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اليوم الوطني 03 89

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 هللا-
وذلك في عام 1932م ،لتتأسس المملكة العربية السعودية الحديثة كما نراها ونعرفها اليوم.
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الشيء أثمن من قيادة حكيمة تولي شعبها االهتمام

أمير القصيم :ذكرى اليوم الوطني ..
ملحمة مؤسس وبناء دولة
يف مثل هــذا اليوم من عام 1351هـ
 ,ســجل التاريخ مولد وطن عظيم  ,حيث
تم اإلعــان عن توحيد اململكــة العربية
الســعودية  ,بعد ملحمة بطوالت خاضها
املؤسس املغفور له بإذن الله  ,جاللة امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود ـ
تغمده الله برحمته ـ مع رجاالته ومحبيه
من أبناء هذه البالد املباركة  ,الذين آزروه
 ,إلدراكهم أنه يريد إعــاء كلمة التوحيد
 ,ورفع رايتها خفاقة يف ســماء الوطن ,
وتوحيد هذا الكيــان العظيم  ,فقد اتخذ
كلمة التوحيد "ال إله إال الله محمد رسول
الله"  ,شــعارا ً لراية الدولة  ,واتخذ من
الشــورى منهجا ً للحكم وإدارة البالد ,
وســار أبناؤه الربرة من بعــده عىل هذا
املنهج.
لــم يكن توحيــد اململكــة العربية
الســعودية هذا الكيان الشــامخ باألمر
الســهل  ,بل جاء بعــد تضحيات كربى
اســتمرت عىل مدى  30عامــا ً بدءا ً من
استعادة الرياض يف عام 1902م ونهاية

بتوحيد البــاد يف 1932م  ,وما بينهما
القصة األشــبه بالخيال  ,أبطالها رجال
ارتوت األرض بعرقهم ودمائهم  ,وشهداء
قدموا أرواحهم يف سبيل توحيد تلك البالد
الطاهرة وتأسيس دولة يحفها األن واآلمان
واالستقرار.
الذكرى التاســعة والثمانون لذلــك
اليوم تح ُّل يف الثالث والعرشين من سبتمرب
2019م ،لتعلــو فيه املنجــزات عنوانا ً
لشموخ وطن وع َّزة مواطن ،وإطالق رسالة
إنسانية من مملكة اإلنسانية التي توحدت
يف مثل هــذا اليوم من نحــو  89عاماً؛
وخالل تلك األعوام قفزت عاليا ً يف التنمية
بما يجعل ُك َّل مواطن ســعودي يفخر بما
َّ
حققته بالده من مجد ومنجزات عمالقة.
هــو اليوم التاريخي الــذي يجب أن
نستشعر فيه بكل معاني الفخر واالعتزاز
ببالدنا وأن نغرســها يف نفوس أبنائنا وأن
نعتز بكل مسرية البناء التي بدأها ـ املغفور
له بإذن اللــه امللك عبدالعزيز ـ ومن بعده
أبناؤه الكرام وصــوال ً إىل العهد الحديث

الذي ننعم به يف ضل قيادة خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز ـ
حفظه الله ـ.
ومع حلــول هذه املناســبة الوطنية
الغالية عىل كل سعودي وسعودية يجب أن
نسرتجع كفاح وتضحيات األجداد واآلباء
الذين أسسوا وساهموا يف بناء هذا الكيان
الكبري لتعطينا دافعــا ً للحفاظ عليه وعىل
املكتسبات التي حققها هذا الوطن بحكمة
قادته وبسواعد أبنائه املخلصني.
إن اليوم الوطني يذكرنا دوما ً وعىل
مدى أجيالنا املتعاقبة بمســؤوليتنا يف
الحفاظ عىل هذا الوطن العظيم املرتامي
األطراف والذي شكل توحيده درسا ً
تاريخيا ً عىل مدى األزمان والعصور
 ,السيما وأن أوطانا ً عربية مجاورة
أحاطــت بها املحــن والحروب ,
ومازالت تعاني الكــوارث  ,وأن
اليشء أثمن من قيادة حكيمة تويل
شــعبها االهتمام  ,وشعب يبادل
حكومته املحبة والوالء.

د .فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم

نائب أمير القصيم :يوم الوطن  ..خير فرصة لنستذكر
بها ماضي تليد ونفخر بما قدم من تنمية وعطاء
إن مناسبة يوم الوطن التاسع والثمانون
والذي نعيش ذكراه هذا اليوم هو خري فرصة
لنستذكر مايض تليد لبناء وطن عظيم قدمة
امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
سعود ـ رحمه الله ـ يف سبيل بناء هذه البالد
الغالية عرب توحيــد أرجائها بإيمان صادق
وعزيمة ال تلني  ,واســتطاع عرب زراعته ـ
طيب الله ثراه ـ روح التالحم والتكاتف بني
أبناءها وكثري من التضحيات أن يؤسس هذا
الكيان الكبري تحت رايــة التوحيد ويف ظل
الرشيعة السمحة أن يوحد كلمة أبناءها عىل
اإليمان والحق والصالح.
نحتفل اليوم بهذه املناســبة العظيمة
وقد اســتطاعت الدولة ـ أيدها الله ـ بقيادة
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز وســمو ويل عهده األمني صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيــز ـ حفظهما اللــه ـ  ,إىل الرقي
والتطور بمستويات رسيعة وشاملة وعميقة
ارتفع من خاللها وعي اإلنســان السعودي
بالتعاطي الحضاري مع وســائل التطور
والتواصــل الذي يشــهده العالم  ,ماضية
بخطى راســخة يف طريق التطور والنهضة
 ,محافظة عىل قيمهــا وتميزها  ,وملتزمة
بتعزيز القيم واملبادئ الفاضلة املستمدة من

