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

أبوي  . .أحبك

األمير تركي بن سلطان
لـ«الخطوة»:
الوالد إستشاري متخصص
في مجال األطفال

الخطوة األولى

كيف لنا أن نملك القدرة
علي رد الدين ؟!
بقلم
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز
عندما يتطلب املقام احلديث عن �إن�سان ..هو
الوالد القائد والقدوة  ،هنا تت�سابق امل�شاعر ،
وتقف الكلمات عاجزة عن اللحاق بها .
والن الألقاب لن ت�ضيف ال�سمه �شيئا ،دعوين
�أحتدث عن « الرجل « جمردا ً ،فقد منحني �رشف
البنوة واال�سم والرعاية وربيت يف بيته ،وعملت
حتت قيادته ،وتعلمت يف مدر�سته ،ومل يكن بينه
وبيني يوما ً ما يعوق �رشف االقرتاب منه الوالد
القائد ؟!.
و�أ�صدقكم القول �..أن في�ض م�شاعر الأبوة التي
يحملها الرجل علي كل من حوله� ..أ�شقائه و�إخوانه..
�أبنائه و�أحفاده  ..العاملني معه �أو حتت قيادته..
املواطن �أي كان  ،هو �شعور فطري خ�صه اهلل تعايل
به  ،وهو ي�ستمزجه وي�ستعذب ممار�سته مع اجلميع
 ،وهم جميعا ً يقابلون ذلك الفي�ض مبا ي�ستحقه
من عرفان وتقدير وحب  ،ولكن كيف لنا ولهم �أن
منلك القدرة علي املعادلة �أو رد الدين ؟!!.
هذا الرجل الكبري بب�شا�شته ووده وح�ضوره الرائع
دوما ً  ،وح�سن �إن�صاته  ،وتوا�ضعه اجلم  ،وحلمه
و�صربه  ،يدفع النا�س الخرتاق �أ�سوار هيبة �إطاللته
ووقاره  ،وجتاوز وهج مقامه  ،لتبادله احلب  ،وكم
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عاي�شت �شخ�صيا ً ع�رشات املواقف ت�سابق فيها
�أطفال معوقون علي م�صافحة الرجل وتقبيله
واحلديث �إليه بحروف قهرت �صعوبات النطق .
ولأنني �رشُفت �سنوات باالنت�ساب �إيل القوات
اجلوية امللكية ال�سعودية  ،والهيئة العامة لل�سياحة
والآثار والعمل حتت قيادته  ،فقد �أُتيح يل التعرف
علي جانب �أخر يف هذه ال�شخ�صية املتفردة  ،هو
ر�ؤيته الإ�سرتاتيجية لق�ضايا الوطن  ،ويف مقدمتها
بناء قدرات ب�رشية متطورة قادرة علي احلفاظ علي
مقدرات الوطن والدفاع عن منجزاته وتطويره  ،من
خالل منظومة متكاملة  ،قوامها الإن�سان املنتمي
امل�ؤهل علما ً وتدريبا ً  ،واالن�ضباطية  ،والتخطيط
العلمي والدعم ال�شخ�صي الالحمدود وثقة مطلقة
بتوافق مع توجيهات القيادة .
واليوم وقد ْمن اهلل �سبحانه وتعايل علي �سلطان
اخلري بال�شفاء ليعود �ساملا ً معايف �إيل بلده و�أهله
 ،ن�ست�شعر جميعا ً انه حتى ذرات تراب هذا البلد
الطيب ترحب بلقائه  ،وملا ال ؟! وهو كال�شجرة
البا�سقة التي ت�ؤتي �أكلها كل حني ب�أذن ربها ،
وكم اجتمعت قلوب املواطنني علي الدعوة ل�سموه
يف ظهر الغيب ب�أن مين اهلل عليه بال�شفاء .
العدد الرابع واخلم�سون ـ حمرم  1431هـ ـ دي�سمرب  2009م

الخطوة

يف هذا العدد
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ويل العهد ..وجمعية الأطفال املعوقني..
�سرية تك�شف عمق القيم الإن�سانية يف �شخ�صيته املتفردة

10
22

جملة دورية ت�صدرها

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

عطايا ويل العهد  ..منظومة من امل�رشوعات الإن�سانية
تر�سي قواعد العمل امل�ؤ�س�سي اخلريي يف اململكة

الأمري تركي بن �سلطان بن عبدالعزيز يف حوار خا�ص مع«اخلطوة»:
ويل العهد � . .أب متفرد  . .ي�شارك بفعالية يف مهام الأ�رسة.
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ت  )01( 4543913:ـ ف )01( 4543521 :
املوقع على الإنرتنت www.dca.org.sa
Info@dca.org.sa

امل�شرف العام:

�أمني عام اجلمعية

عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي

رئي�س جمل�س الإدارة

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطـــان بـن �سلــمــان بـن عبدالعزيـز

64
62
54

رئيــــ�س التحرير:

خالد بن �سليمان الفهيد
نائب رئي�س التحــرير:

ح�ســن حممـــد فــــــــــــــراج

قطوف  . .من �أقوال
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز

مدير التحــرير:

منت�صــــــــــــر جابــــــــــــــــــر
املدير الفني:

امتدت مكرماته �إلى العاملني العربي والإ�سالمي
والدول الغربية من كل دول العامل

م�/سعـــــــــــــــد ال�ســــــداوي

�أولياء الأمور و�صفوا ما قدمه ويل العهد لأطفالهم ب�أنه ر�صيد
خري و�أن دعواتهم رافقت �سموه يف رحلته

36

رقم الإيداع :
 51/1831يف 1415/3/21هـ
ردمد :
 1234ـ 1319ـBSSN

املراكز
مركز امللك فهد بن عبد العزيز
بالريا�ض
�ص.ب 8557الريا�ض 11492
ت )01(4543917:ـ ف)01(4543521:
info@dca.org.sa
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
بجدة
�ص.ب 13213جدة21493
ت )02(6224080:ـ ف)02(6224070:
Jeddah@dca.org.sa
مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز
باملدينة املنورة
�ص.ب 7187املدينة املنورة
ت )04(8424599:ـ ف)04(8424699:
Maddinah@dca.org.sa

مركز الأمري �سلمان بن عبد العزيز بحائل
�ص ب  6762حائل
ت )06(5669555:ـ ف)06(5343917:
مركز مكة املكرمة
�ص.ب 13456مكة املكرمة
ت )02(5270090:ـ ف)02(5270091:
Makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف
�ص.ب� 1199سكاكا اجلوف
ت )04(6251357ـ ف)04( 6251468:
Jof@dca.org.sa
مكتب ع�سري
�ص ب  4213ابها 61491
ت  )07(2317040 :ـ ف )07(2317041 :
asir@dca.org.sa
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العدد الرابع واخلم�سون ـ حمرم  1431هـ ـ دي�سمرب  2009م

املرا�ســــــالت
بـا�سم رئي�س التحرير
اململكة العربية ال�سعودية
�ص ب  8557الريا�ض 11492
هاتف :
 )01(4543913ـ )01(4543917
ـ فاك�س :
)01(4562750
الربيد الإلكرتوين :
al_Khatwa@yahoo.com

الخطوة

الخطوة األولى

كيف لنا أن نملك القدرة
علي رد الدين ؟!
بقلم
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز
عندما يتطلب املقام احلديث عن �إن�سان ..هو
الوالد القائد والقدوة  ،هنا تت�سابق امل�شاعر ،
وتقف الكلمات عاجزة عن اللحاق بها .
والن الألقاب لن ت�ضيف ال�سمه �شيئا ،دعوين
�أحتدث عن « الرجل « جمردا ً ،فقد منحني �رشف
البنوة واال�سم والرعاية وربيت يف بيته ،وعملت
حتت قيادته ،وتعلمت يف مدر�سته ،ومل يكن بينه
وبيني يوما ً ما يعوق �رشف االقرتاب منه الوالد
القائد ؟!.
و�أ�صدقكم القول �..أن في�ض م�شاعر الأبوة التي
يحملها الرجل علي كل من حوله� ..أ�شقائه و�إخوانه..
�أبنائه و�أحفاده  ..العاملني معه �أو حتت قيادته..
املواطن �أي كان  ،هو �شعور فطري خ�صه اهلل تعايل
به  ،وهو ي�ستمزجه وي�ستعذب ممار�سته مع اجلميع
 ،وهم جميعا ً يقابلون ذلك الفي�ض مبا ي�ستحقه
من عرفان وتقدير وحب  ،ولكن كيف لنا ولهم �أن
منلك القدرة علي املعادلة �أو رد الدين ؟!!.
هذا الرجل الكبري بب�شا�شته ووده وح�ضوره الرائع
دوما ً  ،وح�سن �إن�صاته  ،وتوا�ضعه اجلم  ،وحلمه
و�صربه  ،يدفع النا�س الخرتاق �أ�سوار هيبة �إطاللته
ووقاره  ،وجتاوز وهج مقامه  ،لتبادله احلب  ،وكم
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عاي�شت �شخ�صيا ً ع�رشات املواقف ت�سابق فيها
�أطفال معوقون علي م�صافحة الرجل وتقبيله
واحلديث �إليه بحروف قهرت �صعوبات النطق .
ولأنني �رشُفت �سنوات باالنت�ساب �إيل القوات
اجلوية امللكية ال�سعودية  ،والهيئة العامة لل�سياحة
والآثار والعمل حتت قيادته  ،فقد �أُتيح يل التعرف
علي جانب �أخر يف هذه ال�شخ�صية املتفردة  ،هو
ر�ؤيته الإ�سرتاتيجية لق�ضايا الوطن  ،ويف مقدمتها
بناء قدرات ب�رشية متطورة قادرة علي احلفاظ علي
مقدرات الوطن والدفاع عن منجزاته وتطويره  ،من
خالل منظومة متكاملة  ،قوامها الإن�سان املنتمي
امل�ؤهل علما ً وتدريبا ً  ،واالن�ضباطية  ،والتخطيط
العلمي والدعم ال�شخ�صي الالحمدود وثقة مطلقة
بتوافق مع توجيهات القيادة .
واليوم وقد ْمن اهلل �سبحانه وتعايل علي �سلطان
اخلري بال�شفاء ليعود �ساملا ً معايف �إيل بلده و�أهله
 ،ن�ست�شعر جميعا ً انه حتى ذرات تراب هذا البلد
الطيب ترحب بلقائه  ،وملا ال ؟! وهو كال�شجرة
البا�سقة التي ت�ؤتي �أكلها كل حني ب�أذن ربها ،
وكم اجتمعت قلوب املواطنني علي الدعوة ل�سموه
يف ظهر الغيب ب�أن مين اهلل عليه بال�شفاء .
العدد الرابع واخلم�سون ـ حمرم  1431هـ ـ دي�سمرب  2009م

الخطوة

يف هذا العدد
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ويل العهد ..وجمعية الأطفال املعوقني..
�سرية تك�شف عمق القيم الإن�سانية يف �شخ�صيته املتفردة
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جملة دورية ت�صدرها

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

عطايا ويل العهد  ..منظومة من امل�رشوعات الإن�سانية
تر�سي قواعد العمل امل�ؤ�س�سي اخلريي يف اململكة

الأمري تركي بن �سلطان بن عبدالعزيز يف حوار خا�ص مع«اخلطوة»:
ويل العهد � . .أب متفرد  . .ي�شارك بفعالية يف مهام الأ�رسة.
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ت  )01( 4543913:ـ ف )01( 4543521 :
املوقع على الإنرتنت www.dca.org.sa
Info@dca.org.sa

امل�شرف العام:

�أمني عام اجلمعية

عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي

رئي�س جمل�س الإدارة

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطـــان بـن �سلــمــان بـن عبدالعزيـز

64
62
54

رئيــــ�س التحرير:

خالد بن �سليمان الفهيد
نائب رئي�س التحــرير:

ح�ســن حممـــد فــــــــــــــراج

قطوف  . .من �أقوال
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز

مدير التحــرير:

منت�صــــــــــــر جابــــــــــــــــــر
املدير الفني:

امتدت مكرماته �إلى العاملني العربي والإ�سالمي
والدول الغربية من كل دول العامل

م�/سعـــــــــــــــد ال�ســــــداوي

�أولياء الأمور و�صفوا ما قدمه ويل العهد لأطفالهم ب�أنه ر�صيد
خري و�أن دعواتهم رافقت �سموه يف رحلته
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رقم الإيداع :
 51/1831يف 1415/3/21هـ
ردمد :
 1234ـ 1319ـBSSN

املراكز
مركز امللك فهد بن عبد العزيز
بالريا�ض
�ص.ب 8557الريا�ض 11492
ت )01(4543917:ـ ف)01(4543521:
info@dca.org.sa
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
بجدة
�ص.ب 13213جدة21493
ت )02(6224080:ـ ف)02(6224070:
Jeddah@dca.org.sa
مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز
باملدينة املنورة
�ص.ب 7187املدينة املنورة
ت )04(8424599:ـ ف)04(8424699:
Maddinah@dca.org.sa

مركز الأمري �سلمان بن عبد العزيز بحائل
�ص ب  6762حائل
ت )06(5669555:ـ ف)06(5343917:
مركز مكة املكرمة
�ص.ب 13456مكة املكرمة
ت )02(5270090:ـ ف)02(5270091:
Makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف
�ص.ب� 1199سكاكا اجلوف
ت )04(6251357ـ ف)04( 6251468:
Jof@dca.org.sa
مكتب ع�سري
�ص ب  4213ابها 61491
ت  )07(2317040 :ـ ف )07(2317041 :
asir@dca.org.sa

5

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

املرا�ســــــالت
بـا�سم رئي�س التحرير
اململكة العربية ال�سعودية
�ص ب  8557الريا�ض 11492
هاتف :
 )01(4543913ـ )01(4543917
ـ فاك�س :
)01(4562750
الربيد الإلكرتوين :
al_Khatwa@yahoo.com

الخطوة

ولي العهد ..وجمعية األطفال المعوقين..

سيرة تكشف عمق القيم اإلنسانية
في شخصيته المتفردة
تعددت مبادرات �سمو
ويل العهد الأمني
�..صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبد
العزيز ويل العهد ..
يف كل ركن من �أركان
اخلري يف « مملكة
الإن�سانية» ..ورغم
ذلك تبقى هذه العالقة
الفريدة بني �سموه
الكرمي وجمعية الأطفال
املعوقني رمز ًا زاخر
الدالالت خلريية �شخ�صية
�سموه وعالمة بارزة فى
تاريخ اجلمعية.

يف �إفتتاح مركز امللك عبد اهلل بجدة

الخطوة
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ومن هنا كان �أطفال اجلمعية  ،و�أولياء
�أم��وره��م وا��سره��م� ،أول من ا�ست�شعروا
احلزن مبا �أمل ب�سموه من مر�ض ،و�أول
من عمت قلوبهم الفرحة وا�ستب�رشوا
خريا بقدومه – حفظه اهلل – الى ار�ض
وطنه الغايل بعد ان من اهلل عز وجل عليه
بال�شفاء وال�صحة والعافية .
�إن جمعية االطفال املعوقني  ،مدينة
بال�شكر وال��ع��رف��ان ل�سمو ول��ى العهد
مبا حظيت به من دعم معنوي ومادي
ك��ب�يري��ن ب��رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة – حفظه
اهلل -ملراكزها وخدماتها و�أن�شطتها
وبراجمها  ،وذل��ك انطالقا من عقيدة
را�سخة ومبادئ �إ�سالمية عظيمة بحيث
بادر يف العديد من املرات بدعم مادي،
كان يف �أغلبه الأ�سا�س الذي انطلقت منه
اجلمعية ،لتلقي تربعات الأهايل..ومن
باب الوفاء له – حفظه اهلل -مت �إطالق
ا�سم �سموه الكرمي على مركز اجلمعية
يف املدينة املنورة.
وميكن الإ�شارة �إلى بع�ض �أوجه دعم �سمو
ويل العهد للجمعية نظرا لكرثتها ومنها:

يف حفل تو�سعة مركز امللك فهد بالريا�ض

يف و�ضع حجر الأ�سا�س ملركز الأمري �سلمان بحائل
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الخطوة

يف حفل �إفنناح مركز املدينة املنورة

منذ تأسيس الجمعية..وأياديه البيضاء حانية على
كل طفل معوق في مراكزها
مواقف رائعة ضمت سموه و أطفال الجمعية

الخطوة
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 تربع �سموه الكرمي مل�رشوع تو�سعةمركز الريا�ض مبليوين ري��ال ورعايته
الكرمية حلفل افتتاح تو�سعة مركز
الريا�ض يف � 9شعبان �سنة 1416هـ.
 ت�برع �سموه ال��ك��رمي مل����شروع مركزاجلمعية باملدينة املنورة مببلغ خم�سة
ماليني ريال.
 ال��ت�برع مببلغ ع����شرة م�لاي�ين ري��الحل�ساب �أوقاف مركز اجلمعية باملدينة
امل���ن���ورة (م��رك��ز الأم��ي�ر ���س��ل��ط��ان بن
عبدالعزيز) ع�شية رعاية �سموه الكرمي
حلفل افتتاح امل��رك��ز يف  15رم�ضان
�سنة 1422هـ.
 تربع �سموه الكرمي مببلغ ع�رشة مالينيريال مل�رشوع وقف حائل اخل�يري ،لدى
رعاية �سموه الكرمي حلفل و�ضع حجر
الأ�سا�س ملركز اجلمعية بحائل ،يف 25
ربيع الأول �سنة 1426ه��ـ املوافق 4
مايو عام 2005م.
 امل�ساعدة يف موافقة املقام ال�ساميعلى �إع��ف��اء اجلمعية م��ن ��شرط املنحة
املخ�ص�صة للجمعية مبحافظة جدة
(�أر���ض حي اجلامعة)؛ مما �ساعد على

يف �إفتتاح مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز باملدينة املنورة

ا�ستثمارها ب�شكل �أمثل.
 امل�����س��اع��دات ال��ن��ق��دي��ة والعينيةونفقات العالج والإركاب وغريها التي
يقدمها �سموه ال��ك��رمي ���س��واء ب�صفة
�شخ�صية� ،أو بتوجيهات �سموه الكرمي
من خالل م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز
�آل �سعود اخل�يري��ة للمعوقني الذين
تزكيهم اجلمعية حلاجتهم.
 امل�ساعدة يف موافقة املقام ال�ساميع��ل��ى ت��ك��ل��ي��ف م��رك��ز الأم��ي��ر �سلمان
لأبحاث الإعاقة لإع��داد النظام الوطني
للمعوقني ،وتربع �سموه الكرمي بكامل
تكاليف �إعداد نظام حقوق املعوقني ،التي
زادت على مليون ون�صف املليون ريال.
يف حفل ت�سليم جائزة اجلمعية ل�سموه
 ت�رشيف �سموه الكرمي جائزة اجلمعيةللخدمة الإن�سانية بفوزه ،وقبولها يف
ال يوجد مركز من مراكز الجمعية ..لم يحصل على
دورتها الثالثة �سنة 1418هـ .
وه��ك��ذا ..وبف�ضل م��ن اهلل تعالى  ،ثم نصيبه من مبادرات ولي العهد
من في�ض خري �سموه الكرمي متكنت
اجلمعية م��ن مواجهة ق�ضية الإع��اق��ة
كل صروح الخير تتضاءل أمام حضوره القوي
وقاية وع�لاج�ا ً ،منذ نحو �ستة وع�رشين
عاما  ،وتقدمي خدماتها املجانية للآالف ودعمه السخي
من االطفال املعوقني .
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الخطوة

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

(علينا ا�ست�رشاف
امل�ستقبل بطموح وعزمية
واحلر�ص واالهتمام يف
املواجهة اجلادة لق�ضية
الإعاقة وفق �أ�س�س تقوم
علي الأبحاث العلمية
املتقدمة وا�ستثمار
ومواكبة �أحدث ما مت
ابتكاره يف جمال
الرعاية والت�أهيل
للمعوقني )
�سلطان بن عبد العزيز

الخطوة
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�سمو ويل العهد يرعى جمعية م�ؤ�س�سي مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

تعك�س الكلمات ال�ضافيات ال�سابقات ما حتظى به ق�ضية الإعاقة واحتياجات املعوقني من
�أولوية لدى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء  ،وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام
قاد �سموويل العهد الأمني منظومة وا�صلت امل�ؤ�س�سة برناجمها للرتبية جمال تعليم ورعاية املعوقني  ،والذي
من الربامج وامل�رشوعات الوطنية التي اخل��ا���ص��ة وال�����ذي ي�����س��ت��ه��دف تخريج يدخل عامه ال��راب��ع ع�رش بالتعاون مع
ت�صدت لتلك الق�ضية ب�شكل منهجي ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة املتخ�ص�صة يف جامعة اخلليج العربي  ،و�شهد العام
متكامل �أ���س��ه��م يف حتجيم �سلبيات
مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية أحدثت نقلة
الإعاقة وا�سباب حدوثها ب�شكل ملمو�س
 ،وت��وج �سموه تلك اجلهود بت�أ�سي�س في تحجيم سلبيات اإلعاقة وأسباب حدوثها
م�ؤ�س�سة �سلطان ب��ن عبد العزيز �آل
�سعود اخلريية التي �أحدثت نقلة يف هذا
الصندوق الخيري لعالج المرضى بمدينة سلطان بن
ال�صدد من خالل تبني عدد من الربامج
منها :
عبد العزيز أبرز صور المسؤولية االجتماعية
 -يف جمال ت�أهيل الكوادر املتخ�ص�صة :
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الخطوة

املا�ضي تفعيل برنامج جديد لالبتعاث
بالتعاون مع وزارة التعليم العايل �إلى
جامعات �أمريكية ال�ستكمال الدرا�سات
العليا يف جم��االت الت�أهيل والرعاية
لذوي االحتياجات اخلا�صة  ،كما �شكلت
امل�ؤ�س�سة فريقا لتطوير ودعم برامج
الرتبية اخلا�صة يف اجلامعات والكليات
ال�سعودية ،ويتولى هذا الفريق درا�سة
اح��ت��ي��اج��ات وم��ن��اه��ج �أق�����س��ام الرتبية
اخلا�صة يف اجلامعات والتن�سيق الدائم
بني تلك الأق�سام لتطوير خمرجاتها
 ،وتبني الفريق خطة ع�رشية لتحقيق
ذلك.
 امل��ؤمت��رات العلمية املتخ�ص�صة يفجمال مكافحة الإعاقة :
�أ�سهمت امل�ؤ�س�سة يف تنظيم العديد
من امل�ؤمترات امللتقيات العلمية التي

