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بسم ا الرحمن الرحيم

الصلة والسلم على اشرف النبياء والمرسلين وأله وصحبه أجمعين

السلم عليكم ورحمة ا وبركاته... وبعد

 صياحب السيمو الملكيي اليمير محميد بين نيواف بين عبيدالعزيز سيفير خيادم الحرميين

 الشريفين في المملكة المتحده وإيرلندا ، والرئيس الفخري لجمعية دعم أضطراب فرط

الحركه وتشتت النتباه.

معالي وزير الشؤون الجتماعية وصحبة الكرام

سعادة الدكتور قاسم القصبي

المتحدثين العالميين- كريس زيقلر، وبيلي ابني، واليكس زيقلر 

ضيوفنا الكرام من أعلميين وتربويين وأهالي وكل من شرفنا اليوم

 أشمكركم جميعماً علمى الحضمور ومشماركتنا حلمم تحقمق فمي درب ملمئ بالصمعاب ، وآممال

 جميلمه أصمبحت حقيقمه ، وصمحبة خيمره تثلمج القلموب لمحبتهما للخيمر ورعايتهما فمي صملح

المجتمع.

 م، كمان أول ممؤتمر فمي الشمرق الوسمط لمدعم أضمطراب فمرط الحركمه2004فمي عمام 

 وتشمتت النتبماه، وحينهما كمانت المجموعمة تخطمو أول خطموه لهما ممن العممل المدؤوب لرفمع

 الظلم المخيمم علمى حيماة المصمابين بإضمطراب فمرط الحركمه وتشمتت النتبماه لنعمدام

الوعي وعدم توفر الخدمات .

 تمكنمت المجموعمة ممن فتمح نافمذه صمغيره ليبمدأ نمور الممل فمي حيماة حمافله بالنجمازات

والبداعات لهذه الفئه ، وواصلنا المشوار، لنكمل المسيره بالعطاء.

 من خلل فعاليات المؤتمر العالمي الثاني ، والذي يفتتحه سموكم ،  توجهنا إلى جوانب

 جديده ومختلفه ، من خلل توفير كوادر تربويه من مختلف مناطق مملكتنا الغالية مؤهله

 لتدريب غيرهم من التربويين على الستراتيجيات التربويه الفعاله للتعامل مع إضطراب



 فمرط الحركمه وتشمتت النتبماه ، وإيجماد وسمائل فعماله لرفمع الموعي بيمن أفمراد المجتممع

وخصوصاً المسؤولين لستقطابهم كمدافعين عن حقوق [افتا]

 وقممائمين علممى مشمماريع جديممده لخدمممة هممذه الفئه، الطفممال المحممور الساسممي لهممدف

 المجموعه، مما سيعطيهم نصيب السد من هذا المؤتمر من خلل ثلث ورش عمل فنيه

 لتسممليط الضمموء علممى بعممض مممن إبممداعاتهم، والهممالي والممذي يعتممبرون " خممط الممدفاع

 الرئيسمي" لحقموق همذه الفئه سميكملون المشموار عمن طريمق تزويمدهم بمأكبر سملح معرفمي

عن كافة الجوانب المتعلقه ب" أفتا" والساليب الحديثه للتعامل الفعال معها .

 وأكبر أنجاز لهذا المؤتمر هو حضور أميرنا النبيل صاحب السمو الملكي المير محمد

 بمن نمواف بمن عبمدالعزيز والمذي يعتمبر أكمبر المحمامين عمن حقموق ذوي أفتما ، وسنواصمل

 المشموار معماً والمذي سميكون حمافلً بإنجمازات كمثيره لرفمع مسمتوى الحيماة للمصمابين ب"

 أفتما" ليمس ذلمك فحسمب ، بمل وإعطماء المجتممع فرصمه ليسمتمتع بإبمداعاتهم المغيبمه, أنتهمز

 همذا، و أشمكر كمل المسماهمين فمي همذا الممؤتمر ممن رؤسماء اللجمان المنظممة و العضماء

المتطوعين الذين لول ا ثم هم لما أُنجز هذا العمل.  

 أشمكركم جميعماً وأتوقمع ان يممد كمل واحمد منكمم يمده ليشمارك فمي همذا العممل النبيمل والسملم

عليكم ورحمة ا وبركاته.

                                                                           د.  سعاد يماني