ديننا الحنيف  ,حتى أصبحت إنموذجا ً للدولة
الفتية ذات الجذور العميقة يف التاريخ أصالة
ومجدا ً  ,وقدمت وخالل فرتة وجيزة العديد
من النقالت التنموية الرائدة عىل الرغم مما
يشهده العالم من اضطرابات اال أنه بفضل
الله ومنته وكرمه اســتطاع هــذا الوطن
بقيادته وشعبه ان يبقى وطنا ً بعيدا ً عن كل
ما يكدر صفوه  ,وأن يعيش أبناءه بكل أمن
وطمأنينة واستقرار وبناء.
يف مثل هــذه املناســبة الغالية نجدد
العهــد والوالء لقيادتنا الرشــيدة  ,ونرفع
أســمى وأصدق آيات التهاني والتربيكات
ملقام ســيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيــز وويل عهده األمني
سيدي صاحب الســمو امللكي األمري محمد
بن ســلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ
بمناســبة حلول الذكرى التاسعة والثمانني
لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ,
ونضل نفتخر ونعتــز بما قدمه هذا الوطن
من جهود عظيمة لدعم وبناء النهضة داخليا ً
 ,ودوره املهــم والحيوي خارجيا ً من خالل
العديد من الشــواهد الكبرية ملنجزاته التي
كانت وال تزال القاعدة املتينة يف مسرية الخري
 ,وجسدت اعظم معاني الوفاء لقادة أخلصوا
لشعبهم وتفانوا يف رفعة بالدهم ومكانتها

التي تحتلها بني األمم.
إن من أهم ما تتميز به هذه البالد املباركة
ـ ولله الحمد ـ هو نعمة األمن واألمان الذي
هو من أهم األولويات للقيادة الرشيدة منذ
عهد مؤسسها وحتى عهدنا الحارض إدراكا ً
منها ألهميته واعتباره أساس نجاح خطط
التنمية واالزدهار  ,وأحــد أهم أركان بناء
الحضارات ورسوخها  ,وقد ساهم تحقيقه
ـ ولله الحمد ـ طيلة تســع وثمانون عاما ً
يف العديد من النجاحات  ,وانعكس ذلك من
خالل رؤيتها الطموحة  2030والتي قدمها
عراب هذا الوطن ســمو ويل العهد ـ حفظه
الله ـ  ,وجعل من شباب وفتيات هذا الوطن
محور اهتمامه ومحل عنايته  ,وســاهمت
وبشكل كبري لتضع اململكة يف مقدمة الدول
ولتأخذ مكانها الطبيعي اقتصاديا ً وسياسيا ً
عرب تنويعها ملصادر الدخل واملساهمة يف رفع
جودة الحياة وتحويل هذه البالد املباركة إىل
واجهة للطموح والنجاح.
وعىل هذا النهج فإننا نســر بمنطقة
القصيم تحت قيادة صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود
بن عبدالعزيز ـ حفظــه الله ـ إىل أن نكون
إحدى لبنات النجــاح لهذا الوطن إىل جانب
بقيــة مناطق اململكة الغاليــة متطلعني إىل

مستقبل مرشق ميلء بالتفاؤل وعىل ضوء
ما تضمنته رؤية اململكة  2030من أهمية
املكان واإلنســان ومن مختلف الجوانب
التنموية التي تمتاز بها املنطقة.
يف الختام أسأل الله العيل القدير أن
يوفق خادم الحرمني الرشيفني وسمو
ويل عهده األمــن ـ حفظهما الله ـ ,
وأن يديم عزهم وأن يؤيدهم بنرصه
وتوفيقه ملا فيه خري الوطن واملواطن
 ,وأن يحفظ بالدنــا ويديم أمنها
واستقرارها  ,وأن تعود
هذه املناسبة الغالية
عىل الوطن وقيادته
الرشيدة وشعبه
الويف املخلص
بمزيــد من
ا لخــر
والنمــاء
والرخاء.

فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة القصيم
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وزير التعليم :مناسبة اليوم الوطني تمر كل عام لتذكرنا بمشروع الوحدة وبناء
هذه الدولة المباركة
رفع معايل وزير التعليم الدكتور
حمد بن محمد آل الشــيخ باســمه
وباســم جميع منسوبي ومنسوبات
وزارة التعليم أســمى آيات التهاني
لخادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل
العهد – حفظهما الله -؛ بمناســبة
اليوم الوطني الـ . 89
وقال معاليــه يف ترصيح بهذه
املناسبة  :تمر مناسبة اليوم الوطني
كل عام؛ لتذكرنا بمرشوع الوحدة الذي
سعى من أجله جاللة امللك عبد العزيز
 رحمــه الله  -ورجاله املخلصني يفلم شتات اإلنسان واملكان ،وبناء هذه
الدولــة املباركة ،عىل مبــادئ ثابتة
وراسخة من كلمة التوحيد الخالدة،
وقيم العدل واملساواة والسالم ،التي
يمتد أثرها إىل اليــوم أمن وأمان يف
كل مــكان ،ورشف الدهر يف خدمة
الحرمــن الرشيفــن وقاصديهما،
ووحدة وتالحم القيادة مع الشعب،
وتنمية مستدامة ومتوازنة بني جميع
املناطق ،ومنجــزات متواصلة نحو
الرقي ،وعالقات دولية ممتدة
التقدم و ّ
ومؤثرة ،وعمق عربي وإسالمي ليس
له حدود.
وأكــد الدكتــور آل الشــيخ
استشــعار جميع أبناء اململكة جيالً
بعد آخر مسؤولياتهم يف املحافظة عىل
مكتسبات الوطن التي أنجزها ملوكه
العظماء منــذ فجر دولة التوحيد إىل
اليوم ،وأهمها وحدة الصف والكلمة

