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بيان صحفي – Press Release
اختتام حملة "لك نسعى" لإلرشاد واإلصالح لموسن األضحى 2017
اخززوذ جوؼ٘خ اإلسشبد ّاإلصالح الخ٘شٗخ اإلعاله٘خ دولزِب لوْعن األضذٔ  2017رذذ شؼبس
"لك نسعى"ّ ،الزٖ رضوٌّذ هشبسٗغ ًّشبطبد هخزلفخ وبى أثشصُب هششّع األضبدٖ "ثبلخ٘ش له
ًغؼٔ"ّ ،هِشجبى األضذٔ "ثبلفشح له ًغؼٔ" ّدولخ الغلطبى هذوذ الفبرخ للذج ّالؼوشح "ثبلؼجبدح له
ًغؼٔ" ،ثبإلضبفخ إلٔ ًشبطبد أخشٓ.
ّلذ شول هششّع األضبدٖ رْصٗغ  12369دصخ لذن ػلٔ الؼبئالد فٖ هخزلف الوٌبطك اللجٌبً٘خ،
ّرٌ ّْػذ ُزٍ األضبدٖ هب ث٘ي غٌن ّػجل رجشّع ثِب الوضذّْى هي هخزلف الوٌبطك ،ثبإلضبفخ إلٔ جِبد
هبًذخ هٌِب ّ Helping Hands ّ HCI ّ IHHالِ٘ئخ الخ٘شٗخ الؼبلو٘خ .ووب رؼبًّذ الجوؼ٘خ هغ
صٌذّق الخ٘ش فٖ داس الفزْٓ ّهؤعغخ اإلغبثخ اإلعاله٘خ اللز٘ي رْ ّصػبى دصص األضبدٖ خبسج لجٌبى.
ّلذ شبسن فٖ هششّع األضبدٖ هب ٗمبسة  100هزط ّْع.
أ ّهب هِشجبى األضذٔ فمذ جشٓ ػلٔ هذٓ ثالثخ أٗبم الؼ٘ذ فٖ أعْاق ث٘شّد ثبلزؼبّى هغ ششوخ
عْل٘ذٗش /أعْاق ث٘شّد ّثشػبٗخ ثلذٗخ ث٘شّدّ ،ر ّن افززبدَ أّل أٗبم الؼ٘ذ ثذضْس سئ٘ظ الوجلظ الجلذٕ
لوذٌٗخ ث٘شّد الوٌِذط جوبل ػ٘زبًّٖ .لذ ػبػ األُبلٖ ّأّالدُن أجْاء الفشح د٘ث رْافذ إلٔ الوِشجبى
هب ٗمبسة  4500شخصب ً هي هخزلف الوٌبطك ّهي ػ ّذح جٌغ٘بدّ ،ر ّن رْصٗغ  2000لؼجخ ػلٔ هؼظن
األّالد ّشبسن فٖ رٌظ٘وَ  80هزط ّْػب ً .رض ّوي الوِشجبى ألؼبة وشهظ ّألؼبة ًفخ ،ػشّضب ً هغشد٘خ
فٌّ٘خ ،صاّٗخ فٌْى ّأشغبل ،ثبإلضبفخ إلٔ ُذاٗب هزٌْػخ ّغ٘شُب هي األًشطخ الزشفِ٘٘خ.
ّأ ّهب دولخ الغلطبى هذوذ الفبرخ للذج ّالؼوشح فمذ اًطلمذ فٖ أّائل رٕ الذجخ إلٔ الذٗبس الومذعخ
ثوشبسوخ  150دبجب ً ّدبجّخ أد ّّا هٌبعه ّشؼبئش الذ ّج فٖ ج ّْ إٗوبًٖ هشٗخّ ،سافمِن هشبٗخ ّهؼشّفْى
هي الجوؼ٘خ لوغبػذرِن ّخذهزِنّ ،لذ ػبدّا إلٔ ث٘شّد عبلو٘ي.
ّهي الٌشبطبد األخشٓ الزٖ رض ّوٌزِب دولخ "له ًغؼٔ" هذبضشاد دٌٗ٘خ ّلمبءاد رؼجّذٗخ هي ّدٖ
األضذّٔ ،ػشب ًء خ٘شٗب ً دضشٍ  160شخصب ً دػوب ً لجشًبهج "ث٘زه ث٘زٖ" الزٕ رؼول هي خاللَ الجوؼ٘خ
ػلٔ رأُ٘ل هٌبصل أعش هذزبجخًّ ،شبط "هؼوْل هي الملت" الزٕ ر ّن خاللَ صٌغ الوؼوْل ثأٗذٕ ع٘ ّذاد
هزطْػبد فٖ الجوؼ٘خ ّرْصٗؼَ ػلٔ  35ػبئلخ هذزبجخ ،ووب ر ّن رمذٗن ث٘بة الؼ٘ذ إلٔ  253طفالًّ ،رفط٘ش
ػذد هي الؼْائل فٖ ْٗم ػشفخ.
ُزاّ ،وبًذ الِ٘ئخ اإلداسٗخ لذ اعزمجلذ الوٌِئ٘ي أّل ّثبًٖ أٗبم الؼ٘ذ فٖ هشوض هشٗن اثٌخ ػوشاى فٖ
ث٘شّدّ ،هشاوضُب فٖ الوٌبطك.

