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 النشرةافتتاحٌة 

 «لبنان أحلى بال مخّدرات»

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 واإلصالحجمعٌة اإلرشاد رئٌس   

 المهندس جمال محٌو

 .الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على نبٌنا محمد الصادق الوعد األمٌن
د نعرف أن المخدرات كلنا  وهً أخطر ما واجهته البشرٌة إلى ٌومنا . العالم كلّه بمخاطر تفوق مخاطر الحروب واألوبئةتهدِّ

وُتفشً الرذٌلة، وتنشر فٌه وتفكِّك المجتمع، هذا، فهً تنال من شبابنا وفتٌاتنا الذٌن هم األمل والمستقبل وتضرب تماسك العائلة 

 .فٌه األمراض
ًٌّ إن سالمة مجتمعنا ووطننا من هذه اآلفة  فً األساس على سالمة شبابنا وفتٌاتنا من آفة اإلدمان على وازدهارهما مبن

كان لزاًما علٌنا جمًٌعا أفراًدا وعائالت وجمعٌات مدنٌة فً دعم ومإازرة مإسسات الدولة الرسمٌة واألمنٌة لهذا، . المخدرات

 .التً تسعى بكل جهدها إلبعاد هذه اآلفة عن أوالدنا وشبابنا
إن أول الطرٌق لتجنٌب مجتمعنا هذه اآلفة ٌبدأ فً مإسساتنا التربوٌة الرسمٌة والخاّصة من خالل التوعٌة والتربٌة ومتابعة 

وملء فراغهم بالرٌاضة والنشاطات الترفٌهٌة المفٌدة، حتى ال ٌقعوا ابتداًء فً الدراسة، التالمٌذ عن قرٍب فً جمٌع مراحل 

جٌها براثن هذه المادة الفتاكة وبراثن  الدولة هتمام من هنا كان ضرورة ا. وبائعٌها المجرمٌن بحق الوطن وبحق البشرٌةمروِّ

النوادي الرٌاضٌة، وإٌجاد المالعب العامة المتمٌزة ورعاٌة المسابقات الرٌاضٌة التً تعزز الصحة ودعم بإنشاء والبلدٌات 

 .من الرذائلوغٌرها الشباب عن المخدرات وُتبِعد 
وأن نضّمهم إلٌنا المرّوجٌن المجرمٌن، أوالدنا وشبابنا الذٌن وقعوا ضحٌة لهإالء الفاسدٌن نحُضن علٌنا أن أخرى، من ناحٌة 

وأن نعالجهم ونخرجهم من اإلدمان حتى ٌعودوا إلى دورهم الفاعل والبّناء وٌسلكوا الدرب الصحٌح فً بناء ننبذهم، وال 

 .مستقبلهم ومستقبل عائالتهم ومجتمعهم
قد أخذنا على عاتقنا أن نعمل لصٌانة مجتمعنا ووطننا من كل المخاطر اإلسالمٌة، فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة نحن، 

على قدر طاقتنا لنصل إلى مجتمع مإمن متكافٍل ومتكامٍل وواٍع محبٍّ للخٌِر ساٍع فً نشره، وذلك من خالل الشراكة العملٌة 

فً الجمعٌة نقوم بنشر نحن  .واألمنٌةالحقٌقٌة مع سائر مإسسات المجتمع المدنً المخلصة ومع مإسسات الدولة الرسمٌة 

العالمٌة، المخدرات واإلدمان علٌها والتربٌة على اجتنابها من خالل مإسساتنا التربوٌة المدرسة اللبنانٌة على مخاطر التوعٌة 

وقبل ذلك من خالل برنامج مكافحة . ومن خالل ملتقى النور الطالبً للشباب والشاباتالناشئة، ومإسسة غدي لرعاٌة وتربٌة 

 .  إلعداد عاملٌن فً مجال مكافحة المخدراتالتً تقوم بدورات المخدرات فً دائرة العمل االجتماعً فً الجمعٌة 
نرعى فٌها التً برنامج التنمٌة األسرٌة فً دائرة العمل الخٌري عبر وكذلك لدى الجمعٌة مقاربة أخرى فً معالجة اإلدمان 

 .عدًدا من العائالت المحتاجة ونعالج الشباب والصغار الذٌن وقعوا فً شباك هذه اآلفة الخبٌثة
ال بّد من التؤكٌد على ضرورة التكامل بٌن المجتمع المدنً ومإسساته وبٌن مإسسات الدولة الرسمٌة واألمنٌة لنقف أخًٌرا، 

 .جمًٌعا بمسإولٌة ًٌدا بٌد لحماٌة مجتمعنا ورعاٌته وتحصٌنه من كل خطر أو آفة
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مع الٌوم العاالمً لمكافحاة المخادرات وبرعاٌاة وزٌار الشاإون االجتماعٌاة تزامناً  

الاادكتور رٌشااار قٌومجٌااان، نّمماات جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح مهرجاناااً رٌاضااٌاً 

فاً منطقاة  2019تموز  14، صباح ٌوم األحد "لبنان أحلى بال مخدرات"بعنوان 

عٌن المرٌسة، هدف إلى لفات النمار حاول آفاة المخادرات وتؤثٌرهاا علاى الشاباب، 
 .وتقدٌم الرٌاضة السلٌمة كبدٌل عنها

حضر المهرجان وزٌر الشإون االجتماعٌة الدكتور رٌشار قٌومجٌان ممثالً بمدٌرة 

مكتب البرنامج الوطنً للوقاٌة من اإلدمان السٌدة أمٌارة نصارالدٌن، وقائاد الجاٌ  

العماد جوزٌاف عاون مماثالً بالعقٌاد الاركن البحاري ماازن بصابو ، ومادٌر عاام 

قااوى األماان الااداخلً اللااواء عماااد عثمااان ممااثالً باارئٌس مكتااب مكافحااة المخاادرات 