يف مواجهــة التحديــات  ،مبينًا أن
اململكة بعد  89عامــا ً من التوحيد
والكفاح تشــهد عرصا ً زاهيا ً يف عهد
خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل
عهده األمــن – أيدهما الله  ،-حيث
ينطلق العمل برؤية طموحة ،وعزيمة
ال تنثني ،وحزم ال يلني ،يعيش معها
أبناء الوطــن مرحلة تحول تاريخية
يف ترميم املفاهيــم ،وبناء العالقات،
ورســم خارطة جديدة من املنجزات
النوعية ذات العائد امللموس.
ولفت معاليه النظر إىل أن التعليم
أحد أهم الركائز األساسية التي يُبنى
عليها مستقبل الوطن ،ويعوّل عليه
يف إعداد جيل يواكب عرصه ،ويؤمن
بقيمــه ،ويعتز بهويتــه ،وانتمائه
ألرضه ،ووالئه لقيادته ،ويســهم يف
رؤية وطنه ،ويمــي هذا الجيل يف
مســرته لريى يف واقعــه ما يراهن
فيه عىل مســتقبله ،ويعزز مشاركته
وحضوره ،ويُحفز عطاءه ،ويستثمر
إمكاناته ،فيحصد الوطن يف كل هذه
التفاصيل منجزات ال تتوقف ،بسواعد
أبنائه الذين ال يعرفون املستحيل.
وقــال الدكتــور آل الشــيخ:
"نمتن يف القطــاع التعليمي -العام
والجامعي -لقيادتنا الكريمة عىل ما
نلقاه من دعم كبــر واهتمام بالغ،
حيث نعيش مرحلــة تاريخية غري
مسبوقة يف مســرة التعليم عىل عدة
مســتويات ،أهمها تنميــة القدرات

رفع معايل نائــب وزير التعليم
الدكتــور عبدالرحمن بــن محمد
العاصمي التهاني والتربيكات ملقام
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل ســعود وصاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
بن عبدالعزيــز ويل العهــد نائب
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع
حفظهما الله ،-وللشعب السعوديالكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89
للمملكة.
وقال" :نحتفل باليوم الوطني
وبالدنا الغالية تنعم بقيادة حكيمة
تعمل ليــل نهار عــى توفري الخري
واالزدهــار للوطــن واملواطن ،كما
تحظى بالدنا بشعب عظيم يقف إىل
جانب قيادته يف كل قراراتها ويساهم
يف تحقيق املنجزات لوطنه".
وأضاف العاصمي" :نستحرض
يف هــذه املناســبة تاريخنا الوطني
املجيد القائــم عىل ثوابــت دينية
واجتماعية راســخة ،كما نستشهد
يف هذا اليــوم مســرة طويلة من
العطاء والتميــز ،والنهضة والتقدم،
ابتدا ًء بعهد مؤسس هذه البالد امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله
ثراه ،-الذي وحد هذه الدولة ،وسار

عىل نهجه ابناؤه امللــوك من بعده،
وواصلوا اإلنجــازات ودعموا تطور
هذه البالد وازدهارها ،حيث شــهد
عهد خــادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز إنجازات عديدة،
ونجاحات مستمرة يف كافة املجاالت
وعىل املستويني الداخيل والخارجي،
متضمنة مشاريع كربى تعود بنفعها
عىل بالدنا ،مما يؤكد الحكمة والنظرة
املستقبلية لهذه البالد وقياداتها".
وأشــار إىل أن قطــاع التعليم
يحظى باهتمام كبري من قبل قيادة
اململكة ،كونه الركيزة األساســية يف
بناء اإلنســان وتنمية الوطن ،وظهر
ذلك من خالل الدعم املتواصل والوفري
للقطاع ،والحضور الــدويل املميز
عىل املســتويات اإلقليمية والعاملية،
والتفــوق لطالبنا يف املســابقات
الخارجية ،األمر الذي يثبت أننا نسري
وفق رؤية وطنية تســاهم يف تطور
اململكة ونهضتها.
وأبان د .العاصمي أن املرحلة
الحالية للتعليــم أكدت عىل جودة
املخرج التعليمي بما يوازي تطلعات
القيادة الرشــيدة ،ويحقق القيمة
املضافة ،ونواتج التعلم لإلسهام يف
صناعة جيل واعد ،من خالل الربامج

البرشية ،وتطوير مكونات منظومة
التعليم والتدريب ،بما فيها املعلمني
واملدربني وأعضــاء هيئة التدريس،
إىل جانب هيكلة قطاعــات العمل،
وحوكمة أنظمته وإجراءاته ،وضمان
جودة مخرجاته ،وتطوير مناهجه،
وتنويع املسارات التعليمية واملهنية
والتدريبية .كذلك استحداث سياسات
ونظم جديدة لتحســن املخرجات
يف جميع املراحــل من التعليم املبكر
وحتى التعليم والتدريب املســتمر

د .العاصمي :نسير خلف قيادة تستثمر في
التعليم لبناء جيل واعد

مدى الحياة؛ لتعزيز كفاءة الرأسمال
البرشي بما يتفق مــع رؤية اململكة
 ،2030ويواكب مســتجدات العرص
ومتطلباته ،ويلبي احتياجات التنمية
الوطنية ،ويالئم سوق العمل.
وبــن الدكتور آل الشــيخ أن
التعليم العام يشــهد نموا ً متسارعا ً
يف جميع املجاالت ،حيث يدرس اآلن
( )6.180.050طالــب وطالبــة،
يف ( )24.159مدرســة ،ويقــف
عىل تعليمهــم ( )518.726معلم
يف مثل هذا الوقت من كل عام
نســتذكر ملحمــة العــز
والكرامــة؛ حيث وحّ ــد امللك
عبدالعزيز بالدنــا الغالية تحت
رايــة التوحيد.وبدأنا مســرة

