
بسم ال الرحن الرحيم
والصلة والسلم على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه أجعي

صاحب السمو اللكي المي ممد بن نواف بن عبد العزيز 
سفي خادم الرمي الشريفي ف الملكة التحدة وايرلندا

أيها الزملء والزميلت 

السلم عليكم ورحة ال وبركاته،

 إنبه لنب دواعبي سبروري واغتبباطي أن أرحبب فب هبذا اللقباء الببارك،
 بصاحب السمو اللكي المي ممد بن نواف بن عبد العزيز، وأن أتقدم
 لسموه الكري بالص الشكر والمتنان على الوافقة الكرية لرعايته هذه
خارج خل و من دا كرام  ضور ال حب بال سعدن أن أر ما ي سبة. ك  النا
فع يد وين ا يف خروج ب لراء لل بادل ا ف ت ساهوا  جاءوا لي لذين  كة ا  المل

الميع.
صل التخصصي لك في شفى ال لذي ينظمه مست هذا التجمع اليوي ا  إن 
 ومركز الباث، يهدف ال مناقشة شؤون وشجون واحدة من الشاكل
 الصحية الت غدت واضحة، أل وهي فرط الركة وتشتت النتباه، الت
بع نا. وتن لذات أكباد هم ف نا، و لى قلوب ية ع شر فئة غال شكل مبا س وب  ت
ية رض وصعوبة كيف هذا ال نف  لذي يكت موض ا من الغ قاء  هذا الل  أهية 
سباب لن ال حوله. و صائية  سات الح ياب الدرا ظرا لغ عه ن عاطي م  الت
 الؤدية إليه متشعبة، فإن من واجبنا أن نطالب العديد من الؤسسات العنية
 للعمل على التعاون سويا لواجهة ماطره وبذل الهتمام اللزم للحد من

سلبياته من النواحي التربوية والسلوكية والصحية.



فان شكر والعر يل ال قدم بز مة، إل أن أت هذه الكل تام  ف خ سعن   ول ي
ضله يز لتف بد العز بن ع نواف  بن  مد  ي م كي الم سمو الل صاحب ال  ل
 برعاية هذه الناسبة الكرية، كما ل يسعن إل أن أرحب بميع الشاركي
ضورهم شكرهم ل كة، وأ خارج المل خل و من دا صائيي  باء وأخ  من أط
ما لى  مؤتر ع ية لل نة التنظيم ل اللج شكر ا توجه بال ما أ شاركتهم، ك  وم
 بذلته من جهد وأخص بالذكر الدكتورة سعاد بنت علي اليمان لهدها
لذين ساهوا ف طوعي ا ن على جهود الت فوتن أيضا أن أث  التميز. ول ي
 إقامة العرض الصاحب للمؤتر، والشكر موصول أيضا لميع العلميي
 البذين يبؤدون البدور اليبوي الطلبوب لتنبوير متمعنبا، راجيبا التوفيبق
 والسداد للخروج بالتوصيات الرجوة الت تساهم ف خدمة مرضانا بإذن

ال.

والسلم عليكم ورحة ال وبركاته،


