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تسعة عقود من األمن واألمان
وتكتمل عقود تســعة منذ توحيد
هذه البالد عىل يَدَيْ امللك املؤســس عبد
العزيــز بن عبد الرحمــن  -طيب الله
ثراه  -ومعهــا نحتفل بمزيد من األمن
واألمان واالستقرار ،تحت قيادة سيدي
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبد العزيز وســمو ويل عهده األمني
األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز
 حفظهما الله -كان يوما ً مشهودا ً عندما أعلن امللك
عبد العزيز  -رحمه الله تعاىل  -توحيد
كافــة أجزاء هذا الوطــن العظيم عام
1351هـ تحت راية ال إله إال الله محمد
رسول الله ،فكان توحيد القلوب هو ما
وحد األرض ،ونرش السالم واالستقرار
يف كافة أنحــاء هذا الوطــن مرتامي
األطراف.
لقد كان التحــدي الكبري هو جمع
هذا الشتات ،ولكن املؤسس كان يحمل
يف قلبه إيمان راسخ بأن من كان هدفه
رفعة هــذا الدين ،وحماية مقدســات

املسلمني ،فلن يخذله الله أبداً ،ولذا سار
بثقة مطلقة ،حتى أتم الله له مُراده ،يف
زمن قيايس.
ٍ

مرت ببالدنا أزمات
لقد ّ
مختلفة ،فما زادتها إال قوة
وثبات ووحدة صف ،وأقرب
مثال ما حدث مع جائحة
فيروس كورونا
إن مــا تحقق من إنجــازات عىل
كافة األصعدة هو يف الحقيقة ثمرة من
ثمار وحدة الكلمة ووحدة الصف التي
تتميز بها بالدنــا ولله الحمد ،فالقيادة
الحريصة عىل رخاء وأمن شعبها قابلها
الشعب بهذه اللحمة وهذه املحبة وهذا
الوالء منقطع النظري.
لقد م ّرت ببالدنــا أزمات مختلفة،

فما زادتها إال قوة وثبات ووحدة صف،
وأقرب مثال ما حدث مع جائحة فريوس
كورونا ،فقد كانت الدولة بقيادة خادم
الحرمني الرشيفــن وويل عهده تعمل
ليال ً ونهارا ً من أجل املواطن وكل مقيم
عىل أرض هــذا الوطن ،دون أي تمييز،
رغم أن التكلفة املنظورة وغري املنظورة
كانت كبرية ومرهقــة ،ولكنها يف نظر
والة األمر  -حفظهم الله  -ال تســاوي
شــيئًا أمام سالمة اإلنســان ،كما أكد
ذلك سيدي خادم الحرمني الرشيفني يف
خطابه للمواطنني يف بداية األزمة.
تسعة عقود تمر عىل بالدنا اململكة
العربية الســعودية ومــؤرشات النماء
دومــا ً إىل األعىل ،كما هــي مؤرشات
االستقرار الســيايس واالجتماعي ،وهذا
يعود بعــد فضل الله وكرمــه ،إىل ما
نعيشه من محبة بني القيادة والشعب،
منذ توحيد البالد إىل هذا اليوم.
لقد عصفــت بكثري من دول العالم
عواصــف اجتثت مــا كان يُعتقد بأنه

غري قابل للزوال ،وبقيت بالدنا بفضل
الله يف منأى عن كل ما من شأنه تعكري
أمنها وأمانها ورخائها ،وهذا نتيجة كما
أسلفت لهذه اللحمة النادرة بني القيادة
والشعب ،هذا الشعب الذي أكرر دائما ً
بأنه شــعب من ذهــب ،ويف ٌّ لقيادته،
مخلص لدينه ووطنه.
إن أعمــار الــدول يف الحقيقة ال
تُقاس بالزمن ،ولكنهــا تُقاس بحجم
اإلنجاز ،ولذا فإن مــن يقرأ ما تحقق
لبالدنا خالل هذه العقود التســعة ال
يمكن إال أن يحسبه بقرون ،وهذا فضل
الله يؤتيه من يشاء.
نهنــئ ســيدي خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز
وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان بن عبد
العزيز ،والشعب السعودي وكل محب
ومقيم عــى أرض بالدنا بهذه الذكرى
املجيدة ،والحمد للــه رب العاملني عىل
تتابع النعم.

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم
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اليوم الوطني ذكرى سعيدة ودعوة لمواصلة
المسيرة واستلهام روح التفوق والهمة العالية
ِّ
عب صاحب الســمو امللكي األمري
فهد بن تركي بــن فيصل بن تركي بن
عبدالعزيز نائــب أمري منطقة القصيم،
عن أســمى عبــارات التهاني وصادق
التربيكات ملقام خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وإىل سمو ويل
عهده صاحب السمو امللكي األمري محمد
بن ســلمان بن عبدالعزيز – حفظهما
الله – بمناســبة الذكرى التسعني لليوم
الوطني للمملكة العربية السعودية ،وقال
سموه بهذه املناســبةَّ :
إن يف سرية امللك
املؤســس – طيَّب الله ثراه – والرجال
الذين شــاركوه ملحمة تأسيس بالدنا
الحبيبة ما يمثل يف وجداننا كسعوديني
يوما عظيما ومناســبة سعيدة لذكرى
اكتمــال الحلم ،ولم الشــمل ومواصلة
ّ
وتحقق الوحدة واملحبة والوالء.
املسرية،
وأضاف ســموه :لقد قامت بالدنا
املباركة منذ تأسيســها عــى يد جاللة

قامت بالدنا على أسس
من العدل ،وبسط األمن،
وخدمة الدين بروح الوسطية
السمحة والسعي الدائم
والدؤوب نحو تحقيق
التقدم والرخاء
امللــك عبد العزيز – رحمــه الله  -عىل
أسس من العدل ،وبسط األمن ،وخدمة
الدين بروح الوسطية السمحة ،والسعي
الدائــم والدؤوب نحــو تحقيق التقدم
والرخاء ألبنائهــا واملقيمني عليها ،ومن
بعده واصل أبناؤه امللوك الربرة :سعود،
وفيصــل ،وخالد ،وفهــد ،وعبد الله –
رحمهم الله جميعــا  -قصة طويلة من
الكفاح وضعت بالدنا الغالية عىل قائمة
أهم عرشين دولة عىل مســتوى العالم،

وأصبحنــا  -بفضل من اللــه وتوفيقه
– مرضبــا للمثل يف معانــي التالحم،
والرتابط ،وقوة االنتماء.
مضيفا سموه :واليوم تشهد بالدنا
الحبيبة تحــت قيادة ســيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز – حفظه الله  -تحوال ملموســا
تقــوده رؤية طموحة نحو مســتقبل
حيوي واعد ،والعمل بإخالص ومثابرة
لتحقيق التطلعات واألحالم التي زرعها
فينا أمري الطموح والهمة العالية ســمو
ويل العهد األمري محمد بن ســلمان –
حفظه الله – وسنجني  -بحول الله ع َّز
وجل  -ثمار تلك الرؤية الواعدة ،فنحن
نســر يف ظل قيادة تعمل بخطى واثقة
وخطوات محســوبة ملواكبة املتغريات
السياســية واالقتصاديــة والصحية
واألمنية.
وأردف :كمــا نحمد الله  -ع َّز وجل

 أن هيــأ لنا رشف خدمــة الحرمنيالرشيفــن ،ونحن كســعوديني قيادة
وشــعبا نبذل يف هذا التكليف الرباني
العظيم جهودا مادية ومعنوية يشهد
بها القايص والداني ،خدمة لإلســام
واملسلمني.
وأختتم ســموه ترصيحه بالدعاء
أن يمتــع خادم الحرمــن الرشيفني
مللك ســلمان بن عبد العزيز وصاحب
الســمو امللكي ويل العهد األمري محمد
بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما
الله  -بالصحة والعافية ،وأن يجزي -
سبحانه وتعاىل  -جاللة امللك املؤسس
وابنــاءه امللــوك الربرة مــن بعده،
والرجال الذين قدمــوا أرواحهم فداء
لوحدة وأمن واستقرار وطننا الحبيب
خري الجــزاء ،وأن يديــم عىل وطننا
العزيــز األمن والرخاء واالســتقرار
والعزة والتمكني.

صاحب السمو الملكي األمير
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز
نائب أمير منطقة القصيم
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وزير التعليم يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90ويشيد بدعم القيادة للتعليم الستمرار
التنمية الشاملة وفق رؤية 2030
رفع معايل وزير التعليــم الدكتور حمد بن
محمد آل الشيخ باســمه وباسم جميع منسوبي
ومنسوبات وزارة التعليم أســمى آيات التهاني
ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود ،ولســمو ويل عهده األمني نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان بن عبد العزيز –
حفظهما الله-؛ بمناسبة حلول الذكرى التسعني
لتوحيد مملكتنا العظيمة عىل يد جاللة امللك عبد
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه.-
وقال معايل وزير التعليم" :تعود ذكرى اليوم
الوطني يف كل عام؛ لتوثق صالتنا بإنجاز الوحدة
الذي نهض ألجله جاللة امللك عبد العزيز -رحمه الله
ورجاله املخلصون من أبناء هذا الوطن العظيم،وقدموا التضحيات الغالية يف سبيل قيام واستمرار
مملكتنا الحبيبة وبنائها عىل كلمة التوحيد ،وقيم
العدل واإلخاء والســام ،التي لــم ينقطع أثرها
الحميد حتى يومنا هذا أمنا ً ورخا ًء يف كافة أرجاء
مملكتنا الغالية ،والرشف األسمى يف خدمة الحرمني
الرشيفني وقاصديهما ،وتالحم القيادة والشعب،
والتنمية املســتدامة املتوازنة بني جميع املناطق
واملحافظات ،والعالقات الدولية الوثيقة واملؤثرة يف
العمق العربي واإلسالمي والعاملي بال حدود ،وكافة
الرقي".
املنجزات املتواترة نحو التقدم و ّ
وأكد معاليه قائالً" :إ ّن يومنا الوطني البهيج
ســيعود كل عام -بحول الله-مُجدِّدا ً وعي أبناء
وبنات هذا الوطن الشــامخ بعظمة هذا املنجز،
ّ
ومرسخا ً يف الوقت ذاته القواعد واألسس التي قام
عليها هذا البناء الفريد ،ليكون منهالً عذبا ً متدفقا ً
ينهلون منه جيالً بعد جيل ،ويتلمسون من خالله
حجم املعاناة التــي كانت وراء تحقيق هذا الحلم
الكبري؛ ليكون هذا اليوم حافــزا ً لهم للعمل عىل
غال
نهضة الوطن ،واملحافظة عليه ،وافتدائه بكل ٍ

ونفيس".
وقال معاليه" :إن اململكة قضت تسعني عاما ً
يف البناء والتشييد؛ لتنتقل بثبات إىل عرص حديث
ومتقــدم .ويف عهد خادم الحرمني الرشيفني وويل
عهده األمني –حفظهما اللــه ،-لم يكن للطموح
سقف يحدّه ،مدعوما ً بعزيمة ال تلني ،واهتمام ال
يتوقف؛ ليعيش فيه أبناء وبنات هذا الوطن تحوالت
تاريخية يف تشييد املفاهيم الجديدة للتطور ،ولريسم
هذا العهد خارطة جديدة من املنجزات النوعية ذات
العائد امللموس.
ّ
ووضح معاليه أن التعليم يُع ّد أحد أهم األركان
األساسية التي يشــيّد عليها بناء األجيال ملواكبة
وطن زاهٍ،
العرص الحديث ،وتخطيط مســتقبل ٍ
ّ
محصنة بالقيم املثىل ،ومع ّززة بهوية وثيقة الوالء
لقيادتها الرشيدة ،شــديدة االنتماء لوطنها أرضا ً
ً
تفان يف تحقيق رؤية اململكة
وثقافة ،تسهم بكل ٍ
 .2030وسرتى هذه األجيال -بعون الله -يف واقعها
ما يعزز ثقتها يف مســتقبلها ،ويدفعها إىل املزيد
من املشاركة البناءة والحضور الفاعل ،واستثمار
إمكاناتهم؛ ليجني الوطن بكل ذلك منجزات تلغي
فكرة املستحيل يف وعي هذا الجيل واألجيال القادمة.
وأضــاف معاليه" :نحــن يف وزارة التعليم
بقطاعيها التعليم العام والجامعي نشعر باالمتنان
الكبري لقيادتنا الرشيدة عىل ما نحظى به من اهتمام
ودعم ورعاية ،ال سيما يف هذه املرحلة االستثنائية
التي يمر بهــا العالم أجمع .فقــد هيأت الدولة
أعزها الله -للتعليم كافة االحتياجات التي يتطلبهاالوضع للتعامل مع جائحــة كورونا2؛ ليخوض
التعليم مرحلة تاريخية فارقة يف مسريته عىل عدة
مستويات ،أهمها تنمية قدرات الوزارة يف التعامل
مع الجائحة من خالل تقديم التعليم عن بُعد ،وفق
خيارات متعددة ،متزامنة وغري متزامنة ،أسهمت
يف تأسيس رؤية جديدة تقود التعليم يف اململكة إىل

واقع جديد وثري بالخربات واملمارسات التعليمية
بمستويات غري مسبوقة ،م ّكنت الوزارة من إحداث
نقلة نوعية يف تقديم التعليم .وقد حرصت وزارة
التعليم منذ اليوم األول لتعليق الدراسة حضوريا ً
عىل عدم توقف التعليم يومًــا واحدًا ،وتم تقديم
التعليم عن بُعد وفق بدائل جاهزة وفاعلة بشكل
فــوري ،إذ قدّمت الوزارة العديــد من الخيارات
اإليجابيّة يف سبيل توفري البدائل اإلضافية املناسبة
عرب ( )23قناة فضائية لقنوات عني التعليمية تبث
عىل مدار الســاعة ،منحت الطلبة ما يم ّكنهم من
متابعة تعليمهــم دون انقطاع ،منها ثالث قنوات
للرتبيــة الخاصة ،إضافة إىل الخيــارات األخرى
التي ساعدت أبناءنا وبناتنا الطالب والطالبات يف
الوصول إىل املناهج العلميّة واملواد اإلثرائيّة بعدد
من الوســائل املختلفة مثل بوابــة عني الوطنية،
وبوابة املستقبل ،ومنظومة التعليم املوحدة ،وقناة
عني يف اليوتيوب .وقد استُكملت الرحلة التعليميّة
وفق خطة مســتقلة ومزمّنــة بجداول حصص
أسبوعيّة لكافة املقررات الدراسيّة للفصل الدرايس
الثاني ،ولجميع الصفوف الدراسية يف كافة مراحل
التعليم العــام ،وبما يكفل حصيلة تعليميّة وافية
للطلبة .كما قامت الجامعــات بدورها التعليمي
أثناء الجائحة ،حيث أعدّت الجامعات الســعودية
الحكو ّمية والجامعات والكليــات األهليّة خطط
تحوّل تنفيذية للتع ّلم عن بُعد ،تضمن استمرارية
العملية التعليميّة ،وتعالج ما قد يواجه هذه املرحلة
من تحديات .ولم تدّخر وزارة التعليم جهدًا يف دعم
االنتقال الســلس إىل التعليم اإللكرتوني ،إذ وفرت
ألجل ذلك رخصة وطنية لكل الجامعات السعودية
الحكومية الستخدام نظام التعليم عن بُعد والتع ّلم
اإللكرتوني.
وأكد معاليه أن وزارة التعليم تواصل العمل
ليالً ونهارا ً لبداية عام درايس جديد ،مستفيدة من

كل جهودها وخرباتها السابقة خالل العام الدرايس
املنرصم ،وقد أكملت الوزارة اســتعدادها للعام
الدرايس الجديد بكافة االحتياجات املطلوبة لتقديم
التعليم النوعي ،سواء كان ذلك حضوريا ً أم عن بُعد
من خالل منصة (مدرستي) ،التي أصبحت جاهزة
لتقديم التعليم املتزامن وغري املتزامن ،وفق دروس
معيارية تقدم املعلومة بالصورة التي يتطلع إليها
املجتمع .وقد هيأت امليــدان لذلك بعدد وافر من
الربامج التدريبية التي تمهّ ــر املعلمني يف مجال
التعامل مع الواقع التدرييس اإللكرتوني الجديد.
وقال معــايل الوزير "إن هذه التحديات التي
واجهتها وزارة التعليم بفعل جائحة كورونا 2لم
ترصفها عن الكثري من واجباتها املتصلة بتطوير
التعليم ،فقد أكملت وزارة التعليم تســكني أكثر
من ( )520ألف معلم ومعلمة عىل الئحة الوظائف
وخال من األخطاء،
التعليمية الجديدة بشكل سلس ٍ
وهي الئحة سيكون لها عظيم األثر يف تحسني أداء
املعلمني ،ليكون منسجما ً مع تطلعات رؤية اململكة
 ،2030وبصورة تستجيب ملتطلبات مهارات القرن
الحادي والعرشين ،التي تتطلــب تعليما ً حديثا ً
يف أنظمته ،يســتمد طاقاته من التنافس يف تقديم
املعرفة ،والســعي الدؤوب من املعلمني واملعلمات
القتناص فــرص التطور ،ومالحقــة كل جديد
يثري العمل التدرييس بعد ربط الرتقية بالجدارة
واالستحقاق ".
وأشــار معاليه إىل أن التعليم العام يشــهد
نموا ً متسارعا ً يف جميع املجاالت ،مما يفرض عىل
الوزارة التوسع يف برنامج الطفولة املبكرة؛ لتحسني
جودة التعليم ،وحصول كل طفل عىل فرص التع ّلم
الحديثة .إضافة إىل رشوع الوزارة يف إعادة وتطوير
برامج إعداد املعلــم يف كليات الرتبية بالجامعات،
وفق منهجية تحقق املهارات التدريسية املطلوبة يف
معلمياملستقبل.

وأضاف معايل الوزير" اســتجابة من وزارة
التعليم لقرار مجلس الوزراء رقم ( )701وتاريخ
( 26/12/1441هـ) القــايض بتكليف وزارة
التعليمرئاسةالفريقالفنياملعنيبإعدادالتصنيف
الســعودي املوحد للمســتويات والتخصصات
التعليمية؛ فقد أكملــت وزارة التعليم إعداد هذا
التصنيف ليكون محور انطالق للربط واالتساق
بني ما تقدمه املؤسسات التعليمية والتدريبية من
تخصصات ومؤهالت ،وبني ما يحتاجه ســوق
العمل يف القطاعني الحكومي والخاص من مهارات
عال ،يحقق
وكفايات؛ لتعمل كل الجهات باتساق ٍ
تطلعات القيادة الرشيدة  -أيدها الله  -يف وطننا
العزيز".
وأشار معايل وزير التعليم إىل أن التعليم الجامعي
سيشهد نقلة نوعية مع نظام الجامعات الجديد ،الذي
بدأ تطبيقه عىل ثالث جامعات ،وستســتكمل بقية
الجامعات تطبيــق نظام الجامعات بصورة متدرجة
خالل األعوام القادمة ،مما سيسهم يف تعزيز مشاركة
الجامعاتعلميا ًوبحثيا ًومجتمعياً،ويمنحهااستقاللية
تنظيمية لتحقيق عائد ينعكس عىل أداء القائمني عليها.
وأكد معايل وزيــر التعليم يف ختام ترصيحه أن
وزارة التعليم ســتميض ُقدما ً وفق تطلعات قيادتنا
الرشــيدة -حفظها الله-يف تطوير مكونات منظومة
التعليم والتدريب ،سواء عىل مستوى األنظمة والهيكلة
وحوكمتها ،أو عىل مســتوى الكوادر البرشية ،أو عىل
مســتوى املناهج الدراسية ،لضمان جودة مخرجات
التعليم ،وتنوّع مساراته التعليمية واملهنية والتدريبية؛
لتعزيز كفــاءة رأس املال البرشي بما يتفق مع رؤية
اململكة 2030؛ تلبية الحتياجــات التنمية الوطنية،
وإيجــاد املواءمــة الوثيقة بني مخرجــات التعليم
ومتطلبات ســوق العمل ،وتعزيز صــورة املواطن
السعودي اإليجابية ،وتمكينه من املنافسة يف املحافل
الدولية.