ومعلمة ،وحقق هــذا العام منجزات
نوعية أهمها إطالق برنامج الطفولة
املبكرة؛ لتحســن جــودة التعليم،
وحصول كل طفل عىل فرص التعلم
الحديثة ،إىل جانــب تطوير املناهج
وزيادة محتواهــا الوطني لتعزيز
الشــخصية الســعودية ،وكشف
الحقائــق التاريخية ،وإبراز التاريخ
السعودي ورموزه ،والرتكيز عىل قيم
التســامح والتعايش ،كذلك العمل
الجاد عىل تحسني مستويات اململكة
يف االختبــارات الدولية والتحصيلية،
وإعداد الئحة الوظائــف التعليمية
الجديــدة بما يحقق كفــاءة األداء،
وربط الرتقية بالجدارة واالستحقاق،
والعمل عىل تطوير األدوات التنظيمية
واإلجرائية للمدارس ،وتقنني مؤرشات
اإلرشاف الرتبوي ،إضافة إىل استكمال
مرشوعات املباني املدرسية ،والعناية
باملبدعني ،واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأكد معاليه أن التعليم الجامعي
سيشهد نقلة نوعية مع النظام الجديد
للجامعات ،وتستكمل الوزارة حاليا ً
كافة اإلجراءات النظامية إلقراره ،مما
سيسهم يف تعزيز مشاركة الجامعات
علميا ً وبحثيــا ً ومجتمعياً ،ويمنحها
اســتقاللية تنظيمية لتحقيق عائد
ينعكس عىل أداء القائمني عليها ،إىل

جانب توجه الــوزارة نحو االهتمام
بعمليات األتمتــة يف عمليات القبول
املوحّ د ودعم أبنائنا املبتعثني ،وربط
البحوث واالبتــكارات يف الجامعات
بالــركاء واملمكنــن ،وتحويــل
القيمة الفكريــة إىل قيمة اقتصادية
واجتماعية وإنسانية ،كذلك االهتمام
بعمليات التصنيف الدويل للجامعات،
وترشيد القبول يف التخصصات التي
ال يحتاجها سوق العمل.
ولفت النظر إىل أن مؤسســات
التعليم الجامعي الحكومي يف اململكة
يبلــغ عددها  27جامعــة حكومية
يدرس فيها حــوايل ()1.620.491
طالبًــا وطالبــة يف ( )507كليات،
ويقف عىل تدريســهم ()85.409
أعضاء هيئــة تدريــس ،كما يبلغ
عدد املبتعثني الكيل خــارج اململكة
( )77.533مبتعثًا ،يدرسون يف ()31
دولة حول العالم.
وأكــد وزير التعليــم يف ختام
ترصيحه عىل عزم جميع منســوبي
التعليم امليضّ ُقدُما ً يف تحقيق الرؤية
املســتقبلية التي تنشــدها القيادة
الرشــيدة من التعليــم ،وذلك ببناء
إنسان يسهم يف تنمية وطنه ،ويعزز
من صورتــه اإليجابية،وينافس يف
املحافل الدولية.
حمد بن محمد ال الشيخ
وزير التعليم

التنمية الشــاملة ،حتى أصبحت
بالدنا الســعودية اليوم ،بقيادة
خادم الحرمني الرشيفني وسمو
ويل العهــد نموذجــا ً يف األمن
والرخاء واللُحمة الوطنية.

الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي
معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار

المرزوقي

آل فهيد  :اليوم الوطني "أيقونة"
مضيئة لمنجزات متواصلة ورؤية طموحة
العاصمي

واملرشوعات التــي تطرحها وزارة
التعليم يف كل عام ،ويأتي التوســع
يف مدارس الطفولة املبكرة ،وتطوير
املناهج ،والتطوير املهني للمعلمني
واملعلمات ،وتهيئة البيئة املدرسية
الجاذبة واملناشــط الالصفية عىل
مدار العام ،ضمن الخطط الطموحة
التي سعت الوزارة إىل اكتمالها.
واختتم العاصمــي" :نجدد
الــوالء لقيادتنا ،ونؤكــد انتمائنا
ململكتنا ،و ّ
التمسك بهويتنا الوطنية،
ونســأل اللــه أن يحفــظ وطننا
وقيادتنا وشــعبنا ،وأن يعيد هذه
املناسبة علينا وقد ّ
تحقق لهذا الوطن
ما يطمح إليه من رفعة وازدهار".

قدم معايل مساعد وزير التعليم
الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أسمى
آيات التهاني والتربيكات ملقام خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبد العزيز ،وملقام ويل العهد صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
بن عبد العزيــز نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-
وإىل كافة الشعب السعودي بمناسبة
ذكرى اليوم الوطني الـ. 89
وأكد معاليــه أن اليوم الوطني
املجيــد يعيد لنــا يف كل عام ذكرى
توحيد اململكة العربية السعودية عىل
يد املغفور له امللك املؤسس عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل سعود  -طيب الله
ثــراه ،-وقد تحقــق للمملكة كل ما

تصبــوا إليه من تطور وتقدم يف كافة
املجاالت ،ونهضة تنموية غري مسبوقة
بفضــل الله ،ثم بتوجهــات القيادة
الحكيمة للســر بخطى ثابتة ووفق
وترية متوازنة شملت جميع املجاالت
لتحقيق رؤية طموحة.
وذكر آل فهيد أن األول من امليزان
املوافق  23ســبتمرب أصبــح أيقونة
مضيئــة يف تاريخ الوطــن ،ونقش
محفور يف قلــوب املواطنني واملقيمني
تحت راية التوحيد ،بصدق وعزيمة.
ولفت آل فهيد إىل أن مناسبة اليوم
الوطني من أغىل املناســبات الوطنية
عىل نفوس السعوديني جميعاً ،وذكرى
عظيمة يســتلهم فيها أبنــاء الوطن
البطــوالت والتضحيــات التي بذلها