الخطوة

تقدم خدمات حيوية �رضورية للمعوقني
وخ�ل�ال ال��ع��ام امل��ا���ض��ي وح���ده احتفت
امل�ؤ�س�سة باجناز ما يلي :
 املكتبة املركزية الناطقة ،والتي متتطويرها خلدمة املكفوفني.
 مركز الت�أهيل ال�شامل بحفر الباطنالذي �أجنزته امل�ؤ�س�سة وت�ستعد لإهدائه
لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والذي ُيعد
�إ�ضافة متميزة ملنظومة العالج والت�أهيل
باململكة مب��ا يت�سم ب��ه م��ن �إمكانات
وموا�صفات ومبا �  سيتيحه من خدمات
متعددة للم�ستفيدين من �أبناء املنطقة
تعنى بق�ضية الإع��اق��ة ،وذل��ك بهدف وبلغت تكلفته �أكرث من ( )20مليون
توفري قاعدة علمية تنطلق منها برامج ريال  وطاقته اال�ستيعابية ()450
�شخ�صا ً من اجلن�سني ممن يعانون من
الرعاية يف اململكة ومن بني ذلك:
 امل���ؤمت��ر ال����دويل ال��ث��ال��ث ل�ل�إع��اق��ة الإعاقات ال�شديدة . حت��دي��ث ق��واع��د البيانات وامل��وق��عوالت�أهيل.
االل���ك�ت�روين ل�ل�أم��ان��ة ال��ع��ام��ة للرتبية
 م�ؤمتر الوراثة يف ال�صحة واملر�ض .اخلا�صة .
 ندوة اعتالل الدم الوراثية . ن��دوة ا�ضطرابات االنتباه والن�شاط جلنة تطوير خدمات املعوقني فوقاحلركي الزائد.
 امللتقي العلمي الأول ملراكز التوحد  15عاما ً�شهد العام املا�ضي بدء �أعمال فريق
يف العامل العربي .
العمل ال��ذي تر�أ�سه امل�ؤ�س�سة وال��ذي
 ندوة تباين الوراثة الب�رشية. تبني �إن�شاء عدد من املراكز اخلدمية يتولى تفعيل تو�صيات اللجنة الوزاريةلتطوير خدمات املعوقني ممن هم فوق
للمعوقني :
 15ع��ام �ا ً م��ن خ�لال ح�رص املتطلبات
توا�صل امل�ؤ�س�سة دورها الوطني الرائد الرئي�سية للجهات ذات العالقة برعاية
يف تبني �إن�شاء املراكز واملن�ش�آت التي امل��ع��وق�ين مت��ه��ي��داً ل��ت��ويل امل�ؤ�س�سة
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التن�سيق حيالها م��ع وزارت���ي املالية
واخلدمة املدنية.
 م��دي��ن��ة ���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��زللخدمات الإن�سانية :
�أحدثت مدينة �سلطان بن عبد العزيز
للخدمات الإن�سانية نقلة نوعية متميزة
يف برامج الرعاية ال�صحية والت�أهيلية
للمعوقني وكبار ال�سن و�إ�صابات العظام
الأمر الذي باتت معه مركزا عالجيا عامليا
مرموقا وحظيت بتقدير عال من العديد
من الهيئات املتخ�ص�صة.
وتعك�س لغة الأرق��ام حجم �أداء املدينة
وتطورخدماتها خالل العام املن�رصم
كما تزايدت �أع��داد املر�ضى املحولني على ا�ستقطاب الكفاءات املتميزة من
عالجية
 وا�صلت املدينة تنفيذ برامجللمدينة من القطاعات الأخرى املختلفة الأطباء والعاملني يف جمال التمري�ض
وت�أهيلية مبتكرة منها:
والت�أهيل والتخ�ص�صات الطبية الأخرى
داخل اململكة وخارجها .
 ب��رن��ام��ج ت��أه��ي��ل �إ���ص��اب��ات العمود ولتمكني امل��دي��ن��ة م��ن �أداء مهامها املختلفة لت�سيري �أعمالها بجودة ومتيز،الفقري .
الطبية والت�أهيلية املتخ�ص�صة ،عملت ولتنفيذ برامج توطني الوظائف فقد
 برنامج ت�أهيل الإ�صابات الدماغيةللم�صابني دماغيا ً .
برنامج جديد لالبتعاث بالتعاون الستكمال الدراسات العليا
 برنامج ت�أهيل مبتوري الأطراف برنامج ت�أهيل اجللطات الدماغية  .في مجاالت التأهيل والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة برنامج ت�أهيل الأط��ف��ال والتدخلاملبكر
مركز التأهيل الشامل بحفر الباطن أحدث مراكز
 ك���م���ا ا����س���ت���ق���ب���ل���ت ال����ع����ي����اداتاخلارجية ع�رشات الآالف من املراجعني الرعاية المتكاملة
وع��م��ل��ت امل��دي��ن��ة ع��ل��ى رف���ع م�ستوى
ر�ضا املر�ضى عن خدماتها العالجية
مراكز مجهزة للرعاية الصحية في مشروعات
والت�أهيلية لت�صل �إلى  %97وهي ن�سبة
ُتعد مناف�سة على امل�ستوى ال��دويل ،اإلسكان الخيري
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رعاية �سموه للم�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل

بذلت املدينة جهودا ً كبرية يف جماالت
تدريب وتطوير العاملني فيها� ،سواء
على ر�أ���س العمل� ،أو من خ�لال برامج
التدريب املتخ�ص�ص خ��ارج املدينة،
�إ�ضافة �إل��ى ب��رام��ج التعليم امل�ستمر
للأطباء والأخ�صائيني ال�صحيني،
و�إدراك���ا ً من املدينة ب�أهمية التوعية
والتثقيف يف جمال الإعاقة وق�ضاياها
املختلفة ف��ق��د عملت امل��دي��ن��ة على
تنفيذ ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ع��ددة للمر�ضى
�شملت جوانب ريا�ضية وعرو�ضا ً م�رسحية
وثقافية وترفيهية ، ،كما �شاركت
امل��دي��ن��ة يف ال��ل��ق��اءات وامل��ن��ا���س��ب��ات
وامل ��ؤمت��رات املحلية والدولية �ضمن
جمال �أعمالها.

ومتكنت املدينة من حتقيق معدالت غري
م�سبوقة يف جمال تطبيق معايري اجلودة
وال�سالمة يف الرعاية املقدمة للمر�ضى،
�إ�ضافة �إلى حتديث واعتماد العديد من
ال�سيا�سات واالجراءات التنظيمية مت
تطبيقها بنجاح ت��ام ،و�إكمال ع�رشات
االالف من �ساعات العمل و التدريب
والتعليم املكثف للطواقم العاملة
يف املدينة من �أج��ل االرت��ق��اء مب�ستوى
اجلودة واجتياز برامج االعتماد الدولية.
كما حظيت املدينة بزيارة عدد من كبار
امل�سئولني واملتخ�ص�صني يف جماالت
�أعمالها ،ولقيت تقدير تلك ال�شخ�صيات
وثناءها على �إجنازاتها املختلفة،
ونفذت املدينة عددا ً من برامج التعاون

برنامج التربية الخاصة بالمؤسسة ساهم في تخريج
العشرات من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال
تعليم ورعاية المعوقين بالتعاون مع جامعة الخليج العربي
الخطوة
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ال��دول��ي��ة امل��ه��م��ة ،ك��م��ا مت اعتمادها
م��رك��زاً متثيليا ً للت�أهيل يف منطقة
ال�رشق الأو�سط من ِقبل منظمة ال�صحة
العاملية.
 ال�صندوق اخلريي ملعاجلة املر�ضىيعد ال�صندوق اخلريي لعالج املر�ضى
مبدينة �سلطان بن عبد العزيز للخدمات
الإن�سانية احدى �صور و�أبواب امل�س�ؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل����شرك��ات
وامل�ؤ�س�سات ومن�سوبي القطاع اخلا�ص
خدمة املجتمع  ،فهذا ال�صندوق الذي
�أوج��دت��ه امل�ؤ�س�سة ي�سهم يف توفري
تكاليف ال��ع�لاج وال��رع��اي��ة والت�أهيل
ل��ل��م��ئ��ات م��ن امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن حت��ول
ظروفهم امل��ادي��ة دون حتمل نفقات
تلك اخلدمات مبدينة �سلطان بن عبد
العزيز للخدمات الإن�سانية  ،وخالل العام
املن�رصم وفر ال�صندوق تكاليف عالج
ورعاية  840مري�ضا ومري�ضة والتي
زادت علي 11مليون ريال.
وت�شمل برامج ال�صندوق �إلى جانب حتمل

تكاليف العالج تقدمي دعما لربنامج
ذوي الأط����راف امل��ب��ت��ورة وم�ستخدمي
الأجهزة امل�ساعدة،
وتتكون موارد ال�صندوق من التربعات
وال���ه���ب���ات وال�������ص���دق���ات والأوق������اف
وال��زك��وات  ،وق��د ك��ان ل�سمو الرئي�س
االع��ل��ى للم�ؤ�س�سة و�أ���ص��ح��اب ال�سمو
امللكي �أع�ضاء جمل�س الأم��ن��اء ال�سبق
يف ت��أ���س��ي�����س ودع����م ه���ذا ال�����ص��ن��دوق
وا�ستمرارية خدماته .
املن�ش�آت ال�صحية التي �أهدتها امل�ؤ�س�سة
للوطن يف جمال رعاية املعوقني :
 مركز الت�أهيل ال�شامل بحفر الباطن :وهو يعد �أحدث مراكز الرعاية املتكاملة
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة وطاقته
اال�ستيعابية � 450شخ�صا من اجلن�سني
وي�����ض��م وح�����دات ل��ل��رع��اي��ة ال��ع�لاج��ي��ة
والت�أهيلية والتدريبية �إ���ض��اف��ة �إيل
العيادات اخلارجية وال�سكن واخلدمات
الأ�سا�سية وبلغت تكلفته �أكرث من 20
مليون ريال �إ�ضافة �إلى نفقات الت�أثيث
والتجهيز.
 مراكز الرعاية ال�صحية يف م�رشوعاتالإ�سكان اخلريي
�ضمن منظومة برنامج الإ�سكان اخلريي
للم�ؤ�س�سة يف العديد من مناطق اململكة
 ،مت �إق��ام��ة م��راك��ز للرعاية ال�صحية
جمهزة داخ��ل كل م�رشوع من م�رشوعات
الإ�سكان ال�سبعة  ،بحيث يوفر كل منها
خدمات الوقاية والعالج والرعاية الطبية
ال�رضورية للم�ستفيدين من الإ�سكان
اخلريي  ،ومن ذلك العيادات اخلارجية
واال���س��ت�����ش��اري��ة ووح�����دات ع�ل�اج الأ���س��ن��ان
والإ�سعافات الأولية وجراحات اليوم الواحد .

لقطة من مدينة �سلطان للخدمات الإن�سانية
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�أنت يف القلب وقد تزامن مع و�صولك �سحب من املطر

أشهر طفل معوق يكشف أسرار لقائه بسمو
ولي العهد ورحلة ألمانيا العالجية
�أ�شهر طفل معوق و�صاحب
�أف�ضل تعليق تلقائي بريء

(الطفل عبد اهلل اجلريد) مع
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبد العزيز ويل
العهد الأمني نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ووزير الدفاع
والطريان واملفت�ش العام
خالل زيارة �سموه �إلى حائل
التي تناقلتها و�سائل
الإعالم باهتمام كبري  ،يروي
لل�صحافة مواقف خا�صة مع
�سموه� ،إ�ضافة �إلى رحلته
العالجية خارج الوطن على
نفقة �سمو ويل العهد الأمني
وما تبعها من مفاج�آت غريت
حياته و�أنقذته من موت حمقق
نتيجة تقو�س ظهره كله
�إ�ضافة �إلى وقفات وحمطات
تن�رش لأول مرة.

�سمو ويل العهد يحمل الطفل عبد اهلل

الخطوة
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عبد اهلل يتلقى العالج يف �أملانيا

املفاج�أة الأولى من والده

�أو���ض��ح وال���د ال��ط��ف��ل الأ���س��ت��اذ ع��ادل
اجلريد �أن �أكرث ما يحرجه هو عتب ابنه
ال�شديد بعدم ا�صطحابه دوما �إلى �سمو
ويل العهد الأم�ي�ن ،ظ ًنا منه ب�أنه �أحد
�أ�صدقائي الذين ي�شاهدهم كثريا عندي
�أو نزورهم �أنا وهو دائما ً ،حتى �أ�صبح
ه��ذا املوقف �إح��دى اللحظات الدائمة
ال��ت��ي جتعل العائلة يف ج��و (�ضحك)
لرباءته وتعلقه بالأمري �سلطان ..وك�شف
والد الطفل �أن ما جعله يتعلق ب�سموه
�أكرث هو توا�ضع �سموه وما خ�صه به من
مكاملات هاتفية وخ�صو�صا خالل عيد
الأ�ضحى بعد �أن �أنهى عبد اهلل �أحد �أهم
و�أ�صعب مراحله العالجية يف �أملانيا على
نفقة ويل العهد الأمني .وقال اجلريد:
م�سبحة �سموه تعني لعبد اهلل ال�شيء
الكثري الذي ال يعرفه الآخرون �أن �أغنية
�أو �صورة ل�سموه يف التلفزيون جتعل
عبد اهلل يف حالة ف��رح ال ميكن ت�صورها
وهي بالفعل تلقائية وال يعلم عنها �أحد.

يف �أملانيا ولدت من جديد

وقال الطفل عبد اهلل اجلريد� :أنا �أكرثكم

ف��رح��ا ب��ع��ودة �صاحب ال�سمو امللكي تفتح م��ن ج��دي��د �أب���واب الأم���ل جم��ددا
الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،فقد ال�ستكمال مراحل العالج بعد �أن اطم�أننا
ول��دت من جديد يف �أملانيا بف�ضل من على �سموه ( -حفظه اهلل .)-
اهلل ث��م بتربع �سموه ال�سخي ووقفته لقاء �سلطان غري!
احلانية .و�أن���ا ال��ي��وم ال اخ��رج �أو �أعمل وق���ال الطفل عبد اهلل ��� :ص��ور لقائي
�أي �شيء ..فقط �أم��ام التلفزيون ومع ب�سموه الزالت يف ذاكرتي وال ميكن �أن
ال�صحف و�أخبار عودة وجه ال�سعد لكل متحى و�أ�ضاف قائال :ا�ستطعت خماطبة
املحتاجني وال�ضعفاء الأم�ير املحبوب الأط��ب��اء الأمل���ان و��سرين تفاعلهم معي
الأمري �سلطان بن عبد العزيز ،و�أ�ضاف :و�أ�صبحت رحلتي العالجية يف �أملانيا
كنت �أب��ك��ي و�أن���ا �أت��رق��ب ع��ودة �سموه �سببا يف توا�صلي مع �أطباء وممر�ضات
خالل ذهابه �إلى العالج يف اخلارج وتزداد �أمل����ان يف امل��م��ل��ك��ة �أث���ن���اء م��راج��ع��ات��ي
احلرقة يف نف�سي عندما ا�سرتجع مواقف للم�ست�شفيات ،وقال :لوال اهلل ثم الأمري
�سموه الكرمية معي وم�شاعره الأبوية �سلطان لكان تقو�س ظهري �ضاعف من
خماطر موتي ولكن  -وهلل احلمد  -كان
املتدفقة وكلمات �سموه يف الهاتف.
الأمري �سلطان البل�سم ال�شايف يل.
الكلى زادت متاعبي!
وك�����ش��ف �أن الأط���ب���اء ف���اج����ؤوه عندما وطالب عبد اهلل بتو�صيل ر�سالته ل�سمو
�أظهرت التقارير �صعوبة حالة الكلى ويل العهد الأمني قائال� :أنت يف القلب
وق���ال :ع�شت �أي��ام��ا �صعبة وكنت قد وقد تزامن مع و�صولك �سحب من املطر
ذهبت �إلى �إجراء عمليات يف ظهري ولكن على حائل وك�أنها ت�صور �سحب م�شاعرنا
احلمد هلل الذي كان ر�ؤوفا ً بي وجتاوزت جتاهك ف�أهال بك يا �سمو الأمري يف قلوبنا
مراحل �صعبة وانتقلت �إلى مرحلة �أف�ضل قبل الوطن.
وهناك مراحل �أخرى قادمة وقد ت�أخرت
عن �إمتامها �سابقا .ولعل عودة �سموه
( عن جريدة اجلزيرة)
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خ�ص به «الخطوة» قبل  15عاماً
�سمو ويل العهد يف حوار ّ

المعوقون في حاجة
إلى نوع مميز من الخدمات
خ�ص �صاحب ال�سمو امللكي
ّ
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ووزير
الدفاع والطريان واملفت�ش
العام«جملة اخلطوة» بحديث
ٍ
�ضاف مبنا�سبة ح�صول �سموه

على جائزة اجلمعية للخدمة
الإن�سانية يف دورتها الثالثة
 1418 – 1415هـ .وذلك
تقدير ًا لدعم �سموه ال�شخ�صي
والر�سمي للجمعية ..ورغم
م�ضي  15عاماً على هذا احلوار
الإن�ساين �إال �أن م�ضامينه
عك�ست ر�ؤية وتوجيهات
�سموه الكرمي جتاه الإعاقة
واملعوقني والعمل اخلريي
بوجه عام ،والتي مازالت حتى
يومنا هذا واقعاً م�رشفاً.

الخطوة
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م���ن الرحمن الرحيم عليه
ومبنا�س���بة عودة �س���موه الكرمي �إلى وطن���ه و �أهله بعد �أن ّ
بنعمة ال�شفاء وال�صحة والعافية ،ف�إنه ي�رشفنا �أن ن�ستعيد كلمات �سموه – حفظه اهلل
وغنيا يف ر�ؤاه التي يجب �أن ن�سرت�ش���د
– يف هذا احلوار الذي جاء ثريا ً يف م�ض���مونه ،
ً
بها على الدوام.
كيف بد�أت �سموكم فكرة م�ؤ�س�سة
�س���لطان بن عبدالعزي���ز اخلريية ؟
وملاذا خ�ص���ت املعاقني وامل�سنني
بخدماتها؟
= نبعت فكرة امل�ؤ�س�سة من �إيجاد جهة
تنظيمي���ة تعنى بتقدمي خدمات متميزة
بدالً م���ن منح مالية ،وذلك لأن اخلدمات
عندم���ا تق���دم مل�س���تحقيها ف����إن ذلك
ي�ضمن تقدمي عمل مميز لهم هم ب�أم�س
احلاجة �إليه،هذا بالإ�ضاف���ة �إلى حر�صنا
عل���ى �إف�ساح املج���ال لأ�صح���اب ال�سمو
امللكي �أع�ضاء جمل�س الأمناء لي�ساهموا
فيها م�س���اهمة مبا�رشة مادية �أو معنوية
يف هذا العمل اخلريي امل�شرتك.
هل هن���اك ني���ة لإقام���ة مراكز
تابعة للم�ؤ�س�س���ة يف مناطق خمتلفة
من اململكة ؟
= نع���م هن���اك ني���ة لذل���ك ،ولك���ن
الرتكيز من�ص���ب عل���ى مقر امل�ؤ�س�س���ة
و�إن�ش���اء مدين���ة �س���لطان ب���ن
عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية.
كي���ف ت���رون �سموك���م اخلطط
امل�ستقبلية للتعاون بني امل�ؤ�س�سة
واجلمعي���ات والهيئ���ات اخلريي���ة

الأخرى؟
= امل�ؤ�س�س���ة مكمل���ة للم�ؤ�س�س���ات
اخلريي���ة الأخ���رى ،وتدع���م ما تق���وم به
ه���ذه امل�ؤ�س�س���ات م���ن �أعم���ال مفي���دة
يقرها جمل�س الأمناء.
من ب�ي�ن اهتمام���ات امل�ؤ�س�سة
دعم البح���وث العلمي���ة املتخ�ص�صة
يف جم���ال رعاي���ة املعوق�ي�ن
وامل�سن�ي�ن  ،يف الوق���ت ال���ذي
توجد فيه هيئ���ات متخ�ص�صة ت�ؤدي
ه���ذا العم���ل مث���ل مرك���ز الأم�ي�ر
�سلم���ان لأبح���اث الإعاق���ة  ..ه���ل
�ستق���وم امل�ؤ�س�سة ب�إج���راء البحوث
ع���ن طريقه���ا �أم ميك���ن �أن يت���م
التن�سيق مع هذه الهيئات لإجراء ما
حتتاجه امل�ؤ�س�سة من �أبحاث؟
= �س���تقوم امل�ؤ�س�س���ة ب�إج���راء ودع���م
الأبح���اث والدرا�س���ات املتعلق���ة
يف جم���ال عمله���ا واهتماماته���ا
حتقيق���ا ً لأهدافه���ا املر�س���ومة وذل���ك
م���ن خ�ل�ال املفكري���ن واملبدع�ي�ن
واملتخ�ص�ص�ي�ن� ،أو م���ن خ�ل�ال
التن�س���يق م���ع املعاه���د واجلامع���ات
واجلمعي���ات والهيئ���ات الأخ���رى،
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العلمي���ة «الأكادميي���ة» واجلامع���ات
داخل اململكة وخارجها.
حتدثتم ع���ن ر�صدكم مبلغ غري
حمدد للم�ؤ�س�سة ب���ل �أكدمت �سموكم
�أن كل م���ا متلكون���ه مهي����أ لدع���م
امل�ؤ�س�س���ة ه���ل ت���رون �سموك���م
�أن ذل���ك ميك���ن �أن ي�ؤث���ر يف
عطائكم غ�ي�ر املح���دود للجمعيات
والهيئات اخلريية الأخرى؟
= نح���ن نق�ص���د م���ا ذكرن���اه وذل���ك �إن
�ش���اء اهلل ل���ن ت�ؤثر يف دعمن���ا للجمعيات
والهيئات الأخرى .
كيف ترون �سموكم دور اجلمعية
ال�سعودية اخلريية لرعاية الأطفال
املعوق�ي�ن وه���ل هن���اك تخطي���ط
لال�ستف���ادة م���ن خرباته���ا يف
جم���ال خدم���ة املعاق�ي�ن و م���ا هي
توجيه���ات �سموك���م الك���رمي بهذه
اخل�صو�ص؟
= اجلمعية ال�س���عودية اخلريي���ة لرعاية
الأطف���ال املعوق�ي�ن تع���د رم ًز �ش���اخما ً
م���ن رم���وز العم���ل اخل�ي�ري يف ه���ذا
البل���د العزي���ز  ،وله���ا دور ب���ارز ولق���د
�أعط���ت اجلمعي���ة بجهوده���ا وخدماتها،
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التزامنا مع المؤسسة لن يؤثر بمشيئة اهلل على
دعمنا للجمعيات األخرى.
�س���معة
الإعالمي���ة
و�أن�ش���طتها
ح�س���نة للعم���ل اخل�ي�ري وم�ؤ�س�س���اته
املختلف���ة فج���زى اهلل كل م���ن �س���اهم
يف �إقام���ة اجلمعي���ة ،وق���دم له���ا الدعم
والرعاي���ة خ�ي�ر اجل���زاء ولق���د ��س�ررت
عندم���ا ب���د�أ التع���اون الفعل���ي ب�ي�ن
امل�ؤ�س�س���ة واجلمعي���ة م���ن خ�ل�ال
اجتماع���ات �ص���احب ال�س���مو امللك���ي
الأم�ي�ر في�ص���ل ب���ن �س���لطان ب���ن
عبدالعزي���ز و�ص���احب ال�س���مو امللك���ي
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
لدع���م بح���ث علم���ي ع���ن املعاق�ي�ن
عل���ى م�س���توى اململك���ة وامل�ؤ�س�س���ة
حري�ص���ة عل���ى �أن ت�س���تفيد وتتع���اون
م���ع �أي جه���ة هدفه���ا العم���ل اخل�ي�ري
�أ�سا�س���ا ً ،وال تن�ش���د �إال مر�ض���اة اهلل
تعالى ،ومن ثم ف�إنها �إن �ش���اء اهلل �سوف
تقدم �أف�ضل ما لديها للمحتاجني.
كيف تقيمون �سموكم �إ�سهامات
املواطن يف جماالت العمل اخلريي،
وه���ل هن���اك م���ن دع���وة كرمية له
به���ذا اخل�صو����ص من خ�ل�ال جملة
«اخلطوة»؟ .
= املواط���ن ال�س���عودي انطالق���ا ً م���ن
تعالي���م �رشيعتن���ا الإ�س�ل�امية ال�س���محة
وعاداتنا العربية الأ�ص���يلة كرمي� ،سمح،
ودود ،خمل����ص ،و�إن كان لن���ا م���ن
دع���وة ملواطنين���ا م���ن خ�ل�ال جمل���ة
«اخلط���وة» فهي �أن يتلم�س���وا مو�ض���ع
احلاجة لي�س���اهموا بطيب نف�س بدعمها
ابتغ���اء ملر�ض���اة اهلل تعال���ى ومل���ا �أع���د
�س���بحانه للمنفق�ي�ن يف �س���بيله م���ن
خ�ي�ر عظي���م ،وم���ن ث���م ع���دم ال�ت�ردد
يف م�س���اعدة �إخوانه���م املحتاج�ي�ن م���ع
الت�أكي���د عل���ى �أهمي���ة الإنف���اق ابتغ���اء
رحم���ة اهلل تعال���ى ومر�ض���اته ف���اهلل
تعال���ى يرب���ي ال�ص���دقات لقول���ه (وما

الخطوة

تنفق���وا م���ن خري ي���وف �إليك���م و�أنتم ال
تظلمون) ويف حديث «ما نق�ص مال من
�صدقة».
يف جمتمعنا اخلّ ري يحظى فاعلو
وحمبو اخل�ي�ر بتقدي���ر وافر يبعث
عل���ى الر�ضا كيف وجدمت حفظكم اهلل
هذه امل�شاعر من خالل ردود �أفعال
التي يتلقاها �سموكم عقب مكارمكم
اخلريية الدائمة؟
= �إن تفاع���ل املواطن�ي�ن لي����س �أم���راً
عار�ض���ا ً وال ه���و ولي���د اليوم ب���ل �ألفنا
املواطن�ي�ن يتفاعلون ب�ص���ورة �إيجابية
تتجاوز ح���دود التقيي���م العادين فلقد
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خربنا �أريحيتهم ومروءتهم و�ش���هامتهم
�س���واء يف ال�ش���دائد وامللم���ات �أو
يف �أي���ام الرخ���اء وما تداف���ع املواطنني
عل���ى �ص���ناديق التربعات تلبي���ة لنداء
خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيف�ي�ن املل���ك
فه���د ب���ن عبدالعزي���ز �ألب�س���ه اهلل رداء
ال�ص���حة والعافي���ة مل�س���اعدة �إخوانه���م
الع���رب وامل�س���لمني ولع���ل �آخره���ا
م�ساعدتهم مل�سلمي البو�سنة والهر�سك
قب���ل ب�ض���عة �أ�ش���هر �إال مث���ال ح���ي
و�ش���اهد للقا�ص���ي وال���داين عل���ى كرم
املواطن�ي�ن ال�س���عوديني وتعاونه���م
على �أعمال الرب والتقوى.

