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مطالبا بتحقيق التطلعات على الصعيد اإلداري واألكاديمي

مدير الجامعة يزور «كلية التربية» ويلتقي منسوبيها ويستمع لمقترحاتهم ومبادراتهم
قام معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة ،بجولة تفقدية صباح
األربعــاء 1440/1/9هـ ،عىل
مقر كلية الرتبية باملدينة الجامعية
باملليــداء ،وعقــد معاليه خالل
الزيارة لقــا ًء مع أعضاء مجلس
الكليــة ووكالئهــا ووكيالتها،
ورؤســاء ورئيســات األقسام،
حيث رافقــه وكيــل الجامعة
للشؤون التعليمية الدكتور محمد
العضيب ،وعميــد كلية الرتبية
الدكتور سامي السنيدي ووكالء
الكلية ورؤساء األقسام.
وخــال اللقــاء تحــدث
"الداود" عن دور الكلية يف خدمة
املجتمع ويف إعداد املعلم ،مطالبا
بأهمية االســتعجال يف تطوير
الكلية عــى الصعيــد اإلداري
واألكاديمــي ،وذلــك تحقيقا ً
لتطلعــات الجامعــة وتطلعات

رؤية حكومة خــادم الحرمني
الرشيفــن  ،2030باإلضافة إىل
تحقيق متطلبات العرص وتعزيز
الجوانــب املعرفيــة واملهارية
للطالب والطالبــات ،لتهيئتهم
لسوق العمل ،مشيدا بالدور الذي
تقوم به كليــة الرتبية من خالل
الربامج واللقاءات والدورات التي
تنظمها عىل مســتوى الجامعة
واملنطقة.
واستمع مدير الجامعة خالل
اللقاء إىل تطلعــات ومقرتحات
أعضاء مجلــس الكلية لتطوير
العملية التعليميــة واألكاديمية
يف كافــة املجاالت ،كمــا التقى
"الداود" بمنســوبي الكلية من
أســاتذة وموظفني وموظفات،
مؤكدا بأنه حريص عىل االستماع
بشــكل مبارش منهــم ،ومبينا
ألهمية دور كل فرد داخل املنظمة
يف نجاح ســر العملية التعليمية

واإلدارية داخل املنظومة.
كمــا أعرب "الــداود" عن
سعادته بهذا اللقاء مشريا إىل أن
بابه مفتوح لجميــع املقرتحات
واملبادرات التي تسعي إىل تطوير
الجامعة يف شــتى املجاالت ،ويف
الختام قدم معاليه الشكر لعميد
الكليــة والــوكالء والوكيالت،
ورؤســاء األقسام وأعضاء هيئة
التدريــس والطاقــم اإلداري
بالكلية.
ومــن جهته أكــد الدكتور
محمد العضيــب وكيل الجامعة
للشــؤون التعليمية ،عىل الهموم
املشــركة بني وكالــة الجامعة
للشؤون التعليمية وكلية الرتبية،
يف جــودة وتحســن العملية
التعليمية ،معربا عــن تطلعاته
للرشاكــة الحقيقية مع الكلية يف
تحســن جودة البيئة التعليمية
عىل مستوى الجامعة.

لالطالع على تجربتها في نظام «إنجاز»

وفد من «وزارة العدل» يزور الجامعة

الوفد أثناء الزيارة

اســتقبلت عمــادة تقنيــة
املعلومــات يوم الثالثــاء املوافق
8/1/1440هـ ،وفدا ً من وزارة
العــدل ،لالطــاع عــى تجربة
الجامعة يف تطبيــق أحد األنظمة
اإللكرتونية يف االتصاالت اإلدارية،
والتي اتســمت باستقرار النظام
وحل للمشــكالت التي قد تواجه
مثل هذه األنظمة.
وقد عقد عميد عمادة تقنية
املعلومــات الدكتور عــادل بن
عبدالله العريني اجتماعا مع الوفد،
بحضور مدير االتصاالت اإلدارية
بالجامعة ،حيث تمت اإلشارة فيه
إىل املمارسات املثىل لتطبيق النظام
يف القطــاع الحكومي مثل :تنفيذ
الهيكلة بشــكل صحيح بالنظام،

والتنفيذ الصحيح لتحديد ســر
املعامــات ،وتحريــر املعامالت
بشكل صحيح مع ما يخصها من
مناقشة أو رشوحات.
كما تم خالل الزيارة مناقشة
آلية االنتقــال من نظام إلكرتوني
لالتصــاالت اإلداريــة إىل آخر،
ومناقشــة تطبيق سياسات أمن
املعلومــات عىل النظــام ،وكذلك
مناقشة اســتيعاب العدد الهائل
من تنفيــذ املعامالت عىل النظام،
باإلضافة إىل إسهام النظام برفع
كفاءة العمل يف املنظمة عرب بعض
الوسائل املعينة ومنها :تفعيل املدة
املحددة إلنجاز املعامالت ،ومراقبة
تدفق املعامالت بشــكل صحيح
يف النظام .وخاصية االستفســار

عن معاملة عرب بوابــة الجامعة
اإللكرتونية.
وأوضح عميد تقنية املعلومات
يف مجمــل رده عــى بعــض
االستفســارات عــى أن مرحلة
تدشــن نظام االتصاالت اإلدارية
قــد تواجه بعــض العوائق التي
يمكن تخطيها بالحلول املناسبة،
وتســتلزم تعاون كافــة جهات
املنظمة لتطبيــق النظام ،وذلك
عند تبنيه من قبل املسؤول األول،
وتحديد العالقة املناسبة بني تقنية
املعلومات واالتصــاالت اإلدارية،
وما يتعلق بتوفري الكوادر البرشية
لتنفيذ أنظمة االتصاالت اإلدارية،
واإلجراءات املناســبة للمعامالت
التي تحتــاج نقال مــن نظام
اتصاالت إداريــة قديم إىل النظام
الجديد ،وإعداد أدلة املســتخدم،
وجدولة تدريــب لجميع جهات
املنظمة لتدريب كافة مستخدمي
النظام.
وأشار "العريني" إىل رضورة
تنفيذ بعــض املتطلبات الخاصة،
منها عىل ســبيل املثــال :إيجاد
خاصية طلب نسخة األصل يف ما
يخص املعامالت التي تحتاج ذلك،
وتكوين النماذج املناسبة للتحرير،
وتنفيــذ املحارض داخــل نظام
االتصاالت اإلدارية.
يذكــر أن نظــام االتصاالت
اإلدارية (إنجاز) قد تم تدشينه من
قبل معايل وزير التعليم الدكتور
أحمد العيىس يف العــام املايض،
وقد أسهم بشكل واضح يف زيادة
اإلنتاجيــة العامــة للموظف يف
جامعة القصيم.

جانب من لقاء الداود مع منسوبي الكلية

دورة في المهارات األساسية إلدارة
المشاريع بكلية الحاسب

جانب من الدورة

نظمت كلية الحاسب بالجامعة
دورة تدريبية ،موجهة ألعضاء هيئة
التدريس بالكلية ،حــول املهارات
األساسية إلدارة املشاريع ،بمشاركة
أكثر من  30عضو هيئة تدريس من
أقســام الكلية املختلفة ،وبواقع 15
ساعة تدريبية ،وذلك ما بني 26 - 23
من شهر ذي الحجة 1439هـ.
وهدفــت الدورة التــي قدمها
الدكتور محمد هــدوان عضو هيئة
التدريس بالكلية ،إىل تطوير العملية
التدريبية وبيئة العمــل يف الكلية،
وإبراز هويتها ومنجزاتها ،من خالل
العديد من الــدورات التخصصية،
حيث تم تقســيم األعضاء إىل عدة
مجموعات نقاش تركزت حول إدارة
املشــاريع الحديثة لتحقيق أهداف

الكلية بنجاح تام ،وخالل زمن أقل.
وأشاد الدكتور وليد بن صالح
البطاح عميد كلية الحاسب بتفاعل
أعضاء الهيئة التدريســية مع هذه
الــدورة ،وحثهم عىل االســتفادة
القصوى منهــا والعمل عىل تطبيق
أساســيات ومهارات إدارة املشاريع
عند اإلرشاف عىل مشــاريع التخرج
ومشاريع طلبة الدراسات العليا.
وأثنى "البطــاح" عىل كل من
أســهم يف إنجاح الــدورة وعىل كل
املشاركني ،وقام بتوزيع الشهادات
عىل املشــاركني والتقــاط الصور
التذكارية معهــم .وتضمنت الدورة
عدة محاور أساسية ،من أهمها:
ـ مقدمــة عامــة يف إدارة وتكامل
املشاريع

ـ إدارة وقــت ونطــاق وتكاليف
املرشوع
ـ إدارة املــوارد البرشية واملخاطر
وجودة املرشوع.
كما تطرقت الدورة لكيفية إدارة
املشــريات وإدارة األفراد املرتبطني
واالتصاالت الخاصة باملرشوع.
وشارك بالدورة األستاذ الدكتور
إبراهيــم الخطيب ،الــذي تناول
املشاكل والســلبيات التي قد تواجه
مدير املرشوع ،وكيفية التغلب عليها
من خالل عرضه ألحد املشاريع التي
قام باإلرشاف عليها سابقا ،وكذلك
شارك يف الدورة األستاذ محمد إعجاز
من خالل عــرض مهارات التواصل
األساســية التي يجب أن تتوافر يف
مدير املرشوع الناجح

أخبار الجامعة 03

صحيفة
العدد  15 | 78محرم  25 | 1440سبتمبر 2018
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

يهدف لتعميق دور الجامعة في تحقيق رؤية 2030

كلية التربية تستضيف المؤتمر الدولي األول لتقويم أداء
عضو هيئة التدريس
تســتعد
كليــة الرتبية
با لجا معــة
لتنظيــم املؤتمر
الدويل األول حول
أداء أعضــاء هيئات
التدريــس بالجامعات،
خالل الفــرة من 16 –14
جمــادى األول 1440هـــ،
املوافق  22 - 20يناير 2019م،
بعنوان "تقويــم أداء عضو هيئة
التدريــس يف ضــوء التوجهات
ً
انطالقا
الوطنية الحديثة" ،وذلك
من رؤية الجامعة املتمثلة يف دعم
التنمية املســتدامة ،وتقديم تعلي ٍم
متميز ،واإلســهام يف بناء مجتمع
ٍ
املعرفة ،ورســالتها التي تسعى
لتقديــم تعليم جامعــي متطور،
وخدمــات مجتمعيــة متميزة،
بإرشاف ورعاية معايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة.
ومن جهته أوضــح الدكتور
سامي بن فهد السنيدي عميد كلية
الرتبية أن املؤتمر يهدف إىل تحقيق
عدة أهــداف منهــا :تعميق دور
الجامعــة يف تحقيق رؤية ،2030
من خالل تطويــر وتقويم عضو

هيئة التدريس بها ،والتعرف عىل
التوجهات الوطنيــة والدولية يف
تقويمه ،واالســتفادة من تجارب
بعــض الجامعات الرائــدة ذات
التقييم املرتفع عامليا يف هذا املجال،
باإلضافة إىل بناء معايري ألداء عضو
هيئة التدريس بالجامعة.
وأشار "السنيدي" إىل أهمية
نــر ثقافــة التقويــم كمدخل
إلصالح التعليــم ،وتصميم إطار
لتقويم عضو هيئــة التدريس يف
الجامعة ،واالستفادة من مقرتحات
وخطط استرشافية لتفعيل معايري
تقييمه ،وبيان أهمية التقويم طبقا ً
للمهام املنوطــة به ،والتعرف عىل
املمارســات املتميزة لتقويمهم يف
الجامعــات الســعودية ،وتحديد
املقاييس واملؤرشات التي تعتمدها
الجامعة لتقويــم أداء عضو هيئة
التدريس فيها.
ّ
وبــن "الســنيدي" ضوابط
اختيار البحــوث واألوراق العلمية
املشاركة باملؤتمر ،والتي تتمثل يف
أن يكــون البحث ضمن محاور أو
موضوعات املؤتمر ويتبع املنهجية
العلمية املعتمدة ،ولم يسبق للبحث
أو الورقة العلمية املقدمة للمؤتمر
نرشه ألي جهة أخرى ســوا ًء مجلة

علميــة أو مؤتمر أو أي وســيلة
أخرى ،حيث تصدر املوافقة املبدئية
والنهائية تباعا ً حســب إجراءات
التسجيل وتعليمات املؤتمر.
وأضــاف "الســنيدي" أن
البحوث املقدمــة للمؤتمر يجب أن
ترسل عىل صيغة ملف وورد ،ويجب
أال تزيد عــدد صفحات البحث عن
 30صفحة شاملة املراجع واملالحق،
كما يجب أن يحتــوي البحث عىل
(عنوان البحث  -اســم الباحث -
الجامعة أو الجهة التي يعمل بها -
الدولة) باللغة العربية واإلنجليزية،
وملخــص باللغــة العربية وآخر
باللغة اإلنجليزية ،واستخدام APA
يف التوثيق واملراجع ،ويفضل تجهيز
ملف باور بوينــت PowerPoint
وذلك بهدف عرض البحث أو ورقة
العمل ضمن جدول أعمال املؤتمر يف
مدة ال تزيد عن  15دقيقة.
يذكــر أن أخــر موعــد
الســتقبال امللخصــات بتاريخ
1440/1/29هـــ ،املوافــق
2018/10/9م ،وترســل عــى
بريد اإللكرتوني edcd@qu.edu.
 ،saوآخر موعد الستقبال البحوث
بتاريخ 1440/3/29هـ ،املوافق
2018/12/7م.

محاور المؤتمر
1
تقويم الممارسات التدريسية لعضو هيئة
التدريس
2
تقويم النمو المهني والمشاركة المجتمعية
لعضو هيئة التدريس
3
تقويم عضو هيئة التدريس وعالقته في
االبتكار ،واإلبداع
4
لتوجهات الوطنية والدولية في تقويم عضو
الهيئة التدريسية
5
تقويم عضو هيئة التدريس في ضوء معايير
االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي

الجامعة تشارك بورشة عمل عن أمن النقل المدرسي مع الجهات المختصة
شــاركت جامعة القصيم يف
ورشة عمل بعنوان "نقل مدريس
آمن" ،برئاسة مدير عام التعليم
بمنطقــة القصيــم عبدالله بن
إبراهيم الركيــان ،والتي عقدت
بمقر بيت الطالب يف مدينة بريدة،
وذلك بحضور املســاعد املدريس
عبدالرحمن بن صالح الصمعاني،
وبمشاركة أمانة منطقة القصيم،
ورشطة ومــرور املنطقة ،وفرع
وزارة النقــل باملنطقة ،إىل جانب
رشكات النقل املدريس.
وقد ناقشــت الورشة ،التي
جاءت كمبادرة مــن إدارة تعليم
القصيم ممثلة بــإدارة خدمات
الطالب وبمباركــة من صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم،
عددا من املالحظــات واملرئيات
املرصودة من واقــع امليدان عىل
حافالت النقــل املدريس الخاصة
بالــركات املتعهــدة من قبل
رشكة "تطويــر" ،حيث خرجت
عن الورشة جملة من التوصيات
واملقرتحــات ،ســواء كانت عىل
الحافالت نفســها من تزويدها
بوسائل تقنية تزيد من تحقيقها

الشــراطات األمن والسالمة ،أو
عىل قائدي الحافــات واملركبات
األخــرى العابــرة للطرقات ،إىل
جانب الطالب والطالبات وأولياء
األمور.
ومــن جانبه أكــد مدير عام
تعليم القصيم عبدالله الركيان يف
مستهل الورشــة بأنهم ينشدون
االرتقاء بمستوى النقل املدريس،
السيما يف جوانب األمن والسالمة،
مشــرًا إىل أن رائــد املبــادرات
أمري منطقــة القصيم يبارك هذه
الورشــة ،وينتظر ما ينتج عنها
من ملحوظــات وتوصيات تصب
يف سبيل تجويد األمن والسالمة يف
حافالت النقل حفا ً
ظا عىل ســامة
الطالب والطالبات واملمتلكات.
فيما كشف مدير إدارة خدمات
الطالب بتعليــم القصيم أحمد أبا
الخيل عرب ورقة العمل التي قدمها
عددا مــن املالحظات املرصودة يف
امليدان ،من خــال أربعة محاور
ذات ارتباط بالنقل املدريس ،وهي:
ـ أولياء األمور وما يتســببون فيه
من ازدحام وإربــاك للحركة عند
املدارس.
ـ الطــاب والطالبــات أثنــاء
صعودهم ونزولهم من الحافالت.

ـ الحافــات ذاتهــا وافتقارها
لوسائل السالمة
ـ تهور بعض السائقني.
كما اشــتملت ورقــة العمل
عىل عددٍ من املقرتحات لعالج تلك
السلبيات.
كمــا قدم كل مــن الدكتور
ماجد العنزي ،ومصطفى املشيقح،
ورقة عمل الجامعة التي تضمنت
العنــارص األساســية املؤثرة عىل
ســامة النقل املــدريس ،ومدى
جاهزيتها ومطابقتها لوســائل
الســامة ،وقد أوضح مدير إدارة
األمن والســامة املدرسية بتعليم
القصيــم عبداملحســن الحربي،
متطلبات الســامة املرورية حول
املبانــي التعليميــة لتحقيق بيئة
مدرســية معززة للسالمة ،مؤكدًا
بأن البيئة املحيطة للمدارس تفتقر
لوجود ما يحقق السالمة املرورية.
وقد سلط النقيب عبدالكريم
العتيبي من اإلدارة العامة للمرور
بمنطقــة القصيم الضــوء عىل
القواعد واألنظمة املرورية الهادفة
لتحقيق السالمة املرورية لحافالت
النقل املدريس ،فيما أوضح محمد
املطــري من فــرع وزارة النقل
باملنطقــة ،آلية وأنظمــة الوزارة

بشأن االشرتاطات الواجب توافرها
يف حافالت النقل املدريس وقائدي
تلك املركبات من أجل تحقيق نقل
مدريس آمن.
وقد ناقش مساعد املدير العام

للشؤون املدرســية عبد الرحمن
الصمعانــي يف ختام الورشــة،
مالحظات وتوصيات الورشة مع
ممثيل الجهات الحكومية املشاركة
األمنية واملدنية ،مــن أجل تقديم

تلك النتائج ملقام صاحب الســمو
امللكي األمري فيصل بن مشعل أمري
القصيم العتمادها ورفعها للجهات
ذات العالقــة ،بغية تجويد األمن
والسالمة يف حافالت النقل.

الورشة المقامة بمقر بيت الطالب
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ً
اشتمل على  15دورة تدريبية بمشاركة 52
عضوا

الجامعة تنهي برنامجا تدريبيا ألعضاء هيئة التدريس الجدد
عقــد مركز تنميــة القيادات
والقــدرات بالجامعــة ،الربنامج
التدريبــي إلعداد أعضــاء هيئة
التدريس الجدد من الجنسني ،وذلك
عىل مدار خمســة أيام بدأت يف يوم
األحد 1439/12/29هـ ،وانتهت
يوم الخميس 1440/1/3هـ ،بـ
 15دورة تدريبية استفاد منها 52
متدربا ومتدربة ،حيث جاء الربنامج
إيمانا من الجامعة بدورها الريادي
بني مؤسســات التعليم العايل عىل
املستويني الوطني واإلقليمي.
وسبق عقد الربنامج متطلبات
قبلية من خالل التواصل اإللكرتوني
مع األعضاء قبــل انطالق الدورة،
حيث طلب من كل عضو إرســال
مقطع فيديو للتقييــم ،وقد طلب
أيضا من كل عضوة إرسال مقطع
صوتي للتقييم ،وقد تم عرض
املقاطع املسجلة واملرسلة من أعضاء
كل مجموعة عىل مدرب متخصص
ومدربتني لتقييمها وإعطاء التغذية
الراجعة املناســبة بناء عىل نموذج
مكون من( )26مهارة معرتف بها
عامليا ً بهدف الفائدة
وركــز الربنامج عــى إعداد
أعضــاء هيئــة التدريــس الجدد
باستخدام املســتحدثات يف مجال
التعلم والتعليــم ،حيث تم تجهيز
القاعات التدريبية بأحدث الوسائل
التكنولوجيــة؛ من أجهزة العرض
والصوت وأدوات التدريب املختلفة،
عالوة عىل تجهيز طاوالت وكرايس
لتشــكيل مجموعــات تعليميــة
تتكون من قائد ومســجل ومؤقت
ومشاركني.
واســتعان املركز بأســاتذة
ومدربــن محرتفني مــن داخل
الجامعــة ،حيث يعالــج الربنامج
العديد مــن القضايا واملوضوعات
األكثر ارتباطــا ً بالعملية التعليمية
بالجامعة ،والتــي لوحظ أن هناك

احتياجــات تدريبية ملحة لتناولها
لــدى أعضــاء هيئــة التدريس،
وبخاصة الجدد منهم ،وقد اشتملت
هــذه القضايــا عــى العديد من
املوضوعات مثــل :صياغة نواتج
التعلم ،وأدوات قياســها ،وقضايا
التعلــم والتعليم الجامعي ،وأهمية
دور عضو هيئة التدريس من حيث
الرســالة واألدوار ،ودائرة التعلم
الطبيعية ( ،)4MATوتوكيد نظام
الجودة الربامجــي ،باإلضافة إىل
تدريب األعضــاء الجدد عىل أحدث
طرق التدريس الجامعي ،كالنموذج
العاملي للفهم ،ونظريــات التعلم
والتعليم وتطبيقاتهــا يف التعليم
الجامعي ،إضافة إىل اســراتيجية
التدريس الجامعي الفعال ()PBL
ونواتج التعلــم ،وجودة التدريس
الجامعي.
وقام املتدربون يف اليوم األخري
من الربنامــج بالتطبيق العميل ملا
تعلموه ،من خالل برنامج التدريس
املصغر ،حيث تم تقســيم املتدربني
وعددهم ( )33متدربا ً من الرجال
إىل خمس مجموعــات ،يرأس كل
مجموعة مدرب محــرف لتقويم
األداء التدريــي ألعضــاء هيئة
التدريس الجــدد ،حيث خصص
لــكل عضو هيئة تدريــس عرضا ً
ملدة ( )15دقيقة ،ثم يتلقى العضو
تغذية راجعة من الزمالء واملدرب
ملدة ( )8دقائــق ،وتم هذا اإلجراء
كذلك مع الجانب النســائي ،إذ تم
توزيعهن عىل ثــاث مجموعات،
حيــث تم عمل برنامج تحســيني
للمهارات التي يثبت وجود ضعف
بها لدى املتدرب أو املتدربة.
وقد اســتخدم مركز القدرات
العديــد من األســاليب التدريبية،
وبخاصــة اإلجــراءات املتبعة يف
تقســيم املجموعــات التعاونية،
واستخدام أساليب العصف الذهني،

والدراســة املركــزة واملناقشــة
الجماعية والحوار وغريها ،عالوة
عــى االســتناد إىل العديــد من
الفعاليات الرتبوية الخاصة بتقويم
أداء املتدربني ،والتي تفرد بها املركز
مقارنة بغريه من املراكز التدريبية
عىل الصعيدين املحيل والعاملي.
وأفــادت هــذه الفعاليات يف
تطويــر أداء املتدربــن بشــكل
ملحوظ ،وذلك مثل تطبيق اختبار
تحصييل شــامل للربنامج تطبيقا
قبليا وبعديا ،وكذا تطبيق اختبارات
تحصيلية متخصصة لكل موضوع
من موضوعات الربنامج قبل بداية
اللقاء وبعد االنتهاء منه ،هذا عالوة
عىل تطبيق اســتمارة تقييم املدرب
والعملية التدريبية ككل.
كما تــم يف نهايــة الربنامج
تطبيق اســراتيجية الـ ( )A3عىل
أعضاء هيئة التدريس الجدد لكتابة
خطة فعلية لنقل ما تعلموه يف هذا
األسبوع إىل بيئة عملهم يف الكليات
املختلفة ،معززيــن طرقا ً تطبيقية
عملية تستخدم مع زمالئهم داخل
الكليات لتطوير األداء بها ،وتفعيل
دور الطالب النشط ،وتأكيد أهمية
التعامل معه وتطويره باعتبار أن
التعلم أصبح متمرك ًزا حوله ،وهذا
ما تصمم عليه العمليــة التعليمية
ذات الجودة العالية.
ويف ختــام الربنامــج تم عقد
لقاء عام مع أعضاء هيئة التدريس
الجدد ،لحثهم عىل اســتخدام ما تم
طرحه من موضوعات يف بيئة العمل
سواء كانت يف قاعات الدرس ،أو يف
الكلية التابع لها ،كما تم تلقي بعض
االستفســارات واملقرتحات للعمل
بها يف الدورات املقبلة ،وعقب ذلك
تم توزيع الشــهادات للمشاركني
بالدورة ،متمنيا لهــم التوفيق ملا
للربنامج من أهمية يف اإلعداد املهني
يف مجال التعلم والتعليم.