د .حمد بن محمد آل الشيخ  -وزير التعليم
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د .السديري :اليوم الوطني يذكّ رنا بالقائد العظيم الذي لم
ووحد صف الوطن وبأمجاد اآلباء واألجداد وتضحياتهم
الشمل
ّ
رفع معايل نائب وزيــر التعليم للجامعات
والبحث واالبتكار د.محمد بن أحمد الســديري
باســمه واســم جميع منســوبي الجامعات
الســعودية أســمى آيات التهاني ملقام خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز
آل سعود ،وصاحب الســمو امللكي األمري محمد
بن ســلمان بن عبد العزيز سمو ويل العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،وأبناء شعب
اململكة العربية السعودية بمناسبة حلول ذكرى
اليوم الوطني الـ  90لتوحيد اململكة.
وقال معاليه يف كلمة بهذه املناسبة" :اليوم
الوطني يذكرنا بالقائد العظيم الذي لم الشــمل
ووحّ د الصف الوطنــي ،ويذكرنا بأمجاد اآلباء
واألجــداد وتضحياتهم ،وما تحقق من إنجازات
عظيمة لإلنســان الســعودي يجعل عىل عاتقنا
جميعا ً مســؤولية الحفاظ عليها واالفتخار بها،
وما تحقق من ازدهار لنهضة الوطن االقتصادية
واملعرفيــة واالســتثمار يف كوادرهــا البرشية
والعناية بالتعليم وتوفري الحياة الكريمة واآلمنة،
وهو امتداد لتضحيات األجداد التاريخية ليصنع
أبناء وبنات اليوم بسواعدهم الوطنية الصادقة

رؤية فريدة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشــيدة
–حفظها الله.-
وأكــد نائــب الوزيــر د.الســديري أنه
وبتوجيهات سديدة من القيادة الرشيدة –سلمها
الله -واهتمام متواصل من معايل وزير التعليم،
وبتضافر وتكامل الجهود مع مؤسســات الدولة
رسمت وزارة التعليم خالل مسريتها املمتدة منذ
ما يقارب سبعني عاما ً خارطة طريق نحو تنمية
تعليمية مستقبلية مستدامة ،بعد أن اختطت لها
مســارا ً نهضويا ً متسقا ً مع رؤية اململكة 2030
يف الجامعات واملؤسســات التعليمية التي تُعترب
بوابات املجتمع نحو التغيري والتأثري.
وأشار معاليه إىل أن قطاع التعليم يُعد ركيزة
أساســية يف التنمية البرشية ،ويمثل اســتثمارا ً
إســراتيجيا ً يف رأس املال البرشي إلســهامه
املبارش يف رفعة ورقــي املجتمعات ،الفتا ً إىل أن
الدول التي تخطط ملستقبل زاهر وتنمية شاملة
تضع الشباب عىل رأس أولوياتها ،حيث نواصل
االســتثمار يف التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا
باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل.
ونوه نائب وزيــر التعليم للجامعات بالدور

الــذي توليه القيــادة الرشــيدة يف عهد خادم
الحرمني الرشيفني وســمو ويل عهده لشــباب
هذا الوطــن باعتبارهــم الركيزة األساســية
لتنمية املجتمع ،وميــدان البناء العلمي واملعريف
واملهاري ،من خالل وضع الخطط واملشــاريع
الطموحة لالرتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته،
وما يُبــذل يف ذلك من جهــود لتعزيز التعاون
والتكامل بني الجهات ،مما كان له أبرز األثر يف
تمكني الشباب ودعم مسريتهم العلمية واملهنية
إليجاد فرص العمل املناسبة ،مشريا ً إىل أن رؤية
اململكة  2030نصت يف مضامينها عىل مبادرات
وبرامج تستهدف الشــباب السعودي وتعزيز
دوره الوطني ،وتكوين جيل مؤهل لسوق العمل.
وأضاف معاليــه أن وزارة التعليم ماضية
للعمل يف مبادراتهــا املنبثقة من رؤية اململكة
 ،2030ووضع إطار عميل لضمان املواءمة بني
مخرجاتهــا التعليمية والتخصصات الجامعية
واحتياج ســوق العمل ،رغم ما يمر به العالم
مــن ظروف يف ظــل تفيش جائحــة كورونا
وتهديد مستقبل التعليم ،مشيدا ً بما تحقق من
إنجازات الســتمرار العملية التعليمية بفضل

رؤية ودعم القيادة الرشــيدة ،وما تمثله األرس
من دور مساند يف تعزيز مشاركتها يف العملية
التعليمية.
وحول محور مجاالت التكامل والرشاكة بني
وزارة التعليم والجهات الحكومية واملؤسسات
َّ
بــن نائب وزير التعليم للجامعات أن
العاملة،
هذه الرشاكات تنطلق من محور بناء اإلنســان
ويف إطار تلبيــة حاجات املجتمــع ،لتطوير
قدرات األفراد ورفع كفاءاتهم لإلسهام الفاعل
يف التنمية ،وتعزيز األعمال التطوعية والخريية
وفتح آفاق أوســع لتحقيــق اآلمال املرجوة يف
خدمة الوطن واملساهمة يف نهضته.
واختتم نائب وزير التعليم بتجديد دعوته
ملواصلة العمل الدؤوب والســعي نحو التنمية
الشــاملة وتوظيف إمكانات بالدنا وطاقاتها
واالســتفادة من موقع بالدنا وما تتميز به من
ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن
وأبنائه؛ الفتا ً إىل أن ما يحدث اليوم يف العالم من
ثورة تقنية استطاعت أن ّ
تغي مسار االقتصاد
العاملي والصناعات العاملية بعد تمكني الشباب
وإعطائهم فرصة املشاركة يف البناء.

د.محمد بن أحمد السديري
نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار
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رئيس جامعة القصيم :وحدة شعب المملكة تحت راية التوحيد
عاما
هو فخر ومجد ال يضاهيه شيء على مدى تسعون ً
أكد معايل األستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم ،أننا
نفخر كمواطنني بهذا الوطن العظيم اململكة
العربية الســعودية ،ونبتهج بأن نحتفل
بالذكرى التسعني إلعالن تأسيسه ووحدة
شعبه تحت راية التوحيد ،وهو فخر ومجد
ال يضاهيه يشء عىل مدى تسعون عامً ا من
اإلنجازات وامليض قدمً ا نحو ترسيخ قواعد
ً
منوها إىل أن
الدولة والوصول إىل القمــة،
االحتفال يأتي هذا العــام يف ظل ظروف
غري اعتيادية تعــرض فيها العالم لجائحة
لــم يعهدها من قبل يف العــر الحديث،
لكن هذه الظروف لم ولن تؤثر عىل فرحة
الشعب الســعودي باكتمال العقد التاسع
عىل هذه الذكرى الغاليــة عىل نفوس كل
أبنائه.
ولفــت "الــداود" إىل أن االحتفــال
بهذه الذكرى الغالية عىل نفوســنا يجعلنا
نستذكر األحداث املفصلية يف تاريخ الدولة
السعودية ،ويف مقدمتها أيام التأسيس التي
أرىس دعائمها امللك املؤســس يرحمه الله
حني خــاض ملحمة بطولية حقق فيها هو
ورجاالته حلم قيام دولة ذات كيان مستقل
تبسط ســلطانها عىل واحدة من أهم بقاع
األرض ،ثم بعد انتهاء مرحلة التأســيس
استمرت عجلة النماء والتطور عىل يد امللك
املؤســس ،ثم عىل أيدي أبنائه امللوك الربرة

من بعده -يرحمهم الله جميعا -حيث حملوا
الراية حتى صار لهذه الدولة مكانة دولية
تقف فيها مع كربيات دول الصف األول من
ً
منوها إىل أن املسرية ال تزال تميض
العالم،
بثبات يف عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز يحفظه الله الذي
حقق للدولة حضورا مميزا عىل الساحتني
املحلية والدولية مقتفيا بذلك نهج ســلفه
األوائل.

الظروف لم ولن تؤثر
على فرحة الشعب
السعودي باكتمال
العقد التاسع
ورفع "الداود" التهنئة للقيادة الرشيدة
وعىل رأسها خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل عهده
األمري محمد بن ســلمان – حفظهما الله
–وللشعب الســعودي كافة بهذه املناسبة،
مشريًا إىل أن تعامل الدولة مع أزمة جائحة
كورونا كان عالمة فارقة يف العام التسعني
من تاريخ توحيد مملكتنــا الغالية ،الفتًا

إىل أن قيــادة اململكة قد تفوقت عىل الكثري
من بلدان العالــم املتقدمة بما اتخذته من
إجــراءات للتصدي لهذا الوبــاء وأثمرت
املرجو منها يف تقليل أعــداد اإلصابات يف
بالدنا الغالية وأثبتت للعالم كافة أن حقوق
اإلنسان ثابتة وراسخة ،حيث جعلت صحة
اإلنسان يف املقدمة ولم يقترص عىل املواطن
بل املقيم وأيضا ً املقيم غري النظامي.
وأشاد معاليه بالتالحم الذي ظهر جليًا
واضحً ا للعيان بني شعب اململكة وقيادتها
الرشيدة عىل مدى تســعني عامً ا منذ قيام
هذه الدولــة املباركة ،وبخاصة خالل هذه
األزمة العاملية األخــرة ،حيث انعكس هذا
التالحم يف شــكل قرارات حاســمة لرفع
املعاناة االقتصاديــة عن كاهل املترضرين
من هــذه األزمة وتخفيف اآلثار الســلبية
الناجمة عنها ومســاعدة أبناء هذا الوطن
عىل عبور األزمة بأقل الخســائر ،مشــيدًا
أيضا بســلوكيات هذا الشعب الذي امتثل
بشــكل تام للتدابري الوقائية واإلجراءات
االحرتازية إلدراكــه لرضورة القيام بدوره
خالل الجائحة وثقته يف حكمة إدارة قيادته
الرشيدة لهذه األزمة.
كما ثمــن "الداود" مــا بذلته الدولة
– رعاها اللــه – من جهــود يف دعم كل
القطاعات خالل هذه األزمة خاصة قطاعي
الصحة والتعليم ،حيــث كان لهذا الدعم

األثر االيجابي الكبري عىل ما تحقق من تميز
ونجاح يف تجــاوز التحديات التي فرضتها
هذه الجائحة غري املســبوقة والتي أفرزت
مشــاكل كان يصعب التعامــل معها لوال
توفيق الله ثم تضافــر الجهود والتعاون
الكبري بني مختلف قطاعات الدولة.
وأشار معاليه إىل الجهود التي بذلتها
وزارة التعليم بقيــادة معايل الوزير والتي
تضمنت تفعيل منظومة التعليم اإللكرتوني
الســتكمال العام الدرايس عن بعد لكافة
املراحل الدراســية ورعايــة طالب املنح
وتسفريهم إىل بلدانهم وغري ذلك من املواقف
الصعبة التي تمكنت اململكة بفضل الله من
تجاوزها بنجاح شهد له القايص والداني.
ووجه رئيس جامعة القصيم الشــكر
ملسؤويل اململكة ورجاالتها املخلصني يف كل
املواقع عــى ما بذلوه من جهود وما قدموه
ً
نرباســا لألجيال
من تضحيات ســتكون
القادمــة يف التعامل مع مثل هذه األزمات،
وخص هنا ما قام بــه زمالئه وزميالته يف
الجامعة من جهود أثمــرت ولله الحمد يف
نجــاح خطة الفصلني الدراســيني الثاني
ً
ســائل الله تعاىل أن يحفظ هذا
والصيفي،
الوطن وقيادته وأهله من كل سوء ومكروه،
وأن يديم األمن واألمان واالســتقرار ،وأن
يرفع هذا الوباء عن مملكتنا الغالية وسائر
بلدان العالم.

أ.د .عبدالرحمن بن حمد الداود
رئيس جامعة القصيم
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مسؤولو منطقة القصيم :اليوم الوطني

ذكـرى تـدعــونــا للـفـخــر واالعـتـزاز بـوطـنـنــا..
والمملكة كانت سباقة في مواجهة كورونا
مسيرة تنموية ونهضة لجميع القطاعات
م .محمد بن مبارك المجلي
أمين منطقة القصيم

المملكة تسير بثبات نحو القمة
الدكتور عبد الرحمن بن حسين الوزان
وكيل إمارة منطقة القصيم

تســر مملكتنــا الغالية و ا لترب يكا ت ملقــا م
بثبات نحــو القمة ،ووطننا ســيدي خادم الحرمــن
يزداد شــموخا ً إىل شموخه الرشيفــن امللك ســلمان
ً
ورفعة إىل رفعتــه ومجدا ً بن عبد العزيز آل ســعود،
إىل مجده ،رغــم الظروف ولسمو ســيدي ويل العهد
التي طالــت العالم أجمعه األمني صاحب السمو امللكي
بســبب جائحــة فريوس األمري محمد بن سلمان بن
كورونا املستجد.
عبد العزيز ـ حفظهما الله
ويف الذكــرى التســعني ـ
لليــوم الوطنــي ،يرسنا
ففي هذا اليوم تم توحيد
أن نرفــع أســمى التهاني هــذه البــاد املباركة عىل

أيدي امللك عبــد العزيز بن
عبد الرحمــن – طيب الله
ثراه  ،-حتى هذا اليوم الذي
نعيشه يف عهد امللك سلمان
العهد الــذي ازدادت همّ ته
وقوته أمام تجربة عنوانها
اإلخالص لألرض والوطن.
ونسأل املوىل عز وجل أن
يديم عىل اململكــة العربية
السعودية وقيادتها وشعبها
نعمة األمن واألمان والنماء.

مشاعر غامرة باالعتزاز والفخر في مناسبة عظيمة
اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني
وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون األمنية

إن االحتفاء باليوم الوطني الـ
 90هــو تجســيد لقيــم وطنية
ضاربة جذورها يف عمق التاريخ،
وتجسيد ألمة اجتمعت بعد شتات
داخــل حــزام من األمن واألمان
واالســتقرار والرخاء ،ولذا نرى
أن مشــاعر االعتــزاز والفخــر
غامــرة بهذه املناســبة العظيمة
بتاريخها ومتمثلــة يف بهجة كل
مواطــن ومواطنة بقــدوم اليوم
الوطني الـ  90عــى توحيد هذه
البالد الطيبة ،والتي ساهمت بعد

توفيق الله ســبحانه يف نرش األمن
علما ً وعمالً وتقويم كتاب الله وسنة
نبيه صىل الله عليه وســلم منهجا ُ
ودستورا ً لهذه البالد الغالية.
ونرفــع خالص التهنئــة
ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز آل سعود،
ولصاحــب الســمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان بن عبد العزيز
ويل العهــد نائــب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفــاع -حفظهما
الله -بمناســبة اليــوم الوطني

التسعني للمملكة.
وإن ما نعيشــه اليوم وخالل
هــذه الفــرة خري شــاهد عىل
عناية ســيدي خادم الحرمــن
الرشيفني وسمو سيدي ويل عهده
األمــن – حفظهما اللــه – من
اهتمام ورعاية بالوطن واملواطن،
ومواصلة البناء والعطاء للمملكة،
ونســأل الله عز وجــل أن يحفظ
هذه البالد قيادة وشعباً ،وأن يُديم
عليها نعمة األمن واالستقرار ورغد
العيش.

أترشف بأن أرفع باســمي
ونيابة عــن كافة منســوبي
ومنســوبات أمانــة منطقــة
القصيــم وبلديــات املنطقة،
أسمى آيات التهاني والتربيكات
لســيدي خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،ولسمو سيدي ويل
العهد صاحب الســمو امللكي
األمــر محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيز ،ولصاحب الســمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ولســمو
نائبــه صاحب الســمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل
بن تركي بن عبدالعزيز وملعايل
وزير الشؤون البلدية والقروية
املكلف األستاذ ماجد بن عبدالله
الحقيل ،وللشــعب السعودي
بمناسبة اليوم الوطني الـ ،90
ســائالً املوىل العيل القدير أن
يمّ ن عىل هذا الوطــن ،وأبنائه
بنعمة األمــن واألمان ،والرخاء
والتقدم واالزدهار.
إن اليوم الوطني مناســبة
تدعو جميع أبنــاء هذا الوطن

املعطاء للفخر واالعتزاز باملجد
الذي صنعه اآلباء واألجداد عىل
هذه األرض الطاهرة تحت راية
التوحيد بقيادة املؤســس األول
ألمجادها املغفــور له  -بإذن
الله  -امللك عبد العزيز بن عبد
الرحمن آل ســعود طيب الله
ثراه الذي كان نموذجا ً حقيقيا ً
يف الصرب والشــجاعة واإلقدام
والحنكة والــذكاء وبُعد النظر
والتسامح.
وبعــد توحيد اململكة بدأت
عــى أرض هذه البــاد قصة
مســرة تنموية لنهضة شملت
جميع القطاعــات واملجاالت،
جعلت املواطن السعودي هدف
رئييس لهــذه التنمية ،ببصرية
نافذة تسترشف اآلفاق وتستنري
الطريق ،نحو التنمية الشــاملة
وتوظيــف إمكانــات بالدنا
وطاقاتهــا لتحقيق مســتقبل
أفضل للوطــن وأبنائه وإتاحة
املجال لهــم لتحقيق تطلعاتهم

وأمانيهم وفق رؤية طموحة.
وال يســعني إال اَن أجدد
الشــكر والتقدير واالمتنان عىل
ما تقدمــه القيادة الرشــيدة
من عنايــة واهتمــام خاص
لقطاع البلديات يف اململكة ،وما
تعكسه من حرص عىل تسخري
اإلمكانــات لتتمكــن األمانات
والبلديــات ممثلــة يف وزارة
الشــؤون البلدية والقروية من
أداء دورها التنموي املســتدام
وقيامها بمهامهــا عىل الوجه
املطلوب ،مما أســهم يف تطوير
هذا القطاع الخدمــي الكبري،
واالستمرار يف التنمية املتوازنة
يف كافة مناطق اململكة ،ومنطقة
القصيم واحدة من تلك املناطق
التي تلقــي الدعــم الدائم يف
املرشوعات الكــرى التي تعود
بالنفع والخري عىل الجميع.
ونســأل اللــه أن يحفظ
لبالدنا قائد مســرة نهضتها
ســيدي خــادم الحرمــن
الرشيفني ،وســمو سيدي ويل
العهد وأدام الله لبالدنا الخري،
والســام عليكــم ورحمة الله
وبركاته.

حدث تاريخي محفور في ذاكرة التاريخ
عبد الرحمن بن عوده السعوي
وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية

إن مناســبة اليــوم الوطني
للمملكــة هــي مناســبة عزيزة
وغالية عــى كل مواطن ومواطنة،
كونهــا تعيد إىل األذهــان الحدث
التاريخي املهــم املحفور يف ذاكرة
التاريخ ،واملنقوش يف فكر ووجدان
املواطن الســعودي وهــو اليوم
الذي وحّ د فيه املؤســس امللك عبد
العزيز آل ســعود ـ طيــب الله
ثراه  -الشتات وأحال بتوفيق الله
ُ
الفرقة والتناحر إىل وحدة وتكامل
وتآلف وتوحيد كلمة ،حيث تعيش

بالدنا هذه املناســبة الســعيدة
التي ازدانت بتوفيق الله ثم بهمة
وطموح قيادتها ،ووفاء مواطنيها،
ســعيا ً منهم إىل مواصلة التطور
واالزدهــار ،والتمســك بالعقيدة
الثابتة عــن محمد رســول الله
ً
وقائمة عىل دينــه ومبادئه وقيمه
وأخالقه.
ونرفع التهنئة والتربيكات ملقام
خــادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،ولصاحب
الســمو امللكي األمــر محمد بن

ســلمان بن عبد العزيز ويل العهد
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء
وزيــر الدفاع ـ حفظهمــا الله ـ
بمناســبة حلول اليوم الوطني الـ
 90للمملكة ،وندعو الله عز وجل
أن يحفظ ســيدي خادم الحرمني
الرشيفــن ،وسمو ســيدي ويل
العهــد ،وأن يديــم عليهما نعمة
الصحة والعافيــة ،وأن يديم عىل
اململكة وأهلها كل عز ورخاء وأمن
واســتقرار دائم ،إنه سميع مجيب
الدعوات.
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صناعة التحول وتحقيق اإلنجازات والنجاحات
صالح بن محمد البرادي
وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق

تؤكد ذكرى اليوم الوطني الـ 90
عىل أننا نعيش يف وطن يســر نحو
صناعة التحول وتحقيق اإلنجازات
والنجاحات املتتالية داخليا ً وخارجيا ً
من خالل تنمية كافة مكتســباته
االقتصادية والسياسية واالجتماعية،
والســر برؤية طموحــة والعمل
بروح الفريــق الواحد نحو تحقيق
كافة النجاحــات والتطلعات ،ويف
هذه املناســبة الغالية نرفع التهنئة
ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

ولصاحب الســمو امللكــي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفــاع ـ حفظهمــا الله ـ
بمناســبة حلول اليوم الوطني الـ
 90للمملكة .وتأتــي هذه الذكرى
يف هذا العام لتؤكــد لنا أن االعتزاز
الوطني والفخــر الذاتي يتمحور

فيمــا تحقق يف الحــارض من عدة
قرارات تخــدم الجانب االجتماعي
واالقتصادي خالل هذه الفرتة التي
يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة
كورونا املستجد ،حيث يرفل املواطن
الســعودي بخريات هذه البالد رغم
كل الظروف التي هزت العالم أجمع.
ونسأل الله سبحانه أن يحفظ لنا
هذا الوطن القوي بعقيدته الراسخة
وأن يحيــط عليه أمنــه ،وأن يديم
عليه العــزة والرفعة يف ظل قيادته
الرشيدة ،إنه سميع مجيب الدعوات.

بشائر من اإلنجاز

األستاذ محمد المجالد
مدير عام مطارات الوسطى ،مدير عام مطار االمير نايف الدولي بالقصيم

نرفع أسمى آيات التهاني
والتربيــكات ملقــام خادم
الحرمــن الرشيفــن امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،وويل
عهده األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
– حفظهما الله – وإىل األرسة
املالكة والشــعب السعودي
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
التســعني ،وتوحيــد اململكة
عىل يد القائد املؤســس امللك
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل

يوم الوطن ذكرى رخاء واستقرار

نحو البناء وتنمية اإلنسان

العميد /عبد الرحمن بن رحمة الشبرمي
مدير جوازات منطقة القصيم

اليوم الوطنــي ذكرى عظيمة
تتجىل فيها مســرة بالد أعوام
واعــوام من النمــاء واالزدهار،
وهذا اليوم من األيــام التي تمر
عىل البالد ونســتذكر من خاللها
موحــد ومجــدد هــذه البالد
ومؤســس نهجها عىل كتاب الله
وســنة نبيه امللك عبد العزيز بن
عبد الرحمن آل ســعود  -رحمه
الله  ،-الذي جمع الشــتات بعد
فرقة ووحد هذه البالد تحت راية
التوحيد وسار من بعده عىل نهجه
أبناؤه وأحفــاده حتى أصبحت
بالدنــا قائدة ورائــدة بنهجها
ونرباســا للعالم يف كافة املجاالت
االقتصادية والسياسية والثقافية
واألمنية.