آل فهيد

الســابقون لبناء دولة عظيمة تبعث
عىل الفخر واالعتزاز ،بعد أن اختصها
الله ورشفها بخدمة الحرمني الرشيفني
ووجود قيادة رشيدة تسعى لالرتقاء
بهذا الوطن وتوفري كافة السُ بل لبنائه
وجعله يف مصاف الدول املتقدمة
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مدير الجامعة :التالحم بين القيادة والشعب السمة األبرز للمملكة منذ
توحيدها ..وذكرى التأسيس تدفعنا الستكمال االنطالقة نحو التنمية الشاملة
هنأ معايل األستاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمــد الداود
مدير جامعــة القصيم ،خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود وسمو
ويل عهده األمــن األمري محمد
بن سلمان آل سعود – حفظهما
الله – وشــعب اململكة العربية
السعودية ،بمناســبة الذكرى
التاسعة والثمانني لليوم الوطني
للمملكة ،ذلــك اليوم الذي أعلن
فيه امللك املؤسس عبد العزيز بن
عبد الرحمن آل ســعود – طيب
الله ثراه – جمع شتات أبناء هذا
الوطن الغايل تحت راية التوحيد
يف مملكة الخري والعطاء ،مشريا
إىل أن االحتفال بهذا اليوم ،الذي
يعد يومً ا مجيدًا يف تاريخ أمتنا،
يعيــد لألذهان األمجــاد التي
بدأها رجــال الوطن املخلصني،
وســار عىل دربهم أبناؤهم من
بعدهــم بخطى ثابتــة وواثقة
نحو بناء دولة كربى لها مكانتها
وريادتهــا يف محيطها العربي
واإلسالمي.

وأوضــح "الــداود" :أن
التالحم بــن شــعب اململكة
وقيادتهــا ،منــذ ذلــك اليوم
وحتى اآلن ،هو السمة األبرز يف
االســراتيجية التي بنيت عليها
اململكــة ،والتي جعلــت منهما
وحدة واحدة يف املنشط واملكره،
سواء يف مراحل البناء والنهضة
واالزدهــار ،أو يف مراحــل
مواجهة الصعاب واملكائد التي
تحاك لها من أعدائها ليل نهار،
فــكان النرص حليفهــا يف كافة
املراحل بفضل من الله ثم بفضل
هذا التالحم الذي ال نظري له بني
األمم ،والــذي كان من ثمرته
أيضــا أن عم الرخــاء وارتفع
مســتوى املعيشــة للمواطنني
وازدهــرت البــاد وتواصل
البناء للمشاريع الكربى يف كافة
املجــاالت ،وتطــورت املرافق
والخدمــات لتنافس مثيالتها يف
أكثر البالد تقدمــا بل وتتفوق
عليها يف بعض األحيان.
وأردف :أنــه يف ظــل عهد
خادم الحرمــن الرشيفني امللك

سلمان بن عبد العزيز – حفظه
الله – وضعــت حكومة اململكة
رؤيتها للمســتقبل الستكمال
انطالقــة اململكة نحــو تنمية
شــاملة يف كافــة القطاعات،

وتحقيق نقلة اقتصادية نوعية
ال تعتمــد عىل النفــط كمورد
وحيد مليزانية الدولة ،بل تعتمد
عىل قطاعــات أخرى كالصناعة
والزراعة والسياحة وخلق بيئة

اســتثمارية جاذبة للمستثمرين
مــن كل دول العالم ،إضافة إىل
ما تشــهده اململكــة من تطور
عىل الصعيد االجتماعي وتمكني
املرأة وتعزيز دورها يف املجتمع
لتأخــذ مكانها الالئــق بها بما
يتفق مع تعاليم ديننا اإلسالمي
الحنيف وعادات وتقاليد شعب
اململكة العريق.
وأشــار مديــر جامعــة
القصيم ،إىل أن رؤيــة اململكة
2030م ،قد حرصت عىل وضع
قطاع التعليــم والبحث العلمي
يف مقدمة أولوياتها ،وذلك لبناء
أجيال من العلمــاء والباحثني
والخريجــن القادريــن عىل
االرتقاء بوطنهم يف كافة فروع
العلم واملعرفة ،وذلك من خالل
االهتمام برفع كفاءة املؤسسات
التعليميــة والبحثية ،وتزويدها
بكافــة األدوات التكنولوجيــة
الحديثــة واإلمكانــات املادية

والبرشية ليقــود خريجو هذه
املؤسســات قاطــرة التنمية يف
بالدنا العزيزة.
وأكد "الــداود" أن اململكة
العربيــة الســعودية منذ ذلك
التاريخ كانت والزالت وستبقى
يف املســتقبل بــإذن الله واحة
األمــن واألمان واالســتقرار
والرخاء ،وأكرب داعم للشــعوب
من املحتاجني واملســتضعفني
واملضطهديــن يف شــتى بقاع
األرض من أقصاها إىل أقصاها،
سائال الله أن يحفظ والة أمرنا
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز ،وويل
عهده األمني األمــر محمد بن
ســلمان – حفظهما الله – وأن
يبــارك يف شــعبها وخرياتها،
وأن يديم عليهــا نعمه ،ويرفع
مــن قدرها بني األمــم بفضل
منه سبحانه وتعاىل ،ثم بجهود
أبنائها املخلصني.
عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير جامعة القصيم
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الوزان :ذكرى غالية تستدعي شكر الله سبحانه على ما اختص به هذا البالد من مكانة
رفيعة كونها مهد الرساالت وأرض الحرمين الشريفين
تحل علينا ذكرى اليوم الوطني
املجيد للمملكة العربية السعودية يف
عامه الـ  , 89يتذكر من خالله أبناء
هذا الوطن ذكرى الفخر واالعتزاز
بامللحمة التاريخية التي قدمها وقام
بها موحد هــذا الكيان العظيم امللك
عبدالعزيز بــن عبدالرحمن ـ طيب
الله ثراه ـ وجمع فيها شــتات هذه
البالد وصنع منهــا وحدة وطنية
تجلت بلم الشمل لهذا الوطن املعطاء
 ,حتى أصبح اليــوم كيانا ً عمالقا ً
يسعى إىل تحقيق التنمية ويتفاخر
به أبناءه األوفيــاء عىل مر التاريخ
وبني العالم أجمع.
نحتفل اليــوم بذكرى عظيمة
لهــذا الوطن يف ظــل إطالق أكرب
برنامــج تنموي وخطــة إصالح
اقتصادي واســعة تحت عنوان ـ
رؤية اململكة  2030ـ  ,عرب برنامج
طموح يقوده سيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وســمو ويل عهــده األمني صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان

بن عبدالعزيــز ـ حفظهما الله ـ ,
من خالل العديــد من اإلصالحات
االقتصاديــة التي من شــأنها أن
تحقق أكرب نقلة تاريخية لالقتصاد
السعودي وفقا ً للعديد من قراءات
مراكز الدراسات االقتصادية الدولية
 ,لتعلن مرحلة جديــدة من العمل
التنموي القادم عىل أهداف محددة
ويف مختلف املجــاالت بما يتواكب
مــع تطلعات القيــادة الحكيمة يف
إيجاد جميع ما يحتاجه املواطن من
خدمات  ,عرب اطالق برامج تنفيذية
ومشــاريع تنموية ومراجعة دائمة
وتقويم األداء.
تلك الخطوة الطموحة رسمت
للمملكة مالمح املســتقبل لتكون
ضمــن مقدمــة دول العالم  ,يجد
من خاللها املواطن كل ما يتمناه يف
التعليم والتأهيــل وإتاحة الفرصة
مــن خــال الخدمــات املتطورة
واملشــاريع التي يرافقها الجدية يف
التنفيذ  ,ودعم كبري ألجهزة الدولة
الرقابية والقياس واملحاسبة  ,تعتمد

وتتكامل جميعهــا عىل ما تتميز به
هذه البالد من مميــزات جغرافية
وحضارية واجتماعية وديموغرافية
واقتصادية تمتلكها اململكة يف شتى
أنحاءها باإلضافة إىل ما تمتلكه من
قدرات برشية من شــباب وفتيات
هذا الوطن األوفياء والثرية بالعلم
واملعرفة.

المجلي :ذكرى غالية نستحضر فيها مشاريع
عمالقة تضخها الحكومة الرشيدة
نحتفل يف هذه األيام بمناســبة
حلول ذكــرى اليــوم الوطني 89
لهذه البالد املباركة ،ونرفع أســمى
التهاني والتربيكات لخادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود ،ولسمو ويل عهده األمني
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما الله
 وإىل الشعب السعودي الكريم بهذهاملناسبة الغالية.
اليــوم الوطني ذكــرى تحكي
لألجيال قصة بناء لهذه البالد قادها
املؤسس امللك عبدالعزيز – طيب الله
ثراه – وســار عىل نهجه أبناؤه من
بعده حتى أصبحت اململكة يف مصاف
الدول املتقدمة يف عدد من املجاالت.
تمر هذه الذكرى الغالية ونحن
نستحرض مشــاريع عمالقة تضخها
الحكومة الرشيدة – أيدها الله – يف
كافة االتجاهات التنموية والخدمية
لتدعيم جودة الحياة وتوفري ســبل
الراحة للمواطن.
ويف منطقــة القصيــم تســر
املشــاريع التنموية للقطاع البلدي
بشــكل متوازن مع خارطة املنطقة
الحرضية يف كافة املدن واملحافظات
واملراكز بمتابعة كريمة من صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ،وســمو نائبه
صاحب الســمو امللكــي األمري فهد
بــن تركي بن فيصل بــن تركي بن
عبدالعزيز ،ومعايل وزير الشــئون

الوزان

إن هذه الذكرى الغالية تستدعي
شكر الله سبحانه وتعاىل عىل ما أنعم
به عىل بالدنا من نعم كثرية وما أفاء
به عليها من خــرات وما اختصها
به مــن مكانة رفيعــة كونها مهد
الرساالت وأرض الحرمني الرشيفني
 ,وما تحقق لهذه البــاد املباركة
وإنسانها يتطلب منا جميعا ً العمل

هذا وتنطلق أمانة منطقة القصيم
بأعمال حزمة ضخمة من املشــاريع
التنموية الضخمة املستهدف تنفيذها
يف عدد من االتجاهات الخدمية والتي
بلغت تكاليفها ( )2مليار وســتمائة
وأحــد عرش مليون ريال ،وتشــمل
مشاريع الطرق يف مدن ومحافظات
منطقة القصيم وتبلغ أطوال الطرق
املســتهدف تنفيذهــا ( )73كيلو
مرت تضــم ( )2300عمــود إنارة

د .عبدالرحمن بن حسين الوزان
وكيل إمارة منطقة القصيم

الخمعلي :يوم نستذكر فيه
ماتحقق لوطننا من قفزات تنموية

البلديــة والقروية معــايل الدكتور
ماجد بن عبدالله القصبي.
حيث تم خالل الســنوات األربع
املاضيــة افتتاح مشــاريع منجزة
تجــاوزت قيمتهــا ( )3مليار ريال
منها ( )171مرشوع ألعمال الطرق
والجســور ،و( )47مرشوع ضمن
مشــاريع ترصيف ميــاه األمطار،
حيث تم تنفيذ ( )52كيلو مرت طويل
من شــبكات ترصيف مياه األمطار
والســيول ،ويف مجــال املنتزهات
والحدائق أنجز القطاع البلدي ()92
مرشوعا بمساحة إجمالية تجاوزت
( )700ألف مرت مربــع ،كما عملت
أمانة وبلديات منطقة القصيم خالل
األربع ســنوات املاضية عىل حزمة
من مشاريع املباني واملرافق البلدية
تجاوزت ( )82مرشوعا يف كافة مدن
ومحافظات منطقة القصيم وتشمل
املراكز الحرضية وأســواق الخضار
والفواكــه وأســواق النفــع العام
وغريها.

