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الخطوة األولى

عندما يتطلب �ملقام �حلديث عن �إن�سان.. هو 
�لو�لد �لقائد و�لقدوة ، هنا تت�سابق �مل�ساعر ، 

وتقف �لكلمات عاجزة عن �للحاق بها .
والن �الألقاب لن ت�سيف ال�سمه �سيئا، دعوين 

�أحتدث عن » �لرجل » جمرد�ً، فقد منحني �رشف 
�لبنوة و�ال�سم و�لرعاية وربيت يف بيته، وعملت 

حتت قيادته، وتعلمت يف مدر�سته، ومل يكن بينه 
وبيني يوماً ما يعوق �رشف �القرت�ب منه �لو�لد 

�لقائد ؟!. 
و�أ�سدقكم �لقول ..�أن في�ض م�ساعر �الأبوة �لتي 

يحملها �لرجل علي كل من حوله.. �أ�سقائه و�إخو�نه.. 
�أبنائه و�أحفاده .. �لعاملني معه �أو حتت قيادته.. 

�ملو�طن �أي كان ، هو �سعور فطري خ�سه �هلل تعايل 
به ، وهو ي�ستمزجه وي�ستعذب ممار�سته مع �جلميع 

، وهم جميعاً يقابلون ذلك �لفي�ض مبا ي�ستحقه 
من عرفان وتقدير وحب ، ولكن كيف لنا ولهم �أن 

منلك �لقدرة علي �ملعادلة �أو رد �لدين ؟!!. 
هذ� �لرجل �لكبري بب�سا�سته ووده وح�سوره �لر�ئع 

دوماً ، وح�سن �إن�ساته ، وتو��سعه �جلم ، وحلمه 
و�سربه ، يدفع �لنا�ض الخرت�ق �أ�سو�ر هيبة �إطاللته 
ووقاره ، وجتاوز وهج مقامه ، لتبادله �حلب ، وكم 

عاي�ست �سخ�سياً ع�رش�ت �ملو�قف ت�سابق فيها 
�أطفال معوقون علي م�سافحة �لرجل وتقبيله 

و�حلديث �إليه بحروف قهرت �سعوبات �لنطق .
والأنني �رشُفت �سنو�ت باالنت�ساب �إيل �لقو�ت 

�جلوية �مللكية �ل�سعودية ، و�لهيئة �لعامة لل�سياحة 
و�الآثار و�لعمل حتت قيادته ، فقد �أُتيح يل �لتعرف 

علي جانب �أخر يف هذه �ل�سخ�سية �ملتفردة ، هو 
روؤيته �الإ�سرت�تيجية لق�سايا �لوطن ، ويف مقدمتها 
بناء قدر�ت ب�رشية متطورة قادرة علي �حلفاظ علي 
مقدر�ت �لوطن و�لدفاع عن منجز�ته وتطويره ، من 

خالل منظومة متكاملة ، قو�مها �الإن�سان �ملنتمي 
�ملوؤهل علماً وتدريباً ، و�الن�سباطية ، و�لتخطيط 
�لعلمي و�لدعم �ل�سخ�سي �لالحمدود وثقة مطلقة 

بتو�فق مع توجيهات �لقيادة .
و�ليوم وقد ْمن �هلل �سبحانه وتعايل علي �سلطان 

�خلري بال�سفاء ليعود �ساملاً معايف �إيل بلده و�أهله 
، ن�ست�سعر جميعاً �نه حتى ذر�ت تر�ب هذ� �لبلد 
�لطيب ترحب بلقائه ، وملا ال ؟! وهو كال�سجرة 
�لبا�سقة �لتي توؤتي �أكلها كل حني باأذن ربها ، 

وكم �جتمعت قلوب �ملو�طنني علي �لدعوة ل�سموه 
يف ظهر �لغيب باأن مين �هلل عليه بال�سفاء .

كيف لنا أن نملك القدرة

علي رد الدين ؟!

بقلم
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 

�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز
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الأمري تركي بن �سلطان بن عبدالعزيز يف حوار خا�ص مع»اخلطوة«:
ويل العهد . . اأب متفرد . . ي�سارك بفعالية يف مهام الأ�رشة.
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ويل العهد ..وجمعية الأطفال املعوقني..
�سرية تك�سف عمق القيم الإن�سانية يف �سخ�سيته املتفردة 
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�ض.ب8557 الريا�ض 11492
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مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

 بجدة
�ض.ب13213 جدة21493

ت:6224080)02( ـ ف:6224070)02(
Jeddah@dca.org.sa

مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز 
باملدينة املنورة

�ض.ب7187 املدينة املنورة
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مركز الأمري �سلمان بن عبد العزيز بحائل
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امل�شرف العام:

اأمني عام اجلمعية
عو�ص بن عبـد اللـه الغامـدي

رئيــــ�س التحرير:

خالد بن �سليمان الفهيد
نائب رئي�س  التحــرير:

ح�ســن حممـــد فــــــــــــــراج
مدير التحــرير:
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بـا�سم رئي�ض التحرير 
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 �ض ب 8557 الريا�ض 11492

هاتف :
4543913)01( ـ 4543917)01( 

ـ فاك�ض :
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الربيد الإلكرتوين :
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رقم الإيداع :
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 ردمد :
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 تعددت مبادرات �سمو 
ويل العهد الأمني 
..�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلطان بن عبد 
العزيز ويل العهد .. 
يف كل ركن من اأركان 
اخلري يف » مملكة 
الإن�سانية«  ..ورغم 
ذلك تبقى هذه العالقة 
الفريدة بني �سموه 
الكرمي وجمعية الأطفال 
املعوقني رمزًا زاخر 
الدللت خلريية �سخ�سية 
�سموه وعالمة بارزة فى 
تاريخ اجلمعية.

ولي العهد ..وجمعية األطفال المعوقين..
سيرة تكشف عمق القيم اإلنسانية

في شخصيته المتفردة  

يف اإفتتاح مركز امللك عبد اهلل بجدة



الخطوة العدد الرابع واخلم�سون ـ حمرم 1431 هـ ـ دي�سمرب 2009 م7

واأولياء   ، اأطفال اجلمعية  ومن هنا كان 
ا�شت�شعروا  من  اأول  وا���ره��م،  اأم��وره��م 
واأول  مر�ض،  من  ب�شموه  اأمل  مبا  احلزن 
وا�شتب�روا  الفرحة  قلوبهم  عمت  من 
خريا  بقدومه – حفظه اهلل – الى ار�ض 
وطنه الغايل بعد ان من اهلل عز وجل عليه 

بال�شفاء وال�شحة والعافية .
مدينة   ، املعوقني  االطفال  جمعية  اإن 
العهد  ول��ى  ل�شمو  وال��ع��رف��ان  بال�شكر 
ومادي  معنوي  دعم  من  به  حظيت  مبا 
– حفظه  ال��ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ت��ه  ك��ب��ريي��ن 
واأن�شطتها  وخدماتها  ملراكزها  اهلل- 
عقيدة  من  انطالقا  وذل��ك   ، وبراجمها 
بحيث  عظيمة  اإ�شالمية  ومبادئ  را�شخة 
بادر يف العديد من املرات بدعم مادي، 
كان يف اأغلبه االأ�شا�ض الذي انطلقت منه 
االأهايل..ومن  تربعات  لتلقي  اجلمعية، 
اإطالق  اهلل- مت  – حفظه  له  الوفاء  باب 
اجلمعية  مركز  على  الكرمي  �شموه  ا�شم 

يف املدينة املنورة.
وميكن االإ�شارة اإلى بع�ض اأوجه دعم �شمو 
ويل العهد للجمعية نظرا لكرثتها ومنها: 

يف حفل تو�شعة مركز امللك فهد بالريا�ض

يف و�شع حجر االأ�شا�ض ملركز االأمري �شلمان بحائل
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تو�شعة  مل�روع  الكرمي  �شموه  تربع   -
ورعايته  ري��ال  مبليوين  الريا�ض  مركز 
مركز  تو�شعة  افتتاح  حلفل  الكرمية 

الريا�ض يف 9 �شعبان �شنة 1416ه�. 
مركز  مل�����روع  ال��ك��رمي  �شموه  ت��ربع   -
خم�شة  مببلغ  املنورة  باملدينة  اجلمعية 

ماليني ريال. 
ري��ال  م��الي��ني  ع�����رة  مببلغ  ال��ت��ربع   -
باملدينة  اجلمعية  مركز  اأوقاف  حل�شاب 
امل���ن���ورة )م��رك��ز االأم����ري ���ش��ل��ط��ان بن 
الكرمي  �شموه  رعاية  ع�شية  عبدالعزيز( 
رم�شان   15 يف  امل��رك��ز  افتتاح  حلفل 

�شنة 1422ه�. 
- تربع �شموه الكرمي مببلغ ع�رة ماليني 
لدى  اخل��ريي،  حائل  ريال مل�روع وقف 
حجر  و�شع  حلفل  الكرمي  �شموه  رعاية 
بحائل، يف 25  اجلمعية  االأ�شا�ض ملركز 
 4 املوافق  1426ه���  �شنة  االأول  ربيع 

مايو عام 2005م.
- امل�شاعدة يف موافقة املقام ال�شامي 
املنحة  �ششرط  مششن  اجلمعية  اإعششفششاء  على 
جدة  مبحافظة  للجمعية  املخ�ش�شة 
على  �شاعد  مما  اجلامعة(؛  حي  )اأر���ض 

منذ تأسيس الجمعية..وأياديه البيضاء حانية على 
كل طفل معوق في مراكزها

مواقف رائعة ضمت سموه و أطفال الجمعية

يف حفل اإفنناح مركز املدينة املنورة
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ال يوجد مركز من مراكز الجمعية ..لم يحصل على 
نصيبه من مبادرات ولي العهد 

كل صروح الخير تتضاءل أمام حضوره القوي 
ودعمه السخي

ا�شتثمارها ب�شكل اأمثل. 
والعينية  ال��ن��ق��دي��ة  امل�����ش��اع��دات   -
التي  وغريها  واالإركاب  العالج  ونفقات 
ب�شفة  ���ش��واء  ال��ك��رمي  �شموه  يقدمها 
الكرمي  �شموه  بتوجيهات  اأو  �شخ�شية، 
من خالل موؤ�ش�شة �شلطان بن عبدالعزيز 
الذين  للمعوقني  اخل��ريي��ة  �شعود  اآل 

تزكيهم اجلمعية حلاجتهم. 
- امل�شاعدة يف موافقة املقام ال�شامي 
�شلمان  االأم�����ري  م��رك��ز  ت��ك��ل��ي��ف  ع��ل��ى 
الوطني  النظام  الإع��داد  االإعاقة  الأبحاث 
للمعوقني، وتربع �شموه الكرمي بكامل 
تكاليف اإعداد نظام حقوق املعوقني، التي 

زادت على مليون ون�شف املليون ريال. 
- ت�ريف �شموه الكرمي جائزة اجلمعية 
يف  وقبولها  بفوزه،  االإن�شانية  للخدمة 

دورتها الثالثة �شنة 1418ه� .
ثم   ، تعالى  اهلل  م��ن  ..وبف�شل  وه��ك��ذا 
متكنت  الكرمي  �شموه  خري  في�ض  من 
االإع��اق��ة  ق�شية  مواجهة  م��ن  اجلمعية 
وع�رين  �شتة  نحو  منذ  وع��الج��اً،  وقاية 
عاما ، وتقدمي خدماتها املجانية لالآالف 

من االطفال املعوقني .

يف اإفتتاح مركز االأمري �شلطان بن عبد العزيز باملدينة املنورة

يف حفل ت�شليم جائزة اجلمعية ل�شموه
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)علينا ا�ست�رشاف 
امل�ستقبل بطموح وعزمية 

واحلر�ص واالهتمام يف 
املواجهة اجلادة لق�سية 
االإعاقة وفق اأ�س�ص تقوم 

علي االأبحاث العلمية 
املتقدمة وا�ستثمار 

ومواكبة اأحدث ما مت 
ابتكاره يف جمال 
الرعاية والتاأهيل 

للمعوقني (

�سلطان بن عبد العزيز

ولي العهد ..
 منظومة من المشروعات اإلنسانية  
ترسي قواعد العمل المؤسسي الخيري

10الخطوة العدد الرابع واخلم�سون ـ حمرم 1431 هـ ـ دي�سمرب 2009 م
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مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية أحدثت نقلة 
في تحجيم سلبيات اإلعاقة وأسباب حدوثها 

الصندوق الخيري لعالج المرضى بمدينة سلطان بن 
عبد العزيز أبرز صور المسؤولية االجتماعية

    قاد �سموويل العهد الأمني  منظومة 
التي  الوطنية  وامل�رشوعات  الربامج  من 
منهجي  ب�سكل  الق�سية  لتلك  ت�سدت 
�سلبيات  حتجيم  يف  اأ���س��ه��م  متكامل 
الإعاقة وا�سباب حدوثها ب�سكل ملمو�س 
بتاأ�سي�س  اجلهود  تلك  �سموه  وت��وج   ،
اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة 
�سعود اخلريية التي اأحدثت نقلة يف هذا 
ال�سدد من خالل تبني عدد من الربامج 

منها :
- يف جمال تاأهيل الكوادر املتخ�س�سة :

تعك�ص الكلمات ال�سافيات ال�سابقات  ما حتظى به ق�سية االإعاقة واحتياجات املعوقني من 
اأولوية لدى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء ، وزير الدفاع والطريان واملفت�ص العام

للرتبية  برناجمها  وا�سلت  املوؤ�س�سة 
تخريج  ي�����س��ت��ه��دف  وال�����ذي  اخل��ا���س��ة 
يف  املتخ�س�سة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ف��اءات 

جمال تعليم ورعاية املعوقني ، والذي 
مع  بالتعاون  ع�رش  ال��راب��ع  عامه  يدخل 
العام  و�سهد   ، العربي  اخلليج  جامعة 

�سمو ويل العهد يرعى جمعية موؤ�س�سي مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
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املا�سي تفعيل برنامج جديد لالبتعاث 
اإلى  العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 
الدرا�سات  ل�ستكمال  اأمريكية  جامعات 
والرعاية  التاأهيل  جم��الت  يف  العليا 
لذوي الحتياجات اخلا�سة ، كما �سكلت 
برامج  ودعم  لتطوير  فريقا  املوؤ�س�سة 
الرتبية اخلا�سة يف اجلامعات والكليات 
ال�سعودية ،ويتولى هذا الفريق درا�سة  
الرتبية  اأق�����س��ام  وم��ن��اه��ج  اح��ت��ي��اج��ات 
الدائم  اخلا�سة يف اجلامعات والتن�سيق 
خمرجاتها  لتطوير  الأق�سام  تلك  بني 
لتحقيق  ع�رشية  خطة  الفريق  وتبني   ،

ذلك.
يف  املتخ�س�سة  العلمية  امل��وؤمت��رات   -

جمال مكافحة الإعاقة : 
العديد  تنظيم  يف  املوؤ�س�سة  اأ�سهمت 
من املوؤمترات امللتقيات العلمية التي 

بهدف  وذل��ك  الإع��اق��ة،  بق�سية  تعنى 
توفري قاعدة علمية تنطلق منها برامج 

الرعاية يف اململكة ومن بني ذلك: 
- امل��وؤمت��ر ال����دويل ال��ث��ال��ث ل��الإع��اق��ة 

والتاأهيل.
- موؤمتر الوراثة يف ال�سحة واملر�س .

- ندوة اعتالل الدم الوراثية .
والن�شاط  االنتباه  ا�شطرابات  ن��دوة   -

احلركي الزائد.
- امللتقي العلمي الأول ملراكز التوحد 

يف العامل العربي .
- ندوة تباين الوراثة الب�رشية.

- تبني اإن�ساء عدد من املراكز اخلدمية 
للمعوقني :

توا�سل  املوؤ�س�سة دورها الوطني الرائد 
التي  واملن�ساآت  املراكز  اإن�ساء  تبني  يف 

تقدم خدمات حيوية �رشورية للمعوقني 
وخ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي وح���ده احتفت 

املوؤ�س�سة باجناز ما يلي : 
- املكتبة املركزية الناطقة، والتي مت 

تطويرها خلدمة املكفوفني.
  - مركز التاأهيل ال�سامل بحفر الباطن 
الذي اأجنزته املوؤ�س�سة وت�ستعد لإهدائه 
ُيعد  الجتماعية  والذي  ال�سوؤون  لوزارة 
اإ�سافة متميزة ملنظومة العالج والتاأهيل 
اإمكانات  م��ن  ب��ه  يت�سم  مب��ا  باململكة 
وموا�سفات ومبا   �سيتيحه من خدمات 
متعددة للم�ستفيدين من اأبناء املنطقة  
مليون   )20( من  اأكرث  تكلفته  وبلغت 
 )450( ال�ستيعابية  ريال  وطاقته 
من  يعانون  ممن  اجلن�سني  من  �سخ�ساً 

الإعاقات ال�سديدة .
وامل��وق��ع  البيانات  ق��واع��د  حت��دي��ث   -
للرتبية  ال��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة  الل���ك���رتوين 

اخلا�سة .

فوق  املعوقني  خدمات  تطوير  جلنة   -
15 عاماً

فريق  اأعمال  بدء  املا�سي  العام  �سهد 
وال��ذي  املوؤ�س�سة  تراأ�سه  ال��ذي  العمل 
يتولى تفعيل تو�سيات اللجنة الوزارية 
لتطوير خدمات املعوقني ممن هم فوق 
املتطلبات  خ��الل  ح�رش  م��ن  ع��ام��اً   15
برعاية  العالقة  ذات  للجهات  الرئي�سية 
املوؤ�س�سة  ل��ت��ويل  مت��ه��ي��داً  امل��ع��وق��ني 
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املالية  وزارت���ي  م��ع  حيالها  التن�سيق 
واخلدمة املدنية.

-  م��دي��ن��ة ���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
للخدمات الإن�سانية :

العزيز  عبد  بن  �سلطان  مدينة  اأحدثت 
الإن�سانية نقلة نوعية متميزة  للخدمات 
والتاأهيلية  ال�سحية  الرعاية  برامج  يف 
للمعوقني وكبار ال�سن واإ�سابات العظام 
الأمر الذي باتت معه مركزا عالجيا عامليا 
مرموقا وحظيت بتقدير عال من العديد 

من الهيئات املتخ�س�سة.
املدينة  اأداء  الأرق��ام حجم  لغة  وتعك�س 

وتطورخدماتها خالل العام املن�رشم
- وا�سلت املدينة تنفيذ برامج عالجية 

وتاأهيلية مبتكرة منها:
العمود  اإ���س��اب��ات  ت��اأه��ي��ل  ب��رن��ام��ج    -

الفقري .
الدماغية  الإ�سابات  تاأهيل  برنامج    -

للم�سابني دماغياً .
-  برنامج تاأهيل مبتوري الأطراف 

-  برنامج تاأهيل اجللطات الدماغية .
والتدخل  الأط��ف��ال  تاأهيل  برنامج    -

املبكر 
ال����ع����ي����ادات  ا����س���ت���ق���ب���ل���ت  ك���م���ا    -

اخلارجية ع�رشات الآلف من املراجعني
م�ستوى  رف���ع  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة  وع��م��ل��ت 
العالجية  خدماتها  عن  املر�سى  ر�سا 
والتاأهيلية لت�سل اإلى 97% وهي ن�سبة 
ال��دويل،  امل�ستوى  على  مناف�سة  ُتعد 

املحولني  املر�سى  اأع��داد  تزايدت  كما 
للمدينة من القطاعات الأخرى املختلفة 

داخل اململكة وخارجها .
مهامها  اأداء  م��ن  امل��دي��ن��ة  ولتمكني 
عملت  املتخ�س�سة،  والتاأهيلية  الطبية 

املتميزة من  الكفاءات  ا�ستقطاب  على 
التمري�س  جمال  يف  والعاملني  الأطباء 
الأخرى  الطبية  والتخ�س�سات  والتاأهيل 
املختلفة لت�سيري اأعمالها بجودة ومتيز، 
فقد  الوظائف  توطني  برامج  ولتنفيذ 

برنامج جديد لالبتعاث بالتعاون الستكمال الدراسات العليا 
في مجاالت التأهيل والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة

مركز التأهيل الشامل بحفر الباطن أحدث مراكز 
الرعاية المتكاملة

مراكز مجهزة للرعاية الصحية في مشروعات 
اإلسكان الخيري
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بذلت املدينة جهوداً كبرية يف جمالت 
�سواء  فيها،  العاملني  وتطوير  تدريب 
برامج  خ��الل  من  اأو  العمل،  راأ���س  على 
املدينة،  خ��ارج  املتخ�س�س  التدريب 
امل�ستمر  التعليم  ب��رام��ج  اإل��ى  اإ�سافة 

لالأطباء والأخ�سائيني ال�سحيني،  
التوعية  باأهمية  املدينة  من  واإدراك���اً 
وق�ساياها  الإعاقة  جمال  يف  والتثقيف 
على  امل��دي��ن��ة  عملت  ف��ق��د  املختلفة 
للمر�سى  م��ت��ع��ددة  ف��ع��ال��ي��ات  تنفيذ 
�سملت جوانب ريا�سية وعرو�ساً م�رشحية 
�ساركت  كما   ، وترفيهية،  وثقافية 
امل��دي��ن��ة يف ال��ل��ق��اءات وامل��ن��ا���س��ب��ات 
�سمن  والدولية  املحلية  وامل��وؤمت��رات 

جمال اأعمالها.

ومتكنت املدينة من  حتقيق معدلت غري 
م�سبوقة يف جمال تطبيق معايري اجلودة 
وال�سالمة يف الرعاية املقدمة للمر�سى، 
اإ�سافة اإلى حتديث واعتماد العديد من 
مت  التنظيمية  ال�سيا�سات والجراءات 
واإكمال ع�رشات  ت��ام،  بنجاح  تطبيقها 
التدريب  العمل و  �ساعات  من  اللف 
العاملة  للطواقم  املكثف  والتعليم 
مب�ستوى  الرت��ق��اء  اأج��ل  من  املدينة  يف 
اجلودة واجتياز برامج العتماد الدولية.

كما حظيت املدينة بزيارة عدد من كبار 
جمالت  يف  واملتخ�س�سني  امل�سئولني 
اأعمالها، ولقيت تقدير تلك ال�سخ�سيات 

وثناءها على اإجنازاتها املختلفة،
ونفذت املدينة عدداً من برامج التعاون 

اعتمادها  مت  ك��م��ا  امل��ه��م��ة،  ال��دول��ي��ة 
منطقة  يف  للتاأهيل  متثيلياً  م��رك��زاً 
ال�سحة  منظمة  ِقبل  من  الأو�سط  ال�رشق 

العاملية.
املر�سى  ملعاجلة  اخلريي  ال�سندوق   -
املر�سى  لعالج  اخلريي  ال�سندوق  يعد 
مبدينة �سلطان بن عبد العزيز للخدمات 
الإن�سانية احدى �سور واأبواب امل�سوؤولية 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل�����رشك��ات 
واملوؤ�س�سات ومن�سوبي القطاع اخلا�س 
الذي  ال�سندوق  فهذا   ، املجتمع  خدمة 
توفري  يف  ي�سهم  املوؤ�س�سة  اأوج��دت��ه 
والتاأهيل  وال��رع��اي��ة  ال��ع��الج  تكاليف 
ل��ل��م��ئ��ات م��ن امل��ر���س��ى ال��ذي��ن حت��ول 
نفقات  حتمل  دون  امل��ادي��ة  ظروفهم 
عبد  بن  �سلطان  مبدينة  اخلدمات  تلك 
العزيز للخدمات الإن�سانية ، وخالل العام 
عالج  تكاليف  ال�سندوق  وفر  املن�رشم 
والتي  ومري�سة   مري�سا  ورعاية 840 

زادت علي 11مليون ريال.
وت�سمل برامج ال�سندوق اإلى جانب حتمل 

برنامج التربية الخاصة بالمؤسسة ساهم في تخريج 
العشرات من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال 

تعليم ورعاية المعوقين بالتعاون مع جامعة الخليج العربي

رعاية �سموه للموؤمتر الدويل الثالث  لالإعاقة والتاأهيل
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لربنامج  دعما  تقدمي  العالج  تكاليف 
وم�ستخدمي  امل��ب��ت��ورة  الأط����راف  ذوي 

الأجهزة امل�ساعدة،
وتتكون موارد ال�سندوق من التربعات 
وال���ه���ب���ات وال�������س���دق���ات والأوق������اف 
الرئي�س  ل�سمو  ك��ان  وق��د   ، وال��زك��وات 
ال�سمو  واأ���س��ح��اب  للموؤ�س�سة  الع��ل��ى 
ال�سبق  الأم��ن��اء  جمل�س  اأع�ساء  امللكي 
يف ت��اأ���س��ي�����س ودع����م ه���ذا ال�����س��ن��دوق 

وا�ستمرارية خدماته .
املن�ساآت ال�سحية التي اأهدتها املوؤ�س�سة 

للوطن يف جمال رعاية املعوقني :
- مركز التاأهيل ال�سامل بحفر الباطن :

وهو يعد اأحدث مراكز الرعاية املتكاملة 
وطاقته  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي 
ال�ستيعابية 450 �سخ�سا من اجلن�سني 
وي�����س��م وح�����دات ل��ل��رع��اي��ة ال��ع��الج��ي��ة 
اإيل  اإ���س��اف��ة  والتدريبية  والتاأهيلية 
واخلدمات  وال�سكن  اخلارجية  العيادات 
اأكرث من 20  الأ�سا�سية وبلغت تكلفته 
مليون ريال اإ�سافة اإلى نفقات التاأثيث 

والتجهيز.
م�رشوعات  يف  ال�سحية  الرعاية  مراكز   -

الإ�سكان اخلريي 
�سمن منظومة برنامج الإ�سكان اخلريي 
للموؤ�س�سة يف العديد من مناطق اململكة 
ال�سحية  للرعاية  م��راك��ز  اإق��ام��ة  مت   ،
م�رشوعات  من  م�رشوع  كل  داخ��ل  جمهزة 
الإ�سكان ال�سبعة ، بحيث يوفر كل منها 
خدمات الوقاية والعالج والرعاية الطبية 
الإ�سكان  من  للم�ستفيدين  ال�رشورية 
اخلارجية  العيادات  ، ومن ذلك  اخلريي 
وال���س��ت�����س��اري��ة ووح�����دات ع���الج الأ���س��ن��ان 
والإ�سعافات الأولية وجراحات اليوم الواحد .