خالل وعقب الدورة

بحضور  70عضو هيئة تدريس من الجنسين

عمادة التطوير والجودة تقيم ورشة «قياس وتعبئة مؤشرات األداء»

جانب من مستفيدي الورشة

نظمــت عمــادة التطوير
والجودة يوم الخميــس املوافق
1440/01/10هـ ،ورشة عمل
بعنوان "قيــاس وتعبئة مؤرشات
األداء" ،وذلك بقاعة التميز بمركز
تنمية القيادات والقدرات يف مبنى
كلية الهندســة بمقــر الجامعة
باملليداء ،وعرب االتصال التلفزيوني
بمركــز الدراســات الجامعية
للطالبــات ،حيث بلغ إجمايل عدد
الحضور للورشــة مــا يقارب
الـ  70عضو هيئــة تدريس من
الجنسني.
وقد احتوت الورشة عىل رشح
آلية قياس مؤرشات األداء ،واإلجابة

عىل الكثــر من االستفســارات
بخصــوص تعبئة املــؤرشات،
بالتنســيق مع الدكتــور منيع
بن محمد املنيــع ،وكيل العمادة
للتطوير وإعداد وتقديم الدكتور
بندر بن الحميدي املطريي وكيل
العمادة للجودة.
ومن جانبــه رصح الدكتور
صالح بن عيل الربيش عميد عمادة
التطوير والجودة أن هذه الورشة
هدفت لنرش الوعي وتحسني أداء
مسؤويل ومســؤوالت الجودة يف
جميع الكليات بالجامعة ،إضافة
إىل ضمــان دقة ومهنيــة عملية
حســاب مــؤرشات األداء ،وذلك

يف إطار ســعي عمــادة التطوير
والجودة لتنفيذ سياسة الجامعة
"بتوطــن الجــودة يف مختلف
قطاعتهــا" ،باعتماد سياســة
املراجعة والتقويم املســتمر عىل
جميع املســتويات ،مشريًا إىل أن
ذلك جاء تمهيــدا ً لعرض نتائج
مؤرشات األداء املؤسيس يف مجلس
الجامعة.
يذكر أن هذه الورشــة هي
أول ورشة عمل لهذا العام ،وهي
تعد بمثابة إعــان بدء االنطالقة
للعمادة وبدء أعمالها ،حيث سيتلو
هذه الورشــة ورش وبرامج عدة
خالل الفرتة القادمة.

الوطن يحتفل بتاريخه العظيم

بذكرى التوحيد الـ 88
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اليوم الوطني ..يوم فاصل
بين مرارة الفرقة وثمار الوحدة
اليوم الوطني ..يوم فارق في تاريخ األمة ،ال تتشابه األيام التي قبله مع تلك التي جاءت بعده ،وال الجزيرة العربية
قبل شروق شمس هذا اليوم ،هي نفسها التي تشكلت بعده ،فمن التشتت والفرقة إلى التضامن والوحدة ،ومن
التناحر إلى التأخي ،ليكتب تاريخا جديدا ويسطر ملحمة من الرخاء واالزدهار واألمن واالستقرار.

تحتفل المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام ميالدي ،بيومها الوطني
الذي يوافق ذكرى يوم توحيدها الـ  ،88ويخلد ذكرى عميقة خالدة لدى كل مواطن سعودي؛ وذلك حينما توحدت
أراضي شبه الجزيرة العربية بمناطقها وأقاليمها تحت دستور رسمي واحد على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن
عبد الرحمن الفيصل آل سعود -رحمه اهلل -وذلك في عام 1932م ،لتتأسس المملكة العربية السعودية الحديثة
كما نراها ونعرفها اليوم.
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الصفات القيادية للملك عبدالعزيز
مكنته من حمل مسؤولية تأسيس دولة حديثة
توفرت للملك عبدالعزيز الصفات القيادية
العظيمة ،التي مكنته من حمل مســؤولية
تأســيس دولة حديثة كانــت املنطقة يف
أمس الحاجة إليها ،فقد عرف عنه تمسكه
بالعقيــدة ودفاعه عنها وإيمانه الشــديد
بربه عز وجل ،وتطبيق رشع الله يف جميع
جوانــب الحياة ،ومن صفاتــه بره بوالده
وأرسته ومحبته للخري والعلم وشــجاعته

وفروسيته وكرمه العظيم.
وامللــك عبدالعزيز رجل متعــدد املواهب
والصفات ،حيث اســتطاع أن يوحد بلدانا ً
وقبائل وشعوبا ،وأن ينرش األمن واالستقرار
يف منطقة شاسعة ،ومن أهم خصاله إيمانه
بالله قبل كل يشء ونبل هدفه ،الذي اعتمد
فيه عىل الله عز وجل ثم عىل أبناء شعبه يف
تحقيقه وقوة شخصيته وموهبته القيادية

مرسوم ملكي

وحكمته املتميزة ،ومن صفاته أيضا ً صربه
عىل املكاره وإنسانيته ورحمته بالغري رغم
قوته ،وعفوه عند املقدرة ،وعرف عن امللك
عبدالعزيز أنه لم يحقد عىل أحد حتى تجاه
من ناصبه العداء أو أســاء إليه ،بل تمكن
من تحويل خصومه إىل أصدقاء مخلصني
وعاملني له.
ويعد اســرداد الرياض من أعظم األحداث

مكانة دولية

يف السابع عرش من شهر جمادى األوىل عام 1351هـ املوافق التاسع أصبحت اململكة العربية السعودية يف عهد امللك عبدالعزيز ذات
عرش من شــهر سبتمرب عام 1932م صدر أمر ملكي لإلعالن عن مكانة دولية خاصــة ،حيث انضمت إىل العديد من املنظمات
توحيد البالد وتسميتها باسم (اململكة العربية السعودية) اعتبارا ً واالتفاقيات الدولية ،نتيجة ملوقعها العظيم ورسوخها ،بل
من الخميس  21جمادى األوىل عام 1351هـ املوافق  23سبتمرب كانت من أوائل الدول التي قامت بتوقيع ميثاق هيئة األمم
املتحدة عام 1364هـ (1945م) ،وأســهمت يف تأسيس
1932م.
وتوج هذا اإلعالن جهود امللك عبدالعزيز العظيمة الرامية إىل توحيد العديد من املنظمات الدولية التي تهدف إىل إرساء األمن
البالد وتأســيس دولة راســخة تقوم عىل تطبيق أحكام القرآن واالستقرار والعدل الدويل مثل جامعة الدول العربية يف
والســنة النبوية الرشيفة ،وتم تحديد يوم األول من امليزان املوافق عام 1364هـ (1945م).
للثالث والعرشين من شهر سبتمرب ليصبح اليوم الوطني للمملكة،
وبهذا اإلعالن تم تأسيس اململكة العربية السعودية التي أصبحت سياسة خارجية
دولة العظيمة يف رسالتها وإنجازاتها ومكانتها اإلقليمية والدولية.

التأسيس والبناء
بدأت مراحل التأسيس والبناء يف عهد امللك عبدالعزيز منذ دخوله
الرياض عام 1319هـ (1902م) حيث تركزت عىل الجوانب الدينية
واإلدارية والعســكرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فقد
أسس امللك عبدالعزيز العديد من املؤسسات اإلدارية منها :املجالس
اإلدارية ،ومجلس الوكالء ،ومجلس الشــورى وإدارة املقاطعات،
ورئاسة القضاء واملحاكم الرشعية ووزارة الخارجية ووزارة املالية،
ووزارة الدفاع ووزارة املواصالت ووزارة الصحة ووزارة الداخلية،
ومؤسسة النقد العربي السعودي ،وغريها من الوزارات واإلدارات
املتعددة .كما شملت عناية امللك عبدالعزيز يف مجال التنظيم تطوير
الخدمات املقدمة للحجاج حيث أمر بتوســعة الحرمني الرشيفني،
وتأسيس املديرية العامة للحج وإنشاء املحاجر الصحية والطرق
ووســائل املواصالت املتعددة ويف آخر حياته أنشأ امللك عبدالعزيز
مجلس الوزراء ليكون خاتمة إنجازاته اإلدارية والتنظيمية.

التنمية اإلقتصادية
ومن الناحية االقتصادية ،فقد شــهدت اململكة العربية السعودية
ظهور النفط وتطور صناعته ،واستخراج املعادن ،وازدياد حركة
التجارة والعالقات التجارية الدولية ،ولقد استفاد امللك عبدالعزيز
من وســائل التقدم والتطور التي ظهرت يف الدول الغربية ،وقام
بجلبها إىل اململكة وتوظيفها يف خدمة التطور الحضاري الذي أرىس
قواعده بفضل سياسته الحكيمة املبنية عىل األخذ بأسباب الحضارة
والتقدم ضمن معايري املبادئ اإلسالمية والتقاليد االجتماعية التي
تقوم عليها الدولة الســعودية .ونتج عن سياسة امللك عبدالعزيز
هذه تطور الدولة السعودية يف شتى ميادين الحياة مع االحتفاظ
بمبادئها وأسسها الدينية واالجتماعية محققا ً بذلك أعظم معادلة
متوازنة بني األصالة واملعارصة.

إرساء األمن
ويعد إرســاء األمن يف اململكــة العربية الســعودية من أهم
اإلنجازات التي تحققت يف عهد امللك عبدالعزيز ،حيث أصبحت
الطرق واملدن والقرى والهجر تعيش يف أمن دائم ،كما أســس
امللك عبدالعزيز األنظمة الالزمة واملؤسسات األمنية وعىل رأسها
تطبيق الرشيعة اإلســامية ،وردع جميع املحاوالت التي تمس
استقرار الناس وممتلكاتهم.

وكان للملك عبدالعزيز إســهاماته األخرى
يف تدعيــم مكانــة الدولة الســعودية عىل
الســاحة الدولية السياســية واالقتصادية،
رغــم الظروف الصعبة التــي كانت تحيط
باملنطقة يف تلك الفرتة ،خاصة ســيطرة عدد
من الدول العظمى عــى الكثري من املناطق
يف العالم العربــي ،فقد كانــت بريطانيا
والدولة العثمانية وفرنسا وأملانيا وإيطاليا
تتنافــس بشــدة عىل حمايــة مصالحها
ومناطق نفوذها التي كانت تحيط بامللك
عبدالعزيز.
كما شكل التنافس املحيل الشديد تحديا ً
آخر للدولة السعودية الحديثة ،فرغم
هذه الظروف تمكن امللك عبدالعزيز
من انتهاج سياسة خارجية واضحة
اعتمدت عىل مبادئ عظيمة تتصل
بأهــداف الدولــة الســعودية
ومنهجها القائم عىل تأســيس
دولة قويــة تســاند الدعوة
وتســتند إليهــا ،وال تفرط
يف حقوقهــا أو منطلقاتها،
وتحقــق مصالــح الدولة
السعودية والدول العربية
واإلســامية واملطلع عىل
مواقف امللــك عبدالعزيز
وسياســته الخارجيــة
يجــد أن قضايــا العرب
واملســلمني استحوذت عىل
حيز كبــر مــن اهتمامه،
وأخذت األولوية عىل احتياجاته
الداخلية ومصالح دولته.
ويعكس هذا موقف امللك عبدالعزيز وأبنائه
من بعده تجاه القضية الفلســطينية ،التي كانت وال
تزال تشــكل محورا ً أساسيا ً ومهما ً يف السياسة الخارجية
السعودية ،كما يعد دعم امللك عبدالعزيز لتأسيس جامعة
الــدول العربية وتأييده الســتقالل العديــد من الدولة
العربية واإلســامية ،شاهدا ً عىل أن هذه السياسة تعد من
الثوابت السعودية إىل اليوم.

التاريخيــة ،التي ظهرت فيهــا عالمات
قوة الشخصية وحســن القيادة لدى امللك
عبدالعزيز والخربة التي اكتســبها
بنفســه ،فواصل كفاحه
مدة تزيد عىل ثالثني
عامــا ً من أجل
تو حيــد
البالد.
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ورث الحزم والحلم ..وصفات القائد من الملك المؤسس
سلمان بن عبد العزيز ..رجل فكر

الحزم
من أكثر الصفات التي يتميز
بها امللك سلمان بن عبد العزيز
"الحزم" ،والفراسة ،والفطنة
والحضور الذهني ،وهي من
بني الصفات التي ورثها من
والده املؤسس امللك عبد العزيز
(رحمه الله) ،وهي صفات ال
تجتمع إال يف القائد الفذ ،وإن
كانت هــذه الصفات وغريها
كثري ،مما وهبــه الله للملك

سلمان ،فإن الحزم والحكمة
من الســمات التي عُ رف بها،
يشهد بذلك ك ّل من التقى به
أو تعامل معه ،ويتضح ذلك
جليا يف متابعته الدقيقة لكل
أمور الحكم يف البالد ،وحرصه
الشديد عىل االستماع ألصحاب
املظالم والشــكاوى وتوجيه
املسؤولني ملتابعة هذه األمور
وموافاته بما تم يف كل منها.

يُعــ ّد امللك ســلمان بن عبد
العزيز ،منذ كان أمريا ،أحد أهم
أعمدة وأركان الحكم يف اململكة
العربية الســعودية ،وأمني
رس العائلــة املالكة ،ورئيس
مجلسها ،واملستشار الخاص
مللوك اململكــة ،وذلك ملا عُ رف
عنه من حكمة ومعرفة وسعة
اطالع وقدرة عــى املحاورة
ٍ
واالستماع ،ومعرفته الدقيقة

بطباع مجتمعه ،ومؤسسات
بالده .فالسنوات الكثرية التي
قضاها أمريا ملنطقة الرياض،
إضافة إىل مركــزه الرئيس
يف مفاصل الدولة وشــؤون
الحكم ،ونظــرا ملكانته لدى
امللوك واألمراء واملســؤولني
يف الدولــة ،كل ذلك جعل منه
مرجعية سياســية وتاريخية
وإعالمية وإدارية يُعتد بها.

حبا الله امللك ســلمان برؤية
ثاقبة وقـدرة تحليلية ،وفراسة
فطريــة أهلته الســترشاف
املســتقبل وتوقــع مآالتــه
ونتـــائجه ،فمعرفته الواسعة
بالتطورات العاملية واملستجدات
السياسية ،منحته تلك القدرة
االســترشافية بواقعية قوامها

العقــــل ال العــــاطفة،
لــــــذا كـــانت القرارات
السيــــــاسية والتحليالت
العلمية التــــي يقدمهــــا
أقــرب للواقع وهذا مــــا
جعلـــــه «رجــل األوقات
الصعبة».

عميد العائلة ومرجعية الحكم

الرؤية الثاقبة

االطالع الواسع

ســعة االطالع وتنوع الخلفية
الثقافيــة واملعرفية لدى امللك
سلمان ،إحدى السمات البارزة
يف شخصيته ،وبفضل ثقافته
واحتكاكــه باملثقفني واألدباء
واملفكرين تجاوزت شــهرته
كمفكر املحليــة إىل العاملية،
كما عُ ــرف عنــه قربه من

اإلعالميني عامة ،و ُكتّاب الرأي
خاصة ،وتواصله الدائم معهم،
واهتمامــه بنتاجهم الفكري،
ومتابعته ملــا يكتبون ،بفكر
منفتح وقلب كبري يحمل الحب
والتقدير ،حتى مع مَن يختلف
معهم يف الكتابة.

التواضع والترفع
من أهم مزاياه حفظه الله دقة
املالحظة ،والذاكــرة القوية،
والعالقة الوديــة مع كل من
عمل يف معيتــه ،وأنه منظم
يف وقتــه ،ويتعامل مع الناس
عىل اختــاف مســتوياتهم

وثقافاتهــم ،ويحــرص عىل
مناقشــة أصحاب املشكالت
واملطالب الذيــن يلتقيهم يف
شــتى املناســبات ،ويحسن
اإلصغاء ملقدم الشكوى ويقدم
الحلول الفورية الناجزة.

امللك ســلمان هو رجل فكر
بالدرجــة األوىل؛ ألنه يفكر
يف كل شــأن يهمه أو يتعامل
معه ،فهو رجل متابع للحركة
الفكرية يف الوطــن العربي
والعالــم اإلســامي والعالم
اإلنساني ،فال تكاد مدرسة أو
اتجاه فكري له وزنه واعتباره

يف عاملنا هذا ،وال سيما العالم
العربي واإلســامي ،إال لهذا
الرجــل معرفة بــه ،يف هذه
الصورة أو تلك ،كما يتســم
بالتفكــر الخــاق الهادف
املتصف بالرؤية الســليمة
الواضحة ،كما أن لديه نزوعا
قويا إىل التنوير.

االعتدال والوســطية منهج
دولة وحكم ،وهو منهج امللك
ســلمان يف التعامل مع اآلراء
واألفكار ،وهو يكرس جهده يف
التأكيد عىل ميزة هذا الجانب
الذي يظهر حقيقــة الدولة
واملجتمع السعودي ،ويف ذلك
يؤكد عىل أن األكثرية الغالبة يف

هذه البالد هم أصحاب الفكر
الوسطي املعتدل.
ولهذا فــإن امللك ســلمان
يحرص يف أكثر من مناسبة ىل
تأكيد البعد الوسطي لإلسالم،
ويــرى أن الدعوة اإلصالحية
مستمرة حتى هذا اليوم وإىل
ما شاء الله.

كان اإليمــان هــو مفتــاح
شــخصية امللك عبد العزيز
 طيــب الله ثــراه  -وامللكسلمان يسري عىل خطى والده

يف االســتناد إىل الركن الركني
والحصــن الحصــن وهو
اإليمان بالله عز وجل.

االعتدال والوسطية

قوة اإليمان

نبذ العنصرية والفئوية

اطلع امللك سلمان عىل حالة
التنوع اإليجابية التي يتكون
منهــا املجتمع الســعودي
الواحــد ،وظل يرى أن الدولة
والقانــون  -التي تســتند
إىل الكتاب والســنة أبعد ما
تكون عن املمارسات الفئوية

والعنرصية ،وظل عىل الدوام
حريصا عــى أن تكون أبوابه
مفتوحة لــكل مواطن ،ولكل
صاحــب حاجة أو ســائل،
ولهذا فهو يعي أهمية العدالة
والتوازن يف القانون والتنمية.

التنوع الثقافي

خاصية «الشــغف باملعرفة»
و«الحــرص عــى التنوع
الثقايف» ،تطبــع حياة امللك
ســلمان يف مقامه وتنقالته
وسفره ،وهو صديق الكتاب
ليس من حيــث التقرير أو
التقدير النظري املجرد ،بل هو

صديق حميم للكتاب وقراءاته
متنوعــة يف الديــن بحقوله
وفروعه املتعددة ويف التاريخ
القديــم منــه والحديث ويف
الحضارة والسياسة والثقافة
والفكر واألنساب واالقتصاد
واالجتماع.