عىل تعزيز أمنها وأمانها قوال ً وعمالً
 ,والدفاع عن مقدســاتها وصيانة
مقدراتهــا وحماية مكتســباتها ,
ألن مســؤولية املواطن تجاه وطنه
عظيمة  ,وأن أبهى صور االحتفال
بذكرى اليوم الوطنــي يف تاريخه
وانجازه  ,هو تجديد وتأكيد االلتزام
بنطاق املســؤولية وتحمل األمانة
 ,والعمــل الدؤوب واملســتمر عىل
املشاركة يف تنمية املكان واإلنسان ,
وما ذلك إال وفاءا ً وترجمة واضحة
ملشــاعر الوطنية والــوالء والتي
تتجاوز حــدود التعبري إىل االلتزام
والتنفيذ.
يف الختام أجــدد العهد والوالء
وأرفع مــن خاللها أســمى آيات
التهاني والتربيكات لســيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز  ،وسيدي صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيــز ويل العهد نائب رئيس
مجلــس الوزراء ووزيــر الدفاع ،
وسيدي صاحب السمو امللكي األمري

عبدالعزيز بن ســعود بن نايف بن
عبدالعزيز وزير الداخلية  ,وسيدي
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيز أمــر منطقة القصيم ,
وسيدي صاحب السمو امللكي األمري
فهد بن تركــي بن فيصل بن تركي
بن عبدالعزيز نائــب أمري منطقة
القصيم ـ حفظهــم الله ـ وللعائلة
املالكة الكريمة بمناسبة ذكرى اليوم
الوطني الثامن والثمانني للمملكة ,
وأســأل الله تعاىل أن يحفظ والة
أمرنا ومقدســاتنا اإلسالمية التي
رشّ ف الله مملكتنا برعايتها وخدمة
قاصديها من أنحاء العالم  ،وأن يديم
عىل بالدنا األمن واألمان  ،وأن ينرص
جنودنا البواســل  ،وأن يعيل راية
التوحيد خفاقة دائمًــا وأبدًا  ،وأن
يوفقنا جميعا ً لنكون خادمني لهذه
البالد املجيدة دائما ً وأبداً.

المجلي

وأكثر مــن ( )28ألف مرت مربع من
املمرات وأرصفة املشاة ،وتستهدف
هذه املشــاريع أيضا ً ( )12مرشوع
لترصيــف مياه األمطار والســيول
تضم قنوات لترصيف السيول بطول
يتجاوز ( 140كــم)  ،باإلضافة إىل
محطات الضخ والرفــع وبحريات
التجميــع ،كمــا تضم املشــاريع
املعتمدة مشاريع مخصصة للحدائق
واملنتزهــات ومضامري املشــاة عرب
( )44مرشوعا يستهدف تنفيذها عىل
مساحة تبلغ ( )215ألف مرت مربع،
و( )44مرشوعــا للمباني واملرافق
البلدية وأسواق النفع العام.
وهــذه املشــاريع تمثــل نقلة
نوعية للمنطقة يف الجوانب التنموية
واالقتصادية والخدمية ،وتعمل أمانة
منطقة القصيم عىل تنفيذها بالشكل
األمثل لتحقيق أهدافها املرجوة بإذن
الله.
المهندس محمد بن مبارك المجلي
أمين منطقة القصيم

تتجدّد ذكــرى اليوم الوطني للمملكة
العربية السعودية يف كل عام ،ويتجدّد معها
االعتزاز باإلنجازات العظيمة لوطننا الغايل،
منذ توحيده عيل يد املؤســس املغفور له -
بإذن الله  -امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود  -طيب الله ثراه  ، -الذي استطاع
بحنكته وقيادته ورأيه الســديد أن يجمع
شتات الوطن ،ويســود األمن واألمان عىل
منهج كتاب الله وهدي النبي الكريم .
ويف اليــوم الوطنــي ..هــذا اليوم
التاريخــي ،الذي نســتذكر فيه ما تحقق
لوطننــا من قفــزات تنمويــة متالحقة،
أســهمت يف بناء اإلنسان واملكان ،يف جميع
الجوانب ،لتكــون اململكة يف مصاف الدول
املتقدمة وأكثرها تقدمــا ً وتطوراً ،بقيادة
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده األمني صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز -حفظهما الله.-
وإن منطقــة القصيم ،من بني مناطق
اململكة التــي نالها نصيــب التطوير يف
الخدمات الصحية  ،لرتجمة اهتمام الدولة
لتوفري أفضل الخدمات الطبية للمواطنني،
انطالقا من رؤية اململكة  2030لتحســني
كفــاءة وفعاليــة قطــــاع الرعايــة
الصحيــــة ،وتسهيل حصول املواطنني
عىل الخدمة الصحية ،الفتا ً بأنه بلغ تكلفة
إجمايل املشاريع الصحية املنتهية والجاري