لقطة من مدينة �سلطان للخدمات الإن�سانية
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�أ�صهر طفل معوق و�صاحب 
�أف�صل تعليق تلقائي بريء 
)�لطفل عبد �هلل �جلريد( مع 
�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري 
�صلطان بن عبد �لعزيز ويل 
�لعهد �لأمني نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء ووزير �لدفاع 
و�لطري�ن و�ملفت�س �لعام 
خالل زيارة �صموه �إلى حائل 
�لتي تناقلتها و�صائل 
�لإعالم باهتمام كبري ، يروي 
لل�صحافة مو�قف خا�صة مع 
�صموه، �إ�صافة �إلى رحلته 
�لعالجية خارج �لوطن على 
نفقة �صمو ويل �لعهد �لأمني 
وما تبعها من مفاجاآت غريت 
حياته و�أنقذته من موت حمقق 
نتيجة تقو�س ظهره كله 
�إ�صافة �إلى وقفات وحمطات 
تن�رش لأول مرة. 

 �أنت يف �لقلب وقد تز�من مع و�صولك �صحب من �ملطر
أشهر طفل معوق يكشف أسرار لقائه بسمو 

ولي العهد ورحلة ألمانيا العالجية

�سمو ويل العهد يحمل الطفل عبد اهلل
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�ملفاجاأة �لأولى من و�لده 
اأو���س��ح وال���د ال��ط��ف��ل الأ���س��ت��اذ ع��ادل 
اأكرث ما يحرجه هو عتب ابنه  اأن  اجلريد 
ال�سديد بعدم ا�سطحابه دوما اإلى �سمو 
اأحد  باأنه  منه  ظًنا  الأم���ن،  العهد  ويل 
اأ�سدقائي الذين ي�ساهدهم كثريا عندي 
اأ�سبح  حتى  دائماً،  وهو  اأنا  نزورهم  اأو 
الدائمة  اللحظات  اإح��دى  املوقف  ه��ذا 
)�سحك(  ج��و  يف  العائلة  جتعل  ال��ت��ي 
لرباءته وتعلقه بالأمري �سلطان.. وك�سف 
ب�سموه  يتعلق  جعله  ما  اأن  الطفل  والد 
اأكرث هو توا�سع �سموه وما خ�سه به من 
عيد  خالل  وخ�سو�سا  هاتفية  مكاملات 
اأهم  اأحد  اهلل  اأنهى عبد  اأن  الأ�سحى بعد 
واأ�سعب مراحله العالجية يف اأملانيا على 
اجلريد:  وقال  الأمن.  العهد  نفقة ويل 
ال�سيء  اهلل  لعبد  تعني  �سموه  م�سبحة 
الكثري الذي ل يعرفه الآخرون اأن اأغنية 
جتعل  التلفزيون  يف  ل�سموه  �سورة  اأو 
ت�سورها  ميكن  ل  ف��رح  حالة  يف  اهلل  عبد 
وهي بالفعل تلقائية ول يعلم عنها اأحد. 

يف �أملانيا ولدت من جديد 
وقال الطفل عبد اهلل اجلريد: اأنا اأكرثكم 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ب��ع��ودة  ف��رح��ا 
فقد  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  �سلطان  الأم���ري 
من  بف�سل  اأملانيا  يف  جديد  من  ول��دت 
ووقفته  ال�سخي  �سموه  بتربع  ث��م  اهلل 
اأعمل  اأو  اخ��رج  ل  ال��ي��وم  واأن���ا  احلانية. 
ومع  التلفزيون  اأم��ام  فقط  �سيء..  اأي 
لكل  ال�سعد  وجه  عودة  واأخبار  ال�سحف 
املحبوب  الأم��ري  وال�سعفاء  املحتاجن 
الأمري �سلطان بن عبد العزيز، واأ�ساف: 
اأت��رق��ب ع��ودة �سموه  واأن���ا  اأب��ك��ي  كنت 
خالل ذهابه اإلى العالج يف اخلارج وتزداد 
احلرقة يف نف�سي عندما ا�سرتجع مواقف 
الأبوية  وم�ساعره  معي  الكرمية  �سموه 

املتدفقة وكلمات �سموه يف الهاتف. 
�لكلى ز�دت متاعبي! 

عندما  ف���اج���وؤوه  الأط���ب���اء  اأن  وك�����س��ف 
الكلى  حالة  �سعوبة  التقارير  اأظهرت 
قد  وكنت  �سعبة  اأي��ام��ا  ع�ست  وق���ال: 
ذهبت اإلى اإجراء عمليات يف ظهري ولكن 
احلمد هلل الذي كان روؤوفاً بي وجتاوزت 
مراحل �سعبة وانتقلت اإلى مرحلة اأف�سل 
وهناك مراحل اأخرى قادمة وقد تاأخرت 
�سموه  عودة  ولعل  �سابقا.  اإمتامها  عن 

تفتح م��ن ج��دي��د اأب���واب الأم���ل جم��ددا 
ل�ستكمال مراحل العالج بعد اأن اطماأننا 

على �سموه )- حفظه اهلل -(. 
لقاء �صلطان غري! 

لقائي  ���س��ور   : اهلل  عبد  الطفل  وق���ال 
اأن  ب�سموه لزالت يف ذاكرتي ول ميكن 
متحى واأ�ساف قائال: ا�ستطعت خماطبة 
معي  تفاعلهم  و���رين  الأمل���ان  الأط��ب��اء 
اأملانيا  يف  العالجية  رحلتي  واأ�سبحت 
وممر�سات  اأطباء  مع  توا�سلي  يف  �سببا 
اأمل����ان يف امل��م��ل��ك��ة اأث���ن���اء م��راج��ع��ات��ي 
للم�ست�سفيات، وقال: لول اهلل ثم الأمري 
�سلطان لكان تقو�س ظهري �ساعف من 
خماطر موتي ولكن - وهلل احلمد - كان 

الأمري �سلطان البل�سم ال�سايف يل. 
وطالب عبد اهلل بتو�سيل ر�سالته ل�سمو 
اأنت يف القلب  ويل العهد الأمن قائال: 
وقد تزامن مع و�سولك �سحب من املطر 
على حائل وكاأنها ت�سور �سحب م�ساعرنا 
جتاهك فاأهال بك يا �سمو الأمري يف قلوبنا 

قبل الوطن.

) عن جريدة اجلزيرة(

عبد اهلل يتلقى العالج يف اأملانيا
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خ�ّص �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء ووزير 
الدفاع والطريان واملفت�ص 
العام»جملة اخلطوة« بحديث 
�ساٍف مبنا�سبة ح�سول �سموه 
على جائزة اجلمعية للخدمة 
الإن�سانية يف دورتها الثالثة 
1418 هـ. وذلك   – 1415
تقديرًا لدعم �سموه ال�سخ�سي 
والر�سمي للجمعية ..ورغم 
م�سي 15 عاماً على هذا احلوار 
الإن�ساين اإل اأن م�سامينه 
عك�ست روؤية وتوجيهات 
�سموه الكرمي جتاه الإعاقة 
واملعوقني والعمل اخلريي 
بوجه عام ،والتي مازالت حتى 
يومنا هذا واقعاً م�رشفاً. 

�سمو ويل العهد يف حوار خ�ّص به »الخطوة« قبل 15 عاماً

المعوقون في حاجة
إلى نوع مميز من الخدمات
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كيف بداأت �سموكم فكرة موؤ�س�سة 
�ســـلطان بن عبدالعزيـــز اخلريية ؟ 
وملاذا خ�ســـت املعاقني وامل�سنني 

بخدماتها؟
=  نبعت فكرة �مل�ؤ�س�سة من �إيجاد جهة 
تنظيمي���ة تعنى بتقدمي خدمات متميزة 
بدلً م���ن منح مالية، وذلك لأن �خلدمات 
عندم���ا تق���دم مل�س���تحقيها ف���اإن ذلك 
ي�سمن تقدمي عمل مميز لهم هم باأم�س 
�حلاجة �إليه،هذ� بالإ�ساف���ة �إلى حر�سنا 
عل���ى �إف�ساح �ملج���ال لأ�سح���اب �ل�سم� 
�مللكي �أع�ساء جمل�س �لأمناء لي�ساهم�� 
فيها م�س���اهمة مبا�رشة مادية �أو معن�ية 

يف هذ� �لعمل �خلريي �مل�سرتك.
هل هنـــاك نيـــة لإقامـــة مراكز 
تابعة للموؤ�س�ســـة يف مناطق خمتلفة 

من اململكة ؟
ولك���ن  لذل���ك،  ني���ة  هن���اك  نع���م   =
�لرتكيز من�س���ب عل���ى مقر �مل�ؤ�س�س���ة 
ب���ن    �س���لطان  مدين���ة   و�إن�س���اء 

عبد�لعزيز للخدمات �لإن�سانية.
كيـــف تـــرون �سموكـــم اخلطط 
امل�ستقبلية للتعاون بني املوؤ�س�سة 
اخلرييـــة   والهيئـــات   واجلمعيـــات 

الأخرى؟
للم�ؤ�س�س���ات  مكمل���ة  �مل�ؤ�س�س���ة   =
�خلريي���ة �لأخ���رى، وتدع���م ما تق����م به 
 ه���ذه �مل�ؤ�س�س���ات م���ن �أعم���ال مفي���دة   

يقرها جمل�س �لأمناء.
من بـــني اهتمامـــات املوؤ�س�سة 
دعم البحـــوث العلميـــة املتخ�س�سة 
املعوقـــني  رعايـــة  جمـــال   يف 
الـــذي  الوقـــت  يف   ، وامل�سنـــني 
توجد فيه هيئـــات متخ�س�سة توؤدي 
 هـــذا العمـــل  مثـــل مركـــز الأمـــري 
هـــل   .. الإعاقـــة  لأبحـــاث  �سلمـــان 
باإجـــراء البحوث  �ستقـــوم املوؤ�س�سة 
 عـــن طريقهـــا اأم ميكـــن اأن يتـــم 
التن�سيق مع هذه الهيئات لإجراء ما 

حتتاجه املوؤ�س�سة من اأبحاث؟
ودع���م  باإج���ر�ء  �مل�ؤ�س�س���ة  �س���تق�م   =
�ملتعلق���ة  و�لدر��س���ات  �لأبح���اث 
و�هتماماته���ا   عمله���ا  جم���ال   يف 
حتقيق���اً لأهد�فه���ا �ملر�س����مة وذل���ك 
و�ملبدع���ن  �ملفكري���ن  خ���ال  م���ن 
خ���ال     م���ن  �أو   و�ملتخ�س�س���ن، 
و�جلامع���ات  �ملعاه���د  م���ع  �لتن�س���يق 
�لأخ���رى،  و�لهيئ���ات  و�جلمعي���ات 

و�جلامع���ات  »�لأكادميي���ة«   �لعلمي���ة 
د�خل �ململكة وخارجها.

حتدثتم عـــن ر�سدكم مبلغ غري 
حمدد للموؤ�س�سة بـــل اأكدمت �سموكم 
 اأن كل مـــا متلكونـــه مهيـــاأ لدعـــم   
�سموكـــم  تـــرون  هـــل  املوؤ�س�ســـة 
يف  يوؤثـــر  اأن  ميكـــن  ذلـــك  اأن 
 عطائكم غـــري املحـــدود للجمعيات   

والهيئات اخلريية الأخرى؟
= نح���ن نق�س���د م���ا ذكرن���اه وذل���ك �إن 
�س���اء �هلل ل���ن ت�ؤثر يف دعمن���ا للجمعيات 

و�لهيئات �لأخرى .
كيف ترون �سموكم دور اجلمعية 
الأطفال  ال�سعودية اخلريية لرعاية 
 املعوقـــني وهـــل هنـــاك تخطيـــط 
يف  خرباتهـــا  مـــن  لال�ستفـــادة 
جمـــال خدمـــة املعاقـــني و مـــا هي 
 توجيهـــات �سموكـــم الكـــرمي بهذه   

  اخل�سو�ص؟
= �جلمعية �ل�س���ع�دية �خلريي���ة لرعاية 
�لأطف���ال �ملع�ق���ن تع���د رمًز �س���اخماً 
ه���ذ�    يف  �خل���ريي  �لعم���ل  رم����ز   م���ن 
�لبل���د �لعزي���ز ، وله���ا دور ب���ارز ولق���د 
�أعط���ت �جلمعي���ة بجه�ده���ا وخدماتها، 

ومبنا�س���بة ع�دة �س���م�ه �لكرمي �إلى وطن���ه و �أهله بعد �أن م���ّن �لرحمن �لرحيم عليه 
بنعمة �ل�سفاء و�ل�سحة و�لعافية، فاإنه ي�رشفنا �أن ن�ستعيد كلمات �سم�ه – حفظه �هلل 
– يف هذ� �حل��ر �لذي جاء ثرياً يف م�س���م�نه ، وغنًيا يف روؤ�ه �لتي يجب �أن ن�سرت�س���د 

بها على �لدو�م. 
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�س���معة    �لإعامي���ة   و�أن�س���طتها 
وم�ؤ�س�س���اته  �خل���ريي  للعم���ل  ح�س���نة 
م���ن �س���اهم  �ملختلف���ة فج���زى �هلل كل 
 يف �إقام���ة �جلمعي���ة، وق���دم له���ا �لدعم 
����رشرت  ولق���د  �جل���ز�ء  خ���ري  و�لرعاي���ة 
ب���ن  �لفعل���ي  �لتع���اون  ب���د�أ  عندم���ا 
خ���ال  م���ن  و�جلمعي���ة   �مل�ؤ�س�س���ة 
�مللك���ي  �ل�س���م�  �س���احب  �جتماع���ات 
ب���ن  �س���لطان  ب���ن  في�س���ل  �لأم���ري 
 عبد�لعزي���ز و�س���احب �ل�س���م� �مللك���ي 
�لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
�ملعاق���ن  ع���ن  علم���ي  بح���ث  لدع���م 
و�مل�ؤ�س�س���ة  �ململك���ة  م�س���ت�ى   عل���ى 
حري�س���ة عل���ى �أن ت�س���تفيد وتتع���اون 
م���ع �أي جه���ة هدفه���ا �لعم���ل �خل���ريي 
�هلل  مر�س���اة  �إل  تن�س���د  ول   �أ�سا�س���اً، 
تعالى، ومن ثم فاإنها �إن �س���اء �هلل �س�ف 

تقدم �أف�سل ما لديها للمحتاجن.
كيف تقيمون �سموكم اإ�سهامات 
املواطن يف جمالت العمل اخلريي، 
 وهـــل هنـــاك مـــن دعـــوة كرمية له  
   بهـــذا اخل�سو�ـــص من خـــالل جملة 

»اخلطوة«؟ .
م���ن  �نطاق���اً  �ل�س���ع�دي  �مل��ط���ن   =
�ل�س���محة  �لإ�س���امية  تعالي���م �رشيعتن���ا 
 وعاد�تنا �لعربية �لأ�س���يلة كرمي، �سمح،   
م���ن  لن���ا  كان  و�إن  خمل����س،  ودود، 
جمل���ة  خ���ال  م���ن  مل��طنين���ا  دع����ة 
 »�خلط����ة« فهي �أن يتلم�س����� م��س���ع 
�حلاجة لي�س���اهم�� بطيب نف�س بدعمها 
�بتغ���اء ملر�س���اة �هلل تعال���ى ومل���ا �أع���د 
م���ن  �س���بيله  يف  للمنفق���ن   �س���بحانه 
خ���ري عظي���م، وم���ن ث���م ع���دم �ل���رتدد 
يف م�س���اعدة �إخ��نه���م �ملحتاج���ن م���ع 
 �لتاأكي���د عل���ى �أهمي���ة �لإنف���اق �بتغ���اء 
ف���اهلل  ومر�س���اته  تعال���ى  �هلل  رحم���ة 
تعال���ى يرب���ي �ل�س���دقات لق�ل���ه )وما 

التزامنا مع المؤسسة لن يؤثر بمشيئة اهلل على 
دعمنا للجمعيات األخرى. 

 تنفق����� م���ن خري ي����ف �إليك���م و�أنتم ل 
تظلم�ن( ويف حديث »ما نق�س مال من 

�سدقة«.
يف جمتمعنا اخّلري يحظى فاعلو 
وحمبو اخلـــري بتقديـــر وافر يبعث 
 علـــى الر�سا كيف وجدمت حفظكم اهلل  
   هذه امل�ساعر من خالل ردود اأفعال 
التي يتلقاها �سموكم عقب مكارمكم 

اخلريية الدائمة؟
�أم���ر�ً  �إن تفاع���ل �مل��طن���ن لي����س   =
عار�س���اً ول ه���� ولي���د �لي�م ب���ل �ألفنا 
 �مل��طن���ن يتفاعل�ن ب�س����رة �إيجابية 
تتجاوز ح���دود �لتقيي���م �لعادين فلقد 

خربنا �أريحيتهم ومروءتهم و�س���هامتهم 
�أو    و�مللم���ات  �ل�س���د�ئد  يف   �س�����ء 
يف �أي���ام �لرخ���اء وما تد�ف���ع �مل��طنن 
عل���ى �س���ناديق �لتربعات تلبي���ة لند�ء 
�ملل���ك    �ل�رشيف���ن  �حلرم���ن   خ���ادم 
رد�ء  �هلل  �ألب�س���ه  ب���ن عبد�لعزي���ز  فه���د 
�ل�س���حة و�لعافي���ة مل�س���اعدة �إخ��نه���م 
�آخره���ا  ولع���ل  و�مل�س���لمن   �لع���رب 
م�ساعدتهم مل�سلمي �لب��سنة و�لهر�سك 
ح���ي  مث���ال  �إل  �أ�س���هر  ب�س���عة  قب���ل 
 و�س���اهد للقا�س���ي و�ل���د�ين عل���ى كرم 
   �مل��طن���ن �ل�س���ع�دين وتعاونه���م 

على �أعمال �لرب و�لتق�ى.
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مقال

معايل �لدكت�ر
 نا�رش بن �إبر�هيم �لر�سيد

سلطان
المواقف والسجايا

تعم �لفرحة �لغامرة �أرجاء �ل�طن حا�رشة وبادية، مبقدم �سم� �سيدي �ساحب �ل�سم� 
�مللكي �لأمري �سلطان بن عبد �لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �ل�زر�ء وزير 
�إلى  �ل�طن  �لفرحة حدود  �هلل، بل تتجاوز  �لعام حفظه  �لدفاع و�لطري�ن و�ملفت�س 
�ملحيط �لعربي و�لإ�سامي لتاأخذ �أ�سد�وؤها بعد�ً عاملياً لدى �لأ�سدقاء يف خمتلف 
لكل  تعني  �لفذة،  �ل�سخ�سية  وهذه  �لعظيم،  �ل�سم  �ل�سع�ب.فهذ�  وعامة  �لدول 
�لنا�س �لأمان و�لعطاء و�ل�فاء، وكل �ل�سيم و�ل�سجايا �ل�سمحة �لتي ُعرف بها �سم�ه � 
حفظه �هلل.فمنذ �أن غادر �ل�طن يف رحلته �لعاجية يف ت�رشين �لثاين )ن�فمرب 2008(
و�لقل�ب تخفق و�ملهج تلهج بالدعاء �أن مين �هلل على �سم�ه بال�سحة و�ل�سفاء، ملا 
�ل�سخ�سية وما حتتله من مكانة وت�ستاأثر به من حمبة وتقدير يف عقل  متثله هذه 
ووجد�ن وذ�كرة �ل�سع�ب و�لدول.ول �أدل على حب �لنا�س ل�سم�ه، حفظه �هلل، من �سيل 
�لتهاين �لتي تتدفق من كل حدب و�س�ب، ومظاهر �لبهجة و�ل�رشور �لتي تقروؤها يف 
حميا �ل�سغري و�لكبري �بتهاجاَ و�رشور�َ بع�دة �سم�ه �لكرمي �سليماَ معافى بعد ط�ل 
� رجل �مل��قف �لدولية  � حفظه �هلل  �أق�س م�ساجع �لقريب و�لبعيد.ف�سم�ه  غياب، 
�ل�سيا�سية  و�ل�سخ�سية  �لعامل،  لزعماء  �مل�ث�ق  �ل�دود  �ل�سديق  ب�سفته  بامتياز، 
�إلى  �ل�سيا�سية،  �لتفاوؤل يف خمتلف �لجتماعات  �إ�ساعة روح  �لقادرة على  �ليقظة، 
ة يف �لحتفاظ بان�سجامه �لذ�تي مع �بت�سامته �ل�سافية  جانب مقدرته وفطنته �لفذَّ
بطاقته  و�إعجابهم  �لعامل،  قادة  ثقة  ليح�ز  و�لدولية،  �لإقليمية  �مل��قف  �أحلك  يف 
�لتي ل تن�سب. وكلنا نفاخر بهذه �ل�سخ�سية، ونحمد �هلل على ع�دة �سم�ه �إلى �أر�س 
�ل�طن �ساملاً معافى، د�عن �مل�لى جلَّت قدرته �أن يدمي �سم� �سيدي �لكرمي ذخر�َ 
للباد و�لعباد، و�ل�ساعد �لأمين ل��لد �جلميع �لقائد �ملفدى �سيدي خادم �حلرمن 
�ل�رشيفن �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز � حفظه �هلل ورعاه. ولي�سمح يل �أخي �ساحب 
�أو�فق �سم�ه يف  �أن  �أمري منطقة مكة �ملكرمة  �لأمري خالد �لفي�سل  �ل�سم� �مللكي 

بيت �سعره �لذي يق�ل فيه: 

اأفاخر بعمي على النا�ص واأثني
وي�ستاهل البي�سا �ساليل كحيالن

ع�سو �رشف اجلمعية

*+

*+
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الأمري تركي بن �سلطان بن عبدالعزيز يف حوار خا�ص مع »الخطوة«:

ولي العهد .. أب متفرد
يشارك بفعالية في مهام األسرة.

�سمو ويل �لعهد مع عدد من �أبنائه
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في����ص م�س���اعر الأبوة التي 
يحملها �سمو الأمري �سلطان على 
كل من  حوله  توحي باأننا اأمام 
اأب متفرد .. كيف هو �س���لطان 

الأب ؟
-  �سي���دي �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
�سلطان ب���ن عبد�لعزيز ه���و بالفعل �أب 
متف���رد يف �س���احة �لرتبية فهو ي�س���ارك 
م�س���اركة فعلية يف مهام �لأ�رسة و�لرتبية 
وجميع من حول �لأمري �سلطان ي�سعرون 
بالألف���ة و�حلب..وحياتن���ا م���ع �س���يدي 

�لو�ل���د مليئ���ة باملو�ق���ف �جلميلة �لتي 
توؤكد �أن���ه �إن�س���ان يحمل �أ�س���مى معاين 
�لرحمة  و�لإيثار و�لتعاطف و�مل�سئولية 

و�ملجال ل يت�سع لذكرها.
ووده  بب�سا�س���ته  الرج���ل 
وتوا�سع���ه اجل���م وحلمه و�سربه 
يدف���ع النا�ص لخ���راق اأ�سوار 
هيبة اإطاللت���ه ووقاره لتبادله 
عالق���ة  ع���ن  م���اذا   احل���ب.. 

 �سموه باأحفاده ؟

- �لعالقة وطيدة بني �س���يدي و�أحفاده 
، و�أحف���اده يدرك���ون �أن �لأمري �س���لطان 
ب���ن عبد�لعزي���ز له دور كب���ري يف بنائهم 
�أفكاره���م  توجي���ه  يف  و�مل�س���اعدة 
وم�ساعرهم   ليكونو� �أع�ساء مفيدين يف 
وطنهم و�أع�س���اء �ساحلني قادرين على 
�أد�ء م�سوؤولياتهم �لفردية و�لجتماعية ، 
وما مييز �سموه �أنه يقود مدر�سة تربوية 

يف  ظل �أ�رسة ناجحة. 
م���ا ه���ي امل�ساح���ة الت���ي 
حتتلها امل���راأة ال�سعودية يف 

حوار / ح�سن فراج

و�سف �ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن �سلطان بن عبد العزيز ،م�ساعد وزير الثقافة والإعالم 
،�سمو ويل العهد باأنه »اأب متفرد ي�سارك بفعالية يف مهام الأ�رسة والربية« وقال الأمري تركي 
يف حوار خا�ص مع »اخلطوة«:اإن �سمو ويل العهد حري�ص على توجيه اأحفاده ليكونوا قادرين على 

اأداء م�ستويوؤلياتهم م�سريًا اإلى اأن �سموه ميلك فن التعامل مع الأطفال.

*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
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تعليم الفتاة .. أولوية في اهتمامات ولي العهد.

الوالد استشاري متخصص في مجال األطفال.

المعوقون .. فئة عزيزة على قلب سموه

يف  وتفوقه���ا  �لإ�سالمي���ة  �لتعالي���م  يف 
�لأم���ور �حلياتي���ة مب���ا يحف���ظ للمجتمع 

خ�سو�سيته.
عاي�سن���ا يف جمعية الأطفال 
املعوقني العديد من املواقف 
الإن�سانية التي  يت�سابق فيها  
معوق���ون  اأو  اأ�سح���اء  اأطف���ال 
عل���ى م�سافحة �سم���وه وتقبيله 
..   كي���ف ينظر �سموه  لالأطفال 

والطفولة؟
- ميتلك �سموه  فن �لتعامل مع �لأطفال 
و�لطفول���ة وقلبه �لكبري يحم���ل بد�خله 
�حلب لالأطفال و�لطفولة باأ�سمى معانيها 
ويتعامل م���ع �لأطفال مب���ا يتنا�سب مع   

عقل ووج���دان �سم���وه؟ وكيف 
ينظر اإلى دور املراأة ال�سعودية 

وم�ستقبلها ؟
- �مل���ر�أة �ل�سعودية له���ا مكان كبري يف 
عق���ل ووجد�ن �سمو �لأمري �سلطان فهي 
�لأم و�لأخت و�لبنت و�أرى �أن �سموه �أعطى 

�مل���ر�أة �ل�سعودية �لهتمام و�لعناية   يف 
جميع �ملج���الت ويركز )حفظه �هلل( على 
�لتعليم للم���ر�أة �ل�سعودية �لتي حظيت 
�لتعلي���م  �سهده���ا  كب���رية  بتو�سع���ات 
للمر�أة يف �جلامعات �ل�سعودية �ملتمثلة 
يف بناء مدن جامعية خ�س�ست للطالبات 
و�سي���دي �لأمري متم�سك بحق���وق �ملر�أة 

�سمو ويل �لعهد مع عدد من �أحفاده
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قدر�تهم وباأ�سلوب يتميز باأنه و�حد من 
�ل�ست�ساري���ني �ملتخ�س�س���ني يف جمال 
�لأطف���ال و�لطفولة، و�سمو �سيدي لديه 
�لعديد من �ملو�قف �لإن�سانية لالأطفال 
�لت���ي �ساهدمتوها عرب و�سائ���ل �لإعالم 

وهن���اك �لكث���ري �لتي ل يف�س���ل �سموه  
عر�سها �أو ن�رسها عرب و�سائل �لإعالم.