المركزي العقٌد هنري منصور، ومدٌر عام األمن العام اللواء عباس إبراهٌم ممثالً 

بالمقدم عصام سعادة، ومدٌر عام أمان الدولاة اللاواء طاونً صالٌبا مماثالً باالمالزم 

أول نعمة حنا، ورئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهنادس جماال محٌاو، ورئاٌس 

الصاالٌب األحماار الاادكتور أنطااوان الزغبااً ممااثالً بالسااٌدة مرٌانااا باادر، والمدٌرٌااة 

العاماة للادفاع الماادنً ممثلاة بالسااٌد حبٌاب برجاااوي، وعضاو بلدٌااة بٌاروت السااٌدة 

ٌساارى صااٌدانً، وجمعٌااة الكشاااف المساالم ممثلااة بالقائااد سااعد عااانوتً، وجمعٌااة 
ممثلاة بالساٌد محماد البعلبكاً،  yasaالمقاصد ممثلة بالسٌدة كارٌنا النقا ، وجمعٌة

ورئااٌس النااادي اللبنااانً للاادراجات النارٌااة السااٌد علااً داغاار ممااثالً بالسااٌد محمااد 

إبراهٌم، ومإسسة أسامة شقٌر الخٌرٌة ممثلة بنائاب رئٌساها المحاامً عباد العزٌاز 
 . جمعة
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 Shaissوعلام جمعٌاة اإلرشااد واإلصاالح وعلام ناادي لبناانً العلام الحٌث قام الغواصون باستخراج  Shaiss Diversالنشاط عند التاسعة صباحاً بعرض بحري لنادي افتتح 
Divers  وشعار الجهات المشاركة، تاله تقدٌم العلام اللبناانً لمادٌرة البرناامج الاوطنً للوقاٌاة مان اإلدماان الساٌدة " لبنان أحلى بال مخدرات"وٌافطة كبٌرة تحمل شعار الحملة

ثام انطلقات مساٌرة . لمادٌره األساتاذ شافٌق طرابلساً Shaiss Diversأمٌرة نصرالدٌن، وعلم جمعٌة اإلرشاد واإلصالح لرئٌس الجمعٌاة المهنادس جماال محٌاو، وعلام ناادي 

وتبعهم الغواصون حااملٌن الٌافطاة الُمساتخَرجة مان البحار إلاى السااحة مقابال ( مX 3,5م130قٌاس )على وقع موسٌقى الكشاف المسلم ألفراد منه ٌحملون علماً لبنانٌاً ضخماً 

عرٌاف المهرجاان مادٌر ناادي القابس الرٌاضاً األساتاذ عباد اللطٌاف حلاوانً بالحضاور تااله ب رّحاوبعد النشٌد الوطنً اللبناانً . مسجد عٌن المرٌسة حٌث المنصة الرسمٌة

ى األمان الاداخلً وكلماة قاو عرض لرٌاضًٌ نادي القبس، ثم كلمة النوادي الرٌاضٌة ألقتها اآلنسة صفاء الرفااعً، تالهاا كلماة جمعٌاة اإلرشااد واإلصاالح وكلماة مادٌر عاام

 .وزٌر الشإون االجتماعٌة
س مكتاب مكافحاة المخادرات رئاٌبعد ذلك قّدم رئٌس الجمعٌة المهندس محٌو دروعاً تكرٌمٌة إلى قائد الجٌ ، ومدٌر عام قوى األمن الداخلً، ووزٌار الشاإون االجتماعٌاة، و

وعً المقاصاد، ومتطاوعً متطاالمركزي، ومدٌرة مكتب البرنامج الوطنً للوقاٌاة مان اإلدماان، والمدٌرٌاة العاماة للادفاع المادنً، وجمعٌاة الكشااف المسالم، وناادي القابس، و

، shaiss divers ،Beirut by bikeناادي  :هاموملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصاالح، ومتطاوعً اللجناة الطالبٌاة فاً لبناان، والناوادي الرٌاضاٌة المشااِركة 

Just cycling team ،Bchamoun cycling group ،Aley biking club ،Choueifat cycling group ،النااااادي اللبنااااانً للاااادراجات النارٌااااة ،

Lebbanon_Drag965 ،Ultimate bikers ،Brotherhood of bikers lb ،Brolhers wings ،Wild Bikers جمعٌاة ،yasa فرٌاق المملكاة الاذهبً للادراجات ،

 .  Transformer club Lebanonالنارٌة، 
 .  درعاً تكرٌمٌة إلى جمعٌة اإلرشاد واإلصالح عربون شكر وتقدٌر للجمعٌة Transformer club Lebanonنادي قّدم منه، وبلفتة كرٌمة 

مان لبناان انطلقات مان منطقاة  عدةتال ذلك عرٌض لنوادي الدراجات النارٌة، وآخر لنوادي السٌارات الرٌاضٌة، واختتم المهرجان بمسٌر للدرجات الهوائٌة القادمة من مناطق 

 .التذكارٌة للمشاركٌنرة عٌن المرٌسة نحو وسط بٌروت، ساحة رٌاض الصلح، وصوالً إلى ساحة العدلٌة، فساحة الشهداء والنهاٌة عند الواجهة البحرٌة، والتقاط الصو
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زار وفااد ماان جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح برئاسااة رئٌسااها المهناادس جمااال محٌااو وزٌاار الشااإون االجتماعٌااة الاادكتور 

" لبناان أحلاى باال مخادرات"، شاكره فٌهاا علاى رعاٌتاه لمهرجاان ٩ٕٔٓتماوز  ٖٕرٌشار قٌومجٌان، ٌوم الثالثاء فً 
 .تزامناً مع الٌوم العالمً لمكافحة المخدرات ٩ٕٔٓتموز  ٗٔالذي أقامته الجمعٌة بتارٌخ 

