورفع المظالم واحترام كرامة 
 .اإلنسان وحقوقه

نعم، جمٌعنا ٌحرص على التعاٌش فً هذا الوطن، لكن هذا التعاٌش ٌجب أن ٌرتقً 

أٌضاً إلى العٌش المشترك المتفاعل ولٌس مجرد العٌش جنباً إلى جنب مع حذر كل 
 .واحد من اآلخر

نحن فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة، نشكر مؤسسة قرطبة ونشكر 

السفارة السوٌسرٌة فً لبنان على رعاٌتهما ومواكبتهما لهذه المبادرة اإلنسانٌة 

والحوارٌة ونتمنى أن ٌحقق ملتقى الجمعٌات اإلنسانٌة أهدافه نحو عمل إنسانً جامع 
ق، غٌر   .حٌث تكون كرامة اإلنسان وأخالقه وحاجاته األساسٌة هً الغاٌة والهدفمفرِّ

.شكراً لكم، والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  

«  معاً من أجل اإلنسان»إطالق وثٌقة 



. 
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زٌارات

زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح سماحة مفتً الجمهورٌة 

عبد اللطٌف درٌان فً بهو دار الفتوى ٌوم السبت  .د اللبنانٌة الشٌخ

، فً إطار التأٌٌد لموقفه األخٌر حول مشروع قرار 7ٕٔٓتموز  9ٕ

ضّم الوفد رئٌس الجمعٌة . تغٌٌر العطلة األسبوعٌة الرسمٌة فً البالد

المهندس جمال محٌو وأعضاء الهٌئة اإلدارٌة المهندس وسٌم المغربل 

جمٌل  سٌدربٌع قاطرجً والدكتورة سها مكداش وال لدكتوروا

قاطرجً، ورئٌسة دائرة اإلعالم المهندسة جنان منٌمنة، وأعضاء 

  .العالقات العامة السادة بشٌر حرٌري وراشد مكداش
 

قائد شرطة بٌروت العمٌد محمد األٌوبً فً من الجمعٌة زار وفد كما 

إطار التعرٌف عن أعمال الجمعٌة وأنشطتها وشكره على تعاونه الدائم 

ربٌع الدكتور  ضّم الوفد. 7ٕٔٓآب  7معها، وذلك ٌوم االثنٌن 

السادة جمٌل قاطرجً، بشٌر وقاطرجً، المهندس محمد سنو، 

  .حرٌري، راشد مكداش، أسامة خالد، والمحامً عبد العزٌز جمعة
 
المدٌر العام لقوى األمن الداخلً اللواء عماد  جمعٌةالزار وفد من و

ضّم . فً مكتبه بثكنة المقر العام 7ٕٔٓآب  9عثمان ٌوم األربعاء 

. ، محمد سنو، بشٌر الحرٌري، دقاطرجًالوفد كالّ من السادة جمٌل 

، أسامة خالد، عبد العزٌز جمعة، مكداش، راشد قاطرجًمحمد ربٌع 

 .والسٌدتٌن رند صقر ورانٌا العرب
تضمّنت الزٌارة البحث فً تفعٌل سبل التعاون بٌن مؤسسة قوى األمن 

الداخلً والجمعٌة، كما أطلع أعضاء الوفد اللواء عثمان على نشاطات 

ٌّما تلك التً تتعلق بحقوق  الجمعٌة فً الحقل االجتماعً، وال س

 .األحداث خصةصاً و ،نسان ورعاٌة السجناءاإل
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ٌّل أّنك نائب"نّظم مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح نشاط  ، "تخ

طالباً من طالب غدي إلى مبنى مجلس النواب فً وسط العاصمة  8ٓحٌث توّجه 
وأجروا محاكاًة لعملٌة طرح ، 8ٕ/7/7ٌٕٔٓوم الجمعة بٌروت،  –اللبنانٌة 