العطاء .. �سعور فطري منحه 
اهلل �سبحانه وتعالى ل�سموه، فهو 
ي�ستعذب  ممار�سته مع اجلميع 

.. م���ا هي اأكرث الأمور اإ�س���عادًا 
ل�سموه ،  وماذا يغ�سبه ؟

- تعلم���ت م���ن �سي���دي �لو�ل���د �لأم���ري 
�سلط���ان ب���ن عبد�لعزي���ز �لكث���ري م���ن 
�لأ�سي���اء �لتي منحها �هلل �سبحانه وتعالى 

�سموه يتو�سط  �أحفاده
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ل�سم���وه �ل�سع���ادة يف تقدمي م���ا ير�سى 
�هلل جلت   قدرت���ه يف خدمة دينه ومليكه 
ووطن���ه وغ�سبه يف �لتق�س���ري يف حقوق 
�أح���د   ه���ذه �لأمور �لدي���ن �مللك �لوطن 
وطبع���اً هذه �لأمور �سخ�سي���ة �كت�سبتها 
يف حياتي من �سيدي، وباملنا�سبة �لأمري 
 �سلط���ان بن عبد�لعزيز حلي���م .. حليم ..   
رغم كل م�ساغل �حلياة وظروف �لقيادة 

يف �لدولة.
قدم �سموه ملحمة يف ال�سرب 
على ال�سدائد ، وكان دوماً يف 
رحلة ا�ست�سف���اءه مثاًل للر�سى 
بالختب���ار.. حدثن���ا ع���ن هذا 

اجلانب يف حياة �سموه.
-   �سيدي �لو�ل���د من �ملوؤمنني �للذين 
ير�س���ون بق�س���اء �هلل وقدره ول���ه �لأجر 
�هلل وه���و  موؤم���ن  م���ن عن���د  و�ملثوب���ة 
باأفعال���ه و�أقو�ل���ه ومو�ق���ف �سم���وه يف 
�ل�سربو�لتحم���ل عديدة �أم���ل �أن يكتب 
�هلل له �لأجر و�ملثوبة ، وقال �لنبي �سلى 
�هلل عليه و�سلم »يقول �هلل تعال : �إين �إذ� 
وجه���ت �إلى عبد من عبي���دي م�سيبة يف 
بدن���ه �أو ماله �أو ولده ث���م ��ستقبل ذلك 
ب�سرب جمي���ل ��ستحيت منه يوم �لقيامة 
�أن �أن�سب له ميز�ناً �أو �أن�رس له ديو�ناً« . 

مب���ا تف����رس �سموك���م ه���ذا 
احلب اجلارف من كل من عرف 

�سموه؟
- �حلب �جلارف ل�سمو ويل �لعهد تاأكيد 
على �أن �هلل �سبحانه وتعالى �إذ� �أحب عبد�ً 
حبب فيه �لنا�س، كما �أن هذ� �حلب تاأكيد 
على �أ�سالة ه���ذ� �ل�سعب �لويف لقيادته 
و�أر�س���ه.. و�حلب �جلارف ل�سلطان �خلري 
ح���ب فطري عف���وي من قل���وب �سادقة 
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�إل���ى قل���ب طاه���ر ي�س���تحق ه���ذ� �حلب 
و�لوف���اء و�لو�قع �أن ه���ذ� �حلب متبادل 
بني �سلطان بن عبد�لعزيز �لإن�سان ويل 

�لعهد و�سعبه �لويف �ملخل�س.
الإعاق���ة  اأن  الوا�س���ح  م���ن 
املعوقني متثل  واحتياج���ات 
م�ساحة عري�سة من اهتمامات ورعاية 

�سموه .. ما هو تف�سريك لذلك ؟ 
-  �لإعاق���ة و�حتياجات �ملعوقني متثل 
م�ساح���ة عري�س���ة م���ن �هتم���ام �سم���وه 
ورعايته وخري �ساهد على ذلك موؤ�س�سة 
�آل �سع���ود  ب���ن عبد�لعزي���ز    �سلط���ان 
�خلريي���ة و�هتمام ورعاي���ة ودعم �سموه 
و�لهيئ���ات  و�ملوؤ�س�س���ات  للجمعي���ات 

�لت���ي تهت���م بالإعاق���ة و�ملعوقني على 
�مل�ست���وى �ملحلي و�لإ�سالم���ي و�لعربي 
�سم���وه  �هتم���ام  وكذل���ك  و�لعامل���ي.. 
باحل���الت �لفردي���ة �لت���ي  ت�س���ل �إل���ى 
ديو�ن���ه ومكتبه .. ومو�ق���ف دعم �سموه 
كبرية جد�ً لهذه �لفئ���ة �لغالية �لعزيزة 
عل���ى قلبه ول ي���ز�ل �لعط���اء و�لهتمام 

م�ستمر�ً من �سموه �لكرمي.

�سمو ويل �لعهد مع عدد من �أبنائه
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اأجمع اأع�ضاء جمل�س اإدارة 
اجلمعية على اأن عودة �ضاحب 
ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان 

بن عبد العزيز ويل العهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع والطريان 
واملفت�س العام ، اإلى اأر�س 

الوطن �ضاملاً معافى، يوم من 
اأيام الوطن ، التي �ضتظل 

على الدوام يف ذاكرة ال�ضعب 
ال�ضعودي الويف ، الذي كان 

منوذجاً يف الولء والنتماء 
لولة الأمر، والقيادة احلكيمة .

واأعرب اأع�ضاء جمل�س اإل 
دارة وم�ضوؤولو اجلمعية يف 

ت�رصيحات لـ« اخلطوة«  عن 
�ضعادتهم ب�ضالمة �ضمو ويل 

العهد وتقديرهم ملا تف�ضل 
به �ضموه من رعاية كرمية 

واهتمام بالغ لق�ضية الإعاقة 
واحتياجات املعوقني حيث 

قالوا يف ذلك :

اأع�ضاء جمل�س الإدارة وم�ضوؤولو اجلمعية:

ولي العهد ساهم في
تفوق المملكة إجتماعيًا وإنسانيًا

�أع�����������رب م���ع���ايل 
�ل�����دك�����ت�����ور ع��ب��د 
عبد  ب���ن  �ل��رح��م��ن 
 ، �ل�سويلم  �لعزيز 
نائب رئي�س جمل�س 
عن  �جلمعية  �إد�رة 
�لغامرة  �سعادته 
�لعهد  ويل  بعودة 
�لأم�������ن ���س��اح��ب 
�ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي 
بن  �سلطان  �لأم��ر 
نائب  �لعزيز،  عبد 
رئ���ي�������س جم��ل�����س 

�ل������وزر�ء وزي����ر �ل���دف���اع و�ل��ط��ر�ن 
�إلى  معافى  �ساملا  �لعام،  و�ملفت�س 
�أن هذ�  ، موؤكد�  �لغايل  �لوطن  �أر�س 
�لحتفاء �ل�سعبي ب�سموه لي�س بالأمر 
�مل�ستغرب فهو �سخ�سية �أجمع �ل�سعب 
�ل�سعودي مبختلف فئاته على حبها ملا له 
من مو�قف ت�سهد على حكمته و�إن�سانيته 
وعطائه �ملتو��سل كما �سهدت على رقي 

فكره وعظيم كرمه يحفظه �هلل. 
�إن  �ل�سويل���م:  �لدكت���ور  و�أ�س���اف 
�سلط���ان �خل���ر يحظ���ي مب�ساحة حب 
وتقدي���ر غ���ر حم���دودة م���ن �جلميع 
د�خل وخ���ارج �ململكة، حيث ل يخفى 
علينا ما يقوم به �سمو ويل �لعهد من 
م�ساعدة للفقر�ء ومو��ساة للم�ساكن 
ورعاي���ة للمعوق���ن وتق���دمي �لعالج 
للمر�سى و�مل�سابن. و�أ�سار �إلى �أن 
عطاءه جتاوز �حلدود وتخطى �ملحلية 
لنج���ده �لي���د �حلانية عل���ى كثر من 

�ملناطق �لفقرة 
فه���و  �لع���امل  يف 
من ت���رع بت�سعة 
ري���ال  مالي���ن 
غ�سي���ل  ملرك���ز 
كلوي يف بوركينا 
فا�سو �أثناء رحلته 
�لأخرة  �لعالجية 
وهو من تابع �أبناء 
كث���ر  يف  وطن���ه 
يف  ماآ�سيهم  م���ن 
�ل���دول �لأخ���رى، 
و�سلط���ان �خل���ر 
هو من حتظ���ى بدعمه �أكرث من 1200 

جمعية خرية يف خمتلف دول �لعامل. 
و�أو�سح نائ���ب رئي�س جمل����س �إد�رة 
�جلمعي���ة  �أن �بت�سام���ة �سلطان �خلر 
�ملعه���ودة �أعطت لأبن���اء �لوطن �أمال 
وتف���اوؤل نح���و م�ستقب���ل �أف�سل فقد 
����رب �أروع �لأمثل���ة يف ح���ب �لوط���ن 
حت���ى وه���و يف �أ�سع���ب �ملو�قف ويف 
رحلت���ه �لعالجي���ة كان يتاب���ع ويوجه 
ب�س���كل تتجل���ى فيه مظاه���ر �حلكمة 
و�مل�سوؤولية يف �لوقت نف�سه، م�سر�ً 
�إيل �أن ه���ذه �لتظاه���رة �ل�سعبي���ة يف 
ح���ب �سلطان �خلر ما ه���ي �إل ترجمة 
حقيقية مل�ساعر �سع���ب باأكمله �أجمع 
على حب هذ� �لرجل �لذي �أبهر �جلميع 
بابت�سامته �لهادئة وعطائه �لفيا�س 
وتفاوؤله �لذي ب���ث �لأمل بن �أبناء �لوطن 
�لغايل وحكمته �لر�سيدة يف م�ساندة مليكه 

حيث كان نعم �لأخ ونعم ويل �لعهد .

شخصية أجمع الشعب السعودي على حبها

د. �ل�سويلم
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يحتفل �لوطن بعودة 
�أح���د رم���وزه وق��ادت��ه 
�ساحب  �لعهد  ويل 
�ل�������س���م���و �مل��ل��ك��ي 
�لأم����ر ���س��ل��ط��ان بن 
ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �ل���ذي 
�ساأن  علو  يف  �ساهم 
و��ستقر�رها  �ململكة 
ون�����ه�����������س�����ت�����ه�����ا 
�لق�����ت�����������س�����ادي�����ة 
و�لتنموية.  لقد كان 
�سموه ول يز�ل ملهماً 

وم�سجعاً مل�سرة �لتطوير �ل�ساملة �لتي 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �سهدتها 
�جلانبن   ويف   ، �حلياة  مناحي  كافة  يف 
�لإن�ساين و�لجتماعي علي وجه �لتحديد  
�لأم��ر  �مللكي  �ل�سمو  ل�ساحب  ك��ان 
�سلطان بن عبد �لعزيز ب�سمات متفردة 
 ، للخر  �سلطاناً  تتويجه  عنها  ��ستحق 
�لطفال  جلمعية  �ملتميز  عطاوؤه  منها 
�ملعوقن ومركز �لمر �سلمان لبحاث 
م�روعاتهما  من  للعديد  وتبنيه  �لعاقة 
�لأمر  مدينة  �يل   ��سافة   ، وبر�جمهما 
للخدمات  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 
�لإن�سانية �لتي تهدف �إلى تقدمي خدمات 
وثقافية  وتربوية  و�جتماعية  �إن�سانية 
د�خل �ل�سعودية وحول �لعامل خر �ساهد 
ل  كبرة  ترعات  ول�سموه  ذل��ك،  على 
ميكن ح�رها قدمها للمر�سى و�لفقر�ء 
و�ملوؤ�س�سات  و�جلمعيات  و�ملحتاجن 
كبرة  �إ�سهامات  �إلى  �إ�سافة  �خلرية، 
قدمتها موؤ�س�سة �لأمر �سلطان بن عبد 
�ملو�طن  منها  ��ستفاد  �خلرية،  �لعزيز 

متعددة  جم��الت  يف 
�لإ�سكان،  بينها  من 
برنامج  ق���دم  ح��ي��ث 
بن  �سلطان  �لأم����ر 
عبد �لعزيز لالإ�سكان 
ن��ح��و  يف  �خل���������ري 
مئات  مناطق   �سبع 
�ل�سكنية  �ل��وح��د�ت 
�جل��اه��زة و�مل��وؤث��ث��ة 
ل���ل���م���و�ط���ن���ن م��ن 
�أ���س��ح��اب �ل��ظ��روف 
�خل��ا���س��ة ، و�م��ت��دت 
من  متفرقة  �أنحاء  �إل��ى  �ل�سخية  �أياديه 
�لعامل، حيث ترع �سموه باإن�ساء �ملركز 
�لإ�سالمي يف �ليابان، و�ملركز �لإ�سالمي 
يف تك�سا�س، و�ملجل�س �لأعلى للم�ساجد 
�لإ�سالمية للرتبية  �أملانيا، و�ملنظمة  يف 
ومركز  �ملغرب،  يف  و�لثقافة  و�لعلوم 
�ملغرب،  يف  �ل�رطانية  �لأم��ر����س  عالج 
و��سنطن،  يف  �ل��ت��اأه��ي��ل  وم�ست�سفى 
يف  �مل��ن��اظ��ر  جل��ر�ح��ة  �سلطان  وم��رك��ز 
لالأيتام  �ل�سعودية  و�ملدر�سة  كو�سوفا، 
عبد  بن  �سلطان  ومركز  باك�ستان،  يف 
يف  و�ل��ن��ط��ق  �ل�����س��م��ع  لتنمية  �ل��ع��زي��ز 
�لثقايف  �سلطان  �لأمر  ومركز  �لبحرين، 
يف �لنيجر.  ي�رفني يف هذه �ملنا�سبة �أن 
ب�سالمة  �ل�ريفن  �حلرمن  خادم  �أهنئ 
�أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  و�أدع���و   ، ع�سده 

يحفظ للوطن رجاله �لوفياء.

معايل الأ�ضتاذ
 عبد الرحمن بن عبد املح�ضن العبد القادر

نحمد �هلل ون�سكر ف�سله بعد �أن مّن 
بال�سف���اء و�لعافية على ويل �لعهد 
�لأم���ن �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي 
�لأم���ر �سلط���ان ب���ن عبد�لعزي���ز، 
ون�ساأل �هلل �أن يجعلها عافيًة د�ئمًة 
عل���ى �سم���وه �لك���رمي . ول �سك �أن 
�مل�ساعر �لفيا�سة �لتي غمرت كل 
�أرج���اء بالدنا بعودة �سموه بال�سحة 
و�لعافية لي�ست �أل �متد�د� ملكارمه 
�لعديدة، ومو�قف���ه �لنبيلة مع كل 
�أبن���اء �سعب���ه و�ن �ل�سعادة بقدومه 
منا�سب���ة  د�ئم���ا  �ستك���ون  �سامل���ا 

مباركة . 
و�عتق���د �أن �سع���ادة كل من�سوب���ي 
جمعي���ة �لأطف���ال �ملعوقن وعلى 
وج���ه �خل�سو�س �لأبن���اء �ملعوقن 
، بع���ودة �أمر �خلر ق���د ل متاثلها 
�سع���ادة ، فق���د كان –ول ي���ز�ل- 
 ، �لع���ون له���م  حفظ���ه �هلل- نع���م 
و�لي���د �حلاني���ة عليه���م ، فما �أكرث 
عطاي���ا ومكرمات �سم���وه للجمعية 
�ملعوق���ن،و�ن  ولالأطف���ال 
م�س���رة �جلمعية ز�خ���رة باملو�قف 
�لنبيل���ة مل�ساند�ت �سم���وه �لكرمي 
مل�روعاته���ا وخدماته���ا �ملجاني���ة 

لالأطفال �ملعوقن.
معايل الأ�ضتاذ
فهيد بن فهد ال�رصيف

مواقفه النبيلة 
مع كل أبناء شعبه

ملهم لمسيرة 
التطوير الشاملة

�لعبد �لقادر

�ل�ريف
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ة  ـّ أبـعـاٌد إنـسـاني
وطنـيـة عظيمة

�لفرح���ة لي����س له���ا ح���دود و�مل�ساع���ر 
ي�سع���ب و�س�فه����ا بع���ودة �سم���و ويل 
�لعه���د �س�ال�م�����اً م�ع��اف����ى وهلل �حلم���د 
و�مل�ن�ّة، و�أ�ساأل �هلل � ع�ز وج�ل � �أن ميد يف 
عمره بال�سحة و�لعافية وطاعة �لرحمن، 
و�أن ي�ُ�س����دد عل���ى طريق �خل���ر خ�ط�اه، 
و�أن يحفظه ُذخ�����ر�ً ل�ن�ا ولوطن�نا �لعزيز 
عل���ى قلوبنا. وما �أنا �إلّ ف�رُد من �آلٍف بل 
من مالي�ٍن م���ن �ملو�طنن و�ملقيمن 

�لذين ي�ساركونني �س���ادق �لأحا�س�ي��س 
�لق�لب�ي���ة وغ�م���رة �مل�ساع���ر �ملبتهج���ة 
بهذه �ملنا�سبة �ل�سعي�دة . و�حلديث عن 
�س�م����و �سيدي ويل �لعهد �لأمر �سلطان 
ب���ن عبد �لعزي���ز �آل �سع���ود – حفظه �هلل 
– ل�����ه جو�نٌب و�أب�ع�اٌد �إن��س�اني�ّة وطن�ي�ة 
عظيمة ، ف�ه����و �ل�ساع�د �لأي�م�ن ملليكنا 
�ملحب���وب عب���د �هلل ب���ن عب���د �لعزي����ز – 
حفظ���ه �هلل – وحم���ل ثقت����ه و�رت���كازه، 

�إن م�ساعر �ل�سعب 
ي  د ل�سع���و �
�لكرمية �ملفعمة 
و�ل���ولء  باحل���ب 
من �أعظم �لدلئل 
على ما تتمتع به 
�ملباركة  بالدن���ا 
من تالحم �أد�م �هلل 
على بالدنا وولة 
و�سعبن���ا  �أمرن���ا 
نعم���ة  �لك���رمي 
و�لأم���ن  �لإمي���ان 

�ساح���ب  ع���ودة  ..و�ن  و�لتعا�س���د 
�ل�سم���و �مللك���ي �لأم���ر �سلطان بن 
عبد�لعزيز �إل���ى �أر�س �لوطن �ساملاً 
معافًى ، وما لزمها من �سعادة عمت 
�لنفو����س و�لقلوب دلي���ل و�سهادة 
على عمق �لعالقة بن �سعب �ململكة 
وولة �لأمر – حفظهم �هلل. و�إذ� كانت 

جمعي���ة �لأطفال 
ق���ن  ملعو �
بدع���م  حظي���ت 
�سموه  وم�ساندة 
يف  �لك���رمي 
خمتلف خدماتها 
وم�روعاتها فاإن 
�لعهد  ويل  �سمو 
ول  كان  �لأم���ن 
يز�ل د�عماً قوياً 
�جلمعيات  ل���كل 
مبختلفة  �خلرية 
توجهاته���ا و�أهد�فه���ا �س���و�ء كانت 
�إن�ساني���ة �أو لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي. 
ون�ساأل �لعلي �لقدير �أن يجعل ذلك 
يف ميز�ن ح�سناته و�أن يجزيه عن كل 

�أعماله خر �جلز�ء.

الأ�ضتاذ عبداهلل بن �ضامل  باحمدان

سعادة عمت 
النفوس والقلوب

و�إجناز�ت�ه �لتي ل ي�سمح �ملجال ل�ردها 
مرتبطـــةٌ كـل االرتباط باإجنازات اململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودية على جميع �لأ�سعدة 
، ف�من���ذ �أن ن��ال ثق���ة �ملوؤ�س��س �لو�ل�د 
�ملل���ك عبد �لعزي���ز – طي���ب �هلل ثر�ه – 
ت�حم�ّل �مل�س�وؤولي�ات �ل�ج�ِ�س�ام و�مل�ه��ام 
�ل�ِع��ظام، فقد ك�انت عط�اء�ته �مل�ستمرة 
غي�ر �ملنقطع���ة يف كافة �ملنا�سب �لتي 
تق�ل�ّده����ا، نذك����ر منها تق�ل�ّ���ده من�سب 
 ، �لزر�ع����ة ووزي����ر �ملو��س���الت  وزي���ر 
و�آخ�ره����ا تق�ل�ّ���ُده من�س���ب ويل �لع�ه�د 
و�ملفت����س  و�لط���ر�ن  �لدف���اع  وزي���ر 
�لع����ام، �إذ �أر�س����ى �ملفاهي���م �حلديث���ة 
د�خل �سفوف �لق���و�ت �مل�سلحة ور�س�َم 
ل�ه�����ا خ�ُ�ط�َط �لتدريب و�لت�سل�ّح، ج�اع�الً 
من �لق���و�ت �ل�سعودي���ة �مل�سلحة درع�اً 

م�ن�ي�عاً لل�وطن وحدوده 
�أم�ّ�ا جان�ُب وب�ُ�ع�ْ�ُد �سم�ّوه �لإن��س�اين ف�اإن�ه 
نب���ع  د�ئ����ُم �لعطاء و�لب���ذل يف م�ساع�دة 
�لفقر�ء و�مل�ُ�سن�ّن و�ملعوقي�ن، و�إغ�اث�ة 
�ملحتاجن وبن�اء �ل���دور ل�ه�م. وع�م��ارة 
ب�ي����وت �لرح�م�����ن يف �أنح����اء �ملعم����ورة 

ك���افة. 
حمد�ً هلل على �سالمة �أمر �خلر .

الأ�ضتاذ حممد بن عبد العزيز اجلميح

�جلميح

با حمد�ن
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�ل���ذي نحتف���ل  �سم���و �لأم���ر �سلط���ان 
مبقدم���ه ميثل عالمة فارق���ة يف �لتاريخ 

�ل�سعودي.. 
. . . فه���و رك���ن �أ�سا�سي يف ه���ذ� �لكيان 
�ل�سع���ودي �ل�سامخ بحك���م موقعه كويل 
للعه���د ونائ���ب لرئي�س جمل����س �لوزر�ء 
ووزي���ر للدف���اع و�لط���ر�ن و�ملفت����س 

�لعام.. 
�خلر..و�ل�سماح���ة.. م�س���در  وه���و   .  .  .
و�حلب..بالن�سبة �إلىكل مو�طن �سعودي 
ينظ���ر �إل���ى وجهه..ف���رى في���ه �لأمل..
و�لر�حة..و�لتفاوؤل بكل �أ�سكاله و�ألو�نه

. . . وهو �لق���درة �ملتميزة على �لعطاء..
و�لبناء..و�لنماء..ب���كل ما �أ�سهم وي�سهم 
ب���ه يف تنمي���ة وتطوير ه���ذ� �لوطن منذ 
�أنيط���ت ب���ه م�سوؤولي���ة رئا�س���ة �حلر�س 
�مللكي ع���ام )1362ه����(  وحتى �أوكل 
�إلي���ه خادم �حلرم���ن �ل�ريف���ن �مللك 

القدرة المتميزة
 على العطاء

ي���وم و�سول �ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمر �سلطان ب���ن عبد�لعزيز ويل �لعهد 
نائ���ب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدف���اع و�لطر�ن و�ملفت�س �لعام �إلى �أر�س 
�لوطن �سيظل يوم���ا م�سهود� يف تاريخ �لعالقة بن �ل�سعب �ل�سعودي وقادته 
�لأب���ر�ر ..و�ن ��ستقب���ال �سمو ويل �لعه���د �لأمن بكل م�ساع���ر �لغبطة و�ل�رور 
و�لمتن���ان للمولى عز وج���ل بعودته �ساملا �إلى �لوطن �خل���ر هو يوم من �أيام 
�خل���ر ، و�ن �لف���رح �لذي عم كل ربوع �ململكة بع���ودة �سلطان �خلر، و�بتهاج 
عا�سمتنا �لغالية باأمرها �ملحبوب » �سلمان �لوفاء« ..هو عالمة بارزة يف �سجل 
مملكتنا �لإن�ساين. ون�سال �هلل عز وجل �أن يدمي على �سموه �ل�سحة و�لعافية و�أن 
يحفظ لنا قيادتنا �لر�سيدة و�أن يدمي على بلدنا �لطاهر نعمة �لأمن و�لأمان �إنه 

على كل �سيء قدير.
الأ�ضتاذ الدكتور حم�ضن بن علي احلازمي

عب���د�هلل ب���ن عبد�لعزي���ز م�سوؤولية ولية  
�لعهد ع���ام )1426ه�( فاأعطاها كل ما 
لديه من زخم �ملا�سي وخر�ته �لطويلة..
وعم���ل �إلى جو�ر �أخيه �مللك للقفز بهذه 
�لبالد �إلى �لقمة..يف عامل ل يحرتم �سوى 

�لأقوياء.. 