وإن املتتبع ملســرة التطور
يف تلــك املجاالت ومنهــا املجال
األمني ليشــهد بــكل فخر عىل
حزم قادتها تجــاه من يحاول
العبث بأمنها واســتقرارها ،وإن
مــن فضل الله عىل هــذه البالد
أن وفقها بقيــادة حكيمة ترى
مصلحة الوطــن واملواطن فوق
كل اعتبار ،وتحقق بسببها لهذا
الوطن األمن واالستقرار والرخاء
والتقدم والنمــاء بفضل الله –
عز وجل  ،-ثــم بما يبذله قادتنا
املخلصــون األوفيــاء من جهد
وما أخذوا به من أســباب تجاه
رفاهية وراحــة املواطنني ،ومن
النعم التي أنعم الله بها عىل هذه
البالد وجــود الحرمني الرشيفني

ســعود طيب الله ثراه ،حيث
يأتي االحتفال بهذه املناسبة
تجســيدًا للمحبــة والوفاء
وتعزيــز االنتمــاء الصادق
للوطن ،وافتخارا ً باملســرة
الحافلة باإلنجاز والعطاء التي
بدأها القائد املؤسس وأكملها
من بعده أبناؤه الربرة.

وتأتــي هــذه املناســبة
السعيدة عىل قلوبنا يف الوقت
الذي تشهد فيه اململكة العديد
من مشــاريع النماء والعطاء
وبشــائر من اإلنجاز ،ونسأل
اللــه أن يحفظ هــذا الوطن
بأمنه واستقراره ،وأن يحفظ
خادم الحرمني الرشيفني وويل
عهده األمني ،عــى ما يولونه
من اهتمام للشعب والوطن،
وأن يديم عــى الجميع نعمة
األمن واألمان.

محمد بن صالح المذن
مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم

وما أولته وتوليــه الحكومة من
اهتمام وخدمة لزوار العالم كافة
حتى أصبحت مثاال يقتدى به يف
املحافل الدولية.
وإنني بهذه املناســبة ،أتقدم
ملوالي خادم الحرمني الرشيفني
وســمو ويل عهده األمني وسمو
وزير الداخليــة – حفظهم الله
جميعا – باسمي وجميع زمالئي
منسوبي جوازات منطقة القصيم
بأسمى آيات التهاني والتربيكات،
داعيًا اللــه أن يديم عىل
هذه البــاد نعمة
األمن واالستقرار
وأن يحفــظ
والة أمرنا إنه
قدير.

نرفع أســمى آيــات التهاني
والتربيــكات ملقام خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز آل سعود وسمو ويل عهده
األمــن األمري محمد بن ســلمان
بن عبد العزيــز  -حفظهما الله
 وســمو أمري منطقــة القصيمصاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبد العزيز آل سعود،
وســمو نائبــه صاحب
السمو امللكي األمري
فهد بــن تركي
بــن فيصل
بــن تركي
األوّل بــن

عبد العزيز آل ســعود ،وللشعب
الســعودي الكريم بمناسبة اليوم
الوطني الـــ  ،90الذي يأتي هذا
العام ووطننا يشهد نهضة تنموية
ٌكربى.
كما يشــهد وطننــا يف هذه
ً
تكاتفــا فريدًا بن قيادتنا
املرحلة
الحكيمة والشعب ،لتعزيز اللحمة
الوطنيــة نحــو البنــاء وتنمية
اإلنســان وتكريس عالقات األمن
والســام ،وتعزيــز العالقــات
االقتصادية الرامية لزيادة معدالت
النمو وتطوير اإلنســان وتنميته
واالســتثمار يف تأهيله باملعارف
واملهــارات ،حيث أولــت القيادة
الحكيمة االهتمــام بجميع ما من

شأنه الحفاظ عىل صحة اإلنسان
وأيضا االهتمــام بجميع املجاالت
وتوفــر احتياجــات املجتمــع
السعودي ودعم واهتمام القيادة
الرشــيدة لقطاع التدريب التقني
واملهني وإبــراز دورها الفعّ ال يف
تنمية الصناعة املحلية ،واإلسهام
يف النهوض بأهــم العوامل وهو
العنرص البرشي.
وندعو الله جــل وعال أن يمد
بعمر خــادم الحرمني الرشيفني،
وسمو ويل عهده األمني ،وأن يحفظ
لهذه البالد أمنها واستقرارها ،وأن
يوفق قيادة هذا البلد املعطاء لكل
خري ،وأن يديم عــى بالدنا نعمة
األمن واألمان والتنمية والرخاء.

في يوم الوطن ..مشاريع صحية تترجم رؤية 2030
الدكتور سلطان بن سعود الشائع
الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم

يأتــي اليوم الوطنــي كل عام
لنســتحرض معه مــا تحقق من
إنجازات منذ توحيده عىل يد املؤسس
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل
سعود – طيب الله ثراه – ويفتخر
فيه كل مواطن وإنســان ترعرع
وعاش عىل أرضه ،فهذا اليوم يمثل

يوم العز واملجد والبطوالت الخالدة
التي سطرها امللك املؤسس ورجاله
األوفياء ،ليوحد لنا وطنًا تحت راية
التوحيد.
ويحق لنا أن نفخر بما تشــهده
اململكة من تطور كبري عىل مختلف
املجــاالت واألصعدة ومــن بينها

الخدمات الصحية ،حيث تعد منطقة
القصيم إحدى املناطق التي حظيت
برعاية واهتمام مــن قبل القيادة
الرشــيدة  -أعزها الله – من خالل
الرؤية الحكيمة لقيادة هذا الوطن،
لرتجمــة رؤيــة  2030عىل أرض
الواقع ،حيث كان للتجمع الصحي

بالقصيم خالل العام املايض جزءا ً
كبريا منها تمثل يف إطالق املشاريع
الصحيــة التي تتوافــق مع رؤية
اململكة التي أســهمت يف تســهيل
الحصول عــى الخدمات الصحية
ورفع كفاءة وجودة الخدمة املقدمة
للمستفيدين.

وكان من بــن املرشوعات التي
شــهدتها املنطقة يف الفرتة األخرية
افتتــاح أكاديميــة طــب األرسة،
وحصول خمســة مستشفيات عىل
االعتماد املؤسيس من الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية ،باإلضافة إىل
اعتماد سبعة برامج للدراسات العليا،

وإطالق وإنهاء  8مرشوعات صحية
بتكلفة  40مليون ريال.
ويف الختام ،نســأل الله تعاىل أن
يديم عىل هذا الوطن الصحة واألمان
واالســتقرار تحت قيــادة خادم
الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده
األمني.
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وكالء جامعة القصيم :وطننا الغالي ال مثيل له..
أوال
وجائحة كورونا أكدت على اهتمام قيادتنا الرشيدة باإلنسان ً
يومنا الوطني التسعون

يأتي يومنا الوطني التســعون ورهاننــا األكيد يف قوة
لحمتنا والتفافنا حول قادتنا صفا ً واحدا ً متماسكا ً ومتينا،
ألن مصدر قوتنا هــو يف اعتزازنا بديننــا ورشف خدمة
مقدســاتنا ،إنه ثقتنا برجال أمننا البواسل األشداء الذين
يذودون عن حياضنا،
يأتي يومنا الوطني التسعون مؤكدا عزيمتنا يف تأسيس
قوي ومتني تدفعه إىل ذلك رؤية طموحة جعلت من
اقتصا ٍد ٍ
أهم اهدافها االســراتيجية تنويع مصادر الدخل والتقليل
املتدرج يف االعتماد عىل الطاقة النفطية دون غريها.
يأتي يومنا الوطني التســعون يف وقتٍ
استثنائي ،ويف
ٍ
مرحلة استثنائية ليســت ككل املراحل ..تأتي هذه الذكرى
وســط متغريات دولية كبرية عصفت بها ،وال تزال جائحة
فريوس كورونا كوفيد  ١٩التي تســببت يف شــلل عصب
حياتهــا ،وأوقفت عجلة اقتصادياتهــا ،فأعلنت أنظمتها
الصحية حالة الطــوارئ ،واقتطعت الكثري من الدول جز ًء
ضخما ً من ميزانياتها ملواكبة احتياجاتها ملكافحة هذه األزمة
الصحية العظمى.

اليوم الوطني  90وصدق المواطنة

يف هذه األوقــات العصيبة ونحن نرى هذا الوباء يواصل
حصده ألرواح مئات اآلالف من البرش ليس يف الدول النامية
أو الفقرية فحسب وإنما يف الدول املتقدمة والدول الصناعية
أيضا ،لنرى بلدنا الحبيب بلد الحرمني الرشيفني حرسها الله
تنعم بنظام صحي متقدم ،وننعم بإدارة لألزمة نجحت –
بحمد الله تعاىل – يف الح ّد من آثار هذا الوباء الطاغي ،فبدأنا
نرى ثمرات هذه الجهــود تنعكس عىل انخفاض وتناقص
األرقام يف حاالت اإلصابة يوما ً بعــد أخر .وإن إدارة أزمة
هذا الوباء لم تكن لتنجح لوال فضل الله وكرمه ومعونته ،ثم
وقوف رجال أكفاء يسريون وفق توجيه قيادة تقف بحزم
وقدرة إدارية يف وجه هذه األزمة الصحية العاملية.
"وكيل الجامعة"

د .محمد بن عبدالرحمن السعوي

تسعون عاما تمر عىل وطننا مهبط الوحي ،ومعقل
التوحيد ،ونحن ننعم باســتقرار كيانه واســتدامة
قوته ورغد عيشه وتالحم قيادته مع شعبه واستمرار
تطوره ونهضته.
ويف اليــوم الوطني الـ  90يتجــدد والؤنا لقادتنا
ويزداد شــعورنا بمســؤوليتنا اتجاه الوطن وإدر
اكنا ملفهوم املواطنــة الحقة ،فإن صــدق االنتماء
للوطن يتحقق يف األقوال واألعمال التي نســهم من
خاللها يف املحافظة عىل مكتســبات الوطن واالعتزاز
بها والسعي يف تطويرها واستدامتها.
وي َ
ُصدِّق الصورة املرشقة للمواطنة شــعورنا بأن
الوطن هــو بيتنا الحقيقي املســؤولني عن حمايته
والدفــاع عنه قــوال وفعــا ،كما تتحقق املواطنة
الصادقة حينمــا تقــوم محاضــن التعليــم
بدورها يف تربية الجيل عــى صــدق االنتمــاء
للوطــن وصيانــة عقولهم وأفكارهم من مســالك
التفريط واإلفراط والتزام االعتدال والوسطية يف القول
أ .د .أحمد بن إبراهيم التركي

هذا الوطن ال يماثله أي بلد آخر

الوطن ..للمرة التسعين

اليوم الوطني للمملكة العربية الســعودية مناسبة
وطنية غالية تُذكرنا بيوم توحيد البالد عىل يد املؤسس
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال ســعود،
ونرفع بهذه املناسبة أسمى آيات التهاني ملقام خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بــن عبد العزيز آل
سعود ،وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بهذا اليوم
املجيد والغايل علينا جميعا.
وتمر الذكرى التســعون لليــوم الوطني واململكة
العربية السعودية تخطو خطوات تطويرية عىل كافة
األصعدة ،وترسم خارطة مســتقبل طموح ومرشق
ململكتنا الغالية.
وعىل مر العصور يربز حرص قادتنا عىل اإلنسان،
وما ملســه الجميع خالل جائحة كورونا من اهتمام

يُع ّد اليوم الوطني للمملكة ذكرى عظيمة لرتسيخ
الوحدة واللُحمة الوطنيــة ،ويعود علينا هذا اليوم
للمرة التسعني ووطننا يرفل بثوب العزة والتمكني،
ويتهادى فيه مواطنيه أصدق وأعذب مشاعر الحب
والوالء عىل ما وجدوه يف كنف هذا الوطن املعطاء.
وكما يشكل يومنا الوطني مناسبة مهمة نتذكر
فيهــا نعم الله علينا ،نرى وطننا الكريم يرتقي كل
يوم إىل مزيد من التطور والنمو يف مختلف امليادين
العلمية واالقتصادية والثقافية والحضارية ،ويقدم
تجربــة تنموية فريدة ،ليس فقــط ملا حققته من
مســتويات قياســية من التقدم ،ولكــن أيضا ً ملا
استندت إليه من قيم إنســانية وحضارية غرست
روح االنتماء للوطن يف نفوس املواطنني جميعاً.
ويرشفني بهذه املناســبة أن أرفع ملقام سيدي

د .محمد بن إبراهيم العضيب

ملكنا الغايل وويل عهده األمني باإلنســان وجعله من
أولوياتهم إال دليل عىل أن هذا الوطن ال يماثله أي بلد
أخر ،ولذا يجب علينا جميعا أن نستشعر مسؤولياتنا
تجاه وطننا ووالة أمرنا حفظهم الله ،واملحافظة عىل
أمنه وأمانه واملحافظة عىل لحمته الوطنية.
ونسأل الله عز وجل أن يديم عىل بلدنا األمن واألمان
والعز والرخاء ،ويحفظ هذا الكيان شــامخا ً يف ظل
قيادة خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني.
"وكيل الجامعة للشؤون التعليمية"

أ .د .خالد بن باني الحربي

والعمل.
وإن من أمارات صدق املواطنة أداء العمل الوظيفي
يف القطاع الحكومــي أو الخاص بجــودة وإتقان
واملحافظة عىل ممتلكات الوطن العامة والخاصة ،ومن
صور املواطنة املرشقة تمثل القيم السامية التي جاء
بها الدين الحنيف مثل الصدق واألمانة والعدل وإعطاء
كل ذي حق حقه وإشــاعة السماحة والخلق الحسن،
ونبذ التعصب والعنرصية والعمل باألنظمة والقوانني
التي تضعها الدولة تحقيقا للعدل وحفاظا عىل سالمة
املواطنني ،ومنها تمثيل الوطن يف كل مكان فال يصدر
منه إال ما يرشف وطنه ويرسم الصورة الحسنة عنه.
"وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي"

خــادم الحرمــن الرشيفني ،وويل عهــده األمني
حفظهما الله ،أســمى آيات التهانــي والتربيكات
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ( ،)90كما أسأل الله
تعاىل أن يحفظ لهذه البالد دينها وأمنها ومقدساتها
يف ظل راعي نهضتها وباني مجدها خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز ــ حفظه الله
ــ وســمو ويل عهده األمني .وبالهمم نصل للقمم
والله املوفق.
"وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة"

بلد التحديات
إن اليوم الوطني التســعني يوم استثنائي ،فعىل
الرغم مما يمر بــه العالم من ظروف يف ظل جائحة
كورونا ( كوفيد  ،)19إال أن اململكة العربية السعودية
أثبتت أنها راســخة كرسوخ جبل طويق أمام جميع
التحديات لتجسد للعالم صورة العبارة التي أطلقها

ويل العهد صاحب الســمو امللكــي األمري محمد بن
ســلمان – حفظه الله  -حني قال "همة السعوديني
مثل جبل طويق ولــن تنكرس إال إذا انهد هذا الجبل
وتســاوى باألرض" ،وتمثل هذا الرســوخ يف قوة
توجيهات القيادة الحكيمــة بقيادة خادم الحرمني
د .نوال بنت ناصر الثويني

الرشيفني وويل عهده ،وجنود الصحة األبطال ورجال
التعليــم األوفياء فبفضل الله تعــاىل ثم توجيهات
القيادة الحكيمة ووجود مثل هؤالء الرجال الداعمني،
استطاعت اململكة الوقوف أمام هذا التحدي الكبري.
وإنني بهذه املناسبة أرفع أســمى آيات التهاني
"وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات"

والتربيكات إىل مقام سيدي خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبد العزيز وويل عهده األمني صاحب
السمو امللكي االمري محمد بن سلمــــان –حفظهما
الله – وكل أبناء الوطن الذين جســدوا أجمل صور
محبة للوطن من خالل الوقوف مع القيادة لتخطي
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محافظو القصيم :في اليوم الوطني الـ  90يتجلى
إصرار القيادة على إحداث نقلة نوعية في التنمية
المحلية بطموحات ال حدود لها

السليم

عرب محافظو منطقــة القصيم عن
فخرهــم واعتزازهم بحلــول الذكرى
التسعني لليوم الوطني للمملكة العربية
الســعودية ،ذلك اليوم الذي يجســد
ملحمة بطولية خاضها امللك املؤســس
رحمه الله ورجاله املخلصني من شعب
اململكة ،واســتمرت مسرية هذا الوطن
وتتابعت يومً ا بعد يوم حتى وصلت إىل
تمام العقد التاســع تحت راية التوحيد
يف ترابط وتالحم منقطــع النظري بني
قيادته الرشــيدة ـ أيدها الله ـ وشعبه
الويف الذي يلقى اهتمام ودعم ســاهم
وبشــكل كبري يف تعزيــز وتنمية هذه
البــاد املباركة التي يوجــد بها أطهر
بقاع األرض.
حيث أكد محافظ عنيزة عبدالرحمن
بن إبراهيم السليم ،عىل أننا نستلهم من
اليوم الوطني التسعني كل مشاعر الفخر
واالعتزاز لبالدنــا الغالية ،والتي وحد
من خاللها امللك املؤسس عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه
ـ هذا الكيان العظيم وأرىس قواعده عىل
نهج قويم ودستور سليم ،عماده كتاب
الله وسنة رسوله ،وتواصلت من بعده
ـ رحمه الله ـ مســرة البناء والتطور
والتنمية وصــوال ً لعهد خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز

وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمــر محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيز ـ حفظهمــا الله ـ واللذان
يحمالن يف أعناقهما رســالة ســامية
ورؤية بعيدة املدى وطموحات ال حدود
لها لرفعة اإلنســان نحو كل آفاق العز
واملجد وتحقيق كل الطموحات.
ومن جهتــه ،لفت محافــظ الرس
حسني بن عبدالله العساف ،إىل أن هذا
اليوم املبارك يعكس أمام العالم أجمع
ما تقدمه اململكة العربية السعودية عرب
إطالقها أكرب برنامــج تنموي وخطة
إصالح اقتصادي واســعة تحت عنوان
ـ رؤية اململكــة  2030ـ ،عرب برنامج
طموح يقوده ســيدي خادم الحرمني
وسمو ويل عهده األمني ـ حفظهما الله
ـ ،مــن خالل العديد مــن اإلصالحات

إعداد :الدكتور محمد بن عبد الرحمن السالمة

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بقسم التاريخ بالجامعة

العساف

الفوزان

االقتصادية التي من شــأنها أن تحقق
أكرب نقلة تاريخية لالقتصاد السعودي
وفقا ً للعديد من قراءات مراكز الدراسات
االقتصاديــة الدولية ،لننتقل إىل مرحلة
جديدة من العمــل التنموي القائم عىل
أهداف محددة ويف مختلف املجاالت بما
يتواكب مع تطلعــات القيادة الحكيمة
يف إيجاد جميع ما يحتاجه املواطن من
خدمات.
وبــدوره ،أوضح محافــظ املذنب
ســليمان بن عيل الفــوزان ،أن اليوم
الوطنــي الـــ  90يؤكد مــا يمتلكه
هذا الوطن من مقدرات ومكتســبات
وإنســانية وكــرم وعطاء بــد ًء من
احتضانه ملهبط الوحي وقبلة املسلمني
مكة املكرمــة ومدينة املصطفى ـ صىل
الله عليه وســلم ـ واهتمام قيادة هذه

الخليفة

السديس

البالد باإلسالم واملســلمني ،وبضيوف
بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين
وزوار ،وبرامج التطويــر وبناء املدن
وإنشاء الهيئات ،والخطوات املتسارعة
نحو تحقيق العديد من االسرتاتيجيات
وتنفيــذ الخطط والربامــج التنموية
املستدامة ،مما يعكس الرغبة واإلرصار
نحو إحداث نقلة نوعية يف إدارة التنمية
املحليــة للوصــول إىل تحقيق ضمان
اقتصادي مســتدام ألبنــاء هذه البالد
ولألجيــال القادمة بطموحات ال حدود
لها.
ويف ذات الســياق ،نــوه محافظ
البكرييــة صالــح بن عبــد العزيز
الخليفة ،إىل أننا نســتلهم من خالل
االحتفال باليوم الوطنــي الـ  90ما
قدمته اململكة من إنجازات ســطرها

اآلباء واألجداد منذ عهد املؤسس امللك
عبد العزيز بن عبدالرحمن آل ســعود
 طيب الله ثراه  -وصوال ً لعهد خادمالحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود  -حفظه الله -
وما تقدمه حكومتنا الرشيدة بمختلف
القطاعات من جهــود كبرية ،وتدابري
احرتازية غري مســبوقة خالل جائحة
كورونــا لفتت أنظــار العالم أجمع
وأصبحت واحدة من أكثر الدول تقدما ً
يف احتواء انتشار الفايروس".
ومن جانبه ،أشــار محافظ البدائع
عبدالرحمن بن عبدالكريم الســديس،
إىل أن اليوم الوطني الـ 90هو بمثابة
ثمرة كفاح امللك املؤســس عبدالعزيز
ورجاله األوفياء ،والذي واصل عنايته
وصيانته وتنميته ورفع بنيان أمجاده
من بعــده أبناؤه الــررة ـ رحمهم
الله ـ وصوال ً إىل هــذا العهد امليمون
بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز وســمو ويل
عهده األمني ـ حفظهما الله ـ ،اللذان
طوعا من خالله ـ بعــد توفيق الله ـ
كافــة التحديات العامليــة واإلقليمية
واالقتصادية وذللوهــا ملواصلة القفز
لصفحــات مجد ســيخلدها التاريخ
حارضا ً ومستقبالً.
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جدد فينا
محافظو القصيم :اليوم الوطني الـ ُ 90ي ّ
همة اآلباء واألجداد ويدشن مرحلة جديدة من
العمل التنموي في مختلف المجاالت

العريفي

رأى محافظ األسياح محمد بن عيل العريفي،
أن هذا الوطن ظل يســر طيلة تسعني عاما ً
تجاه البناء واإلنجاز بروح التكاتف والتعاضد
بني القيادة والشعب ،حتى أضحت مرضب مثل
بالتطور والعــزة ،مبينا ً عىل أن اليوم الوطني
الـ  90يجــدد فينا همة اآلباء واألجداد ،الذين
بنوا هــذا الوطن العظيــم ويذكرنا بصاحب
الهمة والعزم امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن
ـ طيب الله ثراه الذي بنى هذا الوطن العظيم
من ال يشء حتى أصبح اليوم كل يشء ،ســواء
بحضوره السيايس ،أو قوته االقتصادية.
كمــا أكــد محافظ النبهانية طــارق بن
عبدالله اليحياء ،عىل أن اليوم الوطني الـ 90
عكس تــواءم قلوب جميع أبنــاء الوطن مع
القيادة ـ أيدهــا الله ـ يف ظل أجواء وظروف
اســتثنائية ألقت بظاللها عــى جميع أرجاء
العالم بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد،
وقدمت منذ بداية األزمــة كل القيم واملبادئ
العظيمة للحفاظ عىل صحة اإلنســان سواء
أكان للمواطن واملقيم وحتى املخالف ،مشريا ً
إىل أن ما توليــه القيادة ـ أيدهــا الله ـ من
اهتمام متواصل بتعزيز تنمية وأمن هذه البالد
املباركة عىل مر العقود يعكس قدرتها الكبرية
عىل حماية مكتسباتها من كافة الطامعني.
ومن جانبه ،بني محافظ عيون الجواء محمد
بن عثمان العســاف ،أن اململكة اليوم تحتفي
بيومهــا الوطني الـ  90وفيه نتذكر أبناء هذا
الوطن يوم توحيد هذا الكيان عىل يد املغفور
لــه امللك عبدالعزيز ـ طيب ﷲ ثراه ـ وما قام
به من جهود عظيمة وســار عىل نهجه أبناؤه

اليحياء

ملوك هذه البالد ،وواصلوا مســرة التطوير
إىل أن وصلنا إىل هذا املستوى الذي نباهي به
دول العالم يف عهــد خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده
األمني ـ حفظهما اللــه ـ وأصبحت بعزيمة
قيادتها وتكاتف أبنائها قادرة عىل ردع كل من
يحاول املساس بها وبأمنها ليعيش مواطنيها
بكل فخر تلك األمجاد.
ومن جهته ،أوضح محافظ رياض الخرباء
فهد بن حســن الســلطان ،أن اليوم الوطني
املجيد فرصة الســتلهام كافــة أبناء الوطن
ما تقدمه اململكة من خطوات غري مســبوقة
جعلت منهــا بالدا ً ذات قدرة عالية عىل حماية
نفسها ،وأصبحت بعزيمة قيادتها ـ أيدها الله
ـ محققة لكل نجاح بتالحم أبنائها ،من خالل
تطبيق منظومتها االجتماعية األكثر رســوخا ً
وتماسكا ً وترابطاً ،حتى أصبحت مرضب مثل
يف وحدتهــا الوطنية التي تجلت بلم الشــمل
وتحقيق التنمية والتي يتفاخر بها أبناء شعبها
األوفياء عىل مر التاريخ.