وفد من اإلرشاد واإلصالح فً زٌارة شكر لوزٌر 
 الشؤون االجتماعٌة 

 
قاااّدم محٌاااو لمحاااة عااان مٌاااادٌن أعماااال 

جمعٌاااة اإلرشااااد واإلصاااالح ومراكزهاااا 

فاااً لبناااان وأبااادى معاااالً الاااوزٌر كااال 
  .للجمعٌة وأعمالهااهتمام وتقدٌر 

ضاااّم الوفاااد أماااٌن سااار الهٌئاااة اإلدارٌاااة 

الاادكتور محمااد ربٌااع قاااطرجً، ورئااٌس 

دائاارة العالقااات العامااة المهناادس محمااد 

ساانو، ورئٌسااة دائاارة العماال االجتماااعً 

الساٌدة رنااد صاقر، التااً بادورها تحااّدثت 

عاان أعمااال الاادائرة وبرامجهااا، وماادٌرة 

برنااامج حقااوق اإلنسااان الاادكتورة رانٌااا 

 .العرب
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زار رئااااٌس جمعٌااااة اإلرشاااااد الرمضااااانٌة، تكرٌماااااً لجهااااوده وتقاااادٌراً لتقدٌماتااااه 

واإلصالح المهندس جمال محٌو على رأس وفد من أعضائها رئٌس مإسسة أسامة 

تماوز  5شقٌر الخٌرٌة السٌد أسامة شقٌر، فً مكتبه فً بٌروت، وذلك ٌوم الجمعة 
 .، بحضور نائب رئٌس المإسسة المحامً عبد العزٌز جمعة2019
محمااد ساانو، والمهناادس عبااد الساامٌع الشاارٌف المهناادس كاال ماان الوفااد ماان تااؤلّف 

دعام إتفاقٌاة علً جمعة، وقّدموا درعاً تكرٌمٌة لشقٌر الذي وّقع بدوره على والسٌد 

 .عام كاملالنور للطالبات مّدة ملتقى للمصارٌف التشغٌلٌة لمركز 

الخٌرٌة مؤسسة أسامة شقٌر تكرٌم رئٌس 
 لتقدٌماته فً رمضان



 

 
استقبال رئٌس عمدة دار العجزة اإلسالمٌة فً 

 مركز السلطان محمد الفاتح
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استقبلت جمعٌة اإلرشااد واإلصاالح أماس 

رئاااااٌس  2019حزٌاااااران  20الخماااااٌس 

عمااااادة دار العجااااازة اإلساااااالمٌة مجلاااااس 

محماااود فااااعور، ونائاااب رئاااٌس الااادكتور 

مجلاااس العمااادة الساااٌد أساااامة شاااقٌر فاااً 
بٌااروت،  –مركااز الساالطان محمااد الفاااتح 

وكان فً استقبالهم رئٌس جمعٌاة اإلرشااد 

واإلصااالح المهناادس جمااال محٌااو ونائااب 

الاارئٌس المهناادس وسااٌم مغرباال وعضااو 

الهٌئااة اإلدارٌااة السااٌد عبااد العزٌااز جمعااة 

والساااٌد علاااً جمعاااة، حٌاااث تفّقاااد الوفاااد 

المركااز وأعمااال الجمعٌااة وتعّرفااوا علااى 

مشااارٌعها القادمااة، وبحثااوا آفاااق التعاااون 
 .فً مجاالت خٌرٌة
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زار وفد من رابطة أبناء بٌروت برئاسة الحاج محماد الفٌال 

وأعضاء هٌئتها اإلدارٌاة الحااج إباراهٌم كلا  والساٌد خالاد 

عمااار والساااٌد أحماااد طرابلساااً والحااااج إساااماعٌل أكتٌااال 

واإلعالمااً محمااد العاصااً والسااٌدتان منااى عٌتااانً ووداد 

كوسا جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فً مركاز السالطان محماد 

الفاااتح حٌااث كااان فااً اسااتقبالهم رئااٌس الجمعٌااة المهناادس 

جمال محٌو وأمٌن سر الهٌئة اإلدارٌاة الادكتور محماد ربٌاع 

قاااطرجً وعضااو الهٌئااة اإلدارٌااة السااٌد جمٌاال قاااطرجً 

 .  ومدٌر قطاف المهندس إبراهٌم لبدي

 بناء بٌروتأاستقبال وفد من رابطة 

ه الحاج محمد الفٌل بمبادرة الخٌر التً تتوارثها األجٌال منذ   .عاماً وهدفها النهوض باإلنسان وحماٌة اإلنسانٌة  35وقد نوَّ

د على أهمٌة التعاون والتشابٌك ماع جمعٌاات  ثم ألقى المهندس جمال محٌو كلمًة شكر فٌها رابطة وأبناء بٌروت على لفتتها الطٌبة، وأكَّ

وروابااط المجتمااع األهلااً لخدمااة األهااالً فااً شااتى المجاااالت التعلٌمٌااة والتربوٌااة والطبٌااة والتنموٌااة، مإكااداً أن خاادماتهم تشاامل كاال 

 .األراضً اللبنانٌة 

وفً الختام قّدم رئٌس رابطة أبناء بٌروت الحاج محمد الفٌل درعاً تكرٌمٌاً لرئٌس جمعٌاة اإلرشااد واإلصاالح المهنادس جماال محٌاو، 

ثم قاموا بجولة مٌدانٌة على أقسام مسجد ومركز السالطان الفااتح التاً تضام مساجداً، نااٍد رٌاضاً، داراً لتعلاٌم القارآن الكارٌم، مكتباة، 

 .مركز غدي للناشئة، ملتقى النور للطالبات وقاعة محاضرات
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جمعٌااة العاازاء لواجااب ت جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح قااّدم

