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بيان صحفي – Press Release
إطالق حملة "وقفة تترك أثراً" والعشاء الخيري السنوي لإلرشاد واإلصالح
ثشعبٌخ ودضىس ِفزً طشاثٍظ واٌشّبي اٌشٍخ اٌذوزىس ِبٌه اٌشعبس ،أطٍمذ جّعٍخ "اإلسشبد واإلصالح" اٌخٍشٌخ اإلعالٍِخ دٍّزهب اٌشِضبٍٔخ
اٌغٕىٌخ ،رذذ شعبس "ولفخ رزشن أصشاً" ،ورٌه خالي دفً اٌعشبء اٌغٕىي اٌخٍشي اٌزي ألبِزه فً طشاثٍظ ٌىَ اٌجّعخ  11أٌبس  2018دٍش أعٍٓ
سئٍظ اٌجّعٍخ اٌّهٕذط جّبي ِذٍى شعبس اٌذٍّخ ؤشبطبرهب فً سِضبْ .دضش اٌذفً اٌىصٌش اٌغبثك عٍّش اٌجغش ،سئٍظ دائشح أولبف طشاثٍظ
اٌشٍخ عجذ اٌشصاق اعالِجىًٌِ ،عبًٌ اٌىصٌش ِذّذ اٌصفذي ِّضالً ثبٌذوزىس ِصطفى اٌذٍىح ،سئٍظ ثٍذٌخ طشاثٍظ أدّذ لّش اٌذٌٓ ِّضالً ثبٌّهٕذط
خبٌذ اٌىًٌ ،اٌٍىاء ِذّذ خٍش ِّضالً ثبٌّهٕذط عجذ هللا ِىاط ،اإلعالًِ اٌششعً ،عٍّبء وفعبٌٍبد وأعضبء اٌهٍئخ اإلداسٌخ فً اٌجّعٍخ.
اعزهً اٌذفً ثآٌبد ِٓ اٌمشآْ اٌىشٌُ رالهب اٌشٍخ وائً اٌذهٍجً ،أعمجه إٌشٍذ اٌىطًٕ اٌٍجٕبًٔ ووٍّخ رشدٍجٍخ ِٓ عشٌف اٌذفً اٌّهٕذط وعٍُ ِٕمبسح،
صُ أٌمى ِغئوي ِىزت اٌجّعٍخ فً طشاثٍظ اٌّهٕذط وائً صِشًٌ وٍّخ ع ّشف فٍهب ثؤعّبي اٌجّعٍخ فً طشاثٍظ ،لبئالً "عبَ ِضى ِٕز ٌمبئٕب األخٍش
ثىُ،عبَ دًّ فً جَٕجَبر ِه اٌىضٍش ِٓ اٌزذذٌبد :رذذٌبد رشثىٌخ ،رذذٌبد لٍَ ٍَِّخ ،و رذذٌبد ِبٌٍخ .عبَ ثزي فٍه اٌعبٍِىْ ِٓ ِزطىعٍٓ وِىظفٍٓ اٌىضٍش
اٌىضٍش ِٓ اٌجهىد ٌّىاجهخ رٍه اٌزذذٌبد ،ورمذٌُ اٌخذِبد اٌذعىٌخ واٌزشثىٌخ ٌّجزّعٕب .عبَ ثفضً هللا أوالً وثفضً صمزىُ ثٕب ،وِغبٔذرىُ ٌٕب فً
أعّبٌٕب ،شهذد فٍه أعّبٌٕب وخذِبرٕب رطىساً ٍِذىظبً ِٓ ،دٍش إٌىع واٌىُ" .ول ّذَ عشضب ً ِىجضاً عٓ رطىس اٌعًّ فً اٌّجٕى اٌجذٌذ ٌّشوض دغٍٓ
اٌجغش اٌضمبفً ٌهزا اٌعبَ دٍش ثٍغ عذد اٌّغزفٍذٌٓ ِٓ أعّبي اٌّشوض اٌذعىٌخ واٌزشثىٌخ ٌٍٕغبء وإٌبشئخ واٌطالة ِ 4131غزفٍذاًِ ،ع فشٌك عًّ
ِئٌف ِٓ ِ 392زطىعب ً وِ 5ىظفٍٓ .وأشبس اٌى أْ اداسح اٌّشوض رزطٍع اٌى صٌبدح ورٕىع اٌجشاِج واألعّبي ٌزطبي ششٌذخ أوعع ِٓ اٌّجزّع،
ثبإلضبفخ اٌى أهبء اٌّشدٍخ األوٌى ِٓ عٍٍّخ رشٍُِ ِشوض اٌعالِخ دغٍٓ اٌجغشٌٍ ،غزمجً ثٍٓ جٕجبره اٌّضٌذ ِٓ إٌبشئخ واٌطالة ،دٍش ٌشىً ٌهُ
ِذضٕب ًاٌّبٍٔب ً ،رشثىٌب ً ،و رشفٍهٍبً ،وّب ٌزطٍع اٌى عذاد اٌجضء األوجش ِٓ اٌزُِ اٌّبٌٍخ اٌّزشرجخ عٍٍهُ واٌزً رجٍغ .$650000
ِذٍى