العساف

السلطان

تلــك الخطوة الطموحة رســمت للمملكة
مالمح املســتقبل لتكون ضمن مقدمة دول
العالم ،يجد من خاللها املواطن كل ما يتمناه
يف التعليــم والتأهيل وإتاحــة الفرصة من
خالل الخدمــات املتطورة واملشــاريع التي
يرافقها الجدية يف التنفيذ ،ودعم كبري ألجهزة
الدولة الرقابية والقياس واملحاسبة ،وتعتمد
وتتكامــل جميعها عىل ما تتميز به هذه البالد
من مميــزات جغرافية وحضارية واجتماعية
وديموغرافيــة واقتصاديــة تمتلكها اململكة
يف شــتى أنحائها ،باإلضافة إىل ما تمتلكه من
قدرات برشية من شــباب وفتيات هذا الوطن
األوفياء والثرية بالعلم واملعرفة.
وبدوره ،عرب محافظ الشماسية فهد رايض
الرايض ،عن ســعادته بحلول اليوم الوطني
الـــ  90للمملكة العربية الســعودية ،مؤكدا ً
عىل أننا نعيش نهضة كبرية يف جميع املجاالت
وأصبحت اململكة تحتــل مكانة مرموقة بني
دول العالــم ملا لها من تأثــر كبري ،وأصبح
املواطــن يعيش يف بحبوحــة العيش الكريم

الراضي

الحسون

من خالل ما يتلقاه مــن بذل وعطاء وجهود
تبذلها حكومة خادم الحرمني الرشيفني وسمو
ويل عهده األمني ـ حفظهما الله ـ ويف شــتى
املجاالت من أجل رفاهية املواطن والحفاظ عىل
صحته وأمنه.
فيما لفت محافظ عقلة الصقور حســون
بن صالح الحســون ،إىل أن اليــوم الوطني
للمملكة العربية السعودية هو مناسبة مميّزة
محفــورة يف الذاكرة والوجــدان ،مؤكدا ً عىل
أن هذا اليوم ّ
تحقق فيــه التكامل والوحدة،
وأزيلــت الفرقة والتفــكك ،وأصبح التاريخ
شــاهدا بمدى التطوّر واالزدهار ا ّلذي حصل
نتاج جهو ٍد متواصلة بدأها املؤسس امللك عبد
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود  -طيب الله
ثراه – وواصل أبناؤه تنميتها والحفاظ عليها
لتحصد بالدنا اإلنجازات سياسيا ً واقتصاديا ً
وتنمويا ً ولتجسد مســرة بناء ورخاء لهذه
الدولة العظيمة.
ومن جانبه ،أشــار محافظ رضيه صالح
بن مبارك الشعمل ،إىل أن مرور  90عاما ً عىل

الشعمل

توحيد اململكة حمــل يف تفاصيل أيامه العديد
من املشاريع النهضوية العمالقة والتي تعاقب
عليها قادة عظام ،إىل أن جاء عرص ملك الحزم
والعزم امللك ســلمان بن عبدالعزيز ،وسمو
ويل عهده األمني ـ اللذان أعادا تشــكيل الكثري
من مفاصل الدولة بمــا بتوافق مع النهضة
السعودية الشــاملة ،عرب العديد من األعمال
التي كان لها األثــر الكبري واملؤثر يف حضور
اململكة العربية الســعودية يف املحافل الدولية
السياســية واالقتصادية ،ممــا مكنها من أن
تكون الرقم األصعب سياسيا ً واقتصاديا.
ويف هذه املناســبة الغالية عىل نفوس كل
الشــعب الســعودي ،رفع محافظو منطقة
القصيــم يف ختام تصاريحهم أســمى آيات
التهانــي والتربيكات ملقام خــادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،ولسمو
ويل عهده األمني صاحب الســمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ،ولصاحب
الســمو امللكي األمري عبد العزيز بن ســعود
بن نايف بن عبــد العزيز وزيــر الداخلية،
ولصاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم ،ولصاحب الســمو امللكي األمري فهد
بن تركي بن فيصــل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمري منطقة القصيــم ـ حفظهم الله ـ،
سائلني الله سبحانه وتعاىل أن يحفظ قيادتنا
وأن ينرص جنودنــا وأن يديم عىل هذه البالد
نعمة األمن واألمان والنمــاء الدائم والرخاء
واالستقرار ،وأن يكشــف عن بالدنا وسائر
بالد العالم هذه الجائحة إنه عىل كل يشء قدير.
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عاما من المالحم واإلنجازات جعلت من مملكتنا واحة لألمن واالستقرار والرخاء في المنطقة
تسعون ً

اليوم الوطني ..محطة تاريخية هامة جعلته
«الذكرى األغلى» في نفوس كل السعوديين

يف الخامس من شهر شوال عام
1319هـ املوافق للخامس عرش من
شهر يناير 1902م تمكن امللك عبد
العزيز بــن عبد الرحمن بن فيصل
آل ســعود من اســرداد الرياض
وبدء صفحــة جديدة من صفحات
التاريخ السعودي ،ويعد هذا الحدث
التاريخي نقطة تحــول كبرية يف
تاريخ املنطقة ،إذ أدى إىل قيام دولة
سعودية حديثة تمكنت من توحيد
معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية،
وتحقيق إنجازات حضارية واسعة
يف شتى املجالت.
وبعد اســرداد الرياض واصل
امللك عبــد العزيز كفاحه مدة تزيد
عىل ثالثني عاما ً مــن أجل توحيد
البالد ،حتى تمكن من توحيد القبائل
واملناطق ونرش األمن واالستقرار.

ألقاب الملك عبدالعزيز

خالل مرحلة توحيد البالد تلقب امللك عبد العزيز إضافة إىل
لقب (اإلمام) بالعديد من األلقاب الرسمية هي:
أمري نجد ورئيس عشائرها عام 1319هـ 1902/م.
سلطان نجد عام 1339هـ 1921/م.
سلطان نجد وملحقاتها عام 1340هـ 1921/م.
ملــك الحجــاز وســلطان نجــد وملحقاتهــا عــام
1344هـ1926/م.
ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 1345هـ1927/م.

إعالن توحيد المملكة:
ويف الشــهور األوىل مــن عام
1351هـ1932/م ،انتهت الفتن
الداخلية التي تلــت توحيد البالد
عمليــاً ،وأصبح املجال مناســبا ً
لتوحيــد البالد تحت اســم واحد،
إذ رفع الكثري مــن أعيان ووجهاء
ً
التماسا ومقرتحات إىل
وعلماء البالد
امللك عبد العزيز لتحويل اسم البالد
من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها
إىل اململكة العربية السعودية ووضع
نظــام للحكم وتــوارث العرش،
فوافق جاللــة امللك عبدالعزيز عىل
مقرتح أعيان ووجهاء وعلماء البالد
بتحويل اســم البالد مــن مملكة
الحجاز ونجد وملحقاتها إىل اململكة
العربية الســعودية ووضع نظام
للحكم وتوارث العرش.

تحديد يوم وطني للمملكة
بعد االطالع عىل املرســوم امللكي
رقم  2716القايض بتحويل اســم
البالد إىل اســم (اململكــة العربية
الســعودية) وبنــا ًء عــى قرار
مجلس الــوزراء رقم  394بتاريخ
1385/4/22هـ.
أصــدر جاللــة امللــك فيصل
خــال فــرة حكمــه وتحديدا ً
يف عــام 1385هـــ1965/م،
مرســومً ا ملكيًا برقم م 9/وتاريخ
1385/4/24هـــ بتحديــد يوم
وطني للمملكــة ليكون اليوم األول
من امليزان مطلع الســنة الهجرية
الشمســية املوافق  23سبتمرب من
السنة امليالدية.

وصــدر مرســوم ملكــي برقــم  2716وتاريــخ
1351/5/17هـ1932/م ،تضمن العديد من املواد منها ما ييل:
تحويل اسم البالد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إىل اململكة
العربية السعودية.
اتخاذ امللك عبد العزيز لقب ملك اململكة العربية السعودية.
يكون يوم الخميس املوافق 1351/5/21هـ املوافق لليوم األول
من امليزان يوما ً إلعالن توحيد البالد.
وبعد صدور املرسوم امللكي أرســل نائب امللك يف الحجاز األمري
فيصل خطابا ً إىل وزارة الداخلية بشــأن إعالن واعتماد تحويل
مســمى البالد من مملكة الحجاز ونجــد وملحقاتها إىل اململكة
العربية الســعودية ،كما أبرق األمري فيصل إىل األمراء يف املناطق
إلعالن ما ورد باملرسوم امللكي واعتماده والرتتيبات املتعلقة بذلك.
وفور إعالن توحيد البالد يف تاريخ 1351/5/22-21هـ1932/م،
عمت أرجاء البالد االحتفاالت التي أقيمت بهذه املناسبة ،حرضها
العديد مــن األمراء وأعيان ووجهاء املناطق وعلمائها ،كما ُرفعت
العديد من الخطابات إىل امللك عبد العزيز لتهنئته بتحويل مسمى
البالد.

يف عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز،
وتحديدا ً بتاريخ 1425/11/2هـــ2004/م ،صدر األمر
باعتبار اليوم الوطني للمملكة إجازة رســمية وذلك اعتبارا ً
من عــام 1426هـ2005/م ،وتم تعميم األمر عىل الوزارات
واملصالح الحكومية.
بعد هذا العرض املوجز للمراحل التي مر بها اليوم الوطني
تحتفل اململكة بعد أيام بمناسبة يومها الوطني ( ،)90وهي
مناســبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا ،ونحن نرى وطننا
الكريم يرتقي كل يوم إىل مزيد من التطور يف مختلف املجاالت
الحضاريــة والعلمية واالقتصادية ،ويقــدم تجربة تنموية
فريدة ،ليس فقط ملا حققته من مستويات قياسية من التقدم،
ولكن أيضا ً ملا استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست
روح االنتماء للوطن يف نفوس املواطنني جميعاً ،ونســأل الله
أن يحفظ لبالدنا قائد نهضتها خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز ومهندس النهضة ســمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان ،وأن يديم
عىل بالدنا األمن والتطور واالستقرار.
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المملكة تحتفي باليوم الوطني التسعين
المصدر :وكالة األنباء السعودية "واس"

يحتفي الوطن قيادة وشــعبا ً يوم
األربعــاء  6صفر 1442هـــ املوافق
 23ســبتمرب 2020م ،باليوم الوطني
التسعني للمملكة العربية السعودية ،بعد
اإلعالن التاريخي للملك عبد العزيز بن
عبد الرحمن آل سعود  -رحمه الله – عن
توحيد بالدنا املباركة تحت راية "ال إله
إال الله محمد رسول الله".
يوم الوطــن الذي أطلــق فيه امللك
املؤســس اســم (اململكــة العربيــة
السعودية) عىل أرجاء البالد ،بعد جهاد
استمر اثنني وثالثني عامً ا ،أرىس خالله
قواعد هذا البنيــان عىل هدى كتاب الله
الكريم وسنة رسوله األمني  -صىل الله
عليه وســلم  -ســائ ًرا يف ذلك عىل نهج
أسالفه من آل سعود.
دولة ً
ونشأت آنذاك ً
فتية تزهو بتطبيق
رشع اإلسالم ،وتصدح بتعاليمه السمحة
وقيمه اإلنســانية يف كل أصقاع الدنيا
نارش ًة السالم والخري والدعوة املباركة
ً
باحثة عن العلم والتطور سائر ًة بخطى
ٍ
حثيثة نحو غد أفضل لشــعبها ولألمة

ولد امللك املؤســس يف مدينة الرياض عام
1293هـ بحســب ما ورد يف مجلد طبعته
دارة امللك عبد العزيز عن ســرة وشخصية
امللــك عبد العزيــز ومراحل بنــاء الدولة
السعودية الثالثة.
ومدينة الرياض تقع يف وســط الجزيرة
العربية بنجد ،وكان أقدم ذِكر ملوقع الرياض
يف املصادر التاريخية يعود إىل عام  715ق م،
وذلك يف سياق ذكر مدينة حجر التي فقدت
قيمتها يف القرن العارش الهجري ،وتناثرت إىل
قرى صغرية مثل :العود ،والبنية ،ومعكال،
والصليعــاء ،وجربة ،وهــي أماكن ال يزال
ً
معروفا إىل اآلن يف مدينة الرياض.
بعضها
وخضعــت الريــاض لحكــم الدولة
السعودية األوىل والثانية ،ثم عادت لحكم
الدولة الســعودية الثالثة عىل يد امللك عبد
العزيز آل ســعود  -رحمــه الله  -عام
1319هـ.
والغــرو أن يرصَّ امللك عبــد العزيز –
رحمه الله – عىل إعادة الرياض التي تعد
امتدادًا تاريخيًا ملســرة اآلباء واألجداد،
وولد وترعرع فيها ،ونهل من علمائها بعد
أن عهد به والده اإلمــام عبد الرحمن بن
فيصل آل سعود – رحمه الله – إىل القايض
عبد الله الخرجــي لتعليمه القرآن الكريم
والقراءة والكتابة وهو يف سن السابعة من
عمره ،ويف سن العارشة تلقى تحصيله يف
الفقه والتوحيد عىل يد الشيخ عبد الله بن
عبد اللطيف آل الشيخ ،وبالتوازي مع ذلك
كان امللك عبد العزيز يتعلم ركوب الخيل،
ومهارات الفروسية.
وتأثرت شــخصية امللك عبــد العزيز
كثريًا بشــخصيّة والده اإلمام عبد الرحمن
الفيصل – رحمهما اللــه – حيث كان أبًا
ً
وُمعلمًــا ً
وصديقــا البنه ،فضالً عن
وأخا
شــخصية والدته األمرية سارة السديري
التي كانت من أكمل النساء عقالً وتدبريًا،

اإلسالمية والعالم أجمع.
ويستذكر الســعوديون يومً ا مجيدًا
ً
شامخا
أضحى فيه اإلنســان السعودي
يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة
راشدة جعلته أول أهدافها نحو تطويره
وتمكينــه لريتقي بني شــعوب العالم
بكل فخر وعــزة ،حامالً لقب "املواطن
السعودي".
ويســتحرضون هذه املناســبة وهم
يعيشــون اليوم واقعً ا جديــدا ً حافالً
باملرشوعات التنموية الضخمة التي تقف
شــاهدًا عىل تقدم ورقي اململكة أسوة
بمصاف الدول املتقدمة.
لقــد ارتســمت عــى أرض اململكة
العربية الســعودية ملحمــة جهادية
تمكن فيها امللك عبد العزيز آل سعود -
رحمه الله  -من جمع قلوب أبناء وطنه
وعقولهم عىل هدف واعد نبيل ،وبتوفيق
الله وبما حباه من حكمة وصل امللك عبد
العزيز إىل إرساء قواعد وأسس راسخة
لوطن الشموخ قادته لنرشْ العدل واألمن
ممضيًا من أجل ذلك سنني عمره.

ويعيــش أبنــاء اململكة
صور ومالحم ذلك التاريخ
وأكفهم مرفوعــة اليوم
بالدعــاء إىل لله  -عز وجل
 أن يجزي امللك عبد العزيز رحمه اللــه  -خري الجزاء،فلــه الفضل بعــد الله فيما
نحــن فيه من نعــم كثرية،
يرفعــون أكفهم بالدعاء
لكل ملوكنا الذين تعاقبوا
خدمة لإلسالم واملسلمني
 رحمهــم الله جميعً ا -ولقائد مســرتنا وحامي
بالدنا ومصــدر فخرنا خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز
آل ســعود  -حفظه الله  ،-ذلك االسم
الذي جمع يف حروفه الخمســة صفتني
قل أن يتصف بهما حاكم أو قائد ،وهما
"الســلم واألمان" ..ندعو لسلمان؛ ألنه
جنح باململكة نحو سلم يتمتع به جميع
مواطنيها ،وألنــه نرص املظلوم ووقف
مع الجار يف سلمه وأمنه.

المؤرخ الصيني البروفيسور يانغ يان هونغ الذي قال
عنه" :لقد كان الملك عبد العزيز أحد العباقرة الذين

قدموا ألممهم وأوطانهم خدمات جليلة بجهودهم
الجبارة التي ال تعرف الكلل أو الملل

وكان محبًا إلخوتــه (خالد ،فيصل ،فهد،
محمد ونورة) ،لكن عالقته باألمرية نورة -
رحمها الله  -كانت أكثر حميمية ،واحتلت
مكانة كبرية يف نفسه  -رحمه الله  ،-حتى
إنه ينتخــي بها بالقول" :أنا أخو نورة أنا
أخو األنوار" ،ويحرص عىل زيارتها يوميًا
يف منزلها.
وللملك عبد العزيز شخصية قوية آرسة
ومهابة تأثر بها كل من قابله ،ويف املقابل
كانت له صورة باســمة مرشقة بأسارير
مته ّللة بما عُ رف عنه  -رحمه الله  -من لني
الجانب والتواضع واملرح ،وعدم تك ّلفه يف
الحديث مع أبناء شعبه ورعيته ،فضالً عن
كرمه وسخائه مع الجميع ،فلم يكن مل ًكا
فقط ،بــل كان رب أرسة ومحبًا للجميع،
ورجالً قدوة يف أفعاله وسلوكياته.
وأبهرت شــخصية امللك عبــد العزيز
الكثري مــن املفكرين واملؤرخني يف العالم،
ومنهم املؤرخ الصيني الربوفيســور يانغ
يــان هونغ الــذي قال عنــه" :لقد كان
امللك عبــد العزيز أحد العباقــرة الذين
قدموا ألممهم وأوطانهــم خدمات جليلة
بجهودهم الجبارة التي ال تعرف الكلل أو
امللل ،وأثروا يف تطور املجتمعات البرشية
وتقدمها نحو الغاية املنشــودة ،وسجلوا
مآثر عظيمة يف الســجل التاريخي املفعم
باألمجاد الخالدة".
ووصف الدكتور فون دايزل النمساوي
الذي زار اململكة عــام 1926م امللك عبد
العزيز – رحمه الله – بالنابغة ،مستشهدًا

بالقول" :إذا عرفتم أن ابن ســعود نجح يف
تأليف إمرباطورية تفوق مساحتها مجموع
مساحات أملانيا وفرنسا وإيطاليا معً ا بعد
أن كان زعيمًــا يأتمره عــدد من الرجال
وتمكن بمســاعدتهم من اسرتداد الرياض
عاصمة أجداده ،لم يداخلكم الشك يف أن هذا
الرجل الذي يعمل هذا يحق له أن يُســمّ ى
نابغة".
وعــرف عن امللك عبــد العزيز احرتامه
الكبري للعلماء طيلة فــرة حياته – رحمه
لله – ،فكان يقدمهم عىل إخوته يف مجلسه،
ويســتمع إليهم ،ومبعث ذلك إيمانه التام
بقيمة العلم والعلماء وأثرهم يف الحياة ،وأن
احرتامهم وحسن العالقة بهم واالستئناس
بآرائهم واجب تمليه العقيدة اإلسالمية التي
ً
مطبقا ملنهجها – رحمه الله – يف حياته
ظل
الخاصة والحيــاة العامة يف البالد ،ومىض
عىل ذلــك النهج من بعــده أنجاله امللوك
الربرة.
وم ّر امللك عبد العزيــز  -رحمه الله -
بأحداث ومحطات متعددة يف حياته كانت
مؤثرة يف بناء شخصيته الف ّذة خاصة منذ
أن بلغ ســن الخامســة عرشة ،لكن هذه
األحداث أسهمت يف صقل شخصيته حيث
تع ّلم منها الصرب والقوة واإلقدام.
وع ّد املؤرخون خروج امللك عبد العزيز،
مع والــده اإلمام عبدالرحمــن – رحمهما
اللــه – وبعض أفراد أرستــه من الرياض
عام 1308هـ الحــدث األصعب يف حياته،
وكانت محطتهــم األوىل بعد الرياض واحة

ونستذكر يف هذا
التقرير القليل من تفاصيل
شــخصية امللك عبد العزيــز بن عبد
الرحمن الفيصل آل ســعود ،مؤسس
وطننا الكبري اململكة العربية السعودية
القائد امللهــم جيالً بعد جيل ،فهو الذي
أفنى عمــره – رحمه الله – يف مواجهة
تحديــات الحياة يف الجزيــرة العربية
التي كانت ترزح قبل أكثر من تســعة

"يربين" يف األحساء ثم البحرين إىل
أن وصلــوا فيما بعد إىل الكويت
واستقروا بها عدة سنوات ظل
فيها امللــك عبدالعزيز معلق
القلب بالرياض.
و"يربين" التي اتخذها
امللك املؤســس مق ًرا له
لتنفيذ خطته يف إعادة
الرياض تعد واحً ة من
واحات األحساء بمحاذاة
رمال الربع الخايل من
الشمال.
وعندما بلغ امللك
عبدالعزيز ســن
العرشين من عمره
وهــو يف الكويت
توجه يف الخامس
من شهر رمضان
عــام 1319هـ
إىل الريــاض يف
رحلة بطولية قاد
مسريتها بصحبة
رجالــه ليتمكنوا
بفضــل اللــهتعاىل -من اخرتاق
جوف الصحراء
التــي تلتهــب
رمالهــا تحــت
أشــعة الشمس
الحّ ارة ،صائمني
رمضان لربهم،
قبــل أن يأتي
عليهــم يــوم
العيد وهم يف
موقــع يطلق
عليــه "أبو
جفان".