وأخٌرا لعملٌة انتخاب للثقة، المشارٌع وإعالن البٌان الوزاري ثّم نٌل الحكومة 

ٌّل أنك وزٌر"وٌأتً هذا النشاط استكماالً لنشاط . رئٌس الجمهورٌة الذي نظّمه " تخ

الحكومً، بهدف إضفاء التوازن بٌن التعلٌم السراي فً  ٕٗٔٓمركز غدي عام 

وبهدف إشباع المادة، النظري لمادة التربٌة الوطنٌة وبٌن التطبٌق العملً لهذه 

على الممارسة وتدرٌبهم المكنون النفسً السٌاسً فً إطاره الوطنً عند الطالب، 
 .الدٌموقراطٌة ورفع الوعً لدٌهم بأمور السٌاسة والشأن العام

استهّل النشاط فً القاعة العاّمة بترحٌب من المدٌر العام المستشار القانونً فً 

ثم بكلمة توجٌهٌة منه عّرف فٌها بالمجلس النٌابً معوض، المجلس النٌابً سٌمون 

ثّم جرت بعد ذلك محاكاة عملٌة نٌل . وشرح عن تارٌخه وبعض سٌاساته وقوانٌنه

حٌث توالى الوزراء على طرح مشارٌع مختلفة تتعلّق بوزارات واالنتخاب، الثقة 

ثّم ُعِرض البٌئة والتربٌة واإلعالم والشباب والرٌاضة والعدل والطاقة والداخلٌة، 

بعدها طرح الطالب على السٌّد معّوض . البٌان الوزاري ونالت الحكومة الثقة
 .أسئلة متنّوعة لالستفسار عن أمور مختلفة تتعلّق بالمجلس النٌابً

ٌّد معّوض على حسن غدي األستاذة مسؤولة مركز وشكرت  مٌساء منٌمنة، الس

ٌّة المحاكاة وإثراء النشاط  استقبال الطاّلب مع معلّماتهم، وعلى تسهٌل عمل
 .بالمعلومات المهّمة التً قّدمها للطالب

اختتم اللقاء بجولة فً مبنى مجلس النواب حٌث زار الطالب متحف اآلثار 
 .النوابالموجودة تحت مبنى المجلس، وشاهدوا مكاتب 

حكومة غدي تنال الثقة فً مجلس النواب 

 اللبنانً
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إحٌاء لُسنَّة فضائل األعمال فً أوائل ذي الحجة، أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح عشاءها 

لتأهٌل وتأثٌث منازل أسر محتاجة، " بٌتك بٌتً"الخٌري السنوي الذي ٌعود رٌعه لدعم برنامج 
 .شخصاً  7ٓٔبحمدون الضٌعة، وحضره  –فً فٌالّ سنجابة  7ٕٔٓآب  ٕٙوذلك ٌوم السبت 

على  سنجابةاستهل اللقاء مع اإلعالمٌة لٌنا دوغان ناصر التً رحبت بالحضور وشكرت آل 

تاله كلمة . حمزة القٌسً القارىءمن الذكر الحكٌم مع  آلياستضافتهم لهذا العشاء، ثم مع تالوة 

ق فٌها إلى الشعار الذي رفعته الجمعٌة لمناسبة عٌد  لرئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو تطرَّ

العبادة والذكر مع  فً:المٌادٌن، وذكر أن السعً ٌكون هلل فً مختلف "لك نسعى"األضحى 

تأدٌة مناسك الحج، وفً الخٌر بإحٌاء ُسنَّة األضاحً وإسعاد المحتاجٌن، وفً الفرح مع إطالق 

ٌَّة هو شعاُر لقاِئنا ... لك نسعى: "وأضاف. مهرجان األضحى بأٌاٍد بٌضاء وقلوٍب طاهرٍة نق

كلُنا فخٌر . على حاجِة الفقٌِر والمسكٌِن والمحتاج لنسعى" بٌتك بٌتً"الٌوم معكم ومع سٌدات 

بهؤالِء السٌداِت المتطوعاْت اللواتً حملن همَّ الفقراِء وحاجاِتِهم، دخلَن إلى بٌوِتهم وهً خالٌْة 