مقال

سلطان
المواقف والسجايا

معايل الدكتور
نا�رص بن �إبراهيم الر�شيد +
*

تعم الفرحة الغامرة �أرجاء الوطن حا�رضة وبادية ،مبقدم �سمو �سيدي �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع والطريان واملفت�ش العام حفظه اهلل ،بل تتجاوز الفرحة حدود الوطن �إلى
املحيط العربي والإ�سالمي لت�أخذ �أ�صدا�ؤها بعدا ً عامليا ً لدى الأ�صدقاء يف خمتلف
الدول وعامة ال�شعوب.فهذا اال�سم العظيم ،وهذه ال�شخ�صية الفذة ،تعني لكل
النا�س الأمان والعطاء والوفاء ،وكل ال�شيم وال�سجايا ال�سمحة التي ُعرف بها �سموه ـ
حفظه اهلل.فمنذ �أن غادر الوطن يف رحلته العالجية يف ت�رشين الثاين (نوفمرب )2008
والقلوب تخفق واملهج تلهج بالدعاء �أن مين اهلل على �سموه بال�صحة وال�شفاء ،ملا
متثله هذه ال�شخ�صية وما حتتله من مكانة وت�ست�أثر به من حمبة وتقدير يف عقل
ووجدان وذاكرة ال�شعوب والدول.وال �أدل على حب النا�س ل�سموه ,حفظه اهلل ،من �سيل
التهاين التي تتدفق من كل حدب و�صوب ،ومظاهر البهجة وال�رسور التي تقر�ؤها يف
حميا ال�صغري والكبري ابتهاجا َ و�رسوراَ بعودة �سموه الكرمي �سليما َ معافى بعد طول
غياب� ،أق�ض م�ضاجع القريب والبعيد.ف�سموه ـ حفظه اهلل ـ رجل املواقف الدولية
بامتياز ،ب�صفته ال�صديق الودود املوثوق لزعماء العامل ،وال�شخ�صية ال�سيا�سية
اليقظة ،القادرة على �إ�شاعة روح التفا�ؤل يف خمتلف االجتماعات ال�سيا�سية� ،إلى
جانب مقدرته وفطنته الفذَّة يف االحتفاظ بان�سجامه الذاتي مع ابت�سامته ال�صافية
يف �أحلك املواقف الإقليمية والدولية ،ليحوز ثقة قادة العامل ،و�إعجابهم بطاقته
التي ال تن�ضب .وكلنا نفاخر بهذه ال�شخ�صية ،ونحمد اهلل على عودة �سموه �إلى �أر�ض
الوطن �ساملا ً معافى ,داعني املولى جلَّت قدرته �أن يدمي �سمو �سيدي الكرمي ذخراَ
للبالد والعباد ،وال�ساعد الأمين لوالد اجلميع القائد املفدى �سيدي خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل ورعاه .ولي�سمح يل �أخي �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة �أن �أوافق �سموه يف
بيت �شعره الذي يقول فيه:
�أفاخر بعمي على النا�س و�أثني
وي�ستاهل البي�ضا �ساليل كحيالن
* ع�ضو �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 العهد مع عدد من �أبنائه

الخطوة
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+
*
+
*

حوار  /ح�سن فراج
و�صف �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن �سلطان بن عبد العزيز ،م�ساعد وزير الثقافة والإعالم
�،سمو ويل العهد ب�أنه «�أب متفرد ي�شارك بفعالية يف مهام الأ�رسة والرتبية» وقال الأمري تركي
يف حوار خا�ص مع «اخلطوة»�:إن �سمو ويل العهد حري�ص على توجيه �أحفاده ليكونوا قادرين على
�أداء م�ستوي�ؤلياتهم م�شري ًا �إلى �أن �سموه ميلك فن التعامل مع الأطفال.
في����ض م�ش���اعر الأبوة التي الوال���د مليئ���ة باملواق���ف اجلميلة التي
يحملها �سمو الأمري �سلطان على ت�ؤكد �أن���ه �إن�س���ان يحمل �أ�س���مى معاين
الرحمة والإيثار والتعاطف وامل�سئولية
كل من حوله توحي ب�أننا �أمام
واملجال ال يت�سع لذكرها.

�أب متفرد  ..كيف هو �س���لطان
الأب ؟

 �سي���دي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري�سلطان ب���ن عبدالعزيز ه���و بالفعل �أب
متف���رد يف �س���احة الرتبية فهو ي�ش���ارك
م�ش���اركة فعلية يف مهام الأ�رسة والرتبية
وجميع من حول الأمري �سلطان ي�شعرون
بالألف���ة واحلب..وحياتن���ا م���ع �س���يدي

 العالقة وطيدة بني �س���يدي و�أحفاده ،و�أحف���اده يدرك���ون �أن الأمري �س���لطان
ب���ن عبدالعزي���ز له دور كب�ي�ر يف بنائهم
وامل�س���اعدة يف توجي���ه �أفكاره���م
وم�شاعرهم ليكونوا �أع�ضاء مفيدين يف
وطنهم و�أع�ض���اء �صاحلني قادرين على
�أداء م�س�ؤولياتهم الفردية واالجتماعية ،
وما مييز �سموه �أنه يقود مدر�سة تربوية
يف ظل �أ�رسة ناجحة.

الرج���ل بب�شا�ش���ته ووده
وتوا�ضع���ه اجل���م وحلمه و�صربه
يدف���ع النا�س الخ�ت�راق �أ�سوار
هيبة �إطاللت���ه ووقاره لتبادله
احل���ب ..م���اذا ع���ن عالق���ة
م���ا ه���ي امل�ساح���ة الت���ي
�سموه ب�أحفاده ؟
حتتلها امل���ر�أة ال�سعودية يف
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عقل ووج���دان �سم���وه؟ وكيف
ينظر �إلى دور املر�أة ال�سعودية
وم�ستقبلها ؟

 امل���ر�أة ال�سعودية له���ا مكان كبري يفعق���ل ووجدان �سمو الأمري �سلطان فهي
الأم والأخت والبنت و�أرى �أن �سموه �أعطى

�سمو ويل العهد مع عدد من �أحفاده

امل���ر�أة ال�سعودية االهتمام والعناية يف يف التعالي���م الإ�سالمي���ة وتفوقه���ا يف
جميع املج���االت ويركز (حفظه اهلل) على الأم���ور احلياتي���ة مب���ا يحف���ظ للمجتمع
التعليم للم���ر�أة ال�سعودية التي حظيت خ�صو�صيته.
بتو�سع���ات كب�ي�رة �شهده���ا التعلي���م
عاي�شن���ا يف جمعية الأطفال
للمر�أة يف اجلامعات ال�سعودية املتمثلة املعوقني العديد من املواقف
يف بناء مدن جامعية خ�ص�صت للطالبات
و�سي���دي الأمري متم�سك بحق���وق املر�أة الإن�سانية التي يت�سابق فيها

تعليم الفتاة  ..أولوية في اهتمامات ولي العهد.
الوالد استشاري متخصص في مجال األطفال.
المعوقون  ..فئة عزيزة على قلب سموه

الخطوة
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�أطف���ال �أ�صح���اء �أو معوق���ون
عل���ى م�صافحة �سم���وه وتقبيله
 ..كي���ف ينظر �سموه للأطفال
والطفولة؟
 ميتلك �سموه فن التعامل مع الأطفالوالطفول���ة وقلبه الكبري يحم���ل بداخله
احلب للأطفال والطفولة ب�أ�سمى معانيها
ويتعامل م���ع الأطفال مب���ا يتنا�سب مع

�سموه يتو�سط �أحفاده

قدراتهم وب�أ�سلوب يتميز ب�أنه واحد من
اال�ست�شاري�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن يف جمال
الأطف���ال والطفولة ،و�سمو �سيدي لديه
العديد من املواقف الإن�سانية للأطفال
الت���ي �شاهدمتوها عرب و�سائ���ل الإعالم

وهن���اك الكث�ي�ر التي ال يف�ض���ل �سموه  ..م���ا هي �أكرث الأمور �إ�س���عاد ًا
عر�ضها �أو ن�رشها عرب و�سائل الإعالم.
ل�سموه  ،وماذا يغ�ضبه ؟
العطاء � ..شعور فطري منحه  -تعلم���ت م���ن �سي���دي الوال���د الأم�ي�ر
اهلل �سبحانه وتعالى ل�سموه ،فهو �سلط���ان ب���ن عبدالعزي���ز الكث�ي�ر م���ن
ي�ستعذب ممار�سته مع اجلميع الأ�شي���اء التي منحها اهلل �سبحانه وتعالى
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اجلانب يف حياة �سموه.

 �سيدي الوال���د من امل�ؤمنني اللذينير�ض���ون بق�ض���اء اهلل وقدره ول���ه الأجر
واملثوب���ة م���ن عن���د اهلل وه���و م�ؤم���ن
ب�أفعال���ه و�أقوال���ه ومواق���ف �سم���وه يف
ال�صربوالتحم���ل عديدة �أم���ل �أن يكتب
اهلل له الأجر واملثوبة  ،وقال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم «يقول اهلل تعال � :إين �إذا
وجه���ت �إلى عبد من عبي���دي م�صيبة يف
بدن���ه �أو ماله �أو ولده ث���م ا�ستقبل ذلك
ب�صرب جمي���ل ا�ستحيت منه يوم القيامة
�أن �أن�صب له ميزانا ً �أو �أن�رش له ديوانا ً» .

مب���ا تف��س�ر �سموك���م ه���ذا
احلب اجلارف من كل من عرف
�سموه؟

 احلب اجلارف ل�سمو ويل العهد ت�أكيدعلى �أن اهلل �سبحانه وتعالى �إذا �أحب عبدا ً
حبب فيه النا�س ،كما �أن هذا احلب ت�أكيد
على �أ�صالة ه���ذا ال�شعب الويف لقيادته
و�أر�ض���ه ..واحلب اجلارف ل�سلطان اخلري
ح���ب فطري عف���وي من قل���وب �صادقة

ل�سم���وه ال�سع���ادة يف تقدمي م���ا ير�ضى
اهلل جلت قدرت���ه يف خدمة دينه ومليكه
ووطن���ه وغ�ضبه يف التق�ص�ي�ر يف حقوق
�أح���د ه���ذه الأمور الدي���ن امللك الوطن
وطبع���ا ً هذه الأمور �شخ�صي���ة اكت�سبتها
يف حياتي من �سيدي ،وباملنا�سبة الأمري
�سلط���ان بن عبدالعزيز حلي���م  ..حليم ..
رغم كل م�شاغل احلياة وظروف القيادة
يف الدولة.

قدم �سموه ملحمة يف ال�صرب
على ال�شدائد  ،وكان دوماً يف
رحلة ا�ست�شف���اءه مثا ًال للر�ضى
باالختب���ار ..حدثن���ا ع���ن هذا
الخطوة
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�سمو ويل العهد مع عدد من �أبنائه

�إل���ى قل���ب طاه���ر ي�س���تحق ه���ذا احلب �سموه  ..ما هو تف�سريك لذلك ؟

والوف���اء والواقع �أن ه���ذا احلب متبادل
بني �سلطان بن عبدالعزيز الإن�سان ويل
العهد و�شعبه الويف املخل�ص.

م���ن الوا�ض���ح �أن الإعاق���ة
واحتياج���ات املعوقني متثل
م�ساحة عري�ضة من اهتمامات ورعاية

 الإعاق���ة واحتياجات املعوقني متثلم�ساح���ة عري�ض���ة م���ن اهتم���ام �سم���وه
ورعايته وخري �شاهد على ذلك م�ؤ�س�سة
�سلط���ان ب���ن عبدالعزي���ز �آل �سع���ود
اخلريي���ة واهتمام ورعاي���ة ودعم �سموه
للجمعي���ات وامل�ؤ�س�س���ات والهيئ���ات
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الت���ي تهت���م بالإعاق���ة واملعوقني على
امل�ست���وى املحلي والإ�سالم���ي والعربي
والعامل���ي ..وكذل���ك اهتم���ام �سم���وه
باحل���االت الفردي���ة الت���ي ت�ص���ل �إل���ى
ديوان���ه ومكتبه  ..ومواق���ف دعم �سموه
كبرية جدا ً لهذه الفئ���ة الغالية العزيزة
عل���ى قلبه وال ي���زال العط���اء واالهتمام
م�ستمراً من �سموه الكرمي.
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�س�ؤولو اجلمعية:

ولي العهد ساهم في
تفوق المملكة إجتماعيًا وإنسانيًا
شخصية أجمع الشعب السعودي على حبها

�أجمع �أع�ضاء جمل�س �إدارة
اجلمعية على �أن عودة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن عبد العزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام � ،إلى �أر�ض
الوطن �ساملاً معافى ،يوم من
�أيام الوطن  ،التي �ستظل
على الدوام يف ذاكرة ال�شعب
ال�سعودي الويف  ،الذي كان
منوذجاً يف الوالء واالنتماء
لوالة الأمر ،والقيادة احلكيمة .
و�أعرب �أع�ضاء جمل�س �إال
دارة وم�س�ؤولو اجلمعية يف
ت�رصيحات لـ» اخلطوة» عن
�سعادتهم ب�سالمة �سمو ويل
العهد وتقديرهم ملا تف�ضل
به �سموه من رعاية كرمية
واهتمام بالغ لق�ضية الإعاقة
واحتياجات املعوقني حيث
قالوا يف ذلك :

الخطوة

املناطق الفقرية
�أع�����������رب م���ع���ايل
يف الع���امل فه���و
ال�����دك�����ت�����ور ع��ب��د
من ت�ب�رع بت�سعة
ال��رح��م��ن ب���ن عبد
مالي�ي�ن ري���ال
العزيز ال�سويلم ،
ملرك���ز غ�سي���ل
نائب رئي�س جمل�س
كلوي يف بوركينا
�إدارة اجلمعية عن
فا�سو �أثناء رحلته
�سعادته الغامرة
العالجية الأخرية
بعودة ويل العهد
وهو من تابع �أبناء
الأم���ي���ن ���ص��اح��ب
وطن���ه يف كث�ي�ر
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي
م���ن م�آ�سيهم يف
الأم�ير �سلطان بن
ال���دول الأخ���رى،
عبد العزيز ،نائب
ال�سويلم
د.
و�سلط���ان اخل�ي�ر
رئ���ي�������س جم��ل�����س
ال������وزراء وزي����ر ال���دف���اع وال��ط�يران هو من حتظ���ى بدعمه �أكرث من 1200
واملفت�ش العام� ،ساملا معافى �إلى جمعية خريية يف خمتلف دول العامل.
�أر�ض الوطن الغايل  ،م�ؤكدا �أن هذا و�أو�ضح نائ���ب رئي�س جمل����س �إدارة
االحتفاء ال�شعبي ب�سموه لي�س بالأمر اجلمعي���ة �أن ابت�سام���ة �سلطان اخلري
امل�ستغرب فهو �شخ�صية �أجمع ال�شعب املعه���ودة �أعطت لأبن���اء الوطن �أمال
ال�سعودي مبختلف فئاته على حبها ملا له وتف���ا�ؤال نح���و م�ستقب���ل �أف�ضل فقد
من مواقف ت�شهد على حكمته و�إن�سانيته ��ض�رب �أروع الأمثل���ة يف ح���ب الوط���ن
وعطائه املتوا�صل كما �شهدت على رقي حت���ى وه���و يف �أ�صع���ب املواقف ويف
رحلت���ه العالجي���ة كان يتاب���ع ويوجه
فكره وعظيم كرمه يحفظه اهلل.
و�أ�ض���اف الدكت���ور ال�سويل���م� :إن ب�ش���كل تتجل���ى فيه مظاه���ر احلكمة
�سلط���ان اخل�ي�ر يحظ���ي مب�ساحة حب وامل�س�ؤولية يف الوقت نف�سه ،م�شرياً
وتقدي���ر غ�ي�ر حم���دودة م���ن اجلميع �إيل �أن ه���ذه التظاه���رة ال�شعبي���ة يف
داخل وخ���ارج اململكة ،حيث ال يخفى ح���ب �سلطان اخلري ما ه���ي �إال ترجمة
علينا ما يقوم به �سمو ويل العهد من حقيقية مل�شاعر �شع���ب ب�أكمله �أجمع
م�ساعدة للفقراء وموا�ساة للم�ساكني على حب هذا الرجل الذي �أبهر اجلميع
ورعاي���ة للمعوق�ي�ن وتق���دمي العالج بابت�سامته الهادئة وعطائه الفيا�ض
للمر�ضى وامل�صابني .و�أ�شار �إلى �أن وتفا�ؤله الذي ب���ث الأمل بني �أبناء الوطن
عطاءه جتاوز احلدود وتخطى املحلية الغايل وحكمته الر�شيدة يف م�ساندة مليكه
لنج���ده الي���د احلانية عل���ى كثري من حيث كان نعم الأخ ونعم ويل العهد .
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مواقفه النبيلة
مع كل أبناء شعبه
ملهم لمسيرة
التطوير الشاملة
يف جم��االت متعددة
يحتفل الوطن بعودة
من بينها الإ�سكان،
�أح���د رم���وزه وق��ادت��ه
ح��ي��ث ق���دم برنامج
ويل العهد �صاحب
الأم��ي�ر �سلطان بن
ال�������س���م���و امل��ل��ك��ي
عبد العزيز للإ�سكان
الأم��ي�ر ���س��ل��ط��ان بن
اخل����ي����ري يف ن��ح��و
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال���ذي
�سبع مناطق مئات
�ساهم يف علو �ش�أن
ال��وح��دات ال�سكنية
اململكة وا�ستقرارها
اجل��اه��زة وامل ��ؤث��ث��ة
ون�����ه�����������ض�����ت�����ه�����ا
ل���ل���م���واط���ن�ي�ن م��ن
االق�����ت�����������ص�����ادي�����ة
�أ���ص��ح��اب ال��ظ��روف
والتنموية .لقد كان
العبد القادر
اخل��ا���ص��ة  ،وام��ت��دت
�سموه وال يزال ملهما ً
وم�شجعا ً مل�سرية التطوير ال�شاملة التي �أياديه ال�سخية �إل��ى �أنحاء متفرقة من
�شهدتها اململكة العربية ال�سعودية العامل ،حيث تربع �سموه ب�إن�شاء املركز
يف كافة مناحي احلياة  ،ويف اجلانبني الإ�سالمي يف اليابان ،واملركز الإ�سالمي
الإن�ساين واالجتماعي علي وجه التحديد يف تك�سا�س ،واملجل�س الأعلى للم�ساجد
ك��ان ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير يف �أملانيا ،واملنظمة الإ�سالمية للرتبية
�سلطان بن عبد العزيز ب�صمات متفردة والعلوم والثقافة يف املغرب ،ومركز
ا�ستحق عنها تتويجه �سلطانا ً للخري  ،عالج الأم��را���ض ال�رسطانية يف املغرب،
منها عطا�ؤه املتميز جلمعية االطفال وم�ست�شفى ال��ت ��أه��ي��ل يف وا�شنطن،
املعوقني ومركز االمري �سلمان البحاث وم��رك��ز �سلطان جل��راح��ة امل��ن��اظ�ير يف
االعاقة وتبنيه للعديد من م�رشوعاتهما كو�سوفا ،واملدر�سة ال�سعودية للأيتام
وبراجمهما  ،ا�ضافة ايل مدينة الأمري يف باك�ستان ،ومركز �سلطان بن عبد
���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز للخدمات ال��ع��زي��ز لتنمية ال�����س��م��ع وال��ن��ط��ق يف
الإن�سانية التي تهدف �إلى تقدمي خدمات البحرين ،ومركز الأمري �سلطان الثقايف
�إن�سانية واجتماعية وتربوية وثقافية يف النيجر .ي�رشفني يف هذه املنا�سبة �أن
داخل ال�سعودية وحول العامل خري �شاهد �أهنئ خادم احلرمني ال�رشيفني ب�سالمة
على ذل��ك ،ول�سموه تربعات كبرية ال ع�ضده  ،و�أدع���و اهلل العلي القدير �أن
ميكن ح�رصها قدمها للمر�ضى والفقراء يحفظ للوطن رجاله االوفياء.
واملحتاجني واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
معايل الأ�ستاذ
اخلريية� ،إ�ضافة �إلى �إ�سهامات كبرية
قدمتها م�ؤ�س�سة الأمري �سلطان بن عبد عبد الرحمن بن عبد املح�سن العبد القادر
العزيز اخلريية ،ا�ستفاد منها املواطن
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ال�رشيف