عقود تحــت وطأة
التناحر والخـــوف والهلع
وشــظف العيش ،ليؤســس -بفضل
الله تعــاىل -دولة فتيــة تتمتع باألمن
واالطمئنان والخــرات الوفرية ،ويقف
لها العالم احرتامً ا وتقدي ًرا.
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ويف اليوم الرابع من شهر شوال من عام
1319هـ وصل امللك عبدالعزيز ورجاله
إىل "ضلع الشقيب" الذي يبعد عن مدينة
الرياض نحو ســاعة ونصف مشيًا عىل
األقدام ،ومــن الضلع تقدموا إىل الرياض
التي دخلها امللك عبدالعزيز بذكاء القائد
املحنك وأعاد األمور إىل نصابها الصحيح
بعد عملية بطولية حاميــة الوطيس لم
ً
طويل ،طوى خاللها امللك عبدالعزيز
تدم
ً
زمن العهد الغابر يف الرياض ،معلنا بداية
العهد الزاهــر يف نجد بعد أن بايعه أهايل
الرياض وأعيانها عــام 1320هـ أمريًا
عىل نجد وإمامً ا ألهلها ،وذلك عقب صالة
الجمعة يف ساحة املسجد الكبري بالرياض،
فدبّ االستقرار السيايس يف مدينة الرياض
بعد ســنني من االضطراب ،وكانت وحدة
الحكم من أهم العوامل التي مهّ دت دخول
الرياض مرحلة جديدة من النمو االزدهار
الحضاري.
وتم ّكن امللك عبدالعزيز آل ســعود –
رحمه الله – بفضل الله تعاىل عرب رحلة
طويلة أضنــاه فيها طول امليش والتفكري
من مللمة شــتات البالد ،وإعــادة األمن،
والتصدي للفوىض التي كانت ســائدة يف
الجزيرة العربية آنــذاك ،وأصبح بمحبة
الناس مل ًكا لدولة سهر عىل بنائها وأوجد
نظامها حتى أصبــح لها مواقف مرشّ فة
مع األمتني اإلســامية والعربية والعالم
أجمع.
واهتم امللك عبدالعزيز بتطوير البالد،
فأصدر مرســومً ا ملكيًا يقيض بتحويل
اســم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد
وملحقاتها) إىل اململكة العربية السعودية،
وذلــك يف  21جمــادى األوىل  1351هـ
املوافق األول من برج امليزان  23سبتمرب
1932م.
ووجه امللك عبدالعزيز عند بداية تنظيم
الدولــة باالهتمــام بالحرمني الرشيفني
وتوسعتهما ،وخدمة الحجاج واملعتمرين،
فضالً عن البدء يف فتح املدارس ،وإنشاء
املستشــفيات ،وبناء القــرى ،وإصالح
الرتبة ،وتوطني البادية ،والتنقيب عن مياه
الري من أجل دعــم الزراعة ،بيد أن هذه
الجهود كانت تتطلب توفري املال لتنفيذها.
وتماشيًا مع الرغبة يف النهوض بالبالد،
بــدأت يف خريف عــام 1933م عمليات

من الضلع تقدموا إلى الرياض التي دخلها الملك
عبدالعزيز بذكاء القائد المحنك وأعاد األمور
إلى نصابها الصحيح بعد عملية بطولية حامية
طويل
ً
الوطيس لم تدم
التنقيب عــن النفــط يف بعض أرايض
اململكة ،لكن مضــت أربعة أعوام عجاف
لم تثمر أعمالها عــن الوصول إىل نتيجة
إيجابية مرضية الكتشاف مكامن النفط،
إىل أن ق ّرر الخرباء التنقيب حول برئ ماء
يف منطقة تســمى "عني جت" كان امللك
عبدالعزيز قد ّ
توقف عندها عام 1319هـ
يف طريقه من الكويت إىل الرياض ،فكانت
املفاجأة وجود النفــط عىل عمق  5آالف
قدم تحت األرض.
وانتعشت األرض الصحراوية بخروج
الذهب األســود الذي حــوّل الصحراء
القاحلة املؤنســة بهدير الرياح إىل مدينة
ممتلئة بالعمال واملهندسني وخرباء النفط.
ويف عــام 1939م ضــخ النفط أول
بشائره يف احتفال شهده امللك  ،ليستهل
بعدها مرشوعــات الدولة التي خطط لها
رحمه الله.
وكان اهتمام امللك عبدالعزيز – رحمه
الله – بالشــأن الخارجي بنفس اهتمامه
بالشــأن الداخيل ،حيث كان يتعامل مع
جميــع دول العالم بدبلوماســية عالية
املســتوى آخذًا بعني االعتبار اســتقالل
اململكة برأيهــا واختيار طبيعة عالقاتها
مع الدول دون اإلخالل بمكانتها الدينية
والحضاريــة والثقافية وهــو ما جعله
محبوبًا من مختلف قــادة دول العالم،
وأصبح حديث اإلعالم العربي واإلقليمي
والدويل يف ذلك الوقت.
ويف شــهر محرم من عــام 1373هـ
ترجل الفارس امللك عبدالعزيز عن صهوة
جواده بعد أن اشــتد عليه املرض أثناء
إقامته يف الطائف.
ويف فجر الثاني من شهر ربيع األول من
عام 1373هـ املوافق  9نوفمرب 1953م
فاضت روحه – رحمه الله  -إىل بارئها.
تُويف – رحمه الله – بعد أن ســار يف
رحلة طويلة عــاش فيها أعظم األحداث،
وواجه أكرب التحديات ،لكنه ترك لألجيال
من بعده إرثًا عظيمً ا يهنأ فيه الجميع بني
أحضان دولة ّ
أسست عىل التوحيد لتظل –

بفضل الله  -يف نماء مستمر ،وأمن وخري
وسالم حتى وقتنا الحارض.
وُوري جثمــان امللــك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل ســعود – رحمه الله  -يف
مقربة العود وسط مدينة الرياض.
وقد اهتم امللــك عبدالعزيــز بجمع
املؤلفــات العلمية خالل حياته عىل الرغم
من انشــغاله بمرحلة بناء الدولة يف ذلك
ً
شغوفا باالطالع عىل الكتب
الوقت ،فكان
العربية املعنيــة بمختلف العلوم خاصة
العلوم الرشعيّة وطباعــة معظمها عىل
نفقته وتوزيعها مجانًا لالستفادة منها،
ّ
ليتحقق حاليًا رصد  1468مجلدًا ناد ًرا يف
مكتبته الخاصة.
وتناولت ُكتب ودوريــات مكتبة امللك
عبدالعزيــز الخاصة يف مقرهــا بدارة
امللك عبدالعزيز بالرياض معارف نادرة
ومتميّــزة يف مجاالت العلــوم الرشعية
والرتاجم والجغرافيا والتاريخ اإلسالمي
والعــام واللغة العربيــة وآدابها مرتّبة
وفق فهرســة رقمية تسهّ ل عىل الباحثني
والدارسني عناء البحث يف املجاالت العلمية
والفكرية واإلسالمية.
وعدّت املكتبة مصد ًرا مهمً ا من مصادر
التاريــخ الحديــث يف اململكــة العربية
السعودية ،خاصة ما يتعلق بعالقة امللك
عبدالعزيز  -رحمه الله  -بالعلم واملعرفة،
كما تحمــل كتبها يف طياتهــا وأغلفتها
عبارات وشواهد تاريخية س ّ
طرها العديد
من املؤرخــن واملؤلفــن املعروفني يف
العاملني العربي واإلسالمي يف ذلك الزمان.
وحرص امللك عبدالعزيز  -رحمه الله
 أثنــاء حياته عىل نرش الكتب وطباعتهاوتوزيعها عىل النــاس عامة وطلبة العلم
خاصة يف داخل اململكــة وخارجها ،كما
ســاعد بعض املؤلفني عىل االستمرار يف
نشــاطه العلمي من خالل رشاء نســخ
عديدة من الكتب املطبوعة وتوزيعها عىل
نفقته الخاصة.
ّ
وتخصصت الكتب التي أمر بطباعتها
امللك عبدالعزيــز إبّان فــرة حياته يف

مصنفات العقيدة والتفسري والفقه ألعالم
الســلف مثل :الشــيخ أحمد بن حنبل
وشيخ اإلســام ابن تيمية وتلميذه ابن
القيم والشــيخ ابن قدامة املقديس ،ومن
بينها كتابــا "املغني" و "الرشح الكبري"
اللذان ُطبعا عىل نفقــة امللك عبدالعزيز
عام 1340هـ ،كما شــملت الكتب التي
ُ
ّ
تخصصات اللغة العربية وآدابها،
طبعت
والتاريخ اإلسالمي ،والجغرافيا.
وقد طبعــت تلك املؤلفات املنشــورة
عىل نفقة امللك عبدالعزيز  -أســكنه الله
فســيح جناته – يف مطابع عــدة منها:
املطبعة املصطفويــة يف بومباي بالهند،
ومطبعــة القرآن والســنة يف أمرتســد
بالهنــد ،ومطبعتي املنــار والنهضة يف
مــر ،ومطبعتي االعتــدال والرتقي يف
دمشق ،واملطبعة السلفية يف مكة املكرمة
والقاهــرة ،ومطبعــة أم القــرى بمكة
املكرمة.
وتوثّق دارة امللــك عبدالعزيز تاريخ
الدولة السعودية وحكامها لتكون مرجعً ا
مهمً ــا وملهمً ا يف متابعــة تلك البطوالت
التي باتت شــاهدًا عىل عظم الرؤية نحو
تأسيس دولة تعانق السماء كلما تقدم بها
التاريخ.
ومع مطلع العــام 1440هـ أطلقت
دارة امللك عبدالعزيــز مرشوعا ً توثيقيا ً
بمناســبة مرور  200عام عىل الرياض
عاصمــة للدولة الســعودية ،عبارة عن
خرائط وصــور ومخطوطات ومعلومات
عىل موقعها اإللكرتوني وحسابات الدارة
الرسمية عىل املنصات يف وسائل التواصل
االجتماعي.
وترصد الدارة خالل مرشوعها القيمة
التاريخيــة والجغرافيــة والسياســية
للرياض ،كعاصمــة واكبت قيام اململكة
العربية السعودية وتوحيد امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله ،-
حيث مــ ّرت الرياض بأحداث ذات أهمية
تاريخية نظرا ً ملوقعهــا الجغرايف املتميز
والعوامــل الطبيعية التي حباها بها الله،

وهو ما يشري إىل تسميتها باسم الرياض،
مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت
بها املدينة.
وعرضــت الــدارة صــدور األمــر
امللكي بإعالن توحيد البالد وتســميتها
باســم اململكة العربية الســعودية عام
1351هـ1932/م ،وتــوّ ج هذا اإلعالن
جهود امللك عبد العزيز الرامية إىل توحيد
البالد وتأســيس دولة راسخة تقوم عىل
تطبيــق أحكام القرآن والســنة النبوية
الرشيفة ،وبهذا اإلعالن أصبحت الرياض
عاصمــة اململكــة العربية الســعودية
التي أصبحت دولة عظيمة يف رســالتها
وإنجازاتها ومكانتها اإلقليمية والدولية.
ووظفت الدارة عرب مرشوعها التوثيقي
بمناســبة مرور  200عــام عىل اختيار
الرياض عاصمة للدولة الســعودية لغة
الصورة وتسلســل األحــداث والحقب
الزمنيــة عــى مدينة الريــاض ،إىل أن
أصبحــت اليوم واحدة مــن أرسع مدن
العالم يف النمو واالزدهار ،محققة يف عهد
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبد العزيز آل ســعود وسمو ويل عهده
األمني -حفظهما الله -مستوى عاليا من
التطور يف شتى املجاالت.
وأنهــت دارة امللك عبــد العزيز عرب
هذا املرشوع واملحتــوى اإلثرائي الرسد
املعريف ملا تشــهده مدينة الرياض حاليا ً
من طفرة كبرية ونهضــة عمرانية ،بما
يضمن املســتقبل املــرق ألبناء الوطن
ويحقق الفائــدة لألجيال القادمة ويؤمِّ ن
لها العيش الرغيد تحــت مظلة القيادة
الرشيدة  -أيدها الله .-
وتعرض الدارة يف مناســبات الوطن
الفلم الوثائقــي املرئي عن توحيد اململكة
العربية الســعودية عىل يد املؤسس امللك
عبد العزيز الذي ترجم إىل عدة لغات عرب
موقعها اإللكرتوني www.darah.org.
 saوحســابها عىل "يوتيوب" ،و"فيس
بوك" وذلك عىل حلقات متتابعة تتضمن
األحــداث املختلفة التــي خاضها امللك
املؤســس ومراحل استعادته الرياض ،إذ
يُعد الفلم ضمن إصــدارات الدارة التي
توثّــق التاريخ الوطنــي والحفاظ عىل
املوروث الحضاري واملصادر التي تستند
إىل مرجعية راسخة وقوية.
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ويقف الباحثون واملؤرخون وقفة تأمل
وإعجاب يف تاريخ هذا الكيان الشــامخ
عىل البناء وتخطــي العوائق والصعاب
والتغ ُّلب عىل كل التحديات بفضل من الله
وتوفيقه أوال ثــم باإليمان القوي والوعي
التام بوحدة الهدف وصدق التوجُّ ه يف ظل
تحكيم رشع الله والعدل يف إنفاذ أحكامه
لتشمل كل مناحي الحياة.
يتأملــون ونحن معهم قيــام الدولة
السعودية األوىل 1157هـ بمنارصة اإلمام
محمد بن ســعود دعوة الشيخ محمد بن
عبد الوهاب الهادفة إىل العودة إىل اإلسالم
الصحيح وتصحيح املعتقدات مما شابها
من الشبهات ،حيث تعاهدا  -رحمهما الله
 عىل التعاون للعودة باملجتمعيف جزيرةالعرب إىل عقيدة اإلسالم كما كانت عليه
يف صدر اإلســام ،وسارا عىل هذا السبيل
لتحقيق هذا الهدف الكبري.
بعد ذلك تتابع جهاد آل سعود منطلقني
من ذات الهدف فلم تنطفئ جذوة اإليمان
يف قلوب الفئة املؤمنة بانتهاء حكم الدولة
الســعودية األوىل بعد زهاء ستة وأربعني
عاما بسبب التدخل األجنبي.
وىف العــام 1240هـ ،قامــت الدولة
الســعودية الثانية بقيادة اإلمام املؤسس
الثاني تركي بن عبــد الله بن محمد بن
ســعود -رحمه الله  -الذي واصل ومن
بعده أبناؤه نهج أســافهم نحو ثمانية
وستني عامً ا.
وبزغ فجر اليوم الخامس من شــهر
شــوال من العام 1319هـ إيذانًا بعهد
جديد حيث اســتعاد املوحّ د الباني امللك
عبد العزيز  -رحمه الله  -مدينة الرياض
مل َك آبائه وأجداده يف صورة صادقة من
صور البطولة والشجاعة واإلقدام فوضع
أوىل لبنات هذا البنيان الكبري عىل أســس
قوية هدفها تحكيــم رشع الله والعمل
بكتابه وســنة رســوله  -صىل الله عليه
وسلم .-
ويميض بنا هذا التاريخ الجميل لنعيش
معاني قوة الرجل الباني املؤســس امللك
عبد العزيــز ورجاله الذين عىل ال ّرغم من
ق ّلة عددهم وعتادهم انطلقوا من الرياض
بذلك اإليمان الصادق يف جهاد حتى جمع
الله بهم الصفــوف وأرىس دعائم الحق
والعدل واألمن واألمــان لتتوحد القلوب
عىل كتاب الله وســنة نبيه  -عليه أفضل
الصالة والســام  -وكذلك أرجاء البالد،
حيث أينعت حينها تلك الجهود أمنًا وأمانًا
واســتقرا ًرا وتحققت لحمة وطنية تسري

العدد  06 | 108صفر  23 | 1442سبتمبر 2020
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

إنني أود أن يكون اتصالي بالشعب وثيقاً دائما
ألن هذا أدعى لتنفيذ رغبات الشعب ..لذلك
سيكون مجلسي مفتوحا لحضور من يريد الحضور

عىل هدي الكتاب والسنة.
ً
وانطالقا من النهج اإلســامي القويم
دعا  -رحمه اللــه  -إىل التعاون العربي
والتضامن اإلســامي وأســهم فاعالً يف
تأســيس جامعة الدول العربية ويف األمم
ً
مؤسســا ،كما ســجّ ل له
املتحدة عضوًا
التاريــخ مواقف مشــهودة يف كثري من
األحــداث العاملية والقضايــا اإلقليمية
والدولية.
وانتهج امللــك عبد العزيــز بن عبد
الرحمن آل سعود  -رحمه الله  -يف تعامله
مع مواطنيه سياســة قائمة عىل الشورى
وعىل التناصح مع الرعية واغتنام الفرص
لتبادل الرأي والنصح مسرتشدًا بما جاء
به ديننا اإلسالمي الحنيف.
وكان لهــذا النهج القويم الذي ســار
عليه امللــك عبدالعزيز وتبعــه يف ذلك
أبناؤه من بعده األثر الكبري فيما تعيشــه
اململكة من تطــور كبري قائم عىل تعاضد
الدولة واملواطنني ،وتجســيدا ً لهذا النهج

كانت لقاءات امللك عبدالعزيز مســتمرة
ومتواصلة مع املواطنني يقدم لهم النصح
ويســدي لهم التوجيه وعىل الرغم من أنه
كان يعمــل أكثر مما يقــول إال أنه ترك
لنا كلمات خالدة فكلمتــه موقف يُلتزم
به ونهج يّقتدى به وحــق يُصدّع باطل
األعداء.
ويف الخطاب الذي ألقاه امللك عبدالعزيز
 رحمــه الله  -يف الجلســة االفتتاحيةملجلس الشــورى يف الســابع من ربيع
األول من عام 1349هـ املوافق األول من
أغســطس 1930م يتضح مدى إدراكه
أمور الدولة صغريهــا وكبريها وحرصه
التام عىل تقدُّم هذه البالد ورقي شــعبها
حيث قال  -رحمه الله  -مخاطبا أعضاء
املجلــسّ :
"إن أمامكم اليوم أعماال ً كثرية
من موازنــة للدوائر الحكومية ونظم من
أجل مشــاريع عامة تتطلب جهودًا أكثر
من جهود العام السابق ّ
وإن األمة تنتظر
منكم ما هو املأمول منكم من الهمة وعدم

إضاعة الوقت الثمــن إال بما فيه فائدة
البالد املقدسة".
وحرص امللك عبدالعزيز  -رحمه الله -
عىل إرساء مبادئ السياسة السعودية من
منطلق تعاليم الدين اإلســامي الحنيف،
حيث أصبحت هي النهــج الذي يتوخاه
يف كل عالقاتــه وتعامالتــه مع اآلخرين
ومن خالل هذا النهج اكتســبت السياسة
السعودية الصدق والوضوح الذي تسري
عليه حتى اليــوم يف تعامالتها مع الدول
ّ
كافة.
ويف ذلك يقول امللك عبدالعزيز مخاطبًا
أعضاء مجلس الشــورى ومحــ ّددًا لهم
الطريق الصحيح الذي يسلكونه واملنهج
الســوي الذي يســرون عليه" :وإنكم
تعلمون ّ
أن أســاس أحكامنا ونظمنا هو
الرشع اإلســامي وأنتم يف تلــك الدائرة
أحرار يف َس ِّ
ــن كل نظــام وإقرار العمل
ً
الــذي ترونه موافقا لصالــح البالد عىل
ً
مخالفا للرشيعة اإلسالمية
رشط أال يكون