أسعْدن أهلها وأعْدَن . منٌرةمحّطمْة مظلمْة ال َتصلُح لحٌاِة اإلنسان وخرجَن منها وهً عامرْة 
 ."لهم األمل بحٌاٍة كرٌمة

ثت مسؤولة برنامج بٌتك بٌتً السٌدة ندى محٌو رواس عن أهداف البرنامج وأعماله  وتحدَّ

سنوات  7فالبرنامج الذي انطلق ببداٌة متواضعة، تطّور العمل به حتى تم خالل . وإنجازاته

منزالً فً بٌروت وضواحٌها، وساهم بتحسٌن أوضاع هذه األسر اجتماعٌاً وصحٌاً  7ٙٔتأهٌل 

وتأمل بدعم أهل الخٌر من االستمرار بهذا البرنامج لرفع المعاناة عن الكثٌر من األسر . ونفسٌاً 

ٌُبِرز . وشكرت كل من دعم وٌدعم البرنامج منذ انطالقته حتى اآلن. المحتاجة ثم ُعِرض فٌلم 
 .  أهم أعمال برنامج بٌتك بٌتً

شكرت السٌدة دوغان الحضور على مشاركتهم بحضور هذا العشاء ودعمهم الختام، وفً 
 .البرنامج، وهّنأتهم بحلول عٌد األضحى المبارك

بٌتك "عشاء اإلرشاد واإلصالح لدعم برنامج 
 "بٌتً



2017لصٌف  إقرأاحتفاالت دار 

fر 

 أقامت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة

 احتفال فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح

مسابقة حفظ سورة البقرة  توزٌع جوائز

 ٌٕٔوم السبت الجامعٌٌن الثانٌة للطالب 

فً قاعة مركز السلطان  ،7ٕٔٓأب 

 اً طالب 7ٕوجرى تكرٌم . محمد الفاتح

وطالبة أتموا حفظ سورة البقرة كاملة فً 
 .ٌوماً  ٕ٘

وتم توزٌع جوائز ترضٌة مالٌة على باقً 

الجوائز حوالً بلغت  ، حٌثالمتسابقٌن
7ٓٓٓ$. 
  توزٌع جوائز قرأ حفلإدار أقامت كما 

المسابقة القرآنٌة األولى لدورات الناشئة 

برعاٌة آل سنجابة عن روح بشٌرة سالم 

  7ٕٔٓأب  8ٌٕوم االثنٌن سنجابة حافظ 

الكوال  -فً قاعة مركز مرٌم ابنة عمران 

وطالبة فً ثالثة  اً طالب ٙ٘حٌث شارك 

مستوٌات وتم توزٌع الجوائز المالٌة على 

توزٌع و، مستوىالثالثة األول فً كل 
 .المشتركٌنجوائز ترضٌة على كافة 
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حفل مركز مهارات السنوي الخامس

أقام مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر حفله 

أٌلول  ٗٔالسنوي الخامس ٌوم الخمٌس 

فً قاعة مركز السلطان محمد  7ٕٔٓ

 .الفاتح
  معالحفل بقراءة آٌات من الذكر الحكٌم افتتح 

القارئ الشٌخ زكرٌا طرابلسً، تالها كلمة 

مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر قدمها 

هنانو، ثم فٌلم هللا  عبدمدٌر المركز الدكتور 

 .ٌحكً تجربة المشاركٌن فً برامج المركز
ومكتب دائرة اإلعالم، بعدها تم تكرٌم 

التصمٌم وإدارة المبنى فً الجمعٌة تقدٌراً 

 Beirut لجهودهم فً العمل وتكرٌم فرٌق
Dawa   ًاألستاذ هادي بمسؤوله  ممثال

 .الحجار
وفً نهاٌة الحفل تم تخرٌج أكثر من 

.برامج المركزفً  مشاركٓٓٔ



. 
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برنامج حقوق اإلنسان لدائرة العمل 
االجتماعً