حني يُذكر الوفاء ،نجد سلمان
بن عبد العزيز ملكا بإنسانيته
وبفعله وتطبيقه ،وشواهد ذلك
ال تكاد تحىص ،فمنها ما ظهر
للجميع ،ومنها ما ســيبقى
حبيس خصوصيتــه ،فوفاء
امللك ســلمان خصلة فطرية

وسلوك خلقي جبل عليه وميز
شخصية وهبها الله له ،وحق
للباحثني دراسة وفاء سلمان
وتدريسه لألجيال ليقتدى به
ويكون نرباسا ألبناء اإلنسانية
جمعاء.

الوفاء
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استثنائي في تاريخ المملكة
قيادة المرأة للسيارة

جلست بنات حواء بالمملكة وراء المقود بعد عقود من الحظر وسط ترحيب العالم
بهذا القرار الذي منح السعوديات المزيد من الثقة.

قانون التحرش

ً
حفاظا على األخالق العامة ولما ينتج عن التحرش من مضار نفسية واجتماعية أمر
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه هللا -بصدور قانون
التحرش ،وهو القانون الذي عرّف جريمة "التحرش" في النظام.

صرف بدل غالء معيشة وتحديد موعد صرف الرواتب

تلمسا لهموم المواطنين صدرت جملة قرارات أبرزها صرف بدل غالء معيشة ١٠٠٠
ً
ريال للموظفين ،و ٥٠٠ريال للمتقاعدين وصرف العالوة السنوية للموظفين وتحديد
موعد صرف الرواتب في السابع والعشرين من كل شهر ميالدي.

إثبات الحضانة دون الحاجة لرفع دعوى قضائية

حسم وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء ،االستفسارات الدائرة حول حق
حضانة األوالد ،مؤكد ًا أحقية األم في إثبات حضانة أوالدها في الحاالت التي ليس
فيها نزاع ،دون الحاجة إلقامة دعوى قضائية إلثبات ذلك.

ممارسة الرياضة بمدارس البنات

لتوفير بيئة نسائية مستقلة لممارسة الرياضة أصدرت وزارة التعليم قرار تضمن
خطة تطبيق برنامج تصميم مواصفات وزي للطالبات لممارسة األنشطة البدنية
ابتداء من العام الدراسي الحالي .
في مدارس التعليم العام،
ً

السماح للمرأة بدخول المالعب

تهيئة ثالثة مالعب (إستاد الملك فهد في الرياض ومدينة الملك عبدهللا في جدة
وملعب األمير محمد بن فهد في الدمام) ،لتكون جاهزة لدخول العائالت وفق ًا
للضوابط الخاصة بذلك.

منح رخصة التوثيق لـ  12محامية

ولتطوير المنظومة العدلية كشفت وزارة العدل عن منح  ١٢امرأة رخصة
ّ
التوثيق ،التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل ،وبذات الصالحيات
الممنوحة للموثقين ،وذلك ألول مرة في تاريخ الوزارة.

أبرز القرارات

في عهد

الملك سلمان
رؤية 2030
حملة إصالحات غير معهودة
تعزيز عالقات
حملة دبلوماسية واسعة لتعزيز العالقات
مبادرات تصالحية
الدعوة إلى توحيد الصفوف
بناء التحالفات
بناء وقيادة عدد من التحالفات االستراتيجية
حساب المواطن
حماية األسر ذات الداخل المنخفض
توطين الوظائف
تخفيض معدل البطالة
الطاقة الشمسية
اتغطية االحتياجات السكانية
مشاريع تنموية
لتطوير السياحة السعودية
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القيادة تجتث الفساد من جذوره وتضرب بيد من حديد

في احتفال هذا العام باليوم الوطني ..

«ال مكان للمفسدين»
شــهد العام املنــرم حملة مكثفة
للقضاء عىل الفســاد واجتثاث كل فاسد
ومفسد ،أطلقتها قيادة اململكة وعىل رأسها
خــادم الحرمني الرشيفــن وويل عهده
حفظهما الله ،للرضب بيد من حديد تجاه
الفساد ،وعزمهما عىل اجتثاث الفساد بكل
أشكاله وتعدد أصنافه ،بداية من الوزارات
الســيادية والقيادات العليا ،مهما كانت
مراكزهم الوظيفية ومناصبهم واالستمرار
قدما ً إلنهاء مسلسل الرشاوى واستغالل
املناصــب والنفــوذ الوظيفــي لحماية
املقدرات والوطن ،وحماية نزاهة الوظيفة
العامة من يد ضعفاء اإليمان ،ممن سقطوا
أمام شــهواتهم للرسقة وخانــوا األمانة
الوظيفية ،واتخذت القيادة عدة خطوات يف
هذا الصدد منها:

تأسيس دوائر للفساد بالنيابة
العامة
وبتاريخ  ١١مــارس املايض صدرت
موافقة خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه الله  -عىل
ّ
متخصصة لقضايا الفساد
إحداث دوائر
يف النيابة العامة تقوم بالتحقيق واالدعاء
يف قضايا الفســاد وترتبط بالنائب العام
مبــارشة ،وقد وجد هــذا التوجيه صدى
إيجابيا ً شعبيا ً ورســميا ً وهو ما يعطي
النيابــة العامة الحــق يف مبارشة قضايا
الفساد وحماية املال العام ولضمان عدم
إفالت املتورطني.

لجنة مكافحة الفساد كانت
الخطوة األولى
بدأت السعودية حربها الفعلية عىل
الفساد بتأسيس لجنة مكافحة الفساد
التي يرتأسها ويل العهد بعضوية جهات
عدليــة ورقابية ،أســفرت عن إيقاف
أمراء ورجال أعمال تورطوا بشبهات
فساد بعضهم قبل بالتسوية السرتداد
املبالغ املأخوذة بطــرق غري نظامية،
حيث ُقدرت املبالغ املســرجعة منهم
أكثر من  ١٠٠مليار ،وكان للجنة القوة
يف اســتعادة هيبة الجهات املســؤولة
ّ
وجسدت
عن الفساد الوظيفي واملايل،
مقولة ويل العهد ":لن ينجو أي شخص
كائنا ً من كان تو ّرط بقضية فساد سواء
أمري أو وزير".

القضاء على الفساد من أهم
األولويات
يجد املراقب للقيــادة الجديدة ملف
الفســاد عىل رأس األولويــات لديها ،فال
نهضة وال تنمية مع الفساد ،وقد أعلن امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ذلك يف كلمته أمام
الشورى يف  ١٣ديسمرب من العام املنرصم
قال فيها" :الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة
خطرية تقــوض املجتمعات وتحول دون
نهضتها وتنميتها ،وقد عزمنا بحول الله
وقوته عىل مواجهتــه بعدل وحزم لتنعم
بالدنا بإذن اللــه بالنهضة والتنمية التي
يرجوها كل مواطن ،ويف هذا السياق جاء
أمرنا بتشــكيل لجنة عليا لقضايا الفساد
العام برئاسة سمو ويل العهد ونحمد الله
أن هؤالء قلة قليلة".

المبلغ عن
حماية المواطن ُ
الفساد
ولكون املواطن رشيكا ًبالتنمية ولجعله
عضوا ً فعاال ً يف حملة القضاء عىل الفســاد
وبخاصة املوظفون الحكوميونّ ،
وفر لهم
خادم الحرمني الرشيفني الحماية ،فصدر
أمره الكريم بإعطاء الحماية الكافية لكل
موظف يتقدم ببالغ ضد ممارسات الفساد
املايل واإلداري ،بما يضمن عدم التعرض له
وظيفيا ًأو املساس بميزاته أو حقوقه ،ووجه
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بالرفع بشأن
أي جهة تتخذ إجــراءات تأديبية بحق أي
موظف أو املساس بأي حق من حقوقه أو
ميزاته الوظيفية ،عىل خلفية تقديمه بالغا ً
للجهات املختصة عن ممارسات فساد فيها،
وهذا يُشجع املوظفني باإلبالغ عن رضوب
الفســاد التي تدور يف الوزارات واألجهزة
الحكومية ويكون عىل دراية بها.

تعديل نظام مكافحة
الرشوة
وضمن هذا السياق ،فقد وافق مجلس
الوزراء خالل جلسته املنعقدة يوم الثالثاء
املوافــق 01/01/1440هـ ،عىل تعديل
نظام مكافحة الرشــوة ،وقد ثمن رئيس
الهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد "نزاهة"
الدكتور خالد بن عبداملحســن املحيسن،
مشــرا إىل أن هذه املوافقة تأتي استمرارا ً
لنهج خادم الحرمني الرشيفني وســمو
ويل عهده األمني  -حفظهما الله  -يف دعم
وتعزيــز جهود مكافحة الفســاد بكافة
صوره وأساليبه ،مؤكدا ً بأن تعديل نظام
مكافحة الرشوة يشكل أحد أهم التطورات
الترشيعية التي ستمكن الهيئة والجهات
املختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة
لحماية مصالح الدولة واالقتصاد الوطني
واملرافق العامة من الفساد.

إعادة أكثر من

 100مليار
بعد التسوية

ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻮاردة إﻟﻰ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ

7861
ﺑﻼغ

ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم

%105

بلغت حصيلــة البالغات الــواردة إىل
الهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد "نزاهة"،
خــال النصــف األول من الســنة املالية
(1439/1440هـــ) 2018م)7861( ،
بالغاً ،بزيادة شــكلت أكثر من (،)105%
مقارنة بالنصف األول من العام املايض الذي
تلقت فيه "نزاهة" حينها ( )3829بالغاً.
وتجــاوزت البالغــات املشــمولة
باختصاصات الهيئة  ،50%بواقع ()3946
بالغاً ،وتصدرت قضايا الفساد املايل واإلداري
معظم البالغات؛ حيث اســتحوذت البالغات
الواردة عن سوء االســتعمال اإلداري أغلب
الحاالت بنســبة  ،32%فيما جاءت قضايا
اختالس أو تبديــد أو التفريط باملال العام
ثانيا ً بنســبة تصل إىل  ،21%تليها قضايا

استغالل نفوذ الوظيفة ب .17%
وجاء تطبيق نزاهة عىل األجهزة الذكية،
كأكثر وســيلة لتلقي تلك البالغات بنسبة
 ،26%ثم موقع نزاهة اإللكرتوني بنســبة
 ،24%والحضور الشــخيص بنسبة بلغت
 ،20%فيما جاءت الربقيــة الهاتفية كأقل
الوسائل بـ .2%
ويأتي إعالن نزاهة عن تلك اإلحصاءات،
انطالقا ً من التأكيد عىل مبدأ الشفافية ،الذي
أكدت عليه االســراتيجية الوطنية لحماية
النزاهة ومكافحة الفساد ،وتنظيمها ،ورؤية
اململكة ( ،)2030كمــا تأمل من املواطنني
واملقيمني التعاون معها ،واإلبالغ عن أي شبهة
فساد ،من خالل القنوات التي وفرتها الهيئة
الستقبال البالغات ،وهي "خدمة البالغات"

يف املوقع اإللكرتوني للهيئة الوطنية ملكافحة
الفســاد ،أو عن طريق تطبيق "نزاهة" عىل
أجهزة االتصال الذكية ،أو فاكس الهيئة رقم
( ،)0112645555أو الربيد ،أو الربقية ،أو
بالحضور الشــخيص ملقر الهيئة الرئيس يف
مدينة الرياض أو الفروع يف مناطق اململكة،
ويمكــن تلقي االستفســارات عرب الهاتف
املجاني للهيئة (.)19991
وقدمت "نزاهة" الشكر لكل من يتعاون
معها من املواطنني واملقيمني ،يف اإلبالغ عن أي
شبهة فساد ،وكذلك وسائل اإلعالم ،والجهات
التي تتعاون معها لتحقيق أهداف الهيئة يف
مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد املايل
واإلداري بشتى أشــكاله وصوره ،لتحقيق
مبدأ تكامل األدوار يف سبيل مكافحة الفساد.

أﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﺎت

بالغات مكافحة الفساد خالل النصف األول لهذا العام

%32
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺧﺘﻼس أو ﺗﺒﺪﻳﺪ
 %21أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذ
 %17اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺑﻼﻏﺎت ﺳﻮء
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹداري
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المواطن في قلب ولي العهد

..وفالشات الصحف العالمية تالحق أمير الشباب

القنــوات املفتوحة ،وهو حق للجميع بدون
تمييز ،هذا بخالف الدعم املتميز للرياضيني
بشكل عام.

الحد من أعباء المعيشة:

من أبــرز أدوار ويل العهد قيامه بالرفع
للمقام السامي إلصدار األمر الكريم برصف
بدل غالء املعيشــة وزيادة مكافأة الطالب،
وتحمل الدولة رضيبــة القيمة املضافة عن
بعض الرشائح ،ورصف العالوة الســنوية،
إىل جانب إقرار "حساب املواطن" ،وغريها؛
ملواجهة ما سيرتتب عىل اإلجراءات الرضورية
التي اتخذتها الدولة إلعادة هيكلة االقتصاد
من زيادة يف أعباء املعيشة عىل بعض رشائح
املواطنني؛ ما يؤكد حرص ســمو ويل العهد
عــى متابعة كل ما من شــأنه أن يرفع من
رفاهية املواطن.

دعمه للجمعيات الخيرية:

بلغ دعم ســمو األمري محمد بن سلمان
ملرشوعه الخريي ،للجمعيات الخريية100 ،
مليون ريال ،شــملت  70جمعية يف جميع
مناطق اململكة ،ور ّكز املرشوع يف دعمه عىل
دراســة وتقييم برامج الجمعيات ،ومدى
املنفعة املتحققة للمســتفيدين؛ سواء عرب
الدعم املبارش املتمثل يف املســاعدات املالية
وتوفري األجهزة والعــاج وغريها ،أو من
خالل الربامج ذات الطابع املســتدام مثل
الدورات التدريبية والتأهيلية لأليتام وذوي
اإلعاقــة وأبناء األرس املحتاجــة واألرامل
واملطلقــات؛ لتمكينهم من دخول ســوق
العمل وإيجاد مصادر دخل.

التقدير للمواطن:

والحقيقة أن سمو يل العهد وقف وراء
أغلب القرارات التي تتصل بشأن املواطن،
خاصة األقل دخــاً عىل وجــه التحديد؛
مثل املســتفيدين من الضمان االجتماعي
واملتقاعدين ،ما أكد قرب ســموه من حياة
املواطن العادي ورصده املستمر ملا يواجهه
من مصاعب.
ومن ذلك أيضا ً التقديــر الخاص من
الدولة للعســكريني؛ فشــملهم بدل غالء
معيشــة ،وعودة العالوة السنوية؛ فضالً
عن مكافــأة خاصة للمرابطــن عىل الحد
الجنوبي بـــ 5000ريال؛ وهــو ما يُعَ د
تكريما ً للتضحيات التي يبذلها رجال األمن
املدافعني عن الدين والوطن.
هــذا فيما قام ســموه الكريم برفض
تشــفري الدوري السعودي ،مؤكدا ً رضورة
مشاهدة الشعب الســعودي للدوري عرب

أكبر برنامج لإلنفاق:

من جهتها ويف تقرير ســابق لها ،قالت
شبكة "بلومربج" األمريكية :إن ويل العهد
يراهن عىل دعم املواطنني؛ هذا فيما ســبق
وأعلنت الدولة عــن تحملها رضيبة القيمة
املضافة عن املواطن عند رشائه مسكنا ً ألول
مرة؛ بما ال يزيد سعر املسكن عىل  850ألف
ريال.
وكان سمو ويل العهد قد قال تعليقا ً عىل
امليزانية األخرية يف ترصيح صحفي لوكالة
األنباء الســعودية :إن "اإلعــان عن أكرب
برنامج لإلنفاق الحكومي يف تاريخ اململكة
يعترب دليالً راســخا ً عىل نجاح جهودنا يف
مجال تحســن إدارة املالية العامة؛ برغم
تراجــع أســعار النفط بشــكل كبري عن
السنوات السابقة".

شعب محب:

هذا فيما أظهر اســتطالع للرأي أجراه
مركز "سمت" للدراسات يف الرياض ،رضا
الغالبية العظمى من املواطنني عن أداء محمد
بن سلمان بعد تعيينه وليا ً لعهد اململكة.
املشاركون من الرجال والنساء يف عينة
االســتطالع ،أكدوا رضاهم عن تويل محمد
بن ســلمان والية العهــد "وانعكاس ذلك
عىل تحســن األداء الســيايس واالقتصادي
واالجتماعــي للمملكة؛ من خــال جملة
قرارات اســراتيجية تم اتخاذها عىل هذه
األصعدة".
ّ
وبي االســتطالع الذي شــارك فيه
مواطنون من مختلــف مناطق اململكة ،أن
 %94.4منهم راضــون عن أداء ويل العهد،
ويرون يف ذلك أثرا ً من خالل حدوث تحسن
بدرجــة كبــرة يف األداء العام الســيايس
واالقتصادي واالجتماعي ،وذلك بعد خمسة
أشــهر من توليه للمنصب ،وهو أداء يم ّكنه
وفق االستطالع -من بناء مستقبل أفضلللمملكة عىل اعتباره عرابا ً ألغلب املشــاريع
اإلصالحية الجديدة".
وأفادت نتائج االستطالع بأن  %88من
املشــاركني فيه رأوا أن "األمري محمد بن
سلمان أظهر قدرة كبرية عىل قيادة اململكة
عىل مختلف املســتويات؛ فيما رأى  %92أن
توليــه منصب ويل العهد ،كحاكم شــاب،
يشــ ّكل فرصة نوعية يف الســر نحو نهج
تمكني الشباب ،الذي اتخذه خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز".
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إنجازات محمد بن سلمان
عنوان
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تطرقت صحيفة  Moscow Timesالروسية إىل
أن رؤية  2030التي أطلقها األمري محمد بن ســلمان،
ســاعدت يف تحســن النظرة املســتقبلية لالقتصاد
الســعودي ،بهدف التقليل من االعتمــاد عىل النفط

كمصدر دخل للدولة ،متطرقة إىل أن السعوديني عملوا
خالل العامني املاضيني عىل توسيع وتنويع اقتصادهم
الوطني لتقليل االعتماد عىل النفط ،داعية الســلطات
الروسية إىل التفكري بجدية وانتهاج الطريقة السعودية

أكد تقرير لصحيفة  The Nationالنيجريية ،أن
السلطات الســعودية تعمل عىل تحسني وتمكني دور
املرأة يف املجتمع ،وأفرد التقرير ترصيحات األمري محمد
بن سلمان ،التي أكد فيها عىل سعي السلطات إىل مساواة
املرأة بالرجل يف األجور ،والتي ستسهم يف زيادة اندماج

العنرص النسائي يف ســوق العمل بنسبة  ،%22ولفت
التقرير إىل أن هذا يأتي ضمن رؤية  ،2030إىل جانب
الســماح بقيادة املرأة للســيارة ،والدخول يف املجال
العسكري واألمني.

أفردت املجلة األمريكيــة  Timeصفحاتها للقاء
خاص مع األمري محمد بن ســلمان ،تطرق خالله إىل
مواضيع عدة وقضايا مهمــة يف املنطقة والعالم ،عىل
هامــش الزيارة التاريخية التي قــام بها إىل الواليات
املتحدة ليؤكد أن إيران من خالل امليليشيات التي تعمل

بالوكالة وحلفائها اإلقليميني ،تؤسس طريق إمدادات
ب ّريّا يربط طهران ببريوت عرب سورية والعراق ،مشريا
إىل أن ما يسمى «الهالل الشيعي» سيمنح إيران موطئ
قدم أعظم يف منطقة مضطربة من خالل حلفائها.

قدمت وكالــة  Bloombergاألمريكية يف تقرير
لها للصفقة التاريخية التــي أجراها األمري محمد بن
سلمان مع «سوفت بنك» ،لبناء أكرب مرشوع يف تاريخ
البرشية من الطاقة الشمسية ،موضحة أن املرشوع يع ّد
األضخم يف تاريخ الطاقة الشمسية ،بتكلفة  200مليار
دوالر ،ومشرية إىل أن ويل العهد يف عجلة من أمره لجعل

السعودية منفتحة عىل جميع الثقافات والديانات حول
العالم ،وتنويع االقتصاد الوطنــي ومصادر الدخل،
ومتطرقة إىل الساعات الطوال واملتأخرة التي يقضيها
األمري محمد بن سلمان للتخطيط ملثل هذه املرشوعات.