. . . وه���و �لعط���اء �ل���ذي ل يتوقف..ول 
ين�سب..ف���ال يوج���د جم���ال �إن�س���اين �إل 
وكان���ت له م�ساهمة في���ه.. ول حمتاج �إل 
و�أح�س به..ول مرفق �إل و�سارك يف بنائه 
وت�سييده..ول عمل خ���ري �إل وكانت له 

�ليد �لطولى فيه.. 
. . . وه���و �لإن�سان �ل���ذي فتحت له جميع 
�لقلوب �أبو�بها..و�تفق �لكبار و�ل�سغار 
عل���ى حمبته..وتقدي���ر جهوده..و�لثق���ة 
ل�ر�مته..و�لعتز�ز  ب�سدقه..و�لح���رت�م 
�أف���ق  �سدره..ورحاب���ة  بنخوته..و�سع���ة 
تفكره..حت���ى ل ي���كاد يختل���ف عل���ى 
�حرت�مه..و�لإ�سادة برجاحة عقله �ثنان يف 
هذه �لبالد..من رجال علم..�إلى مثقفن..
�إل���ى �سا�سة..�إلى رجال مال و�أعمال..�إلى 

�أكادميين..�إلى �أطباء..ومهند�سن..

د.ها�ضم عبده ها�ضم

يوم من أيام الخير

د. ها�سم

د. �حلازمي
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من نع���م �هلل عز وجل 
عل���ي �أبن���اء “ مملكة 
ق���دوم  �لإن�ساني���ة” 
�ل�سم���و  �ساح���ب 
�مللكي �لأمر �سلطان 
بن عبد�لعزي��ز ب�سحة 
�ر�س  �إل���ى  وعافي���ة 
�لوط���ن �لغايل ، وقد 
ف���رح  م�س���در  كان 
وحب���ور ل���كل �أف���ر�د 
�ملجتم���ع �ل�سع���ودي 
و�لعربي و�لإ�سالمي ، 

وقد �ظهر ذلك تل���ك �ملكانة �ملرموقة 
ل�سمو ويل �لعهد يف قلوبنا جميعا. 

�إن و�س���ول �سلطان �خلر �إلى بلد �خلر 
و�أر�سه���ا �لزكية �ملبارك���ة  �سيعد على 

�لدو�م يوما من �أيام 
ف�سم���وه   ، �لوط���ن 
رج���الت  م���ن  رج���ل 
�خلر عل���ى �ل�سعيد 

�ملحلي و�لعاملي .
فى  �خلرة  وجهوده 
�لأر����س  بق���اع  كل 
و�أيادي���ه  تقريب���ا، 
كل  �سملت  �لبي�ساء 
ذي حاج���ة ولذلك مل 
�إن  م�ستغرب���ا  يك���ن 
يكون �أح���ب �لألقاب 
�إلى قلب كل �أبن���اء �لوطن هو “�سلطان 

�خلر “. 
املهند�س طارق بن عثمان الق�ضبي

وصول سلطان الخير إلى بلد الخير كل معاني االستقرار

�لحتفالية �لتي فا�س���ت يف كل مناطق 
�لوط���ن، ل تعني جمرد �لف���رح �ل�سعبي 
و�لع���ارم بالع���ودة �مليمون���ة م���ن رحلة 
�لعالج لويل �لعهد �لأمن �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأم���ر �سلطان بن عبد�لعزيز - 
حفظ���ه �هلل -، �إمنا توؤكد عمق �لتالحم يف 
�لن�سيج �لجتماع���ي لل�سعب �ل�سعودي، 
بن قيادة تعي�س يف وجد�ن كل مو�طن، 

و�سعب �أ�سيل يقبع يف قلب �هتمامات هذه �لقيادة.
وهذه دلل���ة غر مبا�رة عل���ى ما تتميز 
به �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية من كل 
مع���اين �ل�ستق���ر�ر �ل�سيا�س���ي، و�لثقل 
�لجتماع���ي،  و�لتالح���م  �لقت�س���ادي، 
فالقيادة �حلكيمة، ممثلة يف �أحد رموزها 
،مرتبط���ة ب�سعبه���ا �رتباطاً وثيق���اً؛ لأنه 
حمك���وم ب�رعية �لبيعة و�ل���ولء، ومثبت 
ب�سهادة �لتاريخ ، ومتحقق بتنمية �ساملة 
لكل �لوط���ن، و�لتي �نعك�ست على حياة 
�ملو�طن ورفاهيته �إيجابياً، و�ل�سعي �إلى 
حت�س���ن م�ستوى �حلي���اة و�لأد�ء لكل ما 
يت�سل برفاهية �أبن���اء هذه �لأر�س وَمن 
يقي���م عليها؛ لذ� تاأتي �أل���و�ن �لفرح يف 
�ل�سو�رع و�مليادي���ن وعلى وجوه �لنا�س 
�بتهاجاً بعودة �سلط���ان �خلر من قبيل 
تاأكي���د بيعة ولية �لعه���د بعنو�ن �لولء 
و�ل�س���وق  �ل�س���ادق  بالف���رح  �ملم���زوج 
�ملتقد يف �لنفو�س، وكاأن �لأل�سن ترتجم 
مكنونات �لقلوب.. باأنك يا �سلطان �خلر 
و�لعطاء و�ملحبة يف قلوبنا.. ويف حماجر عيوننا.
الأ�ضتاذ عبد اهلل جنم اأباح�ضني

�لكلم���ات  تعج���ز 
م���ن  كث���ر  يف 
ع���ن  �ملنا�سب���ات 
�لتعب���ر �لدقي���ق 
عن �ملنا�سبة ومن 
�ملنا�سبات  ه���ذه 
�ساح���ب  ع���ودة 
�مللك���ي  �ل�سم���و 
�سلط���ان  �لأم���ر 
عبد�لعزي���ز  ب���ن 
ويل �لعه���د نائب 
جمل����س  رئي����س 

و�لط���ر�ن  �لدف���اع  وزي���ر  �ل���وزر�ء 
و�ملفت�س �لعام �إلى �أر�س �لوطن بعد 
رحلة �سموه �لعالجية �لتي �متدت �إلى 
�أكرث من ع���ام وتكللت بال�سفاء �لتام 
–وهلل �حلم���د- و�لت���ي ر�فق���ه خاللها 
�أمر �لوف���اء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 

بن  �سلمان  �لأمر 
�أم���ر  عبد�لعزي���ز 
�لريا�س.. منطقة 
�لكلم���ات  ف���اأي  
�إن  ميك���ن  �لت���ي 
�لتعب���ر  حت�س���ن 
عن هذه �ملنا�سبة 
�س���وى  �لعظيم���ة 
�لت�رع �إلى �لعلى 
�إن يرفل  �لقدي���ر 
�ل�سح���ة  ث���وب 
عل���ى  و�لعافي���ة 
�سموه �لك���رمي ويجعله عل���ى �لدو�م 
نر��س خر وعط���اء للوطن ، ويدميه 
ذخر�ً لأمته ولوطن���ه و�أن مينح وطننا 
مزيد�ً من �لرفعة و�لتطور ولقيادتنا 

�لر�سيدة �لعون و�لتوفيق.
املهند�س علي بن عثمان الزيد

نبراس خير وعطاء للوطن

�أبا ح�سن
�لق�سبي

م. �لزيد
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خدمات إنسانية 
وأعمال خيرية

يف ه���ذ� �لي���وم �ملجي���د تغم���ر �لفرح���ة 
�لقل���وب، ويع���م �ل����رور �أرج���اء �لوطن، 
وتله���ج �أل�سنتنا بحم���د �هلل و�سكره على 
ع���ودة �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �لأمر 
�سلطان بن عبد �لعزيز ويل �لعهد نائب 
رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء وزي���ر �لدف���اع 
�سليم���اً  �لع���ام،  و�ملفت����س  و�لط���ر�ن 
معاف���ى، ونب���ارك لوطنن���ا �لغ���ايل هذه 
�لع���ودة �ملبارك���ة لرمز �لعط���اء و�خلر، 
ونرف���ع، ل�سم���وه �لك���رمي، �أ�سم���ى �آيات 
باإجناز�ت���ه  عرفان���اً  و�لمتن���ان  �ملحب���ة 
�خل���رة، و�عت���ز�ز�ً بعطاء�ت���ه �لإن�سانية 
�لر�ئدة، ونبتهل �إلى �هلل عز وجل �أن ميّتع 
�سم���وه �لك���رمي بال�سح���ة و�لعافية ملا 
قدمه من خدمات �إن�سانية و�أعمال خرية 

د�خل �ململكة وخارجها. 
وبالطب���ع ، فاإنن���ا ل ن�ستطي���ع، يف ه���ذ� 
�ملقام، �أن نح�ر عطاء�ت �سموه �لكرمي 
�أو �أن نحي���ط باأيادي���ه �لبي�س���اء، �لت���ي 
�أ�سهم���ت يف �إ�سع���اد �ملو�ط���ن وحتقيق 
رفاهيته و��ستقر�ره، ولكننا نكتب كلمة 
وف���اء لنهر �خلر �ل���ذي يفي�س بالعطاء 
لوطنه، ونعر عما تكنه قلوبنا جتاه رجل 
عظيم ي�ستحق �أن يفخر به وطنه، وتعتز 
ب���ه �أمت���ه ملا منح���ه �هلل من حكم���ة بالغة 
وعقل ر�ج���ح ور�أي �سدي���د وقلب رحيم 
و�هتم���ام بهم���وم �لنا����س وحر�س على 
تلم�س �حتياجات �ملو�طنن. وح�سبنا �أن 
ن�سر هنا �إلى مناذج م���ن �أعماله �خلرة 
ومنه���ا موؤ�س�سة �سلطان ب���ن عبد �لعزيز 

م���ا قدم���ه �ساحب 
�مللك���ي  �ل�سم���و 
�سلط���ان  �لأم���ر 
عبد�لعزي���ز  ب���ن 
م���ن �أعم���ال خرية 
ت���دل  و�إن�ساني���ة 
حر�س���ه  عل���ى 
كل  عل���ى  �لد�ئ���م 
ما م���ن �ساأنه رفعة 
وحتقي���ق  �لأم���ة 
طموحه���ا فه���و مل 
ياأل جه���د�ً يف دفع 

�لتق���دم و�لنجاح على كل �مل�ستويات 
�خلرية وعلى وجه �خل�سو�س �خلرية 
و�لإن�ساني���ة ، فالأمر �سلطان �ساحب 
�لأي���ادي �لبي�س���اء �لت���ي �سملت كل 
�ب���ن م���ن �أبن���اء �ململك���ة و�مل�سلمن 
يف �لعامل���ن �لعرب���ي و�لإ�سالمي و�ن 
�ل�سع���ادة �لتي غم���رت بالدنا بعودته 
�مليمون���ة ف���كان م���ن �لطبيعي حيث 

�أن �أعمال���ه �سم���وه 
�أقو�ل���ه  �سبق���ت 
�لت���ي علمت  وهى 
�ل�سعودي  �ل�سعب 
قيم �لعطاء و�لوفاء 
.. فهنيئاَ لكل فرد 
من �أبن���اء �ململكة، 
�أ�سحاب  وخا�س���ة 
ت  ج���ا حتيا ل �
بع���ودة  �خلا�س���ة 
�لأمن  �لعهد  ولى 
�حلرم���ن  خل���ادم 
�لتق���دم  عجل���ة  لت�ستم���ر  �ل�ريف���ن 
و�لتنمي���ة و�لبن���اء يف بالدن���ا �لغالي���ة 
، ول يفوتن���ا �أن نن���وه بوف���اء  وعطاء 
�ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمر �سلمان 
بن عبد�لعزيز �أم���ر منطقة �لريا�س ، 
فق���د كان –حفظه �هلل-  قدوة حتتذى 

يف معاين �لإخوة و�لأ�سالة .
الأ�ضتاذ �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب

صاحب األيادي البيضاء

قباين

�ملهيدب

دعم و�هتم���ام بق�سية �لإعاق���ة و�أهمية 
�لبحث �لعلمي يف مو�جهة تلك �لق�سية.

الأ�ضتاذ اأ�ضامة بن علي ماجد قباين

�آل �سعود �خلرية، وم�ساريعها �لرئي�سة 
، وجمعي���ة �لأطفال �ملعوقن ومر�كزها 
وبخا�س���ة �ملرك���ز �ل���ذي يت����رف بحمل 
��سم �سموه يف �ملدينة �ملنورة ، وكذلك 
مركز �لأمر �سلمان لأبحاث �لإعاقة �لذي 
تف�سل �سم���وه بتويل من�س���ب �لرئي�س 
�لأعلى له يف �إطار ما يوليه حفظه �هلل من 
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عودته جسدت عمق التالحم في النسيج االجتماعي
�لإن�ساني���ة   مملك���ة  يف  �ل���كل  �إن 
يعي����س �لفرح���ة مبنا�سب���ة ع���ودة 
�سمو ويل �لعهد �إلى �أر�س �لوطن، 
فف���ي هذه �لأي���ام �ملفعمة باخلر 
ن�ستقبل �سلط���ان �لقلوب بعد �أن 
م���ن �هلل علي���ه بال�سف���اء و�لعافية 
وما هذه �لفرحة �لتي تعم �ل�سعب 
�لرت�ب���ط  دلي���ل  �إل  �ل�سع���ودي 
�لوثيق  بن قيادة هذ� �لبلد �لآمن 
ومو�طني���ه. و�سم���و �لأمر �سلطان 
بن عبد �لعزيز مل يقت�ر يف �لعمل 
عل���ى م�سوؤوليات���ه �لر�سمي���ة ب���ل 
جت���اوز ذلك �إلى جم���الت كثرة ، 
فكان ق���دوة يف �لإح�س���ان و�لكرم 

م���ن �أجم���ل �لتعب���ر�ت �لدقيق���ة عل���ى  
�سخ�سية �سمو ويل �لعهد �لأمن ما قاله 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر �سلمان بن 
عبد�لعزيز �أمر منطق���ة �لريا�س عنه – 
حفظ���ه �هلل:  ) �إن �لأم���ر �سلطان بطبعه 
من���ذ خلق ، وه���و موؤ�س�سة خري���ة بذ�ته 
، و�ساح���ب خر ، وي�سع���ى للخر ، وكل 
مكان يكون فيه لبد �أن يكون فيه عمل 
خر ، ف�سلط���ان بحق هو موؤ�س�سة خرية 
قائمة بذ�ته���ا ( ، و�إن �ل�سعادة و�ل�رور 
�ل���ذي غمر ربوع �ململك���ة كلها مبنا�سبة 

ع���ودة “ �سلطان �خلر” �إلى �ر�س وطنه 
�لغ���ايل لي�س مب�ستغرب عل���ى �أبناء هذ� 

�لبلد �لأمن ، وهو �متد�د ل�سيم �لوفاء ، 
�لتي مثلها �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر 
�سلمان بن عبد�لعزي���ز �آل �سعود حفظه 
�هلل ورع���اه برفقته لأخيه �سلطان �خلر ، 
مم���ا يعك�س �لتالحم �لوثي���ق ، و�لرت�بط 
�لتام بن �أفر�د هذ� �ملجتمع ، وينعك�س 
�إيجاب���اً وتر�بطاً عل���ى كل �أفر�د �ل�سعب 

�ل�سعودي . 

املهند�س عبد املح�ضن بن 
حممد الزكري

�لزكري

�ل�سالح
و�ل�سع���ي يف تلبي���ة  حاج���ات �ملعوزين 
ويف مقدمته���م �ملعوقون و�سجل �سموه 
حافل بعطاء غر حمدود جلمعية �لأطفال 
�ملعوق���ن ولق�سية �لإعاق���ة بوجه عام 

، ه���ذ� �إيل جان���ب موؤ�س�س���ة �سموه 
�خلرية وتع���دد جمالته���ا وتنوع 
عطائه���ا ، فقد ب���ات �سموه قدوة 
ح�سن���ة حتتذي لكل �أبن���اء �ململكة 
�لقادرين على �لب���ذل و�ل�سباقن 
دوم���اً لق�ساء حو�ئ���ج �لنا�س . ويف 
هذه �ملنا�سبة �أتوجه �إلى �هلل �لعلي 
�لقدي���ر ب���اأن ي���دمي عل���ى �سموه 
و�أن  و�ل�سع���ادة  �ل�سح���ة  �لك���رمي 
يحفظه لن���ا ، كما ي�رفني �أن �رفع 
ملقام خ���ادم �حلرم���ن �ل�ريفن 
�أ�سدق �لتهاين و�لتريكات بهذه 

�ملنا�سبة .

بندر بن عثمان ال�ضالح

امتداد لشيم الوفاء
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�لأ�ست���اذ  رف���ع 
�لغام���دي  عو����س 
�لع���ام  �لأم���ن 
جلمعي���ة �لأطف���ال 
�أ�سمى  �ملعوق���ن 
�لته���اين  �آي���ات 
�إل���ى مق���ام خ���ادم 
�حلرمن �ل�ريفن 
�هلل  عب���د  �ملل���ك 
�لعزي���ز  عب���د  ب���ن 
ع���ودة  مبنا�سب���ة 
�لأمي���ن  ع�س���ده 
�سم���و ويل �لعه���د 

�إل���ى  �لأم���ن �سامل���اً 
�أر�س �لوطن ، د�عياً �هلل �لعلي �لقدير 
�أن يحف���ظ لهذ� �لوط���ن �لغايل رجاله 

�لأوفياء.
وق���ال �لغام���دي: »�إن مظاه���ر �حلب 
و�لوفاء �لتي عمت كل �أرجاء �ململكة 
�لعه���د  ع���ودة �سم���و ويل  مبنا�سب���ة 
حفظ���ه �هلل جت�سد ما يحمل���ه �أبناء هذ� 
�لبل���د �لآمن م���ن حب وتقدي���ر وولء 
لقادتهم ، ويوؤكد عمق جذور �لعالقة 

�لوطيدة بن �أبناء 
قي���ادة  �ململك���ة 
،فنح���ن  و�سعب���اً 
غر  ��ستفتاء  �أمام 
م�سب���وق عل���ى م���ا 
�ملو�طنون  يكن���ه 
لرج���ل بذل يف �سبيل 
�لنفي�س وكان  وطنه 
م���ن  قريب���اً  دوم���اً 

�جلميع «.
�لغامدي:   و�أ�ساف 
»�إن  ع���ودة �سم���و 
�إيل  �لعه���د  ول���ى 
�ساملاً  �لوط���ن  �أر�س 
معاف���ى بحم���د �هلل ، وتوجي���ه خ���ادم 
�حلرم���ن �ل�ريفن �مللك عبد �هلل بن 
عبد �لعزيز باأن يتم تخ�سي�س نفقات 
�لحتفال مل�روع���ات خرية و�إمنائية 
�أمر يعك�س �سالم���ة توجهات قيادتنا 
وروؤيته���ا �لو�عي���ة لأولوي���ات �لوطن 
وم�ساحله �لعليا وهو ما  ميثل  در�ساً 
يف �لإد�رة و�لقي���ادة لي����س مب�ستغرب 

من قائد م�سرتنا يحفظه �هلل «.

�أمن عام �جلمعية:

عمق جذور العالقة الوطيدة بين أبناء المملكة قيادة وشعبًا

ثم���ة رجال �أك���ر من �ألقابه���م ،�أدو�رهم 
بحجم �أمة ،  �مل�سئولية قدَرهم وقدرهم 
، �لكلم���ات تتق���زم �أم���ام هاماتهم ، لذ� 
فاحلدي���ث عنه���م ياأت���ي د�ئم���اً مفعماً 
�لكلم���ات  فتق���ف  �مل�ساع���ر،  بت�ساب���ق 
عاجزة عن �للحاق بها، �إل �أن �سفيعي يف 
�أن �أم�سك بالقلم  لقتحم وجد�ن �لقارئ 
ه���و �إنن���ا �أم���ام منوذج���ن م���ن �لرجال 
يت�سابق يف دو�خلهم���ا �ل�سعور �لإن�ساين 
�لنبيل مع �حل����س �لوطني ليثمر� توجهاً 
خمل�ساً ومتفرد�ً للعط���اء بكل �إ�سكاله ، 
ل ن�ستطيع حياله �إل �لوقوف م�سدوهن 
نر�ق���ب فعلهم���ا ونتائج���ه ب���كل تقدير 
وعرف���ان وثقة يف بلد طي���ب ي�سارك يف 
�سناع���ة �لق���ر�ر في���ه رج���ال ��ستمزجو� 
�لعط���اء و�ملو�ق���ف و�مل�سئولية وكانو� 

�أهالً لها .
�أقول �إننى وعل���ى مدي �أكرث من عقدين 
م���ن �لزمن �رف���ت بالتع���رف  عن قرب 
علي جو�نب م�رقة يف حياة رموز متفردة 
من هوؤلء �لرجال يف مقدمتهم  �لأمرين 
�لكبرين �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمر 
�سلطان بن عبد �لعزيز ويل �لعهد نائب 
رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء وزي���ر �لدف���اع 
و�لط���ر�ن و�ملفت�س �لع���ام  ، و�ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي �لأمر �سلم���ان بن عبد 

�لعزيز  �أمر منطقة �لريا�س .
�أعود للحديث عن ذلك �جلانب �مل�رق يف 
حياة �لأمرين �لكبرين، وهو ما يوليانه 
م���ن �هتم���ام باملعوق���ن و�حتياجاتهم 
، فالأم���ر كم���ا ي���درك �ملهتم���ون بتلك 
�ملب���ادر�ت  �سق���ف  جت���اوز  �لق�سي���ة 
�خلري���ة �لت���ي يفي�س به���ا ر�سيدهما 
�ملثاب مب�سيئة �هلل عند �ملولى �سبحانه 
وتعال���ى _ جت���اوزه �إيل �أن �لرجلن باتا 
يقود�ن منظومة من بر�مج �لرعاية لتلك 
�لفئة �لغالية ي�سعب علي بع�س �لدول 

توفرها ! 
تلك �ملنظومة ت�سم���ل موؤ�س�سات علمية 
وبحثي���ة وخدمي���ة وتاأهيلي���ة وعالجي���ة 

نموذجان من الرجال متفردان في العطاء

�آل �ل�سيخ

�لغامدي

و�جتماعي���ة تتوفر لديه���ا كل مقومات 
�لعم���ل �ملوؤ�س�س���ي �ملتمي���ز مبنهجيته 

�لعلمية ودميومته وتطوره �ملتالحق .
فم���ا بن مدينة �سلطان ب���ن عبد �لعزيز 
للخدمات �لإن�سانية ،هذ� �ل�رح �لعالجي 
وجمعي���ة   ، �مل�سب���وق  غ���ر  �لتاأهيل���ي 
مر�ك���ز  وع����رة  �ملعوق���ن  �لأطف���ال 
وم�روع���ات تابع���ة له���ا تخ���دم �لآللف 
�لأطف���ال وذويه���م  ، وجمعي���ة ومرك���ز 
�لأمر �سلمان لأبح���اث �لإعاقة �لر�ئدين 
يف تر�سيخ قاعدة علمية لر�مج �لرعاية 
للمعوقن يف �ململكة ، وثالثة موؤمتر�ت 
دولية �أحت�سد فيه مئات �لعلماء و�خلر�ء 
، وجمل����س �أعل���ى  ونظام وطن���ي لرعاية 

�ملعوقن.
عبد اهلل بن حممد اآل ال�ضيخ



36الخطوة العدد الرابع واخلم�سون ـ حمرم 1431 هـ ـ دي�سمرب 2009 م

اأقامت مراكز اجلمعية يف 
عدد من مناطق اململكة 
مهرجانات احتفالية مبنا�سبة 
عودة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلطان بن عبد العزيز، 
ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
والطريان واملفت�س العام، 
اإلى اأر�س الوطن �ساملا معافى 
، ت�سمنت فعاليات ثقافية 
وريا�سية وتوعوية ، مب�ساركة 
اأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية 
ومن�سوبي املراكز من الأطفال 
املعوقني وطالب املدار�س، 
وعدد من امل�سوؤولني 
ورجال الأعمال وال�سخ�سيات 
العامة واأولياء اأمور الأطفال 
املعوقني واأع�ساء وع�سوات 
اجلمعية العمومية باجلمعية .