ضمن برنامج حقوق اإلنسان فً دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة 

اإلرشاد واإلصالح، زار وفد من الجمعٌة قوى األمن الداخلً ٌوم 

 .فً مبنى المحكومٌن فً سجن رومٌة المركزي 7ٕٔٓأٌلول  ٙاألربعاء 
صقر، ضّم الوفد رئٌسة دائرة العمل االجتماعً فً الجمعٌة السٌدة رند 

واألستاذتٌن مروة العرب، ومدٌرة برنامج حقوق اإلنسان السٌدة رانٌا 

العرب وأنوار غٌث، وقّدم الوفد باسم الجمعٌة مجموعة من الكتب القٌمة 

الثقافٌة والتارٌخٌة والروائٌة لصالح مكتبة مبنى المحكومٌن فً السجن، 
 .مصلحة السجون والسجناءفٌه إٌماناً منها بالتعاون مع المجتمع المدنً لما 

كما زار الوفد رئٌس فرع السجون فً قوى األمن الداخلً العقٌد غسان 

، وتم 7ٕٔٓأٌلول  ٕٔعثمان فً مكتبه بمقر قٌادة الدرك، صباح الثالثاء 

التداول فً عدد من األعمال والمشارٌع التً تنوي الجمعٌة القٌام بها فً 

الفترة المقبلة داخل السجون وخارجها بما ٌتعلق بحقوق االنسان عموما 

وبالسجناء على وجه الخصوص، شاكرٌن للعقٌد اهتمام قوى األمن 
 .وانفتاحها وتعاونها الدائم مع مؤسسات المجتمع المدنً لما فٌه الخٌر

ممثلة بالمهندسة  7ٕٔٓأٌلول ٖٔوشاركت الجمعٌة ٌوم األربعاء فً 

سعدٌة عٌتانً واآلنسة أنوار غٌث فً جلسة نقاش حول العدالة الجندرٌة 

والذكورة فً أوقات النزاع فً الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت، حٌث تحدثن 

قلٌمً اإلعن واقع النساء فً الحروب فً مختلف المجاالت على الصعٌد 

العربً، كما تم عرض صور ونقاط تفصٌلٌة توضح فٌها استغالل صورة 

 .المرأة ومشاركتها فً الحروب
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فً جمعٌة اإلرشاد  والتطوٌراستضاف مركز مهارات للتدرٌب 

.  أستاذ القراءات فً الحرم النبوي الشرٌف فضٌلة الشٌخ دواإلصالح 

ٌوم  ،الكوال –ٌحٌى الغوثانً، فً قاعة مركز مرٌم ابنة عمران 

لماذا أتدبر "، حٌث قدم محاضرة بعنوان 7ٕٔٓتموز  7ٕالخمٌس فً 

لمؤلفه " أتدبر قرآنً"توقٌع كتاب تالها ، شخص ٕٓٓها، حضر"القرآن
 .ةسوبرأمٌر . الشٌخ  د

. 

محاضرة لماذا أتدّبر القرآن
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وللسنة السادسة على التوالً، نّظم قسم ُسما فً " لك نسعى"حملة أنشطة  ضمن

، حٌث قامت ثلة من "معمول من القلب"جمعٌة اإلرشاد واإلصالح نشاطا بعنوان 
 .السٌدات المتطوعات بتحضٌر معمول العٌد وتوزٌعه على العائالت المحتاجة

