
	

لندن .. تكريم األمیرة البندري بنت عبدالرحمن الفیصل  رحمھا هللا– 	
 

احتفاء لعطائھا في العمل اإلنساني في السعودية   
 

م: 2019يناير  25  
 

استضافت العاصمة البريطانیة لندن المجلس التحكیمي الدولي لمؤسسة "تكريم"، الذي التأم الختیار الفائزين 
لدورة ھذا العام، غیر أن فرحة مؤسسة "تكريم" في اجتماعھا، شابتھا غصة بغیاب إحدى أھم ركائزھا وأحد 

-بنت عبدالرحمن الفیصل  أعضاء مجلسھا التحكیمي. إنھا صاحبة السمو الملكي األمیرة البندري -يرحمھا هللا  ،
حیث شاء القدر أن يفقد العالم بوفاتھا إحدى أبرز الناشطات في مجال العمل اإلنساني واالجتماعي في 

السعودية، لتبقى أعمالھا ونھجھا، مصدر إلھام للتكريم وللعالم العربي بأسره، لقد كانت سموھا منبع نشاط 
ل نفع وإذا رحل بقي أثره في األرض. وھمة في العمل كالغیث أينما ح  

 
-ووفاءً لما قدمته صاحبة السمو األمیرة البندري  -يرحمھا هللا للقطاع الخیري والعمل اإلنساني، أقامت مؤسسة  

"تكريم" مناسبة احتفاء لذكراھا، تجسّدت في جائزة استلمھا صاحب السمو الملكي األمیر سعود بن 
ائلتھا. كما ألقى كل من اإلعالمي ريكاردو كرم والبروفیسور السیر مجدي عبدالرحمن الفیصل بالنیابة عن ع

يعقوب والسیّد حسن دملوجي كلمات سردوا فیھا بعضاً من مآثر األمیرة الراحلة، وسلطا الضوء على األعمال 
العديدة التي قامت بھا في المجالین اإلنساني واالجتماعي.   

 
-وكانت صاحبة السمو  -رحمھا هللا غلت منصب الرئیس التنفیذي في مؤسسة الملك خالد، وھي حفیدة قد ش 

كل من الملك فیصل بن عبدالعزيز آل سعود، والملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وابنة صاحبة السمو الملكي 
.األمیرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود  

 
ن جامعة الملك سعود في الرياض، وأكملت واألمیرة البندري حاصلة على بكالوريوس في األدب اإلنجلیزي م

مشوارھا التعلیمي في الواليات المتحدة، حیث حصلت على درجة الماجستیر في السیاسات العامة من كلیة 
م. أدارت سمو األمیرة البندري مؤسسة 1998ھارفارد جون كینیدي للدراسات الحكومیة في كامبريدج عام 

الل عملھا حاجة المملكة العربیة السعودية إلى بناء القدرات في مجال . الحظت خ1999الملك خالد منذ العام 
المؤسسات والمنظمات غیر الربحیة، فباشرت في مساعدتھا على وضع الخطط وتطوير البرامج وتدريب كوادرھا 

على أرض الواقع، بغیة بناء قطاع قوي في جمیع أنحاء المملكة.   
 

ات اجتماعیة وبرامج مساعدات مختلفة، وجالت على المحافل كما أسھمت أيضا في إطالق وتأسیس مبادر
الدولیة، وشاركت في المؤتمرات لتسلیط الضوء على أھمیة بناء نظام خیري صلب قوي وفضال عن ذلك فسمو 
األمیرة متحدثة ومحاورة منتظمة في المنتديات الوطنیة والعالمیة، وقد نشرت مقاالت القت استحساناً وتقديراً 

أسست مركزھا الخاص للزمالة في "كلیة كندي" لدعم طالب الجالیة العربیة. كما كانت عضوا في عدد دولیین. 
من المنظمات والجمعیات من بینھا: "جمعیة النھضة النسائیة الخیرية" لدعم المرأة، و"جمعیة صوت متالزمة 

الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه (إشراق). السعودية داون"، والجمعیة  
 

حلت سمو األمیرة البندري عن دنیانا إلى رب غفور رحیم وستبقى ذكراھا محفورة في قلوبنا. اللھم أبدلھا دارا ر
خیرا من دارھا وطیب ثراھا وأكرم مثواھا واجعل الفردوس األعلى مستقرھا ومأواھا.. آمین.  

 