الشااٌخ علااً زٌاان الاادٌن، بوفاااة رئٌسااها العرفااان التوحٌدٌااة 

حٌث زار رئٌس الجمعٌة المهندس جماال محٌاو علاى رأس 

وفد من األعضااء عائلاة الشاٌخ علاً زٌان الادٌن وأنسابائهم 

حزٌاران  30قضاء الشاوف، ٌاوم األحاد  –فً بلدة الخرٌبة 

ٌرأسااه أمااٌن ساار  كمااا قااام وفااد ثاااٍن ماان الجمعٌااة . 2019

الهٌئة اإلدارٌة الادكتور محماد ربٌاع قااطرجً بتعزٌاة شاٌخ 

عقل الموحدٌن الدروز سماحة الشٌخ نعٌم حسان، والارئٌس 

الجدٌد لجمعٌة العرفان التوحٌدٌة الشٌخ نزٌه رافاع، ولفٌاف 

ٌاوم  فاً بٌاروت الدرزٌاةمن شٌوخ الجبال فاً دار الطائفاة 

 . 2019تموز  2الثالثاء 

هذه التعزٌة فرصة للتؤكٌاد علاى الاروابط المشاتركة وكانت 

 .وضرورة الحفام على السلم األهلً

العرفان جمعٌة لواإلصالح فً تعزٌة اإلرشاد 
 التوحٌدٌة



f 

، (الاذي أسالم مناذ سات سانوات)األمٌركاً الساابق القاس استقبلت جمعٌاة اإلرشااد واإلصاالح 

، برفقاة  Samuel Shropshireالداعٌاة " صاوت المسالم للساالم واإلصاالح"ومدٌر مإسسة 

وفااد ضااّم نائااب ماادٌر المإسسااة وأحااد أبناااء متبااّرع أرض مسااجد ومركااز الحساان، وذلااك ٌااوم 

 .عرمون  -، فً مركز الحسن2019تموز  9الثالثاء 
فرعاااً  22عااّرف الداعٌااة الحضااور عاان مإّسسااته التااً تاادعو للسااالم مااع األدٌااان فااً بداٌااة، 

عان ساروره بزٌاارة وأعاَرب متواجدٌن حول العالم، ثّم سرد قّصاة إساالمه وتجربتاه الفرٌادة، 

حّثهم فٌها النور الطالبً كما ألقى كلمة خالل لقائه طالب وطالبات ملتقى . األولىلبنان للمرة 

 .فٌهٌتواجدون على الدعوة لدٌن الحق فً أي مكان 

 صاموٌل األمٌركً استقبال الداعٌة 
 مركز اإلرشاد واإلصالح فً عرمونفً 

 

الختام جاال الداعٌاة برفقاة وفً 

مسااااااإولً منّسااااااقٌة المناااااااطق 

وعضااو دائاارة العالقااات العامااة 

السٌد خلٌل قصاق  فاً مركاز 

واّطلاااع علاااى فعالٌاتاااه الحَسااان 

علاااى وكاااذلك وأبااارز أعمالاااه، 

فااااروع الجمعٌااااة فااااً بٌااااروت 

 .وطرابلس وبعلبك
 



 

 

 2019لشهري حزٌران وتموز حصاد الخٌر 
 لألعمال اإلنسانٌة قطاف 

f 

ضمن مشارٌعها الخٌرٌاة فاً شاهرّي حزٌاران وتماوز لعاام 

، نّمماااات قطاااااف لألعمااااال اإلنسااااانٌة فااااً 2019/1440

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مجموعة من األعمال واألنشاطة 

الخٌرٌاااة لعاااائالت محتاجاااة وأٌتاااام ومساااّنٌن فاااً مختلاااف 

 .المناطق اللبنانٌة ولمختلف الجنسٌات
فمن حٌث التوزٌعات الغذائٌة وّزعت قطاف علاى العاائالت 

 .حصة تموٌنٌة جافة 3065خالل الشهرٌن 
ااة تااّم  ٌّ عائلااة  15تساالٌم هااذا باإلضااافة إلااى التوزٌعااات العٌن

توزٌااع وتوزٌااع , سااورٌة هااداٌا وأمااوال ماان متباارع كاارٌم

 .عائلة 220حرامات ومخدات ومراوح على 
أمااااا بالنساااابة لأللبسااااة المسااااتعملة فكااااان لهااااا حّصااااة ماااان 

التوزٌعااات فااً هااذٌن الشااهرٌن فقااد تااّم توزٌااع الثٌاااب علااى 

طارد  42عائلة فً عدة مناطق باإلضاافة الاى تسالٌم  687

   .عرسالالى منطقة 

شهدت أعمال هذه األشهر الخٌرٌة  فً قطااف مشاارٌع كما 

فكان لهاا القسام األكبار، فقاد تاّم إنهااء بفضال هللا  فطاراتاإل

 " إفطار الصائم" مشروع 

بدأ من بداٌة رمضان واستمّر طٌلة الشهر الفضٌل بحصٌلة وصلت الذي 

هذا باإلضافة الى اللحوم والدجاج واألرز على  ،شخ  964الى 

  . عائلة 1207العائالت ضمن نفس المشروع بحصٌلة 
 



 

 

 2019لشهري حزٌران وتموز حصاد الخٌر 
 لألعمال اإلنسانٌة قطاف 

f 

نفّذ المستوصاف الجاّوال رحاالت طبٌاة حٌاث جاال للكشاف كما 

ماارٌض وإعطااائهم اإلرشااادات واألدوٌااة الالزمااة 1053عاان 

بإشااراف طبٌااب صااحة عامااة وأخصااائً أطفااال، لمعااالجتهم، 

  .شخ  عبر مشروع العٌادة النقالة 933باإلضافة الى 
أمااا بالنساابة للمحاضاارات فكااان لهااا نصااٌب كبٌاار ماان اعمااال 