 .عائلة محتاجة ٖ٘متطوعة وتم توزٌع المعمول على  ٙٔشارك بالنشاط 

«معمول من القلب»نشاط 



  -الصٌفٌة لطالبات ملتقى النور  AIMدورة 
بٌروت

f 

فً بٌروت ملتقى النور للطالبات  نّظم

الصٌفٌة، تخللها برنامجاً   AIMدورة 

صٌفٌاً دعوٌاً، تدرٌبٌاً وترفٌهٌاً بمشاركة 

 .طالبة ٖ٘حوالً 

 7ٕٔٓتموز  ٓٔمن استمرت الدورة 

فً مركز السلطان  7ٕٔٓآب  ٖحتى 

 .محمد الفاتح

مخٌماً ملتقى النور للطالبات كما نّظم 

 Backبعنوان ترفٌهٌاً لطالبات الدورة 
to nature  فً منطقة نهر الحمام– 

 ٘ٔدارٌا، ٌومً الثالثاء واألربعاء فً 

، حٌث بلغ عدد 7ٕٔٓآب  ٙٔو

 – ٖٔطالبة من عمر  ٓٗالمشاركات 
 .سنة 7ٔ

ٌّم سباحة، وسهرة نار،  تخلّل المخ

وكلمات دٌنٌة، ومشً فً الطبٌعة 

التً   Step Outبالتعاون مع شركة 

 .تعمل فً مجال تنظٌم الرحالت
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 -لطالبات ملتقى النور " من كل الثمرات"دورة 
عرمون

البات فً جمعٌة اإلرشاد نّظم  واإلصالح فً عرمون دورته ملتقى النُّور للطَّ

 .فً مركز الحسن" الثمراتكل من " عنوانالصٌفٌة لهذا العام تحت 

 ٘٘، شارك فٌها 7ٕٔٓآب  ٓٔإلى  7ٕٔٓتموز  9استمّرت الدورة من 

 .طالبة

القصص، وفّكري مع نور، والذكاء العاطفً، أحسن : تخلّلت الدورة مواد

ومهارات التواصل، وكٌف تخّطط لمستقبلك، ومن القلب، ومن أنت، وجنة 

ٌّم  ونار، صٌفً، باإلضافة إلى الرسم والفنون، دفاع عن النفس، رحالت، مخ

Garage Sale الدلهمٌةترفٌهٌة إلى مسبح فٌال ، ورحلة. 



2017دورات ٌنابٌع غدي لصٌف 
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مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد نّظم 

واإلصالح، وللسنة الثامنة على التوالً، دورات 

المعروفة  7ٌٕٔٓنابٌع غدي لصٌف 

مراكز فً لبنان  ٘وذلك فً ، STREAMS  بـ

بٌروت، شملت مدرسة عمر فاخوري فً 

ومركز العالمة  ومركز الحسن فً عرمون، 

ًّ فً طرابلس، ومدرسة  حسٌن الجسر الّثقاف

بحمدون الرسمٌة فً الجبل، ومدرسة المقاصد 

فً الفاكهة، ومركز اإلرشاد واإلصالح فً 

 ٗأطفال من عمر  ٘ٓٙبعلبك، حٌث تّم استقبال 

ٌّقة  ٖٔإلى  سنة، باشروا باألنشطة والبرامج الش

ٌّة بأجواء ملٌئة بالحماسة  الُمعّدة لكل فئة عمر
 .واالندفاع

: المحاور التالٌة STREAMS وتختصر كلمة 

العلوم، التكنولوجٌا، الدٌن، الترفٌه، الفنون، 

 .والرٌاضةاألخالق، 

 7ٔإلى  7ٕٔٓتموز  7ٔاستمّرت الدورة من 
 . 7ٕٔٓآب 



f 

واإلصالح نّظم قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد 

سنة فً  ٘ٔإلى  ٓٔدورة صٌفٌة لفتٌانه من عمر 
الكوال، شارك فٌها ما ٌقارب  –مسجد سٌدنا حمزة 

  ٓٔتموز ولغاٌة  ٓٔطالباً فً الفترة ما بٌن  ٓٙ

   .آب

تضّمنت الدورة دروساً دٌنٌة، رحالت ترفٌهٌة 

أسبوعٌة، أنشطة رٌاضٌة، وتعلم فنون الدفاع عن 

 .النفس مع مدربٌن ذو خبرة

بحضور  حفالً أقام قسم الفتٌان فً ختام الدورة 

على الدورة وفرٌق العمل باإلضافة إلى مٌن القٌّ 

فً  7ٕٔٓآب  ٙٔربعاء األأهالً الطالب، ٌوم 
، تخلله الكوال –قاعة مركز مرٌم ابنة عمران 