من
نحمد اهلل ون�شكر ف�ضله بعد �أن ّ
بال�شف���اء والعافية على ويل العهد
الأم�ي�ن �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي
الأم�ي�ر �سلط���ان ب���ن عبدالعزي���ز،
ون�س�أل اهلل �أن يجعلها عافي ًة دائم ًة
عل���ى �سم���وه الك���رمي  .وال �شك �أن
امل�شاعر الفيا�ضة التي غمرت كل
�أرج���اء بالدنا بعودة �سموه بال�صحة
والعافية لي�ست �أال امتدادا ملكارمه
العديدة ،ومواقف���ه النبيلة مع كل
�أبن���اء �شعب���ه وان ال�سعادة بقدومه
�سامل���ا �ستك���ون دائم���ا منا�سب���ة
مباركة .
واعتق���د �أن �سع���ادة كل من�سوب���ي
جمعي���ة الأطف���ال املعوقني وعلى
وج���ه اخل�صو�ص الأبن���اء املعوقني
 ،بع���ودة �أمري اخلري ق���د ال متاثلها
�سع���ادة  ،فق���د كان –وال ي���زال-
حفظ���ه اهلل -نع���م الع���ون له���م ،
والي���د احلاني���ة عليه���م  ،فما �أكرث
عطاي���ا ومكرمات �سم���وه للجمعية
املعوق�ي�ن،وان
وللأطف���ال
م�س�ي�رة اجلمعية زاخ���رة باملواقف
النبيل���ة مل�ساندات �سم���وه الكرمي
مل�رشوعاته���ا وخدماته���ا املجاني���ة
للأطفال املعوقني.
معايل الأ�ستاذ
فهيد بن فهد ال�رشيف
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إنـسـانيـة
أبـعـاد
ٌ
ّ
وطنـيـة عظيمة
الفرح���ة لي����س له���ا ح���دود وامل�شاع���ر الذين ي�شاركونني �ص���ادق الأحا�سـيـ�س
ي�صع���ب و�صـفهـ���ا بع���ودة �سم���و ويل القـلبـي���ة وغـم���رة امل�شاع���ر املبتهج���ة
العه���د �سـالـمــ���ا ً مـعــافـ���ى وهلل احلم���د بهذه املنا�سبة ال�سعيـدة  .واحلديث عن
واملـنـّة ،و�أ�س�أل اهلل ـ عـز وجـل ـ �أن ميد يف �سـمـ���و �سيدي ويل العهد الأمري �سلطان
عمره بال�صحة والعافية وطاعة الرحمن ،ب���ن عبد العزي���ز �آل �سع���ود – حفظه اهلل
اجلميح
جوانب و�أبـعـا ٌد �إنـ�سـانيـّة وطنـيـة
و�أن يـُ�سـ���دد عل���ى طريق اخل�ي�ر خـطـاه – ،لــ���ه
ٌ
و�أن يحفظه ذُخــ���راً لـنـا ولوطنـنا العزيز عظيمة  ،فـهـ���و ال�ساعـد الأيـمـن ملليكنا و�إجنازاتـه التي ال ي�سمح املجال ل�رسدها
آالف بل املحب���وب عب���د اهلل ب���ن عب���د العزيـ���ز – مرتبط���ةٌ كـل االرتباط ب�إجنازات اململكة
عل���ى قلوبنا .وما �أنا �إالّ فـر ُد من � ٍ
ـني م���ن املواطنني واملقيمني حفظ���ه اهلل – وحم���ل ثقتـ���ه وارت���كازه ،العربي���ة ال�سعودية على جميع الأ�صعدة
من مالي ٍ
 ،فـمن���ذ �أن نــال ثق���ة امل�ؤ�سـ�س الوالـد
املل���ك عبد العزي���ز – طي���ب اهلل ثراه –
تـحمـّل امل�سـ�ؤوليـات الـجـِ�سـام واملـهــام
ِ
الـعــظام ،فقد كـانت عطـاءاته امل�ستمرة
غيـر املنقطع���ة يف كافة املنا�صب التي
تقـلـّدهـ���ا ،نذكـ���ر منها تقـلـّ���ده من�صب
جمعي���ة الأطفال
�إن م�شاعر ال�شعب
وزي���ر الزراعـ���ة ووزيـ���ر املوا�ص�ل�ات ،
ا ملعو ق�ي�ن
ا ل�سع���و د ي
حظي���ت بدع���م
الكرمية املفعمة
و�آخـرهـ���ا تقـلـّ��� ُده من�ص���ب ويل العـهـد
�سموه
وم�ساندة
باحل���ب وال���والء
وزي���ر الدف���اع والط�ي�ران واملفت����ش
يف
الك���رمي
من �أعظم الدالئل
العـ���ام� ،إذ �أر�سـ���ى املفاهي���م احلديث���ة
خدماتها
خمتلف
على ما تتمتع به
ور�سـم
داخل �صفوف الق���وات امل�سلحة
َ
وم�رشوعاتها ف�إن
بالدن���ا املباركة
لـهــ���ا خـُـطـَط التدريب والت�سلـّح ،جـاعـالً
�سمو ويل العهد
من تالحم �أدام اهلل
من الق���وات ال�سعودي���ة امل�سلحة درعـا ً
الأم�ي�ن كان وال
على بالدنا ووالة
مـنـيـعا ً للـوطن وحدوده
�أمرن���ا و�شعبن���ا
يزال داعما ً قويا ً
جانـب وبـُـعـْـ ُد �سمـ ّوه الإنـ�سـاين فـ�إنـه
�أمـّـا
ل���كل اجلمعيات
الك���رمي نعم���ة
ُ
با حمدان
دائـ���م العطاء والب���ذل يف م�ساعـدة
نب���ع
اخلريية مبختلفة
الإمي���ان والأم���ن
ُ
والتعا�ض���د ..وان ع���ودة �صاح���ب توجهاته���ا و�أهدافه���ا �س���واء كانت
الفقراء واملـُ�سنـّني واملعوقيـن ،و�إغـاثـة
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلطان بن �إن�ساني���ة �أو لتحفيظ القر�آن الكرمي.
املحتاجني وبنـاء ال���دور لـهـم .وعـمــارة
عبدالعزيز �إل���ى �أر�ض الوطن �ساملا ً ون�س�أل العلي القدير �أن يجعل ذلك
بـيـ���وت الرحـمــ���ن يف �أنحـ���اء املعمـ���ورة
معافى  ،وما الزمها من �سعادة عمت يف ميزان ح�سناته و�أن يجزيه عن كل
ً
كـــافة.
النفو����س والقلوب دلي���ل و�شهادة �أعماله خري اجلزاء.
حمداً هلل على �سالمة �أمري اخلري .
على عمق العالقة بني �شعب اململكة
ووالة الأمر – حفظهم اهلل .و�إذا كانت الأ�ستاذ عبداهلل بن �سامل باحمدان

سعادة عمت
النفوس والقلوب

الأ�ستاذ حممد بن عبد العزيز اجلميح

الخطوة
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القدرة المتميزة
على العطاء
�سم���و الأم�ي�ر �سلط���ان ال���ذي نحتف���ل
مبقدم���ه ميثل عالمة فارق���ة يف التاريخ
ال�سعودي..
 . . .فه���و رك���ن �أ�سا�سي يف ه���ذا الكيان
ال�سع���ودي ال�شامخ بحك���م موقعه كويل
للعه���د ونائ���ب لرئي�س جمل����س الوزراء
ووزي���ر للدف���اع والط�ي�ران واملفت����ش
العام..
 . . .وه���و م�ص���در اخلري..وال�سماح���ة..
واحلب..بالن�سبة �إلىكل مواطن �سعودي
ينظ���ر �إل���ى وجهه..ف�ي�رى في���ه الأمل..
د .ها�شم
والراحة..والتفا�ؤل بكل �أ�شكاله و�ألوانه
العطاء..
 . . .وهو الق���درة املتميزة على
عب���داهلل ب���ن عبدالعزي���ز م�س�ؤولية والية
والبناء..والنماء..ب���كل ما �أ�سهم وي�سهم العهد ع���ام (1426هـ) ف�أعطاها كل ما
ب���ه يف تنمي���ة وتطوير ه���ذا الوطن منذ لديه من زخم املا�ضي وخرباته الطويلة..
�أنيط���ت ب���ه م�س�ؤولي���ة رئا�س���ة احلر�س وعم���ل �إلى جوار �أخيه امللك للقفز بهذه
امللكي ع���ام (1362ه���ـ) وحتى �أوكل البالد �إلى القمة..يف عامل ال يحرتم �سوى
�إلي���ه خادم احلرم�ي�ن ال�رشيف�ي�ن امللك الأقوياء..

 . . .وه���و العط���اء ال���ذي ال يتوقف..وال
ين�ضب..ف�ل�ا يوج���د جم���ال �إن�س���اين �إال
وكان���ت له م�ساهمة في���ه ..وال حمتاج �إال
و�أح�س به..وال مرفق �إال و�شارك يف بنائه
وت�شييده..وال عمل خ�ي�ري �إال وكانت له
اليد الطولى فيه..
 . . .وه���و الإن�سان ال���ذي فتحت له جميع
القلوب �أبوابها..واتفق الكبار وال�صغار
عل���ى حمبته..وتقدي���ر جهوده..والثق���ة
ب�صدقه..واالح�ت�رام ل�رصامته..واالعتزاز
بنخوته..و�سع���ة �صدره..ورحاب���ة �أف���ق
تفكريه..حت���ى ال ي���كاد يختل���ف عل���ى
احرتامه..والإ�شادة برجاحة عقله اثنان يف
هذه البالد..من رجال علم�..إلى مثقفني..
�إل���ى �سا�سة�..إلى رجال مال و�أعمال�..إلى
�أكادمييني�..إلى �أطباء..ومهند�سني..

د.ها�شم عبده ها�شم

يوم من أيام الخير

د .احلازمي

ي���وم و�صول �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان ب���ن عبدالعزيز ويل العهد
نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدف���اع والطريان واملفت�ش العام �إلى �أر�ض
الوطن �سيظل يوم���ا م�شهودا يف تاريخ العالقة بني ال�شعب ال�سعودي وقادته
الأب���رار ..وان ا�ستقب���ال �سمو ويل العه���د الأمني بكل م�شاع���ر الغبطة وال�رسور
واالمتن���ان للمولى عز وج���ل بعودته �ساملا �إلى الوطن اخل�ي�ر هو يوم من �أيام
اخل�ي�ر  ،وان الف���رح الذي عم كل ربوع اململكة بع���ودة �سلطان اخلري ،وابتهاج
عا�صمتنا الغالية ب�أمريها املحبوب « �سلمان الوفاء» ..هو عالمة بارزة يف �سجل
مملكتنا الإن�ساين .ون�سال اهلل عز وجل �أن يدمي على �سموه ال�صحة والعافية و�أن
يحفظ لنا قيادتنا الر�شيدة و�أن يدمي على بلدنا الطاهر نعمة الأمن والأمان �إنه
على كل �شيء قدير.

الأ�ستاذ الدكتور حم�سن بن علي احلازمي

31

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

الخطوة

كل معاني االستقرار

�أبا ح�سني

االحتفالية التي فا�ض���ت يف كل مناطق
الوط���ن ،ال تعني جمرد الف���رح ال�شعبي
والع���ارم بالع���ودة امليمون���ة م���ن رحلة
العالج لويل العهد الأمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن عبدالعزيز -
حفظ���ه اهلل � ،-إمنا ت�ؤكد عمق التالحم يف
الن�سيج االجتماع���ي لل�شعب ال�سعودي،
بني قيادة تعي�ش يف وجدان كل مواطن،
و�شعب �أ�صيل يقبع يف قلب اهتمامات هذه القيادة.
وهذه دالل���ة غري مبا�رشة عل���ى ما تتميز
به اململك���ة العربي���ة ال�سعودية من كل
مع���اين اال�ستق���رار ال�سيا�س���ي ،والثقل
االقت�ص���ادي ،والتالح���م االجتماع���ي،
فالقيادة احلكيمة ،ممثلة يف �أحد رموزها
،مرتبط���ة ب�شعبه���ا ارتباطا ً وثيق���ا ً؛ لأنه
حمك���وم ب�رشعية البيعة وال���والء ،ومثبت
ب�شهادة التاريخ  ،ومتحقق بتنمية �شاملة
لكل الوط���ن ،والتي انعك�ست على حياة
املواطن ورفاهيته �إيجابيا ً ،وال�سعي �إلى
حت�س�ي�ن م�ستوى احلي���اة والأداء لكل ما
ومن
يت�صل برفاهية �أبن���اء هذه الأر�ض َ
يقي���م عليها؛ لذا ت�أتي �أل���وان الفرح يف
ال�شوارع وامليادي���ن وعلى وجوه النا�س
ابتهاجا ً بعودة �سلط���ان اخلري من قبيل
ت�أكي���د بيعة والية العه���د بعنوان الوالء
املم���زوج بالف���رح ال�ص���ادق وال�ش���وق
املتقد يف النفو�س ،وك�أن الأل�سن ترتجم
مكنونات القلوب ..ب�أنك يا �سلطان اخلري
والعطاء واملحبة يف قلوبنا ..ويف حماجر عيوننا.

الأ�ستاذ عبد اهلل جنم �أباح�سني
الخطوة

وصول سلطان الخير إلى بلد الخير

الدوام يوما من �أيام
من نع���م اهلل عز وجل
الوط���ن  ،ف�سم���وه
عل���ي �أبن���اء “ مملكة
رج���ل م���ن رج���االت
الإن�ساني���ة” ق���دوم
اخلري عل���ى ال�صعيد
�صاح���ب ال�سم���و
املحلي والعاملي .
امللكي الأمري �سلطان
وجهوده اخلرية فى
بن عبدالعزيــز ب�صحة
كل بق���اع الأر����ض
وعافي���ة �إل���ى ار�ض
تقريب���ا ،و�أيادي���ه
الوط���ن الغايل  ،وقد
البي�ضاء �شملت كل
كان م�ص���در ف���رح
ذي حاج���ة ولذلك مل
وحب���ور ل���كل �أف���راد
املجتم���ع ال�سع���ودي
يك���ن م�ستغرب���ا �إن
الق�صبي
يكون �أح���ب الألقاب
والعربي والإ�سالمي ،
وقد اظهر ذلك تل���ك املكانة املرموقة �إلى قلب كل �أبن���اء الوطن هو “�سلطان
اخلري “.
ل�سمو ويل العهد يف قلوبنا جميعا.
�إن و�ص���ول �سلطان اخلري �إلى بلد اخلري املهند�س طارق بن عثمان الق�صبي
و�أر�ضه���ا الزكية املبارك���ة �سيعد على

نبراس خير وعطاء للوطن
الأمري �سلمان بن
تعج���ز الكلم���ات
عبدالعزي���ز �أم�ي�ر
يف كث�ي�ر م���ن
منطقة الريا�ض..
املنا�سب���ات ع���ن
ف����أي الكلم���ات
التعب�ي�ر الدقي���ق
الت���ي ميك���ن �إن
عن املنا�سبة ومن
حت�س���ن التعب�ي�ر
ه���ذه املنا�سبات
عن هذه املنا�سبة
ع���ودة �صاح���ب
العظيم���ة �س���وى
ال�سم���و امللك���ي
الت�رضع �إلى العلى
الأم�ي�ر �سلط���ان
القدي���ر �إن يرفل
ب���ن عبدالعزي���ز
ث���وب ال�صح���ة
ويل العه���د نائب
م .الزيد
والعافي���ة عل���ى
رئي����س جمل����س
ال���وزراء وزي���ر الدف���اع والط�ي�ران �سموه الك���رمي ويجعله عل���ى الدوام
واملفت�ش العام �إلى �أر�ض الوطن بعد نربا�س خري وعط���اء للوطن  ،ويدميه
رحلة �سموه العالجية التي امتدت �إلى ذخرا ً لأمته ولوطن���ه و�أن مينح وطننا
�أكرث من ع���ام وتكللت بال�شفاء التام مزيدا ً من الرفعة والتطور ولقيادتنا
–وهلل احلم���د -والت���ي رافق���ه خاللها الر�شيدة العون والتوفيق.
�أمري الوف���اء �صاح���ب ال�سمو امللكي املهند�س علي بن عثمان الزيد
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خدمات إنسانية
وأعمال خيرية
يف ه���ذا الي���وم املجي���د تغم���ر الفرح���ة
القل���وب ،ويع���م ال��س�رور �أرج���اء الوطن،
وتله���ج �أل�سنتنا بحم���د اهلل و�شكره على
ع���ودة �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأمري
�سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب
رئي����س جمل����س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع
والط�ي�ران واملفت����ش الع���ام� ،سليم���ا ً
معاف���ى ،ونب���ارك لوطنن���ا الغ���ايل هذه
الع���ودة املبارك���ة لرمز العط���اء واخلري،
ونرف���ع ،ل�سم���وه الك���رمي� ،أ�سم���ى �آيات
املحب���ة واالمتن���ان عرفان���ا ً ب�إجنازات���ه
اخل�ي�رة ،واعت���زازا ً بعطاءات���ه الإن�سانية
الرائدة ،ونبتهل �إلى اهلل عز وجل �أن مي ّتع
�سم���وه الك���رمي بال�صح���ة والعافية ملا
قدمه من خدمات �إن�سانية و�أعمال خريية
داخل اململكة وخارجها.
وبالطب���ع  ،ف�إنن���ا ال ن�ستطي���ع ،يف ه���ذا
املقام� ،أن نح�رص عطاءات �سموه الكرمي
�أو �أن نحي���ط ب�أيادي���ه البي�ض���اء ،الت���ي
�أ�سهم���ت يف �إ�سع���اد املواط���ن وحتقيق
رفاهيته وا�ستقراره ،ولكننا نكتب كلمة
وف���اء لنهر اخلري ال���ذي يفي�ض بالعطاء
لوطنه ،ونعرب عما تكنه قلوبنا جتاه رجل
عظيم ي�ستحق �أن يفخر به وطنه ،وتعتز
ب���ه �أمت���ه ملا منح���ه اهلل من حكم���ة بالغة
وعقل راج���ح ور�أي �سدي���د وقلب رحيم
واهتم���ام بهم���وم النا����س وحر�ص على
تلم�س احتياجات املواطنني .وح�سبنا �أن
ن�شري هنا �إلى مناذج م���ن �أعماله اخلرية
ومنه���ا م�ؤ�س�سة �سلطان ب���ن عبد العزيز

�آل �سعود اخلريية ،وم�شاريعها الرئي�سة
 ،وجمعي���ة الأطفال املعوقني ومراكزها
قباين
وبخا�ص���ة املرك���ز ال���ذي يت��ش�رف بحمل
ا�سم �سموه يف املدينة املنورة  ،وكذلك دعم واهتم���ام بق�ضية الإعاق���ة و�أهمية
مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة الذي البحث العلمي يف مواجهة تلك الق�ضية.
تف�ضل �سم���وه بتويل من�ص���ب الرئي�س
الأعلى له يف �إطار ما يوليه حفظه اهلل من الأ�ستاذ �أ�سامة بن علي ماجد قباين

صاحب األيادي البيضاء
�أن �أعمال���ه �سم���وه
م���ا قدم���ه �صاحب
�سبق���ت �أقوال���ه
ال�سم���و امللك���ي
وهى الت���ي علمت
الأم�ي�ر �سلط���ان
ال�شعب ال�سعودي
ب���ن عبدالعزي���ز
قيم العطاء والوفاء
م���ن �أعم���ال خريية
 ..فهنيئا َ لكل فرد
و�إن�ساني���ة ت���دل
من �أبن���اء اململكة،
حر�ص���ه
عل���ى
وخا�ص���ة �أ�صحاب
الدائ���م عل���ى كل
اال حتيا ج���ا ت
ما م���ن �ش�أنه رفعة
اخلا�ص���ة بع���ودة
الأم���ة وحتقي���ق
ولى العهد الأمني
طموحه���ا فه���و مل
املهيدب
خل���ادم احلرم�ي�ن
ي�أل جه���دا ً يف دفع
التق���دم والنجاح على كل امل�ستويات ال�رشيف�ي�ن لت�ستم���ر عجل���ة التق���دم
اخلريية وعلى وجه اخل�صو�ص اخلريية والتنمي���ة والبن���اء يف بالدن���ا الغالي���ة
والإن�ساني���ة  ،فالأمري �سلطان �صاحب  ،وال يفوتن���ا �أن نن���وه بوف���اء وعطاء
الأي���ادي البي�ض���اء الت���ي �شملت كل �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان
اب���ن م���ن �أبن���اء اململك���ة وامل�سلمني بن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة الريا�ض ،
يف العامل�ي�ن العرب���ي والإ�سالمي وان فق���د كان –حفظه اهلل -قدوة حتتذى
ال�سع���ادة التي غم���رت بالدنا بعودته يف معاين الإخوة والأ�صالة .
امليمون���ة ف���كان م���ن الطبيعي حيث

الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب
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الخطوة

امتداد لشيم الوفاء
م���ن �أجم���ل التعب�ي�رات الدقيق���ة عل���ى
�شخ�صية �سمو ويل العهد الأمني ما قاله
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبدالعزيز �أمري منطق���ة الريا�ض عنه –
حفظ���ه اهلل� ( :إن الأم�ي�ر �سلطان بطبعه

من���ذ خلق  ،وه���و م�ؤ�س�سة خريي���ة بذاته
 ،و�صاح���ب خري  ،وي�سع���ى للخري  ،وكل
مكان يكون فيه البد �أن يكون فيه عمل
الزكري
خري  ،ف�سلط���ان بحق هو م�ؤ�س�سة خريية
قائمة بذاته���ا )  ،و�إن ال�سعادة وال�رسور ع���ودة “ �سلطان اخلري” �إلى ار�ض وطنه
ال���ذي غمر ربوع اململك���ة كلها مبنا�سبة الغ���ايل لي�س مب�ستغرب عل���ى �أبناء هذا

البلد الأمني  ،وهو امتداد ل�شيم الوفاء ،
التي مثلها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزي���ز �آل �سعود حفظه
اهلل ورع���اه برفقته لأخيه �سلطان اخلري ،
مم���ا يعك�س التالحم الوثي���ق  ،والرتابط

التام بني �أفراد هذا املجتمع  ،وينعك�س
�إيجاب���ا ً وترابطا ً عل���ى كل �أفراد ال�شعب
ال�سعودي .

املهند�س عبد املح�سن بن
حممد الزكري

عودته جسدت عمق التالحم في النسيج االجتماعي
�إن ال���كل يف مملك���ة الإن�ساني���ة
يعي����ش الفرح���ة مبنا�سب���ة ع���ودة
�سمو ويل العهد �إلى �أر�ض الوطن،
فف���ي هذه الأي���ام املفعمة باخلري
ن�ستقبل �سلط���ان القلوب بعد �أن
م���ن اهلل علي���ه بال�شف���اء والعافية
وما هذه الفرحة التي تعم ال�شعب
ال�سع���ودي �إال دلي���ل الرتاب���ط
الوثيق بني قيادة هذا البلد الآمن
ومواطني���ه .و�سم���و الأمري �سلطان
بن عبد العزيز مل يقت�رص يف العمل
عل���ى م�س�ؤوليات���ه الر�سمي���ة ب���ل
جت���اوز ذلك �إلى جم���االت كثرية ،
فكان ق���دوة يف الإح�س���ان والكرم

الخطوة

 ،ه���ذا �إيل جان���ب م�ؤ�س�س���ة �سموه
اخلريية وتع���دد جماالته���ا وتنوع
عطائه���ا  ،فقد ب���ات �سموه قدوة
ح�سن���ة حتتذي لكل �أبن���اء اململكة
القادرين على الب���ذل وال�سباقني
دوم���ا ً لق�ضاء حوائ���ج النا�س  .ويف
هذه املنا�سبة �أتوجه �إلى اهلل العلي
القدي���ر ب����أن ي���دمي عل���ى �سموه
الك���رمي ال�صح���ة وال�سع���ادة و�أن
يحفظه لن���ا  ،كما ي�رشفني �أن ارفع
ال�صالح
ملقام خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني
وال�سع���ي يف تلبي���ة حاج���ات املعوزين �أ�صدق التهاين والتربيكات بهذه
ويف مقدمته���م املعوقون و�سجل �سموه املنا�سبة .
حافل بعطاء غري حمدود جلمعية الأطفال
املعوق�ي�ن ولق�ضية الإعاق���ة بوجه عام
بندر بن عثمان ال�صالح
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نموذجان من الرجال متفردان في العطاء
ثم���ة رجال �أك�ب�ر من �ألقابه���م �،أدوارهم
قدرهم وقدرهم
بحجم �أمة  ،امل�سئولية َ
 ،الكلم���ات تتق���زم �أم���ام هاماتهم  ،لذا
فاحلدي���ث عنه���م ي�أت���ي دائم���ا ً مفعما ً
بت�ساب���ق امل�شاع���ر ،فتق���ف الكلم���ات
عاجزة عن اللحاق بها� ،إال �أن �شفيعي يف
�أن �أم�سك بالقلم القتحم وجدان القارئ
ه���و �إنن���ا �أم���ام منوذج�ي�ن م���ن الرجال
يت�سابق يف دواخلهم���ا ال�شعور الإن�ساين
النبيل مع احل����س الوطني ليثمرا توجها ً
خمل�صا ً ومتفردا ً للعط���اء بكل �إ�شكاله ،
ال ن�ستطيع حياله �إال الوقوف م�شدوهني
�آل ال�شيخ
نراق���ب فعلهم���ا ونتائج���ه ب���كل تقدير
وعرف���ان وثقة يف بلد طي���ب ي�شارك يف واجتماعي���ة تتوفر لديه���ا كل مقومات
عبد اهلل بن حممد �آل ال�شيخ
�صناع���ة الق���رار في���ه رج���ال ا�ستمزجوا العم���ل امل�ؤ�س�س���ي املتمي���ز مبنهجيته
العط���اء واملواق���ف وامل�سئولية وكانوا �أمني عام اجلمعية:
�أهالً لها .
�أقول �إننى وعل���ى مدي �أكرث من عقدين
م���ن الزمن �رشف���ت بالتع���رف عن قرب
الوطيدة بني �أبناء
رف���ع الأ�ست���اذ
علي جوانب م�رشقة يف حياة رموز متفردة
اململك���ة قي���ادة
عو����ض الغام���دي
من ه�ؤالء الرجال يف مقدمتهم الأمريين
و�شعب���ا ً ،فنح���ن
الأم�ي�ن الع���ام
الكبريين �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري
�أمام ا�ستفتاء غري
جلمعي���ة الأطف���ال
�سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب
م�سب���وق عل���ى م���ا
املعوق�ي�ن �أ�سمى
رئي����س جمل����س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع
يكن���ه املواطنون
�آي���ات الته���اين
لرج���ل بذل يف �سبيل
�إل���ى مق���ام خ���ادم
والط�ي�ران واملفت�ش الع���ام  ،و�صاحب
وطنه النفي�س وكان
احلرمني ال�رشيفني
ال�سم���و امللك���ي الأمري �سلم���ان بن عبد
دوم���ا ً قريب���ا ً م���ن
املل���ك عب���د اهلل
العزيز �أمري منطقة الريا�ض .
اجلميع ».
ب���ن عب���د العزي���ز
�أعود للحديث عن ذلك اجلانب امل�رشق يف
و�أ�ضاف الغامدي:
مبنا�سب���ة ع���ودة
حياة الأمريين الكبريين ،وهو ما يوليانه
«�إن ع���ودة �سم���و
ع�ض���ده الأمي���ن
م���ن اهتم���ام باملعوق�ي�ن واحتياجاتهم
الغامدي
ول���ى العه���د �إيل
�سم���و ويل العه���د
 ،فالأم���ر كم���ا ي���درك املهتم���ون بتلك
الأم�ي�ن �سامل���ا ً �إل���ى
�أر�ض الوط���ن �ساملا ً
الق�ضي���ة جت���اوز �سق���ف املب���ادرات
�أر�ض الوطن  ،داعيا ً اهلل العلي القدير معاف���ى بحم���د اهلل  ،وتوجي���ه خ���ادم
اخلريي���ة الت���ي يفي�ض به���ا ر�صيدهما
�أن يحف���ظ لهذا الوط���ن الغايل رجاله احلرم�ي�ن ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن
املثاب مب�شيئة اهلل عند املولى �سبحانه
عبد العزيز ب�أن يتم تخ�صي�ص نفقات
الأوفياء.
وتعال���ى _ جت���اوزه �إيل �أن الرجلني باتا
وق���ال الغام���دي�« :إن مظاه���ر احلب االحتفال مل�رشوع���ات خريية و�إمنائية
يقودان منظومة من برامج الرعاية لتلك
والوفاء التي عمت كل �أرجاء اململكة �أمر يعك�س �سالم���ة توجهات قيادتنا
الفئة الغالية ي�صعب علي بع�ض الدول
مبنا�سب���ة ع���ودة �سم���و ويل العه���د ور�ؤيته���ا الواعي���ة لأولوي���ات الوطن
حفظ���ه اهلل جت�سد ما يحمل���ه �أبناء هذا وم�صاحله العليا وهو ما ميثل در�سا ً
توفريها !
البل���د الآمن م���ن حب وتقدي���ر ووالء يف الإدارة والقي���ادة لي����س مب�ستغرب
تلك املنظومة ت�شم���ل م�ؤ�س�سات علمية
لقادتهم  ،وي�ؤكد عمق جذور العالقة من قائد م�سريتنا يحفظه اهلل ».
وبحثي���ة وخدمي���ة وت�أهيلي���ة وعالجي���ة
العلمية ودميومته وتطوره املتالحق .
فم���ا بني مدينة �سلطان ب���ن عبد العزيز
للخدمات الإن�سانية ،هذا ال�رصح العالجي
الت�أهيل���ي غ�ي�ر امل�سب���وق  ،وجمعي���ة
الأطف���ال املعوق�ي�ن وع��ش�رة مراك���ز
وم�رشوع���ات تابع���ة له���ا تخ���دم الآاللف
الأطف���ال وذويه���م  ،وجمعي���ة ومرك���ز
الأمري �سلمان لأبح���اث الإعاقة الرائدين
يف تر�سيخ قاعدة علمية لربامج الرعاية
للمعوقني يف اململكة  ،وثالثة م�ؤمترات
دولية �أحت�شد فيه مئات العلماء واخلرباء
 ،وجمل����س �أعل���ى ونظام وطن���ي لرعاية
املعوقني.