ذكر موقع  Euronewsاملتخصص يف شــؤون
االتحاد األوروبي ،أن زيارة ويل العهد الســعودي إىل
الواليات املتحدة ،عززت الصفقات العسكرية والتعاون
يف مجاالت التعليم والصناعة والتكنولوجيا ،مبينا أن
الزيارة مهمة بني البلدين لتجسري العالقات .ووصف

املوقع ويل العهد بالرجل الشاب القوي الذي يدير خطة
طموحة يف أكرب بلد مصدر للنفط يف العالم ،متطرقا إىل
حملة مكافحة الفساد التي جرت يف السعودية ،ورؤية
 2030الهادفة إىل تقليل االعتماد عىل النفط.
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فخور ببالده ...وتأكيد عزة بالدنا َد ْي ٌن في أعناقنا
سعودي
كل
ُّ
ٌ
ٍّ

تم بناؤه بعزيمة
أمير القصيم :هذا الكيان َّ
األبطال وصبر الرجال

أكد صاحب الســمو
امللكــي األمــر الدكتور
فيصــل بن مشــعل بن
ســعود بن عبــد العزيز
أمري منطقة القصيم ،عىل
أن اليوم الوطني يعكس
للمملكــة العربيــة
السعودية

لكيان
شعورا ً عميقا ً بعظيم الوالء واالنتماء
ٍ
ت َّم بناؤه بعزيمــة األبطال وصرب الرجال،
فكان ذلك أشبه ببناء معجز ٍة يف صحارى
جرداء افتقدت ألبســط مُقوِّمات الحياة،
تحوَّلت بحول الله وقوته ،ثم قوة شــكيمة
ا ُمل ِّ
ؤسس وا ُملوحِّ د ،امللك عبد العزيز بن عبد
َ
ُ
الرحمن آل ســعود "طيَّب الله ثراه" ،إىل
أحد مراكز العالم الحرضية التي تفد إليها
جميع األمم ،فكان تأســيس دولةٍ مركزيةٍ
لك ِّل العالم بك ِّل ثقلها الديني واالقتصادي
والحضاري والتاريخي الفريد.
وأشار ســموه إىل أن احتفال بالدنا
بيومها الوطنــي الثامن والثمانني يمثل
ذروة املجد الذي وصلنا إليه تحت قيادة
أبناء امللك املؤسس ،وصوال ً إىل خادم
الحرمني الرشيفني ،امللك ســلمان
بن عبد العزيــز "يَحْ ف ُ
ظه الله"،
حيــث وصلت اململكــة إىل أكثر
مقامات العطاء اإلنساني والسلم
االقتصــادي والتنمــوي الذي
يفيض عــى الوطن واملواطن،
بحزمة مشــاريع عمالقة ال
تبني الحارض وحسب ،وإنَّما
مستقبل األجيال السعودية،
ِّ
النتقال تنمويٍّ غري
وتؤسس
ٍ
مســبوق يمثل ذروة املجد
ٍ
السعودي ،ملواكبته أحدث
منظومات التنمية والنماء
املعارص.
وأوضح أمري القصيم
أنَّنا يف هذا اليوم نقف عىل

مستقبل جدي ٍد نصنعه بفكرنا وعقول
أعتاب
ٍ
وسواعد أبناء الوطن ،ونتجه إىل األمام ،حيث
ينبغي أن تكون بالدنا يف مقدمة األمم ،بما
وشعب مُحبٍّ
حبَاها الله من قياد ٍة رشيد ٍة
ٍ
ومخلص وويف ٍّ لهذه القيادة ،التي تبذل كل
ٍ
جهدها من أجل رفاهيته.
وجدد ســموه يف هذا اليــوم املبارك،
العهــود والــوالء ملقام خــادم الحرمني
الرشيفني ،امللك سلمان بن عبد العزيز ،وويل
عهده األمني ،صاحب السمو امللكي ،األمري
محمد بن سلمان بن عبد العزيز "يَحفظهما
الله" ،فذلك هو جوهــر انتمائنا ومبدؤنا
الذي نشــأنا عليه ،يف أن نبقى صفا ً واحدا ً
كالبُنيــان املرصوص خلف قيادتنا لنميض
بكل طاقتنــا وقوتنا من أجل نهضة بالدنا
واسترشاف غدها الزاهر مع كل يو ٍم جديد،
ترشق فيه شــمس املجد وتيضء كل أرض
بالدنا بمشاريع تنميةٍ ونهضةٍ تحدث العالم
أجمع بما يمكن للســعوديني أن يقوموا به
من أجل التغيري املستمر لألفضل ،وصعود
أعىل درجات الرقي اإلنساني والحضاري.
مبينــا إىل أن منجــزات بالدنــا يف
مختلف قطاعــات التنمية واالزدهار ،نجد
ٍ
بأحرف مــن نور أجمل
صناعــات تكتب
معاني العطاء والقــدرات التنموية املبدعة
التي يمكن أن ينجزها الســعوديون ،تحت
راية قيادة تحفزهم وتدعمهم وتشــجعهم
للقيام بأفضل ما لديهم ،كما يســطرون
أروع مالحم العطاء يف الخدمات املختلفة،
حيث تنمــو التجارة مع دول العالم وتفتح
آفاقا ً جديدة للكسب والنمو والتطور وبناء

ومؤثر يف اقتصاديات العالم،
اقتصا ٍد قويٍّ
ٍ
إىل جانب القدرات املالية الضخمة من خالل
االســتثمارات املهمة يف األســواق الدولية
وسوق األسهم ،ما يجعل التأثري االستثماري
ً
فعاليــة ورفدا ً لالقتصاد الوطني ،من
أكثر
خالل توظيف مدخالتنا واالتجاه بتنويعها
من خــال رؤية الســعودية  2030التي
لواقع تنمويٍّ جدي ٍد أكثر استيعابا ً
ِّ
تؤسس
ٍ
لطموحاتنا يف تنويع مصادر الدخل وتعزيز
التحوِّل الوطني يف اإلنتاج ومنظوماته ،حتى
ترتفع معدالت اإلنتاج ببصمة ســعودية
خالصة ،تؤكــد الخروج من مبدأ االقتصاد
الريعــي إىل فضاءات التنــوِّع الذي يوفر
ً
جاذبية لالســتثمار
فرصا ً متعددة وأكثر
ورفع مستويات الناتج املحيل اإلجمايل.
ويرى سموه أنَّنا بفضل الله ثم بفكر
وتوجهات قيادتنا الرشيدة نحقق معدالت
تنميةٍ متطور ٍة عاما ً بعــد اآلخر ،ونميض
يف مســرتنا ُ
بخطى واثقةٍ تؤكــد براعة
املنهج وسداد الرؤية الوطنية والقيادية يف
تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية  ،ونستلهم من
قيادتنا قوة اإلرادة يف االستمرار عىل املنهج
التاريخي يف البناء والعطاء ،فك ُّل سعوديٍّ
فخو ٌر ببــاده لن يتوقف عــن امليض يف
مفتوح من أجل تلبية
وقلب
املستقبل
ٍ
بعقل ٍ
ٍ
نداء الواجب خلف قيادته الرشيدة ،وتأكيد
عزة بالدنــا ،حفظ الله خــادم الحرمني
الرشيفني ،امللك سلمان عبد العزيز ،وسمو
ويل عهده ،صاحب الســمو امللكي ،األمري
محمد بن ســلمان ،وأدامهمــا فخرا ً وعزا ً
لوطننا الغايل.

في مثل هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا

نائب أمير القصيم :اليوم الوطني  ..ذكرى مالحم األجداد وخير
حافز لطموح األحفاد
ٍ
رفــع صاحب الســمو
امللكي األمــر فهد بن تركي
بــن فيصل بــن تركي بن
عبدالعزيز نائب أمري منطقة
القصيــم ،أســمى وأصدق
آيات التهاني ملقام ســيدي
خادم الحرمــن الرشيفني،
امللك سلمان بن عبد
العزيــز ،وإىل
ســمو ويل
عهــد ه ،
صاحب

الســمو امللكي ،األمري محمد بن سلمان
بن عبد العزيز -حفظهما الله– بمناسبة
الذكرى الثامنة والثمانني لليوم الوطني
للمملكة العربية السعودية ،مؤكدًا أنَّنا
يف هذه املناســبة املباركة والغالية عىل
قلوبنا جميعــاً؛ نحمد الله عىل ما تتمتع
واســتقرار
ري
ٍ
به بالدنا الحبيبة من خ ٍ
وأمن وتالحم ،تحت قيادة سيدي خادم
ٍ
الحرمني الرشيفني ،وسمو ويل عهده -
حفظهما الله ـ
وأشار ســموه إىل َّ
أن هذه املناسبة
املجيدة هي بال شك خري فرصةٍ لنستذكر
ذلك املايض التليــد ،ونُثمِّ ن تلك الجهود
العظيمة التي قام بها امللك املؤســس،
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -
رحمه الله  -يف سبيل بناء بالدنا الغالية،
اململكــة العربية الســعودية ،وتوحيد
صادق وعزيمةٍ ال تلني،
بإيمان
أرجائها،
ٍ
ٍ
اســتطاع من خاللها  -بفضل الله  -أن
يؤســس هذا الكيان الكبري تحت راية

التوحيد ،حتى اجتمعت كلمة أبنائها عىل
اإليمان والحق والصالح.
وأوضح صاحب السمو امللكي بأنه
يف مثل هذه املناســبة الغالية ،نســجل
فخرنا واعتزازنا بما قدمه ملوك بالدنا
الربرة :سعود ،وفيصل ،وخالد ،وفهد،
وعبد الله  -رحمهم الله – الذين قدموا
الجهــود العظيمة لدعــم وبناء نهضة
هذا الوطن داخلياً ،وتعزيز دوره املهم
والحيوي يف املنطقة خارجياً ،والشواهد
الكبــرة ملنجزاتهم كانــت وما تزال
القاعــدة املتينة ملا وصلــت إليه بالدنا
حارض تتجىل فيه مســرة
الحبيبة ،يف
ٍ
الخري ،وتتجسد به معاني الوفاء لقادة
أخلصوا لشعبهم ،حتى أصبحت لوطننا
الغايل تلك املكانة التي يحتلها بني األمم،
وها هــي البالد يف عهد ســيدي خادم
الحرمني الرشيفني ،امللك سلمان بن عبد
العزيز – حفظه الله  -تكمل املسرية يف
عامها الثامن والثمانني ،وتنعم بروافد

اإلنجازات ،وتقطع أشــوطا ً كبرية يف
مضمار التقدم والرخــاء  ،وكمواطن
ســعودي قبــل أن يكون مســؤوالً،
قال ســمو نائب أمــر القصيم" :إنَّني
استبرش كما يستبرش غريي من إخوتي
الســعوديني أبناء وبنات هذا الوطن،
بمســتقبل واع ٍد  -بإذن الله  -يســر
ٍ
برؤيةٍ واضحة ،وبتوجيهٍ واهتما ٍم كري ٍم
من ســيدي خادم الحرمني الرشيفني،
وســمو ويل العهد األمــن  -حفظهما
الله  -وهــذا يأتي بعــون الله أوال ً ثم
بالوقوف مع القيادة صفا ً واحداً ،وبذل
كافة الجهود املخلصة الســتمرار عجلة
التنمية املستدامة والتي تعود علينا بكل
ري ونما ٍء لخدمــة وطننا الحبيب بكل
خ ٍ
صدق ووفاء ويف الختام ،أسأل املوىل عز
ٍ
وجل أن يحفظ بالدنــا الغالية وقادتنا
من كل ســو ٍء ومكروه ،وأن يديم علينا
نعمة األمن واألمان واالستقرار والنماء
الدائم".
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معالي مدير الجامعة:
«اليوم الوطني» ..كل عام ومملكتنا األفضل
االحتفــال بذكــرى اليــوم الوطني
املجيد لبالدنا ،يمثّل مناســبة سنوية لجرد
اإلنجازات واألعمال التــي تحققت خالل
العام ،فهو حدث يتجاوز اســتعادة تاريخ
التأسيس والتوحيد لهذه البالد املباركة ،إىل
االعتزاز والفخر باملكتسبات الجديدة التي
تحققت ما بني ذكرى اليوم الوطني السابقة
والالحقة ،فمع هذه الذكرى يف كل عام ،هناك
الكثري من اإلنجازات واإلضافات التي ترتقي
ببالدنا نحو آفاق مستقبلية واعدة.
واليوم الوطني لهذا العام هو الذكرى
( )88لتوحيــد هذا الكيــان العظيم ،الذي
يمثل أكــر وحدة شــهدها العالم العربي
يف العــر الحديث ،فبينمــا كانت املنطقة
العربية تعاني بفعل القوى االســتعمارية
الغربية ،كان القائد الفذ امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن  -طيب اللــه ثراه  -مع رجاله
يحارب ويناضل من أجل توحيد أكرب أجزاء
شــبه الجزيرة العربية ،وهو ما انتهى إىل
تأسيس هذا الوطن املبارك.
إن اململكة يف كل عام تشــهد حزمة من
الربامج واملشــاريع والقرارات املهمة ،فهذا
العام شــهد إقرار أكرب ميزانيــة إنفاق يف
تاريخ اململكة بلغت ( )978مليار ريال ،كما
أطلقت اململكة برنامج "حساب املواطن"،
وأطلقــت خطة لتحفيز القطــاع الخاص
بقيمة ( )200مليار ريال عىل مدى السنوات
األربع القادمة ،لتعزيز القدرات التنافســية
لعدد من رشائح االقتصاد الوطني وتطوير

منتجاته ،وتحســن بيئة األعمال التجارية
واالستثمارية.
وأعلنــت اململكــة عن إنشــاء وزارة
مستقلة للثقافة ،ملضاعفة االهتمام بالفنون
والــراث الفكري واالجتماعــي ،ودعم
املكتبات واألندية األدبية وتشــجيع
املثقفني واألدباء ،وتنشــيط
الحركــة الثقافية والنرش
واملعرفة ،كما تم إنشــاء
هيئة ملكية لتطوير املشاعر
املقدســة ،وتطويــر منظومة
خدمات الحجــاج واملعتمرين ،ويف
ســياق االهتمام بالشــأن البيئي
صدر أمر ملكي بإنشاء مجلس
املحميــات امللكيــة بهدف
املحافظة عىل الثروة
البيئيــة يف اململكة،
وإثراء التنوع
األحيائي.
و فـــي
خطــوة رمزية
عــى محوريــة
مرشوع مدينة (نيوم)،
قــام خــادم الحرمني
الرشيفــن بزيــارة
املــروعْ ،
وعقد
جلســة مجلس
الوزراء هناك ،كما
دشن – حفظه الله –

خالل هذا العام أيضا مرشوع (القديّة)،
الذي يعترب املــروع الرتفيهي الحضاري
األضخم من نوعه يف العالم ،لتنمية القطاع
الســياحي والرتفيهــي باململكة ،وتحقيق
قيمة اقتصادية تقدر بنحو( )17مليار ريال
سنويا.
وشــهد هذا العــام بدء
التنفيــذ الفعــي لقرار
الســماح بقيادة املرأة
للسيارة ،وهي الخطوة
التــي تعكس التغريات
االجتماعية اإليجابية يف
املجتمــع ،إضافة إىل قرار
السماح بفتح دور السينما وفق
الضوابط التي تراعي قيم
املجتمــع ،وإقامة
ا لحفــا ت
ا لرت فيهيــة
الراميــة إىل
تشجيع القطاع
السياحي.
وقد عــززت وزارة
الداخلية ممثلة باإلدارة
العامــة للمرور خالل
هذا العام تطبيق الرصد
اآليل املتحــرك للعديد من
املخالفات منها استخدام الجوال أثناء
القيــادة ،وعدم ربط الحــزام ،وتجاوز
الخط األصفر وغريهــا ،وهي خطوات لها

دالالت تعكس حــرص الدولة عىل ترجمة
مستوى التطور والتحرض الذي وصلت إليه
اململكة.
إن ما حققته اململكــة خالل الفرتة ما
بني االحتفال بذكرى اليوم الوطني ( )87و
( ،)88يشكل امتدادًا لإلنجازات التي تشهدها
اململكة يف ظل قيادتها الحكيمة ،التي تقود
املرشوع التنموي األضخم رؤية (،)2030
وقد ملس املواطنون كفاءة الحكومة الفاعلة
املتمثلة بمكافحة الفساد ،وتعزيز الشفافية
واملساءلة وتشــجيع ثقافة األداء ،والعمل
عىل تهيئة البيئة الالزمة للمواطنني وقطاع
األعمال والقطــاع غري الربحــي لتحمل
مسؤولياتهم وأخذ زمام املبادرة يف مواجهة
التحديات واقتناص الفرص.
وبهذه املناســبة أتقدم بوافر التهنئة
والتربيكات لقائد املســرة خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز ،وإىل
ســمو ويل عهده األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز حفظهما الله ،كما أتقدم بالتهنئة
لصاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشــعل بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم ،وإىل صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بــن فيصل بن تركي
بن عبدالعزيز نائب أمــر منطقة القصيم
حفظهما اللــه ،وإىل كافة أفراد الشــعب
الســعودي الكريم ،داعيًا الله أن يديم عىل
بالدنا نعمة األمن واألمان والتنمية والرخاء.
والله ويل التوفيق.
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مسؤولو المنطقة «يسطرون للوطن» كلمات مدادها الحب والعشق واإلنتماء
د .الـوزان :ذكرى نستلهم فيها تاريخ وطن وملحمة مؤسس وبناء دولة
الــهـذلـي :ذكرى محفزة نحو تحقيق طموحات ال حدود لها
الـمـاجـــــد :يوم الوطن ..ونجاح الحج «الظلم طأطأ وانهزم  ..والحق زمجر وانتقم»
الــربـيعان :في هذه المناسبة نجدد الوالء ونتكاتف لخدمة الوطن بكل وفاء
الــبـــرادي :ذكرى عطاء متجدد ورؤية تنموية متكاملة
قال الدكتور عبدالرحمن بن حسني
الوزان وكيل إمــارة منطقة القصيم :إن
ذكرى اليوم الوطنــي للمملكة العربية
السعودية تحل علينا حاملة معها معاني
تستحق التوقف أمامها احرتاما ً وإجالال ً
لصناع تاريخ هــذا اليوم ،يف رحلة كفاح
لتأسيس هذا الكيان الكبري ،وصوال ً ملزيد
مــن املنجزات ،متجــاوزا كافة األزمات
واألحداث التي تواجهه ،ليؤكد أن هنا يد
تبني لتحقيــق التنمية للوطن واملواطن،
وأخرى تحــل األزمــات وتحافظ عىل
املكتسبات.
ورفع "الوزان" بهذه املناسبة الغالية
خالص التهاني لخادم الحرمني الرشيفني
 ،ولســمو ويل عهده األمني ،وسمو وزير
الداخلية ،وســمو أمري منطقة القصيم
 ،وســمو نائب أمري منطقــة القصيم ـ
حفظهم اللــه ـ وللعائلة املالكة الكريمة
وللشعب السعودي األبي بمناسبة ذكرى
اليوم الوطني الثامن والثمانني للمملكة.
وأشــار "الوزان" إىل إن ما تشهده
اململكة مــن نقلة شــاملة يف الخدمات
واملشــاريع التطويرية دليل عىل حرص
القيــادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ عىل رفع
مســتوى التنمية لتوفري الحياة الكريمة
ألبنــاء هذا الوطن الغــايل ،حتى أصبح
املواطن السعودي يرفل بخرياته بفضل
الله.
وأكد "الــوزان" أن هــذه الذكرى
تستدعي منا شــكر الله عز وجل عىل ما
أنعم به عىل بالدنا من نعم كثرية ،سائالً
الله تعاىل أن يحفظ والة أمرنا  ،وأن يديم
عىل بالدنا األمن واألمانِ ..
دمت يا بالدي
يف أمــن وأمان ،وعزة وإســام وإيمان،
وحفظك املوىل وأدام عليك العزة والرفعة.

أكد إبراهيم بن محمد الهذيل وكيل
إمارة منطقة القصيم للشــؤون األمنية،
أن الذكــرى الســنوية املباركة لبالدنا
الغالية يف يومهــا الوطني الـ  ،88هي
مناســبة يتذكر فيها أبناء هذا الوطن
ملحمة الفخــر واالعتــزاز التاريخية
التي قدمهــا وقام بها موحد هذا الكيان
العظيم امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
ـ رحمه الله ـ ،وجمع فيها شــتات هذه
البالد وصنــع منها وحدة وطنية تجلت
بلم الشــمل لهذا الوطن املعطاء وكيانا ً
عمالقا ً يتفاخر به أبناؤه األوفياء عىل مر
التاريخ وبني العالم أجمع.
ويضيف "الهــذيل" أنه بفضل من
الله ســبحانه وتوفيقه ظــل أبناء هذه
البالد يعيشون طيلة  88عاما ً بمشاعر
الفرح والسعادة ،يف هذا املرحلة املحورية
يف عهد الحزم والعزم تحت قيادة خادم
الحرمــن الرشيفني امللك ســلمان بن

عبدالعزيــز وســمو ويل عهده األمني ـ
حفظهما اللــه ـ اللذان قدما بعد توفيق
الله ســبحانه وطنا ً يسري نحو صناعة
التحول ،وتحقيق اإلنجازات والنجاحات
املتتاليــة داخليا ً وخارجيــا ً من خالل
اســتغالله وتنميته لكافة املكتســبات
االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
ورأى "الهــذيل" أن ما يمتلكه هذا
الوطن من مقدرات ومكتسبات وإنسانية
وكرم عطاء بدءًا مــن احتضانه ملهبط
الوحي وقبلة املســلمني مكــة املكرمة
ومدينة املصطفى ـ صىل الله عليه وسلم
ـ واهتمام قيادة هذه البالد باإلســام
واملســلمني ,وبضيوف بيت الله الحرام
يعكس رغبة وإرصارا ً نحو إحداث نقلة
نوعية يف إدارة التنمية املحلية للوصول
إىل تحقيق الضمان االقتصادي التنموي
املستدام ألبناء الوطن ولألجيال القادمة
بطموحات ال حدود لهــا يف كافة أنحاء
الوطن.
يربــط إبراهيم بن ســعد املاجد
مستشار سمو أمري القصيم بني احتفالنا
بيومنــا الوطني الثامــن والثمانني،
واحتفالنا بانتهاء موســم حج ناجح يف
1439هـ ،من خــال عِ دَّة وقفات يربر
مــن خاللها لهذا الربــط بني الحدثني
الجليلني:
ففي عام 1319هـ يوم إعالن امللك
املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن أل
سعود – رحمه الله – استعادة الرياض،
كانت قوافل الحجيج تعاني من ا ُملرتبِّصني
بها يف الطريق إىل مكــة املكرمة ،حيث
النهب والسلب سمة عامة تصادفهم ،بل
وربَّما القتل ،لذا كان الحاج عندما يؤدي
فريضة الحج ويعود إىل أهله ساملا ً كأنَّه
ولد من جديد ،فكانــت الصورة مرعبة
َّ
،ولكن الصورة تغريت بعد بســط امللك
عبد العزيز بن عبد الرحمن سيطرته عىل
منطقة الحجاز ،فصــار الجميع ينعم
باألمن واألمان ،بل ورغد العيش.
ويشــر "املاجد" إىل مرحلة ما بعد
توحيــد اململكة عــام 1351هـ،بدأت
عناية املؤسس من حيث البناء والسقاية
والصيانة  ،ومنــع كل ما يخالف الدين
من مظاهر ِشْكيَّة أو ِبدَعيَّة ، ،وتتابعت
اإلصالحات والتوسعات حتى عهدنا هذا.
ولهذا يــرى "املاجد" أن الربط بني
يومنا الوطنــي والحج ربطا ً له رشعيته،
ٌ
أســاس ملن يريد أن يتحدث عن
بل إنَّه
توحيد اململكة العربية الســعودية ،فهذ
اليوم يعترب يوما ً للعرب واملسلمني جميعا ً
وليس لنا كســعوديني ،وهذا فخ ٌر و ِع ٌّز
لنا نســأل الله أن يديمه عىل هذه البالد
وقيادتها.