الطالب، بل قِ فقرات إنشادٌة وعرض مسرحٌة من 

دعوٌة لمسؤول قسم الفتٌان كلمة ى لإباإلضافة 

 .الخطٌبالشٌخ نبٌل 

قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح كما نّظم 

ٌّماً لفتٌانه فً منطقة  صوفر ٌومً  روٌساتمخ
 .7ٕٔٓآب  ٙو ٘السبت واألحد فً 

بٌن الفتٌان، تحدٍّ تضّمن المخٌم مسابقات، وألعاب 

تعلّم فن التخٌٌم ونصب الخٌم، ومحاضرة فً 

فقرات ودورة إسعافات أولٌة، وسهرة نار تخلّلها 
 .من تنظٌم الفتٌان

 

 2017أنشطة قسم الفتٌان لصٌف 
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دورات ٌنابٌع غدي تكرٌم الفِرق التعلٌمٌة فً 
 2017الصٌفٌة 

الصٌفٌة لعام " ٌنابٌع غدي"فً ختام دورات 

فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، تم تكرٌم  7ٕٔٓ

الفرق التعلٌمٌة فً مراكز بٌروت، بحمدون، 

، طرابلس، البقاع والفاكهة، من خالل عرمون

رحالت فطور أو غداء حٌث تم قطع قوالب 

 .الحلوى وتوزٌع رسائل الشكر علٌهم

حفالً تكرٌمٌاً للفرٌق التعلٌمً غدي مركز كما أقام 

أحفظ تبارك فً "و" آٌة وحكاٌة مع غدي"لدورتً 

، 7ٕٔٓآب  ٌٖٓوم األربعاء " الشهر المبارك

آٌة وحكاٌة مع "تخلل اللقاء كلمة لمدٌرة دورة 

اآلنسة سمٌرة غالٌٌنً، التً أشادت " غدي

باألعمال التً قّدمها فرٌق العمل فً الدورتٌن، 

دائرة العمل عضو وكلمة للسٌدة هنادي الشٌخ 

الذي ٌقوم به بالدور الدعوي النسائً، نّوهت فٌها 

بدٌنه، تالها مركز غدي إلنشاء جٌل صالح معتّز 

بإدارة السٌدة رباب " النور"لفرقة من األناشٌد باقة 

ترّننً، التً أضفت على اللقاء جواً روحانٌاً، 

ومسابقة من وحً شهر ذي الحجة مع السٌدة دالل 

رمزٌةعلى الفائزات منصور، تخلّلها توزٌع هداٌا 

 .ولفرٌق العمل فً الدورات



f 

للفتٌان فً الّنور ملتقى أقام « لك نسعى»تحت شعار 

فٌال مخٌمه السنوي فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 
البقاع، ٌومً األربعاء  –الشٌخ صالح فخري 

محاضرة ، تخلله 7ٕٔٓآب  ٕٗو ٖٕوالخمٌس 

قّدمها الشٌخ " شخصٌة المسلم مع نفسه وغٌره"

وقٌام سلة، وكرة ، المغربل، وسباحةصالح الدٌن 

والصباح، وغٌرها المساء وأذكار قرآن، وتالوة لٌل، 

 .من األنشطة الدعوٌة والترفٌهٌة

 

ٌّمه للطالب النور ملتقى كما نّظم  السنوي فً فٌال مخ

الجمعة والسبت أٌام البقاع،  -الشٌخ صالح فخري 

 .7ٕٔٓآب  7ٕو  ٕٙ، ٕ٘واألحد 
الوسطٌة بٌن اإلفراط "تضّمن المخٌم محاضرة 

ومحاضرة مع األستاذ محمد ناصر، " والتفرٌط

فقه "ومحاضرة ، سوبرةقّدمها الشٌخ أمٌر " الخوارج"