فقد تّم عرض عدة محاضارات بعنااوٌن , قطاف لهذٌن الشهرٌن

أٌاان أنااا ماان : "مختلفااة تهااّم األهااالً واألساار المسااتفٌدة  وهااً 

االمااااراض النسااااائٌة " و" األحااااوال الشخصااااٌة فااااً اإلسااااالم

المااارأة المطلقاااة فاااً نماااام "و " والمتنقلاااة جنساااٌاً عناااد المااارأة

ترفع وكٌف " حماٌة أوالدنا من اإلدمان"و " األحوال الشخصٌة

و " المراهقااة ووسااائل التواصاال االجتماااعً"و " شااؤنك عنااد هللا

 cv writing ،jobالى لقاء حول باإلضافة ، »السعادةمفاتٌح "
search tools, interview tips, internship  وتاادرٌب

 Mental“مهناااً لمساااإولة  قسااام األسااار والعاااائالت حاااول 
Health and Psychosocial Support, Safe 
Identification and Referral Training for 

Protection Frontlines in Lebanon”  ًولقاء تدرٌب  

 ".بطارٌات االختبارات النمائٌة" عن
ولم تخلو حصٌلة هاذٌن الشاهرٌن مان الارحالت الترفٌهٌاة فقاد تاّم تنماٌم 

رحلة سٌاحٌة ألثار ومساجد صٌدا ماع ساٌدات مباادرة نابض، باإلضاافة 

 .  الى مخٌم مع سباحة لٌوم واحد مع طالب العمل االجتماعً



 

 
بالعلم »حفل تكرٌمً لطالب برنامج 

 فً بٌروت« نرتقً

f 

فً قطااف " بالعلم نرتقً"أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح حفالً تكرٌمٌاً على شرف الطالب المستفٌدٌن من برنامج المنح والمساعدات التعلٌمٌة 

وسط بٌروت، وحضره ممثال ساماحة مفتاً الجمهورٌاة  -، فً قاعة مسجد محمد األمٌن 2019تموز  11لألعمال اإلنسانٌة، وذلك ٌوم الخمٌس 

الشٌخ صالح الدٌن فخري، وممثل رئٌس جامعة بٌروت العربٌة الدكتورة هانٌا نقا ، ومدٌر عام بنك البركة السٌد معتصم محمصاانً، والنائاب 

، وممثلاة جمعٌاة النجااة االجتماعٌاة الساٌدة مناى زنتاوت، ضمباٌّ السابق محمد األمٌن عٌتانً، وممثلة مإسسة أساامة شاقٌر الخٌرٌاة اآلنساة فارح 

لى ورئٌسة منسقٌة نساء المستقبل السٌدة لٌلى فلٌفل الترك، وعضو مجلس بلدٌة بٌروت السٌدة ٌسرى صٌدانً، ومجموعة من الكفالء، باإلضافة إ
اللقااء باتالوة مان القارآن الكارٌم للطالباة آالء اساتهّل  .أعضاء الهٌئة اإلدارٌة فً الجمعٌة وبعض مسإولً الدوائر واألقسام والطاالب ماع أهاالٌهم

إحصائٌة عن البرنامج عرضاتها الساٌدة ماروة الادغٌلً  نبذة، وعرض "بالعلم نرتقً"، تالها عرض فٌدٌو قصٌر عن قص  نجاح برنامج ارةكبّ 

ٌّاة دعام التعلاٌم وأهام اإلحصااءات للمشاروع مناذ بداٌتاه حتاى الٌاوم، باإلضاافة إلاى عارض جمٌاع  التً رّحبات فٌهاا بالحضاور وتحاّدثت عان أهم

                                  .                                                                  .                                                         تالساااانوااالختصاصااااات التااااً تااااّم منحهااااا المساااااعدات التعلٌمٌااااة خااااالل هااااذه 
.    

 
ألقى مجموعة من الطالب واألهالً كلمات شكروا فٌها الجمعٌة على تقدٌماتها بعدها 

ألفراد المجتمع، تالها كلمة رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهندس جماال محٌاو، 

الذي بارك للخرٌجٌن بنجاحهم، كما بارك ألهالٌهم على دعمهام وماواكبتهم ألوالدهام 

فً مسٌرتهم التعلٌمٌة وحرصهم على تعلٌمهم، كما شّبه تكاتف الجمعٌة والكفاالء ماع 

ًّ صلّى هللا علٌاه وسالّم، وحّمال  الطالب وأهالٌهم بالمهاجرٌن واألنصار فً زمن النب
 .الطااااالب فااااً نهاٌااااة كلمتااااه أمانااااة رّد الجمٌاااال إلااااى أهااااالٌهم ومجااااتمعهم ودٌاااانهم
ثّم كلمة المدٌر التنفٌذي لقطاف المهندس إبراهٌم لبدي حّث فٌها الطالب على التازّود 

بحصااده كال مان األهال والكفاالء والجمعٌاة، د ساعِ ٌُ واصفاً إٌاهم باالزرع الاذي العلم ب

ٌّازٌن فاً مجاتمعهم، وإلاى المجاهادة  ودعاهم إلى االجتهاد الدائم لٌكوناوا أشخاصاا مم
 .سالٌااااااااااؤومغالبااااااااااة الاااااااااادنٌا فااااااااااً وجااااااااااه مصاااااااااااعب الحٌاااااااااااة وعاااااااااادم 

طالبااً، والتقااط  85اختتم اللقاء بتوزٌع هداٌا تكرٌمٌة على الطالب الذٌن بلغ عاددهم 
 .الصور الجماعٌة، ودعوة الحضور إلى حفل كوكتٌل

 



 
 

f 

 غّساالت للمحتاجٌنتوّزع " جود"لجنة 
 عرمونفً 

عطااااإكم "ضاامن مشااروع 

وّزعاااات لجنااااة ، "ٌُسااااِعدهم

االجتماعٌاااااة فاااااً " جاااااود"

جمعٌة اإلرشااد واإلصاالح 

فااً عرمااون، خااالل شااهر 

 20، حااوالً 2019تمااوز 

غّسااااااااالة علااااااااى بعااااااااض 

العائالت المحتاجة المسّجلة 
 .لدٌها



 

