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بيان صحفي – Press Release
اإلرشاد واإلصالح تختتم حملتها الرمضانية تحت شعار " 35ربيعاً ..رسالة تتىارثها األجيال"
ذذد شؼاس " 35ستُؼاً ..سعاٌح ذرىاسثها األجُاي" اٌزٌ اذخزذه جّؼُح اإلسشاد واإلصالح إلدُاء روشي ِشوس
خّغح ثالثُٓ ػاِا ػًٍ ذأعُغها وأطٍمره خالي ػشاء خُشٌ وثُش فٍ تُشوخ ،اخررّد اٌجّؼُح دٍّرها
اٌشِضأُح ٌغٕح  2019دُث ٔفّزخ تالح ِٓ األػّاي اٌخُشَح واألٔشطح اٌذػىَح واالجرّاػُح طٍُح شهش
سِضاْ اٌّثاسن.
ففٍ اٌُّذاْ اٌخُشٌ ،و ّصػد اٌجّؼُح  9,606دصّح ِىٔح ،و 2,726دصح طاصجح ِٓ خالي عىق خضاس
افررذره اٌجّؼُح تاعُ "خُشاخ سِضاْ" ،وّا و ّصػد  3412وجثح غزائُح جاهضج ،و 9أطٕاْ ِٓ اٌطذُٓ
ػًٍ 180ػائٍح عىسَح ٔاصدح وعٍّّد  25طّٕا ً ٌّؤعغاخ ذؼًٕ تإٌاصدُٓ فٍ اٌشّاي اٌٍثٕأٍ .وّا ٔظّّد
اٌجّؼُح ػذداً ِٓ اإلفطاساخ اعرفاد ِٕها  11,635فشداً ِٓ اٌؼائالخ اٌّغرفُذج واٌّغُّٕٓ واألطفاي ،ول ّذِد
لشوضا ً إٔراجُح ٌـ  12ػائٍح ،وِغاػذاخ ذؼٍُّح ٌـ  25طاٌة ،ورتائخ تٍغ ػذدها  5ػجىي ،وِؼإَاخ طثُح
ضّٓ سدالخ ٌٍّغرىصف اٌجىاي فٍ ِشوض اإلسشاد اٌطثٍ فٍ ػىاس ،اعرفاد ِٕها ػذد وثُش ِٓ اٌّشضً،
ٔاهُه ػٓ ذىصَغ ثُاب ٌـ 220ػائٍح ِٓ إٌاصدُٓ اٌغىسَُٓ واٌّذراجُٓ اٌٍثٕأُُٓ فٍ ِخرٍف إٌّاطك اٌٍثٕأُح.
وّا تشصخ األٔشطح اٌذَُٕح اٌّرٕىػح فٍ اٌشهش اٌّثاسن ،دُث ٔظّّد اٌجّؼُح عٍغٍح ِٓ اٌّذاضشاخ
واٌذسوط اٌُىُِح اٌرٍ أٌماها ثٍح ِٓ اٌذػاج لثً وً ِىػذ صالج وخالي اٌرشاوَخ فٍ ِغاجذ اٌجّؼُح فٍ
ِخرٍف إٌّاطك ،تاإلضافح إًٌ اٌخرّاخ اٌمشآُٔح ٌٍغُذاخ ،واٌّجاٌظ اٌذذَثُح اٌرٍ ذ ُّ خالٌها لشاءج وعّاع
ورة اٌذذَث ،وذٕظُُ لُاَ اًٌٍُ فٍ اٌّغاجذ وخاصح فٍ ٌٍُح اٌمذس ،واإلفطاساخ اٌذاخٍُح ٌألػضاء واأللغاَ
اٌؼاٍِح.
ؤشطد فٍ هزا اٌشهش اٌّثادساخ اٌشثاتُح اٌرٍ هذفد إًٌ سفغ سوح اٌرٕافظ ػًٍ ػًّ اٌخُش تُٓ اٌشثاب،
ورٕظُُ ِغاتماخ خُشَح واٌرطىع فٍ أػّاي اٌخُش واٌّغاػذج فٍ إفطاساخ األَراَ طٍُح اٌشهش ،وجّغ اٌؼُذَاخ
وأٌؼاب اٌؼُذ ٌألطفاي ضّٓ ِثادسذٍ "ػطشها وِشسها" و"دتذوتح" ،وإٔراج ِذرىي إػالٍِ هادف ٌٍٕشش
ػًٍ ِىالغ اٌرىاصً االجرّاػٍ.
وذأوُذاً ػًٍ لُّرٍ األخىج واٌىشاِح اإلٔغأُح وذمذَشاً ٌٍذوس اٌّهُ واٌىثُش اٌزٌ َؤدَه ػ ّّاي اٌرٕظُفاخ فٍ
ِذَٕح تُشوخٔ ،ظّّد اٌجّؼُح إفطاسا ذىشَُّّا ً جاِؼا ً ٌؼ ّّاي ششوح  Ramcoوػ ّّاي إٌظافح فٍ ػذد ِٓ ِشافك
اٌجّؼُح ورٌه فٍ ِطؼُ ػشوط اٌثذش فٍ تُشوخ.

