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بيان صحفي – Press Release
عشاء اإلرشاد واإلصالح لدعم برنامج "بيتك بيتي"

ححج شعاس "ٌه ٔغعٚ "ٝإح١اء ٌ ُغَّٕت فضائً األعّاي ف ٟأٚائً ر ٞاٌحجت ،ألاِج جّع١ت اإلسشاد
ٚاإلصالح عشاء٘ا اٌخ١ش ٞاٌغٕ ٞٛاٌز٠ ٞعٛد س٠عٗ ٌذعُ بشٔاِج ب١خه ب١خٌ ٟخأ٘ٚ ً١حأث١ث ِٕاصي أعش
ِحخاجتٚ ،رٌه  َٛ٠اٌغبج  26آب  2017ف ٟف١الّ عٕجابت – بحّذ ْٚاٌض١عتٚ ،حضشٖ  170شخصاً.
اعخ ًٙاٌٍماء ِع اإلعالِ١ت ٌٕ١ا دٚغاْ ٔاصش اٌخ ٟسحبج باٌحضٛس ٚشىشث آي عٕجابت عٍ ٝاعخضافخُٙ
ٌٙزا اٌعشاء ،ثُ ِع حالٚة  ِٓ ٞ٢اٌزوش اٌحىِ ُ١ع اٌماسٜء حّضة اٌم١غ .ٟحالٖ وٍّت ٌشئ١ظ اٌجّع١ت
إٌّٙذط جّاي ِح ٛ١حطشَّق فٙ١ا إٌ ٝاٌشعاس اٌز ٞسفعخٗ اٌجّع١ت ٌّٕاعبت ع١ذ األضحٌ" ٝه ٔغع،"ٝ
ٚروش أْ اٌغع٠ ٟى ْٛهلل فِ ٟخخٍف اٌّ١اد :ٓ٠ف ٟاٌعبادة ٚاٌزوش ِع حأد٠ت ِٕاعه اٌحجٚ ،ف ٟاٌخ١ش
بئح١اء ُعَّٕت األضاحٚ ٟإععاد اٌّحخاجٚ ،ٓ١ف ٟاٌفشح ِع إطالق ِٙشجاْ األضحٚ .ٝأضاف" :لك
نسعى ...بأياد بيضاء وقلوب طاهرة نقيَّة هو شعار لقائِنا اليوم معكم ومع سيدات "بيتك بيتي" لنسعى
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أسعدن أهلها
عامر ْة منيرة،
ٚحح َّذثج ِغؤٌٚت بشٔاِج ب١خه ب١خ ٟاٌغ١ذة ٔذِ ٜح ٛ١سٚاط عٓ أ٘ذاف اٌبشٔاِج ٚأعّاٌٗ ٚإٔجاصاحٗ.
فاٌبشٔاِج اٌز ٞأطٍك ببذا٠ت ِخٛاضعت ،حط ّٛس اٌعًّ بٗ حخ ٝحُ خالي  7عٕٛاث حإِٔ٘ 176 ً١ضالً فٟ
ب١شٚث ٚضٛاحٙ١اٚ ،عاُ٘ بخحغ ٓ١أٚضاع ٘زٖ األعش اجخّاع١ا ً ٚصح١ا ً ٔٚفغ١اًٚ .حأًِ بذعُ أً٘ اٌخ١ش
ِٓ االعخّشاس بٙزا اٌبشٔاِج ٌشفع اٌّعأاة عٓ اٌىث١ش ِٓ األعش اٌّحخاجتٚ .شىشث وً ِٓ دعُ ٠ٚذعُ
ُبشص أُ٘ أعّاي بشٔاِج ب١خه ب١خ.ٟ
اٌبشٔاِج ِٕز أطاللخٗ حخ ٝا .ْ٢ثُ ُع ِشض فِ ٠ ٍُ١
ٚف ٟاٌخخاَ شىشث اٌغ١ذة دٚغاْ اٌحضٛس عٍِ ٝشاسوخ ُٙبحضٛس ٘زا اٌعشاء ٚدعّ ُٙاٌبشٔاِج،
ّٕ٘ٚأح ُٙبحٍٛي ع١ذ األضح ٝاٌّباسن.