الوزان

تحدث عمر بن مايض الربيعان املرشف
العام عىل الشــؤون اإلدارية واملالية يف إمارة
منطقة القصيم عن مشاعر الفخر واالعتزاز
يف ذكرى تأسيس بالدنا الغالية بقيادة امللك
املؤســس عبدالعزيز بن عبدالرحمن "طيب
الله ثراه" ،ورجاله املخلصني ،والتي وحد من
خاللها هذا الكيان العظيم ،وأرىس قواعده عىل
نهج قويم ودستور ســليم عماده كتاب الله
وسنة رسوله عليه أفضل الصالة والتسليم،
وتواصلت بعد ذلك من بعده مســرة البناء
والتطور والتنمية عىل يد أبنائه امللوك الربرة
ـ رحمهم الله ـ وصوال ً لعهد خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو
ويل عهــده األمني ـ حفظهمــا الله ـ اللذين
يحمالن رسالة ســامية ورؤية بعيدة املدى
وطموحات ال حدود لها لرفعة إنسان هذا البلد
نحو كل أفاق العز واملجد وتحقيق الطموح.
وأوضــح "الربيعان" أن ما تشــهده
اململكة مــن منجزات عىل كافــة األصعدة،
يعكس سريها بخطى ثابته نحو تحقيق نقلة
حضارية داخليا ً وخارجياً ،وجعلت منها أيضا ً
محط أنظار العالم أجمع وأصبحت نموذجا ً
نتفاخر به بني األمم من خالل تعاظم مكانتها
وتحقيقها العديد من املكاســب االقتصادية
والتنموية والسياســية ،والتي تحققت عرب
اإلرادة القوية والعزيمــة الصادقة والرغبة
األكيدة ،وتعترب ســمة بــارزة لهذه الحقبة
املباركة.
وقــال "الربيعان" :إن هــذه الذكرى
املجيدة التي تســتلزم بذل كافــة الجهود
املخلصة الســتمرار عجلة التنمية املستدامة،
سنبقى متكاتفني تحت ظل القيادة ـ أيدها
الله ـ لخدمة هذه الوطن بكل صدق ووفاء،
مجددين للعهد والوالء ،لقيادة اململكة ،داعني
املوىل عز وجل أن يحفظ وطننا من كل سوء
ومكــروه ،وأن يديم عليه نعمة األمن واألمان
واالستقرار والنماء الدائم.

الهذلي

الماجد

الرب�يعان

الربادي

يرى صالح بن محمد الربادي وكيل
إمارة منطقة القصيم املســاعد للحقوق
أن املواطن الســعودي يستذكر يف اليوم
الوطني وبكل فخر واعتزاز هذه املناسبة
التاريخية الســعيدة التي تم فيها جمع
الشمل ولم شتات الوطن املعطاء ،فاليوم
الوطنــي هو يــوم توحيد هــذا الكيان
العمالق عىل يد جاللــة امللك عبدالعزيز
بــن عبدالرحمــن ـ طيب اللــه ثراه ـ
ورجالــه األوفياء ،واالحتفــاء به ترجمة
صادقة لعمــق انتماء املواطنني لوطنهم،
وصفحة مفتوحة يقرأ فيها العالم أجمع
أبدع وأجمل صفحــات التالحم الوطني،
واإلنجازات التي تحققــت لهذه األرض
الطاهــرة التي خصها اللــه بالحرمني
الرشيفني ،لتصبح دولة الوحدة والتوحيد،
واألمن واإليمان والسالم.
وأوضــح "الربادي" أنــه يف عهد
التنمية الشــاملة واإلصــاح الذي جعل
منها سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك

سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ عهدا ً
لبناء املستقبل وتوطيد أركانه ،واالستثمار
يف املواطن السعودي وفتح مجاالت علمية
عاملية له ،وتعزيز مشــاركته الفعالة يف
بناء الوطن بقطاعيه العام والخاص ،فإن
العرص الحايل شهد نهضة تنموية وطنية
شاملة يف البالد التي قامت عىل بناء اإلنسان
يف املقام األول ،وشهدت كل هذه التحوالت
التي تواكبت مع معطيات العرص انطالقا ً
من حــرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله
ـ عىل توفري أسباب وسبل الحياة الكريمة
للمواطن يف شتى املجاالت.
ورفع "الــرادي" بهذه املناســبة
أســمى آيات التهاني والتربيكات ملقام
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،وويل عهــده ـ حفظهما
الله ـ مقرونة بمشــاعر الفرح واالعتزاز
بمنجزات الوطن وأبنائه الربرة ،سائالً الله
العيل القديــر أن يحفظ قيادتنا الحكيمة
وأن ينــر جنودنــا البواســل بالحد
الجنوبي وأن يديم عىل بالدنا نعمة األمن
واالستقرار والرخاء.
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مسؤولو المنطقة :يوم االعتزاز بماضي الوطن ..وعالقة الشعب بقيادته متينة التؤثر فيها هزات
اللــــــواء «الطالب»  :هذا اليوم يأتي لنستذكر قصة الكفاح العظيمة وحكاية المسيرة المظفرة
الـعـميـد «الرومي» :سياسية المملكة ونهجها نبراسا للعالم في كافة المجاالت
العقيد «العواجي» :ذكرى وحدة الصف ونشر األمن واألمان واالستقرار في ربوع المملكة
الـــمـــجـــلـــي :تطورات تنموية كبرى أحدثتها رؤية 2030
الــخــمــعـــلي :في هذا اليوم المجيد نتذكر ما تحقق على يد المؤسس
أكد مدير رشطة القصيــم اللواء بدر بن
محمد الطالب أن هــذه الذكرى العزيزة تطل
علينا كل عام تحمل يف طياتها مشــاعر الحب
والوفاء ومعاني الود والصفاء ،فنســتقبلها
جميعا ً
بقلوب تملؤها البهجة والسعادة وأفئد ٍة
ٍ
تغمرها الفرحة والرسور ،لنستلهم من خاللها
عبق املايض وجميل الحارض وبهاء املســتقبل
املرشق.
ويرسد "الطالب" قصة الكفاح العظيمة
وحكاية املسرية املظفرة لجاللة امللك املؤسس
لهذه البالد وبانــي أمجادها املغفور له بإذن
اللــه عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود
طيب الله ثراه ،ومــا بذله من جهو ٍد مخلصة
ٍ
وتضحيات وبطوالت لتوحيد هذا الكيان عىل
ّ
كلمة واحدة ،حتى وفقه الله تعاىل ولم الشتات
ووحد الصفوف وجمــع االختالف ،وحول
الفرقــة إىل وحدة والتناحر إىل تآلف والتنازع
إىل تآخي ،وأرىس للبالد القواعد الراســخة،
ووضع لها األســس الحكيمة التي تضمن لها
املكانة الشــامخة واملنزلة العالية الرفيعة بني
سائر األمم.
ويضيف مدير رشطة القصيم أنه بحمد
الله تحققت املنجــزات وتواصلت النجاحات
واستمرت العطاءات وشــهدت أنحاء اململكة
ً
ً
ونهضة وازدهارا ً ونموا ً يف شتى مجاالت
رفعة
ً
الحياة منذ ذلك العهد الزاهر ،ووصوال للعهد
امليمون لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ،والذي سار عىل املنهج
القويم لقادة هذه البــاد املخلصني العادلني
حتى اســتطاع بفضل الله ثم قيادته الحكيمة
ورؤيته الســديدة ،أن يقــود اململكة بخطى
ثابتة يف مسرية البناء والنماء ،وأضحى عهده
وأمن واســتقرار،
الزاخر عهد تنميةٍ ورخاء ٍ
تجسدت فيه معاني الوحدة والرتابط وتعززت
فيه مبــادئ العدل واملســاواة ،حتى امتدت
أياديه البيضاء ومساعيه الخرية
إىل املســاهمة يف نرش األمن
والســام يف كثــ ٍر من

األقطار ،وأســهمت أعمالــه الجليلة ومناقبه
الحميدة يف خدمة هذا الوطن وقضايا األمتني
العربية واإلسالمية.

ذكر مدير جوازات منطقة القصيم العميد
مساعد بن راشــد الرومي أننا نحتفل يف مثل
هذه األيــام من كل عام بيوم الوطن ،لنتذكر
من وحد هذه البالد وجدد عهدها وأســس
نهجها عىل ســنة الله ونهج رسوله صىل الله
عليه وسلم ،عىل يد امللك عبد العزيز طيب الله
ثراه ،وسار عىل نهجه أبناؤه من بعده ،حتى
أصبحت بالدنا قائــدة ورائدة العالم العربي
واإلسالمي ،بل أضحت سياسة اململكة ونهجها
نرباســا للعالم يف كافة املجاالت االقتصادية
والسياسية والثقافية واألمنية وغريها الكثري،
واليوم الوطني هــو ذكرى جيل كافح حتى
وصلنا إىل ما وصلنا إليه من تقدم وازدهار،
ليقرأ الجيل الحايل التاريخ ويفتخر ويعتز به.
وأضاف "الرومي" أنه يف عهد ســيدي
خــادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،عهد الحزم والعزم ،ورؤية سمو
ويل عهــده األمني األمري محمد بن ســلمان
الثاقبة ،والتي حددت رؤية مســتقبل البالد
الزاهر يف كافــة النواحــي ،والتطور الذي
تتأصل فيه لحمة أبناء هذا الوطن مع قيادتهم
الرشيدة قلبا وقالبا.
وأكد "الرومي" أن حب اإلنسان لوطنه
من األمور الفطريــة التي جُبل عليها ،فليس
غريبا ً أن يحب اإلنســان وطنه الذي نشأ عىل
أرضه ،وشبَّ عىل أثره و ترعرع بني جنباته،
مشــرًا إىل أن املطلع عىل مسرية التطور يف
املجال األمني ليشهد بكل فخر عىل حزم قادتها
تجاه من يحاول العبث بأمنها واستقرارها،
وأن من فضل اللــه عىل هذه البالد أن وفقها
بقيادة حكيمة ترى مصلحة الوطن
واملواطنني فوق كل اعتبار ،وتحقق
بســببها لهذا الوطن األمن
واالســتقرار ،والتقدم
والنماء ،وذلك بفضل الله
– عز وجل  -ثم بما بذله
قادتنا املخلصني األوفياء
من جهــد وما أخذوا به
من أسباب.
هنــأ مدير مــرور منطقة
القصيم العقيد صالــح بن محمد
العواجي ،الشعب الســعودي قيادة
وشعبا ً بهذه املناسبة السعيدة أال وهي
احتفال الشــعب بذكرى اليوم الوطني
للمملكة ،وحــري بنا يف هــذا اليوم أن
نتذكــر موحد هذه اململكــة وباني أمجادها
امللك عبدالعزيز طيب اللــه ثراه ،الذي وحد
الصف ونرش األمن واألمان واالســتقرار يف
ربوع اململكة ،وسار عىل نهجه أبناؤه الربرة

الطالب

الرومي

العواجي

من بعــده ،وصوال إيل عهد خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز حفظه
الله ورعاه.
وأشــار "العواجــي" إىل أن اململكة قد
حظيت بمكانة رفيعة بني الدول اإلســامية
والعاملية ملا تبذله من جهود جبارة يف محاربة
اإلرهاب والتطرف ،والتزامها منهج الوسطية
واالعتدال أيضا حتى أصحبت يف مصاف الدول
العاملية من الناحية االقتصادية والتنموية ،وقد
رشفها الله بخدمة املسلمني بوجود الحرمني
الرشيفني ،ونحن بحمد الله نعيش بأمن وأمان
ورغد من العيش.
رفع أمني منطقة القصيم املهندس محمد
بن مبــارك املجيل ،خالــص التهاني لخادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود ،ولصاحب الســمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع –
حفظهما الله  -بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
الـ  88للمملكة .
وعرب "املجيل" عن اعتزازه بهذه املناسبة
قائالً" :يحتفي الوطن واملواطن بهذه الذكرى
الغاليــة ،ذكرى اليوم الوطنــي لهذه البالد
املباركة ،وتوحيدها عىل يد القائد املؤسس امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن  -رحمه الله  -الذي
أسس هذه الدولة عىل أسس متينة ،حتى باتت
تمتلك موقعا ً مهمــا ً يف مصاف الدول الراقية
عىل الصعيد العاملي واإلســامي ،بمنجزات
متتالية وإسهامات يف مختلف املجاالت.
وأضاف "املجــي" أن ذكــرى اليوم
الوطني تأتي هــذا العام واململكة تشــهد
تطورات تنموية كربى أحدثتها رؤية اململكة
 ،2030عــى مختلف األصعدة السياســية
واالقتصادية واالجتماعية ،تحت قيادة خادم
الحرمني الرشيفني ،وســمو ويل عهده األمني
 حفظهما الله  ،-حيــث نحتفي هذا العامبهذه املناسبة الغالية ،وقطاعات الدولة تبذل
جهودا متواصلة لخدمــة الوطن واملواطن،

الخمعلي

المجلي

وفق تطلعات وتوجيهــات القيادة الحكيمة،
والقطاع البلدي أحدها ،إذ يواصل الخطوات
التنموية املتســارعة واملرشوعــات النوعية
املبارشة لحياة كريمة وخدمة نوعية ومميزة
يف املجاالت الخدمية والتنموية واملجتمعية.

لتكون مفخرة واعتزازا ً ألبناء الوطن .
وأشــار "الخمعيل" إىل أننــا يف يومنا
الوطني ،نتذكر ما تحقق من مسرية التنمية يف
اململكة العربية السعودية ،التي شملت جميع
الجوانب املرتبطة ببناء اإلنسان واملكان ،ومن
بينها تطــوّر الخدمات الصحية التي حظيت
بدعم سخي ،بقيادة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود  -أيده
الله  -وســمو ويل عهد األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز
 حفظه الله  -لتشــهد تحوال ً كبريا  ،تحقيقا ًلرؤية الوطن ،رؤية .2030
ويشــيد "الخمعيل" بما تحقق لصحة
القصيم وتطوير العديد من الربامج الصحية
واملشــاريع التنموية ،حيث كان العام املايض
2017م ،حافالً باألرقــام التي تؤكد حجم
التطوير الذي تشهده املنطقة ،بمتابعة صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبد العزيز أمري منطقة القصيم
وسمو نائبه صاحب السمو امللكي األمري فهد
بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز،
ودعم معايل وزير الصحــة الدكتور توفيق
الربيعة.

وصف مديــر عام الشــؤون الصحية
بمنطقة القصيم مطلق بــن دغيّم الخمعيل،
اليوم الوطني للمملكة ،بأنه يو ٌم مختلف ليس
كباقــي األيام ،ألنه يحمل ذكــرى عزيزة يف
وجدان كل مواطن سعودي ،وكل من ترعرع
وعــاش عىل أرض هذا الوطــن الغايل  ،يو ٌم
نســتذكر فيه ذكرى قيام املؤســس جاللة
امللك عبد العزيز آل ســعود  -يرحمه الله -
بتوحيد كيان وطننــا العظيم  ،ليكون يومنا
الوطني  ،يوما ً خالدا يف الفكر.
نتذكر فيه ما تحقق عىل يد املؤســس -
ّ
بطولية  ،غيت
طيب الله ثراه  -من إنجازات
التاريخ وبــدأت معهــا التنمية واالزدهار،
بعقيدة راسخة مبنية عىل كتاب الله وسنة نبيه
محمد صىل الله عليه وسلم ،ليواصل من بعده
أبناؤه الربرة  ،مسرية هذا التطور واإلنجاز،
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الركـــيـــان :أمجاد ومفاخر نعتز بها
ً
مستقبال
واقعا حاضرا ونعمل على تعزيزها
وعز لمنجزاتٍ نعيشها
الفــــريــــح :يوم
ً
فخر ٍ
ٍ
الصوينـــع :اهتمام القيادة طور المجال الزراعي بشكل كبير
الـــــمـــذن :مناسبة تدعونا للفخر بهذه البالد التي تميزت بقيادةٍ حكيمة
المـــــانــــع :ذكرى محفورة في وجدان كل مواطن سعودي
رفع مدير عام التعليم بمنطقة القصيم
عبد الله بن إبراهيم الركيان ،أجمل التهاني
لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود ،وويل العهد نائب
رئيــس مجلس الــوزراء األمري محمد بن
ســلمان بن عبدالعزيز ،بمناسبة ذكرى
اليوم الوطني الـ  88للمملكة ،معربا ً عن
ثقته بأن اململكــة يف يومها الوطني تضع
نصب عينيها تحقيق إنجازات غري مسبوقة،
بفضل قيادة حكيمة ولحمة اجتماعية قل
نظريها ،ما يجعل من اليوم الوطني مناسبة
الستذكار الجهود التي قدمها املؤسس امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه
الله ،والعمل عىل ترسيخ مفهوم الوطنية يف
كل إنجاز نقوم به.
وأشــار "الركيــان" إىل أن حكومتنا
الرشيدة عززت أســس الوطن التي أرىس
دعائمه املؤسس وتســلم خادم الحرمني
قيــادة الخري لهذه الدولــة لريقى بها إىل
املراتب املتقدمة عربيا وعامليا ،يف مؤرشات
الرضا والسعادة والرفاهية ،ورفع مستوى
املعيشــة للمواطنني ،مؤكدا ً أن مبادرات
خادم الحرمــن وويل عهده كان لها األثر
الكبري يف تحقيق أماني وتطلعات الشعب،
إذ إن اإلنسان هو هدف التنمية يف املجاالت
كافة ووسيلتها.
وقــال "الركيــان" :إن تطلعاتنــا
وطموحاتنا لتنمية وطننــا ال حدود لها،
فنحن حريصون عىل التطوير املســتمر
وتعميق مفهوم التنمية املســتدامة التي
توافق رؤية اململكة  ،2030تلك الرؤية التي
ركزت عىل تنفيذ خطط التنمية الشــاملة
واالســتثمار يف العنرص البرشي ،وبذلت
جهودا يف بناء اإلنســان وتثقيفه وتعليمه
من أجل تنشــئة أجيال قادرة عىل مواكبة
متطلبات العــر والتفاعل اإليجابي مع
التحديات التي يفرضها ،فقد أصبح التعليم
هاجسا ملحا لالرتقاء بالوطن واملواطن.
وأعرب "الركيان" عن تمنياته للمملكة
بأن تزداد مكانتها الرفيعة بني دول العالم
ملا تبذله من جهــود يف مكافحة اإلرهاب
والتطرف بكافة الســبل ،وتبنيها منهج
الوسطية واالعتدال ،كما أن ما حققته من
إنجازات عىل املستوى االقتصادي والتنموي
جعلهــا تتبوأ مكانتهــا يف مصاف الدول
الكربى.

قدم مدير تعليــم عنيزة محمد بن
ســليمان الفريح التهاني والتربيكات
لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ويل العهد
األمني – حفظهما الله – بمناسبة اليوم
الوطني الـ  ،88مشريًا إىل أن هذا اليوم
ملنجزات نعيشها واقعا ً
ٍ
وعز
فخر ٍ
هو يوم ٍ
حارضا ونعمل عىل تعزيزها مستقبالً،
يف ظل حكومة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حكيمة تحــرص كل الحرص عىل تعزيز
املسرية الوطنية ،وال تألو جهدا يف العمل
عىل راحة املواطن واملقيــم ،وتوفري كل
سبل الحياة الهانئة واملطمئنة لهم سعيا ً
يف مواصلة مسرية البناء والعطاء وإرساء
قيم العدل واالستقرار للميض قدما ً نحو
املزيد من الرقي والتقدم.

الركيان

الفري�ح

الصوينع

بهذه املناســبة ،واستضافة شخصيات
وقيادات أمنيــة ،وزيارات ألبرز معالم
املحافظة ،ورسائل وطنية إليكرتونية،
باإلضافة إىل إجراء مقابالت بمجمعات
ومياديــن املحافظة ألخــذ انطباعات
ومشــاعر املواطن واملقيم ،ومعارض
ورسومات وطنية ،ومسابقات رياضية
تحمل شعار املناسبة لطالب وطالبات
الرتبيــة الخاصة ،فضال عن العديد من
املشــاركات والفعاليات املميزة بهذه
املناسبة.