 
مجلس كتاب العلم ألبً خٌثمة زهٌر بن حرب 

 فً عرمون

f 

مجلاس حادٌث لقاراءة شارح كتااب العلام ألباً واإلصاالح، أقامت لجناة الادعوة العاماة فاً جمعٌاة اإلرشااد 

فاً صاٌدا الشاٌخ الادكتور شاعبان ماازن الشاعار، الحاائز " الكٌخٌاا"خٌثمة زهٌر بن حرب، مع إماام مساجد 

على إجازة فً الشرٌعة اإلسالمٌة من جامعة األزهر فً مصر، ومجاز فً كثٌر مان كتاب الحادٌث، مساند 
 .عرمون –فً مسجد الحسن  2019تموز  12فً كتب الحدٌث وغٌره من علوم الدٌن، وذلك ٌوم الجمعة 



f 

قسااام األٌتاااام فاااً جمعٌاااة ناااادي أقاااام  

مااع جمعٌااة اإلرشاااد  تعاااونالنااور بال

لألٌتاام مسابقة ثقافٌة دٌنٌاة واإلصالح 

 22األهاااالً، ٌاااوم السااابت بحضاااور 

فااااً قاعااااة مركااااز  2019حزٌااااران 
 .اإلمام أبو حنٌفة

 
تخلّل اللقاء كلمة المناسبة إلمام مسجد 

الشااٌخ أحمااد  الحاااج محٌااً الاادٌن باادر

الحااالق، ثاام قااام رئااٌس القساام األسااتاذ 

علً فاواز بتوزٌاع جاوائز مالٌاة علاى 
 .الفائزٌن

 مسابقة دٌنٌة لألٌتام 
 شحٌم فًحنٌفة  ًأبمركز اإلمام فً 



 

 
 " الهندسة العصبٌة"محاضرة 

 عرمونفً مسجد الحسن فً 

f 

باٌن التكنولوجٌاا " الهندساة العصابٌة"محاضارة بعناوان واإلصاالح أقامت جمعٌاة اإلرشااد 

، فاً مساجد 2019حزٌران  29الدكتور رمزي الحلبً، وذلك ٌوم السبت قّدمها والطّب، 
 .عرمون –الحسن 



 

 

f 

اختتام عدد من برامج مركز مهارات للتدرٌب 

 والتطوٌر فً بٌروت

أنهااااى مركااااز مهااااارات للتاااادرٌب والتطااااوٌر فااااً جمعٌااااة اإلرشاااااد 

عادداً مان البارامج التدرٌبٌاة ماع  2019واإلصالح خالل شهر تموز 

برنامج إعاداد ماربٌن فاً غارس : هًثلّة من المدّربٌن المتخّصصٌن 

م  ٌَ ماااع الساااٌدة خدٌجاااة لبابٌااادي، ودبلاااوم التؤهٌااال الشااارعً لغٌااار الِقااا

المختصٌن مع السٌدة لٌنا صٌدانً، ودورة التؤثر بالقرآن مع الادكتور 

 .مع المهندس عبد الحمٌد مٌقاتًأمٌر سوبرة، ولقاء الفشل البّناء 
اا وأقٌمااات شااخ ،  100أنااه حضااار هااذه الباارامج ماااا ٌقااارب ذكر ٌُ

 .بٌروت –الدورات فً مركز مرٌم ابنة عمران 



 

 
فً  الثانًالمستوى  - االحترافًالتصوٌر دورة 

 بٌروت

f 

دائرة العمل االجتمااعً أقامت التطوع، ضمن برنامج إدارة 

فً  االحترافًالتصوٌر دورة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

لتنمٌااة الثااانً المسااتوى  -أساسااٌات التصااوٌر الفوتااوغرافً
 .قصابٌةمهارات الشباب، مع المدرب رامً 

تااام تعرٌاااف المتااادربٌن علاااى أقساااام الكاااامٌرا وعناصااارها 

نااواع أوالكااامٌرات، أنااواع والتصااوٌر، أنااواع واألساسااٌة، 

تام  كماا . أوضااع الكاامٌراووالمرشحات الضاوئٌة، سات العدَ 

عاارض قاعاادة التعاارٌض الصااحٌح للضااوء ماان خااالل مثلااث 

التعاااارٌض، القواعااااد الذهبٌااااة للصااااورة الناجحااااة وأنااااواع 
 .بداعًاإل، والتصوٌر ضاءاتإلا
واساتمرت  2019تموز  18انطلقت الدورة ٌوم الخمٌس فً  

ا ٌاةتدرٌبسااعة  12لثالثة أٌام بمعدل  ٌّ بتخارٌج لات ، تكلّ ةعمل
  .باً متدرِّ  مصوراً  11



 

 

f 

فاااً التصاااوٌر مهاااارات " واإلصاااالح، وللمااارة الثالثاااة، دورةالحسااان اإلعالمٌاااة فاااً جمعٌاااة اإلرشااااد أقامااات لجناااة 

المدّرباة رناٌم العبٌادي، الحاائزة ماع  (سنة وما فاوق 14من عمر للمبتدئٌن )المرحلة األولى والثانٌة   – “الفوتوغرافً

، 2019حزٌااران  23و 22ٌااومً الساابت واألحااد الكناادي، وذلااك علااى شااهادة فااً التصااوٌر ماان المعهااد اإلعالمااً 

 .عرمون –الحسن قاعة مركز تضمنت تدرٌباً نمرٌاً وعملٌاً  وذلك فً 
 .شهادة مشاركة من مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً الجمعٌةحصل المشاركون فً ختام الدورة على 