وكرة ، وسباحة، طرطوسًقّدمها الشٌخ علً " الواقع

المساء وأذكار قرآن، وتالوة لٌل، وقٌام سلة، 

وصالة الجمعة وغٌرها من وخطبة والصباح، 

 .األنشطة الدعوٌة والترفٌهٌة

عرمونمخٌمات ملتقى النور الطالبً فً 



. 

f 

أنشطة ملتقى النور الطالبً فً بٌروت

فً جمعٌة اإلرشاد  ملتقى النور الطالبًأقام 

ٌِّ "مخٌمه السنوي تحت عنوان واإلصالح  م خ

حول أنشطته تمحورت ، "معنا وعٌش المعنى

.  معنى المسؤولٌة وبناء شخصٌة الشاب المسلم

وقد أُقٌم المخٌم فً منطقة نهر بسري شرقً 
-Destinationمدٌنة صٌدا بالتعاون مع نادي 

X ٕٓآب ولغاٌة األحد  8ٔ، وذلك  ٌوم الجمعة 

مسٌرات كشفٌة فً الغابات المحٌطة  هتخلل، منه

وفً مجرى النهر، باإلضافة الى نشاط النزول 

من جو فً ( Rappel)من الجبل على الحبال 

والفرح، كما ركز ضٌف المخٌم   االنضباط

الشٌخ حسام خلٌفة فً كلمته التً القاها لٌلة 

السبت على دور الشباب فً بناء المجتمع 

اإلسالمً الواعً لمسؤولٌاته فً عمارة 

 .األرض وتطوٌر معارفه الدٌنٌة والدنٌوٌة
المخٌم بكلمة لمسؤول ملتقى النور اخُتتم و

الطالبً األستاذ خالد طقوش، ركز فٌها على 

هللا لى إأهمٌة تفاعل الشباب فً مٌادٌن الدعوة 

 .ومسؤولٌتهم فً نهضة المجتمع وتطوره
 



م الصٌفً لملتقى  ٌّ   -النور للطالبات المخ
  2017عرمون 

f 

فً جمعٌة اإلرشاد عرمون،  –للّطالبات أقام ملتقى النُّور 

ٌّمه السنوي فً منطقة الدّبٌة تحت عنوان  حدود "واإلصالح مخ

 ٕٓو  9ٔو  8ٔأٌام الجمعة والسبت واألحد فً ، وذلك "قٌودال 

 .7ٕٔٓآب 
مع األستاذة رحاب " اإلختالط"تخلّل البرنامج محاضرة عن 

مع الطالبة " كٌفٌة التعامل مع الحجاب"غّنوم، ومحاضرة عن 

لٌل، عمل وقٌام باإلضافة إلى مسابقات وورش نور حرفوش، 

، سهرة MNT Got Talentترفٌهٌة ممٌزة ومسلٌة منها وفقرات 

 .رعب، وسباحة
ٌّزاً وتفاعالً مع برنامج على األكثر وفً الختام تم توزٌع هداٌا  تم

ٌّم  .المخ
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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 