المانع

ـ حفظه الله ـ ومكمال ً مســرة والده
املؤســس وإخوته رحمهم الله ،مؤكدا ً
أن الجميع يســهمون يف كل ما يخدم
العلم والتعليم ،ألن الوطن يستحق منا
مستقبل
تكاتف الجهود والسواعد لبناء
ٍ
مفعم باإلرشاق واألمجاد.
وأكد "الفريح" أن االســتعدادات
لالحتفاالت باليــوم الوطني يف تعليم
محافظة عنيزة قــد انطلقت منذ وقت
مبكــر ،حيث تــم عقــد أول اجتماع
برئاسته كرئيس للجنة العليا لالحتفاء
باليوم الوطني الـ  ،88أعقبه االنطالق
يف تشــكيل اللجان ،مــع التأكيد عىل
رضورة تحقيق الربامج املنفذة أهدافا ً
ومضامني تربوية ووطنية واجتماعية،
تنطلق من توجهــات وتطلعات رؤية
اململكــة  2030أبرزهــا :تعزيز قيمة
االنتماء والوالء للدين ثم املليك والوطن.
وأشــار "الفريــح" إىل أن إدارة
التعليم بمحافظة عنيزة وعىل مستوى
املدارس ( بنني وبنــات ) تقيم العديد
من الربامج والفعاليات املتنوعة أبرزها
(الكلمات والقصائد الوطنية ،والعروض
اإلعالميــة ،والعرضــة الســعودية،
واملســابقات الثقافية ،وإرشاك األرسة

أشــاد مدير عام فرع وزارة البيئة
وامليــاه والزراعــة بمنطقــة القصيم
املهندس ســلمان جاراللــه الصوينع،
بالتطوير الرسيع الذي تشــهده بالدنا
الغالية "اململكة العربية الســعودية" يف
شتى املجاالت ،وخاصة يف العهد امليمون
بقيادة خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده
األمني ،الذي جعل العالم يقف مندهشا
من نمو هذا الرصح الشامخ يف فرتة زمنية
قصرية ،وعىل أســس سليمة وصحيحة،
حيث جاء هذا التطور منسجما ومتوازنا
يف جميــع القطاعات التي ســاهمت يف
العناية باملواطن بالدرجة األوىل وتنمية
مقدرات الوطن بمــا يتالءم مع منهجه
ومبادئه عىل أســس رشيعتنا السمحة
وديننا الحنيف.
وأشــار "الصوينع" إىل أن القطاع
الزراعي من أهم القطاعات ذات العالقة
املبارشة وغري املبارشة يف تطوير الوطن
وازدهاره ،والذي يعترب من أهم لقطاعات
اإلنتاجية باململكة ،ألنه يؤمن االحتياجات
الغذائية بشــقيها النباتــي والحيواني
للمواطنني ،ولعل من يعود بالذاكرة إىل
الوراء منذ زمن ليــس بالبعيد يالحظ
الفرق الشاسع عندما كنا نعتمد بعد الله
عىل استرياد أغلب السلع الغذائية النباتية
ومنتجات الدواجن واأللبان من الخارج

المذن

بأصناف رديئــة النوعية وغالية الثمن،
وما يتوفر يف الوقت الحارض يف أسواقنا
هي من منتجات هذا البلد املبارك.
وأكد "الصوينع" أن بلدا بمســاحة
اململكة واختالف أجوائها أسهم بجعله
مناسبا لزراعات متعددة منها املوسمية
والدائمة وشــبه االســتوائية والباردة
وعىل مدار العام وهــذا وفر العديد من
املنتجات الزراعية ولله الحمد ،مبينا بأن
حكومتنا الرشيدة أولت هذا القطاع منذ
عهد املؤسس رحمه الله وحتى اآلن ،جل
االهتمام ملا له من عالقة مبارشة باألمن
الغذائــي للمواطن وقدمت الدعم الكبري
والتسهيالت التي أسهمت يف نموه بشكل
مضطرد ومتوازن ،ســائالً الله أن يديم
عىل هذا البلد الغايل استقراره وازدهاره.
عرب مدير عام إدارة التدريب التقني
واملهني بمنطقة القصيم األســتاذ محمد
بن صالح املذن ،عن فخره واعتزازه بهذا
الوطن املعطاء الذي تحل ذكرى تأسيسه،
ونحن ننعم بالخريات والتقدم والنجاحات
واالزدهار يف جميع املجاالت ،والتي تدعونا
للفخر بهذه البــاد ،التي تميزت بقياد ٍة

وقدم "املذن" التهنئة بهذه املناسبة
ملقام خــادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وويل
عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان ،وســمو أمري منطقة
القصيــم صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز ،وســمو نائبه صاحب السمو
امللكي األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي  -حفظهــم الله   -واألرسة املالكة
الكريمة والشــعب الســعودي العزيز
بمناســبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة
العربية السعودية الثامن والثمانني .
وأردف "املذن" قائــاً :نرفع أكفنا
بصــادق الدعاء لقائد املســرة املباركة
ومؤســس هذه البالد الطاهــرة امللك
عبدالعزيــز بن عبدالرحمن آل ســعود
طيب الله ثراه ،والــذي يعود له الفضل
بعد الله يف توحيد هــذه البالد املباركة،
ونســأل الله أن يحفظ خادم الحرمني
الرشيفني ،وســمو ويل عهده األمني ،وأن
ينعم عىل هذه البالد باألمن واألمان ،وأن
ينرص جنودنا البواسل ويشفي مصابهم،
ويتقبل شــهداءهم إنه ويل ذلك والقادر
عليه.
رفع مدير عام فــرع وزارة العمل
والتنمية االجتماعيــة بمنطقة القصيم
تركي بــن عبدالرحمــن املانع ،أصدق
التهاني والتربيكات ملقام خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز،
وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي
األمــر محمد بن ســلمان ،وللشــعب
الســعودي الكريم ،بمناســبة الذكرى
الثامنة والثمانــن لليوم الوطني ،مؤكدا ً
أنها ذكرى محفورة يف وجدان كل مواطن
ســعودي ،ألنها ذكــرى لوقفة تاريخية
عظمى لجاللة امللك عبدالعزيز آل سعود
 رحمــه الله  -الذي وحد البالد وجعلهاكالجســد الواحد ودفع بهــا إىل املجد
والنماء والتطور وخلف من بعده أبناؤه
امللوك األبرار.
وأشــار "املانع" إىل أن وطننا الغايل
ينعم باألمن واألمان ،وبنرصة اإلســام
واملسلمني والوقوف مع الحق والحزم ضد
اإلرهاب واملخربــن ،داعيا ً الله عز وجل
أن يديم عىل بالدنــا نعمة األمن واألمان
واالستقرار وأن يحفظ بالدنا وقادتنا من
كل مكروه.
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محافظو المحافظات:ذكرى جيل نعتز بكفاحه
وتضحياته ألجل وحدة هذه البالد وتقدمها وازدهارها

السليم :شعب وضع نصب عينيه حب وطنه وااللتفاف حول قيادته
الخليفة :أصبحت هذه الدولة من أرقى الدول في الـعـلـم والـتطور
ً
عاما من البناء
السلطان :اليوم الوطني 88 ..
ً
ً
عــزيــــزا
شـامـخـــا
محمد العساف :دام وطــــنــنـا
الــــعـــريـــفـــي :يـــــــــوم الــتــعــبــيــر عـــــن مــفــاهــيــــــم الــــوحـــــــــــــــــدة
بدر العساف :فـجــر مـشـرق نـسـتـلـهـم مـنـه الـعـبـر ونـشحن الهمم

لوح محافظي ومسؤويل محافظات
منطقة القصيم بالفتات شــكر لقيادتنا
الرشــيدة حفظهم الله عــر "صحيفة
جامعــة القصيــم" ،حيــث شــاركنا
املحافظني بكلمات مدادها الحب والعشق
لهــذا الوطن ،ســطروها عىل صفحات
صحيفتنا الغراء ،لتعكس
كلماتهــم مــا
تشهد ه

املنطقــة بشــتى
طقهــا
منا

ومحافظاتها ،من تطــور كبري يف كافة
املجــاالت ،وتنمية حضارية مســتمرة
ومتزايــدة ،وذلــك بفضل مــا تبذله
حكومة خــادم الحرمني الرشيفني يف
دعم و توفري كل ما من شــأنه
توفــر حيــاة كريمة
للمواطن.
قدم محافظ
عنيزة األســتاذ
عبــد الرحمن بن
إبراهيم الســليم
خالــص التهنئــة
لقيادتنا الرشــيدة،
يف الذكــرى الـ  88ليوم
الوطن املجيد ،الذي نســتذكر
من خالله املجــد التليد ونقلب
صفحاته املرشقة ،ونحن ننعم يف
هذا الوطن بمســرة تنموية حديثة
تتحقق فيها أحالمنــا عىل ثرى وطننا،
من خالل مشــاريع عمالقــة وخطط
طموحة وتنمية شــاملة وقفزات نوعية
شــهد بها القايص والداني يف عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز آل ســعود –يحفظه الله -الذي
حمل األمانة وأتم املســرة فكان القائد
الــذي يحمل يف قلبه همــوم وتطلعات
شعبه وأمته ،الراعي والساهر عىل راحة
شعبه ونرصة قضايا أمته ودعم السالم
يف كل أرجاء املعمورة.
ويشــر "الســليم" إىل أن أكثر ما
يدلل عىل ذلك هو مــد اململكة ليد العون
للعديد مــن بلدان العالــم ،إيمانا منها

بدورهــا الحضاري واإلنســاني ،وهي
التي رشفهــا الله برعايــة أقدس بقاع
األرض؛ الحرمني الرشيفني مكة املكرمة
واملدينة املنورة ،اللتان تحتضنان اليوم
أعظم مشاريعهما التنموية والتطويرية
بما يتناسب ومكانتهما اإلسالمية.
ويف ختام حديثه أكد "الســليم" أنه
يوم لالعتزاز بمايض هذا الوطن املعطاء
وللفخر بحــارضه الجميــل ،ولتجديد
العهــد عىل املــي قدما ً نحــو تحقيق
األهداف الســامية عىل أسس وثوابت ال
تزعزعها ترهات الحاقدين وال أراجيفهم
التي تكرست عىل لحمــة الوطن وإيمان
شعب وضع نصب عينيه أوال ً وآخرا ً حب
وطنــه وااللتفاف حول قيادته يف ظل ما
يشــهده هذا العالم مــن حولنا من فتن
وقالقل ،ســائال الله لهذا الوطن الغايل
مزيدا ً من التقدم والتنمية واالزدهار يف
ظل قيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده
األمني صاحب الســمو امللكي األمري من
بن ســلمان ،وأن يديم عىل بالدنا نعمة
األمن واالستقرار والرخاء.
رفع محافظ البكريية املهندس صالح
بن عبدالعزيز الخليفــة ،التهاني ملقام
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود ولسمو ويل عهده
األمني  -حفظهما الله  ،-ولألرسة املالكة
وللشــعب الســعودي كافة ،بمناسبة
حلول ذكرى اليــوم الوطني الـ ()88
عىل توحيد اململكة العربية الســعودية،
ومرور ثمانيــة وثمانني عامــا ً حافلة

باإلنجازات.
وقــال "الخليفة" :إن بالدنا تتذكر
يف هذه األيام املسرية املباركة التي بدأها
مؤســس هذه البالد الطاهرة ،امللك عبد
العزيز "طيــب الله ثراه" ،وما بذله من
عمل وكفاح ليوحد شــتات هذه البالد،
ووضع اللبنات األوىل لتنميتها ،وواصل
أبنــاؤه الربرة املســرة بخطــى ثابتة
الســتكمال البناء والعطاء ،ليصلوا إىل
نهضة هذا الوطــن وتقدمه وازدهاره،
حتى أصبحــت هذه الدولــة من أرقى
الدول يف العلــم والتطور واالزدهار مع
املحافظة عىل الثوابت اإلســامية التي
هي أســاس بناء هذا الوطــن ومنهجه
القائم عىل مر الســنني وحفظها لحقوق
اإلنسان وتنميته.
وأكد محافــظ البكريية عىل أن عهد
خادم الحرمــن الرشيفني – حفظه الله
 عُ رف بســمات العــزم والحزم ،كمااتسم بسن األنظمة يف شــتى املجاالت،
وتحققت الكثري مــن املنجزات التنموية
يف أرجــاء الوطــن ،مشــرا ً إىل دعمه
للكثري من الخطط واملشــاريع وتذليل
العقبــات لتوفري كل مقومــات العيش
الكريم والرفاهيــة لجميع أبناء الوطن،
فالتغيريات التي أجراها عىل املســتوى
الداخيل والخارجي أعطت روحا ً جديدة
مختلفة للمملكة ،حيــث صاغ الحارض
املجيد ،ليصنع مســتقبال زاهرا متمتعا
باألمل والتفاؤل والقــدرة عىل التحدي
واإلنجــاز والنجــاح ،ومســتقبال آمنا
ومزدهرا لألجيال القادمة.
واختتــم "الخليفة" حديثه ســائالً
املوىل عز وجل أن يحفظ لهذه البالد قائد
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مســرتها خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل عهده،
وأبناء وبنات هــذا الوطن ،وأن يحفظ
ويحقق النرص لقواتنا وجنودنا األبطال
املرابطني عــى الحد الجنوبــي لدحر
املعتديــن ونرصة املظلومــن وتحقيق
األمن يف املنطقــة ،وأن يديم علينا نعمة
األمن واالســتقرار والرخاء ،وأن يعيد
عىل اململكة هذه املناســبة وهي يف تقدم
وازدهار ورخاء ،ونرص وتمكني ،وأمن
وأمان.
رفع محافظ ريــاض الخرباء فهد
بن حســن الســلطان ،يف هذه املناسبة
الغالية عىل قلوبنــا وقلب كل من يعيش
عــى تراب هــذا الوطن ،أســمى آيات
التهاني والتربيكات ملقام ســيدي خادم
الحرمــن الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز ،وويل عهــد األمني ،وأمري
منطقــة القصيــم ونائبــه  -حفظهم
الله  -وإىل األرسة املالكة وإىل الشــعب
الســعودي كافه بمناسبة اليوم الوطني
 88لوطننا الغايل.
وقال "السلطان" :إن وطننا الغايل
يعيش يف هذا اليوم مناســبة عزيزة عىل
قلوبنا هي ذكرى توحيد اململكة العربية
الســعودية ،بفضل من الله تعاىل عىل يد
جاللة املغفور لــه امللك عبدالعزيز طيب
الله ثــراه ،وبمشــاركة أجدادنا أهايل
الجزيرة العربية ،الذين ضحوا بدمائهم
يف سبيل توحيد هذا الوطن الغايل ،بعدما
كان متشــتت األطراف تسوده الفوىض
وأورثوا أبناءهم وأحفادهم حب الوطن
حيــث أصبحوا يدًا واحدة ،وســيبقون
عىل ذلك بإذن اللــه ،ملا توليه الدولة من
اهتمام للمواطن ورفعة لشأنه.
ورأى "الســلطان" أن الـ  88عامً ا
التي مرت عىل توحيد اململكة ،شهد فيها
وطننــا الغايل تطورا وتحــوال وطنيا،
أسس له جاللة امللك عبدالعزيز وأبناؤه
امللوك من بعده ،الذين نذروا أنفسهم
لخدمــة هــذا الوطــن الكريم،
ويحرصــون كل الحرص عىل
تو فــر

عبدالرحمن السليم

صالح الخليفة

فهد السلطان

محمد العساف

محمد العريفي

بدر العساف

سبل العيش الكريم ألبناء هذا الوطن.
وأشار "الســلطان" إىل أن الوطن
يتزين يف هــذه الذكــرى الغالية بثوب
الشــموخ والعزة ،ويتفيــأ ظالل هذه
ا ملســر ة
ا لعطــر ة

وأن يحفــظ جنودنــا املرابطــن عىل
الحدود ،الذين نذروا أنفسهم للذود عن
بالد الحرمــن الرشيفني ،وهذا يدل عىل
حبهم وتفانيهم لوطنهم ووالة أمرهم.

وتقدمها وقرارها عىل كافة األصعدة.
وأشــار "العســاف" إىل االهتمام
منقطــع النظري من القيــادة رعاها الله
بكافة القطاعات ،سريا ً عىل نهج مؤسس
هذه البالد املباركة ،مؤكدا ً أننا يف ذكرى
اليــوم الوطني الـ  88نســتذكر قصة
وملحمة تســتدعي منا أن نرويها بفخر
واعتزاز بما تحقق حتــى يومنا هذا يف
ظل قيادة حكيمة تســعى لتوفري ســبل
الراحة ألبناء الوطن.
ويوضح "العســاف" أن ما ننعم به
من تنميــة وازدهار يعكس االهتمام من
والة أمرنا لبناء اإلنسان واملكان وجعل
اململكة دائما ً يف مقدمــة الدول الرائدة،
ســائال الله أن يديم عز وطننا ،ويحفظ
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،ويجعله ذخرا ً لإلســام
واملسلمني ،ويحفظ املوىل سمو ويل العهد
األمري محمد بن سلمان ،سائال املوىل أن
يوفقه وينرصه ويســدد رأيه ،كما سأله
سبحانه بأن يحفظ ســمو أمري منطقة
القصيــم وســمو نائبــه وأن يوفقهم
ويسددهم لكل خري

و ا لشا مخة ،
التي وصلت
فيهــا اململكة
مــن صحــراء
قاحلــة لدولة
تنافــس الدول
العامليــة بالنهضة
التنموية والحضارية محافظني
فيها عىل تقاليد ديننا الحنيف
وعــادات أجدادنا الفاخــرة،
ســائالً الله أن يديــم عىل وطننا
أمنه وأمانه يف ظل قيادتنا الحكيمة،

قــال محمــد بــن عثمــان
العســاف محافظ عيــون الجواء" :إن
ذكرى اليوم الوطنــي الذي تحتفي به
مملكتنا الغاليــة املوافق لغرة امليزان
من كل عام يحكي ســرة ومســرة
املؤســس املغفور له امللك عبد العزيز
طيب الله ثــراه ذلك القائد الذي اعتمد
عىل الله ،مؤمنا ً أن قوة األمة يف وحدتها
وتكاتفها ،ومعهــا تتحقق رؤيته لبناء
دولة متماســكة ،فكان له ما أراد بعد
توفيق الله والنظــرة الثاقبة والحنكة
والحكمة بعد أن وحدها تحت راية ال إله
إال الله محمد رســول الله ليلم الشتات
ويوحد الصف ويجمع الكلمة ،ويرســم
خارطــة وطن العز والشــموخ اململكة
العربية السعودية".
ورأى "العساف" أن مسرية النماء
والعطاء بدأت يف عهد املؤسس ،ثم تبعه
أبناؤه الربرة من بعــده يف الحفاظ عىل
هذا الكيان والتمســك بالقيم اإلسالمية،
حتى عهدنــا الزاهر عهد خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز
حفظه الله الذي تشــهد اململكة يف عهده
نهضة واســعة ونقلة نوعيــة يف كافة
املجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،حتى أصبحــت اململكة من
الدول التي يشار لها بالبنان يف تطورها

ويرى محمد بن عيل العريفي محافظ
األسياح أن شــعب اململكة يعرب يف اليوم
الوطني عــن مفاهيم الوحــدة والود
والســام والتآخي ،وعــن مدى حبهم
لوالة أمرهم ،مشــرا ً إىل أن أهمية هذا
اليوم تنبع من تذكري األجيال الشــابة،
بما بذله األجداد لرفع راية ال إله إال الله
محمد رسول الله ،بقيادة املؤسس طيب