"  مهارات فً التصوٌر الفوتوغرافً"دورة  
 عرمونللمبتدئٌن فً 



f 

أنهاااااى مركاااااز مهاااااارات للتااااادرٌب 

والتطاااااوٌر فاااااً جمعٌاااااة اإلرشااااااد 

الملتقااااااى التاااااادرٌبً "واإلصااااااالح 

ألساااااتذة دورات الناشاااائة، " الثااااانً

حزٌااران إلااى  25ماان امتااّد  ذيوالاا
 .ساعة تدرٌبٌة 15منه، بمعّدل  29

قااّدم الاادورة األسااتاذ نبٌاال الخطٌااب 

واآلنسة هبة طبارة، فً مركز مرٌم 

وبلاغ عادد ابنة عمران فاً بٌاروت، 
 .ومشاركةمشاركاً  15الحضور 

 الثانً التدرٌبً الملتقى اختتام 
 فً بٌروت الناشئةدورات ألساتذة 



 

 
التعلٌمً " ٌنابٌع غدي"لفرٌق دورة ورشة عمل 

 عرمونفً 

f 

الصاااٌفٌة فاااً " 10ٌناااابٌع غااادي "أقامااات إدارة دورة 

عرماون، ورشااة عمال خاصاة لفرٌااق  -مركاز الحسان

العلاوم والمتخّصصاة فاً ساتاذة أمع  التعلٌمً،الدورة 

مجاااااال إدارة المإسساااااات التربوٌاااااة الساااااٌدة أحاااااالم 
 .العمري
مً ترمانٌنً، ترحٌبٌة من األستاذة كلمة  تخلّل اللقاء 

تالهاااا كلماااة . وفعالٌاتاااهحاااول نماااام الااادورة وشاااْرح 

الصااف للمدّربااة حااول كٌفٌااة ضاابط الطااالب وتنمااٌم 
classroom management وطرٌقااااة إعطاااااء ،

الطاااالب الااادرس والنشااااط بماااا ٌتناساااب ماااع فاااوارق 
differentiated instruction  وخصاااااااائ ،

 .2019حزٌران  26ٌوم األربعاء وذلك  األعمار،



 

 

f 

"  ربٌع العمر"للقاء الثالث من نادي  ا
  للسٌدات فً عرمون

للنشاااطات " أرٌااج"أقاماات لجنااة 

واإلصااالح فااً جمعٌااة اإلرشاااد 

ربٌاااع "اللقااااء الثالاااث مااان ناااادي 

 3، وذلااك ٌااوم األربعاااء "العماار

فً دارة آل ناصر  2019تموز 

المعالِجااة بحضااور فااً عرمااون، 

ماجسااتٌر النفسااٌة الحااائزة علااى 

فاااااً علااااام الااااانفس االجتمااااااعً 

ودكتااااااوراه فااااااً علاااااام الاااااانفس 

التاااً الااادكتورة رنااادى الباااراج، 

المااااارأة "ألقااااات كلماااااة بعناااااوان 

والصدمات التعابرٌة فً العصار 
 . "الراهن



f 

أقاااام قسااام بلسااام فاااً جمعٌاااة اإلرشااااد 

 ًسااااانّ لمُ ترفٌهٌاااااة واالصاااااالح رحلاااااة 

، ٌااااوم صااااٌدا لااااىإ "كبارنااااا" برنااااامج

 .2019 تموز 24 ربعاءاأل

 مطعامفاً  اً صاباحٌ اً فطورالرحلة تخلل 

مقاام لاى إجولاة تاله  ،«واحات السالم»

ثاااّم ، "شااارحبٌل بااان حسااانة"الصاااحابً 

 .وتوزٌع هداٌاترفٌهٌة فقرة 

 إلى صٌدا" كبارنا"ترفٌهٌة لمسنٌن رحلة 



f 

نّمااام ملتقاااى الناااور الطالباااً ودار اقااارأ 

للعلاااوم اإلساااالمٌة والعاماااة فاااً جمعٌاااة 

اإلرشااااد واإلصاااالح محاضااارة بعناااوان 

 والردّ محمد ة نبوَّ أدلة  -" براهٌن النبوة"

المنكرٌن، مع المتخص  فً ه بَ شُ على 

علم النفس والتربٌة،األستاذ ساري فارح 

عاااارض أدلااااة وبااااراهٌن تساااااعد الااااذي 

على الشبهات التً ٌتم  الردّ الشباب على 

محماااد ة نباااوّ تاااداولها فٌماااا بٌااانهم حاااول 

صلى هللا علٌه وسلّم، وذلك ٌاوم الجمعاة 

فً مركاز مارٌم ابناة  2019تموز  12
 .بٌروت –عمران 

أدلة نبّوة محمد  – محاضرة براهٌن النبوة

 والرد على شبه المنكرٌن



 

 

f 

ألنه ال ٌوجد فرحة أجمل من فرحة النجاح، أحّبات إدارة مركاز 

الحساان، وككاال عااام، أن تشااارك المتخااّرجٌن فاارحتهم، فؤقاماات 

احتفااالً خاصااً لطاالب وطالباات  2019تماوز  27ٌوم السابت 

الحسااان بااان علاااً، النااااجحٌن فاااً وفاااوج كشاااافة ملتقاااى الناااور 

امتحانااات الشااهادة المتوسااطة والثانوٌااة والجامعااات، بحضااور 

 -األهااالً الكاارام ورإساااء األقسااام، وذلااك فااً قاعااة المركااز 

 .عرمون
  

الحفاال بااتالوة عطاارة للقاارآن الكاارٌم ماان الطالااب عماار اسااُتِهل 

ألقاى الطالاب أحماد العباد كلماة َشاكر فٌهاا الحضاور ثام سّواس، 

على تلبٌة الدعوة وتام عارض فٌادٌو عان التخاّرج، وبعاد دخاول 

عرمااون الشااٌخ محمااد مركااز طااابور الخااّرٌجٌن ألقااى مسااإول 

وبعاد . هّنؤ فٌها الطاالب ورّكاز علاى أهمٌاة الِعلامالحنجول كلمة 

أداء األنشودة الجماعٌة تم وبكال فخار تسالٌم الشاهادات والهاداٌا 

 .التذكارٌة للناجحٌن وسط فرحة األهل واألصدقاء
 .وفً الختام تم أخذ الصور التذكارٌة وتوزٌع الضٌافة