الأطفال ير�سمون م�ساعرهم على لوحات فرح بالعودة امليمونة

مراكز اجلمعية حتتفل بســــــــالمة ولى العهد 
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الأطفال ير�سمون م�ساعرهم على لوحات فرح بالعودة امليمونة

مراكز اجلمعية حتتفل بســــــــالمة ولى العهد 
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ال�سمو  �ساحب  اأعلن  املنا�سبة  وبهذه 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأميير  امللكي 
عبد العزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
، اأن جمل�س الإدارة قرر اإقامة وقف خري 
العزيز  عبد  بيين  �سلطان  الأمييير  با�سم 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
وزير الدفاع والطران واملفت�س العام، 
وذلك مبنا�سبة عودته �ساملاً معافى اإلى 
مكة  يف  الوقف  و�سيقام  الوطن،  اأر�ييس 
املكرمة، و�ستخ�س�س اإيراداته للإ�سهام 
اجلمعية  مراكز  ت�سغيل  نفقات  دعم  يف 

وخدماتها املجانية. 
اإن  �سلمان  بيين  �سلطان  الأمييير  وقيييال 
اجلمعية خ�س�ست قطعة اأر�س يف موقع 
مهم يف مكة املكرمة لإقامة ذلك الوقف 
الذي يحمل ا�سماً غالياً على اجلميع، ملا 
اجلمعية  على  بي�ساء  اأييياد  من  ل�ساحبه 
وكييثيير ميين ميي�ييروعييات الييعييمييل اخلييري 
الأميير  ورفييع  وخارجها.  اململكة  داخييل 
�سلطان بن �سلمان خلل تروؤ�سه اجتماع 
جمل�س اإدارة اجلمعية موؤخرا يف الريا�س، 
مقام  اإلييى  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى 
عن  نيابة  ال�ريفني،  احلييرمييني  خيييادم 
اإدارة اجلمعية وجميع من�سوبيها  جمل�س 
مبنا�سبة  وذويهم  املعوقني  والأطفال 
عودة ويل العهد، ، داعيا اهلل العلي القدير 
وال�سلمة  ال�سحة  �سموه  على  يدمي  اأن 
واأن يحفظه رمزا وقدوة للخر والعطاء 
�سلمان:<<  بن  �سلطان  الأميير  وقييال   .
والإنابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة  ي�رفني 
اأمناء  اإدارة اجلمعية وجمل�س  عن جمل�س 
الإعيياقيية  لأبييحيياث  �سلمان  الأمييير  مركز 
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األمير سلطان بن سلمان: الجمعية تقيم وقفًا خيريًا 
باسم سلطان الخير

أنشطة ثقافية ورياضية وتوعوية بالمراكز بمشاركة 
نخب المجتمع

اململكة  اأهنئ  اأن  كافة  ومن�سوبيهما 
�سيدي  بعودة  و�سعبا  وحكومة  قيادة 

�سمو ويل العهد اإلى اأر�س الوطن.
�سلمان  بيين  �سلطان  الأمييير  واأ�ييسيياف   
بع�ساً  يعلمون  الكثرين  ><اإن  يقول: 
�سلطان  الأمر  �سمو  مواقف  من جوانب 
فاإنني  ثم  وميين   ، والإن�سانية  اخلرية 
املييقييام  هيييذا  يف  �سيئا  اأ�ييسيييييف  ل  قييد 
اأولياء  من  الآلف  عن  بالإنابة  ولكني 

اأمور الأطفال املعوقني الذين جتاوزوا 
ظروف اإعاقتهم اأو الآخرين الذين مازالوا 
يحظون بالرعاية والتاأهيل بف�سل من اهلل 
ثم بكرمي دعم �سموه اأتوجه اإليه ب�سادق 
التهنئة ب�سلمة العودة فقد حمل �سموه 
لها  وت�سدى  الإعاقة  ق�سية  هم  دومييا 
مبنهجية �ساملة جت�سدت من خلل عديد 
وامل�ساريع  والييقييرارات  املييبييادرات  من 
الوطنية التي جعلت من اململكة منوذجا 

وعلجا  وقاية  الإعيياقيية  مع  التعامل  يف 
><اإن  قائل:  وا�ستطرد   .>< وحقوقا 
التي يحملها �سمو  الأبوة  في�س م�ساعر 
ويل العهد على كل من حوله واملواطن 
اأي كان هو �سعور فطري خ�سه اهلل تعالى 
به، الأمر الذي يبادله الآخرون حبا ووفاء، 
وكم عاي�ست، �سخ�سيا، ع�رات املواقف 
على  معوقون  اأطييفييال  فيها  يت�سابق 
اإليه  م�سافحة �سموه وتقبيله واحلديث 
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بحروف قهرت �سعوبات النطق والإعاقة 
لتنقل له ما قد يعجز عنه الكبار<<.

هذا وفى اإطار احتفالت اجلمعية بو�سول 
�سمو ولى العهد اإلى ار�س الوطن �ساملاً 
العزيز  عبد  بن  فهد  امللك  مركز  اأقييام 
مع  تزامنت   ، كبرة  احتفالية  بالريا�س 
للإعاقة  العاملي  باليوم  املركز  احتفال 
اأكرث من 500 طفل  �سارك فيها  ، وقد 
لرعاية  فهد  امللك  مركز  من�سوبي  من 
جانب  اإلى  بالريا�س  املعوقني  الأطفال 
الأهلية حيث  املييدار�ييس  عييدد من  طييلب 
مت اإطلق اأكرث من 9000 بالون يف �سماء 
اأيييام  من  يوما  منها  كل  ميثل  الريا�س 
،واأقيم  اجلمعية اإيل امتدت اإيل 25 عاماً 
واأركييان  املعوقني  للأطفال  جري  �سباق 
توعوية ، كما نظم املركز ندوات ثقافية 
مواجهتها،  وكيفية  الإعاقة  عن  تتحدث 
حظيت  ترفيهية  اأن�سطة  عدة  جانب  اإلى 
الدعم  اطار  يف  �سافول  جمموعة  برعاية 

الذي تقدمه املجموعة للجمعية. 
ن�سائية  اأن�سطة  فعاليات  انطلقت  كما 

بييقيياعيية الأميييير �ييسييلييمييان مبييقيير الأمييانيية 
ال�سمو  �ساحبة  برعاية  وذلك  بالريا�س 

املييلييكييي الأميييييرة رمي بيينييت طيييلل بن 
الفعاليات  ا�ستملت  حيث   ، عبدالعزيز 
واأن�سطة  خييدمييات  حييول  معر�س  على 
بقاعة  حفل  تنظيم  مت  كما   ، اجلمعية 
الأمر تركي ال�سديري مب�ساركة اأطفال 

اجلمعية الذين �ساركوا مب�رحية ، 
وفى مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
مت  بييجييدة  املعوقني  الأطييفييال  لرعاية 
تنظيم احتفالية كبرة مبنا�سبة و�سول 
�سمو ولى العهد ، مب�ساركة اأطفال املركز 
ترحيبية  عبارات  بكتابة  قاموا  الذين 
تعرب عن مدى فرحتهم بعودة �سمو ويل 
العهد ، وجاءت هذه امل�ساعر ال�سادقة 
تلحم  �سور  من  ك�سورة  الأطييفييال  من 
اأفراد ال�سعب مبختلف فئاتهم العمرية 
مدى  عن  وتعبرا  الر�سيدة  القيادة  مع 
فخرهم واعتزازهم بولة اأمرهم وعرفانا 
منهم ل�سموه الكرمي على مواقفه النبيلة 
اهتمام  من  يوليه  وملا  ال�سخي  وعطائه 
املجتمع  فئات  من  كفئة  بهم  ورعاية 
�سائلني اهلل عز وجل اأن ي�سبغ على �سموه 
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هذا و�سهد مركز الأمر �سلمان بن عبد 
املنا�سبة  بهذه  اي�ساً  بحائل  العزيز 
وفعاليات  اأن�سطة  تت�سمن  احييتييفييالً 
املركز  اأطفال  مب�ساركة  وثقافية  فنية 

وعييدد من طييلب املييدار�ييس ، كما اأقييام 
حفل  باجلوف  املعوقني  الأطفال  مركز 
 ، معر�س  اإقامة  �سمل  املنا�سبة  بهذه   ،

وفعاليات متنوعة .

لبا�س ال�سحة والعافية ويطيل يف عمره 
ويدميه فخرا لهذا الوطن.

كما اأقام مركز اجلمعية يف مكة املكرمة 
املركز  من�سوبي  مب�ساركة  احتفالية 
وامل�رفات  واملعلمات  الأطييفييال  ميين 
الأطييفييال  خللها  قييام  والأخيي�ييسييائيييييات، 
بكتابة ر�سائل تهنئة اإلى �سمو ولى العهد 
الأطييفييال  عييرب  كما   ، الو�سول  ب�سلمة 
الت�سكيلية  اللوحات  ميين  عييدد  بر�سم 
عن  تعبرا  الكرمي  ل�سموه  والتعبرية، 

�سعادتهم وفرحتهم 
عبد  بيين  �سلطان  الأمييير  مييركييز  واأقييييام 
احتفالية  امليينييورة  بيياملييدييينيية  الييعييزيييز 
متميزة مبنا�سبة عودة �سمو ولى العهد 
اأطفال املركز  ، وذلك مب�ساركة  الأمني 
وامل�سوؤولني واأولياء الأمور ،  حيث يتبواأ 
خا�سة  مكانة   « اخليير  �سلطان   « ا�سم 
لديهم ، فبالإ�سافة اإلى اأن املركز يحمل 
�رف  الكرمي  �سموه  فان  الكرمي  ا�سمه 
ليايل  من  واحييدة  يف  بافتتاحه  اجلمعية 

اخلر ب�سهر رم�سان عام 1422هي . 
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ت�رشفت » اخلطوة« منذ 12 
عاما بحديث خا�ص مع �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمري نايف 
بن عبد العزيز النائب الثاين 
لرئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير 
الداخلية ، وقال �صمو النائب 
الثاين يف هذا احلوارعن 
اأهمية املنهج الذي تبنته 
اجلمعية لتكرمي املبادرات 
اخلريية ، وذلك مبنا�صبة قبول 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
�صلطان بن عبد العزيز جلائزة 
اجلمعية للخدمة الإن�صانية  يف 
دورتها الثالثة ، كما كان 
�صموه قد تف�صل برعاية حفل 
ت�صليم جائزة اجلمعية للخدمة 
الإن�صانية يف دورتها الثانية 
ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
�صلمان بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة الريا�ص :

�صمو النائب الثاين يف حديث خا�ص لـ» الخطوة« قبل 12 عاماً 

قضايا المعوقين حظيت بدعم خاص من ولي العهد
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= اململكة تويل اهتماماً كبرياً باملعوق 
وق���د ب���داأ ه���ذا االه��ت��م��ام م��ع ب��داي��ات 
االجتماعية  التنمية  لربامج  التخطيط 
واالقت�صادية، وحتظى فئات املعوقني 
وق�صايا االإعاقة بعناية ورعاية والة االأمر 
اململكة  ا�صتطاعت  وقد  البالد  هذا  يف 
بحمد اهلل اأن حتقق للمعوقني م�صتويات 
من اخلدمات ما مل ت�صل اإليها كثري من 

الدول.
ال�صمو  �صاحب  يقدمه  ما  اأن  �صك  وال 
امللكي االأمري �صلطان بن عبدالعزيز من 
دعم م�صتمر يف هذا اجلانب لهو مبادرات 
اأثر  خرية يف هذا املجال، التي كان لها 
املعوقني  تاأهيل  ب��رام��ج  ا�صتمرار  يف 
الفئات  هذه  من  يجعل  مبا  وتطويرها 

مواطنني نافعني.
وك���ذل���ك اجل���ه���ود ال���ت���ي ي���ق���وم بها 
�صلمان  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الريا�ض   منطقة  اأمري   – عبدالعزيز  بن 
اإمي��ان  وال��ت��ي جت�صد  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف 
وتاأهيل  االإعاقة  ق�صايا  باأهمية  اجلميع 
االإن�صانية  املبادرات  وهذه  املعوقني، 
الوطنية كان لها االأثر الطيب يف ظهور 
االأعمال  رجال  جانب  اأخرى من  مبادرات 

واملح�صنني يف هذه البالد.
اإجماع  عن   الثاين  النائب  �صمو  واأج��اب 
والعديد  العمومية  اجلمعية  اأع�����ص��اء 
بخدمة  املعنية  واالأجهزة  الهيئات  من 
املعوقني على منح �صمو االأمري �صلطان 
للخدمة  اجلمعية  جائزة  عبدالعزيز  بن 

االإن�صانية .. قائال:
التي  واالإن�صانية  الوطنية  التوجهات   =
ظل  يف  اململكة  �صيا�صة  ب��ه��ا  تت�صم 
من  العديد  حققت  الر�صيدة  حكومتها 
 - امل�صتويات   كافة  على  االإجن����ازات 
بحمد اهلل- ومن ذلك ق�صايا املعوقني 

معنوي  بدعم  حظيت  التي  والتاأهيل 
ال�صمو  �صاحب  ل��دن  من  خا�ض  وم��ادي 
عبدالعزيز  بن  �صلطان  االأم��ري  امللكي 
ال��وزراء  جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب 
ووزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام.

)حينذاك(
يف  اهلل  بعد  الف�صل  ل�صموه  ك��ان  فلقد 
�صلمان  االأم��ري  مركز  وت�صجيع  تاأ�صي�ض 
الأب��ح��اث االإع��اق��ة وك��ذل��ك دع��م �صموه 
لبحوث  امل�صرتك  للمركز  املتوا�صل 
االأطراف ال�صناعية واالأجهزة التعوي�صية 
وبرامج تاأهيل املعوقني. ومن ثم فلن 
اجلمعية  اأع�صاء  يتوجه  اأن  غريباً  يكون 
باالإجماع  املعنية  الهيئات  من  وغريها 
ع��ل��ى م��ن��ح ويل ال��ع��ه��د ج��ائ��زة اخل��دم��ة 
االإن�صانية التي متنح لكل من اأدى عمالً 
يف  عادية  غري  م�صاهمة  و�صاهم  مميزاً 

هذا امليدان 

�صمو االأمري نايف يف اإحدى زياراته للجمعية
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     “ هن���اك جوائ���ز ت�رّشف اأ�صحابها عندما يح�صلون عليها ..وهناك جوائز تت�رشف باأ�صحابها عندما 
يقبلونها« ..لقد كان قبول �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري �ص���لطان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام جلائزة اجلمعية يف اخلدمة الإن�صانية 
يف دورتها الثالثة 1415 – 1418 ه�، مبثابة ت�رشيف للجمعية وجائزتها ، وتقدير لدعم �ص���موه 
ال�صخ�ص���ي والر�صمي للجمعية لتتمكن من حتقيق اأهدافها مبا يف ذلك تي�صري اأعمالها ومعامالتها 
وتربع���ات �صموه الكبرية مل�رشوع تو�صعة مرك���ز الريا�ش وم�رشوع املدينة املنورة وم�رشوع درا�صة 
النظ���ام الوطني للمعوق���ن وامل�صاهمة يف متويل البحث الوطني للمعاق���ن الذي يقوم به مركز 
الأمري �صلمان لأبحاث الإعاقة.. قامت اجلمعية بتقدمي جائزة اخلدمة الإن�صانية ل�صموه – حفظه اهلل- 

و�رشف اجلمعية بقبولها منذ نحو 12 عاما.

تقديرًا وعرفاناً ل�صموه يف دورتها الثالثة

جائزة الجمعية
شُرفت بقبول ولي العهد لها 
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م�رشوع بح���ث مر�ض �خل���رف، �إلى جانب 
م�س���اهماته يف خدمة �ملعاقني من خالل 
�إن�ساء �مل�ؤ�س�سات و�ملر�كز �ملهمة ذ�ت 
�لأهد�ف �لإن�سانية كم�ؤ�س�سة �سلطان بن 
عبد�لعزيز �خلريية ومركز �لأمري �سلطان 
للعل�م و�لتقنية ومركز �لأمري �س���لطان 
�لنم�ذج���ي �لعامل���ي لتنمي���ة �لطف���ل، 
و�ملرك���ز �مل�س���رك لبح����ث �لأط���ر�ف 
�لتع�ي�سي���ة  و�لأجه���زة  �ل�سطناعي���ة 
و�لهيئ���ات  �جلمعي���ات  وم�ساندت���ه 
و�ملر�كز �خلريي���ة �لتي تخدم �ملعاقني 
وتقدميه �لدعم لتاأ�سي�سها و��ستمر�رها 
و�إ�سهاماته ل�سال���ح �ملعاقني يف �لعامل 
�لعرب���ي و�لإ�سالم���ي مب���ا يف ذل���ك دعم 
�لبح����ث �لعلمي���ة و�لتج���ارب �حلديث���ة 
لتط�ير �أدو�ت �ملعاقني و�سبل �لعناية 
بهم وعالجه من ودعم �سم�ه للم�ؤ�س�سات 
�لتعليمي���ة و�لبحثي���ة وت�ف���ريه �ملن���ح 
�لدر��سي���ة مثل منح �لأم���ري �سلطان بن 
عبد�لعزي���ز م���ع جامعة �خللي���ج وكفالة 
�لأطف���ال م���ن ذوي �لحتياجات �خلا�سة 

مبركز �حلر�ك �لدويل �لبحريني.
وقال �لأم���ري �سلطان بن �سلمان بن عبد 
�لعزيز يف �مل�ؤمت���ر �ل�سحفي �لذي عقد 

يف ذل���ك �ل�ق���ت لإع���الن قب����ل �لأمري 
�سلط���ان بن عبد �لعزي���ز جائزة �جلمعية 
:« �جمع���ت �لر�سيحات �لتي وردت �إلى 
�لأمان���ة �لعامة جلائ���زة �جلمعية للخدمة 
�لإن�ساني���ة عل���ى �ختيار �ساح���ب �ل�سم� 
�مللك���ي �لأم���ري �سلطان ب���ن عبد�لعزيز 
�لنائ���ب �لث���اين لرئي�ض جمل����ض �ل�زر�ء 
ووزير �لدفاع و�لطري�ن و�ملفت�ض �لعام 
ورئي����ض م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد�لعزيز 
�آل �سع����د �خلريية، لنيل ه���ذه �جلائزة 
ويعت���ر �سم�ه ر�ئد�ً م���ن رو�ده، وقدوة 
ح�سن���ة فيه، فال���كل يعرفه – رعاه �هلل – 
�أبا حانياً، وم�جها رحيم���اً وباذلً �سخياً ، 
بلغت ن�سم���ات عطائه مناط���ق �ململكة 
�لبي�س���اء  �أيادي���ه  ولم�س���ت  جميعه���ا، 
�ملحتاجني من �ل�سغ���ار وكبار ومر�سى 
و�أ�سح���اء ، مع�ق���ني و�أ�س�ي���اء، ول يرد 

�سائالً، ول مينع طالباً.
جاء هذ� �لإجماع ، تاأكيد�ً من قبل �أع�ساء 
�جلمعي���ة �لعم�مية،و�لدو�ئ���ر �حلك�مية 
�لت���ي  �ملعني���ة  و�لهيئ���ات  و�ملر�ك���ز 
�سارك���ت يف �لر�سيح، عل���ى �أن �ساحب 
�ل�سم� �مللك���ي �لأمري �سلط���ان ه� �أول 
رو�د �لب���ذل و�لعطاء و�لعم���ل �لإن�ساين 

وفى ذل���ك �ل�قت كان �ساح���ب �ل�سم� 
�مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان رئي�ض 
جمل����ض �إد�رة �جلمعية ق���د �أعلن �نه بعد 
�لط���الع عل���ى نتائ���ج ��ستط���الع �أع�ساء 
�جلمعية �لعم�مية و�لر�سيحات �ل��ردة 
لأمان���ة �جلائ���زة من �جله���ات �حلك�مية 
و�ملر�ك���ز و�لهيئ���ات و�جلمعي���ات ذ�ت 
�لعالق���ة باملعاق���ني يف �ململك���ة قررت 
�للجن���ة �لإن�ساني���ة يف دورته���ا �لثالث���ة 
من���ح �جلائ���زة ل�ساحب �ل�سم���� �مللكي 
�لأمري �سلطان ب���ن عبد�لعزيز �آل �سع�د 
�لنائ���ب �لث���اين لرئي�ض جمل����ض �ل�زر�ء 
ووزير �لدفاع و�لطري�ن و�ملفت�ض �لعام 
و�لرئي����ض �لأعل���ى مل�ؤ�س�س���ة �سلط���ان 
ب���ن عبد�لعزيز �خلريي���ة ورئي�ض جمل�ض 

�لأمناء .
نظ���ر�ً  �لقر�ر:�ن���ه  حيثي���ات  يف  وج���اء 
لهتمام �سم�ه �مل�ستمر بق�سايا �لإعاقة 
�ملعاق���ني، وتروؤ�س���ه �للجن���ة �ل�ز�ري���ة 
�ملعاق���ني  �أو�س���اع  لدر��س���ة  �لعلي���ا 
باململك���ة، وم�ساندت���ه �لد�ئمة ملختلف 
فئات �ملعاقني، وحر�سه على ت�فري ما 
يلزمه���م وعالجهم ومت�يله ع���دد�ً كبري�ً 
من �لر�م���ج و�مل�رشوعات �لإن�سانية مثل 

    األمير سلطان بن سلمان: 
سلطان الخير ال يرد سائاًل 

وال يمنع طالبًا
ويل �لعهد يف حفل جائزة �جلمعية
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يف ه���ذه �لب���الد �ملبارك���ة و�إق���ر�ر ب���اأن 
�سم�ه �لكرمي �أهل ل���كل تكرمي، خا�سة 
بع���د �أن تّ�جه م��طن� �ململك���ة �سلطاناً 
للخري، كيف ل ، وه� �لذي ما فتئ يقدم 
�لدع���م �مل���ادي و�ملعن�ي لأعم���ال �لر 
و�لإح�سان،ويفتتح م�ساريع �خلري يف كل 

مكان.

�إنن���ا يف جمعية �لأطفال �ملع�قني ن�سعر 
بالغبطة و�لبهجة متالأ قل�بنا ،بهذ� �ل�رشف 
�لكب���ري �لذي منحنا �إي���اه �ساحب �ل�سم� 
�مللك���ي �لأم���ري �سلطان ب���ن عبد�لعزيز 
فقب�ل���ه له���ذ� �لر�سي���ح ه���� تك���رمي 
للجائ���زة و�لقائمني عليها، وه� ت���سع 
من���ه حفظ���ه �هلل ، وجت�سيد ل���دور �سم�ه 

�لك���رمي يف دعم �خلري يف بالد �خلري، كما 
�أن���ه د�فع لأبناء هذه �لبالد لال�ستمر�ر يف 
�مل�ساهمة يف �أعم���ال �خلري ول ي�سعنا يف 
هذ� �ملقام �إل �أن نرفع �إلى �سم�ه �لكرمي 
خال�ض �ل�سكر و�لعرفان و�أ�سدق م�ساعر 
�ل����د و�لإخال����ض، ودعاوؤن���ا �أن يحفظه 
ويدمي علي���ه لبا����ض �ل�سح���ة و�لعافية 
و�أن ميده بع�نه وت�فيقه لي�ستمر منبعاً 

للخري و�لر و�لعمل �ل�سالح و�لنافع.

وفى حفل ت�سلي���م �جلائزة �لذي نظمته 
�جلمعية بح�س�ر �ساحب �ل�سم� �مللكي 
�لأم���ري �سلط���ان ب���ن عبد �لعزي���ز وذلك 
لت�سلي���م �جلائزة ل�سم����ه �لكرمي ، �ألقى 
�لأم���ري �سلط���ان ب���ن �سلم���ان ب���ن عبد 
�لعزيز كلمة يف �حلف���ل قال فيها: » �إن 
�جلائزة �أن�سئت �سمن م�سامني �إن�سانية 
خ���رية وقام���ت عل���ى �أ�س����ض و�أه���د�ف 
و��سحة وحم���ددة ، فالعمل  �لذي تق�م 
ب���ه �جلمعي���ة و�مل�ؤ�س�س���ات �خلريية يف 
جم���الت خدم���ات �ملعاق���ني ورعايتهم 
و�لهتم���ام بق�سيتهم ، وم���ا كان له �أن 
ينه�ض ول �أن يعم �لبالد ل�ل ت�فيق �هلل 
ث���م �لدعم �لالحمدود م���ن �لدولة وتبني 
�خلريي���ن له���ذه �لأعم���ال وم�ساهمتهم 

�ملت���سلة«.
كم���ا قال �سم���� رئي�ض �ملجل����ض : » �إن 
جائ���زة �خلدم���ة �لإن�سانية �لت���ي تهدف 
�إلى �إب���ر�ز دور �خلريين وت�سجيل �ل�سكر 
و�لعرف���ان لهم وهم كث���ريون يف بالدنا 
و�حلم���د هلل �إمن���ا ج���اءت لإب���ر�ز �جلانب 

�خلريي �لنا�سع يف بالدنا«.
وف���ى خت���ام كلم���ة �لم���ري �سلط���ان بن 
�سلم���ان قال:« �أق���دم �ل�سك���ر ل�ساحب 
ب���ن  �لأم���ري �سلط���ان  �مللك���ي  �ل�سم���� 
عبد�لعزيز من �أبنائه �لأطفال �ملع�قني 
وذويه���م ملا يقدم���ه �سم�ه م���ن �أعمال 
جليلة ملا فيه م�سلح���ة �جلمعية وخدمة 
�ملع�قني،و�إن ت�سلم���ه للجائزة رمز �إلى 
�لتقدي���ر �ل���ذي يكنه ل���ه �ملجتمع ممثالً 

باأفر�ده وم�ؤ�س�ساته �خلريية

كلمة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان 
بن عبدالعزيز يف حفل ت�صليم �صموه 

الكرمي جائزة اجلمعية
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم ..

�أيه���ا �لأخ�ة �إبني �لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز وزمالءه �أع�ساء 
هذه �جلمعية �خلريية..

�أخ��ين �لكر�م..
وزمالئ���ي �لك���ر�م �إين �سعيد �أن �أّكرم باأكرث مما ��ستح���ق، �إن من ي�ستحق 
�لتك���رمي بهذه �لليلة ه� م�ؤ�س�ض هذه �لب���الد �مللك عبد�لعزيز رحمه �هلل 
لأن���ه م���ن �أبناء هذه �لب���الد �أن ي�سل�� �إلى ما و�سل�� �إلي���ه �لآن من تر�حم 
وحتاب���ب وطماأنين���ة و�إيجاد �ل��سيل���ة �لتي جتعل �لإن�س���ان يبذل �جلهد 

�لذي ّمن �هلل �سبحانه وتعالى عليه من ف�سل.
ثاني���اً.. �ملع���اق �حلقيقى ه� من �أوجد �هلل عنده �مل���ال وغلب عليه �ل�سح 
.. �س���ح �لنف�ض ومل يبذل �خل���ري للمعاقني فهذ� ه� �ملع���اق �حلقيقى.. 
�أم���ا �إعاقة �ملر�ض وكل ما يرتب على ذلك من �لأمر��ض �لتي �أنزلها �هلل 
�سبحان���ه وتعالى على عباده وجعل لهم فيها عرة وجعل من يعتني بهم 

و�أمر ذلك.
فمنه �هلل �سبحانه وتعالى على كل حال ويف كل زمان ومكان.. �أيها �لأخ�ة 
.. ل �أريد �أن �أطيل ولكنني �أق�ل �أن هذه �لدولة �لتي بنيت على �لإ�سالم 
.. و�لإ�س���الم �سالم وحمبة و�إخاء من م�ؤ�س�سه���ا �مللك عبد�لعزيز رحمه �هلل 
تعالى و�أبناءه �لررة �سع�د وفي�سل وخالد ثم خادم �حلرمني �ل�رشيفني 
وويل عه���ده �لأم���ني كل ه����ؤلء يعمل�ن فع���اًل �لعمل �ل�سام���ت، �لعمل 
�لدوؤوب يف خدمة �لبالد و�لعب���اد �س��ء يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية بل 
تط���اول �أعمالهم وخري�ت هذه �لبالد عل���ى �لنا�ض �لآخرين، وو�جب علينا 
م���ا �أعطاه �هلل �إل كل خري ونعمة للمملك���ة �لعربية �ل�سع�دية دولة و�سعباً 

و�أمة �ساحلة �إن �ساء �هلل.
�أرج�� من �هلل �سبحان���ه وتعالى �أن ين�رش دينه ويعلي كلمته و�أكرر �سكري 
له���ذه �جلمعية �لتي قام بها وعمل من �أجلها �أخي وزميلي �لأمري �سلمان 

بن عبد�لعزيز وله �أيادي بي�ساء يف كثري من �لأ�سياء ..�أ�سكركم جميعاً .
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،
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مقال

د. خريية �إبر�هيم �ل�سقاف 

حني كانت تغيب �أمي �أو يغيب �أبي عن �لد�ر
ت�ستح�ذين �ل�ح�سة.. وتت�سلل لقلبي..