الله ثراه ،من جهــد بتوحيد هذه البالد
املرتامية األطــراف ،والتي كانت عبارة
عن قبائل متناحرة ،يــأكل القوي فيها
الضعيف ،فتحولــت إىل بلد منظم يقود
العالم اإلســامي ،وهو أحد أهم البلدان
يف العالم اليوم.
ويؤكــد "العريفي" أن هــذا البلد
أصبح نموذجا ً يرضب به املثل ،ويقتدى
به يف األمن واالقتصاد والسياسة ،تتوجه
إليه أنظــار ماليني املســلمني يف اليوم
والليلــة خمــس مرات كما تســتوحي
منــه كثري من الــدول تجربته يف الحكم
وسالسة االنتقال بدون ضجيج.
ورفــع "العريفي" بهذه املناســبة
الســعيدة التهنئــة لخــادم الحرمني
الرشيفني ،وويل عهــده األمني ولنجاح
موســم الحج هذا العام ،كمــا دعا الله
ســبحانه وتعــاىل أن يحفــظ بالدنا،
ووالة أمرنــا ،وأن ينرص جنودنا بالحد
الجنوبي.
أكد وكيــل محافظة الــرس ،محافظ
الرس باإلنابة بدر بن محمد العســاف،
أن مناســبة اليــوم الوطنــي الـ ٨٨
للمملكة العربية السعودية ،ليست مجرد
حدث عابــر أو تدوين حضــور لزمن
يتكرر مع تعاقب األيام ،بل فجر مرشق
نستلهم منه العرب (ونشحن) الهمم لبناء
املستقبل.
وأوضح "العســاف" أن الله تعاىل
قد هيــأ للقائد املظفر وامللك املؤســس
عبدالعزيز آل ســعود طيــب الله ثراه
من أســباب النرص والظفر والشجاعة
والبســالة والحكمة والحنكة ،ما جعله
يرمي النظر إىل حدود املستقبل ،ليبرص
بعني الخبري ما وراء الزمن وخارج إطار
املكان فاستنهض العزائم وجمع الشتات
ولم الفرقة وقرب التباعد ووحد األمة يف
البالد الســعودية عىل كلمة الحق وأجىل
الظالم بعزة العــدل ونصب ميزانه عىل
رشيعة اللــه وهدى كتابه وســنة نبيه
صىل الله عليه وســلم ،وحــول املجتمع
من فصائل متناحرة إىل أمة متماســكة
تبني رصوح املجــد وتعد للبناء والرقي
والحضــارة ،حتى أصبحــت اململكة يف
طليعــة دول العالــم املتحرضة ،وغدت
منارة إشــعاع فكري تطــل عىل األمم
من رشفتها الباذخة بهامتها الشــامخة،
وقد حف األمن حدودها وحرس األمان
ثغورها.
وأضــاف "العســاف" أن اليــوم
الوطني ليس مجرد ذكــرى تمر عليها
األعــوام برشوق شــمس وغروبها ،بل
يوم أرشقت فيــه الحياة بنورها عىل أمة
رضبــت مع األمجاد موعــداً ،وما تزال
يف موصــول العز والســؤدد مع القادة
امليامــن ،وصوال ً إىل عهــد ملك الحزم
وقائد العزم خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود
وويل عهده األمني– حفظه الله –
وقال "العســاف" :عشت يا وطني
عزيزا ً بدينك قويا ً بالله شامخا ً بقيادتك
ناهضا ً بشــعبك ،وأدامــك الله مؤازرا
لإليمان وحصنا ً لألمــان وقرة لألعيان
وموئالً ألفئدة املحبني يف بقاع املسلمني،
ودرة يف جبني العاملني ،ســائال الله تعاىل
أن ينــر جنودنا املرابطني عىل الحدود
ويرد كيد األعداء يف نحورهم.
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مسؤولو الجامعة :القيادة تهتم ببناء الفرد وتعزيز دوره من
خالل تنمية صروح العلم والمعرفة
السعوي  :المملكة تسارع الخطى في تثبيت أقدامها كقوة اقتصادية كبرى في المنطقة والعالم
التـــركــي  :تكتمل الصورة المشرفة للمواطنة حينما يوقن أن الوطن هو بيته الحقيقي والمسؤول عنه
عــر وكالء جامعــة القصيــم
ومنســوبوها عمــا بداخلهــم تجاه
وطنهــم ،يف هذا اليــوم العظيم الذي
يمتزج فيه الشعور بالفخر بهذه اململكة
العظيمــة ،مع اســتذكار قصة كفاح
توحيدها وجهــود ملوكها يف النهوض
بكافة قطاعاتهــا وخاصة دعم التعليم
لبناء اإلنســان ،حتى باتــت الجامعة
مصنعا لألجيال القادمة عرب احتضانها
لحــوايل  75ألف طالــب وطالبة ،يف
مختلف التخصصات العلمية واألدبية
والرشعيــة ،ليقوموا بدفع عجلة تنمية
الوطن وهذا مــا تؤكده حكومة خادم
الحرميني الرشيفني وســمو ويل عهده
األمني بدعمهمــا املتواصــل للتعليم
وأهله.
ورأى الدكتور محمد الســعوي
وكيل الجامعــة أن التغري االجتماعي
واالقتصادي الــذي حصل يف مجتمعنا
الســعودي لم يكن طبيعيــاً ،كما هو
الحاصل يف غريها من املجتمعات؛ مؤكدا ً
أن ما شــهدته اململكة خــال العقود
التسعة املاضية يتجاوز بكثري ما شهدته
املجتمعات العربية األخرى ،ومشريًا إىل
أن آثار االكتشافات النفطية يف منتصف
القرن الهجري املايض وحسن التعامل
معها إداريا واســتثمارها االستثمار
األمثل كانــت كبرية جدا ً ســواء عىل
املســتوى االقتصادي أو االجتماعي أو
الثقايف.
ويؤكــد "الســعوي" أن أغلــب
التغــرات االجتماعيــة والتنمويــة
التي مرت بها املجتمعات اإلنســانية
املتقدمة تميزت بانسيابيتها وهدوئها
وتدرجهــا ،ولكنهــا يف مجتمعنــا
الســعودي تميزت بكونهــا تغريات
دراماتيكية قوية ورسيعة ،ففي ضوء
سنوات محدودة ،وبفضل الله ثم النفط
وحسن إدارته من الحكومات املتعاقبة
لهذه البالد املباركــة ،بعد توفيق الله
تعاىل – انتقل مجتمعنا الســعودي من
مجتمع رعوي وزراعي فقري وعالة عىل
غريه من املجتمعات ،إىل مجتمع مدني
متحرض فــاق كل املجتمعات املحيطة
به ،إذ فتحت له التنميــة آفاقا ً جديدة
لم تكن معهودة لديه من قبل ،وفتحت
معها تحــوالت قيمية كبرية يف مختلف
مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والرتبوية وغريها.
وأوضح "السعوي" أنه عندما تم
اإلعالن عن مولــد دولة جديدة ،تحمل
اســم اململكة العربية السعودية يف عام
1352هـ ،تم معها إنشــاء الوزارات
وافتتاح املــدارس النظامية واملعاهد
والجامعات وزادت وتــرة التنمية يف

املجتمع السعودي ،وتسارعت الخطى
يف تثبيت أقدامها كقوة اقتصادية كربى
يف املنطقــة وعىل مســتوى العالم،
مؤكدًا أن مــن يعزو املظاهر
التنمويــة الكــرى
يف املجتمــع

وجعله شامخا ً عزيزا ً عىل الدوام.
أشــار الدكتور أحمد بن إبراهيم
الرتكــي وكيــل الجامعــة
للدراسات الـعلــيـــا
والبحث العلمي
إىل القيــم

الســعودي
ملوضــوع النفط
لوحده يغالط نفســه ،إذ
ها هي مجتمعــات أخرى كثرية
حظيت بالنفط وبركات األرض ،مثلما
حظينا نحن به يف املجتمع الســعودي،
اقتصادي
ولكنهــا ال تزال يف وضــع
ٍ

األسـاســية التي
يجب أن نتذكرها يف اليوم
الوطني ،ومنها اســتقرار كيان
الوطن واســتدامة قوته ورغد عيشه
وتالحم قيادته مع شــعبه واستمرار
تطوره ونهضته ،مشــرًا إىل أن هذه

محمد السعوي

وإداري بئيــس ويسء جداً،
وتنموي
ٍ
ٍ
إذ النفط لوحــده ال يولد تنمية ،إذا لم
تصاحبه إدارة تحســن التعامل معه
وتعرف طريقة اســتثماره وتوظيفه
التوظيف الصحيح.
ويشــر "الســعوي" يف ختــام
حديثــة إىل اململكــة قائــاً" :ها هي
حكومتنا الرشــيدة يف ظل قيادة خادم
الحرمني الرشيفــن وويل عهده األمني
 حفظهمــا الله  -وهي تحتفل بيومهاالوطني الثامــن والثمانني ،وتواصل
مراحــل البناء والتنميــة يف خطوات
تنموية جادة تســر وفق رؤية شاملة
وواضحة للوصول إىل ما ننشده جميعا
قياد ًة وشــعبا ً ملا فيه السعادة واألمان
والرفاهيــة والحيــاة الكريمة ،حفظ
الله بالدنا قيادة وشــعبا من كل سوء

أحمد الرتكي

القيم تتأكد حينما يدرك الجيل املعارص
ما كانت عليــه البالد قبل توحيدها عىل
يد املؤســس جاللة امللك عبدالعزيز آل
سعود ـ رحمه الله ـ من خوف وفرقة
وفقر وشقاء.
ويــرى "الرتكــي" أن اســتدامة
هذه القيــم مرهون بشــعور املواطن
بمســؤوليته تجــاه وطنــه وإدراكه
ملفهــوم املواطنة الحقة ،حيث إن صدق
االنتماء للوطن ليس مجرد شعار يرفع
وال قصيــدة تنظم وال مقــال يكتب،
بل هو منظومة مــن األقوال واألعمال
ترتجم إســهام املواطن يف املحافظة عىل
مكتسبات وطنه ،والسعي يف تطويرها
واســتدامتها ،فتكتمل الصورة املرشقة
للمواطنــة اإليجابيــة ،حينمــا يوقن
املواطن أن الوطن هــو بيته الحقيقي
املسؤول عن الحفاظ عليه من كل جانب
ويف كل وقت.
ويضيــف "الرتكــي" أن من أوىل
مقتضيــات املواطنــة الصادقة قيام
محاضن التعليــم بالدور املناط بها من
تربية النشء عىل صدق االنتماء للوطن،
وصيانة عقولهم وأفكارهم من مسالك
التفريط أو اإلفــراط والتزام االعتدال
والوســطية يف القول والعمل ،كما أن
من مقتضيات اإليجابية الوطنية تأدية
العمل الوظيفــي يف القطاع الحكومي
أو الخــاص بجــودة وإتقــان ،ومن
مقتضياتهــا أيضا املحافظة عىل املرافق
العامة ومقومات الوطن وتربية النشء
عىل ذلك مثــل املتنزهــات والحدائق
واملنشــآت ،باإلضافــة إىل العديد من
صور املواطنة املرشقة التي تمثل القيم
السامية التي جاء بها الدين الحنيف مثل
الصدق واألمانة والعــدل وإعطاء كل
ذي حق حقه وإشاعة السماحة والخلق
الحسن ونبذ التعصب والعنرصية.
ومن صــور املواطنة كذلك احرتام
األنظمة والقوانني التي تضعها الدولة
تحقيقــا للعدل وحفاظا عىل ســامة
املواطنني ،ومنها أيضا الشعور الصادق
بتمثيل الوطن يف كل ناد وســاحة ،فال
يصدر منه إال ما يرشف وطنه ويرســم
الصــورة الحســنة عنه ،وبقــدر ما
نلزم به أنفســنا بمقتضيات اإليجابية
الوطنية ،بقدر ما نســهم بالحفاظ عىل
كيانه واســتدامة مكتسباته واستمرار
تطوره وازدهاره ،ونسأل الله أن يمن
عىل قيادتنا ووطننــا وموطنينا باألمن
ورجال
واإليمان وأن ينــر جنودنا
ِ
أمننِا وأن يديم عىل بالدنا الرخاء واألمن
واالستقرار.
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األحمد :األرض والوطن ذاكرة األنسان األولى  ..اليوم الوطني يومك أيها الطالب
األســـمــري :وقـفـة تـأمـل  ..نـسـتـرجــع فــيــهـــــا مــسـيـــرة سنوات من البذل والعطاء
العقالء :دمتِ يا بلدي  ..محفوظة من ربك محفوفة بقيادتك
الـحـربـــي :وطننا نحميه  ..وبأرواحنا نفديه  ..وبسواعدنا نبنيه
معي قول الجاحظ" :كانت العرب إذا غ َز ْت،
حملت معها من تربة بلدها ً
ْ
ْ
رمل
سافرت،
أو
وعف ًراتستنشقه"...
إنهــا أرض الوطــن !! أوليس يأرسك
الحنني إلىه؟! عندما تغيب عنها للسياحة أو
التعليم؟!! أو ليس يغمرك الحنني إليه عندما
تغرتب ألي ســبب!؟  ..إنها األرض والوطن
ذاكرة األنسان األوىل.

فهد األحمد

ظافر األسمري

علي العقالء

خالد الحربي

وجه عميد عمادة القبول والتســجيل
الدكتور فهــد األحمد نصائحــه للطالب
بمناسبة اليوم الوطني مؤكدًا أنه يوم الطالب
والطالبة ،ويوم كل مواطن ينتمي إىل تراب
مملكتنا الغالية ،وط ٌن نشأت وإياك نردد حبه
ً
رفعة و نماء ،وط ًن
كل صباح مجدا ً وعلياء
أينما نويل فثم إعجاب وتقدير وفخر واعتزاز.
ولفت "األحمد" الطالب إىل إشــارات
عابرة لتأملها مع يقينه التام أنها لن تغيب عن
باله ،وأنها ستكون محل عنايته واهتمامه:
األوىل  :اعلــم أن حقيقة الوالء واملحبة
للوطن ليــس كلمة تقال أو شــعارا يرفع
فحســب ،وإنما هي انتماء حقيقي وشعور
صادق نابع مــن قناعة صادقة ومحبة لكل
ما من شأنه رفعة هذا الوطن قيادة وأرضا
وشعبا ،وحتي يكون االنتماء مخلصا اجعله
حقيقا نابعا من التديــن الحق لله والنصح
واملحبة لوالة األمر والدعــاء لهم تعبدا لله
بحبه ((ما أطيبَك من بلدٍ! وما أحبَّك إيل َّ! ولوال
ُ
سكنت غريَك))؛
أن قومي أخرجوني منك ،ما
رواه الرتمذي ،وكان صىل الله عليه وســلم
يقول يف الرقية( :باســم الله ،تُ ْرب َُة أ َ ْر ِضنا،
ور َ
يق ُة بَعْ ِضنا ،ي َْش َفى سقيمُنا بإذن ربنا)؛
ِ
رواه البخاري ومسلم.
الثانية :املحبة الصادقة للوطن تعني أن
تصنع نفسك صناعة حقيقية فتكون فاعال
يف مجتمعك مبدعا يف تخصصك معتمدا عىل
نفسك تفرتض الحلول للمشاكل التي تواجهك

وتســعى يف التغلب عليها وال يكون همك
املالمة لآلخرين وإنما تدرك دورك فيها.
الثالثة :قدر ممتلكات هذا الوطن وأنت
أهل لذلك ،واستشــعر النعمة عليك يف األمن
واألمان والعيش الرغيــد واآلمن وإياك أن
تســلم عقلك ملن يريد اخرتاقك ،فريسم لك
أهدافا خادعــة ويزعم أنه يريد أن يصل بك
إىل الحرية واالستقاللية عرب دعوات مغرضة
وتأمل يف من انخدع فيها كيف كانت النهايات
واملآالت املؤملة لهم هما ونكدا وخوفا وتخلفا.
الرابعة :كن إيجابيا فاعال مشــجعا ملن
هم من جنسك ومن ســنك مسهما وإياهم
يف التكاتف واملحافظة عــى اللحمة وقطع
الطريق عىل الحاقديــن الذين ال هم لهم إال
مصالحهم الشخصية والوصول إىل أهدافهم
وزرع أفكارهم وإياك أن تكون تربة صالحة
لهم.
الخامسة :استشعر النعمة التي أنت فيها
واإلمكانيات التي ســخرت لك يف جامعتك
وإياك أن تكون متذمــرا ال تعرف معروفا
وال تسدي نصحا ونقدا هادفا عرب الوسائل
املرشوعة يف جامعتك.
أخريا :إذا كانــت الحيوانات والطيور
والحرشات عىل اختالف أجناســها تنتمي
بصدق لــأرض التي ألفــت واملكان الذي
عاشــت فيه فتدافع عن جحورها وبيوتها
وأعشاشها وكهوفها فطرة أودعها الله فيها،
فأنت أيها اإلنسان العاقل من باب أوىل وتأمل

أكد الدكتور ظافر األسمري عميد كلية
طب األســنان بالجامعــة ،أن ذكرى اليوم
الوطني هي ذكرى عزيزة عىل قلوبنا جميعا ً
يف مملكتنا الغالية ،وهي ذكرى يوم التأسيس،
عىل يد مؤسسها عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
سعود – طيب الله ثراه  -تحت راية التوحيد
ال إله إال الله محمد رسول الله.
ويرى "األســمري" أنه حــريٌّ بكل
ســعودي أن يقف يف ذكرى اليوم الوطني
وقفة تأمل ،يسرتجع فيها مسرية سنوات من
البذل والعطاء ،يشحذ بها همته ويوطن بها
نفسه عزة وشموخاً ،ليكون امتدادا ً لألوائل
منّا ،الذين رسموا بداية الطريق وأفسحوا لنا
الفرصة ملده إىل آفاق املستقبل ،وتلك الذكرى
هي رمز لإلنسان السعودي ،الذي يتمحور
حوله كل جهد ،وكل عمل يفيض إىل إضافة
لبنة أخرى يف هذا البناء الشامخ ،الذي شكل
نموذجا يحتذى لإلنسان العربي يف عالم يعج
باالضطرابات والتناقضات ،ووقفة التأمل
هي تأكيد عىل مفهوم ومضمون هذا الرمز
الذي يتقدم هذا العالم بخطى واثقة ،تشــق
طريقها إىل املستقبل مرتكزة عىل إرث فكري
وعميل يحمل بذور البقاء والنماء.
وقدم "األســمري" يف هذه املناســبة
التهنئة ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ،وسمو
ويل عهده األمني األمري محمد بن ســلمان
بــن عبدالعزيز ،واألرسة املالكة والشــعب
السعودي الكريم ،ســائال الله أن يديم عىل
بالدنا أمنها واستقرارها.
يرى عيل بن فريح العقالء عميد شؤون
الطالب بالجامعة ،أن اليوم الوطني يوم من
األيام املجيــدة يف العرص الحارض ،فقد كان
إيذانا ببزوغ نجم دولــة أعلت قيم العدالة
والســام ،ورفعت راية اإلسالم خفاقة عىل
رؤوس األنام ،إذ بعد غروب شــمس الدولة
السعودية الثانية بزمن قصري كان يلوح من
أفق املرشق نجم مضيئ يزداد ضوؤه كلما
زاد الظلم والظالم ،وال يزال سكان الجزيرة
العربية وما حولها ترتفع أكفهم إىل السماء
بأن يعود أملهم وأمنهم بعودة حكامهم الذين
نرشوا األمن والعدل بتوفيق وفضل من الله
عز وجل.
وأشار "العقالء" إىل أنه ملا ازداد الظالم
ازداد ملعان ضوء النجم القادم من املرشق،
وازداد معه األمل يف نفوس أهل شبه الجزيرة
العربية ،حتى إذا أظلم الليل وادلهم ،الح فجر
صادق أضاء نهار الريــاض ،ومعه حملت
نسمات نجد العذبة صوتا نديا حكيما يردد

كلمة هي من أجمل كلمــات القرن ،مؤذنة
بميالد فجر جديد يــرق باألمن واألمان
واالســتقرار ورغد العيش صوت ينادي:
(امللك لله ثم لعبد العزير بن عبد الرحمن).
ويشري "العقالء" إىل أن امللك عبد العزيز
رحمه الله -أقام دولة حديثة يف فرتة وجيزة،فعم السالم واألمن مكان الحرب والخوف،
وحل االجتماع محل الشــتاتَّ ،
وول الفقر
والجوع ،وجاء الغنى ورغد العيش ،ووضع
امللك عبد العزيــز الحرمني الرشيفني محل
رعاية وعناية ،وأوالها اهتماما خاصا عمارة
وخدمــة زوار ،ولقد بــوَّأ امللك عبد العزيز
للمملكة مقاما عاليا ومكانا جليال بني الدول،
يحسب لها يف السياســة حسابها ،وينتظر
يف االقتصاد قرارها ،ويؤخــذ يف القرارات
اعتبارها.
ثم جاء عهد الحزم والعزم واألمل عهد
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز حفظه اللــه ،ويف عهده واصلت
وتواصل البالد انطالقتها بني األمم بخطى
واثقة متميزة بحزمها وعزمها ،محافظة عىل
قيمها ومبادئها ،سائرة عىل نهج مؤسسها
وملوكها ،محققة طمــوح أهلها وأجيالها
بخطط واعية ،ورؤيــة متينة ثاقبة بقيادة
شابة عىل رأس هرمها صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن عبد العزيز ويل
العهد األمــن ونائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع حفظه اللــه ،فغدت البالد يف
حراك عظيم ،وآمال طموحة ،مســترشفة
مقامات ع ِّلية ومكانة رفيعة سوية.
ويوضح "العقالء" ما تشهده املنطقة
من تقــدم قائالً" :ويف قصيــم الخري بأمن
وأمان ،ورغد عيش ورفاهية ،وتقدم رسيع يف
كافة املجاالت ،بقيادة أمري يعجز الحرف عن
وصف ما َقدَّم ويُق ِّد ُم لهذه املنطقة ،فصاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل،
يقدم عمــا تاريخيا اســتثنائيا يف منطقة
القصيم ،يســاعده عضده األيمن صاحب
السمو امللكي األمري فهد بن تركي بن فيصل
بن تركي بــن عبدالعزيز نائب أمري منطقة
القصيم ،حتى جعالهــا عظيمة بأرجائها،
حفية برجاالتها سعيدة بمستقبلها".
ِ
دمــت يا بلدي
ويضيــف "العقالء":
ً
مباركة بخرياتك ،معمورةً
محفوفة بقيادتك،
ً
ً
ســامية برجالك ،واعدة بأجيالك،
بأوطانك،
ً
ً
باسلة
مرشقة بمستقبلك ،فخور ًة بشهدائك،
ً
ً
بجنودك ،محروســة بمرابطيك ،ساملة من
ً
ً
مغيظة ملبغضك،
ناكية بعــدوك،
جراحك،
سلما ملن ساملك ،حربا عىل من عاداك ،مرشفةً
ً
ً
متبعة
حافظة لدينك،
ملحبيك ،مؤيد ًة من ربك،
ً
ً
مصلية عىل نبيك ،ســائرة عىل
لرشيعتــك،
ً
ومتبعة لسنته ،أدام الله عزك ،وأعىل
منهجه،
شأنك ،ورفع مقامك يف العاملني.
عرب الدكتور خالــد باني الحربي عميد
كلية الزراعة والطــب البيطري بالجامعة،
عن ســعادته الغامرة بهذا العرس الوطني
الذي يبتهج فيه الجميــع عىل هذه األرض
الطيبة ،مشريا ً إىل أنه يف كل عام يعرب الشعب
يف هذا اليوم عن شعوره باملواطنة الحقيقية،

ويف كل عام لنا فرحة تتجدد بوطن يغمرنا
بدفئه ويشعرنا بأمانه بعد الله ،ويف كل عام
لنا موعد مع الوطن نحــس فيه باملواطنة
الحقيقية واالنتماء الصادق.
وعن روعة الوطــن يقول "الحربي":
"وطن تتهافت له القلوب من أقىص مشارق
األرض ومغاربها ،وطن تهواه وتستوطنه
املعاني الجميلة ،وطن تعمره القلوب املليئة
بحبه وحب كل ما فيه ،يف ظل الرخاء واألمن
واألمــان ،والعهد الزاهر لنا فرحة ال تعدلها
فرحه ،نتذكر فيها ما قدمته األجيال السابقة
وما تعمله األجيال الحالية وما ترتقبه األجيال
القادمة من بناء وعطاء وازدهار عىل جميع
األصعدة".
ويؤكد "الحربــي" أنه يحق لنا يف عيد
الوطن ال ٨٨أن نفخر بما تحقق ،ونسعد بما
يرسم لقادمنا بخطى ثابته وأسس مدروسة
وخطــط طموحة تســتلهم الهمم لتصعد
بنا القمــم عاليًا ،فوطننا نحميه ،وبأرواحنا
نفديه ،وبسواعدنا نبنيه ،وبأفكارنا وخططنا
نطوره ،لينعم من فيه ومن يجاوره وكل من
يكن له الحب لو لم يعش فيه ،فيحق لشعب
كريم وقيادة حكيمه ووطن معطاء أن يبتهج
بعيده الـ  ،٨٨دامت أفراحك يا وطن ودمت
لنا ..فرحة.

