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  األخوة واألخوات 

اته  ر م ورحمة هللا و   السالم عل
ل عام یتكرر اللقاء بین أسرة دار الفؤاد من  فى مثل هذا الوقت من  الخیر وال عًا  ارك أعاده هللا علینا جم على مائدة إفطار شهر رمضان الم

ات   . والبر
  :أسمحو لى أن أصف هذا اللقاء

  بلقاء اُألخوة 
  ة لقاء المودّ 

ة    لقاء المح
فر عمل م  م أن أصف   : ما استسمح

  . قل أن یوجد له مثیل فى مؤسسات أخر  عمللقاء بین فر 
اة ونجاحات هذلقاء بین فر  ح اته ونجاحاته  م ا الصر عمل أمتزجت ح   . دار الفؤاد –ح الطبى العظ

ة مناره للطب فى مصرنا الحبی البنان  ه  شار إل ح  الجد والعمل والعطاء واإلخالص لهذا الصرح الطبى حتى أص   . لقاء بین فر عمل آَمن 
أبى إال وأن تظل دار الفؤاد متر   . عة على عرش وقمة الهرم الطبى فى مصر والشرق األوسطلقاء بین فر عمل 

عم ة إال  انة العال انت لتتبوأ تلك الم م، ودار الفؤاد ما  ملفأنتم أیها األخوة واألخوات أهم استثمار فى هذا الصرح الطبى العظ  كم وجهد
م على ما قدمتوه  ارك هللا ف عًا و ة إجالل وتقدیر وٕاعزاز لكم جم م وأخالقكم، فتح مو وعطاؤ   . ما تقدمونه لهذا الصرح العظ

س جمال عبد الناصر حیث قال م الراحل الرئ لمات للزع   : وتحضرنى فى هذا المقام 
ات سهل    إن بناء المستشف

ناء المصانع سهل   و
ناء المدار    سهل  سو

  ن بناء الرجال صعب ولك
ات والمصانع والمدارس م من بناء الرجال فر العمل الذ سوف یدیر المستشف قصد الزع   . و

ة فى  ة للشر ما تناول الحدیث ) الملح –مدینة نصر (، وموقف المشروعات من حیث التنفیذ 31/05/2017ثم تناول الحدیث النتائج المال
ضًا  ر إلى مجلس إدارة  01/07/2017المبنى الحالى قید التنفیذ والمقرر لها أن تنتهى فى  مشروعات اإلحالل والتجدیدأ الش ثم توجه 

ة على دعمه الدائم لإلدارة والعاملین   . الشر
عًا لخدمة هذا الصرح الطبى   . وفقنا هللا جم

  
 "وحفظ هللا مصر من كل مكروه وسوء"