ثعذهب أٌمى ِذٍى وٍّخ اٌجّعٍخ لبئالًِٕ" :ز أٌبَ لٍٍٍخ ،فً اٌشاثع واٌعششٌٓ ِٓ شهش ٍٔغبْ اٌفبئذ ،ثٍغذ جّعٍخ اإلسشبد واإلصالح عبِهب اٌشاثع
واٌضالصٍٓ فً اٌضجبد واٌعطبء فً ٍِبدٌٓ عًّ اٌجّعٍخ األسثعخ :اٌذعىي واٌخٍشي واالجزّبعً واٌزشثىي .أسثعخ وصالصىْ عبِبً ِٓ اٌزعبوْ ِعىُ ،أٔزُ
ششوبإٔب فً اٌخٍش ،أصّشد اصًٕ وعشش ِشوضاً فً وً ٌجٕبْ ،فً اٌشّبي فً اٌجٕىة ،فً ججً ٌجٕبْ فً اٌجمبع وفً ثٍشود وِئبد اإلٔجبصاد اٌّزمٕخ
َصخ أو دزى دعب ٌٕب ثخٍش" .وأعٍٓ
وعششاد آالف اٌّغزفٍذٌٓ عٍى ِش اٌغٍٕٓ ِٓ اٌخذِبد واٌزمذٌّبد .فشىشاً ٌىً ِٓ رجشَّع وأعطى أو رطىّع أو ٔ َ
عٓ اطالق َدذَصٍٓ ِه ٍّّْٓ أوٌهّب :اطالق اٌّىلع اٌشعًّ ٌٍجّعٍخ عٍى االٔزشٔذ ثذٍّزه اٌجذٌذح اٌٍّّضح ،واٌضبًٔ شعبس سِضبْ ٌهزا اٌعبَ "ولفخ رزش ُ
ن
ن فخشاً ،وولفخ عض رزش ُ
عٍُ رزش ُ
خٍش رزش ُ
أصشاً" دٍش أه ولفخ خٍى ٍح رغف ُش رٔجب ،ولفخ اٌّب ٍْ رزش ُ
ن ٔصشاً .ودعب اٌذضىس
ن أجشاً ،ولفخ ٍ
ن رخشاً ،ولفخ ٍ
ٌٍىىٔىا ششوبء اٌجّعٍخ فً عًّ اٌخٍش وخصىصب ً دعُ ِشوض اٌعالِخ دغٍٓ اٌجغش اٌضمبفً إلٔهبء اٌزشٍِّبد واٌزجهٍضاد فٍه ٌٍىىْ ِٕبسح طشاثٍظ
ٌٕشش اٌخٍش واٌزىبفً واٌذعىح اٌى هللا.
اٌشعّبس
ثعذ رٌه ،رذذس اٌّفزً اٌشعبس ولبي":هزا ِىعذ عٕىي ِجبسن ال ٌجذ اإلٔغبْ فٍه ِٓ عزس ٌعذَ اٌّشبسوخ ٌضمزٕب ثبٌجّعٍخ وسجبالرهب وعٍذارهب"،
وأضبف أْ "اٌّشبسوخ ثّضً هزا اٌعًّ هى عًّ دًٌٕ وواجت دًٌٕ اجزّبعً ألْ ِضّىْ اٌجّعٍخ وأعّبٌهب ِغزمى ِٓ سعبٌخ اإلعالَ ،اٌزعٍٍُ
واٌعٍُ وِٕبصي اٌعٍّبء وفضً اٌعٍُ عٍى اٌعجبدح صُ اٌذعىح اٌى هللا رعبٌى صُ اٌعًّ االجزّبعً واٌخٍشي واٌضمبفً واٌفىشي" ولبي"ٌزٌه أجذ ٌضاِبً عٍٍٕب
أْ ٔشبسن ؤذعُ ؤجبسن اٌعًّ ؤشذ األصس ؤؤخز ثٍذ اخىإٔب ؤذفعهُ ٌألِبَ ؤُش ِعشهُ ثؤٔهُ ٌٍغىا ودذهُ عٍى اٌغبدخ" .وأوذ عٍى أهٍّخ اٌذعىح
اٌى هللا وأهٍّخ عًّ اٌذعبح فً اٌّجزّع.

ولذ رضآِ ِع دفً اطالق اٌذٍّخ فً طشاثٍظ ِعشض "أهال سِضبْ" فً ثٍشود ٌجٍع إٌّزىجبد اٌشِضبٍٔخ ،واٌزً ٌعىد سٌعهب ٌذعُ ثشٔبِج "ثٍزه
ثٍزً" فً اٌجّعٍخ.وّب ورزضّٓ اٌذٍّخ فعبٌٍبد خٍشٌخ ودٌٍٕخ وصمبفٍخ ِخزٍفخ رشًّ افطبساد ٌألٌزبَ واٌّغٍٕٓ ورىصٌع اٌّىاد اٌغزائٍخ ٌألعش اٌّذزبجخ
وٌعجخ ووغىح اٌعٍذ ٌألطفبي ،والبِخ اٌذسوط اٌذٌٍٕخ واٌّذبضشاد وادٍبء ٌٍبًٌ سِضبْ فً اٌّغبجذ واٌّشاوض اٌزً رذٌشهب اٌجّعٍخ فً ِخزٍف
إٌّبطك.