ل يحل� �ملقام دونهما.. ول ت�سف� �حلياة �إل ب�ج�دهما.. 
حتى �لع�سافري عند زو�يا �لن��فذ كنت �أجل�ض �إليها �أحدثها عن حلظات �لدفء حني 

يك�نان، ومنتهى �لفرح يعم حني ينزلن.. 
ويف �للحظة �لتي يع�د�ن تزد�ن جد�ر �لروح قبل جد�ر �لبيت، وي�رشع �لباب مبثل ما 

ت�رشع �ل�سفاه، وتطرب �جل��نح كما مل يكن بيني وبني �لفرح �سابقة.. 
. . تخيلت �لبارحة كيف هي �لفرحة يف جنبات �لبيت �لكبري ل�سلطان بن عبد�لعزيز، 
عليه عظيماً،  وخ�فهم  م�ح�ساً  عنهم  غيابه  كان  �أ�رشته، كيف  بني  �لأب  خالد  لأبي 
هي  وكيف  ح��اوي��اً..؟  حميماً  وح�ساً  ناظرة،  وعيناً  و�جفاً،  نب�ساً  ببعده  و�سع�رهم 
�لأكف  هي  كيف  و�س�له؟  م�عد  �ل�ساعة  يف  ثانية  �آخر  وترقبهم  �لبارحة،  فرحتهم 
لع�دته،  �سكر�ً  ت�سجد  لهم،  �جل��ب��اه  ه��ي  وكيف  ب�سالمته،  ح��م��د�ً  فيهم،  ترتفع 
لكنفه،  وحنيناً  ملحياه،  و�س�قاً  بلقائه،  فرحة  ت�ساقط  منهم،  �لدم�ع  هي  وكيف 
فيهم،  �أب  �مل�ساعر،  منتهى  بهم  ودود  �لن�سمة،  حدَّ  عليهم  حن�ن  �أدري  كما  وه� 
بن�سائه، ويلٌّ عليهم، عط�ف على من ح�له..  �أبنائه، زوج بينهم، رفيق   قريب من 
وخفق  بالبت�سامات،  وحتلى  بالنب�سات،  تزيا  قد  �لكبري  �لبيت  هذ�  تخيلت    .  .
�لقل�ب،  �أدمي  �أرق  عينيه  بني  وُب�سط  �مل�ساعر،  حلل  �أجمل  له  ُلب�ست  بالدع��ت، 
 وحلقت ع�سافري �حلب باأل��ن �أجنحتها �لز�هية �سغار�ً و�أحفاد�ً و�أ�سدقاء وقربى.. 
ح�له  م��ن  �سيلتف�ن  ب��اأح�����س��ان��ه��م،  �سيط�ق�نه  فرحتهم  يف  تخيلتهم   **
هذه  يف  وه��م  ودف��ئ��ه،  و�بت�سامته  وعطفه  حل��ن���ه  ت�س�ق��  وق��د  �لقطا  ك��زغ��ب 
و�لنا�ض  ببيته،  فكيف  ت��الألأ  قد  �لأك��ر،  �ل�طن  ه��ذ�  �لعني  مرمى  على  �لفرحة، 
�ل��غ��ال��ي��ة..؟  �لقريبة  �خل��ا���س��ة  ب��ه���ؤلء  فكيف  وع���دت��ه،  ب�سالمته،  تبا�رش   كلُّها 
�هلل،  حفظه  بيته  �لكبري،  �لبيت  ذلك  يف  باحلب  عامرة  بقل�ب  معرفة  على  ولأنني 
�أو يت�ج بقربه،  فاإنني لكل نب�ض يف هذ� �لبيت �لكبري، لكل من يحمل منه ��سمه، 
هذه  و�أبارك  �لفرحة،  هذه  �أهنئ  و�سغار�ً،  كبار�ً  ورجالً،  ن�ساء  لعري�سته،  ينتمي  �أو 
لهذ�  �لعافية  ومنتهى  و�ل�سحة  و�ل�سعادة  �ل�سالمة  �هلل  يتمم  �أن  و�أدع���  �للهفة، 
و�لرحيم  ب�سغريه،  و�ل���روؤوف  لأخيه  و�ل�سديق  �بنه،  من  �لقريب  �لكبري،  �لأب 
�لنا�ض..  كل  دون  خا�سة  هم  و�سالمته..  بع�دته  فرحتهم  و�أ�ساركهم   مب���له.. 
�لبيت  �ل�طن،  �أرج��اء  �نطلقت عامة جت�ب يف  �خلا�سة قد  �لفرحة  ور�أي��ت هذه   .  .
و�سغري  ع��ط���ف،  و�أرم��ل��ة  �سغ�ف،  وحم��ب  ر�ج،  وم����ط��ن  د�ع،  �أخ  م��ن  ل��ه  �لأك���ر 
وم�ساعر  وحروفا،  حركة  تزدحم  و�سحيفة  ي�سيء  و�سارع  يتذكر،  وكبري  مقتد، 
بال�سالمة،  عليه  �هلل  م��ن  �أن  �لقائد  لهذ�  �هلل  حتمد  لل�سماء  ترفع  و�أك���ف  ت��دع���، 
مثال..  وق��دوة  خري  م�سدر  لل�طن  ليبقى  غامنا  �أع��اده  و�أن  دو�م��ه��ا،  له   وت�ساأله 
�لكبري تنطلق  لل�طن  �ل�سغري  �ل�طن  �لعام، من  بيته  �إلى  بيته �خلا�ض  ** فمن 
يف  ل��ه  �ل��ذي  �لقائد  ع��اد  و�لب���ن،  و�لأخ  �لأب  ع��اد  �سلطان،  ع��اد  ولهما  �لفرحة 
�هلل.  يحفظه  �أن  عري�ض  دعاء  ل�سان  كل  على  وله  خفقة،  قلب  ويف  لبنة،  عماد   كل 
. .  و�لتهنئة ب�سالمة �ساحب �ل�سم� �مللكي �لأمري �سلطان لقيادة �ل�طن وقادته 

وجميع من يف ن�سيجه نب�ساً.

آلل سلطان بن عبدالعزيز وحدهم
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املعوقون يرون بع�ساً من مواقف �سمو ويل العهد
وظيفة للمكيرش وعالج لعائض 

ومنحة للنعيمي وسكن وراتب إلمرأة

اإذا كان من ال�صعب توثيق كل مبادرات 
اإن  حيث   ، للمعوقني  العهد  ويل  �صمو 
�صجل �صموه الكرمي حافل بالعديد منها 
، فاإننا نلقي ال�صوء على بع�صها وذلك 
خالل الآونة الأخرية  ومنها  تربع �صموه 
– حفظه اهلل- مببلغ �صخي لأ�رسة يف حائل 
وذلك  ن��ادرة  اإعاقة  من  اأطفالها  يعاين 

يف  �صموه  وج��ود  اأث��ن��اء   ، متابعته  بعد 
نيويورك،  حلالتهما الإن�صانية ،وقد وجه 
التربع مل�صاعدتهم  الكرمي بهذا  �صموه 
املعي�صية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
)الإخبارية(  قناة  كانت  وقد  والعالجية. 
معاناة  عن  يتحدث  تقريرا  عر�صت  قد 
من  طفالها  يعاين  حائل  يف  تقيم  اأ���رسة 

نادرة.  اإعاقة  من  ال�صبعة  اأطفالها  بني 
وقد ذكرت التقارير الطبية اأن الطفلني 
�صنتان(  و�صلمان  ���ص��ن��وات   8 )ح���امت 
منذ  كاملة  ج�صدية  اإعاقة  من  يعانيان 
اإلى عيب خلقي يف  بالإ�صافة  ولدتهما 
احلنجرة واملثانة، وقد اأجريت لهما عدة 

عمليات لأعينهما لزراعة العد�صات.
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الطفل عاي�ض
يف بادرة اإن�صانية قامت مدينة �صلطان بن 
عبدالعزيز للخدمات الإن�صانية بالتكفل 
بعالج الطفل عائ�ض والذي يكلف عالجه 
�صبعني األف ريال ومت اإدخاله اإلى ق�صم 
التنومي باملدينة من اأجل تاأهيله وعمل 
اجلل�صات التاأهيلية لعدة مرات يف اليوم 
من  واهتمام  طبية  رعاية  حتت  الواحد 
ل�صعوبة  نظراً  »باملدينة«  امل�صئولني 

حالته ال�صحية.
امل����ع����اق ح���م���د امل��ك��ر���ض 

م�ست�سار.
وف����ى ل��ف��ت��ة اإن�����ص��ان��ي��ة واأب����وي����ة عني 
�صلطان  الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
بن  حمد  املعاق  ال�صاب  عبدالعزيز  بن 
ع��ل��ى وظيفة  امل��ك��ري���ض  ع��ب��دال��رح��م��ن 
بن  �صلطان  الأم����ري  مب��رك��ز  م�صت�صار 
وذل��ك  بالدمام  للمعاقني  عبدالعزيز 
اأن  اأكد  عقب ا�صتقباله له ووالده الذي 
ا�صت�صاراته  يقدم  باأن  تتمثل  الوظيفة 
و�صهادته  خربته  خ��الل  من  للمعاقني 
الأم��ري  �صمو  وك��ان  عليها.  ح�صل  التي 
�صلطان بن عبدالعزيز قد تكفل بدرا�صة 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  حمد 
املاج�صتري  �صهادة  على  ح�صل  حتى 
بعلم النف�ض. ورفع حمد �صكره وتقديره 
مبادرته  على  العهد  ويل  �صمو  ملقام 
لي�ض  ذل��ك  اأن  م��وؤك��داً  الوظيفة  ومنحه 
اأن  �صبق  ال��ذي  �صموه  على  مب�صتغرب 

تكفل بدرا�صتي.
�صمو  دع��م  ثم  اهلل  ل��ول   «  : قائال  واأك��د 
ويل العهد ملا و�صلت ملا اأنا عليه الآن 

تبرع سموه بمبلغ سخي ألسرة في حائل يعاني 
أطفالها من إعاقة نادرة

وجه بتعيين شاب معوق على وظيفة مستشار 
بمركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للمعوقين بالدمام

الثانوية  يف  ال�صبانية  اللغة  اأتقن  فاأنا 
العامة واأتقن الجنليزية منذ الدرا�صة يف 
املرحلة البتدائية. وقال حمد املكري�ض 
نقطة  اإعاقتي  29عاماً  العمر  من  البالغ 
حتول يف حياتي واأحلم اأن اأخدم املعاقني 
مبا امتلكه من علم ح�صلت عليه بوقفة 
من �صاحب الأيدي البي�صاء ويل العهد. 
م�صاب  واأن��ا  ولدت��ي  منذ  اأنني  م�صيفاً 
باإعاقة منعتني من احلركة وهي �صمور 
رهينا  اأك��ون  ب��اأن  ت�صببت  الأع�صاب  يف 
يف  الدرا�صة  ب��داأت  املتحرك  للكر�صي 
اأمريكا بولية وا�صنطن فقد كان والدي 
اأنهيت  حتى  هناك  بال�صفارة  ملحقاً 
اأنا  وبقيت  وال��دي  عاد  العامة  الثانوية 

يف  درا�صتنا  لنكمل  ح�صام  و�صقيقي 
ولية فلوريدا مبدينة تامبا م�صيفا:

علم  يف  وتخ�ص�صت  باجلامعة  ًالتحقت 
درا�صة  اأح��ب  ال�صغر  من  لأنني  النف�ض 
ملعاناتهم  عالج  اإيجاد  وكيفية  النا�ض 

مما يعانون منه.
اإ�سكان الغاط لذوي االحتياجات 

اخلا�سة
�صموه   وجه  الكرمية  رعايته  اإط��ار  وفى 
بتخ�صي�ص جزء من وحدات م�رشوع الغاط 
اخلا�صة  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  ال�صكني 
الكرمي  ودعمه  �صموه  اهتمام  اإط��ار  يف 
ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��غ��ال��ي��ة ، وي�����رسف على 
امل�رسوع موؤ�ص�صة �صلطان بن عبدالعزيز 
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وحدة   )71( وي�صم  اخلريية  �صعود  اآل 
 )20( بتكلفة  بالكامل  جمهزة  �صكنية 
األف   )250( م�صاحة  على  ري��ال  مليون 

مرت مربع.
معمل  الإن�����س��اء  ل��ط��ال��ب  منحة 

خا�ض. 
كرم �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان 
اأحمد  ال�صعودي  الطالب  عبدالعزيز  بن 
املرتبة  على  ح�صوله  مبنا�صبة  النعيمي 
الجتماعية  ال��ع��ل��وم  فئة  ع��ن  الثالثة 
ال��دويل  اإنتل  معر�ض  يف  وال�صلوكيات 
للعلوم والهند�صة يف ولية نيو مك�صيكو 
)احلذاء  الطالب  اخرتع  حيث  الأمريكية 

الذكي( الهادف اإلى اإيجاد حل للم�صكلة 
اأثناء  ب�رسياً  املعوق  منها  يعاين  التي 
،وقد منح  الأج�صام  احلركة عرب حت�ص�ض 
خم�صمائة  مبلغ  الطالب  الكرمي  �صموه 
األف ريال لإن�صاء معمل خا�ض اإ�صافة اإلى 
مبلغ مائة األف ريال مكاأفاة ت�صجيعية له 
مقابلة  طلب  قد  الكرمي  �صموه  وكان   ،
الطالب بعد قراءته خرب فوزه يف معر�ض 
املحلية  ال�صحف  ع��رب  ال����دويل  اإن��ت��ل 

والإقليمية.
القراآن  حافظ  املعوق  يكافئ 

الكرمي .
كما وجه �صمو ولى العهد ب�رسف مكافاأة 

خصص عددًا من وحدات مشروع الغاط السكني 
لذوي االحتياجات الخاصة

منح طالبًا موهوبًا معماًل ومكافأة لتصميمه حذاء 
طبيا يساعد المعوقين بصريًا على  الحركة  

قدرها مائة األف ريال للطالب املعوق 
مبارك عبداهلل الدو�رسي تقديراً ملواهبه 
يحفظ  وجعلته  اإعاقته  بها  قهر  التي 
عن  النبوية  والأحاديث  الكرمي  القراآن 
ظهر غيب ، وقد قال مدير تعليم وادي 
الدوا�رس فى ت�رسيحات �صحفية اإن هذه 
على  تدل  الكرمي  �صموه  من  املبادرة 
مايكنه �صموه من عطف وتقدير لذوي 

الحتياجات اخلا�صة
معاق  مل�ساعدة  �سخي  ت��رع 

وزوجته املعوقة
كما قدم �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
�صخياً  تربعاً  عبدالعزيز  بن  �صلطان 
قدره مائتا األف ريال للمواطن خالد بن 
اإبراهيم اجلا�رس والذي يعاين من �صلل 
ن�صفي مع زوجته املعاقة اأي�صاً، وكان 
معاناة  ن�رس  الريا�ض  جلريدة  �صبق  قد 
املعاق وزوجته اللذين ي�صكنان �صيارة 

�صفر بوك�ض مبحافظة ال�صياح.
نفقته  على  مري�سني  ع��اج 

اخلا�سة
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ب�رسعة  به  وج��ه  ما  �صموه  مكرمات  وم��ن 
اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقل املري�صني 
�صلل  م��ن  يعاين  ال��ذي  ال�صهري  ح��زام 
يعاين  ال���ذي  احل��رب��ي  وم��اج��د  ن�صفي 
للعالج  يخ�صعان  و  رب��اع��ي  �صلل  م��ن 
الطبي)ال�صمي�صي(  الريا�ض  جممع  يف 
للخدمات  عبدالعزيز  بن  �صلطان  مدينة 
تقدميه  ماميكن  كل  وتوفري  الإن�صانية 
نفقته  على  وتاأهيلية  طبية  رعاية  من 

اخلا�صة.
ورات��ب  وم��ن��زل  ري��ال  مليون 

لفتاة معوقة 
الأمري  امللكي  ال�صمو  كما تربع �صاحب 
ريال  مبليون  العزيز  عبد  بن  �صلطان 
ومنزل وراتب للمراأة املعوقة والتي مت 
احلياة،  بجريدة  وحالتها  مو�صوعها  ن�رس 
تخفيف  يف  الكرمي  �صموه  من  اإ�صهاما 

معاناتها
عاج طفل معوق

كما اأمر الأمري �صلطان بن عبد العزيز بعد 
احدى  نهاية  يف  املعوقني  باأحد  لقائه 
بطائرة   ، للق�صيم  زيارته  خالل  جولته 
لتلقي  البالد  م�صت�صفيات  لأحد  لتنقلة 
�صلطان:  الأم���ري  وق���ال  فيها،  ال��ع��الج 
»اإذا مل جند لك عالجا هنا، �صاآمر بنقلك 

للخارج ل�صتكمال عالجك.
�سيارة حديثة خا�سة للمعوقني 
بن  الأم���ري �صلطان  اأ���ص��در  وك���ان  ه��ذا 
بتوفري  ال��راع��ي  املوؤ�ص�ض  العزيز  عبد 
وجتهيز �صيارة حديثة خا�صة للمعوقني 
ل�صقيقني  وذل��ك  اخلا�صة  نفقته  على 
املركز  على  املرتددين  املعوقني  من 
ال�صطناعية  الأطراف  لبحوث  امل�صرتك 

مائة ألف ريال لطالب معوق تقديرًا لحفظه القرآن 
الكريم واألحاديث النبوية عن ظهر غيب رغم إعاقته

تكفل بنفقات عالج طفل معوق في إحدى 
المصحات بتشكيا 

تاأهيل  وبرامج  التعوي�صية  والأج��ه��زة 
امل��ع��وق��ني ب��ال��ري��ا���ض وذل���ك ب��اأح��دث 
املوا�صفات العلمية املتطورة مع توفري 
والتعديل  التاأهيلية  الو�صائل  كافة 

التكيفي الالزم لها.
يتكفل بنفقات عالج طفل معوق 

يف الت�سيك
ق��د ت��ك��ون الإع���اق���ة غ��ال��ب��ا ع��ائ��ق��ا عن 
التي  والطاقات  بالقدرات  ال�صتمتاع 
حباها اهلل الب�رس، وقد تكون على النقي�ض 
من ذلك فت�صبح نربا�صاً وقائدا لالإبداع 
الكامنة  والطاقات  ال��ق��درات  واإظ��ه��ار 
لدى النف�ض الب�رسية، يتفوق من خاللها 
الأ�صحاء  م��ن  ���ص��واه  م��ن  على  امل��ع��وق 
نعمه.  من  اهلل  حباهم  ما  يعوا  مل  الذين 
ال��ط��ف��ل ف��ه��د ال�����ص��م��ري م��ن الأط��ف��ال 
يف  يدر�ض  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي 
ال�صف الثاين البتدائي ويبلغ من العمر 

منذ  حركية  اإعاقة  من  يعاين  8�صنوات، 
الكر�صي  م��الزم��ة  على  اأرغمته  ولدت���ه 
ويلهو  ب��احل��ي��اة  في�صتمتع  امل��ت��ح��رك، 
هذا  ع��رب  الأط��ف��ال  م��ن  كغريه  ويلعب 
واآمن  ال�صدوق  �صديقه  فهو  الكر�صي، 
رفيق له، ورغم ذلك مل تكن هذه الإعاقة 
�صوى حافز لالإبداع، فهذا الطفل املقعد 
لديه من القدرات الكامنة ما تفوق من 
الأ���ص��ح��اء، فهو  الأط��ف��ال  م��ن  يف عمره 
يح�صد اجلوائز ويحظى بالتكرمي، حيث 
يف  ف��وزه  نظري  اجلوائز  من  العديد  نال 
عدد من امل�صابقات وامل�صاركات، فهو 
اقرانه  اإمام  العام يتباهى ويتفاخر  هذا 
بال�صالم على خادم  ت�رسف  باأنه  الأطفال 
بن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�رسيفني  احل��رم��ني 
عبدالعزيز - حفظه اهلل - اأثناء م�صاركته 
اجلنادرية،  ابوريت  حفل  يف  زمالئه  مع 
كما ي�صتعد فهد الآن لبدء رحلة عالجية 
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ان  الت�صيك بعد  اإحدى امل�صحات يف  يف 
الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تكفل 
 - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بن  �صلطان 
والدته  ه��ن��اك.وك��ان��ت  عالجه  بنفقات 
قالت يف ت�رسيحات �صحفية : بان ابني قد 
حباه اهلل العديد من القدرات واملهارات 
يف  الأول  امل��رك��ز  على  ح�صل  ق��د  فهو 
الذي  1428ه�  عام  املعاقني  ماراثون 
وح�صل  �صلطان،  الأم��ري  كلية  يف  اأقيم 
املعاقني  مبارثون  الثاين  املركز  على 
بطريق امللك عبداهلل عام 1426ه� ، كما 
حظي بتكرمي من وزارة املياه والكهرباء 
املياه  ا�صتهالك  تر�صيد  حفل  �صمن 
من  والعديد  1426ه���  عام  نظم  ال��ذي 
امل�صاركات يف املهرجانات والفعاليات 
لديه  ف��ه��د  ب���ان  وت�صيف  املختلفة. 
الق�صرية  الق�صة  وكتابة  الر�صم  موهبة 
للم�صاركة يف م�صابقة  فقد مت تر�صيحه 
يف  الطفولة  لإب��داع��ات  لطيفة  ال�صيخة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة  دبي 
عددا  لديه  اأن  كما  الق�صرية،  للق�صة 
بري�صته ومت  ر�صمها  التي  اللوحات  من 

بيعها يف مزادات للمعاقني. 
 تبني عوائل ال�سم والبكم بالطائف 

الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ان�����ص��اأ 
الأم��ري  ج��ام��ع  عبدالعزيز  ب��ن  �صلطان 
�صلطان والعمائر ال�صكنية وال�صتثمارية 
على نفقة �صموه الكرمي لعوائل ال�صم 
والبكم بالطائف. وكان �صمو ويل العهد 
املعاناة  على  اطلع  قد   - اهلل  حفظه   -
عرب �صحيفة “الريا�ض” يف ذلك الوقت 
هذه  بتبني  الكرمية  توجيهاته  واأ�صدر 
و�صحياً  تعليمياً  ورعايتهم  العوائل 
بلغت  �صخية  مبكرمة  وذلك  واجتماعياً، 
اأر�ض  ع�رسة ماليني ريال، حيث مت �رساء 
مرت،  اآلف  ثمانية  م��ن  اأك��ر  م�صاحتها 

واأقيم عليها ثالث عمائر �صكنية وجتارية 
يف كل عمارة �صبع �صقق �صكنية، و�صبعة 
اأن  وبعد  العوائل.  لهذه  جتارية  حمالت 
تقع  التي  العمائر  هذه  اأن  �صموه  علم 
يف حي مثلمة باحلوية بالطائف ل يوجد 
الكرمية  توجيهاته  اأ�صدر  جامع  حولها 
الكرمي  �صموه  نفقة  على  جامع  باإن�صاء 
األف  وثمامنائة  مليونني  بلغت  بتكلفة 
ريال، ويت�صع لأكر من األف م�صل خلدمة 
ت�صمنت  كما  ك��ام��الً.  مثملة  حي  اأه��ايل 
تبني رعاية �صموه الكرمي لالأ�رس وعالجهم 
التخ�ص�صي  في�صل  امللك  مب�صت�صفى 
بالريا�ض، ونقل اأبنائهم وبناتهم ال�صم 
وهكذا   . املخت�صة  للمدار�ض  والبكم 
العوز  حياة  من  العوائل  ه��ذه  نقل  مت 
الالئق  امل��ك��ان  اإل���ى  وال��ب��وؤ���ض  والفقر 
ال�صخية  �صموه  مكرمة  وا�صتغالل  بهم 
لهذه  الكرمية  احلياة  ت�صمن  بطريقة 
الأ�رس طوال الدهر من خالل اإقامة عمائر 
على  ريعها  يعود  وا�صتثمارية  �صكنية 
اأبناء وبنات هذه الأ�رس و�صد حاجتهم. و 
يت�صمن امل�رسوع ثالث عمائر تتكون كل 
عمارة منها على �صبع �صقق و�صبع حمالت 
جتارية، وهي على �صارع رئي�صي عر�صه 
�صموه  علم  اأن  وم��ا  50م���رتاً،  من  اأك��ر 
اأ�صدر  حتى  جامع  به  يوجد  ل  احلي  باأن 
يت�صع  جامع  باإن�صاء  الكرمية  توجهاته 
لأكر من األف م�صل وم�صلية، بالإ�صافة 
ومقر  للموؤذن  واآخ��ر  لالإمام  �صكن  اإل��ى 
بجوار  للحار�ض  و�صكن  القراآن  لتحفيظ 
هذه العمائر على امل�صاحة املتبقية من 
ال�صكنية  العمائر  ت�صليم  .ومت  الأر���ض 
جدي  وه��م  الثالثة  والبكم  ال�صم  لآب��اء 
م�صعان الروقي، وجنم م�صعان الروقي، 
مت  اأن  بعد  ال��روق��ي،  هو�صان  و�صعود 
جتهيز �صقتني بالدور الأر�صي ل�صكنى 

فر�ض  من  احتياجاتها  بكل  الأ���رس  ه��ذه 
ذلك  وكل  وغريها،  وتكييف...  وتاأثيث 
اأعدت  كما  الكرمية،  �صموه  مكرمة  من 
خم�ض �صقق و�صبعة حمالت جتارية بكل 
ويعود  توؤجر  والتي  لال�صتثمار  عمارة 
تنفيذاً  و  الأ���رس.  هذه  اأبناء  على  ريعها 
ال�صحية  للرعاية  �صموه  لتوجيهات 
مب�صت�صفى  ملفات  فتح  مت  فقد  لهم، 
بالريا�ض،  التخ�ص�صي  في�صل  امللك 
الإعاقة  من  هناك  عالجهم  متابعة  ومت 
معاجلتهم  ومت  وال��ن��ط��ق،  ال�صمعية 
طبية  اأدوات  من  يحتاجونه  ما  وتقدمي 
اأبنائهم  نقل  مت  و  حلالتهم.  وعالجية 
ب���امل���دار����ض ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ح��الت��ه��م 
يحتاج  ملن  املدار�ض  بهذه  وت�صجيلهم 
يف  والبقية  خا�صة  تعليمية  رعاية  اإل��ى 
مدار�ض التعليم العام، كما مت اإ�صكانهم 
وان�صمام  جتهيزها  بعد  العمائر  بهذه 
التي تالئم  الأبناء والبنات يف املدار�ض 
اإعاقتهم وت�صهيل كل اأمورهم احلياتية. 
هذا بالإ�صافة اإلى انه مت فتح ح�صابات 
مليون  اإي��داع  ومت  بالبنك،  باأ�صمائهم 
ريال لكل اأ�رسة من مكرمة �صموه لق�صاء 
ثالث  ���رساء  مت  كما  اخلا�صة،  حوائجهم 
�صيارات من نوع هايلك�ض ح�صب طلبهم 
موديل )2007(، ومت ت�صليمها لهم منذ 
ذلك الوقت، وقد تنعموا باأرقى اأ�صاليب 
معي�صي  و���ص��ع  يف  الآن  ،وه���م  احل��ي��اة 
اأ�صد العوز  اأن كانوا يعانون  متميز بعد 
تبعد  والبوؤ�ض يف �صحراء قاحلة  والفقر 
عن ر�صوان اأكر من )140( كيلومرتاً، 
الحتطاب  على  يعي�صون  ك��ان��وا  حيث 
لتاأمني ماء ال�رسب والغذاء لهم، اأما الآن 
فهم ينعمون اأف�صل حياة كرمية وعي�ض 
رغيد بف�صل اهلل ثم برعاية وتبني �صموه 

ومكرمته ال�صخية لهم.

