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 "رسالة تتىارثها األجيال"تحت شعار لإلرشاد واإلصالح  2019إطالق حملة األضحى 
 

ضاضوٌْٗا هغ حلوْ  ػ٘وا ضحىوأ ضاوكوأطل ت لموي  وؼ٘وا ضوطإلوأح ّضويوية ضاس٘مٗوا ضوصويه٘ا حول ِوأ 

صو٘اًأ حػوْ  " تػلي طئ٘ش ضاجوؼ٘ا ضاوٌِاس  وأ  هاْ٘ فٖ ب٘وأى تى، ح٘ث "طصأاا ت ْضطثِأ ضح ٘أ تاي إلؼأط "

ُووٖ طحوووا ب الك،وومٗا،  ثِووأ ضح ٘ووأ ا طصووأااُ طحوووٍا ُّاضٗووٍا، طصووأااُ يوواٍ  ّ ِووأط    طصووأاات ت ْضط ُٖوو إبوومضُ٘ن

ّيولي إاؤ ُوٖ ضامصوأاا ضا وٖ  ا٘سِمَ ِأ هي ظلوأت ضاكفم ّضاظلن ّضاوؼص٘ا إأ ًْط ضوٗوأى ّضاؼوا  ّضحالوي    

فوٌاي ضّاً٘أ فٖ صك٘ل ضااػْ  إاؤ ب    تبٖ ضحًك٘أء إبمضُ٘ن، ػلَ٘ ضاصي  ّضاضيم، ضاذٕ كأى تّهاً هجأًُاض يأبًمض ه

ِهلّاُ تبٌ٘أ إبمضُ٘ن، ُّْ ضاذٕ صّوأًأ "ضاوضلو٘ي" هي قكل، اٌكْى إلِاضء ػلٔ ضاٌأس هي بؼا ًكٌّ٘أ هاوا الأتن ضحًك٘وأء، 

 ًٌ،َم ضاِاضٗا ّضوٗوأى ّضحالي  "ّاٌَاِوَل ضامصأاا ّػلَ٘ ضاصي  ّضاضيم، 

ح٘وث ّضاثيث٘ي ػلٔ ضا وْضاٖ  ضاثأً٘االضٌا هس لفا تبمزُأ ه،مّع "تىا٘ا ضاؼ٘ا" ً،أ أت ت ضّوي ضااولا   

تمْم ضاجوؼ٘ا بأص مكأ   لكأت ضحىأحٖ ّذباِأ ّتْزٗؼِأ ػلٔ ضاوا أ ٘ي فٖ هس لف ضاوٌأ ق ضالكٌأً٘ا ّتصل إأ 

، ُذض بأوىأفا إأ ه،أطكا ضاجوؼ٘ا فٖ ه طْع 100، ّٗ،أطل فٖ ُذض ضاو،مّع حْضاٖ حّصا 12000ٗمأطب هأ 

اؼكوا  كووأ تموْم ضاجوؼ٘وا ب ْزٗوغضا وٖ ت لمِوأ يوٌاّ  ضاس٘وم ضا وأبغ اواضط ضاف وْٓ   "حولا "تىا٘ ك افلضوط٘ي ي٘وم

   ّث٘أب ضاؼ٘ا ػلٔ ت فأ  ضحصم ضاوا أ ا ىوي تً،طا ضااولا 

بأا ؼوأّى هوغ  "طصوأاا فومة ت ْضطثِوأ ضح ٘وأ فٖ ب٘مّت ٌٗطلق تاي ػٌْضى " هِم أًأً  تٗضأٌظّن ضاجوؼ٘ا تّ ُذض  

ّصط ب٘ومّت، همأبول  وأهغ هاووا ضحهو٘ي، صوأحا آب فٖ  13-12-11إلمكا صْا٘اٗم، ّبمػأٗا بلاٗا ب٘مّت، فٖ 

تاؼوأب ًفو ، ّتاؼوأب كومهش، ّتاؼوأب طٗأىو٘ا،  ضاوِم وأىٗ ضوّوي   او٘يً  10ػصومضً ااأٗوا  5هي ضاضأػا  ضا،ِاضء

ت ضوّوي كووأ   ؼوأم، ّي٘مُوأ هوي ضحً،وطا ضا مفِ٘٘وا  ّزّضٗأّػمّض ح٘ا ػلٔ ضاوضمة، ّفٌْى ّتإلاأ  ٗاّٗا، 

ُّوْ ً،أ  "إلكمّقا ضاؼ٘وا"  ّتً،طا تؼكّاٗا، بأوىأفا إأ ضحٗأم، ُذٍ فضل ػي ّهاأىمضت حٌٗ٘ا امأءضتضااولا 

 قلوْب إاؤ ضافمحوا إحالوأ  ضاوضوجا بِوا  فٖ ضاؼ٘ا يي  ٗؤحّى ضاذٗي ضح فأ  ػلٔ ُاضٗأ تك٘أس ػكأط  ػي تْزٗغ

حأ وأً  100ّضاجاٗم بأاذكم تًوَ ٗضوأفم هوغ ضاجوؼ٘وا إاؤ ضاواٗأط ضاومّاصوا كول ػوأم هوأ ٗموأطب اِن   ّت،ج٘ؼأ ضح فأ 

 ّحأ ا ىوي "حولا ضاضلطأى هاوا ضافأتح الاج ّضاؼوم " 

 قأػوا فوٖ ،ظِومضّ  12:30 ااأٗوا يوكأحأً  10:30 ضاضوأػا هويتض مكل ضاِ٘ئا ضوحضطٗا ضاوٌِئ٘ي تّ  تٗأم ضاؼ٘ا 

  ب٘مّت فٖ هاوا ضافأتح ضاضلطأى همكز

 