نّظم ملتقى النور للطالبات فً جمعٌة 

اإلرشاد واإلصالح فً بعلبك 

رحالت ترفٌهٌة متنوعة لطالباته إلى 

مختلف المناطق اللبنانٌة، حٌث 

توّجهن الى بحٌرة بنشعً ٌوم األحد 

وقمن بزٌارة  7ٕٔٓتموز  ٙٔ

المركب وركوب محمٌة األرز، 

المائً، وزٌارة متحف الحٌوانات 

فً بنشعً، ومسابقة دٌنٌة المحّنطة 

ثّم إلى . وتوزٌع الحلوى للرابحات

دٌر تعناٌل وحدٌقة القطار فً 

، 7ٕٔٓآب  ٗسعدناٌل ٌوم الجمعة 

وزٌارة قلعة بعلبك الستكشافها 

السٌاحٌة ٌوم معالمها والتعرف على 
 .7ٕٔٓآب  ٔٔالجمعة 

وأخٌراً رحلة إلى منطقة صٌدا ٌوم 

، تخللها زٌارة 7ٕٔٓآب  8ٔالجمعة 

لقلعة صٌدا البحرٌة ومن ثم التوجه 
 .4Bالى مسبح ال

الرحالت الصٌفٌة لملتقى النور للطالبات فً 
بعلبك



f 

f 

أقام مركز غدي للناشئة فً جمعٌة 

اإلرشاد واإلصالح نشاطاً خاصاً 

حملة "عن مناسك الحج بعنوان 

والفتٌات من للفتٌان » للحجغدي 

، ٌوم األربعاء ٖٔحتى  7عمر 

، فً مسجد اإلمام 7ٕٔٓآب  ٖٓ
فً قاعة مركز بعلبك و –البخاري 

 .عرمون –الحسن 

تضّمن البرنامج محطات للتعرٌف  

الحج بطرق إبداعٌة، مناسك عن 

وألعاب ترفٌهٌة تتضمن معلومات 

عامة حول الحجاج ومكة والمدٌنة، 

وصالة المغرب ودعاء، وإفطاراً 
 .ممٌزاً 

وفً الختام تم توزٌع هداٌا  

تذكارٌة عبارة عن علبة أقالم على 

 .الشرٌفة وضٌافة لذٌذةشكل الكعبة 

وعرمونبعلبك فً " حملة غدي للحج"نشاط 



. 

f 

. 

f 

عرمونمحاضرات قسم الدعوة العامة فً 

قّدم قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 
ٌّمة فً مركز الحسن  ٌوم الجمعة  ،عرمونمحاضرات ق

مع " خلٌفة هللا فً األرض"بعنوان  7ٕٔٓتموز  ٗٔ
فً لبنان األستاذ سامر  Bridgesالمشرف العام لمنظمة 

العرض "بعنوان  7ٕٔٓتموز  ٖٕاألحد وٌوم  مزهر،

العرٌس، الداعٌة فؤاد مع الدكتور "  هللاالعسكري لجنود 

وال تنازعوا "بعنوان  7ٕٔٓآب  ٌ٘ٔوم الثالثاء وٌوم 

مع داعٌة من دعاة المدٌنة المنورة الشٌخ طالل " فتفشلوا
.المالط 



f 

قسم لمناسبة ٌوم عرفة، أقام 

الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد 

نشاطاً تعّبدٌاً ٌوم واإلصالح 

من ، 7ٕٔٓآب  ٖٔالخمٌس 

صالة العصر حتى قبٌل بعد 
 –المغرب، فً مسجد الحسن 

 .عرمون
تضّمن البرنامج درساً من وحً 

المناسبة، وقراءة ختمة قرآنٌة 

 .  جماعٌة، قراءة األذكار، ودعاء

 عرمون -  فً مسجد الحسنٌوم عرفة نشاط 
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أقام قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد 

ٌّماً دعوٌاً تربوٌاً للشباب  واإلصالح مخ

اللبنانٌة، تضّمن من مختلف المناطق 

عقٌدة، فقه، )دورات شرعٌة علمٌة 

، ودورات تدرٌبٌة دعوٌة، (سٌرة

ولقاءات وجلسات خاصة مع دعاة 

ممٌزٌن ومع نماذج دعاة شبابٌة مبدعٌن، 

 .وبرامج تعّبدٌة وغٌرها
إلى آب  ٕٔالمخٌم من ٌوم اإلثنٌن استمر 

 –منه، فً مسجد النور  8ٕاألحد 
 .بشامون

اسُتهل حفل الختام بتالوة عطرة للقرآن 

الطالب عمر سواس، تاله كلمة مع الكرٌم 

قصقص، خلٌل السٌد لمدٌر مركز الحسن 

ثم إلمام مسجد الحسن الشٌخ محمد 

الحنجول، بعدها تم تسلٌم الشهادات 

وقطع والدروع التقدٌرٌة للمشاركٌن، 

 .قالب الحلوى وأخذ الصورة التذكارٌة

م إعداد الدعاة السنوي لمركز الحسن  ٌّ  -مخ
عرمون