توجيهاته الكريمة بتبني عوائل الصم والبكم 
بالطائف.. بمكرمة سخية بلغت عشرة ماليين ريال
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الحديث عن ولي العهد 
مسؤولية وأمانة

مقال

بقلم
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري

في�صل بن خالد بن عبد العزيز

للحديث عن �صيدي ويل العهد الأمري �صلطان بن عبد العزيز اأبعاد وطنية واإن�صانية 
واأخالقية ل ميكن لعاقل اأن يدعي اأنه �صيكتبها يف مقال اأو يبوبها يف كتاب. 

مل  ووطنيته.  اإجنازاته  بحجم  واأمانة  م�صوؤولية  العزيز  عبد  بن  �صلطان  عن  احلديث 
كان  بل  عمل،  جمال  اأو  وظيفة  حدود  على  مقت�رساً  يوماً  �صلطان  الأمري  دور  يكن 
كبرية  م�صوؤولية  حلمل  �صغرياً  املوؤ�ص�ض  ثقة  نال  �صيادة.  وقلب  قيادة  ع�صيد 
فكانت بداية العطاء لتاريخه الكبري. عرفته الإمارة حازماً يف احلق وعرفته الوزارة 

مبدعاً يف العمل. 
من النادر اأن جتد منجزا يف هذا الوطن مل يكن ل�صلطان بن عبد العزيز فيه ب�صمة 
تخطيط اأو توجيه اأو تنفيذ. تولى الزراعة فبذرت اأعماله ال�صدود وحفر الآبار واأعطى 
القرو�ض فكانت وزارته كاملطر. تولى املوا�صالت فدبت �رسايني الطرق واجل�صور 
وال�صكك احلديدية و�صهل التنقل والرتحال والو�صال والت�صال. ت�صلحت به وزارة 
عن  واحلديث  الوطن.  �صماء  يديه  على  وقرت  والرجال  التحديث  فاأهداها  الدفاع 
�صلطان الإن�صان بكل ما تعنيه الإن�صانية من معاين ال�صخاء واملروءة والنبل تفر�صه 
اأ�صكن امل�صنني واملعوقني وبنى  الندية.  العطرة ويده  �صجاياه احلميدة و�صريته 
بن  �صلطان  املاليني.  من  اهلل  ا�صم  فيها  ليذكر  امل�صاجد  واأقام  للمحتاجني  الدور 
عبد العزيز يرمز خلريية هذا الوطن واإن�صانه، ولذلك جاءت موؤ�ص�صة الأمري �صلطان 
مملكة  لنهج  كامتداد  الأعمال  جميع  ويف  العامل  جميع  يف  الإن�صان  لت�صمل  اخلريية 
الإن�صانية. ونحن اليوم نحتفل بعودة �صمو ويل العهد اإلى اأر�ض الوطن وب�صالمته 
التي ل اأخالها اإل عافية لوطن و�صحة لأمة. وكما احتفل اأبناء ال�صعب ال�صعودي يوماً 
بعودة امللك خالد - رحمه اهلل - من رحلته العالجية مع اأخيه الويف �صلطان. ها نحن 
نحتفل بعودة �صلطان بن عبد العزيز واأخيه الويف �صلمان �صاملني اإلى اأر�ض وطن 
العطاء  يزرع  من  اإن  لنا  ليقول  نف�صه  يعيد  التاريخ  وكاأن  اإليهما.  احلنني  اأ�صناه 

يح�صد املجد واإن من يزرع الوفاء يجني التقدير. 
 حفظ اهلل �صيدي ويل العهد واأقر به اأعني �صعبه واألب�صه ثوب ال�صحة والعافية واأدام 
اهلل على بلدنا اأمنها وازدهارها يف ظل قيادة �صيدي خادم احلرمني ال�رسيفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز.

اأمري منطقة ع�صري

*+

*+
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قدم الطفل املعاق فهد ال�شهري �شكره 
وتقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
بعالجه  لتكفله  عبدالعزيز  بن  �شلطان 
قد  وقتها  الطفل  وك���ان  اأمل��ان��ي��ا،  يف 
�شهراً  ا�شتمرت  عالجية  رحلة  بعد  عاد 
والطبيعي  املهني  العالج  من  متوا�شالً 
والتدريبات املكثفة والعالج بالكهرباء 

واجلهاز املغناطي�شي.
عبدالـله .. وجراحة خطرية لعالج 

تقو�س الظهر 
الطفل  اأعرب عادل برج�س اجلريد والد 
نفقة  على  يعالج  ال��ذي  اجلريد  عبداهلل 
�شكره  ع��ن  الأم����ن  ال��ع��ه��د  ويل  �شمو 
قدمه  ما  على  ل�شموه  وتقديره  العميق 
وكان  عنه.  الدائم  ال�شوؤال  وعلى  لبنه 

يف  العالج  يتلقى  زال  ل  عبداهلل  الطفل 
العمود  يف  تقو�شاً  يعاين  حيث  اأملانيا 
ت�رصيحات  يف  وال����ده  وق����ال  ال��ف��ق��ري 
عملية  اأج��رى  عبداهلل  ابنه  اإن  �شحفية: 
جراحية وكانت خطرة جداً لتعديل الظهر 
ن�شح  اإذ  �شعبة،  حالتة  ك��ان��ت  حيث 
اجلراحي  التدخل  بعدم  الأط��ب��اء  بع�س 
اأن يوؤثر على رئته. وكانت  الذي ميكن 
العملية الأولى اإزالة فقرتن من الظهر 
من  اأي��ام  ع�رصة  وبعد  اأ�شياخ،  وتركيب 
الثانية  العملية  اأجريت  الأولى  العملية 
حيث مت اإدخال اأ�شياخ للظهر من جنب 
الكبد والرئة.. وكانت عملية خطرة ومت 
تثبيت الظهر بعدد من امل�شامري وبقي 
احلمد  وهلل  �شهر..  ملدة  امل�شت�شفى  يف 

ال�شتقامة  م��الم��ح  ظ��ه��ره  على  ب���داأت 
وحت�شن و�شعه بعد العملية لكن ح�شلت 
العملية  بعد  امل�شاعفات  بع�س  عليه 
واأ���ش��اف  الظهر.  يف  ال��ذي  ال�شيخ  م��ن 
عادل اجلريد يف �شياق ت�رصيحه باأنه وهلل 
احلمد حالة ابنه عبداهلل اآخذة يف التح�شن 
اإثر العالج وهناك اأمل كبري يف اأن يقف 
على رجليه - اإن �شاء اهلل - لكنه ولكون 
عمليات  خلم�س  وخ�شع  �شئيالً  ج�شمه 
يحتاج اإلى وقت. عبدالل�ه يبلغ من العمر 
ال�شف  ي��در���س يف  واأ���ش��ب��ح  7���ش��ن��وات 
الثاين يف مدر�شة حكومية ويالقي احلب 

واملودة من الطالب.
املعاق  الطفل  والــد  من  �شكر 

عبدالرحمن احلمدان

و�شفوا ما قدمه لأطفالهم باأنه ر�شيد خري
أولياء األمور:

دعواتنا رافقت سمو ولي العهد في رحلته

عرفاناً وتقديرًا مبا قدمته اأياديه 
البي�شاء لأطفالهم ت�شابق اأولياء اأمور 
الأطفال املعوقني واأي�شاً الأطفال 
اأنف�شهم الذين �شملتهم الرعاية 
الكرمية ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شلطان بن عبدالعزيز ويل العهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع والطريان واملفت�س العام 
للتعبري عن فيحتهم بعودة �شموه 
�شاملاً معافى اإلى اأر�س الوطن داعني 
اهلل اأن يثيب �شموه خريًا عن كل ما 
يقدمه موؤكدين اأن دعوتهم مل تنقطع 
طوال رحلة �شموه العالجية .. وهذه 
بع�س منها:
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عبدالرحمن  امل��ع��اق  الطفل  وال��د  رف��ع 
احلمدان �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز على 
العناية والرعاية الطبية التي لقيها ابنه 
مبدينة �شلطان بن عبدالعزيز للخدمات 
الإع��داد  مبثابة  كانت  التي  الإن�شانية 
الأمثل واملع�شكر الناجح له قبل ذهابه 
وح�شل  ال�شن  يف  العامل  بطولة  اإل��ى 
يف  ذهبيتن  ميداليتن  على  خاللها 
ال�شباحة، ويذكر اإن الطفل عبد الرحمن 
حقق العديد من اجلوائز وامليداليات يف 
امل�شابقات املحلية والإقليمية والدولية 
املعوقن  الأطفال  جمعية  قامت  كما   ،
هذا  للمعوقن  التميز  ج��ائ��زة  مبنحه 
العام، بعد اأن احت�شنته ل�شنوات وقدمت 

له برامج رعاية متكاملة.
اأم فهد .. ودعاء اإلى اللـه باأن 

يثيب �شموه خريًا
يف  ال�شمري  فهد  الطفل  وال��دة  قدمت 
وتقديرها  �شكرها  �شحفية  ت�رصيحات 
�شلطان  الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 
بن عبدالعزيز على تكفله بنفقات عالج 
اجل��زاء  خري  يجزيه  ب��اأن  اهلل  داعية  فهد 
على هذا العمل، وباأن مين اهلل على ابنها 
قد  فهد  اإن  حيث  والعافية   بال�شفاء 
حباه اهلل العديد من القدرات واملهارات 
فهو ح�شل على املركز الأول يف مارثون 
اأقيم يف  الذي  عام 1428ه���  املعاقن 
كلية الأمري �شلطان، وح�شل على املركز 
الثاين مباراثون املعاقن بطريق امللك 
عبداهلل عام 1426ه� ، كما حظي بتكرمي 
والكهرباء �شمن حفل  املياه  وزارة  من 
تر�شيد ا�شتهالك املياه الذي نظم عام 
يف  امل�شاركات  من  والعديد  1426ه��� 
املختلفة.  والفعاليات  امل��ه��رج��ان��ات 
الر�شم  موهبة  لديه  فهد  بان  وت�شيف 
وك��ت��اب��ة ال��ق�����ش��ة ال��ق�����ش��رية ف��ق��د مت 

ال�شيخة  م�شابقة  يف  للم�شاركة  تر�شيحه 
دب��ي  يف  ال��ط��ف��ول��ة  لإب���داع���ات  لطيفة 
بدولة الإمارات العربية املتحدة للق�شة 
الق�شرية، كما ان لديه عددا من اللوحات 
يف  بيعها  ومت  بري�شته  ر�شمها  ال��ت��ي 
مزادات للمعاقن. الطفل فهد ال�شمري 
اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  الأطفال  من 
ي��در���س يف ال�����ش��ف ال��ث��اين الب��ت��دائ��ي 
من  يعاين  8�شنوات،  العمر  من  ويبلغ 
قدرة  اأرغمته  ولدته  منذ  حركية  اإعاقة 
املتحرك،  الكر�شي  مالزمة  على  املولى 
في�شتمتع باحلياة ويلهو ويلعب كغريه 
فهو  الكر�شي،  ه��ذا  ع��ر  الأط��ف��ال  م��ن 
�شديقه ال�شدوق واآمن رفيق له، ورغم 
الإع��اق��ة �شوى حافز  ذل��ك مل تكن ه��ذه 
من  لديه  املقعد  الطفل  فهذا  لالإبداع، 
ما تفوق من يف عمره  الكامنة  القدرات 
يح�شد  فهو  الأ���ش��ح��اء،  الأط��ف��ال  م��ن 
نال  حيث  بالتكرمي،  ويحظى  اجل��وائ��ز 
اجلوائز نظري فوزه يف عدد  من  العديد 
فهو  وامل�����ش��ارك��ات،  امل�شابقات  م��ن 
اقراأنه  اإمام  العام يتباهى ويتفاخر  هذا 
بال�شالم على خادم  ت�رصف  باأنه  الأطفال 
بن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�رصيفن  احل��رم��ن 
عبدالعزيز - حفظه اهلل - اأثناء م�شاركته 
اجلنادرية،  اأوبريت  حفل  يف  زمالئه  مع 
هذا وكان قد بداأ رحلة عالجية يف اإحدى 
تكفل  اأن  بعد  الت�شيك  يف  امل�شحات 
�شلطان  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
بنفقات   - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بن 

عالجه هناك. 
من والد طفلني معوقني

حائل  يف  معوقن  لطفلن  وال���د  ع��ر 
العهد  ويل  ل�شمو  وتقديره  �شكره  عن 
لترعه -حفظه اهلل - مببلغ مايل �شخي 
تلبية  يف  مل�شاعدتهم  الأ�����رصة  ل��ه��ذه 
احتياجاتهم املعي�شية والعالجية. وثمن 

الإن�شانية  اللفتة  ه��ذه  الطفلن  وال��د 
اأن  واأك���د  اخل��ري،  �شلطان  م��ن  الكرمية 
دعوات اأ�رصته والع�رصات من امل�شمولن 
بكرمي دعمه مل تنقطع طوال رحلة �شموه 
عما  اهلل �شموه خرياً  يثيب  باأن  العالجية 

قدمه ويقدمه من خري.
�شكر اليمن

التحدي  جمعية  رئي�شة  ت�شلمت  عندما  
للمعوقات باليمن جمالة البي�شاين ترع 
�شمو ويل العهد الأمن  مببلغ 874 األف 
 205 حج  وتكاليف  نفقات  لدعم  ريال 
اخلا�شة   الحتياجات  ذوي  من  مينين 

عرت عن �شكرها وتقديرها.
احلفل  خ��الل  اجلمعية  رئي�شة  ونوهت   
للجمهورية  املتوا�شل  اململكة  بدعم 
ال��ي��م��ن��ي��ة يف ك��ل ق�����ش��اي��اه��ا ودوره����ا 
وامل�شاعدة  العون  يد  تقدمي  يف  الرائد 
التي  الجتماعية  الق�شايا  يف  خا�شة 
املعوقن  كم�شاكل  اليمن  منها  يعاين 

واملكفوفن.
دعاء من �شوريا

حممد  نهلة  ال�شورية  الطفلة  والد  رفع 
�شملها �شاحب  والتي  العثمان  اإبراهيم 
ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري ���ش��ل��ط��ان بن 
�شكره   ، الكرمية  برعايته  عبدالعزيز 
ابنته  معاناة  من  التخفيف  يف  العميق 
اأط��راف  وتركيب  اململكة  يف  وعالجها 
نهلة  ولدة  ان  وب��ن  لها.  ا�شطناعية 
خلقي  ببرت  1995م  ال��ع��ام  يف  ك��ان��ت 
لكننا  ب�شدمة  اأ�شبنا  وقد  الكتفن  من 
بق�شاء  ن��وؤم��ن  لأن��ن��ا  ذل��ك  على  �شرنا 
وقتها  نهلة  الطفلة  اأم���ا  وق����دره،  اهلل 
الآن  وقالت  للغاية  �شعيدة  كانت  فقد 
اأمور  يف  نف�شي  على  اعتمد  اأن  ميكنني 
امللعقة  واإم�شاك  وال�رصب  الأكل  كثرية 
والكتابة  الع�شري  وعلبة  امل��اء  وك��وب 

بالقلم.
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�شمو ويل العهد �شارحاً 
روؤيته للعمل اخلريي:

األعمال اإلنسانية 
ال يقتصر أثرها 

على المتلقي ،بل 
يتجاوز ذلك إلى 

مقدمها

أوصيكم 
اإلهتمام ببرامج 

المسؤولية 
اإلجتماعية 
النابعة من 

ثقافتكم 
وإحتياجات الناس

يف التقرير التايل توثق »اخلطوة« بع�شاً من الكلمات التي 
تعك�س روؤية �شمو ويل العهد لثقافة العمل اخلريي ،والإن�شاين 

،وفل�شفته يف اأهمية تر�شيخ تلك الثقافة يف املجتمع
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» االأيام دالئل وللأيام فرحة فيومنا هذا 
خدمة  على  القاطع  والدليل  فرحة  يوم 
املواطن �سواء من الدولة اأو من القطاع 
اخلا�ص اأو من رجال املال الذين يبذلون 
ك��ل غ���اٍل ورخ��ي�����ص يف خ��دم��ة ب��لده��م 

ووطنهم.
الأخي  ال�سكر  اأقدم  املنا�سبة  اإنني بهذه 
�سلمان بن عبدالعزيز على تبنيه جمعية 
كبرياً  جم��ه��وداً  ب��ذل  وال��ذي  املعوقني 
حوله  القلوب  والتفت  وجاهه  ماله  من 

و�سانده يف هذا املنوال العديد.
م�سارك  عمل �سالح  اأوؤيد كل  اأنني  كما 
ال�سعب  وم�ساركة  اخلا�ص  القطاع  فيه 
دل��ي��ل حم��ب��ة ال�����س��ع��ب وت��ع��اون��ه��م مع 
نا�رص  االأخ  زميلي  اأهنئ  لذلك  قيادته؛ 
جبار  عمل  من  به  ق��ام  ما  على  الر�سيد 
يف هذا ال�رصح وله اأعمال جميدة يف غري 
ذلك. اأريد اأن اأقول كلمة واحدة اإن هذه 
االأعمال لي�ست اأعماالً فقط للدعاية واإمنا 
اأعمال ربانية لطاعة اهلل �سبحانه وتعالى 
اخل��دم��ات.  لهذه  املحتاج  املخلوق  يف 

�سمو ويل العهد يف افتتاح مركز االأمري �سلمان  بحائل 

اأو  الطفل املعوق  اإلى  اإذا نظر  االإن�سان 
م�ساكل  لهم  الذين  اأو  املعوقة  الطفلة 
طبية ويعاجلون فيها فله االأجر يف الدنيا 
بتقوى  اأو�سيكم  اهلل...  �ساء  اإن  واالآخ��رة 
املثمر  والتعاون  وتعالى  �سبحانه  اهلل 

اأبدا..  وبذل املال يف اخلري وال ترتددوا 
نحن خدام البلد بقيادة خادم احلرمني 
ال�رصيفني و�سيدي ويل العهد االأمني يف 
كل خدمة للمواطن �سغرياً كان اأو كبرياً 

واهلل يرعاكم جميعا و�سكرا لكم«.

يف و�سع حجر اأ�سا�ص مركز اجلمعية بحائل
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اأم��ام  كلمته  يف  العهد  ويل  �سمو  رف��ع 
امل���وؤمت���ر ال�����دويل ال��ث��ال��ث ل��لإع��اق��ة 
والتاأهيل الذي افتتحه نيابة عن �سموه 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سطام بن 
عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ص بالنيابة. 
خال�ص ال�سكر والتقدير خلادم احلرمني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رصيفني 
اله��ت��م��ام��ه امل��ت��وا���س��ل ب��امل��ع��وق��ني 
اهلل(  )حفظه  وحر�سه   ، االإعاقة  وق�سية 
اهتمامات  اأولويات  من  تكون  اأن  على 
الكلمة  ف��ى  ���س��م��وه  واع����رب   ، ال��دول��ة 
ال�سمو  �ساحب  عنه  نيابة  األقاها  التى  
بن  �سلمان  بن  �سلطان  االأم��ري  امللكي 
جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  عبدالعزيز 
االأطفال املعوقني وامل�رصف العام على 
املوؤمتر ، عن خال�ص اأمنياته بنجاح هذا 
املوؤمتر الدويل املهم واأن تتكلل اأعمال 
االأه��داف  وحتقيق  بالتوفيق  امل��وؤمت��ر 
اإليها اجلميع . وقال �سموه  التي ي�سبو 
اأعمال  يف  ي�سارك  اأن  ي�سعدنا  ما  )اإن 
 ، اخل��ري  العلمي  التجمع  ه��ذا  امل��وؤمت��ر 
ج��دار  يف  ج��دي��دة  لبنة  ي�سع  ن���راه  واأن 
الت�سدي للإعاقة ؛هذه الق�سية احليوية 
واجتماعيا  اإن�سانيا  هاج�سا  متثل  التي 
واقت�ساديا للعامل اأجمع ، واأنا اأو�سيكم 
باالهتمام بهذه الفر�سة لتكون مداوالت 

املوؤمتر وتو�سياته عند م�ستوى احلدث 
ا�ستثنائية  مبرحلة  مير  اليوم  فالعامل   ،
يف جماالت العلوم والتقنية ، كما تهياأت 
العلماء  بني  والتكامل  التوا�سل  فر�ص 
غري  وب�سكل  لهم  واأتيحت  واملخت�سني 
والدعم  املعلوماتية  امل���وارد  م�سبوق 
املادي ، وهذه الفر�سة متنحنا اإمكانية 
تنفيذ اأبحاث علمية توؤدي باإذن اهلل اإلى 
اكت�سافات علمية مهمة ت�ساهم يف تفادي 
على  املعوقني  وت�ساعد  االإعاقة  وعلج 
ودعا  تعالى(.  اهلل  باإذن  اإعاقتهم  جتاوز 
�سمو ويل العهد امل�ساركني يف املوؤمتر 
اإلى ا�ست�رصاف امل�ستقبل بطموح وعزمية 
يف  وااله��ت��م��ام  احل��ر���ص  على  والتاأكيد 
وفق  االإعاقة  لق�سايا  اجلادة  املواجهة 
العلمية  االأب���ح���اث  ع��ل��ى  ت��ق��وم  اأ���س�����ص 
ما  اأحدث  ومواكبة  وا�ستثمار  املتقدمة 
والتاأهيل  الرعاية  جمال  يف  ابتكاره  مت 
للمعوقني. وقال )اأيده اهلل( )لقد اعتنت 
حكومة اململكة خلل العقدين االأخريين 
واملعاهد  التاأهيل  مراكز  واإن�ساء  بدعم 
ومراكز  والتدريبية  التعليمية  واملراكز 
االأبحاث املتخ�س�سة يف جماالت االإعاقة 
ومل تغفل اجلوانب االجتماعية واملادية 
حدة  م��ن  التخفيف  على  ت�ساعد  التي 
اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  امل��ع��ان��اة 

اململكة  يف  تنبهنا  ول��ق��د   ، واأ����رصه���م 
الأهمية البحث العلمي املتقدم بو�سفه 
خدمات  م��ن  ت��ق��دم  مل��ا  م��وازي��ا  ن�ساطا 
واأكد   . للمعوقني(  وتعليمية  تاأهيلية 
اأن  عبدالعزيز  بن  �سلطان  االأم��ري  �سمو 
هذا اجلانب امل�سيء يف امل�سرية اخلرية 
حتقق بف�سل اهلل اأوال ثم بف�سل تعاون 
اأجهزة الدولة واملواطنني وقيام القطاع 
املجتمع  ن��ح��و  مب�سئولياته  اخل��ا���ص 
الدولة  ا�ست�سعرته  واجب  هذا  اأن  مبينا 
ور�سخته من خلل ما يوؤمن به املواطن 
من قيم االإ�سلم ال�سمحة التي حثت على 
القول  يف  واالإخل�ص  والتكافل  الرتاحم 
واملعرفة  بالعلم  وااله��ت��م��ام  والعمل 
اأن  �سموه  واأفاد   . االإن�سان  ملا فيه خري 
يدها  متد  ال�سعودية  العربية  اململكة 
انحاء  يف  اجلميع  مع  والتكامل  للتعاون 
النبيلة  الغايات  اإل��ى  للو�سول  العامل 
االإن�سان  خلدمة  جميعا  نن�سدها  التي 
واملعوقني ب�سكل خا�ص . واأعرب �سمو 
يخرج  ب��اأن  بثقة  تطلعه  عن  العهد  ويل 
�سيعمل  علمية  بتو�سيات  املوؤمتر  هذا 
على متابعتها اجلميع ليلم�ص اأثرها على 
اأر�ص الواقع ويف اأقرب وقت مب�سيئة اهلل 
باالإخوة  كلمته  ختام  يف  �سموه  ورحب   .

واالأخوات �سيوف اململكة .

