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زيارة سعادة
السفير السوداني
مركز جمعية األطفال المعوقين بالرياض

الرياض 2017/10/10مـ
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الرياض –»المركز اإلعالمي« 
أشاد سفير جمهورية السودان في المملكة سعادة األستاذ 

عبدالباسط بدوي السنوسي بالعمل الكبير الذي يقوم به 
مسيري جمعية األطفال المعوقين لكي تظهر بهذه الصورة 
المميزة، وقال خالل زيارته لمركز الجمعية بالرياض: »شاهدت 

في هذا الصرح الشامخ ما يبهج القلب، وانا اشعر بالفخر 
بتواجد هذه اإلمكانات المتوفرة في الجمعية وفي وطننا 

الثاني المملكة العربية السعودية«.
وأضاف السفير »األطفال المعوقون بالشك في ايد امينة 

بفضل رعاية رئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي 
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، واليوم تجولت في 
ارجاء مركز الملك فهد ورأيت النشاطات المقدمة من قبل 

نخبة من المتخصصين لفئة غالية على قلوبنا جميعًا وهم 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ونحن نشكرهم على أداء 

هذه الرسالة النبيلة التي لها عند الله االجر العظيم«.
واستطرد سعادته: »سبق وان قمت بزيارة العديد من المراكز 

الخاصة بذوي اإلعاقة في بعض البلدان االوربية، وحقيقة 
ما وجدته في جمعية األطفال المعوقين يضاهي ما يقدم 
في تلك البلدان، ونحن سعداء بهذه الزيارة التي شاهدنا 

من خاللها التقدم الكبير في القسمين الطبي والتعليمي، 
ولعل األرقام التي اطلعنا عليها تؤكد بان العمل يقوم وفق 

لدى زيارته مركز جمعية األطفال المعوقين بالرياض :

السفير السوداني:
 نفخر بتوفر هذه اإلمكانات في وطننا الثاني 
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أسس وضوابط علمية«.  
وكان السفير السنوسي قد قام صباح اليوم الثالثاء بزيارة 
لمركز الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين بالرياض حيث 
كان في استقباله األمين العام للجمعية األستاذ عوض بن 

عبدالله الغامدي، ورافقه في جولة اطلّع خاللها على ما 
يقدم لألطفال المعوقين من رعاية في القسمين التعليمي 

والطبي، وتابع احدى الحصص الدراسية، قبل ان ينتقل 
الى القسم الطبي الذي شاهد من خالله بعض الجلسات 

العالجية التي تقدم ألطفال المركز واإلمكانات الطبية 
الهائلة التي تم توفيرها من اجل رفع المستوى الطبي.
وفي نهاية الزيارة قام سعادة السفير بتدوين كلمة في 

سجل الزيارات الرسمية للجمعية.
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  www.dca.org.sa
الرقم المجاني: 8001241118
الرقم الموحد:920006222

ص.ب 8557  الرياض 11492
هاتف: 0118807000 – فاكس: 01145404330

info@dca.org.sa :البريد اإللكتروني