 وكشافةاحتفال تخّرج طالب وطالبات 

 2019عرمون فً الحسن مركز 



 

 

f 

الناااور للطالباااات فاااً اختاااتم ملتقاااى 

دورتااه جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح 

ألّناااك " بعناااوانالعااام الصااٌفٌة لهاااذا 

 25 -14 للصاااباٌا مااان عمااار" أنثاااى

تمااوز  1والتااً اسااتمّرت ماان   ساانة

فاااً مركاااز مناااه،  31حتاااى  2019

 .عرمون -الحسن

: عااّدة محاااور هااًالاادورة تضااّمنت 

القاارآن، قصاا  فااً ضااوء الماارأة 

عان الصحابٌات، فقه المرأة، الادفاع 

مان األنشاطة النفس، الطبخ، والعدٌد 

ماع ثلّاة مان  المتنوعةوالمحاضرات 
 .المشاٌخ

الصٌفٌة لملتقى النور " ألنك أنثى"دورة 
 2019عرمون فً   للطالبات



f 

رحلاة ترفٌهٌاة لفتٌاناه إلاى مالعاب مركز عرمون،  –واإلصالح نّمم ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد 

وتناااُول لعااب كاارة قاادم، وسااباحة، ، تضااّمنت 2019حزٌااران  27صااٌدا، وذلااك ٌااوم الخمااٌس فااً  4Bومساابح 

 .فتى 45فٌها وقد شارك طعام الغداء، 

رحلة فتٌان ملتقى النور الطالبً فً عرمون 
 4Bإلى مسبح 



 

 

f 

 نشاط رٌاضً ترفٌهً للطالب فً صٌدا

نّمااام ملتقاااى الناااور الطالباااً فاااً جمعٌاااة 

اإلرشاد واإلصالح نشاطاً رٌاضٌاً ترفٌهٌااً 

فاااً مسااابح  2019تماااوز  21ٌاااوم األحاااد 

 . الفرقان فً صٌدا
النشاااط بزٌااارة مقااام الصااحابً الجلٌاال باادأ 

شرحبٌل بان حسانة رضاً هللا عناه، حٌاث 

تعااّرف الشااباب علااى مقتطفااات ماان سااٌرة 

هذا الصحابً المجاهد الذي فتح هذه البالد 

إلاى مسابح الفرقاان ثم انطلقاوا . فٌهاومات 

باااٌن كااارة السااالّة  حٌاااث أُقٌمااات  بطولاااة 

والتشااجٌع، ماان الحماااس فااً جااٍو الشااباب 

وتاام توزٌااع الجااوائز المالٌااة علااى الفاارق 

الفااائزة، واختااتم النشاااط بممارسااة رٌاضااة 

 .السباحة
 



 

 
 بونغدوري فً لعبة البٌنغ 

 عرمونالنور الطالبً فً ملتقى لطالب 

f 

نمااام ملتقاااى الناااور الطالباااً فاااً جمعٌاااة اإلرشااااد 

، ٌاوم  Ping Pongفاً لعباة ال دوري واإلصاالح 

 -الحساااان فااااً مركااااز  2019تمااااوز  20الساااابت 

كمااا تاام فٌهااا عاادد ماان الطااالب، عرمااون، شااارك 

ٌُتقنون هذه  ساادت  .اللعباةدعوة بعض الفتٌان الذٌن 

والحماااس الااذٌن رافقااا الااِوّدي ماان التنااافس أجااواء 

 3بفاااوز وانتهااات  نهاٌتاااه،مراحااال الااادوري حتاااى 

 :مشاركٌن هم

فااً  الااذهبًٌحٌااى األول، وهااادي طااه فااً المركااز 

 .فً المركز الثالث عٌتانًالثانً، وإبراهٌم المركز 
 .الدوري بتوزٌع المٌدالٌات علٌهمواختتم  



f 

أقااام قساام الفتٌااان فااً جمعٌااة اإلرشاااد واإلصااالح مخٌماااه 

الترفٌهً التربوي السنوي لفتٌاناه، والاذي اساتمّر مادة ثالثاة 

تمااوز  25و 24و 23أٌااام هااً الثالثاااء واألربعاااء والخمااٌس 
 .، فً مجّمع ومنشآت ذي النورٌن، فً منطقة دارٌا2019

تخلّااال المخاااٌم العدٌاااد مااان األنشاااطة الترفٌهٌاااة والرٌاضاااٌة 

كالساااباحة، والمساااٌر اللٌلاااً فاااً الغاباااة، وأداء الصااالوات 

 وكارتٌنغالمفروضة، والتوجٌهات التربوٌة، وتالوة القرآن، 
 .قدم وغٌرهاوكرة 

 السنوي فً دارٌاالترفٌهً  الفتٌان مخٌم



f 

النور الطالبً فً جمعٌاة اإلرشااد نّمم ملتقى 

إلى  10من عمر واإلصالح محاضرة للفتٌان 

" شخصاااااٌتك..صاااااٌفٌتك"بعناااااوان سااااانة  15

للحدٌث عن كٌفٌة استثمار الوقات فاً العطلاة 

الاااادٌن الصااااٌفٌة، مااااع الاااادكتور ساااامٌح عااااز 
فااً العلااوم التربوٌااة، أسااتاذ العلااوم دكتااوراه (

التربوٌااة فااً الجامعااة اللبنانٌااة، رئااٌس دائاارة 

التربٌااااااة والتعلااااااٌم فااااااً جمعٌااااااة اإلرشاااااااد 

واإلصالح، مدرب معتمد فً مركاز مهاارات 
 60حااوالً حضاارها و، )للتاادرٌب والتطااوٌر

وذلك ٌوم الثالثاء … فتى تفاعلوا مع الُمحاضر

 -الحسن، فً قاعة مركز 2019حزٌران  25
 .عرمون

 !"  شخصٌتك.. صٌفٌتك"محاضرة 
 عرمونللفتٌان فً 