ألن العمــل الذي يخالف الرشع لن يكون
مفيدًا ألحد والرضر كل الرضر هو السري
عىل غري األساس الذي جاء به نبينا محمد
 صىل الله عليه وسلم ."-كلمات وضع فيها قائد اإلصالح وموحِّ د
هذه البالد تعاليم اإلســام دائمً ا نصب
عينيه ويعطيها األولوية يف جميع مناحي
الحياة فما يتفق مع اإلسالم يأخذ به وما
يتناىف مع اإلسالم يرتكه غري مأسوف عليه.
ويواصل امللــك عبدالعزيز خطابه إىل
أعضاء مجلس الشــورى يحثّهم فيه عىل
تأمني راحة الحجــاج ،حيث يقول" :وال
أحتاج يف هذا املوقــف أن أذكركم ّ
أن هذا
البلد املقدّس يتطلــب النظر فيما يحفظ
حقــوق أهله وما يؤمِّ ــن الراحة لحجاج
بيت الله الحــرام ولذلك فإنكم تتحملون
مســؤولية عظيمة إزاء ما يعرض عليكم
من النظم واملشــاريع سواء كانت تتعلق
بالبالد أو بوفود الحجاج من حيث اتخاذ
النظم التي تحفظ راحتهم واطمئنانهم يف
هذا البلد املقدّس".
وقد أدرك امللك عبدالعزيز بحنكته أن
التالحم والتواصل بني القيادة والشــعب
وسياســة الباب املفتوح هما من أفضل
السبل وأنجعها لخدمة الوطن واملواطنني
ولتقدم البــاد ورقيها ،ففي الحفل الذي
أقامه امللك عبدالعزيز يف جده يف الخامس
والعرشيــن من محرم عــام 1355هـ
املوافق الســابع عرش من أبريل 1946م
بمناسبة انتهاء موسم الحج وقرب سفره
إىل الرياض ،قال رحمه الله" :املقصد من
اجتماعنا الليلــة أن نتناصح ونتعاضد
ويطلع كل منا عىل ما عند اآلخر من جهة
ومن جهة أخرى لنودعكم ألننا عىل جناح
سفر وسنغادر هذا البلد قريبًا وإنه ليُع ّز
علينــا مغادرته ولكــن املصلحة تقيض
بهــذه التنقالت ثم هناك مســألة أحب
أن أرشحها لكم ألن يف نفيس منها شــيئًا
 ...أنا ال أحب أن أشــق عىل الناس ولكن
الواجب يقيض بــأن أصارحكم ..إننا يف
أشــد الحاجة إىل االجتماع واالتصال بكم
لتكونوا عىل علم تام بمــا عندنا ونكون
عىل علم تام بما عندكــم ،وأود أن يكون
هذا االتصال مبارشة ويف مجليس لتحملوا
إلينا مطالب شعبنا ورغباته وتحملوا إىل
الشــعب أعمالنا ونوايانــا ..إنني أود أن
يكون اتصايل بالشــعب وثيقا ً دائما ألن
هذا أدعى لتنفيذ رغبات الشــعب ..لذلك
سيكون مجليس مفتوحا لحضور من يريد
الحضور".
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من أقوال المؤسس" :إن خدمة الشعب واجبة علينا لهذا فنحن نخدمه
بعيوننا وقلوبنا ونرى أن من ال يخدم شعبه ويخلص له فهو ناقص"
واســتمرارا عىل نهجــه الكريم يف
توجيه النصح للرعية ورشح مالها وما
عليها قال -رحمه اللــه -يف الخطاب
الذي ألقاه يف الحفــل التكريمي الذي
أقيم عىل رشفه بمناســبة ســفره إىل
الرياض يف الثاني من صفر 1355هـ
املوافــق للرابع والعرشيــن من أبريل
1936مّ :
"إن عىل الشعب واجبات وعىل
والة األمر واجبات ..أما واجبات الشعب
فهي االســتقامة ومراعــاة ما يريض
الله ورســوله ويصلح حالهم والتآلف
والتآزر مــع حكومتهــم للعمل فيما
فيه رقي بالدهــم وأمتهم  ...إن خدمة
الشعب واجبة علينا لهذا فنحن نخدمه
بعيوننــا وقلوبنا ونرى أن من ال يخدم
شعبه ويخلص له فهو ناقص".
ومن ذات املنطلق الذي أدار به امللك
عبدالعزيز شؤون بالده ومواطنيه بنى
رحمه الله عالقات بالده مع أشــقائها
العرب واملســلمني وأقام عالقات قوية
مع املجتمع الدويل.
وكان رصيحً ا يف تعامله مع القضايا
التي تهم أمته عــى ُّ
الصعُ د كافة وقد
أثبتت األحداث املتعاقبــة حتى يومنا
هذا رؤيته الصائبة ونهجه الصحيح يف
أقواله وأفعاله فكانت تلك الرؤية وذلك
النهج القاعدة واألســاس القويم الذي
تســر عليها اململكة يف جميع تعاملها
داخليًا وخارجيًا.
ورحل والدنا امللك عبدالعزيز  -رحمه
الله  -بعد أن أرىس منهجً ا قويمً ا سار
عليه أبناؤه من بعده لتكتمل أطر األمن
والسالم وفق املنهج والهدف نفسه.
وكان امللك ســعود بن عبدالعزيز آل
سعود  -رحمه الله  -أول السائرين عىل
ذلك املنهج والعاملــن يف إطاره حتى
برزت مالمح التقــدم واكتملت هياكل
عدد من املؤسسات واألجهزة األساسية
يف الدولة.
وجــاء من بعــده رائــد التضامن
اإلسالمي امللك فيصل بن عبدالعزيز آل
سعود  -رحمه الله  -فتتابعت املنجزات
ّ
الخية وتوالت العطاءات وبدأت اململكة
يف عهــده تنفيذ الخطط الخمســية
الطموحة للتنمية.
وتدفقت ينابيع الخــر عطا ًء واف ًرا
بتســ ِّلم امللك خالد بــن عبدالعزيز آل
ســعود  -رحمه الله  -األمانة فتواصل
البناء والنمــاء خدمة للوطن واملواطن
بخاصة واإلســام واملســلمني بعامة
واتصلت خطط التنمية ببعضها لتحقق
املزيد من الرخاء واالستقرار.
وازداد البناء الكبري ع ًزا ورفعة وساد
عهد جديد مــن الخري والعطاء والنماء
واإلنجاز بعد مبايعــة خادم الحرمني
الرشيفني امللك فهــد بن عبدالعزيز آل
ســعود  -رحمه الله  -مل ًكا عىل البالد،
حيــث تميــزت اإلنجــازات يف عهده
بالشــمولية والتكامل لتشــ ّكل عملية
تنمية شــاملة يف بناء وطــن وقيادة
حكيمة ف ّذة ألمة ّ
جسدت ما اتصف به

 رحمه اللــه  -من صفات عديدة منأبرزها تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله
وتفانيه يف خدمة وطنه ومواطنيه وأمته
اإلسالمية واملجتمع اإلنساني أجمع.
وشــهدت اململكة العربية السعودية
يف عهد خــادم الحرمني الرشيفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود  -رحمه
اللــه  -املزيد من املنجــزات التنموية
العمالقة عىل امتداد الوطن يف مختلف
القطاعات التعليمية والصحية والنقل
واملواصالت والصناعة والكهرباء واملياه
والزراعة واالقتصاد.
ونعيش اليوم جميعنا حارضً ا ممي ًزا،
ونتطلع ملســتقبل أكثر تميّ ًزا ،تملؤنا
الثقة بعنوان املرحلــة خادم الحرمني

الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز
آل ســعود ،الذي يبــذل – أيده الله -
منذ توليه الحكم  ،جهدًا يف امليض قدمً ا
بمسرية الوطن ،فقد تعدّدت نشاطاته يف
مختلف املجاالت عىل املستويني الداخيل
والخارجي ،سبقها مهام ومنجزات يف
مراحل مختلفة خالل تقلده  -رعاه الله
 العديد من املناصب.ويف مملكتنــا الغالية يحــق لنا أن
نفاخر بأن القلوب توحَّ دت عىل كتاب
الله وسنة نبيه محمد  -صىل الله عليه
وســلم  ،-ونزداد فخ ًرا حينما نشاهد
املواطن يتفيأ األمن واألمان وكذا الحاج
واملعتمر والزائر.
واليوم تم ُّر بنا مناسبة اليوم الوطني

ً
مرشقا أرســاه
ونحن نعيــش واقعً ا
املؤســس الباني امللك عبــد العزيز،
نستعيد مناقب ذلك البطل ،الذي قال:
"أنا لســت من رجال القــول الذين
يرمون اللفظ بغري حســاب ..أنا رجل
عمل إذا قلت فعلت وعيب عيل يف ديني
ورشيف أن أقول قــوال ً ال اتبعه بالعمل
وهذا يشء ما اعتدت عليه وال أحب أن
أتعوده أبدًا".
نعــم كان صادق القــول ..إذا قال
عمل وإذا عمل أنجــز ..كان صاحب
مبدأ وصاحب منهج سار عليه أبناؤه
من بعده ُمتَتَبِّعِ ــن خطاه مع إضافة
املزيد من اإلنجازات التي تسجل لهم يف
التاريخ بمداد من ذهب.

تمر بنا
اليوم ُّ
مناسبة اليوم
الوطني ونحن
واقعا
نعيش
ً
مشرقا أرساه
ً
المؤسس الباني
الملك عبد العزيز
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عمداء جامعة القصيم :اليوم الوطني يعيد لنا ذكرى أمجاد الوطن والتالحم
بين قيادة المملكة وشعبها تجلى في أعظم صوره خالل أزمة كورونا
 90نعمة

المحبة الصادقة للوطن

د .فهد بن سليمان األحمد
عميد عمادة القبول والتسجيل

د .خالد بن عبد العزيز أبا الخيل
عميد كلية الشريعة بجامعة القصيم

 90عاما ً مــن عمر هذا الوطن
الكبري مرت ..كانت مليئة بالكفاح
والصمــود واإلنجاز ..كانت كلها
نعم ترتى وفضائــل ال تعد وال
تحىص ،بدأها املؤســس – طيب
الله ثراه – باعتقاد راسخ وإيمان
صادق وعزم ال يلني ،وسار عليها
أبنــاؤه الربرة مــن بعده ،حيث
وضع املؤســس قاعدة االنطالق
فقال قولته املشهورة" :وإن أول
يشء نحافظ عليــه ونَعض عليه
بالنواجذ ونحــارب دونه -ولو
أهل األرض -هــو ديننا ووطننا،
وهذان األمران ال نقبل فيهما قوالً،
وال ترصفاً ،وال هوادة .وإننا نبذل
النفس والنفيــس دونهما ألنهما

عظيمــان عندنــا ،وال يمكن أن
نتخىل عنهما وال قيد شعرة».
وكانت هذه الكلمات العظيمة
عقيدة راســخة لهــذه البالد،
ونرباســا ً يســتيضء بها األبناء
الربرة ،إذ الحفاظ عىل الدين هو
حفاظ عىل هــذا الوطن يف الوقت
نفسه ألن الدين أساس هذا الوطن
وقاعدة وجــوده ،فلم نكن نحلم
بهذا الوطن العظيــم إال بالدين
الذي حماه وكــف أيدي الناس
عنه ،والحفاظ عىل هذا الوطن هو
حفاظ عىل الدين ألنه ال يســتقيم
حال الناس يف معاشهم ومعادهم
دون وطن يكتنفهم ويظلهم.
أدام اللــه عىل هــذا الوطن

نعمتــه وحرس قادتــه الكرام
الكبار خادم الحرمني الرشيفني
وسمو ويل عهده األمني ،ومتعهم
الله بالصحــة والعافية ،وحمى
الله هذا الشــعب الكريم النبيل،
وأغدق عليهم من الخري والربكات
والرحمات.

يوم االنتماء لهذا الوطن المعطاء

أ.د .محمد بن ابراهيم الدغيري
عميد الدراسات العليا

يف هذه األيام ،تحل علينا ذكرى
تاريخية عزيزة عىل قلوبنا يفتخر
فيها كل أفــراد املجتمع بجميع
أطيافه وهي ذكرى اليوم الوطني
لوطننا الغايل ،الــذي وحد فيها
جاللة امللك عبــد العزيز بن عبد
الرحمن آل سعود  -طيب الله ثراه
 هذا الكيــان العظيم وأعلن فيهميالد اململكة العربية الســعودية
دولة رائدة وقائدة عىل مســتوى
العالم.
وهذا العام الجديد عام يضاف
إىل التاريخ املجيد للوطن ،وصفحة
مضيئة تضاف إىل ســجل حافل
باإلنجازات والخري والسالم ،فمن
نعم اللــه عز وجل عىل هذه البالد
الطاهــرة أن اختصهــا بقيادة
حكيمة راشــدة ســعت والزالت
لالرتقاء بهذا الوطن ومواطنيه إىل
أعىل املستويات بقيادة ملكنا  -أمد

الله بعمره  -امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود.
ويف الســنوات األخرية ،ارتفع
سقف طموحات مملكتنا الغالية
برؤية أمري الشباب وقائد املسرية
التطويرية صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان ويل عهد
اململكــة – حفظه اللــه  -رؤية
الوطــن  2030ومــا تضمنته
مــن برامج وخطــط ومبادرات
متنوعة تشــمل مختلف امليادين
العلمية واالقتصاديــة والثقافية
والحضارية ،مقدمة تجربة تنموية
فريدة للبنية التحتية ومشــاريع
النهضة الحضارية ،معربة عن نقلة
نوعية يف مختلف األصعدة ،إضافة
إىل النهضة العلمية والبحثية التي
قادت اململكة إىل املنافسة يف جميع
مجاالت العلم واملعرفة ،فالجامعات
اليوم هي املحرك والداعم لحارض

يطيبُ يل أن أتقــدّم بمدادٍ من التهاني الكريمــة لخادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية
السعودية ،ولســمو ويل عهده صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان ،عىل مرور تســعني عامً ا عىل توحيد هذه البالد املباركة تحت
راية مؤسسها امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.
وقد أصبحت بالدنــا بحم ِد الله يف طليعة العالم تعليميًا واقتصاديًا
ُ
وســنة رسوله صىل الله عليه وسلم ،يف
واجتماعيًا ،يجمعنا كتابُ الله
مود ٍة ورحمةٍ  ،وطاعةٍ لوالة األمور ،تمثلها املواطنة الصالحة التي يتحلّ
بها أهل هذه البالد.

وأخريا :كن إيجابيا فاعال مشجعا
لغــرك يف التكاتــف واملحافظة
عىل اللحمة وقطــع الطريق عىل
الحاقديــن الذين ال هــم لهم إال
مصالحهم الشخصية والوصول إىل
أهدافهم وزرع أفكارهم وإياك أن
تكون تربة صالحة لهم ،واستشعر
النعمة التي أنت فيها واإلمكانيات
التي ســخرت لك وإياك أن تكون
متذمرا ال تعرف معروفا وال تسدي
نصحا وانقــد نقــدا هادفا عرب
الوسائل املرشوعة.

نعتز بماضي الوطن ونتباهى بحاضره المشرق
عميد عمادة تقنية المعلومات
د .فهد محمد المنصور

ومستقبل مملكتنا العزيزة.
وبهذه املناسبة الغالية ،أتقدم
بخالص التهنئة لخادم الحرمني
الرشيفــن ،وســمو ويل عهده
األمني – حفظهما الله – وللشعب
السعودي الكريم بهذا اليوم ،داعيا
الله أن يحفظ بالدنا ويديم علينا
نعمة األمن واالستقرار وأن نعود
ملثل هذه الذكرى ومملكتنا الغالية
شــامخة يف ســماء املجد يف ظل
قيادتها الرشيدة إنه سميع مجيب
الدعاء.

واجتماعيا
واقتصاديا
تعليميا
بالدنا في طليعة العالم
ً
ً
ً
الدكتور ياسر محمد الغفيلي
عميد كلية العلوم واآلداب في محافظة عقلة الصقور

اليوم الوطنــي يوم كل مواطن
ينتمي إىل تــراب مملكتنا الغالية،
ً
وطن نشــأنا نردد حبه كل صباح
ً
ً
ٌ
مجدا رفعة ونماء ..وطن أينما نويل
نرى إعجابا ً وتقدير فخرا ً واعتزازا
(نحن سعوديون) ،وحقيقة الوالء
واملحبة للوطن ليــس كلمة تقال
أو شعارا يرفع فحسب ،وإنما هي
انتماء حقيقي وشعور صادق نابع
من قناعــة صادقة ومحبة لكل ما
من شــأنه رفعة هذا الوطن قيادة
وأرضا وشعبا.
وحتى يكــون االنتماء مخلصا
اجعله حقيقا نابعــا من التدين
الحق لله والنصــح واملحبة لوالة
األمر والدعــاء لهم تعبدا لله بحبه
((ما أطيبَك من بلدٍ! وما أحبَّك إيل َّ!
ولوال أن قومــي أخرجوني منك،
ُ
سكنت غريَك))؛ رواه الرتمذي،
ما
وكان صىل الله عليه وسلم يقول يف
الرقية(( :باسم الله ،تُ ْرب َُة أ َ ْر ِضنا،

ور َ
يق ُة بَعْ ِضنا ،ي َْش َفى سقيمُنا بإذن
ِ
ربنا))؛ رواه البخاري ومسلم.
إننــا يف ظــل هــذه الجائحة
(كورونا) مثلنا أعىل قمة الهرم يف
التالحم والرتابط والتكاتف امتثاال
وانتظاما ومسؤولية مجتمعية.
إن لنــا أن نفخر بمــا حققته
دولتنا من سبق يف التعامل مع هذه
الجائحة حتى سبقت بذلك الدول
التي كنا نعتقد أنها مثالية.
إننــا نعي أن املحبــة الصادقة
للوطن تعنــي أن نكون فاعلني يف
املجتمع مستشــعرين للمسؤولية
نقدر ممتلكاته ونستشعر نعم األمن
واألمان والعيش الرغيد يف ظله.
أيها الشباب والشابات إياكم أن
تسلموا عقولكم ملن يريد اخرتاقكم
فريسم للواحد منكم أهدافا خادعة
ويزعم أنه يريــد أن يصل به إىل
الحرية واالســتقاللية عرب دعوات
مغرضة تلبس لباسا براقا.

يعيــش وطننــا الغايل يف
هذا اليوم أجــواء ذكرى اليوم
الوطني الـ  90لهــذا الوطن
الشــامخ ،ذكــرى ســطرها
مؤسسه يف سبيل ترسيخ أركان
هذا الوطن وتوحيده ،وها نحن
نقف اليوم أمام هذا الوطن بكل
الفخر واالعتزاز نعتز بماضيه
ونتباهــى بحــارضه املرشق
لنعرب بما يف صدورنا من تقدير
لبالدنا فيمــا تنعم به من أمن
واســتقرار ،وما تشــهده من

تطور وازدهار يف شتى املجاالت
والقطاعات حيث أولت للتعليم
حيزا ً ليكون رافدا ً يســاهم يف
تعزيز مجتمــع املعرفة وتقدم
املجتمع والتحــول إىل العالم
الصناعي والرقمي.
وبهــذه املناســبة يرسني
ويرشفني يف هذه املناســبة أن
أرفع أســمى آيات التهنئة إىل
مقام خادم الحرمني الرشيفني
وويل عهده األمني حفظهما الله
وإىل كافــة زمالئي منســوبي

ذكرى عـــزّ وافتخار
عميدة كلية التأهيل الطبي
د .أشواق بنت صالح الشريدة

نحتفي هذا العام باليوم الوطني التسعني ،وهي ذكرى عـــــ ّز
وافتخار خالدة يف قلوب الشعب السعودي ،ومناسبة عظيمة تُ ً
جسد
مسرية رائدة من التنمية املســتدامة واإلنجازات الوطنية الشاملة
التي انطلقت عىل يد املؤســس املغفور لــه امللك عبد العزيز طيب
الله ثراه وأبنائه املؤسسني الذين نجحوا بتكاتفهم يف إرساء بنيان
الدولة لتصبح يف مصاف الدول املتقدمة.
وبهذه املناســبة ،أرفع أســمى آيات التهاني والتربيكات ملقام
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود،
وويل عهده األمني األمري محمد بن ســلمان ،ســائلة املوىل أن يديم
عىل وطننا الغايل نعمة األمن واألمان واالســتقرار والعزة والتمكني
والتقدم واالزدهار.

جامعة القصيــم بقيادة معايل
رئيس جامعــة القصيم وإىل
كافة أبناء هذا الوطن.
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طموحات المواطن وقدرات الوطن

قصة ملهمة

د .سليمان بن عبد الله السحيباني
عميد كلية الحاسب

الدكتور محمد بن فهد الشارخ
المشرف العام على فرع الجامعة الجنوبي

إن لهذه البالد املباركة قصة
ملهمة منذ تأسيســها عىل يد
املوحد غفر الله له جاللة امللك
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل
سعود وحتى يومنا هذا ..بالد
حباها الله بنعم زاخرة وقيادة
مباركة ومقدســات طاهرة
وشعب هممه تناطح السحاب
وال تعرف املستحيل ..وعندما
يكــون الحديث عــن الوطن
يصبح الحديث ذو شجون..
ويف ذكرى اليــوم الوطني
التسعني لبالدنا واالحتفاء به
يف ظــل قيادة حكيمــة من
لدن خادم الحرمني الرشيفني
امللــك ســلمان بن عبــد
العزيــز آل ســعود صاحب
الحزم والعــزم ،وويل عهده

األمني صاحب الســمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن
عبد العزيز آل ســعود قائد
الرؤية الطموحــة ومبدعها،
حيث تأتــي هــذه الذكرى
الغاليــة علينــا جمعيا تحت
ظروف اســتثنائية يمر بها
العالم يف ظل جائحة كوفيد-
 ١٩إال أن قيادتنا الرشــيدة
أثبتت وأبهــرت العالم أجمع
بمســتو ى ا ال حرت ا فية يف
التعامــل مع األزمات كما هي
عادتها منذ تأسيســها ،حيث
كانت اململكة يف مصاف الدول
األوىل التــي ســاهمت يف كل
املجاالت لتجــاوز هذا الوباء
العاملي.
إن لهــذا الوطــن رجال

يقدمون النفيس والغايل ذودا ً
عــن قيادتهم ومقدســاتهم،
حاملني الراية خرضاء خفاقة
يف كل املياديــن فهــي بالد
محصنة بــإذن اللــه تعاىل
بحفظه ثــم بوعي شــعبها
وعزيمــة رجالهــا ،أدام الله
هذه البــاد منــارة مرشقة
للعلم واالزدهار ومنبع السالم
للعالم أجمع.

