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 "وقفة تترك أثراً"تحت شعار لإلرشاد واإلصالح  2018إطالق حملة األضحى 

 

حسج شؼبس اٌغ٠ٕٛت ِغ زٍٛي ػ١ذ األضسٝ اٌّببسن أطٍمج خّؼ١ت اإلسشبد ٚاإلصالذ اٌخ١ش٠ت اإلعال١ِت زٍّخٙب 

ٚلفت دػٍٛة ٚصبش خ١ًّ، " اٌسح ٘ٛ سئ١ظ اٌدّؼ١ت إٌّٙذط خّبي ِس١ٛ فٟ ب١بْ أْ ٚأػٍٓ ."ٚلفت حخشن أثشاً"

ٚلفت ٔصٍش، ٚفخٍر، ٚسزٍّت، أػمبٙب دخٛي اٌؼشة إٌٝ د٠ٓ هللا  ..ٚلفٙب سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، حبؼٙب ػًّ

ت، أطٍمج بؼذ٘ب فٟ آفبق األسض، حٕشش اٌؼذي ٚاٌٙذا٠ ِّ  ٌٍٚسح .ت ٚاٌشزّت ب١ٓ إٌبطأفٛاخبً.. ٚلفتٌ زحٍ أز١ج أ

.ٚاإلزشاَ، ..فبٌخٍب١ت، ٚلفت ػبٛد٠ت ِٓ اٌؼبذ اٌز١ًٌ اٌفم١ش ٌّٛالٖ اٌغٕٟ اٌشز١ُ  ٚلفبث حشب٠ٛت ٌٍٕفٛط ٚإز١بٌء ٌٙب؛

ٚاٌطٛاف، ٚلفتٌ حشفغ فٟ لٍٛبٕب ِىبٔت اٌىؼبت ... ٚاٌغؼٟ، ٚلفتٌ حزوشٔب  ٚلفتُ حزًٌ ٚحدّشد ِٓ اٌذ١ٔب ِٚخبػٙب ..

ًٍّ ػٓ  بغؼٟ اإلٔغبْ فٟ اٌذ١ٔب ... ٚػشفت، ٟ٘ ٚلفت اوخّبي اٌذ٠ٓ، ٚػٌٙذ ٌٍّسبفظت ػ١ٍٗ، ... ٚاٌشخُ، ٚلفتٌ ٚحخ

بُٗ طب٘شاً ِٓ اٌش١طبْ ٚٚعبٚعٗ ٚأػٛأٗ ... ٚاٌسٍك ٚاٌخمص١ش، شؼبساْ ٌٍّؤِٓ اٌزٞ خشج ِٓ اٌسح ز١بً لٍ

ِّٗ  .. ٘زٖ ٚلفبث ِٓ اٌسح ف١ٙب إز١بٌء ٚٔٙضتٌ ألِخِٕب، ٚف١ٙب إز١بٌء ٌىً فشٍد ِٓ خذ٠ذ".اٌزٔٛة و١َٛ ٌٚذحٗ أ

 

ّّٓ اٌسٍّت  ٌٍغٕت اٌٛازذة ٚاٌثالث١ٓ ػٍٝ اٌخٛاٌٟ ِخخٍفت أبشص٘ب ِششٚع "أضس١ت اٌؼ١ذ" ٔشبطبث حخض

ٚحٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌّسخبخ١ٓ فٟ ِخخٍف إٌّبطك اٌٍبٕب١ٔت ز١ث حمَٛ اٌدّؼ١ت ببعخمببي طٍببث األضبزٟ ٚربسٙب 

، ٘زا ببإلضبفت إٌٝ ِشبسوت ِخطٛع 100، ٠ٚشبسن فٟ ٘زا اٌّششٚع زٛاٌٟ زّصت 12000ٚحصً إٌٝ ِب ٠مبسة 

وّب حمَٛ اٌدّؼ١ت اٌخٟ أطٍمٙب صٕذٚق اٌخ١ش اٌخببغ ٌذاس اٌفخٜٛ.  "اٌدّؼ١ت فٟ زٍّت "أضس١خه ٌفٍغط١ٓ غ١ش

 بة اٌؼ١ذ ػٍٝ أطفبي األعش اٌّسخبخت ضّٓ أٔشطت اٌسٍّت.بخٛص٠غ ٌؼبت ٚث١

      

ِٙشخب١ٔٓ فٟ ب١شٚث ٚػشِْٛ. ٠ٕطٍك ِٙشخبْ ب١شٚث حسج ػٕٛاْ "ٚلفت حخشن  أ٠ضبحٕظُّ اٌدّؼ١ت ٚ ٘زا  

آة فٟ أسض ٚاخٙت ب١شٚث اٌبسش٠ت  23-22-21ببٌخؼبْٚ ِغ ششوت ع١ٌٛذ٠ش، ٚبشػب٠ت بٍذ٠ت ب١شٚث، فٟ  فشزبً"

 24-23-22. أِب ِٙشخبْ ػشِْٛ ف١ٕطٍك أ٠بَ ١ٌالً  10ػصشاً ٌغب٠ت  5ِٓ اٌغبػت  four seasonsً ِمببً اٚح١

ٓ آة فٟ دٚزت ػشِْٛ شبسع ِشوض اٌسغٓ ِٚذسعت سف١ك اٌسش٠شٞ اٌشع١ّت.  ّّ أٌؼبة ٔفخ، اٌّٙشخبٔبْ ٠خض

ؼبَ، ٚغ١ش٘ب ِٓ ط ٚصٚا٠بٚأٌؼبة وشِظ، ٚأٌؼبة س٠بض١ت، ٚػشٚض ز١ت ػٍٝ اٌّغشذ، ٚفْٕٛ ٚأشغبي ٠ذ٠ٚت، 

 األٔشطت اٌخشف١ٙ١ت.

 

ّّٓ اٌسٍّت وّب  ٔشبط  ٚأٔشطت حؼبّذ٠ت، ببإلضبفت إٌٝ األ٠بَ، ٘زٖ فضً ػٓ ِٚسبضشاث د١ٕ٠ت ٌمبءاثحخض

 اٌّغدذ بٙذف فٟ اٌؼ١ذ صالة ٠ؤدْٚ اٌز٠ٓ األطفبي ػٍٝ ٘ذا٠ب أو١بط ٚ٘ٛ ػببسة ػٓ حٛص٠غ"شبشٚلت اٌؼ١ذ" 

ٚاٌدذ٠ش ببٌزوش أٔٗ ٠غبفش ِغ اٌدّؼ١ت إٌٝ اٌذ٠بس اٌّمّذعت وً ػبَ . ٌُٙ ٚحشد١ؼب األطفبي لٍٛة إٌٝ اٌفشزت إدخبي

 زبخبً ٚزبخت ضّٓ "زٍّت اٌغٍطبْ ِسّذ اٌفبحر ٌٍسح ٚاٌؼّشة". 100ِب ٠مبسة 

 

 عٕدببت، لبػت فٟ ِغبء، اٌثبِٕت ٌغب٠ت ػصشاً  6 اٌغبػت ِٓحغخمبً ا١ٌٙئت اإلداس٠ت إٌّٙئ١ٓ أٚي أ٠بَ اٌؼ١ذ 

 .ب١شٚث فٟ ػّشاْ ابٕت ُِش٠ ِشوض

 