يف اإفتتاح املوؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والتاأهيل
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» بتوفيق من املولى عز وجل وا�سلت 
املوؤ�س�سة م�سريتها على اأكرث من حمور، 
�سواء فيما يتعلق بتنمية وخدمة املجتمع 
املحلي، اأو خدمة ق�سايا االإعاقة اأو فيما 
اخلريي  العمل  منظومة  بتطوير  يتعلق 
اجلمعيات  جهود  وم�ساندة  اململكة  يف 
حتقق  ما  وكذلك  اخلريية  واملوؤ�س�سات 
االإ�سكان  م�ساريع  اإجنازات يف جمال  من 
اخلريي. واأتطلع مب�سيئة اهلل اإلى ا�ستمرار 
هذا اجلهد املتميز مبا ي�سهم يف اإي�سال 
يحتاجها،  من  لكل  املوؤ�س�سة  خدمات 
مع  يتنا�سب  مبا  االأداء  هذا  يرقى  واأن 
مكانة اململكة، وما يوليه خادم احلرمني 
ال�رصيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من 
اخلريي  العمل  مل�رصوعات  ودع��م  رعاية 

واالإن�ساين، والحتياجات املواطن«. 

يف الجتماع الرابع ع�رش ملجل�س اأمناء موؤ�ش�شة �شلطان اخلريية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سلة وال�سلم على اأ�رصف االأنبياء 
واملر�سلني اأيها االإخوة الكرام اأوجه �سكري واعتزازي الأخي 
�ساحب االأف�سال الكثرية االأمري �سلمان بن عبدالعزيز اإنه 
ثروة من ثروات البلد بغ�ص النظر عن ما يقوم به �سموه 
اأعتقد  املنا�سبة  وبهذه  اإليه  يوكل  ما  كل  يف  خدمات  من 
م�ستحب  االإن�سان  وخدمة  املعاق  خدمة  يف  االجتاه  هذا  اأن 
ديناً ودنيا الأن العمل هلل �سبحانه وتعالى وهو الذي يبقى 

اأبداً واهلل �سبحانه وتعالى يجازي الذين ينفقون  وال يزول 
اأموالهم يف ال�رصاء وال�رصاء بدون اأن ينتظروا منحة اأو كلمة 
اأو حتى �سكراً واأعلن �سخ�سياً اعتزازي بهذا املركز ونظرتي 
�سنوياً  دعماً  ري��ال  مليني  ع�رصة  واأق��دم  باملعاق  بالرفق 
واهلل  املظهر  اأو  ال�سمعة  حقيقة  بهذا  اأق�سد  وال  للمركز 
للخدمات  يحتاج  الذي  خدمة  بها  اأق�سد  ولكن  ذلك  يعلم 

ومع ذلك اأكرر �سكري له والعاملني معه يف هذا املركز. 

يف احلفل الذي اأقيم مبنا�شبة عقد الجتماع الأول للجمعية العمومية ملركز 
الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة واللقاء الرابع ملوؤ�ش�شي املركز
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هذا  ويف  املكان  ه��ذا  يف  “  اخلطابة 
ولكن  خطابة  ت�سمى  اأظنها  ال  املجال 
ت�سمى تفاعلً مع االأ�سخا�ص الذين اأود 
اأن اأك�سب راحتهم وذويهم واأن تكون 
 .. اهلل  بحول  هنيئة  عي�سة  معي�ستهم 
واأرجو من اهلل التوفيق للجميع وال�سكر 
هذه  مكن  ال��ذي  وتعالى  �سبحانه  هلل 
بقيادة خادم احلرمني  البلد ورجالها 
ال�رصيفني امللك عبداهلل بن عبدا لعزيز 
من خري  اإليه  و�سلنا  ما  اإل��ى  اهلل  اأي��ده 

وبناء خلدمة مواطنينا جميعا”.

مبنا�شبة ت�شليم وثائق 
التخ�شي�س للم�شتفيدين 
من م�رشوع الإ�شكان 
اخلريي مبكة املكرمة

هي  ال�سمحة  اال�سلمية  العقيدة  ان   “
منهجنا يف فعل اخلريات واال�سا�ص الذي 
املوحد  ي��د  على  اململكة  عليه  قامت 
والتزم  ثراه  اهلل  طيب  عبدالعزيز  امللك 

فى امللتقى الأول للم�شوؤولية الجتماعية لل�رشكات  
بها ابناوؤه الربرة من بعده«.

وق����ال ���س��م��وه ل���دى رع��اي��ت��ه ان��ط��لق��ة 
االجتماعية  للم�سوؤولية  االول  امللتقى 
العربية  ال�رصكة  نظمته  ال��ذي  لل�رصكات 
التجارية  والغرفة  امل��وؤمت��رات  لتنظيم 
ال�سناعية بالريا�ص بالتعاون مع برنامج 
»الزام  بعنوان  االمنائي  املتحدة  االمم 
بالريا�ص:  الفي�سلية  بفندق  والتزام« 
تنبع  وال���رتاح���م  ال��ت��ك��اف��ل  اع��م��ال  ان 
مب�سوؤولية  واالل��ت��زام  ب��اهلل  االمي��ان  من 

املبادرة باالعمال ال�ساحلة.
بالعقيدة  بالتم�سك  اأو�سيكم  وا�ساف: 
امل�سوؤولية  بربامج  واالهتمام  ال�سمحة 
ثقافتكم  م���ن  ال��ن��اب��ع��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ت�سبح  ح��ت��ى  جمتمعكم  واح��ت��ي��اج��ات 
موؤ�س�ساتنا م�سدر فخر واعتزاز ومنوذجا 
�سموه  وا���س��ار  وع��امل��ي��ا،  حمليا  م�رصقا 
التي  االن�سانية  املجتمعات  تطور  الى 
امل�����س��وؤول��ي��ة  مفاهيم  معها  ت��ط��ورت 

االجتماعية وموؤ�س�ساتها.
متابعة  علينا  لزاما  ا�سبح  ل��ذا  وق��ال: 

امل�ستجدات من اجل خدمة امتنا، وبالرغم 
حديثة  العاملية  التجارب  معظم  ان  من 
جدا يف هذا املجال، اال ان احلكمة �سالة 
امل��وؤم��ن ان��ى وج��ده��ا اخ��ذه��ا، فلنبحث 
جمتمعنا  تخدم  ناجحة  جتربة  ك��ل  ع��ن 
ما  �رصين  وقد  بها،  ولناأخذ  وموؤ�س�ساته 
دور  على  تركيز  من  برناجمكم  ا�ستمله 
البيئة  حماية  جمال  يف  اخلا�ص  القطاع 
والتي لن نتوانى يف الوقوف بحزم جتاه 

اأي �رصر يلحق بها.
وا�ساف �سموه بالقول: لقد قدمت بع�ص 
�رصكات القطاع اخلا�ص ال�سعودية مناذج 
االجتماعية،  امل�سوؤولية  لربامج  م�رصفة 
ومن هذا املنرب ادعو اجلميع الى االلتزام 
بواجبهم الوطني والقيام مب�سوؤوليتهم 
التدريب  جماالت  يف  خا�سة  االجتماعية 
ودع��م  الوطني  والتوظيف  التطوعي 
وتاأ�سي�ص  التقنية  ونقل  العلمي  البحث 
مراكز اخلدمات االن�سانية، كما امتنى ان 
تبداأ ال�رصكات يف تبني ثقافة امل�سوؤولية 

االجتماعية
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وكرمه  االن�سان  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد   «
وال�سلة  ماخلق  �سائر  على  وف�سله 
للعاملني  رحمة  بعث  من  على  وال�سلم 
ومكمل ملكارم االخلق ... ادى االمانة... 
والر�ساد  اخل��ري  ال��ى �سبيل  االم��ة  وق��اد 
واعانة  املحتاجني  كرب  بتفريج  اأمر   ...
امل��ن��ك��وب��ني وم�����س��اع��دة امل��ر���س��ى و 
اليوم  اأمامكم  اأقف  اإخ��واين..  املعوزين. 
وال�سعادة تغمرين ... الختياركم لى لنيل 
جائزة ال�سيخ را�سد لل�سخ�سية االن�سانية 
ملن  والغفران  فالرحمة   ... العام  لهذا 
ت�رصفت اجلائزة بحمل ا�سمه ... حيث و�سع 
اأ�سحاب  قلوب  خا�سا يف  موقعا  لنف�سه 
اختاروين  للذين  وال�سكر   ... احلاجات 
لنيل هذه اجلائزة. ان االعمال االن�سانية 
متلقيها  على  اأثرها  يقت�رص  ال  اخلريية 
... بل ان اأثرها االكرب هو ملقدمي هذه 
االعمال ... فهي ت�سمو بالنفو�ص وتقدم 
واأعظم  احلقيقية  وال�سعادة  الر�سا  لها 

تعالى.  اهلل  من  واملثوبة  االجر  ذلك  من 
اليوم ويف ظل  اننا  الكرام..  اأيها االخوة 
التي  وامل�����س��اع��ب  العاملية  ال��ظ��روف 
تواجه االن�سانية ... لفي اأ�سد احلاجة اإلى 
االعمال  لدعم  التعاون  وتقوية  التاآزر 
ويعدد  اأثرها  من  يزيد  مما   ... اخلريية 
...انني  املنطلق  هذا  ومن   ... جماالتها 
جائزة  على  للقائمني  تقديري  اأ�سجل 
االن�سانية  لل�سخ�سية  را���س��د  ال�سيخ 
اخل��ريي  العمل  بدعم  اهتمامهم  على 
ال��رواد يف ه��ذا املجال على  ...وت��ك��رمي 
ال�سوء  واإلقاء  العربي  الوطن  م�ستوى 
على جم��االت العمل اخل��ريي.. وان��ه مما 
يزيد من اأهمية هذه اجلائزة واأثرها اأنها 
باأهله  يزخر  ال��ذي  اخلري  بلد  يف  ت�سدر 
الكرام وبعطائه . لقد حظي ال�سيخ را�سد 
يرحمه اهلل بحب النا�ص الكبري واحرتامهم 
اأع��م��ال  ل�سموه  وك���ان  وت��ق��دي��ره��م... 
واقامة  اخلريية  املواقف  يف  م�سهودة 

عنايته  اأواله��ا  التي  االن�سانية  املراكز 
اخلا�سة ... الى جانب م�ساهماته العظيمة 
لبلده  التنموية  االجن���ازات  حتقيق  يف 
وبروؤيته  النافذه  بب�سريته  مت�سلحا   ...
باعجاب  اهلل  يرحمه  حظي  كما  الثاقبة... 
و�سرب...  حلم  من  به  حتلى  ملا  اجلميع 
مظلمة...  اأو  راأي  لكل  ي�سغي  ك��ان  اذ 
للق�سايا  احللول  اأف�سل  للجميع  مقدما 
لكل  امل�ساعدة  وموفرا   ... وامل�سكلت 
اأبنائه  بوجود  اأنه  اهلل  باإذن  ونثق  فرد... 
هذه  اأبناء  من  االوفياء  والرجال  ال��ربرة 
البلد العزيزة.... فان �سعلة اخلري �سوف 
تظل متقدة. وختاما فاإنني اأقدم �سكري 
الظن  اأح�سنوا  الذين  جلميع  وتقديري 
بي ور�سحوين لهذه اجلائزة ... التي لها 
م�سامني  من  حتمله  مبا  خا�سة  مكانة 
با�سم  والرتباطها   ... نبيلة  ان�سانية 
�سخ�سية تاريخية عزيزة علينا كان لها 

�سجلها احلافل يف العمل اخلريي.

اأثناء تكرميه 
لفوزه بجائزة 
ال�شيخ را�شد 
لل�شخ�شية 
الن�شانية لعام 
2002م
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ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ك��رم��ات  تقت�رص  مل 
العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأم��ر  امللكي 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
واملفت�س  وال���ط���ران  ال��دف��اع  ووزي����ر 
امتدت  بل  اململكة  اأب��ن��اء  على  ال��ع��ام، 
من  العديد  الكرمية  رعايته  لت�سمل 
واأي�سا  والإ�سالمي،  العربي  العامل  اأبناء 
العطايا  هذه  ومن   ، الغربية  ال��دول  يف 
تربع �سموه مببلغ 874 األف ريال لدعم 
نفقات وتكاليف حج 205 مينيني من 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ،ح��ي��ث مت 
�سعودي  ريال  اآلف   504 مببلغ  توجيه 
لدعم تكاليف ونفقات 168 حاجاً مينياً 
العام  حج  منا�سك  لأداء  املعوقني  من 
�سموه  ت��ربع  كما  1430ه�����  امل��ا���س��ي 
لدعم  �سعودي  ري��ال  األ��ف   370 مببلغ 
املكفوفني  من   37 وتكاليف  نفقات 
منا�سك  لأداء  مرافقيهم  مع  اليمنيني 

التربع  بت�سليم  وق��ام  ال��ع��ام.  ه��ذا  ح��ج 
�سفر خادم احلرمني ال�رصيفني ب�سنعاء 
علي احلمدان خالل حفل اإقامته ب�سنعاء 
األقى  وقد   . للمعوقات  التحدي  جمعية 
فيها  اأك��د  كلمة  احلمدان  علي  ال�سفر 
وقوف اململكة الدائم مع اليمن يف جميع 
ال�سمو  �ساحب  دع��م  مثمناً  امل��ج��الت 
عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ر  امللكي 
لكل الق�سايا واملواقف الإن�سانية التي 
احلفل  نهاية  ويف  اليمن.  منها  تعاين 
تذكارياً  درع��اً  التحدي  جمعية  قدمت 
عنه  بالنيابة  ت�سلمه  العهد  ويل  ل�سمو 

�سفر اململكة ب�سنعاء علي احلمدان. 
الأي��ت��ام  م��ن   2000 ب���زواج  يتكفل   -

باليمن
على نفقة برنامج �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد 
ال��دف��اع  ووزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب 

لالأعرا�س  ال��ع��ام  واملفت�س  وال��ط��ران 
اجلماعية وذلك �سمن فعاليات املنتدى 

العاملي الثاين لتاأهيل اليتيم.
وعرو�س  عري�س  لألفي  زفاف جماعي   -
من الأيتام من جميع املحافظات اليمنية 
التنموية  اليتيم  موؤ�س�سة  اأقامت  وقد   ،
اليمنية حفالً وعرب رئي�س جهاز الإر�ساد 
الدكتور  الوطني  باحلر�س  والتوجيه 
عن  نيابة  كلمته  يف  عباءة  اأب��و  اإبراهيم 
اليمن  خ��ارج  من  امل�ساركني  ال�سيوف 
العهد  ويل  ل�سمو  وتقديره  �سكره  عن 
على تكفل الربنامج بجميع نفقات هذا 
العر�س اجلماعي لالأيتام موؤكدا اأن مثل 
غربية  لي�ست  اخلرية  امل��ب��ادرات  هذه 
بي�ساء  اأي��اد  �ساحب  فهو  �سموه  على 
وم�ساهمات �سخية يف خمتلف م�رصوعات 
اخلر والعطاء. واأ�ساف اأن هذه املواقف 
وامل�ساهمات لي�ست غريبة على اململكة 

معوقون من كل دول العالم..
تشملهم رعاية األمير سلطان بن عبدالعزيز
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تكاليف حج 205 يمنيين 
من ذوي االحتياجات 

الخاصة

تبرع بمبلغ 20 ألف دوالر 
لشاب كندي مقعد لشراء 

كرسي متحرك

وجه بتركيب ذراعين 
اصطناعيين كهرو عضلين 

لطفلة سورية عمرها 7 سنوات

منحة لـ 226 معاقًا 
يمنيًا تشمل 175 كرسيًا 

متحركًا و40 عكازًا وعشر 
منظومات إجالس

اأوا���رص  اليمني  بال�سعب  تربطها  التي 
الإخ����اء ال�����س��ارب��ة ب��ج��ذوره��ا يف اأع��م��اق 
ال�سعودية  للعالقات  متمنيا  التاريخ 
والزده��ار  التقدم  من  املزيد  اليمنية 
ال�رصيفني  احلرمني  خادم  رعاية  ظل  يف 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
�سالح.  ع��ب��داهلل  علي  الرئي�س  وفخامة 
واأكد اأمني عام موؤ�س�سة اليتيم الدكتور 
اخلطابي  باحلفل  كلمته  يف  زي��اد  حميد 
العر�س  اأن  املنا�سبة  بهذه  اأقيم  ال��ذي 
هذا  يكت�سب  لالأيتام  الثاين  اجلماعي 
العام اأهمية خا�سة باعتباره اأكرب عر�س 
وله  الآن  حتى  اليمن  ت�سهده  جماعي 
نكهة خا�سة تختلف عن �سائر الأعرا�س 
والأجر  الفرحة  بني  يجمع  لأنه  اجلماعية 
من اهلل تعالى م�سيداً بربنامج �سمو ويل 
اجلماعية  الأعرا�س  لدعم  الأمني  العهد 
اإكمال  على  ال�سباب  م�ساعدة  يف  ودوره 
ن�سف دينهم �سائالً اهلل العلي القدير اأن 
ال�سحة  مبوفور  العهد  ويل  �سمو  ميتع 
العافية. وتخللت احلفل كلمات وفقرات 
���س��ع��ري��ة نوهت  اإن�����س��ادي��ة وق�����س��ائ��د 
بالعالقات بني البلدين وعددت مناقب 
وماآثر �سمو ويل العهد ومبادراته اخلرة 

من خالل م�رصوع الأعرا�س اجلماعية.

ي�ؤمن كر�سياً متحركاً لكندي مقعد
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وت��ربع 
األف   20 مببلغ  عبدالعزيز  بن  �سلطان 
ي�ستطيع  ل  مقعد  كندي  ل�ساب  دولر 
متحرك.  كر�سي  ���رصاء  اأج��ل  من  امل�سي 
يف  ال�سعودي  النادي  رئي�س  �رصح  وقد 
لل�سحف  احلربي  �سالح  الدكتور  كندا 
يف ذلك الوقت قائال: اأن ال�ساب الكندي 
تقدم  �سنة   18 العمر  م��ن  يبلغ  ال��ذي 
يف  ال�رصيفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ل�سفارة 
مت  التي  ال�سحية،  ظروفه  �سارحا  كندا 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  رفعها 
�سلطان بن عبد العزيز الذي تربع على 
ال�ساب  م�ساعدة  اأجل  من  باملبلغ  الفور 
ال��ذي  املتحرك  الكر�سي  ت��اأم��ني  على 
�سي�ساعده على التحرك وممار�سة حياته 
الطبيعية.واأ�سار احلربي اإلى اأن ال�سفارة 
الكندي  ال�ساب  حالة  تابعت  ال�سعودية 
ال�سيخ،  اآل  ع��ل��ي  امل��وظ��ف  يف  ممثلة 
ال�سيك  بت�سليم  قام  اأنه  احلربي  وذكر 

بتكليف من ال�سفارة نيابة عنها لل�ساب 
والذي بدا غر م�سدق، وبكى من �سدة 
ال�ساب عربت  والدة  اأن  الفرح.كما ذكر 
ال�سمو  ل�ساحب  وامتنانها  �سكرها  عن 
العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأم��ر  امللكي 

على هذه الوقفة الإن�سانية.

الأمري �سلطان يقدم منح ملائتني 
و�ستة وع�رشين مينياً معاقاً

الأم���ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق���دم 
ملائتني  منحة  العزيز  عبد  بن  �سلطان 
ت�سمل  مينياً  م��ع��اق��اً  وع�����رصي��ن  و�ستة 
175 كر�سياً متحركاً  و40 عكازاً وع�رص 
الإع��اق��ة  ل�سديدي  اإج��ال���س  منظومات 

واأجهزة تقومي العمود الفقري.
يوجه برتكيب اأطراف ا�سطناعية لطفلة 

ال�سورية 
بن عبدالعزيز  الأمر �سلطان  وجه �سمو 
كهرو  ا�سطناعيني  ذراع���ني  برتكيب 
البالغة  نهلة  ال�سورية  للطفلة  ع�سلني 
���س��ن��وات. وذل���ك من  ال��ع��م��ر �سبع  م��ن 
الأطراف  لبحوث  امل�سرتك  املركز  خالل 
التعوي�سية  والأج���ه���زة  ال�سطناعية 
وبرامج تاأهيل املعوقني بالريا�س ومت 
نهلة  للطفلة  الالزمة  الإط��راف  تركيب 
وفق احدث التقنيات الفنية والعاملية. 
فقدان  من  تعاين  نهلة  الطفلة  وكانت 
منذ  خلقيا  فقدانا  العلويني  طرفيها 
دون  يولدون  فالذين  وع��ادة  ولدتها 
مع  يتاأقلمون  اأط����راف  ع��دة  اأو  ط��رف 
يكن  مل  الطرف  لن  البديلة  الرتكيبات 
احد  يفقد  ال��ذي  وان  اأ�سا�ساً،  م��وج��وداً 
�سغره  يف  كليهما  اأو  العلويني  طرفيه 
فانه يتكيف ويعو�س وظيفياً ما فقده 

با�ستخدام طرفيه ال�سفليني. 
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قطوف

من أقوال صاحب السمو الملكي

األمير سلطان بن عبد العزيز 
العقيدة اإلسالمية 

منهجنا في فعل 
الخيرات منذ تأسيس 

المملكة.

إن المملكة التي 
تنعم بخيراتها تمد 

يد المعونة والنجدة 
حسب إمكاناتها 

لألشقاء في األمتين 
العربية واإلسالمية.

المملكة العربية 
السعودية اليوم 

مضرب المثل في 
أمنها واستقرارها 

وتطورها، وما 
كان ذلك يتأتى إال 

بالتمسك بشريعة 
اهلل سبحانه وتعالى 

وما نزل على نبيه 

عليه الصالة والسالم.

أوصيكم بتقوى 
اهلل سبحانه وتعالى 

في السر والعلن، 
وأوصيكم بالعمل 

الصالح الدؤوب.

إن اهلل عّز وجّل 
حينما شرفنا بأن 

نكون المواطنين في 
هذا البلد، أصبح لزامًا 

علينا أن نكون القدوة 
في االلتزام بدينه 

والتمسك بشريعته 
والطليعة في خدمة 

مقدساتنا وحرمتها.

إن تلبية احتياجات 
المعوقين والعناية 
بهم تعتبر بالنسبة 

لي في مقدمات 
األولويات التي أضعها 

في اعتباري عند 
متابعتي ألي مشروع 
إنساني في المملكة.

إننا نأمل بمشيئة 
اهلل تعالى أن تكون 

مدينة األمير سلطان 
بن عبد العزيز 

للخدمات اإلنسانية 
بداية خيرة لمجموعة 
من المشروعات التي 

تهدف إلى خدمة 
المواطن السعودي 

وتحقق احتياجاته 
في مختلف 

المجاالت.

الحمد هلل الذي 
مّكن هذه البالد 
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برعاية خادم الحرمين 
الشريفين أن تقوم 

بأعمال الخدمة 
للمواطن في أهم 

شيء يهمه في 
حياته أال وهي الصحة 

كما قال رسول 
اهلل عليه أفضل 
الصالة والسالم 

“نعمتان محسودتان: 
األمن في األوطان 

والصحة في األبدان” 
وهي وهلل الحمد 
متوفرة، توصيتي 

للعاملين في هذا 
المستشفى الرائد 

في هذه المنطقة أن 
يخدموا المريض بما 

يستطيعون وال أراهم 
إال فاعلين وفقهم 

اهلل.
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اإن الرعاية الكرمية التي حظيت بها اجلمعية من لدن �صاحب 
ال�صم امللكي �صلطان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع والطريان ،واملفت�س العام ، �صجل 
حافل من العطاء واملبادرات املتميزة ، وقد �صهدت منا�صبات 

عديدة للجمعية منذ تاأ�صي�صها وحتى الآن رعاية كرمية من �صموه 
الكرمي.وتوثيقا لذلك ن�صتعر�س بع�س املحطات املهمة يف 

م�صرية » �صلطان اخلري..واجلمعية » عرب هذا ال�رشيط امل�صور .

سلطان الخير..
والجمعية



الخطوة العدد الرابع واخلم�سون ـ حمرم 1431 هـ ـ دي�سمرب 2009 م67

يف اإفتتاح مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لرعاية الأطفال املعوقني بجدة

يف حفل اإفتتاح مركز اجلمعية بجدة
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لقطات من رعاية �سمو 
ويل العهد لإفتتاح 

تو�سعة مركز امللك فهد 
بالريا�ض
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لقطات من حفل ت�سليم 
جائزة اجلمعية للخدمة 

الإن�سانية
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لقطات من رعاية �سمو 
ويل العهد حلفل جائزة 

اجلمعية
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لقطات من حفل اإفتتاح 
مركز الأمري �سلطان بن 

عبد العزيز باملدينة 
املنورة
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لقطات من رعاية �سمو 
ويل العهد لإفتتاح مركز 

الأمري �سلطان بن عبد 
العزيز باملدينة املنورة



الخطوة العدد الرابع واخلم�سون ـ حمرم 1431 هـ ـ دي�سمرب 2009 م73

لقطات  من رعاية �سمو 
ويل العهد للقاء جمعية 

املوؤ�س�سني ملركز الأمري 
�سلمان لأبحاث الإعاقة
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مقال

خالد بن �سليمان الفهيد

عام من الحزن ولّى
... إلى غير رجعه

الآن...تنف�ست الروح ال�سعداء
وعاد القلب ينب�ض كما ينبغي مل�سغة �سليمة..

الآن...ا�سرتدت ال�سعادة عافيتها
وعادت البت�سامة ترت�سم يف الوجوه كما ينبغي لنف�ض مطمئنة

الآن...هداأت الأنفا�ض
وعاد احلب يرتع يف العروق كما ينبغي لعاطفة جيا�سة ل عقل لها

ف�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
يطاأ اأر�ض الوطن طّيباً...ماداً قلبه، وابت�سامته، وميينه

لي�سافح بها قلوباً اأوجعها احلنني اإلى عودته...
واأرهقها ال�سرب يف �سبيل روؤيته..

واأ�سناها ال�سوق لال�ستماع اإلى حديثه

اأكتظ املطار باآلف امل�ستقبلني...
واكتظت ال�سوارع  بع�رشات الآلف من الفرحني املبتهجني...

اأما القلوب فاكتظت بحب ل اآخر له، ُتقراأُ تفا�سيله منقو�سة يف الوجوه التي 
ب�ست اأوداجها باحلياة، واأزهرت يف عروقها حقولً من الورد.

مدير العالقات العامة والإعالم

*+

*+





الحمد هلل الذي مّكن 
هذه البالد برعاية خادم 

الحرمين الشريفين 
أن تقوم بأعمال الخير 

للمواطن