أكد الدكتور فهد بــن إبراهيم الضالع
األستاذ بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
أننا نعيش لحظات الشــكر لله والســعد
والفخــار بهذا املجد املؤثــل ،يف ظل قيادة
حصيفة تسري بمركبنا الوطني واثقا ،هادئا
هانئا بقيادته ومواطنيه ،يف عالم مضطرب
بالزالزل السياسية واالقتصادية ،مشريا ً أنه
حري بنا أن نتذكر هذه النعمة ونذكرها يف
مجالسنا ونعرف حق الرجال الذين وقفوا
عىل تــراب الوطن يدفنون فيــه أرواحهم
ليعيش ويمدونــه بماء الحياة ليبقى عزيزا
كريما ،يف يومنــا الوطني األغــر الثامن
والثمانني ،ذكرى حينما قام امللك عبد العزيز
ورجاله فرســموا الحدود وأرسوا العدل
وقاموا بالوطن خري قيام.
وقال الضالع موجها حديثه إىل جنودنا
البواســل" :أيها املقدم عربــون الحب..
واملبادر بشهادة االســتحقاق ..إن دموعنا
نحن املواطنني تستأذن دمك الطاهر أن تبلله
وتضمده وتعالجه ..فال يشء يشبهك يف حياة
الناس اليوم ..ولكنك تشــبه شيئا تاريخيا
مرصعا بالفخار ..ففي يومنا الوطني نتذكر
املؤســس رحمه الله والرجال الذين فقدوا
دماءهم ألجل هذا الوطن الكريم.
وأضاف "الضالع" :فأنت أشبه بهم..
إنهم بذلوا الدماء للتوحيد ..وأنت بذلت دمك
للتجديد ..يف ظل خادم الحرمني امللك سلمان
بن عبد العزيز وويل عهده األمني سمو األمري
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ..فما أشبه
التجديد بالتوحيد ..فشكر الله لتلك األنهار
التي تبللها من عروق جسمك ..لرتسم طريق
العزة ..وليعلــم العالم أجمع أن هذه الدولة
وفقها الله ستظل تعطي املجد حتى يرىض.
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وغد مشرق
ٍ
الــعــمـرو :ذكرى مناسبة أرست قاعدة متينة لحاضر زاهٍ
أبا الخيــل :كل عام والوطن وقادته بخير وهدى
الشريـدة :عــــيــــد الـــوطــــــن فــــخـــــر واعـــتــــــــزاز
السهلي :كل فخر واعتزاز بالمنجزات الحضارية الفريدة
الدغــيري :مناسبة عزيزة تتكرر كل عام لمتابعة مسيرة النهضة العمالقة
أسماء العمرو :وطني ..بصمتك على العالم واضحة
يسري بقوة وجد نحو تحقيق الرؤية املستقبلية
بسواعد أبناء الوطن.

أحمد العمرو

خالد أبا الخيل

محمد السهلي

محمد الدغريي

قدم الدكتور أحمد العمــرو عميد كلية
الطب أحر التهاني والتربيكات ،بمناسبة اليوم
الوطني ،ملقام سيدي خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وويل
عهده صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبد العزيز آل سعود  -حفظهما الله
 وإىل كافة الشعب السعودي.وأكــد "العمرو" أن اليــوم الوطني هو
يوم توحيد هذا الكيان العمالق عىل يد جاللة
امللك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن  -طيب الله
ثراه  -ويف هذه املناسبة الغالية نسجل فخرنا
واعتزازنــا باملنجزات الحضاريــة الفريدة،
والشــواهد الكبرية التي أرست قاعدة متينة
لحارض زا ٍه وغ ٍد مرشق يف وطن تتواصل فيه
مســرة الخري والنماء ،وتتجسد فيه معاني
الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا يف رفعة
بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبرية بني األمم.
وأشار "العمرو" إىل أن هذه الذكرى تمر
علينا لنستلهم منها العرب والدروس من سرية
القائد الفذ امللك عبدالعزيز ،الذي اســتطاع
بحنكتــه وبصريته ،وقبل ذلــك كله بإيمانه
الراســخ بالله جل وعال ،أن يضع قواعد هذا
البناء الشامخ ،ويشيد منطلقاته وثوابته ،التي
ما زلنا نقتبس منها لتنري حارضنا ،ونسترشف
بها مالمح ما نتطلع إليه يف الغد  -بإذن لله -
من الرقي والتقدم يف سعينا الدائم لكل ما من

شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة املواطن
ولتحقيــق رؤية اململكة العربية الســعودية
2030م .

منصور الشريدة

فيها ،يأكل شديدكم ضعيفكم ،حتى جاء الله
باإلسالم ،فآخى به بينكم ،وألف به بينكم ،أما
والله الذي ال إله إال هو ،إن األلفة لرحمة ،وإن
الفرقة لعذاب ،وكل عام والوطن وقادته بخري
وهدى ،سائالً الله أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا.

يرى الدكتور خالد بن عبد العزيز أبا الخيل
عميد كلية الرشيعة أن الحديث عن نعمة الوطن
يف وقت مىض ،كان من املمكن أن يجلب الكثري
من األسئلة والشكوك لدى طائفة من الناس،
ألنهم تعلموا فــن الجحود وتربوا عىل نكران
الجميل ،فمــن قائل إنه مجرد "مطبل" ،ومن
قائل إنه مسرتزق مدفوع الثمن ،ومن قائل غري
ذلك ،أما اليوم وبعد انحســار هذا اللون من
التفكري  -نتيجة العتبارات كثرية لعيل أتحدث
عنها يف وقت آخر  -فبات الحديث عن الوطن
والفخر بمكتسباته واالنتماء إليه ثقافة تتنامى
ولله الحمد.
ويؤكد "أبا الخيل" أنه يكفينا من نعمة هذا
الوطن ،أن جمعنا الله به بعد فرقة وأطعمنا
به بعد مســغبة وأمننا به بعــد خوف ،وأي
نعمة أعظم بعد نعمة اإلسالم من نعمة األلفة
واالجتماع وأي نقمة أعظم بعد نقمة الكفر من
نقمة التفرق واالختالف.
فقد قال قتادة رحمه الله يف تفسري قوله
تعــاىل" :واذكروا نعمة اللــه عليكم إذ كنتم
أعداء فألف بني قلوبكم" ،قال :كنتم تذابحون

يرى الدكتور منصور الرشيدة عميد كلية
الصيدلة أن اليوم الوطني يعود علينا هذا العام،
يف يوم يتجدد فيه مجــده الـ  ٨٨وطن حزم
وعزم وإنجاز ،نعم ونحن نسابق األعوام نحو
املســتقبل نمر باملنعطفات بتماسك كبري بني
قيادة وشعب مفهومهم أن البيت واحد تسكنه
أرس ًة واحدة ،حيث أثبتت قيادتنا أنها بالحزم
والعزم وبذل أبناء الوطن ،محرك عاملي للسلم
ومنارة اقتصادية ووجهة أمة مليارية ،مشريًا
إىل أن فرحتنا باليوم الوطني هذا العام تأتي
مكملة لكم كثريا من األفراح بتواصل منجزات
اململكة العربية السعودية داخليا ً وخارجيا ً يف
كل املجاالت.
وسلط "الرشيدة" الضوء عىل االنتصارات
يف حدنا الجنوبــي واالنتصارات عىل اإلرهاب
ومخططيه ،إضافة إىل انتصارات سياســية
وحضور عاملي يف ذلــك ،ورغم كل متغريات
العالم من حولنا تحقــق مملكتنا منجزاتها
االقتصادية وقوة ثباتها كمحرك عاملي يف هذا
االتجاه ،كما تحقق مملكتنا يف ذات املنجز نموا
داخليا ودعما علميا وتقنيا وتوسعا ً يف املشاركة
الشعبية ،واليوم نحتفل ومع كل منجزاتنا التي
ذكرتها نعيــش أيضا فرحة نجاح الحج الذي
أذهل املراقبني عامليا ً يف واحد من أنجح مواسم
الحج تاريخياً.
فقد كنا وسنبقى قبلة ما يزيد عن مليار
مســلم تهفو قلوبهم إىل مكة املكرمة واملدينة
املنورة وتتوجــه أفئدتهم إىل بيت الله الحرام،
ويف التعليــم نواصــل القفــزات ،وتتطور
جامعاتنا وتقنياتنا العلمية فيما تنمو املشاركة
االجتماعية ،ونشهد نقالت كبرية يف سوق العمل
املحيل بخطوات متسارعة يف توطني الوظائف،
حيث تبذل قيادتنا جهدا كبريا يف تأمني سبل
النجاح يف كثري من مجاالت الحياة ،يف تواصل

ذكر الدكتور محمد بن عيل السهيل عميد
كلية العلوم الطبية التطبيقية ما حدث يف مثل
هذا اليوم من عام 1351هـ املوافق 1932م،
الذي شهد صدور املرسوم امللكي بتوحيد البالد
تحت اســم اململكة العربية السعودية ،وتحت
قيادة امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن
آل سعود طيب الله ثراه ،ليعلن قيام دولة قوية
متماسكة األركان ،ولتبدأ بعدها مرحلة جديدة
من التطورات واإلنجازات العمالقة التي أرىس
قواعدها امللك املؤسس ،واستمر أبناؤه من بعده
عىل نهجه يف العمل عىل نهضة البالد ورفاهية
املواطن ليتحول هذا الوطن من صحراء طاردة
إىل دولة جاذبــة تضاهي يف رفاهيتها وقوتها
الدول العظمى.
وقال "السهيل" :نحن اآلن يف عهد الخري
واالزدهــار عهد خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيــز ،وويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله ورعاهما،
ونحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والثمانني بكل
فخر واعتزاز باملنجــزات الحضارية الفريدة
والشــواهد التي أرســت قاعدة قوية متينة
لحارض مجيد وغد مرشق ،يف وطن تتواصل
فيه مســرة النماء والعطاء ،وتتجسد معه
معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم ،وتفانوا
يف رفعة بلدهم ،حتى أصبحت له مكانة كبرية
بني األمم ،فاللهم احفظ عىل بالدنا دينها وأمنها
ووالة أمرها وأدم علينا االستقرار واالزدهار يا
رب العاملني.
وعرب الدكتور محمد بن إبراهيم الدغريي
عميد الدراســات العليا عن سعادته وفخره
واعتزازه بهذه الذكرى التاريخية التي يحتفل
بها أفراد املجتمع بجميــع أطيافه ،أال وهي
ذكرى اليوم الوطنــي لبالدنا الغالية ذكرى
يوم وحــد فيه جاللة امللك عبــد العزيز بن
عبدالرحمن آل سعود  -طيب الله ثراه -شتات
هذا الكيان العظيــم وأعلن فيه ميالد اململكة
العربية السعودية ،ميالد دولة حرة أبية ،تتبنى
اإلسالم دستورا ومنهجا ًلحياتها.
ويؤكــد "الدغــري" أن اليوم الوطني
مناسبة عزيزة تتكرر كل عام ملتابعة مسرية
النهضة العمالقة التي عرفها الوطن ،ويعيشها
يف كافة املجــاالت حتى غدت اململكة ويف زمن
قيايس يف مصاف الدول املتقدمة ،مشريا ً إىل أن
اليوم الوطني ارتبط برصد وعرض اإلنجازات
الحضارية واملكتســبات الوطنية ،التي يجب
أن نربزهــا ونحافظ عليهــا وندعمها ،ألننا
جميعا رشكاء يف هــذا النجاح والرقي ليبقى
وطننا شــامخا ً قويا ً بني الدول ،نستمد منه

قوتنا وينعكس عىل أدائنــا الذي يظهر جليا ً
عىل مالمح الجامعات السعودية ومخرجاتها
وبرامج االبتعاث ونواتجها.
ويرى "الدغريي" أن حكومتنا الرشيدة
دأبت عىل نرش العلم وتعليمه واالهتمام بالعلوم
واآلداب والثقافة وعنايتها بتشــجيع البحث
العلمي وصيانة الرتاث اإلســامي والعربي
وإســهامها يف الحضارة العربية واإلسالمية
واإلنسانية ،مؤكدًا أن الجيل الحايل استفاد من
تضحيات آبائه وأجداده لكي يبنى مستقبله
التنافيس يف جميع مجــاالت العلم واملعرفة
عىل خارطــة العالم ،لتصبح الجامعات اليوم
هي املوجه والداعم لحركة األجيال الحارضة
والقادمة.
كما لم ينس "الدغريي" يف هذه الذكرى
ما ننعم به من نعمة األمن واألمان واالستقرار،
يف وقت تشــهد فيه بالد مجــاورة أزمات
واضطرابات متالحقة وفتن مستمرة ،وهذا
يعود بعد فضل الله إىل تالحم أبناء هذا البلد
حكومة وشعبا.
وبعث "الدغريي" رســالة تهنئة بهذه
املناســبة العزيزة عىل قلوبنا لخادم الحرمني
الرشيفني وسمو ويل عهده األمني حفظهما الله
وللشعب السعودي الكريم بهذا اليوم ،داعيا ً
الله جلت قدرتــه ،أن يديم عىل هذا البلد أمنه
واستقراره ومزيدا من التقدم والرقي الدائم
لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة
املواطن والرخاء ،إنه سميع مجيب الدعاء.

ورأت الدكتورة أسماء العمرو عميدة كلية
رياض الخرباء ،أن جمال اللباس يف اختياره،
وزينة الحديث يف انتقائه ،وروعة املجلس هو
مع من نحب ،كما أن جمــال وزينة وروعة
املكان يف موطنــي ،ويف بلدي الذي أنتمي له،
ويف ظل حاكمي الذي أتمثل حكمه ،وأسمع له،
ويف رائحة تراب الوطن املجيد ،وشجره العتيد،
وع َلمه العايل ،وسيفه الحامي ،تزيدني حبا له،
وتمسكا به.
وأضافت "العمرو" قائلة :نحن نعيش
األمان ،ونرتع يف اطمئنــان ،نرفع الرؤوس،
وننكس املجــوس ،نصول صولة األســود،
وننكــس رقبة كل جحود ..ثمــان وثمانون
ْ
رفعت قامتها ،وتألقت بمجدها ،ووصلت
عاما
لشــموخها ،وهذا ليس بأمر هني ،وال سبيل
ممهد ،إال بحزم الحاكم ،وفطنة الحكيم  ،وقوة
املسؤول ،ومرونة القائد.
وأنشــدت "العمرو" قائلــة :وطني..
بصمتك عــى العالم واضحــة ،ومن منبع
الرشيعة نابعة ،بالدي ،قــد تميزت وفزت،
وواصلت فوصلت.
دولتي ،تنافحني عني وأنا آمنة ،وتنثرين
عيل خرياتك ولربي حامدة.
حكامي ،لكم كل إخالص ودعاء ،ومحبة
ووفاء ،فبفضلكم سمونا ،وبإيمانكم رفعنا راية
النرص ،والتوحيد.
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ﻫﻨﺎ ﺳﻨﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
وﻧﺤﻦ ﻧﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﺸﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﻜﺮ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺎﺗﻪ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺸﺮوع "ﻧﻴﻮم"
وﺟﻬﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈ ًﺮ ا ﻟﻤﻮﻗﻌﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ
أﻫﻢ اﻟﻄﺮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه.
ّ
ﺻﻤﻢ ﻣﺸﺮوع "ﻧﻴﻮم" ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ
واﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻜﺎن
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

يوم الوطن يوم الشعب
أرشقت ضحاك السنا
فمسحت أدران الدجى
أرشقت يا يوم العال
وأتى العطاء عىل خطاك مباركا تلك الخطى
نثر الزهور لدى الضحى
وأعاد لأليك الهواتف..والسواجع للربى
وأعدت يا غرة امليزان ما افتقدنا من رجاء

رسائل المبتعثين عبر سناب الجامعة

حنين واشتياق ألرض الوطن ..وتهنئة حارة للقيادة والشعب
يشعر من ذاق مرارة الغربة
عن الوطــن واألهل بقيمة الوطن
أكثر ممن يعيــش بداخله ،فحني
تبتعــد عن أرض الوطــن وتراه
من بعيد يزداد اشــتياقك له يوما
بعــد يوم ،ويــزداد حبك للوطن
كلما شــعرت بالوحدة ،أو اشتقت
ألصدقائك وإخوانك ،فالوطن ليس
مجرد مــكان ولكنه أهل وصحبة
وتجــارب وخــرات ومواقف،
وانتماء ووالء ،تتنامى قيمته كلما
ابتعدت عنه ،ولشعورهم بالحنني
للوطن فقد بعث عدد من مبتعثي
الجامعــة فيديوهــات قصرية،
نقلــوا من خاللها مشــاعرهم يف
اليوم الوطني الثامن والثمانون،
ليشــاركوا أهلهــم وزمالءهــم

باململكة فرحتهم بهذه املناسبة ،من
خالل سناب جامعة القصيم ،الذي
نقل مشاعرهم صوتًا وصورة.
يقــول الطالــب عبداللــه
الغفيــص املبتعث من الجامعة إىل
الواليات املتحدة األمريكية لدراسة
الهندســة امليكانيكية مُهنئاً" :كل
عام والوطن بخــر وأمن وأمان،
واالحتفاالت هذه السنة مميزة من
خالل إبراز عطــاءات ونجاحات
أبناء وبنات الوطن ،ســعيد جدا ً
مع زمالئي وزميالتي بأننا بإذن
الله بعد التخرج ســنعود للوطن
للمســاهمة يف رفعته وزيادة هذه
املنجزات كل عام والوطن بخري".
وقــال الطالــب ســلطان
العضيبــي املبتعــث لدراســة

الدكتــوراه بتخصص الرياضيات
من أقىص الجنــوب الرشقي من
قارة أســراليا" :أُهنــئ اململكة
ً
حكومة وشــعبا ً بمناسبة اليوم
الوطنــي الثامن والثمانون" وكل
عام والوطن بخري".
ويقول طالب الدكتوراه عيل
الظفريي ،املبتعث إىل ســيول يف
كوريا الجنوبية لدراســة تبديل
املفاصل واملناظري" :أهنئ القيادة
الحكيمة والشــعب الســعودي
بمناســبة اليوم الوطني السعيد
الثامــن والثمانــون ،وكل عام
والجميع بخري".
فيما قال الطالب فواز املالكي
املبتعث إىل نيويــورك األمريكية
إلكمال الدراســات العليا بمجال

السياسة االجتماعية" :يف مناسبة
اليوم الوطني ،أرفع أســمى آيات
التهاني والتربيكات ملقام ســيدي
خادم الحرمني الرشيفني وإىل ويل
عهد األمني ،وكل عام والوطن من
تقدم إىل تقدم".
وعرب سلطان املحيميد املبتعث
إىل الواليــات املتحــدة األمريكية
لدراســة الدكتوراه يف دراســات
الرتجمة عن ســعادته بهذا اليوم
قائــاً" :يف يوم الوطــن الثامن
والثمانون يطيب يل أن أرفع أسمى
آيات التهانــي والتربيكات ملقام
ســيدي خادم الحرمني الرشيفني
وإىل ويل عهده األمني ،وإىل الشعب
السعودي كافة وكل عام والوطن
بخري".

نحتفل  -قيادة وشــعبا ً  -يف هذه األيام ،بمناسبة غالية وعزيزة
عىل قلب كل سعودي ،أال وهي ذكرى يوم التأسيس ،ذكرى يوم إعالن
الوحدة وجمع الشتات ونبذ الفرقة والتناحر ،ففي يوم الوطن ،منذ
 88عاما ،تم اإلعالن عن قيام كيان قوي متماسك يف الجزيرة العربية،
وحــد أبناءها من الخليج رشقا إىل البحــر األحمر غربا ،ومن اليمن
جنوبا ً إىل بالد الشام يف الشمال.
وكان وراء هذا اإلنجاز الكبري الذي غــر وجه املنطقة والعالم
اإلسالمي كله ،جاللة امللك املؤســس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل
ســعود ،ورجاله املخلصون الذين حملوا عىل عاتقهم هموم توحيد
األمــة ونزع فتيل الرصاعــات يف ما بينهــم وتوحيدهم تحت راية
خرضاء ،كتب عليها شــعار اإلسالم ،والركن األول فيه (ال إله إال الله
محمد رســول الله) ،وتم وضع األسس والقواعد التي قام عليها هذا
الوطن الغايل واملســتمدة من القرآن الكريم وسنة رسوله صىل الله
عليه وسلم ،لتبدأ مســرة التنمية واالزدهار واالستفادة من الثروات
التي وهبها الله لهذه األرض الطيبة.
وســار عىل نهج ومنوال امللك املؤسس ،أبناؤه الربرة من بعده
فحملوا شعلة التنوير وقادوا العالم اإلسالمي نحو مزيد من الوحدة
وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف ،وعنوا أيما عناية بالحرمني الرشيفني
فجعلوا منهما منارات معمارية عرصية وشــهدت توسعات كربى،
وحل األمن واألمان يف قلوب زوار الحرمني ،فتقاطرت عليهما الجموع
من كل حدب وصوب ألداء فريضة الحج ،وشــعرية العمرة ،وزيارة
بيت الله الحرام ومسجد املصطفى صىل الله عليه وسلم.
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin_nomah@qu.edu.sa
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