عمق جذور العالقة الوطيدة بين أبناء المملكة قيادة وشعبًا
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الأطفال ير�سمون م�شاعرهم على لوحات فرح بالعودة امليمونة

مراكز اجلمعية حتتفل بســـــ

�أقامت مراكز اجلمعية يف
عدد من مناطق اململكة
مهرجانات احتفالية مبنا�سبة
عودة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبد العزيز،
ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع
والطريان واملفت�ش العام،
�إلى �أر�ض الوطن �ساملا معافى
 ،ت�ضمنت فعاليات ثقافية
وريا�ضية وتوعوية  ،مب�شاركة
�أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية
ومن�سوبي املراكز من الأطفال
املعوقني وطالب املدار�س،
وعدد من امل�س�ؤولني
ورجال الأعمال وال�شخ�صيات
العامة و�أولياء �أمور الأطفال
املعوقني و�أع�ضاء وع�ضوات
اجلمعية العمومية باجلمعية .

الخطوة
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ــــالمة ولى العهد
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وبهذه املنا�سبة �أعلن �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبد العزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
� ،أن جمل�س الإدارة قرر �إقامة وقف خريي
با�سم الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبد العزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام،
وذلك مبنا�سبة عودته �ساملا ً معافى �إلى
�أر���ض الوطن ،و�سيقام الوقف يف مكة
املكرمة ،و�ستخ�ص�ص �إيراداته للإ�سهام
يف دعم نفقات ت�شغيل مراكز اجلمعية
وخدماتها املجانية.
وق���ال الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان �إن
اجلمعية خ�ص�صت قطعة �أر�ض يف موقع
مهم يف مكة املكرمة لإقامة ذلك الوقف
الذي يحمل ا�سما ً غاليا ً على اجلميع ،ملا
ل�صاحبه من أ�ي��اد بي�ضاء على اجلمعية
وك��ث�ير م��ن م����شروع��ات ال��ع��م��ل اخل�يري
داخ��ل اململكة وخارجها .ورف��ع الأم�ير
�سلطان بن �سلمان خالل تر�ؤ�سه اجتماع
جمل�س �إدارة اجلمعية م�ؤخرا يف الريا�ض،
�أ�سمى التهاين والتربيكات �إل��ى مقام
خ���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني ،نيابة عن
جمل�س �إدارة اجلمعية وجميع من�سوبيها
والأطفال املعوقني وذويهم مبنا�سبة
عودة ويل العهد , ،داعيا اهلل العلي القدير
�أن يدمي على �سموه ال�صحة وال�سالمة
و�أن يحفظه رمزا وقدوة للخري والعطاء
 .وق��ال الأم�ير �سلطان بن �سلمان>>:
ي�رشفني بالأ�صالة عن نف�سي والإنابة
عن جمل�س �إدارة اجلمعية وجمل�س �أمناء
مركز الأم�ي�ر �سلمان لأب��ح��اث الإع��اق��ة

الخطوة
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األمير سلطان بن سلمان :الجمعية تقيم وقفًا خيريًا
باسم سلطان الخير
أنشطة ثقافية ورياضية وتوعوية بالمراكز بمشاركة
نخب المجتمع

ومن�سوبيهما كافة �أن �أهنئ اململكة
قيادة وحكومة و�شعبا بعودة �سيدي
�سمو ويل العهد �إلى �أر�ض الوطن.
و�أ���ض��اف الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان
يقول�>< :إن الكثريين يعلمون بع�ضا ً
من جوانب مواقف �سمو الأمري �سلطان
اخلريية والإن�سانية  ,وم��ن ثم ف�إنني
ق��د ال �أ���ض��ي��ف �شيئا يف ه���ذا امل��ق��ام
ولكني بالإنابة عن الآالف من �أولياء

�أمور الأطفال املعوقني الذين جتاوزوا
ظروف �إعاقتهم �أو الآخرين الذين مازالوا
يحظون بالرعاية والت�أهيل بف�ضل من اهلل
ثم بكرمي دعم �سموه �أتوجه �إليه ب�صادق
التهنئة ب�سالمة العودة فقد حمل �سموه
دوم��ا هم ق�ضية الإعاقة وت�صدى لها
مبنهجية �شاملة جت�سدت من خالل عديد
من امل��ب��ادرات وال��ق��رارات وامل�شاريع
الوطنية التي جعلت من اململكة منوذجا
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يف التعامل مع الإع��اق��ة وقاية وعالجا
وحقوقا <> .وا�ستطرد قائال�>< :إن
في�ض م�شاعر الأبوة التي يحملها �سمو
ويل العهد على كل من حوله واملواطن
�أي كان هو �شعور فطري خ�صه اهلل تعالى
به ،الأمر الذي يبادله الآخرون حبا ووفاء،
وكم عاي�شت� ،شخ�صيا ،ع�رشات املواقف
يت�سابق فيها �أط��ف��ال معوقون على
م�صافحة �سموه وتقبيله واحلديث �إليه
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بحروف قهرت �صعوبات النطق والإعاقة
لتنقل له ما قد يعجز عنه الكبار>>.
هذا وفى �إطار احتفاالت اجلمعية بو�صول
�سمو ولى العهد �إلى ار�ض الوطن �ساملا ً
�أق��ام مركز امللك فهد بن عبد العزيز
بالريا�ض احتفالية كبرية  ،تزامنت مع
احتفال املركز باليوم العاملي للإعاقة
 ،وقد �شارك فيها �أكرث من  500طفل
من من�سوبي مركز امللك فهد لرعاية
الأطفال املعوقني بالريا�ض �إلى جانب
ط�لاب ع��دد من امل��دار���س الأهلية حيث
مت �إطالق �أكرث من  9000بالون يف �سماء
الريا�ض ميثل كل منها يوما من �أي��ام
اجلمعية �إيل امتدت �إيل  25عاما ً ،و�أقيم
�سباق جري للأطفال املعوقني و�أرك��ان
توعوية  ،كما نظم املركز ندوات ثقافية
تتحدث عن الإعاقة وكيفية مواجهتها،
�إلى جانب عدة �أن�شطة ترفيهية حظيت
برعاية جمموعة �صافوال يف اطار الدعم
الذي تقدمه املجموعة للجمعية.
كما انطلقت فعاليات �أن�شطة ن�سائية

الخطوة

ب��ق��اع��ة الأم��ي�ر ���س��ل��م��ان مب��ق��ر الأم��ان��ة امل��ل��ك��ي الأم��ي��رة رمي ب��ن��ت ط�ل�ال بن
بالريا�ض وذلك برعاية �صاحبة ال�سمو عبدالعزيز  ،حيث ا�شتملت الفعاليات
على معر�ض ح��ول خ��دم��ات و�أن�شطة
اجلمعية  ،كما مت تنظيم حفل بقاعة
الأمري تركي ال�سديري مب�شاركة �أطفال
اجلمعية الذين �شاركوا مب�رسحية ،
وفى مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
لرعاية الأط��ف��ال املعوقني ب��ج��دة مت
تنظيم احتفالية كبرية مبنا�سبة و�صول
�سمو ولى العهد  ،مب�شاركة �أطفال املركز
الذين قاموا بكتابة عبارات ترحيبية
تعرب عن مدى فرحتهم بعودة �سمو ويل
العهد  ،وجاءت هذه امل�شاعر ال�صادقة
من الأط��ف��ال ك�صورة من �صور تالحم
�أفراد ال�شعب مبختلف فئاتهم العمرية
مع القيادة الر�شيدة وتعبريا عن مدى
فخرهم واعتزازهم بوالة �أمرهم وعرفانا
منهم ل�سموه الكرمي على مواقفه النبيلة
وعطائه ال�سخي وملا يوليه من اهتمام
ورعاية بهم كفئة من فئات املجتمع
�سائلني اهلل عز وجل �أن ي�سبغ على �سموه
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لبا�س ال�صحة والعافية ويطيل يف عمره
ويدميه فخرا لهذا الوطن.
كما �أقام مركز اجلمعية يف مكة املكرمة
احتفالية مب�شاركة من�سوبي املركز
م��ن الأط��ف��ال واملعلمات وامل�رشفات
والأخ�����ص��ائ��ي��ات ،ق��ام خاللها الأط��ف��ال
بكتابة ر�سائل تهنئة �إلى �سمو ولى العهد
ب�سالمة الو�صول  ،كما ع�بر الأط��ف��ال
بر�سم ع��دد م��ن اللوحات الت�شكيلية
والتعبريية ،ل�سموه الكرمي تعبريا عن
�سعادتهم وفرحتهم
و�أق����ام م��رك��ز الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبد
ال��ع��زي��ز ب��امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة احتفالية
متميزة مبنا�سبة عودة �سمو ولى العهد
الأمني  ،وذلك مب�شاركة �أطفال املركز
وامل�س�ؤولني و�أولياء الأمور  ،حيث يتبو�أ
ا�سم « �سلطان اخل�ير « مكانة خا�صة
لديهم  ،فبالإ�ضافة �إلى �أن املركز يحمل هذا و�شهد مركز الأمري �سلمان بن عبد وع��دد من ط�لاب امل��دار���س  ،كما �أق��ام
ا�سمه الكرمي فان �سموه الكرمي �رشف العزيز بحائل اي�ضا ً بهذه املنا�سبة مركز الأطفال املعوقني باجلوف حفل
اجلمعية بافتتاحه يف واح��دة من ليايل اح��ت��ف��االً تت�ضمن �أن�شطة وفعاليات  ،بهذه املنا�سبة �شمل �إقامة معر�ض ،
اخلري ب�شهر رم�ضان عام 1422هـ .
فنية وثقافية مب�شاركة �أطفال املركز وفعاليات متنوعة .
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�سمو النائب الثاين يف حديث خا�ص لـ« الخطوة» قبل  12عاماً

قضايا المعوقين حظيت بدعم خاص من ولي العهد
ت�رشفت « اخلطوة» منذ 12
عاما بحديث خا�ص مع �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف
بن عبد العزيز النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الداخلية  ،وقال �سمو النائب
الثاين يف هذا احلوارعن
�أهمية املنهج الذي تبنته
اجلمعية لتكرمي املبادرات
اخلريية  ،وذلك مبنا�سبة قبول
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبد العزيز جلائزة
اجلمعية للخدمة الإن�سانية يف
دورتها الثالثة  ،كما كان
�سموه قد تف�ضل برعاية حفل
ت�سليم جائزة اجلمعية للخدمة
الإن�سانية يف دورتها الثانية
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز �أمري
منطقة الريا�ض :

الخطوة
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= اململكة تويل اهتماما ً كبريا ً باملعوق
وق���د ب���د�أ ه���ذا االه��ت��م��ام م��ع ب��داي��ات
التخطيط لربامج التنمية االجتماعية
واالقت�صادية ،وحتظى فئات املعوقني
وق�ضايا الإعاقة بعناية ورعاية والة الأمر
يف هذا البالد وقد ا�ستطاعت اململكة
بحمد اهلل �أن حتقق للمعوقني م�ستويات
من اخلدمات ما مل ت�صل �إليها كثري من
الدول.
وال �شك �أن ما يقدمه �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز من
دعم م�ستمر يف هذا اجلانب لهو مبادرات
خرية يف هذا املجال ،التي كان لها �أثر
يف ا�ستمرار ب��رام��ج ت�أهيل املعوقني
وتطويرها مبا يجعل من هذه الفئات
مواطنني نافعني.
وك���ذل���ك اجل���ه���ود ال���ت���ي ي���ق���وم بها
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان

�سمو الأمري نايف يف �إحدى زياراته للجمعية

بن عبدالعزيز – �أمري منطقة الريا�ض
يف ه��ذا اجل��ان��ب وال��ت��ي جت�سد �إمي��ان
اجلميع ب�أهمية ق�ضايا الإعاقة وت�أهيل
املعوقني ،وهذه املبادرات الإن�سانية
الوطنية كان لها الأثر الطيب يف ظهور
مبادرات �أخرى من جانب رجال الأعمال
واملح�سنني يف هذه البالد.
و�أج��اب �سمو النائب الثاين عن �إجماع
�أع�����ض��اء اجلمعية العمومية والعديد
من الهيئات والأجهزة املعنية بخدمة
املعوقني على منح �سمو الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز جائزة اجلمعية للخدمة
الإن�سانية  ..قائال:
= التوجهات الوطنية والإن�سانية التي
تت�سم ب��ه��ا �سيا�سة اململكة يف ظل
حكومتها الر�شيدة حققت العديد من
الإجن����ازات على كافة امل�ستويات -
بحمد اهلل -ومن ذلك ق�ضايا املعوقني
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والت�أهيل التي حظيت بدعم معنوي
وم��ادي خا�ص من ل��دن �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز
النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء
ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام.
(حينذاك)
فلقد ك��ان ل�سموه الف�ضل بعد اهلل يف
ت�أ�سي�س وت�شجيع مركز الأم�ير �سلمان
لأب��ح��اث الإع��اق��ة وك��ذل��ك دع��م �سموه
املتوا�صل للمركز امل�شرتك لبحوث
الأطراف ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية
وبرامج ت�أهيل املعوقني .ومن ثم فلن
يكون غريبا ً �أن يتوجه �أع�ضاء اجلمعية
وغريها من الهيئات املعنية بالإجماع
ع��ل��ى م��ن��ح ويل ال��ع��ه��د ج��ائ��زة اخل��دم��ة
الإن�سانية التي متنح لكل من �أدى عمالً
مميزاً و�ساهم م�ساهمة غري عادية يف
هذا امليدان
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تقدير ًا وعرفاناً ل�سموه يف دورتها الثالثة

جائزة الجمعية
شرفت بقبول ولي العهد لها
ُ

ت�رشف �أ�صحابها عندما يح�صلون عليها ..وهناك جوائز تت�رشف ب�أ�صحابها عندما
“ هن���اك جوائ���ز
ّ
يقبلونها» ..لقد كان قبول �ص���احب ال�س���مو امللكي الأمري �س���لطان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام جلائزة اجلمعية يف اخلدمة الإن�سانية
يف دورتها الثالثة  1418 – 1415هـ ،مبثابة ت�رشيف للجمعية وجائزتها  ،وتقدير لدعم �س���موه
ال�شخ�ص���ي والر�سمي للجمعية لتتمكن من حتقيق �أهدافها مبا يف ذلك تي�سري �أعمالها ومعامالتها
وتربع���ات �سموه الكبرية مل�رشوع تو�سعة مرك���ز الريا�ض وم�رشوع املدينة املنورة وم�رشوع درا�سة
النظ���ام الوطني للمعوق�ي�ن وامل�ساهمة يف متويل البحث الوطني للمعاق�ي�ن الذي يقوم به مركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ..قامت اجلمعية بتقدمي جائزة اخلدمة الإن�سانية ل�سموه – حفظه اهلل-
و�رشف اجلمعية بقبولها منذ نحو  12عاما.
الخطوة
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األمير سلطان بن سلمان:
سلطان الخير ال يرد سائ ً
ال
وال يمنع طالبًا
ويل العهد يف حفل جائزة اجلمعية

وفى ذل���ك الوقت كان �صاح���ب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س
جمل����س �إدارة اجلمعية ق���د �أعلن انه بعد
االط�ل�اع عل���ى نتائ���ج ا�ستط�ل�اع �أع�ضاء
اجلمعية العمومية والرت�شيحات الواردة
لأمان���ة اجلائ���زة من اجله���ات احلكومية
واملراك���ز والهيئ���ات واجلمعي���ات ذات
العالق���ة باملعاق�ي�ن يف اململك���ة قررت
اللجن���ة الإن�ساني���ة يف دورته���ا الثالث���ة
من���ح اجلائ���زة ل�صاحب ال�سم���و امللكي
الأمري �سلطان ب���ن عبدالعزيز �آل �سعود
النائ���ب الث���اين لرئي�س جمل����س الوزراء
ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام
والرئي����س الأعل���ى مل�ؤ�س�س���ة �سلط���ان
ب���ن عبدالعزيز اخلريي���ة ورئي�س جمل�س
الأمناء .
وج���اء يف حيثي���ات القرار:ان���ه نظ���را ً
الهتمام �سموه امل�ستمر بق�ضايا الإعاقة
املعاق�ي�ن ،وتر�ؤ�س���ه اللجن���ة الوزاري���ة
العلي���ا لدرا�س���ة �أو�ض���اع املعاق�ي�ن
باململك���ة ،وم�ساندت���ه الدائمة ملختلف
فئات املعاقني ،وحر�صه على توفري ما
يلزمه���م وعالجهم ومتويله ع���ددا ً كبريا ً
من الربام���ج وامل�رشوعات الإن�سانية مثل

م�رشوع بح���ث مر�ض اخل���رف� ،إلى جانب
م�س���اهماته يف خدمة املعاقني من خالل
�إن�شاء امل�ؤ�س�سات واملراكز املهمة ذات
الأهداف الإن�سانية كم�ؤ�س�سة �سلطان بن
عبدالعزيز اخلريية ومركز الأمري �سلطان
للعلوم والتقنية ومركز الأمري �س���لطان
النموذج���ي العامل���ي لتنمي���ة الطف���ل،
واملرك���ز امل�ش�ت�رك لبح���وث الأط���راف
اال�صطناعي���ة والأجه���زة التعوي�ضي���ة
وم�ساندت���ه اجلمعي���ات والهيئ���ات
واملراكز اخلريي���ة التي تخدم املعاقني
وتقدميه الدعم لت�أ�سي�سها وا�ستمرارها
و�إ�سهاماته ل�صال���ح املعاقني يف العامل
العرب���ي والإ�سالم���ي مب���ا يف ذل���ك دعم
البح���وث العلمي���ة والتج���ارب احلديث���ة
لتطوير �أدوات املعاقني و�سبل العناية
بهم وعالجه من ودعم �سموه للم�ؤ�س�سات
التعليمي���ة والبحثي���ة وتوف�ي�ره املن���ح
الدرا�سي���ة مثل منح الأم�ي�ر �سلطان بن
عبدالعزي���ز م���ع جامعة اخللي���ج وكفالة
الأطف���ال م���ن ذوي االحتياجات اخلا�صة
مبركز احلراك الدويل البحريني.
وقال الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان بن عبد
العزيز يف امل�ؤمت���ر ال�صحفي الذي عقد
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يف ذل���ك الوق���ت لإع�ل�ان قب���ول الأمري
�سلط���ان بن عبد العزي���ز جائزة اجلمعية
 »:اجمع���ت الرت�شيحات التي وردت �إلى
الأمان���ة العامة جلائ���زة اجلمعية للخدمة
الإن�ساني���ة عل���ى اختيار �صاح���ب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر �سلطان ب���ن عبدالعزيز
النائ���ب الث���اين لرئي�س جمل����س الوزراء
ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام
ورئي����س م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز
�آل �سع���ود اخلريية ،لنيل ه���ذه اجلائزة
ويعت�ب�ر �سموه رائداً م���ن رواده ،وقدوة
ح�سن���ة فيه ،فال���كل يعرفه – رعاه اهلل –
�أبا حانيا ً ،وموجها رحيم���ا ً وباذالً �سخيا ً ،
بلغت ن�سم���ات عطائه مناط���ق اململكة
جميعه���ا ،والم�س���ت �أيادي���ه البي�ض���اء
املحتاجني من ال�صغ���ار وكبار ومر�ضى
و�أ�صح���اء  ،معوق�ي�ن و�أ�سوي���اء ،وال يرد
�سائالً ،وال مينع طالبا ً.
جاء هذا الإجماع  ،ت�أكيدا ً من قبل �أع�ضاء
اجلمعي���ة العمومية،والدوائ���ر احلكومية
واملراك���ز والهيئ���ات املعني���ة الت���ي
�شارك���ت يف الرت�شيح ،عل���ى �أن �صاحب
ال�سمو امللك���ي الأمري �سلط���ان هو �أول
رواد الب���ذل والعطاء والعم���ل الإن�ساين
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يف ه���ذه الب�ل�اد املبارك���ة و�إق���رار ب����أن
�سموه الكرمي �أهل ل���كل تكرمي ،خا�صة
بع���د �أن ت ّوجه مواطنو اململك���ة �سلطانا ً
للخري ،كيف ال  ،وهو الذي ما فتئ يقدم
الدع���م امل���ادي واملعنوي لأعم���ال الرب
والإح�سان،ويفتتح م�شاريع اخلري يف كل
مكان.

