
1/20/2020 Al-jazirah

www.al-jazirah.com/2002/20021124/ln10.htm 1/2

Sunday 24th November,2002 العدد11014 األحد 19 ,رمضان 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة االنترنت     

 

اص�اء واسعة و����ة ل��ارة س�� ولي العه� لألح�اء الق���ة �ال��اض

ال���ول�ن وال��ا���ن في م�ة ال���مة:
األم�� ع��هللا ن�ر نف�ه ل��مة ورعا�ة ال��� وأب�ائه

  * مكة المكرمة - أحمد األحمدي:
نوه عدد من المسؤولین والمواطنین في مكة المكرمة بالجولة التفقدیة التي
قام بھا صاحب السمو الملكي األمیر عبدهللا بن عبدالعزیز ولي العھد ونائب
رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني مساء یوم األربعاء الماضي
على أحد األحیاء الشعبیة بمدینة الریاض وااللتقاء بالمواطنین من سكان ھذه
ً على تفقد أحوالھم األحیاء من رقیقي الحال حیث وقف سموه شخصیا
واستمع إلى متطلباتھم واحتیاجاتھم وأشاروا في تصریحات ل«الجزیرة» إلى
ً أن مثل ھذه الزیارة لیست بالمستغربة على سموه الذي نذر نفسھ دائما

لخدمة ورعایة أبناء الوطن وخاصة الفقراء والمحتاجین واألرامل واألیتام.
أمر لیس بالمستغرب

ففي بدایة اللقاءات تحدث المھندس محمد بن صدیق الفتني مدیر فرع وزارة المیاه بالعاصمة المقدسة، وقال إن مثل ھذه الزیارة
لیست بالمستغربة من سمو ولي العھد «حفظھ هللا» فسموه كما ھو معروف شغلھ الشاغل ھموم شعبھ وتوفیر احتیاجاتھم
ومتطلباتھم ففي كل لقاءات ومناسبات سموه ال یخلو الحدیث عن االھتمام بالمواطن والعطف على الفقراء والمحتاجین والذھاب
لھم في مواقعھم لمساعدتھم ومواساتھم وادخال الفرحة والسرور إلى قلوبھم وكانت زیارة سموه األخیرة لألحیاء الشعبیة في
الریاض وااللتقاء باألھالي الذین أغلبھم من رقیقي الحال ھي بال شك ترجمة واضحة الھتمامات سموه الكریم بأبناء شعبھ

والعیش إلى جوارھم لتلمس احتیاجاتھم ومتطلباتھم.
مع الفقراء وجھاً لوجھ

وقال األستاذ زھیر بن حسن قاضي مدیر فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة كما كانت رائعة ومعبّرة تلك الجولة المیدانیة التي
شاھدناھا وعشناھا عبر الشاشة التلفزیونیة لسمو ولي العھد «حفظھ هللا» وھو یتنقل من منزل إلى آخر من تلك البیوت الشعبیة
المتھالكة التي یعیش فیھا الفقراء واألرامل والمحتاجون، وكان سموه ینصت بكل اھتمام لمطالب أولئك البؤساء من الفقراء
واألرامل ویوعدھم خیراً بتوفیر جمیع ما یحتاجونھ لیعیشوا في رغد من العیش ولقد رأینا الفرح وھو یرتسم على أوجھ ھؤالء
البسطاء وھم یتكلمون مع سموه وجھاً لوجھ عارضین على سموه الكریم كل ما یحتاجونھ وواصفین واقع أحوالھم، فال شك أن

سموه ومن خالل ھذه الزیارة المیدانیة استطاع أن یقف عن كثب على أحوال مثل ھؤالء الفقراء.
الوقوف على واقع الحال

وقال المھندس جمال بن بكر حریري وكیل أمین العاصمة المقدسة للخدمات الشك أن الجولة التفقدیة التي قام بھا سمو ولي
العھد «حفظھ هللا» على األحیاء الشعبیة بمدینة الریاض التي تسكنھا طبقات الفقراء والمحتاجین كان لھا صداھا الطیب لدى
المواطنین من سكان ھذه األحیاء الشعبیة، حیث وقف سموه الكریم على واقع الحال الذي یعیشھ ھؤالء المواطنون داخل منازلھم
وتبادل األحادیث معھم والتعرف على احتیاجاتھم ومتطلباتھم وال شك أن سموه من خالل ھذه الجولة قد وّجھ رسالة ھامة
وواضحة إلى المسؤولین بأھمیة الوقوف الشخصي على احتیاجات المواطنین وعدم االكتفاء بالتقاریر الكتابیة التي ترفع
ً سموه أن قیادة ھذه البالد حریصة على أن توفر للمكاتب فكما قال سموه الكریم «لیس كمن سمع كمن رأى» وموضحا

للمحتاجین والمعوزین واألرامل واألیتام معیشة وحیاة ھانئة لیكونوا أعضاء فاعلین في مجتمعھم بعیدین عن السؤال.
اھتمام الحاكم بالمحكوم

وقال المھندس ھشام حلواني مدیر فرع وزارة الزراعة بالعاصمة المقدسة إن الزیارة التي قام بھا سمو سیدي ولي العھد األمین
«حفظھ هللا» لألحیاء الشعبیة في الریاض وتفقد أحوال سكانھا من رقیقي الحال دلیل كبیر على اھتمام الحاكم بالمحكوم والراعي
بالرعیة وقد كانت جولة سموه مؤثرة جداً في نفوس الجمیع وسموه یالطف العجزة من الرجال والنساء والمرضى ویدخل
الفرحة والبھجة إلى نفوسھم وال شك أن ما قام بھ سموه لیس باألمر المستغرب، فسموه شغلھ الشاغل توفیر العیش الرغید
والھانئ ألبناء شعبھ ومواساة المحتاجین ومساعدتھم والوقوف إلى جوارھم، وفي ھذه الجولة شاھدنا اھتمام سموه الواضح

بأحوال ھؤالء الناس والعمل على توفیر كافة متطلباتھم واحتیاجاتھم.
المواطنون سعداء بالجولة
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كما أعرب كل من المواطنین عید الحربي، وسعد السلمي، ومحمد البشري، وعطیة السالمي، وزید السفري، وسلمان المعبدي،
وأحمد المولد، وزیاد فطاني، وسعید با عبدهللا، وعلي الجفري، وسعید اللقماني، وأحمد العوفي، وسعید الصاعدي، من سكان
مكة المكرمة عن سعادتھم الكبیرة بھذه الزیارة التاریخیة التي قام بھا سمو ولي العھد «حفظھ هللا» لمساكن الفقراء والمحتاجین
بالریاض والوقوف شخصیاً على أحوالھم وتلمس احتیاجاتھم ومتطلباتھم ووصفوھا بأنھا تدل على اھتمام سموه البالغ بأحوال
أبناء شعبھ وحرصھ الشدید على الوقوف شخصیاً على واقع أحوالھم داخل منازلھم ومما أفرح الصدور أیضاً صدور توجیھات
سموه الكریم بتشكیل لجنة لدراسة وحصر األسر المحتاجة في كافة مناطق المملكة ووضع خطة استراتیجیة للحد من ظاھرة

الفقر فالشكر مرفوع لسموه الكریم نسأل هللا أن یجزیھ خیر الجزاء.
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