د .أحمد بن عبد الكريم الحركان
عميد كلية إدارة األعمال بمحافظة الرس

نحتفي يف هذا اليوم العزيز بذكرى
تأســيس اململكة العربية السعودية،
ذلك اليــوم الذي نشــأت فيه دولة
مواكبة للتطــور والنهضــة ،بدأها
املغفور له امللك املؤســس عبد العزيز
بن عبد الرحمن آل ســعود ،وواصل
أبناؤه من بعده اســتكمال مســرة
التطور عــى مدى 90عامًــا حافلة
باإلنجازات والتنمية ،فكانوا خري خلف
لخري سلف.
وتأتي ذكرى العام الـ  90يف ظل
قيادة خــادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو

ما يليق به ،وال يسعني إال أن أسأل الله
تعاىل أن يحفظ لنا هذا الوطن املعطاء
وقادته ويعم علينا األمن واألمان.

د .نصار بن صالح النصار
عميد كلية االقتصاد واإلدارة

يختلف هذا العام عما سبق من
أعــوام ،فقد ألقى الوبــاء العاملي
بظالله عىل كافــة مناحي الحياة،
لكن من رحم املعاناة تولد اإلنجازات
العظيمــة ،وال غرو بأن كل محايد
يشــيد بإدارة قيادتنا الرشــيدة
لهذه األزمة ،وال يراودنا الشك بأن
اقتصاد بالدنا املباركة ســيعاود
النمو بوترية متسارعة بعد انحسار
هذه الجائحة بإذن الله ،لذا فلنغتنم
مناســبة اليوم الوطني للتفكر بما
تم تحقيقه من مكتسبات ولننطلق
منها بكل عزم وتصميم نحو املزيد
من الرقي والرخاء بإذن الله.

نهضة تنموية شاملة على كافة األصعدة
يرسنـــــي ويطــــــيب
يل أن أرفــع أســمى آيــات
والتربيــكات إىل
التهانــي
مقام ســيدي خادم الحرمــن
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز آل سعود –حفظه الله-
وويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبــد العزيز -حفظه اللــه -
بمناسبة اليوم الوطني التسعني
لوطننا الغايل.
ونحــن نحتفــل بيومنــا
الوطني هــذا العام والوطــن
يعيش بقيــادة والة أمرنــا –
حفظهــم اللــه -نهضــة
تنموية شــاملة عىل كافــة

األصعدة ويف شــتى املجاالت
ممــا كان لــه األثر الكبــر
واملبــارش يف تحقيق الرفاهية
ورغد العيش والصحة وجودة
الحيــاة يف ظل رؤيــة اململكة
 ،2030وقد أولــت حكومتنا
ً
بالغــا
الرشــيدة اهتمامً ــا
وقدمت دعمً ا ســخيًا للتعليم
ليحافظ عىل استمراره بجودة
عالية يف ظــل جائحة فريوس
كورونــا ،وذلك بمــا وفرته
حكومتنــا الرشــيدة من دعم
واســتثمار لتمكني الجامعات
من اســتخدام أحدث التقنيات
يف التعليــم اإللكرتوني والتعلم
عن بعد   .

حفظ الله وطننا الغايل تحت
ظــل حكومتنــا الرشــيدة
بقيادة ســيدي خادم الحرمني
الرشيفني وويل عهده األمني وأدام
الله علينا األمن واألمان ومزيد من
اإلنجــازات والنجاحات ململكتنا
الحبيبة.

صفحة مضيئة في سجالت تاريخ الوطن المعطاء
د .عبد الرحمن بن إبراهيم العطية
عميد كلية الهندسة بعنيزة

نحو المزيد من الرقي والرخاء
ويرسني باألصالــة عن نفيس
ونيابة عن زمالئــي أعضاء هيئة
التدريس والطاقم اإلداري وأبنائي
الطالب والطالبات بكلية االقتصاد
واإلدارة بجامعــة القصيم أن أرفع
أســمى آيات التهاني والتربيكات
ملقــام خادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيز وويل
عهده األمني صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن عبد
العزيز بمناسبة اليوم الوطني ،وال
يفوتني أن أهنئ صاحب الســمو
امللكي أمري منطقة القصيم ونائبه
ومعــايل رئيس جامعــة القصيم

ســلمان بن عبد العزيز وسمو
ويل عهده األمني ســمو األمري
محمــد بن ســلمان بــن عبد
العزيز ،وأن يديــم عىل بالدنا
أمنها واســتقرارها وعزها يف
ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

د .عليان بن عالي الرشيدي
عميد كلية الصيدلة بعنيزة

90عاما حافلة باإلنجازات والتنمية
ً
ويل عهده األمري محمد بن ســلمان –
حفظهما الله – ،حيث تشــهد اململكة
العربية الســعودية تقدمًا ملموسً ا يف
كافة املجــاالت واألصعدة وفق رؤية
اململكــة  ،2030وال ســيما ما نراه
يف مواقعنا يف املؤسســات التعليمية
فاململكة يف تقدم مشــهود تســعى
إلخراج جيل متميــز يواكب تغريات
العرص الحايل.
وها نحن اليوم ،نعــر عما تكنه
صدورنا من والء ومحبة لهذا الوطن
الغايل الذي شهد قفزات هائلة خالل
سنوات قليلة ليقدم للمواطن السعودي

عام جديد يضاف إىل التاريخ
املجيد للوطــن ،وذكرى جديدة
لتوحيد هذا الكيان العظيم عىل
يد املغفور له – بــإذن الله –
امللك عبد العزيــز – طيب الله
ثراه – ،تعيد إىل األذهان عظمة
اإلنجاز ،الذي تــم بفضل الله
وقوته عىل يد املؤســس البطل
ورجاله املخلصني.
ويشكل يومنا الوطني مناسبة
مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا،
ونحن نرى وطننا الغايل يرتقي
كل يوم إىل مزيــد من التطور
والنمــو يف مختلف امليادين س
واء العلمية أواالقتصادية أوال

ثقافية أوالحضارية ،وتعــر ر
ؤية اململكة العربية الســعودية
2030م التي ستحقق– بمشيئة
الله – التقدم واالزدهار لوطننا
الغايل عن طموحــات املواطن
وقدرات الوطن ،وتحمل أهدافا ً
طموحة ســتتحقق بفضل الله
ثم بفضل ارتكازها عىل مكامن
القوة يف بلدنا الغايل ومن أهمها
العمــق العربي واإلســامي
وقدراته االســتثمارية الضخمة
وموقعه الجغرايف االسرتاتيجي.
الله ســبحانه
وندعــو
وتعــاىل أن يحفــظ خــادم
الحرمــن الرشيفــن امللــك

وأصحاب السعادة أعضاء مجلس
الجامعة وكافة منسوبيها وطالبها
بهذه الذكرى الغالية ،والله نســأل
أن يوفق والة أمورنا ملا فيه صالح
هذه البالد.

عام يملــؤه االزدهار يضاف
إىل تاريخ الوطن املجيد ،وذكرى
جديدة لتوحيــد الوطن العظيم
والتي بدأ مســرتها املؤســس
امللك عبد العزيز طيب الله ثراه،
وتحقق بسببها بعد توفيق الله
ســبحانه وتعاىل كل ما هو خري
لهذا الوطن من أمن واســتقرار
وازدهار ،واليــوم الوطني هو
مناســبة جليلة نتذكر فيها نعم
الله علينا ،الذي هيأ لهذا الوطن
قادة وحكاما ً أوفياء جعلوا رضا
الله غايتهــم ومصلحة الوطن
واملواطنني هدفهــم وفوق كل
اعتبار.
ويف هــذا العهد الزاهر لخادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان

بن عبد العزيز وبدعم ومؤازرة
سديدة من سمو ويل عهده األمري
محمد بن سلمان بن عبد العزيز
حفظهمــا الله اســتمر العطاء
والنمــو يف مختلــف املجاالت
وتحققت إنجازات تنموية كبرية
وإصالحات اقتصادية واســعة
عىل مختلف األصعدة وشــتى
املجاالت.
وإن أبهى صــور االحتفال
بذكرى هذا اليــوم الوطني هو
تأكيد االلتزام بتحمل املسؤولية
لكل فرد مــن هذا البلد املعطاء،
واملشــاركة يف التنمية الشاملة
العمالقة لهــذا الوطن العظيم،
وما ذاك إال وفا ًء ووال ًء ملشــاعر
الوطنية.

ويف الختام أدعــو الله العيل
القديــر أن يحفــظ قادتنــا
وبالدنا ،وأن يديــم عىل بالدنا
أمنهــا واســتقرارها وعزها يف
ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا
الرشيدة.
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الدولة المباركة ضربت أروع األمثلة في احترام اإلنسان
أ.د .فريد بن عبد العزيز الزامل السليم
عميد كلية العلوم واآلداب بعنيزة

يف كل عــام مفخــرة
جديدة ،إنجــاز يُحقق،
عقبة تُذلــل ،هدف يُنال،
قد تحل أزمة ،أو تصيب
جائحــة ،أو تتعثر خطة،
ولكن تعــود املحن منحً ا،
وكم تمر الشــدائد ،فترس
املآالت ،بفضل الله وكرمه.
اليوم الوطني التسعون،
يأتي بعد عام من اإلنجاز
يف أحــوال اســتثنائية،
رضبت فيهــا هذه الدولة
املباركــة أروع األمثلة يف
احرتام اإلنسان ،ورعاية
املواطن واملقيم ،لم يثنها
حال اقتصادي ،أو سبب
مادي ،عن جعل اإلنسان

هــو أول اهتماماتهــا،
وسالمته أعىل أهدافها ،إن
تســابقت يف هذا سبقت،
وإن راهنت كسبت.
اليوم الوطنــي يربط
فخــر التاريخ بنشــوة
الحارض ،يصــل األمس
باليــوم ،يف عقــد مــن
املفاخر منضــود ،وحبل
من اإلنجــازات ممدود،
بناء متواصل ،يكمل األو َ
ل
التايل ،وشعاره:
نبني كما كانت أوائلنا
تبني ونفعل (فوق) ما
فعلوا
حفظ اللــه هذه الدولة
املباركــة ،تحــت قيادة

خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبد
العزيز ،وسمو ويل عهده
صاحب الســمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان
حفظهما الله ،وسددهما
وحمى الله البالد من كل
سوء.

ذكرى عزيزة على قلب كل مواطن مخلص
عميدة كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء
د .عائشة بنت ناصر البطاح

إنه ليوم عــز وفخر لكل
مواطــن ،يوم تتجــدد فيه
ذكرى عزيزة عــى قلب كل
مواطــن مخلــص ،تلك هي
ذكرى توحيد اململكة العربية
الســعودية عــى يــد قائد
املســرة املغفور له -بإذن
الله -امللك عبد العزيز ،التي
تحكي كفاح األجداد واآلباء،
لتصنع مجدا شامخا بشموخ
صناعه ،مجدا صلبا متماسكا
بتماســك قادته وشــعبه،
ليبقى عىل مر األزمنة.
هذا املجــد العظيم الذي
تأُســس عىل أ ُ
ســس متينة،
ٍ
وقيم سامية أساسها عقيدة

التوحيــد الخالصــة ،فكان
توحيــد اململكــة تحت راية
التوحيــد بقيــادة حكيمة
بدأها املؤســس وســار عىل
نهجه أبنــاؤه ملــوك هذا
البلد ،لتصبــح اململكة دولة
عظيمة لهــا اعتبارها وثقلها
يف كافة املجاالت سياســية
واقتصادية.
وال شــك أن هذه املناسبة
هي مناســبة لشــحذ الهمم
ملواصلة املســرة عىل خطى
راســخة وقيــم وإيمان ال
يتزعــزع يقودهــا حكام
هذا الوطــن لتحقيق الحياة
الكريمــة ،واالرتقاء بالوطن

واملواطن ،وما تشهده اململكة
اليــوم يف كافة املجاالت ،ويف
التعليم خاصة خري شــاهد
عىل ما حققه توحيد اململكة.
دمت يــا وطنــي يف عز
وشــموخ ،ولتهنأ يا وطني
بيومك املجيد.

د .فهد بن محمد المندرج
عميد كلية العلوم

وطني ..اململكة العربية
الســعودية ..وطني أيها
الوطــن الحاضن للمايض
والحارض واملستقبل
تسعون عامً ا عىل وحدة
اململكة العربية السعودية،
تسعون عامً ا من الشموخ
والتقدم.
تســعون عامً ــا ويتوىل
قيادتــك ملــوك الحزم
والعــزم ،ابتــدا ًء مــن
مؤسسها امللك عبد العزيز
رحمــه اللــه ،وإىل خادم
الحرمــن الرشيفني امللك

ســلمان بن عبد العزيز،
ووىل عهده األمري محمد بن
سلمان حفظهما الله ،حيث
التمســنا منهما مشــاعر
األبوة واالهتمام بما قدماه
يف ظل الجائحة حمى الله
العباد والبالد منها.
فأنت يــا وطني وطن
االعتــزاز بــك واالنتماء
ألرضك.
كل عــام وأنــت تعانق
السماء مجدا ً وفخرا ً وعزاً.
كل عــام ويخلــد حب
الوطن أكثر مما مىض.

دمت يا وطنــي متفردا ً
بالحب والعطــاء ،متميزا ً
باآلمن والرخاء ،شــامخا ً
باملجــد والعــز يف ظــل
حكومتنا الرشيدة.

تاريخ خالد وحاضر مشرق

د .ماجدة بنت عبد الله العايد
عميدة كلية العلوم واآلداب بالنبهانية

ها نحن نحتفل بالذكرى
الـــ  90لتوحيــد هــذا
الوطن الشــامخ بتاريخه
ومنجزاته وماضيه الخالد،
وحارضه املــرق ،ونقف
بكل الفخر واالعتزاز أمام
هذا الوطــن الذي أضحى
مفخــرة يباهــي بها كل
مواطــن ومقيم عىل ترابه،
حيث تشهد بالدنا الغالية
وللــه الحمــد إنجازات
طموحــة وازدهارا تنمويا
متسارعا يف كافة املجاالت
بفضــل الله ،ثــم بدعم
قيادتنا الرشيدة.
ونحن نحتفي بهذا اليوم
العزيز عــى قلوبنا جميعا

لنتذكر ونســتلهم السرية
العطرة للملك املؤسس عبد
العزيز بن عبد الرحمن آل
ســعود ـ طيب الله ثراه
ـ الذي اســتطاع بحكمته
وشــجاعته توحيــد هذه
البالد املرتاميــة األطراف
حتى حل األمــن واألمان،
وجاء مــن عقبه من امللوك
الذيــن اســتكملوا لبنات
البنــاء واإلصالح والتطور
حتى وصلنــا إىل مراتب
متقدمة بني دول العالم.
واسأل الله العيل القدير
أن يحفــظ خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان
بن عبد العزيز آل سعود،

وويل عهــده األمني األمري
محمد بن ســلمان بن عبد
العزيــز ـ حفظهمــا الله
ـ ليواصال مســرة البناء
والتطوير بخطط طموحة
ســتحقق املزيد من الخري
والرفاهية للوطن واملواطن
يف كافة األصعدة.

صبح يتنفس

عشت يا وطني

أ .د .فهد الضالع
عميد عمادة خدمة المجتمع

د .هدى بنت محمد الغفيص
عميدة كلية العلوم واآلداب باألسياح

يف يوم الوطــن يتجدد العهد
بيننا وبني أرضنــا حبا وانتماءً،
ً
ميثاقا
ويجتمع الكل عىل قيادته
ووالءً ،ونعاهد بكل أطيافنا وطننا
عزمً ا ونهضة ومزيد اعتالءَ.
تمر األيام الصعبة عىل العالم
ويتقاســم وطننا مع اإلنسانية
قدرها بهــذا الوباء الذي حل وال
دافع لــه؛ إال أن إمكانات وطننا
وسواعد شــبابنا وصدق نيتنا
والجــد يف ســعينا؛ تتذلل معه

عاما من الشموخ والتقدم
تسعون ً

الصعوبــات ويركــب الجميع
الصعــب التزاما بخطــة البناء
والتطوير التي عاهدنا أنفســنا
عليها حكاما ومحكومني يف أرض
الحرمني ،يف إرصار وسعي ال يلني
عىل الوصول.
يف يومك يا وطني أقول:
سلمت عاليا حرا شامخا
وسلم أهلك بناة سعاة للمجد
عاليا
وسطرنا بجدنا وعلمنا وعملنا

نموذجا رائدا
عشت يا وطني وكل عام ونحن
يف حضنك ساملني آمنني.

يطل علينــا يومنا الوطني
بصبح يتنفس ..ونعم ترتى من
كل منذ عهد املؤسس ..فال نامت
أعني الجحود وال الحسود.
بني فتــح الرياض عىل يدي
امللك عبد العزيــز رحمه الله
وبني فتــح اآلفــاق والتنوع
والعلوم وتثبيت اليد الراسخة
بالتجديد وحرب الفساد ،بارقة
مباركة وسحب ممطرة لم تزل
تسقي مواطن اململكة العربية
السعودية عرب مراحله وأطواره
وتطوره.
اململكة العربية السعودية..
يكتــي الحرب بهــاء وجالال

وجماال حني يســوق حروف
األوزان واأللــوان بني يديك..
ألنك العقيدة والقيادة والتأريخ
والوالء والفخار ..وأنت املايض
والحارض واملستقبل.
الدعوات املغرضة ..اختالل
األمن ..كورونــا والتعامل مع
األزمة ..تمر بك األحداث وهي
عظيمة ووجهك وضاح وثغرك
باسم..
وتقييــد النعمــة يكون يف
شكرها والحفاظ عليها ومراعاة
حق الله تعاىل وتبارك فيها فلك
اللهم الحمد عىل نعمة الوطن
ونعمة األمن يف ظل قيادة خادم

الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بــن عبد العزيــز وويل عهده
األمني األمري محمد بن سلمان
بن عبد العزيز.
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يوم الوطن الغالي

لبنات الخير والعطاء والنماء

د .فهد بن محمد البجيدي
عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

تمر بنــا هــذه املناســبة
الوطنيــة الغالية ونحــن تغمرنا
مشاعر السعادة والفخر بانتمائنا
إىل وطننــا الحبيب ،الذي بذل كل
غايل ونفيس عىل مــدى  ٩٠عاما ً
من الحكم الرشيد ،منذ عهد امللك
املؤسس امللك عبد العزيز بن عبد
الرحمن آل سعود رحمه الله ،ومن
خالل الحكم العادل ألبنائه الربرة،
حيث يتبــن الحرص الشــديد
عىل تحقيق كل سبل الرخاء واألمن
والسعادة يف كل مناحي الحياة.

ونحن وللــه الحمــد اآلن
نشهد التطور والتقدم والتحديث
يف جميع مناحــي الحياة يف عهد
خادم الحرمني الرشيفني ســلمان
بن عبد العزيــز حفظه الله وويل
عهده األمــن األمــر محمد بن
سلمان حفظهما الله ،وال شك أن
املواطنني يشهدون بكل حب ووالء
هذه النقلــة النوعية للوطن يف كل
مجاالت الحياة الصحية والتعليمية
واالجتماعية والتي تضاهي الحياة
يف املجتمعات املتقدمة والتي تنعم

د .عبد الله بن صالح النفيسة
عميد كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة

بجودة حياة ،ونســأل الله دوام
أفراح الوطن وهــو ينعم باألمن
واألمان.

 90عاماً من العطاء واألمن والرخاء وبهمة حتى القمة
د .محمد بن علي السهلي
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

تتحىل اليــوم مملكتنا الغالية
بحلــة وطنية خــراء بهيجة
يتميــز عبــق شــذاها بذكرى
عظمــة إنجاز توحيد هذه البالد
عىل يــد املؤســس البطل طيب
الله ثــراه ورجالــه املخلصني
تحــت رايــة التوحيد ،وتضيف
صفحة للصفحات املضيئة املليئة
بســجالت اإلنجــاز والخــر
ذكــرى
والســام ،وتخلد
عطرة نتذكــر فيها نعمة من نعم
اللــه التــي من علينا بها يف هذا
الوطن املبارك يف أن هيأ لنا قيادة
حكيمة وحكومة وفية ،جعلتنا بال
شــك نفخر بمايض بلدنا العريق
ونعارص حارضه املرشق ونتطلع
ملستقبله الواعد.
اليــوم
وتأتي ذكــرى
الوطنــي الـــ  90يف مملكتنــا
الحبيبة لتبعث فينــا املزيــد من
الوفاء والــوالء والحب واإلخالص
الغايل وحكومتنــا
لبلدنــا
الرشيدة ،ولتشحذ الهمم والعزائم

ملواصلة املســرة املوفقة بخطى
ثابتة وبهمة حتــى القمة وبثقة
يف توفيــق اللــه وبتفانــي أويل
األمر ،فمنذ أرىس امللك املؤســس
طيب اللــه ثــراه قواعد الدولة
عــى
بهمة وحنكة وســار
نهجه أبنــاؤه فقــادوا البــاد
مــن بعــده يف مســرة تطوير
وازدهار بخطى موفقة حتى توفر
األمــن واألمان والعيــش الرغيد
والحياة الكريمــة ُكفلت لكل من
عاش عىل أرض هذه البالد املباركة
ويف زمن قيايس أذهل العالم.
واليــوم وطننــا الغــايل
يمــي بخطــى متســارعة
2030
نحو تحقيق رؤيــة
والتي تعد نقلة نوعية يف مســرة
العطــاء واإلنجاز واالســتقرار
واإلصالح يف وطننا الغايل بقيادة
حكيمة و ر ؤ ية ثا قبة مــن
قبل خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه
الله وويل عهــده األمني صاحب

د .خالد بن محمد الحميضي
عميد كلية التربية

الســمو امللكي األمــر محمد بن
سلمان بن عبد العزيز حفظه الله
واستمرارهما يف تلبية احتياجات
وتطلعــات املســتقبل تؤازرهما
سواعد شعب تفانى لخدمة دينه
ووطنه ووالة أمره.
وبهذه املناسبة نرفع أسمى آيات
التهاني والتربيكات ملقام ســيدي
خادم الحرمني الرشيفني وســمو
ويل عهــده األمــن ولحكومتنا
الرشيدة ولشــعبنا الويف ،ونسأل
الله أن يعيد لنا هذه املناسبة بالعز
والسؤدد وأن يحفظ بالدنا ووالة
أ مر نا و يد يم علينا ا أل مــن
واالستقرار.