�إنن���ا يف جمعية الأطفال املعوقني ن�شعر
بالغبطة والبهجة متلأ قلوبنا ،بهذا ال�رشف
الكب�ي�ر الذي منحنا �إي���اه �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر �سلطان ب���ن عبدالعزيز
فقبول���ه له���ذا الرت�شي���ح ه���و تك���رمي
للجائ���زة والقائمني عليها ،وهو توا�ضع
من���ه حفظ���ه اهلل  ،وجت�سيد ل���دور �سموه

كلمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز يف حفل ت�سليم �سموه
الكرمي جائزة اجلمعية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..
�أيه���ا الأخوة �إبني الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز وزمالءه �أع�ضاء
هذه اجلمعية اخلريية..
�أخواين الكرام..
وزمالئ���ي الك���رام �إين �سعيد �أن �أّكرم ب�أكرث مما ا�ستح���ق� ،إن من ي�ستحق
التك���رمي بهذه الليلة هو م�ؤ�س�س هذه الب�ل�اد امللك عبدالعزيز رحمه اهلل
لأن���ه م���ن �أبناء هذه الب�ل�اد �أن ي�صلوا �إلى ما و�صلوا �إلي���ه الآن من تراحم
وحتاب���ب وطم�أنين���ة و�إيجاد الو�سيل���ة التي جتعل الإن�س���ان يبذل اجلهد
الذي ّمن اهلل �سبحانه وتعالى عليه من ف�ضل.
ثاني���ا ً ..املع���اق احلقيقى هو من �أوجد اهلل عنده امل���ال وغلب عليه ال�شح
� ..ش���ح النف�س ومل يبذل اخل�ي�ر للمعاقني فهذا هو املع���اق احلقيقى..
�أم���ا �إعاقة املر�ض وكل ما يرتتب على ذلك من الأمرا�ض التي �أنزلها اهلل
�سبحان���ه وتعالى على عباده وجعل لهم فيها عربة وجعل من يعتني بهم
و�أمر ذلك.
فمنه اهلل �سبحانه وتعالى على كل حال ويف كل زمان ومكان� ..أيها الأخوة
 ..ال �أريد �أن �أطيل ولكنني �أقول �أن هذه الدولة التي بنيت على الإ�سالم
 ..والإ�س�ل�ام �سالم وحمبة و�إخاء من م�ؤ�س�سه���ا امللك عبدالعزيز رحمه اهلل
تعالى و�أبناءه الربرة �سعود وفي�صل وخالد ثم خادم احلرمني ال�رشيفني
وويل عه���ده الأم�ي�ن كل ه����ؤالء يعملون فع�ل� ًا العمل ال�صام���ت ،العمل
الد�ؤوب يف خدمة البالد والعب���اد �سواء يف اململكة العربية ال�سعودية بل
تط���اول �أعمالهم وخريات هذه البالد عل���ى النا�س الآخرين ،وواجب علينا
م���ا �أعطاه اهلل �إال كل خري ونعمة للمملك���ة العربية ال�سعودية دولة و�شعبا ً
و�أمة �صاحلة �إن �شاء اهلل.
�أرجوا من اهلل �سبحان���ه وتعالى �أن ين�رص دينه ويعلي كلمته و�أكرر �شكري
له���ذه اجلمعية التي قام بها وعمل من �أجلها �أخي وزميلي الأمري �سلمان
بن عبدالعزيز وله �أيادي بي�ضاء يف كثري من الأ�شياء �..أ�شكركم جميعا ً .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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الك���رمي يف دعم اخلري يف بالد اخلري ،كما
�أن���ه دافع لأبناء هذه البالد لال�ستمرار يف
امل�ساهمة يف �أعم���ال اخلري وال ي�سعنا يف
هذا املقام �إال �أن نرفع �إلى �سموه الكرمي
خال�ص ال�شكر والعرفان و�أ�صدق م�شاعر
ال���ود والإخال����ص ،ودعا�ؤن���ا �أن يحفظه
ويدمي علي���ه لبا����س ال�صح���ة والعافية
و�أن ميده بعونه وتوفيقه لي�ستمر منبعا ً
للخري والرب والعمل ال�صالح والنافع.
وفى حفل ت�سلي���م اجلائزة الذي نظمته
اجلمعية بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سلط���ان ب���ن عبد العزي���ز وذلك
لت�سلي���م اجلائزة ل�سم���وه الكرمي � ،ألقى
الأم�ي�ر �سلط���ان ب���ن �سلم���ان ب���ن عبد
العزيز كلمة يف احلف���ل قال فيها� « :إن
اجلائزة �أن�شئت �ضمن م�ضامني �إن�سانية
خ�ي�رة وقام���ت عل���ى �أ�س����س و�أه���داف
وا�ضحة وحم���ددة  ،فالعمل الذي تقوم
ب���ه اجلمعي���ة وامل�ؤ�س�س���ات اخلريية يف
جم���االت خدم���ات املعاق�ي�ن ورعايتهم
واالهتم���ام بق�ضيتهم  ،وم���ا كان له �أن
ينه�ض وال �أن يعم البالد لوال توفيق اهلل
ث���م الدعم الالحمدود م���ن الدولة وتبني
اخلريي���ن له���ذه الأعم���ال وم�ساهمتهم
املتوا�صلة».
كم���ا قال �سم���و رئي�س املجل����س � « :إن
جائ���زة اخلدم���ة الإن�سانية الت���ي تهدف
�إلى �إب���راز دور اخلريين وت�سجيل ال�شكر
والعرف���ان لهم وهم كث�ي�رون يف بالدنا
واحلم���د هلل �إمن���ا ج���اءت لإب���راز اجلانب
اخلريي النا�صع يف بالدنا».
وف���ى خت���ام كلم���ة االم�ي�ر �سلط���ان بن
�سلم���ان قال� »:أق���دم ال�شك���ر ل�صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلط���ان ب���ن
عبدالعزيز من �أبنائه الأطفال املعوقني
وذويه���م ملا يقدم���ه �سموه م���ن �أعمال
جليلة ملا فيه م�صلح���ة اجلمعية وخدمة
املعوقني،و�إن ت�سلم���ه للجائزة رمز �إلى
التقدي���ر ال���ذي يكنه ل���ه املجتمع ممثالً
ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته اخلريية

مقال

آلل سلطان بن عبدالعزيز وحدهم

د .خريية �إبراهيم ال�سقاف

حني كانت تغيب �أمي �أو يغيب �أبي عن الدار
ت�ستحوذين الوح�شة ..وتت�سلل لقلبي..
ال يحلو املقام دونهما ..وال ت�صفو احلياة �إال بوجودهما..
حتى الع�صافري عند زوايا النوافذ كنت �أجل�س �إليها �أحدثها عن حلظات الدفء حني
يكونان ،ومنتهى الفرح يعم حني ينزالن..
ويف اللحظة التي يعودان تزدان جدار الروح قبل جدار البيت ،وي�رشع الباب مبثل ما
ت�رشع ال�شفاه ،وتطرب اجلوانح كما مل يكن بيني وبني الفرح �سابقة..
 . .تخيلت البارحة كيف هي الفرحة يف جنبات البيت الكبري ل�سلطان بن عبدالعزيز,
لأبي خالد الأب بني �أ�رسته ,كيف كان غيابه عنهم موح�شا ً وخوفهم عليه عظيما ً،
و�شعورهم ببعده نب�ضا ً واجفا ً ،وعينا ً ناظرة ،وح�سا ً حميما ً ح��اوي�ا ً..؟ وكيف هي
فرحتهم البارحة ،وترقبهم �آخر ثانية يف ال�ساعة موعد و�صوله؟ كيف هي الأكف
ترتفع فيهم ،ح��م��دا ً ب�سالمته ،وكيف ه��ي اجل��ب��اه لهم ،ت�سجد �شكراً لعودته،
وكيف هي الدموع منهم ،ت�ساقط فرحة بلقائه ,و�شوقا ً ملحياه ,وحنينا ً لكنفه،
وهو كما �أدري حنون عليهم ح َّد الن�سمة ،ودود بهم منتهى امل�شاعر� ،أب فيهم،
قريب من �أبنائه ،زوج بينهم ،رفيق بن�سائه ،و ٌّ
يل عليهم ،عطوف على من حوله..
 . .تخيلت هذا البيت الكبري قد تزيا بالنب�ضات ،وحتلى باالبت�سامات ,وخفق
وب�سط بني عينيه �أرق �أدمي القلوب,
بالدعوات ,لُب�ست له �أجمل حلل امل�شاعرُ ,
وحلقت ع�صافري احلب ب�ألوان �أجنحتها الزاهية �صغارا ً و�أحفادا ً و�أ�صدقاء وقربى..
** تخيلتهم يف فرحتهم �سيطوقونه ب��أح�����ض��ان��ه��م� ،سيلتفون م��ن حوله
ك��زغ��ب القطا وق��د ت�شوقوا حل��ن��وه وعطفه وابت�سامته ودف��ئ��ه ,وه��م يف هذه
ل�لأ فكيف ببيته ،والنا�س
الفرحة ،على مرمى العني ه��ذا الوطن الأك�بر ,قد ت� أ
كلُّها تبا�رش ب�سالمته ،وع��ودت��ه ,فكيف ب��ه ��ؤالء اخل��ا���ص��ة القريبة ال��غ��ال��ي��ة..؟
ولأنني على معرفة بقلوب عامرة باحلب يف ذلك البيت الكبري ,بيته حفظه اهلل،
ف�إنني لكل نب�ض يف هذا البيت الكبري ،لكل من يحمل منه ا�سمه� ،أو يتوج بقربه,
�أو ينتمي لعري�شته ,ن�ساء ورجاالً ،كبارا ً و�صغاراً� ,أهنئ هذه الفرحة ،و�أبارك هذه
اللهفة ،و�أدع��و �أن يتمم اهلل ال�سالمة وال�سعادة وال�صحة ومنتهى العافية لهذا
الأب الكبري ،القريب من ابنه ،وال�صديق لأخيه وال���ر�ؤوف ب�صغريه ,والرحيم
مب��واله ..و�أ�شاركهم فرحتهم بعودته و�سالمته ..هم خا�صة دون كل النا�س..
 . .ور�أي��ت هذه الفرحة اخلا�صة قد انطلقت عامة جتوب يف �أرج��اء الوطن ،البيت
الأك�ب�ر ل��ه م��ن �أخ داع ،وم��واط��ن راج ،وحم��ب �شغوف ،و�أرم��ل��ة ع��ط��وف ،و�صغري
مقتد ،وكبري يتذكر ،و�شارع ي�ضيء و�صحيفة تزدحم حركة وحروفا ،وم�شاعر
ت��دع��و ،و�أك���ف ترفع لل�سماء حتمد اهلل لهذا القائد �أن م��ن اهلل عليه بال�سالمة،
وت�س�أله له دوام��ه��ا ،و�أن �أع��اده غامنا ليبقى للوطن م�صدر خري وق��دوة مثال..
** فمن بيته اخلا�ص �إلى بيته العام ،من الوطن ال�صغري للوطن الكبري تنطلق
الفرحة ولهما ع��اد �سلطان ،ع��اد الأب والأخ واالب���ن ،ع��اد القائد ال��ذي ل��ه يف
كل عماد لبنة ،ويف قلب خفقة ،وله على كل ل�سان دعاء عري�ض �أن يحفظه اهلل.
 . .والتهنئة ب�سالمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان لقيادة الوطن وقادته
وجميع من يف ن�سيجه نب�ضا ً.
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املعوقون يرون بع�ضاً من مواقف �سمو ويل العهد

وظيفة للمكيرش وعالج لعائض
ومنحة للنعيمي وسكن وراتب إلمرأة

�إذا كان من ال�صعب توثيق كل مبادرات
�سمو ويل العهد للمعوقني  ،حيث �إن
�سجل �سموه الكرمي حافل بالعديد منها
 ،ف�إننا نلقي ال�ضوء على بع�ضها وذلك
خالل الآونة الأخرية ومنها تربع �سموه
– حفظه اهلل -مببلغ �سخي لأ�رسة يف حائل
يعاين �أطفالها من �إعاقة ن��ادرة وذلك

الخطوة

بعد متابعته � ،أث��ن��اء وج��ود �سموه يف
نيويورك ،حلالتهما الإن�سانية ،وقد وجه
�سموه الكرمي بهذا التربع مل�ساعدتهم
يف ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م املعي�شية
والعالجية .وقد كانت قناة (الإخبارية)
قد عر�ضت تقريرا يتحدث عن معاناة
�أ��سرة تقيم يف حائل يعاين طفالها من
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بني �أطفالها ال�سبعة من �إعاقة نادرة.
وقد ذكرت التقارير الطبية �أن الطفلني
(ح���امت ��� 8س��ن��وات و�سلمان �سنتان)
يعانيان من �إعاقة ج�سدية كاملة منذ
والدتهما بالإ�ضافة �إلى عيب خلقي يف
احلنجرة واملثانة ،وقد �أجريت لهما عدة
عمليات لأعينهما لزراعة العد�سات.

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
الطفل عاي�ض

يف بادرة �إن�سانية قامت مدينة �سلطان بن
عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية بالتكفل
بعالج الطفل عائ�ض والذي يكلف عالجه
�سبعني �ألف ريال ومت �إدخاله �إلى ق�سم
التنومي باملدينة من �أجل ت�أهيله وعمل
اجلل�سات الت�أهيلية لعدة مرات يف اليوم
الواحد حتت رعاية طبية واهتمام من
امل�سئولني «باملدينة» نظرا ً ل�صعوبة
حالته ال�صحية.

امل����ع����اق ح���م���د امل��ك�ير���ش
م�ست�شار.

وف����ى ل��ف��ت��ة �إن�����س��ان��ي��ة و�أب����وي����ة عني
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان
بن عبدالعزيز ال�شاب املعاق حمد بن
ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ك�ير���ش ع��ل��ى وظيفة
م�ست�شار مب��رك��ز الأم��ي�ر �سلطان بن
عبدالعزيز للمعاقني بالدمام وذل��ك
عقب ا�ستقباله له ووالده الذي �أكد �أن
الوظيفة تتمثل ب�أن يقدم ا�ست�شاراته
للمعاقني من خ�لال خربته و�شهادته
التي ح�صل عليها .وك��ان �سمو الأم�ير
�سلطان بن عبدالعزيز قد تكفل بدرا�سة
حمد يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
حتى ح�صل على �شهادة املاج�ستري
بعلم النف�س .ورفع حمد �شكره وتقديره
ملقام �سمو ويل العهد على مبادرته
ومنحه الوظيفة م��ؤك��داً �أن ذل��ك لي�س
مب�ستغرب على �سموه ال��ذي �سبق �أن
تكفل بدرا�ستي.
و�أك��د قائال  « :ل��وال اهلل ثم دع��م �سمو
ويل العهد ملا و�صلت ملا �أنا عليه الآن

و�شقيقي ح�سام لنكمل درا�ستنا يف
والية فلوريدا مبدينة تامبا م�ضيفا:
ًالتحقت باجلامعة وتخ�ص�صت يف علم
النف�س لأنني من ال�صغر �أح��ب درا�سة
النا�س وكيفية �إيجاد عالج ملعاناتهم
مما يعانون منه.

ف�أنا �أتقن اللغة اال�سبانية يف الثانوية
العامة و�أتقن االجنليزية منذ الدرا�سة يف
املرحلة االبتدائية .وقال حمد املكري�ش
البالغ من العمر 29عاما ً �إعاقتي نقطة
حتول يف حياتي و�أحلم �أن �أخدم املعاقني
مبا امتلكه من علم ح�صلت عليه بوقفة
من �صاحب الأيدي البي�ضاء ويل العهد� .إ�سكان الغاط لذوي االحتياجات
م�ضيفا ً �أنني منذ والدت��ي و�أن��ا م�صاب اخلا�صة
ب�إعاقة منعتني من احلركة وهي �ضمور وفى �إط��ار رعايته الكرمية وجه �سموه
يف الأع�صاب ت�سببت ب��أن �أك��ون رهينا بتخ�صي�ص جزء من وحدات م�رشوع الغاط
للكر�سي املتحرك ب��د�أت الدرا�سة يف ال�سكني ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
�أمريكا بوالية وا�شنطن فقد كان والدي يف �إط��ار اهتمام �سموه ودعمه الكرمي
ملحقا ً بال�سفارة هناك حتى �أنهيت ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��غ��ال��ي��ة  ،وي����شرف على
الثانوية العامة عاد وال��دي وبقيت �أنا امل�رشوع م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز
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�آل �سعود اخلريية وي�ضم ( )71وحدة
�سكنية جمهزة بالكامل بتكلفة ()20
مليون ري��ال على م�ساحة (� )250ألف
مرت مربع.

منحة ل��ط��ال��ب لإن�����ش��اء معمل
خا�ص.

الذكي) الهادف �إلى �إيجاد حل للم�شكلة
التي يعاين منها املعوق ب�رصيا ً �أثناء
احلركة عرب حت�س�س الأج�سام ،وقد منح
�سموه الكرمي الطالب مبلغ خم�سمائة
�ألف ريال لإن�شاء معمل خا�ص �إ�ضافة �إلى
مبلغ مائة �ألف ريال مك�أفاة ت�شجيعية له
 ،وكان �سموه الكرمي قد طلب مقابلة
الطالب بعد قراءته خرب فوزه يف معر�ض
�إن��ت��ل ال����دويل ع�بر ال�صحف املحلية
والإقليمية.

كرم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز الطالب ال�سعودي �أحمد
النعيمي مبنا�سبة ح�صوله على املرتبة
الثالثة ع��ن فئة ال��ع��ل��وم االجتماعية
وال�سلوكيات يف معر�ض �إنتل ال��دويل يكافئ املعوق حافظ القر�آن
للعلوم والهند�سة يف والية نيو مك�سيكو الكرمي .
الأمريكية حيث اخرتع الطالب (احلذاء كما وجه �سمو ولى العهد ب�رصف مكاف�أة

خصص عددًا من وحدات مشروع الغاط السكني
لذوي االحتياجات الخاصة
منح طالبًا موهوبًا معم ً
ال ومكافأة لتصميمه حذاء
طبيا يساعد المعوقين بصريًا على الحركة

الخطوة
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قدرها مائة �ألف ريال للطالب املعوق
مبارك عبداهلل الدو�رسي تقديراً ملواهبه
التي قهر بها �إعاقته وجعلته يحفظ
القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية عن
ظهر غيب  ،وقد قال مدير تعليم وادي
الدوا�رس فى ت�رصيحات �صحفية �إن هذه
املبادرة من �سموه الكرمي تدل على
مايكنه �سموه من عطف وتقدير لذوي
االحتياجات اخلا�صة

ت�برع �سخي مل�ساعدة معاق
وزوجته املعوقة

كما قدم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز تربعا ً �سخيا ً
قدره مائتا �ألف ريال للمواطن خالد بن
�إبراهيم اجلا�رس والذي يعاين من �شلل
ن�صفي مع زوجته املعاقة �أي�ضا ً ،وكان
قد �سبق جلريدة الريا�ض ن�رش معاناة
املعاق وزوجته اللذين ي�سكنان �سيارة
�شفر بوك�س مبحافظة اال�سياح.

ع�لاج مري�ضني على نفقته
اخلا�صة

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
وم��ن مكرمات �سموه ما وج��ه به ب�رسعة
اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقل املري�ضني
ح��زام ال�شهري ال��ذي يعاين م��ن �شلل
ن�صفي وم��اج��د احل��رب��ي ال���ذي يعاين
م��ن �شلل رب��اع��ي و يخ�ضعان للعالج
يف جممع الريا�ض الطبي(ال�شمي�سي)
مدينة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الإن�سانية وتوفري كل ماميكن تقدميه
من رعاية طبية وت�أهيلية على نفقته
اخلا�صة.

مليون ري��ال وم��ن��زل ورات��ب
لفتاة معوقة

كما تربع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبد العزيز مبليون ريال
ومنزل وراتب للمر�أة املعوقة والتي مت
ن�رش مو�ضوعها وحالتها بجريدة احلياة،
�إ�سهاما من �سموه الكرمي يف تخفيف
معاناتها

والأج��ه��زة التعوي�ضية وبرامج ت�أهيل
امل��ع��وق�ين ب��ال��ري��ا���ض وذل���ك ب ��أح��دث
املوا�صفات العلمية املتطورة مع توفري
عالج طفل معوق
كافة الو�سائل الت�أهيلية والتعديل
بعد
العزيز
عبد
بن
�سلطان
كما �أمر الأمري
التكيفي الالزم لها.
لقائه ب�أحد املعوقني يف نهاية احدى يتكفل بنفقات عالج طفل معوق
جوالته خالل زيارته للق�صيم  ،بطائرة
لتنقلة لأحد م�ست�شفيات البالد لتلقي يف الت�شيك
ال��ع�لاج فيها ،وق���ال الأم�ي�ر �سلطان :ق��د ت��ك��ون الإع���اق���ة غ��ال��ب��ا ع��ائ��ق��ا عن
«�إذا مل جند لك عالجا هنا� ،س�آمر بنقلك اال�ستمتاع بالقدرات والطاقات التي
حباها اهلل الب�رش ،وقد تكون على النقي�ض
للخارج ال�ستكمال عالجك.
من ذلك فت�صبح نربا�سا ً وقائدا للإبداع
�سيارة حديثة خا�صة للمعوقني
و�إظ��ه��ار ال��ق��درات والطاقات الكامنة
ه��ذا وك���ان �أ���ص��در الأم�ي�ر �سلطان بن
لدى النف�س الب�رشية ،يتفوق من خاللها
عبد العزيز امل�ؤ�س�س ال��راع��ي بتوفري
امل��ع��وق على م��ن ���س��واه م��ن الأ�صحاء
وجتهيز �سيارة حديثة خا�صة للمعوقني
الذين مل يعوا ما حباهم اهلل من نعمه.
على نفقته اخلا�صة وذل��ك ل�شقيقني
ال��ط��ف��ل ف��ه��د ال�����ش��م��ري م��ن الأط��ف��ال
من املعوقني املرتددين على املركز
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،يدر�س يف
امل�شرتك لبحوث الأطراف اال�صطناعية
ال�صف الثاين االبتدائي ويبلغ من العمر
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�8سنوات ،يعاين من �إعاقة حركية منذ
والدت���ه �أرغمته على م�لازم��ة الكر�سي
امل��ت��ح��رك ،في�ستمتع ب��احل��ي��اة ويلهو
ويلعب كغريه م��ن الأط��ف��ال ع�بر هذا
الكر�سي ،فهو �صديقه ال�صدوق و�آمن
رفيق له ،ورغم ذلك مل تكن هذه الإعاقة
�سوى حافز للإبداع ،فهذا الطفل املقعد
لديه من القدرات الكامنة ما تفوق من
يف عمره م��ن الأط��ف��ال الأ���ص��ح��اء ،فهو
يح�صد اجلوائز ويحظى بالتكرمي ،حيث
نال العديد من اجلوائز نظري ف��وزه يف
عدد من امل�سابقات وامل�شاركات ،فهو
هذا العام يتباهى ويتفاخر �إمام اقرانه
الأطفال ب�أنه ت�رشف بال�سالم على خادم
احل��رم�ين ال�رشيفني امللك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز  -حفظه اهلل � -أثناء م�شاركته
مع زمالئه يف حفل ابوريت اجلنادرية،
كما ي�ستعد فهد الآن لبدء رحلة عالجية
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توجيهاته الكريمة بتبني عوائل الصم والبكم
بالطائف ..بمكرمة سخية بلغت عشرة ماليين ريال
يف �إحدى امل�صحات يف الت�شيك بعد ان
تكفل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل -
بنفقات عالجه ه��ن��اك.وك��ان��ت والدته
قالت يف ت�رصيحات �صحفية  :بان ابني قد
حباه اهلل العديد من القدرات واملهارات
فهو ق��د ح�صل على امل��رك��ز الأول يف
ماراثون املعاقني عام 1428هـ الذي
�أقيم يف كلية الأم�ير �سلطان ،وح�صل
على املركز الثاين مبارثون املعاقني
بطريق امللك عبداهلل عام 1426هـ  ،كما
حظي بتكرمي من وزارة املياه والكهرباء
�ضمن حفل تر�شيد ا�ستهالك املياه
ال��ذي نظم عام 1426ه��ـ والعديد من
امل�شاركات يف املهرجانات والفعاليات
املختلفة .وت�ضيف ب���ان ف��ه��د لديه
موهبة الر�سم وكتابة الق�صة الق�صرية
فقد مت تر�شيحه للم�شاركة يف م�سابقة
ال�شيخة لطيفة لإب��داع��ات الطفولة يف
دبي بدولة الإم���ارات العربية املتحدة
للق�صة الق�صرية ،كما �أن لديه عددا
من اللوحات التي ر�سمها بري�شته ومت
بيعها يف مزادات للمعاقني.

