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بيان صحفي – Press Release
اإلفطار السنوي الداخلي لجمعية اإلرشاد واإلصالح
ثذعٕح يٍ انٓٛئخ اإلداسٚخ ف ٙخًعٛخ اإلسشبد ٔاإلصالذ ٔرحذ عُٕاٌ "لًٛزُب أَذ" ،راللٗ
أعضبء ٔيزطٕعٕ ٔيٕظّفٕ اندًعٛخ يٍ ثٛشٔد ٔانًُبطك عهٗ يأدثخ إفطبس غشٔة ٕٚو انغجذ فٙ
 17حضٚشاٌ  2017ف ٙفُذق انكٕيٕدٔس ثٛشٔدٔ ،لذ ثهغ عذدْى يب ٚمبسة ال  600شخصبً.
اعزٓ ّم ثشَبيح انهمبء ثزالٔح يٍ انمشآٌ انكشٚى نهطبنت يحًذ غ ّضأ٘ ،ثعذْب سحّت عشٚف
انحفم اٞعزبر خبنذ طمٕػ ثبنحضٕس يُ ّْٕب ثأًّْٛخ ْزِ انهمبءاد انز ٙردًع أعضبء اندًعٛخ يٍ
يخزهف انًُبطك ٔاٞلغبو ،خبصّخ ف ٙشٓش انخٛش ٔانزمٕٖ ،شٓش سيضبٌ ،يش ّكضاً عهٗ عُٕاٌ
انهمبء "لًٛزُب أَذ" حٛث أٌ لًٛخ اندًعٛخ ْ ٙثعبيهٓٛب ٔيزطٕعٓٛب ٔيٕظّفٓٛب ٔثبإلَغبٌ انز٘ رمٕو
عهٗ خذيزّ اندًعٛخ طٛهخ انعبو.
ثعذْب أنمٗ سئٛظ اندًعٛخ ،انًُٓذط خًبل يح ٕٛكهًخ خبء فٓٛب:
ً
ك ٔعهُٛب ُ
اإلَغبٌ ٔف ّ
َحٍ أٚضب أٌ َزعبي َم يع ك ّم
ضهَُّ عهٗ
كثٛش ِي ًٍَّ خه َ
َ
"إخٕاَ ٙأخٕار ،ٙك ّش َو هللاُ
ٍ
ك كبٌ شعب َسَب ْزِ انغُخ ف ٙسيضبٌ (لًٛزُُب أَذ) .لًٛزُُب أَذ
إَغبٌ ثكم كشاي ٍخ
ٔاحزشاو ٔلًٛخ .نزن َ
ٍ
ٌ
فظ نٝخش .ٍٚفمًٛخ اإلَغب ٌِ حمٛمخً ْ ٙثبخزًب ِع ِّ
أٓٚب اإلَغبٌ ْٙ
إعالٌ عٍ َج ِز اَٞبَِ ٛخ ٔثز ِل انُّ ِ
ً
يدزًع يؤي ٍٍ ِ ٓٚذ ُ
ف إنٗ
ٚكٌٕ فشدا يٍ خًبع ٍخ يؤيُ ٍخ أٔ
انخٛش ٔثأٌ
ٔرعبَِٔ ِّ يع اٜخش ٍٚن َع ًَ ِم
َ
ِ
ٍ
َّالذ ٔاالصالذ .ف ٙاندًعٛخًَ ،بر ُج كثٛش ْح يٍ انًٕظفٔ ٍٛانًٕظفبد انزُٚ ٍٚخهِصٌٕ فٙ
انص ِ
ضحٌّٕ شكشاً ندٕٓدكى ٔخضا ُك ُى هللاُ ك َّم خٛشْ .
أعًبنِ ِٓى ،ال ٚحغجٌٕ ٔلزب ً نعًهِ ِٓى ،أٓٚب انًٕظفٌٕ انً َ
عٔ ٍٛيزط ّٕ ْ
ٌ
ف ٙاندًعٛخ أٚضب ً إخٕحٌ
عبد ال ٚحغجُُٓى انُبظ ُش إنِٓ ٛى إال ٔكأََّٓى يٕظفٍٛ
ٔأخٕاد يزط ّٕ َ
ضحٌّٕ شكشاً ندٕٓدكى
يزفشّغ ،ٍٛكٛفًب رُمَّ ْهذَ فٙ
يشاكض اندًعِ ٛخ ٔخذرَٓى ،أٓٚب انًزطٕعٌٕ انً َ
ِ
عشفذ حمٛمخً
ُ
انٕٛو أٞل انز٘ رغهّ ُ
ًذ فْ ّٛز ِِ انًغؤٔنِ ٛخ ف ٙاندًعٛخ
ٔخضا ُك ُى هللاُ ك َّم خٛش .يُ ُز
ِ
د لٛبدحً
َ
د اندًعِ ٛخ ٔرم ُّذ ِيٓب .يُ ُز انٕٛو أٞل ٔأَب أسٖ ف ٙانكثَ ٛش يٍ اٞخٕ ِح ٔاٞخٕا ِ
عجت َدبحب ِ
ْ
ْ
ً
ُ
د
سأٚذ اإللذا َو ٔانزفب ُع َم
كبَٕا أٔ أفشادا االْزًب َو ٔانًزبثعخ ثًغؤٔنٛخ،
َ
ٔانزعبٌٔ ٔردب ُٔ ِص انخالفب ِ
ٔانخٛش ف ٙثه ِذَب نجُبٌ
د اٞي ِم
د ي ًّب ٚشش ُذ انصذ َس ٔٚج ّش ُش ثبنخٛش .خًعٛزُُب ْ ٙإحذٖ يُبسا ِ
ٔانعمجب ِ
ِ
فخش ٔحت :لًٛزُب أَزى!"
ٔألٕل ن ُكى ٔثك ِّم
ٍ