عميد كلية الهندسة
الدكتور مشعل المشيقح

يُع ّد يوم  ٢٣من شهر سبتمرب
يوما ً مميّزا ً للمملكــة العربيّة
الســعوديّة ،حيث تــ ّم توحيد
أراضيها يف ذلك اليوم ،ويحتف ُل
الشعبُ الســعودي بهذا اليوم
الذي أعلن فيه امللك عبد العزيز
بن عبد الرحمن آل ســعود -
رحمه اللــه  -توحيــد بالدنا
املباركة تحت رايــة "ال إله إال
الله محمد رسول الله" بقيادة
حكومتنا الرشيدة.
وأثبت الشــعب الســعودي

الحرمــن الرشيفــن امللك
ســلمان بن عبد العزيز وويل
عهده صاحب الســمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن
حفظهما اللــه ،وأدام علينا
أمننا واستقرارنا.

في ذكرى يوم الوطن

 90عاماً من العطاء واألمن والرخاء وبهمة حتى القمة
للعالم أكمل بأنه عىل قلب رجل
واحد بقيادة خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز ،وويل عهده األمني األمري
محمد بن سلمان -حفظهما الله-
 ،حيث شــهدت اململكة العربية
السعودية يف هذا العهد امليمون
املزيد من املنجــزات التنموية
العمالقة عــى امتداد الوطن يف
مختلف القطاعات وعىل رأسها
قطاع التعليــم بقطاعيه العام
والجامعي ،ونشــهد عىل هذا

تحــل علينــا الذكــرى
التســعون لتوحيد هذا البلد
املعطاء ونحــن ننعم يف خري
ورخــاء ،بلدنا هــذا هو بلد
التوحيــد الذي أسســه قائد
املســرة امللك عبــد العزيز
رحمه الله ،ثم تواىل من بعده
أبناؤه من امللوك يبنون لبنات
متتاليــة من لبنــات الخري
والعطاء والنماء حتى وصلت
بالدنــا إىل ما وصلت إليه من
نمو وتطور.
وإن املتأمل يف مسرية هذا
البلد سوف يرى حجم العمل

الذي تســر به وفــق هذه
الرؤية املباركــة والخطوات
املدروســة لتحقيــق رؤية
اململكــة  ،2030وإن مــا
يمر بــه بــاد العالم أجمع
يف وقتنا الحــايل من ظروف
صعبة بسبب جائحة فريوس
كورونــا ،وما تــم عمله من
جهود مباركــة من بالدنا يف
مجابهة هــذا الفريوس ليس
عىل املســتوى املحىل فحسب
بل عــى املســتوى العاملي
ليجعلنا نشكر الله عىل نعمة
هذه البالد تحت قيادة خادم

اإلنجاز يف جامعاتنا السعودية
بجودة التعليم والبحوث العلمية
والخدمات املجتمعية.

يحتار املحــب لهذه البالد
يف هذه الذكــرى العزيزة يف
كيفية التعبري عن مقدار حبه
ووطنيته ووالئــه ،إنه الوطن
الذي كنا ومــا زلنا نعيش يف
أرضه ونتفيأ ظالله ونرتمي
يف حضنه ...
وطن من الله بنعم علينا فيه
ال تعد وال تحىص.
وطــن الكرامــة والعزة
والحــزم ،منبــع الحضارة
واالسالم.
تســعون عاما ً مــن املجد
والعطاء املتدفق.
بدأت بملحمة قادها املؤسس

امللك عبد العزيز آل سعود بعد
معاناة البــاد ويالت الحرب
والترشذم..
واليــوم يف ذكــرى الوطن
نحتفي بما وصلنا له من نماء
واســتقرار وأمن وبناء ،تحت
قيادة والدنــا خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيــز ،وويل عهده صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان مهندس رؤية اململكة
 ،٢٠٣٠التي تمثل مستقبلنا
وتطورنا العلمي والحضاري،
فهنيئــا لنــا مواطنــن
ومواطنات ،مقيمني ومقيمات

بقيادتنا الرشيدة ولندعو الله
بأن يحفظهم لنــا وأن يديم
ووطننا أمنا مطمئنا ،وأن يعيد
هذا اليوم علينا أعواما ً مديدة
ومملكتنا ترفــل بثوب العز
واملجد.

وطن العزة والكرم والكرامة
الدكتور جمال بن محمد السمري
عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس

يف الذكــرى  90ليومنــا
الوطني ،أترشف برفع تحياتي
املطــرزة بالذهــب واملعطرة
بالحــب واإلجــال والتقدير
لوطن العزة والكرم والكرامة،
يف يوم يلهم التاريخ بأســفار
من شــجاعة وإقــدام ،ترسد
لأليــام حكايــات البطولــة
والتضحية من أجل بناء رصح
شــامخ ينعم أبنائــه باألمن
واألمان والعيــش الرغيد تحت
قيادة ملك الحزم والعزم خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز سلمه الله الذي

يستمد الحكمة ونفاذ البصرية
والنظــرة الثاقبــة والطموح
العايل والهمة املتقدة حماســة
وعنفــوان من مؤســس هذا
الكيان املغفور لــه بإذن الله
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
الفيصل ال ســعود الذي جمع
الشــتات وضم األضداد ووحد
الرؤيــة واألهداف ،ليغســل
بالود والرتاحم رصاعات الثأر
املغمــوس بالكراهيــة والدم
ليجعــل بتوفيق اللــه الفرقة
توحد وبناء وراية يحملها جيل
إىل جيل يتســابقون يف حماية

حــدوده والذود عــن كرامته
ويبنون بســواعد فشتية وهمم
عالية ومعارف متجددة تواكب
العــر وطنهم املتدفق بالخري
والعطاء ويضحــون بالنفس
والنفيس من أجله.

 22اليوم الوطني 90

العدد  06 | 108صفر  23 | 1442سبتمبر 2020
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ

ﺗﺄﺳﺴـﺖ1157 :ﻫـ 1744 /م

أﺳـﺴـﻬــﺎ :اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد

ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ :اﻟﺪرﻋﻴﺔ

ﻋــﻤــﺮﻫــﺎ 76 :ﻋﺎم

ﻧـﻬـﺎﻳـﺘـﻬﺎ1233 :ﻫـ 1818 /م

ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:
اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد

اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد

اﻹﻣﺎم ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

1179 - 1157ﻫـ

1229 - 1218ﻫـ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﺎرﻳﺦ آل ﺳﻌﻮد ”ﺗﻮﻳﺘﺮ“

1218 - 1179ﻫـ

1233 - 1229ﻫـ
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اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺗﺄﺳﺴـﺖ1240 :ﻫـ 1824 /م

أﺳـﺴـﻬــﺎ :اﻹﻣﺎم ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ :اﻟـﺮﻳـﺎض

ﻋــﻤــﺮﻫــﺎ 69 :ﻋﺎم

ﻧـﻬـﺎﻳـﺘـﻬﺎ1309 :ﻫـ 1891 /م

ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:
اﻹﻣﺎم ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﻹﻣﺎم ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ

1254 - 1250ﻫـ 1282 - 1259 /ﻫـ

1288 - 1282ﻫـ

اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ

اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ

اﻹﻣﺎم ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ

1249 - 1240ﻫـ

1305 - 1293ﻫـ

اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
1309 - 1307ﻫـ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﺎرﻳﺦ آل ﺳﻌﻮد ”ﺗﻮﻳﺘﺮ“

1293 - 1291ﻫـ

اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ

1291 - 1288ﻫـ
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اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﺄﺳﺴـﺖ1319 :ﻫـ 1902 /م

أﺳـﺴـﻬــﺎ :اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ :اﻟـﺮﻳـﺎض

ﻋــﻤــﺮﻫــﺎ 123 :ﻋﺎم

ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

1373 - 1319ﻫـ

1436 - 1426ﻫـ

اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
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منسوبو جامعة القصيم :هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية
من مسيرة بالدنا الغالية ويمثل انطالقة متجددة لنهضة تنموية شاملة
تغربنا وتعلمنا!

وشعب وفي
وطن قوي..
ٌّ
ُّ

د .إبراهيم بن حمود المشيقح
األستاذ بقسم التاريخ

إن جمــال ذكــرى يومنا
الوطني  ،90وما نعيشه اليوم
ولله الحمد نحمل أمجاد املايض
األصيل ونعيــش واقعنا املزهر
ونتطلع ملستقبل مرشق جسدته
رؤية نهضة شــاملة  2030يف
كافة مناحي الحياة وخاصة يف
بناء اإلنســان لتؤكد للعالم كله
مدى اســتعدادنا ملواجهة كل
التحديات لتنميــة هذا الوطن
وتحويل هذا الحب الكبري وتلك
العالقة املتينة بــن املواطنني
ووالة أمرهم إىل حقائق ملموسة
عىل أرض الواقع.

إننا يف جامعة القصيم داخل
قاعاتهــا وأروقتهــا وندواتها
وجلساتها كلها مضاءة بأنوار
الوطن وحــب الوطن وتعزيز
االنتماء إليــه والدفاع عن ترابه
ومكتســباته ،أقول ذلك بكل
ثقة وأنا أتأمل تلك القيم داخل
الحرم الجامعــي والذي يؤكد
لنا أن يومنــا الوطني ينبع من
أعماق املواطــن ،لذلك علينا أن
نســتفيد منه يف تعزيز الوالء
والوحدة الوطنيــة ،فالجميع
مســؤول أمام الله عن حماية
دينهم ووطنهم ونكون منظومة

د .عبد الله الغفيص
رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وعضو هيئة التدريس بكلية
الهندسة بعنيزة

واحدة خلف قيادتنا ونشكر الله
الذي أنعم عىل هذه البالد باألمن
واالســتقرار تحت قيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بــن عبدالعزيــز وويل عهده
صاحب الســمو امللكي األمري
محمد بن سلمان وفقهم الله.

نحو مستقبل مليء بالتفاؤل
والنجاح

فهد بن علي المرزوق
عمادة التطوير والجودة

نحتفل بفــرح ورسور عارم
كل عــام جديد بذكــرى اليوم
الوطنــي التســعني للمملكة
العربية السعودية التي نستشعر
ذكراها العطرة من مؤسســها
البانــي لتأريخ عظيم امللك عبد
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
آل سعود الذي أرىس من خالله
دعائــم العــدل واالســتقرار
وتحكيم الرشيعــة الغراء لبناء
أمة واعدة ومستقبل زاهر.
إن مــرور هذه الذكرى علينا
هي نعمة ربانيــة تتجىل فيها
أعظم معاني الدعاء بأن يحفظ
هذه البالد حكومة وشــعبا من
كل سوء وبالء ،وأن يديم عليها

أمنها وأمانها واســتقرارها
تحت قيادة مــوالي خادم
الحرمني الرشيفــن امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل
ســعود يحفظه الله ،الذي
يواصــل بنــاء لبنات مجد
الوطن بكل عزيمة واقتدار ،آخذا ً
بيد عضــده ويل عهده صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الذي ال يألو جهدا ً إلكمال مسرية
املؤسس نحو مســتقبل ميلء
بالتفاؤل والنجاح ملا فيه خدمة
األمــة اإلســامية وخدمة هذا
الكيان العظيم (اململكة العربية
السعودية).

كما أن هــذه الذكرى العبقة
توجب عىل كل فــرد يقيم عىل
ظهرهــا أن يبتهــل إىل اللــه
ســبحانه وتعاىل أن يديم علينا
األمن والرخــاء والعافية ،وأن
يحفظ بالدنا من كل سوء ،وأن
يوفق قادتها إىل ما فيه خري لها
وملســتقبلها ،وأن يجعلنا دوما
ذخرا ً وســندا ً لنهضــة اململكة
ونمائها وازدهارها.

دمت يا وطني عالياً شاهقاً تعانق
السماء
د  /عبد السالم بن محمد المشيقح
مدير وحدة خدمة المجتمع
بكلية العمارة والتخطيط

يف هذا اليوم املشــهود لعام
١٣٥١هـــ املوافــق الثالــث
والعرشين من شــهر سبتمرب يف
عــام  1933ميالدياً ،تم توحيد
اململكة تحــت رايــةٍ واحدة،
للملك املؤســس عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل ســعود رحمه
الله وطيب ثراه ،وتم إعالن اسم
اململكة العربية الســعودية بدال
من مملكــة نجد والحجاز ،فهو

يوم مميز ذو أهميــةٍ كبرية يف
اململكة السعودية بعد أن كانت
مجموعة مــن املمالك تحكمها
دويــات ومجموعة من القبائل
املختلفة ،فكان هذا اليوم بداية
االزدهار والتطور يف اململكة.
أدام الله عزك يا وطني ،عاليا ً
شــاهقا ً تعانق السماء ،وحفظ
الله اململكة العربية الســعودية
وأراضيها املباركة الطاهرة أرض

الحرمني الرشيفني أطهر البقاع
املقدســة بهذه األرض ،واحفظ
اللهم مليكنا يا ربنا وأطل بعمره
وويل عهــده ووفقهما ملا تحب
وترىض ،اللهم آمني.

لكل منا طريقته الخاصة يف
التعبري عن حبه وعالقته بأرض
وطنه ،ومع اقرتاب اليوم الوطني
التسعون تلوح يف الذاكرة قصة
واقعية تجعلني أفتخر بوطني
وأعتز بأنني فرد من شعب هذه
البالد الطيبة والخرية.
يف فصل الشتاء لعام ٢٠١٧
وف أول درس ملادة اسرتاتيجيات
ِ
القيادة ،بدأ املحارض بســؤالنا
وكنا قرابة الثالثني طالبا وطالبة
من مختلف الجنســيات ،ما هو
الهاجس لدينا بعد التخرج من
مرحلتنا الحالية؟
الكل أجاب أن هاجسهم هو
العمل بغرض تســديد قرض
الرسوم الدراسية يف أرسع وقت
حتى ال تتضخم الفوائد عليهم،
وكان أحد الزمالء من دولة الهند
واسمه سيدارت ،قصته عجيبة
نوعا مــا! فهو طالــب ملرحلة
املاجستري ويلزمه تسديد قرض
الرســوم الدراسية خالل ثالث
سنوات من أول يوم درايس ،وقد
تخرج من مرحلته الدراسية من
ستة أشهر مضت ومىض معها
عبء الدراســة ،لكن تبقى له
عبء تسديد القرض ،إذ يف السنة

الثالثة قرر أن يحقق حلمه وهو
العمل يف رشكه أمريكية بهدف
الدخل العــايل بأمريكا والذي
سيســاعده عىل تسديد قرضه
بشكل كامل والعودة ألهله دون
أي عبء ،حقق رغبته وتوظف
بأحد الــركات األمريكية قبل
حدوث الفاجعة!
ففــي يــوم  ١٦ســبتمرب
 ،٢٠١٨ذهب ســيدارت للنزهة
وبالقرب من أحد أشهر األنهار
بوالية إنديانا ،ملمارسة رياضة
التجديــف (الكاياكينق) ومع
رسعة تدفق املاء ،انقلب مركبه
واحتبس بداخله وفارق الحياة.
فعال« ..ال أسوأ من حلم يسء
يالحقك صباحا فيصبح واقعا
أســوأ إذا أصبحت» ،هذا لسان
حال عائلتــه فبعد وفاته نرشوا
رابطا إلكرتونيا لجمع التربعات
املالية لتســديد قرضه الدرايس
الذي الحقه حتــى بعد وفاته
أو باألصح انتقل ســيدارت إىل
رب العاملني وانتقل عبأ الديون
لعائلته.
ومن ثــم ،فكرت يف نفيس لم
أكن أحمل هم البحث عن لقمة
عييش لتعينني عــى تحصييل

العلمي .فنحن ابتعثنا ومرافقينا
بربنامــج متكامــل تعليمي
ورعاية طبية ودراسية وبرواتب
شــهرية لنا جميعــا ألكثر من
عقد من الزمــن وألكثر من ٣٠
دولــة ،إنها فرصــة فتحت لنا
آفاق وأبواب العلم الكربى ،فما
تقدمه حكومتنا الرشــيدة من
بعثات لجميع املراحل الدراسية
وبرشوط تعترب معقولة مقارنة
بالدول األخــرى وبدون مقابل
فرصــة عظيمــة ،يلزمنا أن
نقدرها ونــرد الجميل للوطن.
فالشكر لله أوال ثم للقيادة التي
اختارتنا أن نكون سفراء للوطن
يف بلد الغربة.
قال املرحوم بإذن الله غازي
القصيبــي« :الوطن هو رغيف
الخبز والســقف ،والشــعور
باالنتماء والدفء واإلحســاس
بالكرامة».

منظومة واسعة من المشاريع
الكبرى والخدمات المتطورة
د .محمد بن سالم الشمري
وكيل كلية الصيدلة بعنيزة

أتقــدم بوافــر مــن الفخر
واالعتــزاز باليــوم الوطني الـ
" "90للمملكة ملــا وصلت إليه
من ازدهار ،وأرفع التهنئة لخادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ،وسمو
ويل عهده األمني -حفظهما الله -
وللشعب السعودي.
يح ُّل علينا اليوم الوطني هذا
العام واململكة تشــهد تحوالت
عظيمة تأتــي يف إطار انطالقة
متجددة لنهضة تنموية شــاملة
تســتلهم رؤاهــا مــن (رؤية

 ،)2030هــذا العهــد الزاهر
يشهد تأســيس مرحلة تاريخية
من مســرة بالدنا الغالية والتي
تكتيس بنهضة التطور والتنمية
عرب منظومة واسعة من املشاريع
الكربى ،والخدمات املتطورة التي
تنتظم مع بعضها البعض لدعم
اقتصادنــا الوطني ورفع كفاءة
التعليم والذي نتج عنه انضمام
جامعات ســعودية يف تصنيف
 QSالربيطانــي لســنة 2021
كأفضل  200جامعة عاملية.
هذا العام وطني يف رئاســة

مجموعة العرشين تحت عنوان
"اغتنام فــرص القرن الحادي
والعرشين للجميع" ،وهذا العهد
الزاهر يشهد تأســيس مرحلة
تاريخيــة من مســرة بالدنا
الغالية ،فحفــظ الله هذا الوطن
الغايل ووفق القيادة لكل خري.

العدد  06 | 108صفر  23 | 1442سبتمبر 2020
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

اليوم الوطني 27 90

ﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺖ ﺑﺨﻴﺮ

ﻳﺎوﻃﻦ

QU_UNI

QASSIMUNIV1

w w w.qu.edu.sa
#ﺟﺎﻣﻌﺔ ـــ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 28اليوم الوطني 90

العدد  06 | 108صفر  23 | 1442سبتمبر 2020
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

ألسر الشهداء والممارسين الصحيين الذين وافتهم المنية بسبب كورونا

معالي رئيس جامعة القصيم يوافق على إتاحة برامج عمادة
خدمة المجتمع بشكل مجاني
وافــق معــايل األســتاذ الدكتــور
عبد الرحمــن بن حمد الــداود رئيس
جامعة القصيم ،اليــوم األربعاء املوافق
1442/2/6هـــ ،عىل إتاحــة جميع
برامج عمادة خدمة املجتمع (الدبلومات
والــدورات املدفوعة وامتحانات كيوبت)
مجانا ً لجميع أبناء شهداء الواجب وأبناء
املمارسني الصحيني الذين وافتهم املنية
بســبب فريوس كورونا ،وذلك بمناسبة
ذكرى اليوم الوطني .90
من جهته ،أوضح األســتاذ الدكتور
فهد الضالع عميد عمادة خدمة املجتمع
بالجامعــة ،أن العمــادة تتميز بطرح
الربامج املدفوعة وهي التي تكون بمقابل
مايل يدفعه املســتفيدون ،ســواء كانت
هذه الربامج دبلومات وهي التي يرتاوح
الفصل فيها بقيمة من  5000إىل 6000

ريال تقريباً ،وكذلــك اختباراتك وبدت
 600ريــال لالختبار الواحــد وكذلك
الدورات املطول بحســب مــا تقتضيه
املصلحة.
وأضــاف "الضالــع" أن الجامعة،
قامت بطرح هذه املبادرة بمناسبة اليوم
الوطنــي حيث يتم توجيههــا إىل أبناء
وبنات شهداء الواجب وشهداء املمارسني
الصحيني خــال تصديهــم لجائحة
كورونا ،حيث ســتتم إتاحة هذه الربامج
باملجان ألبنائهــم وبناتهم ،بعد موافقة
معايل رئيــس الجامعة عىل هذا املقرتح،
وذلك إيمانًا من الجامعة بدورها املهم يف
مشاركة ذوي الشهداء حاجاتهم العلمية
والتعليمية واملجتمعية ورســم الفرحة
عىل وجوههم يف هذه املناســبة الوطنية
السعيدة.
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ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
وﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻳﺮﻓﻌﻮن أﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
ﻟﻤﻘﺎم ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
وﺳﻤﻮ وﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﻦ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ 90