تبني عوائل ال�صم والبكم بالطائف

ان�����ش��أ �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان ب��ن عبدالعزيز ج��ام��ع الأم�ير
�سلطان والعمائر ال�سكنية واال�ستثمارية
على نفقة �سموه الكرمي لعوائل ال�صم
والبكم بالطائف .وكان �سمو ويل العهد
 حفظه اهلل  -قد اطلع على املعاناةعرب �صحيفة “الريا�ض” يف ذلك الوقت
و�أ�صدر توجيهاته الكرمية بتبني هذه
العوائل ورعايتهم تعليميا ً و�صحيا ً
واجتماعيا ً ،وذلك مبكرمة �سخية بلغت
ع�رشة ماليني ريال ،حيث مت �رشاء �أر�ض
م�ساحتها �أك�ثر م��ن ثمانية �آالف مرت،

الخطوة

و�أقيم عليها ثالث عمائر �سكنية وجتارية
يف كل عمارة �سبع �شقق �سكنية ،و�سبعة
حمالت جتارية لهذه العوائل .وبعد �أن
علم �سموه �أن هذه العمائر التي تقع
يف حي مثلمة باحلوية بالطائف ال يوجد
حولها جامع �أ�صدر توجيهاته الكرمية
ب�إن�شاء جامع على نفقة �سموه الكرمي
بتكلفة بلغت مليونني وثمامنائة �ألف
ريال ،ويت�سع لأكرث من �ألف م�صل خلدمة
�أه��ايل حي مثملة ك��ام�لاً .كما ت�ضمنت
تبني رعاية �سموه الكرمي للأ�رس وعالجهم
مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
بالريا�ض ،ونقل �أبنائهم وبناتهم ال�صم
والبكم للمدار�س املخت�صة  .وهكذا
مت نقل ه��ذه العوائل من حياة العوز
والفقر وال��ب��ؤ���س �إل���ى امل��ك��ان الالئق
بهم وا�ستغالل مكرمة �سموه ال�سخية
بطريقة ت�ضمن احلياة الكرمية لهذه
الأ�رس طوال الدهر من خالل �إقامة عمائر
�سكنية وا�ستثمارية يعود ريعها على
�أبناء وبنات هذه الأ�رس و�سد حاجتهم .و
يت�ضمن امل�رشوع ثالث عمائر تتكون كل
عمارة منها على �سبع �شقق و�سبع حمالت
جتارية ،وهي على �شارع رئي�سي عر�ضه
�أك�ثر من 50م�ت�را ً ،وم��ا �أن علم �سموه
ب�أن احلي ال يوجد به جامع حتى �أ�صدر
توجهاته الكرمية ب�إن�شاء جامع يت�سع
لأكرث من �ألف م�صل وم�صلية ،بالإ�ضافة
�إل��ى �سكن للإمام و�آخ��ر للم�ؤذن ومقر
لتحفيظ القر�آن و�سكن للحار�س بجوار
هذه العمائر على امل�ساحة املتبقية من
الأر���ض .ومت ت�سليم العمائر ال�سكنية
لآب��اء ال�صم والبكم الثالثة وه��م جدي
م�شعان الروقي ،وجنم م�شعان الروقي،
و�سعود هو�صان ال��روق��ي ،بعد �أن مت
جتهيز �شقتني بالدور الأر�ضي ل�سكنى
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ه��ذه الأ��سر بكل احتياجاتها من فر�ش
وت�أثيث وتكييف ...وغريها ،وكل ذلك
من مكرمة �سموه الكرمية ،كما �أعدت
خم�س �شقق و�سبعة حمالت جتارية بكل
عمارة لال�ستثمار والتي ت�ؤجر ويعود
ريعها على �أبناء هذه الأ��سر .و تنفيذا ً
لتوجيهات �سموه للرعاية ال�صحية
لهم ،فقد مت فتح ملفات مب�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي بالريا�ض،
ومت متابعة عالجهم هناك من الإعاقة
ال�سمعية وال��ن��ط��ق ،ومت معاجلتهم
وتقدمي ما يحتاجونه من �أدوات طبية
وعالجية حلاالتهم .و مت نقل �أبنائهم
ب���امل���دار����س ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ح��االت��ه��م
وت�سجيلهم بهذه املدار�س ملن يحتاج
�إل��ى رعاية تعليمية خا�صة والبقية يف
مدار�س التعليم العام ،كما مت �إ�سكانهم
بهذه العمائر بعد جتهيزها وان�ضمام
الأبناء والبنات يف املدار�س التي تالئم
�إعاقتهم وت�سهيل كل �أمورهم احلياتية.
هذا بالإ�ضافة �إلى انه مت فتح ح�سابات
ب�أ�سمائهم بالبنك ،ومت �إي��داع مليون
ريال لكل �أ�رسة من مكرمة �سموه لق�ضاء
حوائجهم اخلا�صة ،كما مت ��شراء ثالث
�سيارات من نوع هايلك�س ح�سب طلبهم
موديل ( ،)2007ومت ت�سليمها لهم منذ
ذلك الوقت ،وقد تنعموا ب�أرقى �أ�ساليب
احل��ي��اة ،وه���م الآن يف و���ض��ع معي�شي
متميز بعد �أن كانوا يعانون �أ�شد العوز
والفقر والب�ؤ�س يف �صحراء قاحلة تبعد
عن ر�ضوان �أكرث من ( )140كيلومرتاً،
حيث ك��ان��وا يعي�شون على االحتطاب
لت�أمني ماء ال�رشب والغذاء لهم� ،أما الآن
فهم ينعمون �أف�ضل حياة كرمية وعي�ش
رغيد بف�ضل اهلل ثم برعاية وتبني �سموه
ومكرمته ال�سخية لهم.

مقال

الحديث عن ولي العهد
مسؤولية وأمانة

بقلم
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
العزيز
في�صل بن خالد بن عبد
+
*

للحديث عن �سيدي ويل العهد الأمري �سلطان بن عبد العزيز �أبعاد وطنية و�إن�سانية
و�أخالقية ال ميكن لعاقل �أن يدعي �أنه �سيكتبها يف مقال �أو يبوبها يف كتاب.
احلديث عن �سلطان بن عبد العزيز م�س�ؤولية و�أمانة بحجم �إجنازاته ووطنيته .مل
يكن دور الأمري �سلطان يوما ً مقت�رصا ً على حدود وظيفة �أو جمال عمل ،بل كان
ع�ضيد قيادة وقلب �سيادة .نال ثقة امل�ؤ�س�س �صغرياً حلمل م�س�ؤولية كبرية
فكانت بداية العطاء لتاريخه الكبري .عرفته الإمارة حازما ً يف احلق وعرفته الوزارة
مبدعا ً يف العمل.
من النادر �أن جتد منجزا يف هذا الوطن مل يكن ل�سلطان بن عبد العزيز فيه ب�صمة
تخطيط �أو توجيه �أو تنفيذ .تولى الزراعة فبذرت �أعماله ال�سدود وحفر الآبار و�أعطى
القرو�ض فكانت وزارته كاملطر .تولى املوا�صالت فدبت �رشايني الطرق واجل�سور
وال�سكك احلديدية و�سهل التنقل والرتحال والو�صال واالت�صال .ت�سلحت به وزارة
الدفاع ف�أهداها التحديث والرجال وقرت على يديه �سماء الوطن .واحلديث عن
�سلطان الإن�سان بكل ما تعنيه الإن�سانية من معاين ال�سخاء واملروءة والنبل تفر�ضه
�سجاياه احلميدة و�سريته العطرة ويده الندية� .أ�سكن امل�سنني واملعوقني وبنى
الدور للمحتاجني و�أقام امل�ساجد ليذكر فيها ا�سم اهلل من املاليني� .سلطان بن
عبد العزيز يرمز خلريية هذا الوطن و�إن�سانه ,ولذلك جاءت م�ؤ�س�سة الأمري �سلطان
اخلريية لت�شمل الإن�سان يف جميع العامل ويف جميع الأعمال كامتداد لنهج مملكة
الإن�سانية .ونحن اليوم نحتفل بعودة �سمو ويل العهد �إلى �أر�ض الوطن وب�سالمته
التي ال �أخالها �إال عافية لوطن و�صحة لأمة .وكما احتفل �أبناء ال�شعب ال�سعودي يوما ً
بعودة امللك خالد  -رحمه اهلل  -من رحلته العالجية مع �أخيه الويف �سلطان .ها نحن
نحتفل بعودة �سلطان بن عبد العزيز و�أخيه الويف �سلمان �ساملني �إلى �أر�ض وطن
�أ�ضناه احلنني �إليهما .وك�أن التاريخ يعيد نف�سه ليقول لنا �إن من يزرع العطاء
يح�صد املجد و�إن من يزرع الوفاء يجني التقدير.
حفظ اهلل �سيدي ويل العهد و�أقر به �أعني �شعبه و�ألب�سه ثوب ال�صحة والعافية و�أدام
اهلل على بلدنا �أمنها وازدهارها يف ظل قيادة �سيدي خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز.
* �أمري منطقة ع�سري
+
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الخطوة

و�صفوا ما قدمه لأطفالهم ب�أنه ر�صيد خري

أولياء األمور:
دعواتنا رافقت سمو ولي العهد في رحلته
عرفاناً وتقدير ًا مبا قدمته �أياديه
البي�ضاء لأطفالهم ت�سابق �أولياء �أمور
الأطفال املعوقني و�أي�ضاً الأطفال
�أنف�سهم الذين �شملتهم الرعاية
الكرمية ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع والطريان واملفت�ش العام
للتعبري عن فيحتهم بعودة �سموه
�ساملاً معافى �إلى �أر�ض الوطن داعني
اهلل �أن يثيب �سموه خري ًا عن كل ما
يقدمه م�ؤكدين �أن دعوتهم مل تنقطع
طوال رحلة �سموه العالجية  ..وهذه
بع�ض منها:
قدم الطفل املعاق فهد ال�شهري �شكره
وتقديره ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز لتكفله بعالجه
يف �أمل��ان��ي��ا ،وك���ان الطفل وقتها قد
عاد بعد رحلة عالجية ا�ستمرت �شهراً
متوا�صالً من العالج املهني والطبيعي
والتدريبات املكثفة والعالج بالكهرباء
واجلهاز املغناطي�سي.

عبدالـله  ..وجراحة خطرية لعالج
تقو�س الظهر

�أعرب عادل برج�س اجلريد والد الطفل
عبداهلل اجلريد ال��ذي يعالج على نفقة
�سمو ويل ال��ع��ه��د الأم��ي�ن ع��ن �شكره
العميق وتقديره ل�سموه على ما قدمه
البنه وعلى ال�س�ؤال الدائم عنه .وكان

الخطوة

الطفل عبداهلل ال زال يتلقى العالج يف
�أملانيا حيث يعاين تقو�سا ً يف العمود
ال��ف��ق��ري وق����ال وال����ده يف ت�رصيحات
�صحفية� :إن ابنه عبداهلل �أج��رى عملية
جراحية وكانت خطرة جدا ً لتعديل الظهر
حيث ك��ان��ت حالتة �صعبة� ،إذ ن�صح
بع�ض الأط��ب��اء بعدم التدخل اجلراحي
الذي ميكن �أن ي�ؤثر على رئته .وكانت
العملية الأولى �إزالة فقرتني من الظهر
وتركيب �أ�سياخ ،وبعد ع�رشة �أي��ام من
العملية الأولى �أجريت العملية الثانية
حيث مت �إدخال �أ�سياخ للظهر من جنب
الكبد والرئة ..وكانت عملية خطرة ومت
تثبيت الظهر بعدد من امل�سامري وبقي
يف امل�ست�شفى ملدة �شهر ..وهلل احلمد
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ب���د�أت على ظ��ه��ره م�لام��ح اال�ستقامة
وحت�سن و�ضعه بعد العملية لكن ح�صلت
عليه بع�ض امل�ضاعفات بعد العملية
م��ن ال�سيخ ال��ذي يف الظهر .و�أ���ض��اف
عادل اجلريد يف �سياق ت�رصيحه ب�أنه وهلل
احلمد حالة ابنه عبداهلل �آخذة يف التح�سن
�إثر العالج وهناك �أمل كبري يف �أن يقف
على رجليه � -إن �شاء اهلل  -لكنه ولكون
ج�سمه �ضئيالً وخ�ضع خلم�س عمليات
يحتاج �إلى وقت .عبداللـه يبلغ من العمر
���7س��ن��وات و�أ���ص��ب��ح ي��در���س يف ال�صف
الثاين يف مدر�سة حكومية ويالقي احلب
واملودة من الطالب.

�شكر من وال��د الطفل املعاق
عبدالرحمن احلمدان

رف��ع وال��د الطفل امل��ع��اق عبدالرحمن
احلمدان �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز على
العناية والرعاية الطبية التي لقيها ابنه
مبدينة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الإن�سانية التي كانت مبثابة الإع��داد
الأمثل واملع�سكر الناجح له قبل ذهابه
�إل��ى بطولة العامل يف ال�صني وح�صل
خاللها على ميداليتني ذهبيتني يف
ال�سباحة ،ويذكر �إن الطفل عبد الرحمن
حقق العديد من اجلوائز وامليداليات يف
امل�سابقات املحلية والإقليمية والدولية
 ،كما قامت جمعية الأطفال املعوقني
مبنحه ج��ائ��زة التميز للمعوقني هذا
العام ،بعد �أن احت�ضنته ل�سنوات وقدمت
له برامج رعاية متكاملة.

�أم فهد  ..ودعاء �إلى اللـه ب�أن
يثيب �سموه خري ًا

قدمت وال��دة الطفل فهد ال�شمري يف
ت�رصيحات �صحفية �شكرها وتقديرها
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز على تكفله بنفقات عالج
فهد داعية اهلل ب ��أن يجزيه خري اجل��زاء
على هذا العمل ،وب�أن مين اهلل على ابنها
بال�شفاء والعافية حيث �إن فهد قد
حباه اهلل العديد من القدرات واملهارات
فهو ح�صل على املركز الأول يف مارثون
املعاقني عام 1428ه��ـ الذي �أقيم يف
كلية الأمري �سلطان ،وح�صل على املركز
الثاين مباراثون املعاقني بطريق امللك
عبداهلل عام 1426هـ  ،كما حظي بتكرمي
من وزارة املياه والكهرباء �ضمن حفل
تر�شيد ا�ستهالك املياه الذي نظم عام
1426ه��ـ والعديد من امل�شاركات يف
امل��ه��رج��ان��ات والفعاليات املختلفة.
وت�ضيف بان فهد لديه موهبة الر�سم
وك��ت��اب��ة ال��ق�����ص��ة ال��ق�����ص�يرة ف��ق��د مت

تر�شيحه للم�شاركة يف م�سابقة ال�شيخة
لطيفة لإب���داع���ات ال��ط��ف��ول��ة يف دب��ي
بدولة الإمارات العربية املتحدة للق�صة
الق�صرية ،كما ان لديه عددا من اللوحات
ال��ت��ي ر�سمها بري�شته ومت بيعها يف
مزادات للمعاقني .الطفل فهد ال�شمري
من الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة،
ي��در���س يف ال�����ص��ف ال��ث��اين االب��ت��دائ��ي
ويبلغ من العمر �8سنوات ،يعاين من
�إعاقة حركية منذ والدته �أرغمته قدرة
املولى على مالزمة الكر�سي املتحرك،
في�ستمتع باحلياة ويلهو ويلعب كغريه
م��ن الأط��ف��ال ع�بر ه��ذا الكر�سي ،فهو
�صديقه ال�صدوق و�آمن رفيق له ،ورغم
ذل��ك مل تكن ه��ذه الإع��اق��ة �سوى حافز
للإبداع ،فهذا الطفل املقعد لديه من
القدرات الكامنة ما تفوق من يف عمره
م��ن الأط��ف��ال الأ���ص��ح��اء ،فهو يح�صد
اجل��وائ��ز ويحظى بالتكرمي ،حيث نال
العديد من اجلوائز نظري فوزه يف عدد
م��ن امل�سابقات وامل�����ش��ارك��ات ،فهو
هذا العام يتباهى ويتفاخر �إمام اقر�أنه
الأطفال ب�أنه ت�رشف بال�سالم على خادم
احل��رم�ين ال�رشيفني امللك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز  -حفظه اهلل � -أثناء م�شاركته
مع زمالئه يف حفل �أوبريت اجلنادرية،
هذا وكان قد بد�أ رحلة عالجية يف �إحدى
امل�صحات يف الت�شيك بعد �أن تكفل
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان
بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -بنفقات
عالجه هناك.

من والد طفلني معوقني

ع�بر وال���د لطفلني معوقني يف حائل
عن �شكره وتقديره ل�سمو ويل العهد
لتربعه -حفظه اهلل  -مببلغ مايل �سخي
ل��ه��ذه الأ���س�رة مل�ساعدتهم يف تلبية
احتياجاتهم املعي�شية والعالجية .وثمن
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وال��د الطفلني ه��ذه اللفتة الإن�سانية
الكرمية م��ن �سلطان اخل�ير ،و�أك���د �أن
دعوات �أ�رسته والع�رشات من امل�شمولني
بكرمي دعمه مل تنقطع طوال رحلة �سموه
العالجية ب�أن يثيب اهلل �سموه خرياً عما
قدمه ويقدمه من خري.

�شكر اليمن

عندما ت�سلمت رئي�سة جمعية التحدي
للمعوقات باليمن جمالة البي�ضاين تربع
�سمو ويل العهد الأمني مببلغ � 874ألف
ريال لدعم نفقات وتكاليف حج 205
مينيني من ذوي االحتياجات اخلا�صة
عربت عن �شكرها وتقديرها.
ونوهت رئي�سة اجلمعية خ�لال احلفل
بدعم اململكة املتوا�صل للجمهورية
ال��ي��م��ن��ي��ة يف ك��ل ق�����ض��اي��اه��ا ودوره����ا
الرائد يف تقدمي يد العون وامل�ساعدة
خا�صة يف الق�ضايا االجتماعية التي
يعاين منها اليمن كم�شاكل املعوقني
واملكفوفني.

دعاء من �سوريا

رفع والد الطفلة ال�سورية نهلة حممد
�إبراهيم العثمان والتي �شملها �صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر ���س��ل��ط��ان بن
عبدالعزيز برعايته الكرمية � ،شكره
العميق يف التخفيف من معاناة ابنته
وعالجها يف اململكة وتركيب �أط��راف
ا�صطناعية لها .وب�ين ان والدة نهلة
ك��ان��ت يف ال��ع��ام 1995م ببرت خلقي
من الكتفني وقد �أ�صبنا ب�صدمة لكننا
�صربنا على ذل��ك لأن��ن��ا ن��ؤم��ن بق�ضاء
اهلل وق����دره� ،أم���ا الطفلة نهلة وقتها
فقد كانت �سعيدة للغاية وقالت الآن
ميكنني �أن اعتمد على نف�سي يف �أمور
كثرية الأكل وال�رشب و�إم�ساك امللعقة
وك��وب امل��اء وعلبة الع�صري والكتابة
بالقلم.
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الخطوة

�سمو ويل العهد �شارحاً
ر�ؤيته للعمل اخلريي:

األعمال اإلنسانية
ال يقتصر أثرها
على المتلقي ،بل
يتجاوز ذلك إلى
مقدمها
أوصيكم
اإلهتمام ببرامج
المسؤولية
اإلجتماعية
النابعة من
ثقافتكم
وإحتياجات الناس
الخطوة

يف التقرير التايل توثق «اخلطوة» بع�ضاً من الكلمات التي
تعك�س ر�ؤية �سمو ويل العهد لثقافة العمل اخلريي ،والإن�ساين
،وفل�سفته يف �أهمية تر�سيخ تلك الثقافة يف املجتمع
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« الأيام دالئل وللأيام فرحة فيومنا هذا
يوم فرحة والدليل القاطع على خدمة
املواطن �سواء من الدولة �أو من القطاع
اخلا�ص �أو من رجال املال الذين يبذلون
ك��ل غ� ٍ
��ال ورخ��ي�����ص يف خ��دم��ة ب�لاده��م
ووطنهم.
�إنني بهذه املنا�سبة �أقدم ال�شكر لأخي
�سلمان بن عبدالعزيز على تبنيه جمعية
املعوقني وال��ذي ب��ذل جم��ه��ودا ً كبرياً
من ماله وجاهه والتفت القلوب حوله
و�سانده يف هذا املنوال العديد.
كما �أنني �أ�ؤيد كل عمل �صالح م�شارك
فيه القطاع اخلا�ص وم�شاركة ال�شعب
دل��ي��ل حم��ب��ة ال�����ش��ع��ب وت��ع��اون��ه��م مع
قيادته؛ لذلك �أهنئ زميلي الأخ نا�رص
الر�شيد على ما ق��ام به من عمل جبار
يف هذا ال�رصح وله �أعمال جميدة يف غري
ذلك� .أريد �أن �أقول كلمة واحدة �إن هذه
الأعمال لي�ست �أعماالً فقط للدعاية و�إمنا
�أعمال ربانية لطاعة اهلل �سبحانه وتعالى
يف املخلوق املحتاج لهذه اخل��دم��ات.

�سمو ويل العهد يف افتتاح مركز الأمري �سلمان بحائل

يف و�ضع حجر �أ�سا�س مركز اجلمعية بحائل

الإن�سان �إذا نظر �إلى الطفل املعوق �أو
الطفلة املعوقة �أو الذين لهم م�شاكل
طبية ويعاجلون فيها فله الأجر يف الدنيا
والآخ��رة �إن �شاء اهلل� ...أو�صيكم بتقوى
اهلل �سبحانه وتعالى والتعاون املثمر
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وبذل املال يف اخلري وال ترتددوا �أبدا..
نحن خدام البالد بقيادة خادم احلرمني
ال�رشيفني و�سيدي ويل العهد الأمني يف
كل خدمة للمواطن �صغريا ً كان �أو كبرياً
واهلل يرعاكم جميعا و�شكرا لكم».

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

الخطوة

يف �إفتتاح امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل

رف��ع �سمو ويل العهد يف كلمته �أم��ام
امل����ؤمت���ر ال�����دويل ال��ث��ال��ث ل�ل�إع��اق��ة
والت�أهيل الذي افتتحه نيابة عن �سموه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض بالنيابة.
خال�ص ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
اله��ت��م��ام��ه امل��ت��وا���ص��ل ب��امل��ع��وق�ين
وق�ضية الإعاقة  ،وحر�صه (حفظه اهلل)
على �أن تكون من �أولويات اهتمامات
ال��دول��ة  ،واع����رب ���س��م��وه ف��ى الكلمة
التى �ألقاها نيابة عنه �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الأطفال املعوقني وامل�رشف العام على
امل�ؤمتر  ،عن خال�ص �أمنياته بنجاح هذا
امل�ؤمتر الدويل املهم و�أن تتكلل �أعمال
امل��ؤمت��ر بالتوفيق وحتقيق الأه��داف
التي ي�صبو �إليها اجلميع  .وقال �سموه
(�إن ما ي�سعدنا �أن ي�شارك يف �أعمال
امل ��ؤمت��ر ه��ذا التجمع العلمي اخل�ير ،
و�أن ن���راه ي�ضع لبنة ج��دي��دة يف ج��دار
الت�صدي للإعاقة ؛هذه الق�ضية احليوية
التي متثل هاج�سا �إن�سانيا واجتماعيا
واقت�صاديا للعامل �أجمع  ،و�أنا �أو�صيكم
باالهتمام بهذه الفر�صة لتكون مداوالت

الخطوة

امل�ؤمتر وتو�صياته عند م�ستوى احلدث
 ،فالعامل اليوم مير مبرحلة ا�ستثنائية
يف جماالت العلوم والتقنية  ،كما تهي�أت
فر�ص التوا�صل والتكامل بني العلماء
واملخت�صني و�أتيحت لهم وب�شكل غري
م�سبوق امل���وارد املعلوماتية والدعم
املادي  ،وهذه الفر�صة متنحنا �إمكانية
تنفيذ �أبحاث علمية ت�ؤدي ب�إذن اهلل �إلى
اكت�شافات علمية مهمة ت�ساهم يف تفادي
وعالج الإعاقة وت�ساعد املعوقني على
جتاوز �إعاقتهم ب�إذن اهلل تعالى) .ودعا
�سمو ويل العهد امل�شاركني يف امل�ؤمتر
�إلى ا�ست�رشاف امل�ستقبل بطموح وعزمية
والت�أكيد على احل��ر���ص وااله��ت��م��ام يف
املواجهة اجلادة لق�ضايا الإعاقة وفق
�أ���س�����س ت��ق��وم ع��ل��ى الأب���ح���اث العلمية
املتقدمة وا�ستثمار ومواكبة �أحدث ما
مت ابتكاره يف جمال الرعاية والت�أهيل
للمعوقني .وقال (�أيده اهلل) (لقد اعتنت
حكومة اململكة خالل العقدين الأخريين
بدعم و�إن�شاء مراكز الت�أهيل واملعاهد
واملراكز التعليمية والتدريبية ومراكز
الأبحاث املتخ�ص�صة يف جماالت الإعاقة
ومل تغفل اجلوانب االجتماعية واملادية
التي ت�ساعد على التخفيف م��ن حدة
امل��ع��ان��اة ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
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و�أ��س�ره���م  ،ول��ق��د تنبهنا يف اململكة
لأهمية البحث العلمي املتقدم بو�صفه
ن�شاطا م��وازي��ا مل��ا ت��ق��دم م��ن خدمات
ت�أهيلية وتعليمية للمعوقني)  .و�أكد
�سمو الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز �أن
هذا اجلانب امل�ضيء يف امل�سرية اخلرية
حتقق بف�ضل اهلل �أوال ثم بف�ضل تعاون
�أجهزة الدولة واملواطنني وقيام القطاع
اخل��ا���ص مب�سئولياته ن��ح��و املجتمع
مبينا �أن هذا واجب ا�ست�شعرته الدولة
ور�سخته من خالل ما ي�ؤمن به املواطن
من قيم الإ�سالم ال�سمحة التي حثت على
الرتاحم والتكافل والإخال�ص يف القول
والعمل وااله��ت��م��ام بالعلم واملعرفة
ملا فيه خري الإن�سان  .و�أفاد �سموه �أن
اململكة العربية ال�سعودية متد يدها
للتعاون والتكامل مع اجلميع يف انحاء
العامل للو�صول �إل��ى الغايات النبيلة
التي نن�شدها جميعا خلدمة الإن�سان
واملعوقني ب�شكل خا�ص  .و�أعرب �سمو
ويل العهد عن تطلعه بثقة ب��أن يخرج
هذا امل�ؤمتر بتو�صيات علمية �سيعمل
على متابعتها اجلميع ليلم�س �أثرها على
�أر�ض الواقع ويف �أقرب وقت مب�شيئة اهلل
 .ورحب �سموه يف ختام كلمته بالإخوة
والأخوات �ضيوف اململكة .

يف االجتماع الرابع ع�رش ملجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سلطان اخلريية
« بتوفيق من املولى عز وجل وا�صلت
امل�ؤ�س�سة م�سريتها على �أكرث من حمور،
�سواء فيما يتعلق بتنمية وخدمة املجتمع
املحلي� ،أو خدمة ق�ضايا الإعاقة �أو فيما
يتعلق بتطوير منظومة العمل اخلريي
يف اململكة وم�ساندة جهود اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات اخلريية وكذلك ما حتقق
من �إجنازات يف جمال م�شاريع الإ�سكان
اخلريي .و�أتطلع مب�شيئة اهلل �إلى ا�ستمرار
هذا اجلهد املتميز مبا ي�سهم يف �إي�صال
خدمات امل�ؤ�س�سة لكل من يحتاجها،
و�أن يرقى هذا الأداء مبا يتنا�سب مع
مكانة اململكة ،وما يوليه خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من
رعاية ودع��م مل�رشوعات العمل اخلريي
والإن�ساين ،والحتياجات املواطن».

يف احلفل الذي �أقيم مبنا�سبة عقد االجتماع الأول للجمعية العمومية ملركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة واللقاء الرابع مل�ؤ�س�سي املركز

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء
واملر�سلني �أيها الإخوة الكرام �أوجه �شكري واعتزازي لأخي
�صاحب الأف�ضال الكثرية الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �إنه
ثروة من ثروات البالد بغ�ض النظر عن ما يقوم به �سموه
من خدمات يف كل ما يوكل �إليه وبهذه املنا�سبة �أعتقد
�أن هذا االجتاه يف خدمة املعاق وخدمة الإن�سان م�ستحب
دينا ً ودنيا لأن العمل هلل �سبحانه وتعالى وهو الذي يبقى
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وال يزول �أبدا ً واهلل �سبحانه وتعالى يجازي الذين ينفقون
�أموالهم يف ال�رساء وال�رضاء بدون �أن ينتظروا منحة �أو كلمة
�أو حتى �شكرا ً و�أعلن �شخ�صيا ً اعتزازي بهذا املركز ونظرتي
بالرفق باملعاق و�أق��دم ع�رشة ماليني ري��ال دعما ً �سنويا ً
للمركز وال �أق�صد بهذا حقيقة ال�سمعة �أو املظهر واهلل
يعلم ذلك ولكن �أق�صد بها خدمة الذي يحتاج للخدمات
ومع ذلك �أكرر �شكري له والعاملني معه يف هذا املركز.
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مبنا�سبة ت�سليم وثائق
التخ�صي�ص للم�ستفيدين
من م�رشوع الإ�سكان
اخلريي مبكة املكرمة
“ اخلطابة يف ه��ذا املكان ويف هذا
املجال ال �أظنها ت�سمى خطابة ولكن
ت�سمى تفاعالً مع الأ�شخا�ص الذين �أود
�أن �أك�سب راحتهم وذويهم و�أن تكون
معي�شتهم عي�شة هنيئة بحول اهلل ..
و�أرجو من اهلل التوفيق للجميع وال�شكر
هلل �سبحانه وتعالى ال��ذي مكن هذه
البالد ورجالها بقيادة خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدا لعزيز
�أي��ده اهلل �إل��ى ما و�صلنا �إليه من خري
وبناء خلدمة مواطنينا جميعا”.

فى امللتقى الأول للم�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات

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

الخطوة

بها ابنا�ؤه الربرة من بعده».
وق����ال ���س��م��وه ل���دى رع��اي��ت��ه ان��ط�لاق��ة
امللتقى االول للم�س�ؤولية االجتماعية
لل�رشكات ال��ذي نظمته ال�رشكة العربية
لتنظيم امل��ؤمت��رات والغرفة التجارية
ال�صناعية بالريا�ض بالتعاون مع برنامج
االمم املتحدة االمنائي بعنوان «الزام
والتزام» بفندق الفي�صلية بالريا�ض:
ان اع��م��ال ال��ت��ك��اف��ل وال�ت�راح���م تنبع
من االمي��ان ب��اهلل واالل��ت��زام مب�س�ؤولية
املبادرة باالعمال ال�صاحلة.
وا�ضاف� :أو�صيكم بالتم�سك بالعقيدة
ال�سمحة واالهتمام بربامج امل�س�ؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��اب��ع��ة م���ن ثقافتكم
واح��ت��ي��اج��ات جمتمعكم ح��ت��ى ت�صبح
م�ؤ�س�ساتنا م�صدر فخر واعتزاز ومنوذجا
م�رشقا حمليا وع��امل��ي��ا ،وا���ش��ار �سموه
الى تطور املجتمعات االن�سانية التي
ت��ط��ورت معها مفاهيم امل�����س��ؤول��ي��ة
االجتماعية وم�ؤ�س�ساتها.
وق��ال :ل��ذا ا�صبح لزاما علينا متابعة
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امل�ستجدات من اجل خدمة امتنا ،وبالرغم
من ان معظم التجارب العاملية حديثة
جدا يف هذا املجال ،اال ان احلكمة �ضالة
امل ��ؤم��ن ان��ى وج��ده��ا اخ��ذه��ا ،فلنبحث
ع��ن ك��ل جتربة ناجحة تخدم جمتمعنا
وم�ؤ�س�ساته ولن�أخذ بها ،وقد �رسين ما
ا�شتمله برناجمكم من تركيز على دور
القطاع اخلا�ص يف جمال حماية البيئة
والتي لن نتوانى يف الوقوف بحزم جتاه
�أي �رضر يلحق بها.
وا�ضاف �سموه بالقول :لقد قدمت بع�ض
�رشكات القطاع اخلا�ص ال�سعودية مناذج
م�رشفة لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية،
ومن هذا املنرب ادعو اجلميع الى االلتزام
بواجبهم الوطني والقيام مب�س�ؤوليتهم
االجتماعية خا�صة يف جماالت التدريب
التطوعي والتوظيف الوطني ودع��م
البحث العلمي ونقل التقنية وت�أ�سي�س
مراكز اخلدمات االن�سانية ،كما امتنى ان
تبد�أ ال�رشكات يف تبني ثقافة امل�س�ؤولية
االجتماعية

�أثناء تكرميه
لفوزه بجائزة
ال�شيخ را�شد
لل�شخ�صية
االن�سانية لعام
2002م

« احلمد هلل ال��ذي خلق االن�سان وكرمه
وف�ضله على �سائر ماخلق وال�صالة
وال�سالم على من بعث رحمة للعاملني
ومكمال ملكارم االخالق  ...ادى االمانة...
وق��اد االم��ة ال��ى �سبيل اخل�ير والر�شاد
� ...أمر بتفريج كرب املحتاجني واعانة
امل��ن��ك��وب�ين وم�����س��اع��دة امل��ر���ض��ى و
املعوزين� .إخ��واين� ..أقف �أمامكم اليوم
وال�سعادة تغمرين  ...الختياركم لى لنيل
جائزة ال�شيخ را�شد لل�شخ�صية االن�سانية
لهذا العام  ...فالرحمة والغفران ملن
ت�رشفت اجلائزة بحمل ا�سمه  ...حيث و�ضع
لنف�سه موقعا خا�صا يف قلوب �أ�صحاب
احلاجات  ...وال�شكر للذين اختاروين
لنيل هذه اجلائزة .ان االعمال االن�سانية
اخلريية ال يقت�رص �أثرها على متلقيها
 ...بل ان �أثرها االكرب هو ملقدمي هذه
االعمال  ...فهي ت�سمو بالنفو�س وتقدم
لها الر�ضا وال�سعادة احلقيقية و�أعظم

من ذلك االجر واملثوبة من اهلل تعالى.
�أيها االخوة الكرام ..اننا اليوم ويف ظل
ال��ظ��روف العاملية وامل�����ص��اع��ب التي
تواجه االن�سانية  ...لفي �أ�شد احلاجة �إلى
الت�آزر وتقوية التعاون لدعم االعمال
اخلريية  ...مما يزيد من �أثرها ويعدد
جماالتها  ...ومن هذا املنطلق ...انني
�أ�سجل تقديري للقائمني على جائزة
ال�شيخ را���ش��د لل�شخ�صية االن�سانية
على اهتمامهم بدعم العمل اخل�يري
...وت��ك��رمي ال��رواد يف ه��ذا املجال على
م�ستوى الوطن العربي و�إلقاء ال�ضوء
على جم��االت العمل اخل�يري ..وان��ه مما
يزيد من �أهمية هذه اجلائزة و�أثرها �أنها
ت�صدر يف بلد اخلري ال��ذي يزخر ب�أهله
الكرام وبعطائه  .لقد حظي ال�شيخ را�شد
يرحمه اهلل بحب النا�س الكبري واحرتامهم
وت��ق��دي��ره��م ...وك���ان ل�سموه �أع��م��ال
م�شهودة يف املواقف اخلريية واقامة
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املراكز االن�سانية التي �أواله��ا عنايته
اخلا�صة  ...الى جانب م�ساهماته العظيمة
يف حتقيق االجن���ازات التنموية لبلده
 ...مت�سلحا بب�صريته النافذه وبر�ؤيته
الثاقبة ...كما حظي يرحمه اهلل باعجاب
اجلميع ملا حتلى به من حلم و�صرب...
اذ ك��ان ي�صغي لكل ر�أي �أو مظلمة...
مقدما للجميع �أف�ضل احللول للق�ضايا
وامل�شكالت  ...وموفرا امل�ساعدة لكل
فرد ...ونثق ب�إذن اهلل �أنه بوجود �أبنائه
ال�بررة والرجال االوفياء من �أبناء هذه
البالد العزيزة ....فان �شعلة اخلري �سوف
تظل متقدة .وختاما ف�إنني �أقدم �شكري
وتقديري جلميع الذين �أح�سنوا الظن
بي ور�شحوين لهذه اجلائزة  ...التي لها
مكانة خا�صة مبا حتمله من م�ضامني
ان�سانية نبيلة  ...والرتباطها با�سم
�شخ�صية تاريخية عزيزة علينا كان لها
�سجلها احلافل يف العمل اخلريي.
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الخطوة

معوقون من كل دول العالم..
تشملهم رعاية األمير سلطان بن عبدالعزيز

مل تقت�رص م��ك��رم��ات ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ووزي����ر ال��دف��اع وال���ط�ي�ران واملفت�ش
ال��ع��ام ،على �أب��ن��اء اململكة بل امتدت
لت�شمل رعايته الكرمية العديد من
�أبناء العامل العربي والإ�سالمي ،و�أي�ضا
يف ال��دول الغربية  ،ومن هذه العطايا
تربع �سموه مببلغ � 874ألف ريال لدعم
نفقات وتكاليف حج  205مينيني من
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ،ح��ي��ث مت
توجيه مببلغ � 504آالف ريال �سعودي
لدعم تكاليف ونفقات  168حاجا ً مينيا ً
من املعوقني لأداء منا�سك حج العام
امل��ا���ض��ي 1430ه����ـ كما ت�برع �سموه
مببلغ � 370أل��ف ري��ال �سعودي لدعم
نفقات وتكاليف  37من املكفوفني
اليمنيني مع مرافقيهم لأداء منا�سك

الخطوة

ح��ج ه��ذا ال��ع��ام .وق��ام بت�سليم التربع
�سفري خادم احلرمني ال�رشيفني ب�صنعاء
علي احلمدان خالل حفل �إقامته ب�صنعاء
جمعية التحدي للمعوقات  .وقد �ألقى
ال�سفري علي احلمدان كلمة �أك��د فيها
وقوف اململكة الدائم مع اليمن يف جميع
امل��ج��االت مثمنا ً دع��م �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز
لكل الق�ضايا واملواقف الإن�سانية التي
تعاين منها اليمن .ويف نهاية احلفل
قدمت جمعية التحدي درع��ا ً تذكاريا ً
ل�سمو ويل العهد ت�سلمه بالنيابة عنه
�سفري اململكة ب�صنعاء علي احلمدان.
 يتكفل ب���زواج  2000م��ن الأي��ت��امباليمن
على نفقة برنامج �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد
ن��ائ��ب رئي�س ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع
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وال��ط�يران واملفت�ش ال��ع��ام للأعرا�س
اجلماعية وذلك �ضمن فعاليات املنتدى
العاملي الثاين لت�أهيل اليتيم.
 زفاف جماعي لألفي عري�س وعرو�سمن الأيتام من جميع املحافظات اليمنية
 ،وقد �أقامت م�ؤ�س�سة اليتيم التنموية
اليمنية حفالً وعرب رئي�س جهاز الإر�شاد
والتوجيه باحلر�س الوطني الدكتور
�إبراهيم �أب��و عباءة يف كلمته نيابة عن
ال�ضيوف امل�شاركني من خ��ارج اليمن
عن �شكره وتقديره ل�سمو ويل العهد
على تكفل الربنامج بجميع نفقات هذا
العر�س اجلماعي للأيتام م�ؤكدا �أن مثل
هذه امل��ب��ادرات اخلريية لي�ست غربية
على �سموه فهو �صاحب �أي��اد بي�ضاء
وم�ساهمات �سخية يف خمتلف م�رشوعات
اخلري والعطاء .و�أ�ضاف �أن هذه املواقف
وامل�ساهمات لي�ست غريبة على اململكة

التي تربطها بال�شعب اليمني �أوا��صر
الإخ����اء ال�����ض��ارب��ة ب��ج��ذوره��ا يف �أع��م��اق
التاريخ متمنيا للعالقات ال�سعودية
اليمنية املزيد من التقدم واالزده��ار
يف ظل رعاية خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
وفخامة الرئي�س علي ع��ب��داهلل �صالح.
و�أكد �أمني عام م�ؤ�س�سة اليتيم الدكتور
حميد زي��اد يف كلمته باحلفل اخلطابي
ال��ذي �أقيم بهذه املنا�سبة �أن العر�س
اجلماعي الثاين للأيتام يكت�سب هذا
العام �أهمية خا�صة باعتباره �أكرب عر�س
جماعي ت�شهده اليمن حتى الآن وله
نكهة خا�صة تختلف عن �سائر الأعرا�س
اجلماعية لأنه يجمع بني الفرحة والأجر
من اهلل تعالى م�شيدا ً بربنامج �سمو ويل
العهد الأمني لدعم الأعرا�س اجلماعية بتكليف من ال�سفارة نيابة عنها لل�شاب
ودوره يف م�ساعدة ال�شباب على �إكمال والذي بدا غري م�صدق ،وبكى من �شدة
ن�صف دينهم �سائالً اهلل العلي القدير �أن الفرح.كما ذكر �أن والدة ال�شاب عربت
ميتع �سمو ويل العهد مبوفور ال�صحة عن �شكرها وامتنانها ل�صاحب ال�سمو
العافية .وتخللت احلفل كلمات وفقرات امللكي الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز
�إن�����ش��ادي��ة وق�����ص��ائ��د ���ش��ع��ري��ة نوهت
تكاليف حج  205يمنيين
بالعالقات بني البلدين وعددت مناقب
وم�آثر �سمو ويل العهد ومبادراته اخلرية من ذوي االحتياجات
من خالل م�رشوع الأعرا�س اجلماعية.

ي�ؤمن كر�سياً متحركاً لكندي مقعد

وت�برع �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان بن عبدالعزيز مببلغ � 20ألف
دوالر ل�شاب كندي مقعد ال ي�ستطيع
امل�شي من �أج��ل ��شراء كر�سي متحرك.
وقد �رصح رئي�س النادي ال�سعودي يف
كندا الدكتور �صالح احلربي لل�صحف
يف ذلك الوقت قائال� :أن ال�شاب الكندي
ال��ذي يبلغ م��ن العمر � 18سنة تقدم
ل�سفارة خ��ادم احل��رم�ين ال�رشيفني يف
كندا �شارحا ظروفه ال�صحية ،التي مت
رفعها ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان بن عبد العزيز الذي تربع على
الفور باملبلغ من �أجل م�ساعدة ال�شاب
على ت��أم�ين الكر�سي املتحرك ال��ذي
�سي�ساعده على التحرك وممار�سة حياته
الطبيعية.و�أ�شار احلربي �إلى �أن ال�سفارة
ال�سعودية تابعت حالة ال�شاب الكندي
ممثلة يف امل��وظ��ف ع��ل��ي �آل ال�شيخ،
وذكر احلربي �أنه قام بت�سليم ال�شيك

الخاصة

تبرع بمبلغ  20ألف دوالر
لشاب كندي مقعد لشراء
كرسي متحرك
وجه بتركيب ذراعين
اصطناعيين كهرو عضلين
لطفلة سورية عمرها  7سنوات
منحة لـ  226معاقًا
يمنيًا تشمل  175كرسيًا
متحركًا و 40عكازًا وعشر
منظومات إجالس
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على هذه الوقفة الإن�سانية.

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

ق���دم ���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن عبد العزيز منحة ملائتني
و�ستة وع����شري��ن م��ع��اق�ا ً مينيا ً ت�شمل
 175كر�سيا ً متحركا ً و 40عكازا ً وع�رش
منظومات �إج�لا���س ل�شديدي الإع��اق��ة
و�أجهزة تقومي العمود الفقري.
يوجه برتكيب �أطراف ا�صطناعية لطفلة
ال�سورية
وجه �سمو الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
برتكيب ذراع�ي�ن ا�صطناعيني كهرو
ع�ضلني للطفلة ال�سورية نهلة البالغة
م��ن ال��ع��م��ر �سبع ���س��ن��وات .وذل���ك من
خالل املركز امل�شرتك لبحوث الأطراف
اال�صطناعية والأج���ه���زة التعوي�ضية
وبرامج ت�أهيل املعوقني بالريا�ض ومت
تركيب الإط��راف الالزمة للطفلة نهلة
وفق احدث التقنيات الفنية والعاملية.
وكانت الطفلة نهلة تعاين من فقدان
طرفيها العلويني فقدانا خلقيا منذ
والدتها وع��ادة فالذين يولدون دون
ط��رف �أو ع��دة �أط����راف يت�أقلمون مع
الرتكيبات البديلة الن الطرف مل يكن
م��وج��ودا ً �أ�سا�سا ً ،وان ال��ذي يفقد احد
طرفيه العلويني �أو كليهما يف �صغره
فانه يتكيف ويعو�ض وظيفيا ً ما فقده
با�ستخدام طرفيه ال�سفليني.
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الخطوة

قطوف

من أقوال صاحب السمو الملكي

األمير سلطان بن عبد العزيز
العقيدة اإلسالمية عليه الصالة والسالم .لي في مقدمات
األولويات التي أضعها
منهجنا في فعل
في اعتباري عند
أوصيكم بتقوى
الخيرات منذ تأسيس
اهلل سبحانه وتعالى متابعتي ألي مشروع
المملكة.
إنساني في المملكة.
في السر والعلن،
وأوصيكم بالعمل
إن المملكة التي
إننا نأمل بمشيئة
الصالح الدؤوب.
تنعم بخيراتها تمد
اهلل تعالى أن تكون
يد المعونة والنجدة
ّ
إن اهلل ّ
مدينة األمير سلطان
وجل
عز
حسب إمكاناتها
بن عبد العزيز
لألشقاء في األمتين حينما شرفنا بأن
نكون المواطنين في للخدمات اإلنسانية
العربية واإلسالمية.
هذا البلد ،أصبح لزامًا بداية خيرة لمجموعة
علينا أن نكون القدوة من المشروعات التي
المملكة العربية
تهدف إلى خدمة
في االلتزام بدينه
السعودية اليوم
المواطن السعودي
والتمسك بشريعته
مضرب المثل في
والطليعة في خدمة وتحقق احتياجاته
أمنها واستقرارها
مقدساتنا وحرمتها .في مختلف
وتطورها ،وما
المجاالت.
كان ذلك يتأتى إال
إن تلبية احتياجات
بالتمسك بشريعة
الحمد هلل الذي
اهلل سبحانه وتعالى المعوقين والعناية
ّ
مكن هذه البالد
بهم تعتبر بالنسبة
وما نزل على نبيه
الخطوة

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

64

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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سلطان الخير..
والجمعية

�إن الرعاية الكرمية التي حظيت بها اجلمعية من لدن �صاحب
ال�سم امللكي �سلطان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع والطريان ،واملفت�ش العام � ،سجل
حافل من العطاء واملبادرات املتميزة  ،وقد �شهدت منا�سبات
عديدة للجمعية منذ ت�أ�سي�سها وحتى الآن رعاية كرمية من �سموه
الكرمي.وتوثيقا لذلك ن�ستعر�ض بع�ض املحطات املهمة يف
م�سرية « �سلطان اخلري..واجلمعية « عرب هذا ال�رشيط امل�صور .
الخطوة
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يف �إفتتاح مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لرعاية الأطفال املعوقني بجدة

يف حفل �إفتتاح مركز اجلمعية بجدة
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لقطات من رعاية �سمو
ويل العهد لإفتتاح
تو�سعة مركز امللك فهد
بالريا�ض

الخطوة
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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

الخطوة
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لقطات من حفل �إفتتاح
مركز الأمري �سلطان بن
عبد العزيز باملدينة
املنورة
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الخطوة

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

الخطوة
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لقطات من رعاية �سمو
ويل العهد للقاء جمعية
امل�ؤ�س�سني ملركز الأمري
�سلمان لأبحاث الإعاقة
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مقال

ولى
عام من الحزن ّ
 ...إلى غير رجعه
الآن...تنف�ست الروح ال�صعداء
وعاد القلب ينب�ض كما ينبغي مل�ضغة �سليمة..
الآن...ا�سرتدت ال�سعادة عافيتها
وعادت االبت�سامة ترت�سم يف الوجوه كما ينبغي لنف�س مطمئنة
الآن...هد�أت الأنفا�س
وعاد احلب يرتع يف العروق كما ينبغي لعاطفة جيا�شة ال عقل لها

خالد بن �سليمان الفهيد +
*

ف�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
طيبا ً...ماداً قلبه ،وابت�سامته ،وميينه
يط أ� �أر�ض الوطن ّ
لي�صافح بها قلوبا ً �أوجعها احلنني �إلى عودته...
و�أرهقها ال�صرب يف �سبيل ر�ؤيته..
و�أ�ضناها ال�شوق لال�ستماع �إلى حديثه
�أكتظ املطار ب�آالف امل�ستقبلني...
واكتظت ال�شوارع بع�رشات الآالف من الفرحني املبتهجني...
�أما القلوب فاكتظت بحب ال �آخر لهُ ،تقر�أُ تفا�صيله منقو�شة يف الوجوه التي
ب�شت �أوداجها باحلياة ،و�أزهرت يف عروقها حقوالً من الورد.
* مدير العالقات العامة والإعالم
+

الخطوة
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الحمد هلل الذي ّ
مكن
هذه البالد برعاية خادم
الحرمين الشريفين
أن تقوم بأعمال الخير
للمواطن