الخمعلي

تنفيذهــا للعام املــايض 1440هـ ،مليار
و 300مليــون ريال ،يف حــن تم االنتهاء
من تنفيذ  10مشــاريع صحيــة ،بتكلفة
إجمالية  قرابة  266مليون ريال.
ولذا فإنه عىل الجميع مسؤولية عظيمة
تجاه وطننا للمحافظة وحماية املكتسبات
واملقدرات التي تحققــت لوطننا العظيم،
ونســأل الله العيل القدير أن يديم عىل هذا
الوطن األمن واألمان والعزة واالســتقرار،
وأن يحمي جنودنا البواســل املرابطني عىل
الحدود ،وكل عام ووطننا بصحة وخري.
مطلق بن دغيم الخمعلي
مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم
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المرواني :يوم الوطن هو تجسيد لقيم وطنية ضاربة جذورها في عمق التاريخ
ذكــرى مجيدة نســتذكر
من خاللها كل مشــاعر الفخر
واإلعتــزاز لتأســيس بالدنا
الغالية والتــي وحد من خاللها
امللــك املؤســس عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل ســعود ـ طيب
الله ثراه ـ هــذا الكيان العظيم
وأرىس قواعــده عىل نهج قويم
ودستور ســليم  ,عماده كتاب
الله وسنة رســوله عليه أفضل
الصالة والتسليم  ,وتواصلت من
بعده ـ رحمه الله ـ مسرية البناء
والتطور والتنمية وصوال ً لعهد
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز وسمو
ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
بن عبدالعزيــز ـ حفظهما الله
ـ واللذان يحمــان يف أعناقهما
رســالة ســامية ورؤية بعيدة
املدى وطموحــات ال حدود لها

لرفعة اإلنسان نحو كل آفاق العز
واملجد وتحقيق كل الطموحات.
إن االحتفال باليوم الوطني
هو تجسيد لقيم وطنية ضاربة
جذورهــا يف عمــق التاريخ ,
وتجسيد ألمة اجتمعت بعد شتات
داخل حزام مــن األمن واآلمان
واالستقرار والرخاء  ,ليتذكر كل
فرد من أبناء هذا الوطن املبارك
 ,مجد تليد ســطر يف صفحات
مرشقة تقلبها األجيال حبا ً ووالء
عاما ً بعد عام  ,فهو يوم لالعتزاز
بماض مــرف  ,يزيده رشفا ً
فخر أبناءه بحــارضه األجمل ,
وتجديدهم الدائــم للعهد  ,عىل
امليض قدما ً نحو أهداف الوطن
الغالية والقائمة عىل أســس من
الدين ال يزعزعها حقد الحاقدين.
إن ما يمتلكه هذا الوطن من
مقدرات ومكتســبات وإنسانية
وكرم عطــاء بدئا ً من احتضانه

المرواني

ملهبط الوحي وقبلة املسلمني مكة
املكرمة ومدينة املصطفى ـ صىل
الله عليه وسلم ـ واهتمام قيادة
هذه البالد باإلســام واملسلمني
 ,وبضيوف بيت اللــه الحرام
من حجــاج ومعتمرين وزوار

 ,وبرامــج التطوير وبناء املدن
وإنشــاء الهيئات  ,والخطوات
املتســارعة نحو تحقيق العديد
مــن االســراتيجيات وتنفيذ
الخطــط والربامــج التنموية
املستدامة يعكس رغبة وإرصارا ً
نحو إحداث نقلة نوعية يف إدارة
التنميــة املحليــة للوصول إىل
تحقيق ضمان اقتصادي مستدام
ألبناء هــذه البــاد ولألجيال
القادمة بطموحات ال حدود لها.
هذا الضمــان االقتصادي
املســتدام قدمته القيادة ـ أيدها
الله ـ عــر رؤية اململكة 2030
بكل عزيمــة وإرصار من أجل
انفاذها كرؤية طموحة تمثل أكرب
خطة تحول وطني عىل مستوى
العالم  ,لتحقيق االكتفاء الذاتي
من خالل مصادر عدة تزخر بها
بالدنا الغاليــة  ,تنويعا ً ملصادر
الدخــل وزيادة يف االســتثمار

وتنمية الكوادر الوطنية الشابة
بما يرفع رايــة الوطن فوق كل
الصعاب والتحديات  ,لينال أبناء
هذا الوطن واألجيال القادمة كل
رخاء ورفاهية وأمن وســامة
واســتقرار  ,ولتؤكــد حرص
واهتمــام القيادة ـ أعزها الله ـ
باملواطنــن وكل ما يحقق لهم
استمرارية التطور واالزدهار يف
شتى مناحي الحياة.
يف هــذه األيــام املباركة يف
وطــن األمجــاد والطموحات
 ,نرفع أســمى آيــات التهنئة
والتربيكات ملقام ســيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز  ,ولصاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزير الدفاع ,

ولصاحب الســمو امللكي األمري
عبدالعزيز بن ســعود بن نايف
بن عبدالعزيــز وزير الداخلية ,
ولصاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم  ,ولصاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بــن عبدالعزيز نائب أمري
منطقة القصيــم ـ حفظهم الله
ـ ولكافة األرسة املالكة الكريمة
وأبناء هذا الوطن بمناسبة حلول
اليوم الوطني التاسع والثمانني
 ,وأسأل الله سبحانه وتعاىل أن
يديم عىل هذه البالد نعمة األمن
واآلمان والسالمة والنماء الدائم
 ,إنه سميع مجيب.

اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني
وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون األمنية

البرادي :اليوم الوطني ذكرى وحدة الصف وجمع الكلمة

البرادي

تحل ذكــرى اليــوم الوطني
التاســع والثمانني لبالدنــا الغالية
اململكة العربية السعودية  ,ليستذكر
فيــه كل فرد وبكل فخــر واعتزاز
كيف قدم امللك املؤســس عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل ســعود ـ طيب
الله ثراه ـ خطوات رائدة إلرســاء

قواعد هذا الكيان  ,وترســيخ العدل
فيه بعد أن وحــده وحكمه ـ رحمه
الله ـ بكتاب الله وســنة نبيه صىل
الله عليه وســلم  ,وســاهم برفقة
األوفياء من أبناء الوطن بوحدة صفه
وجمع كلمتــه  ,وقاده ـ بعد توفيق
الله سبحانه ـ إىل األمن واالستقرار
والرخاء  ,وعزز ذلــك أبناؤه الربرة
من بعده ـ رحمهم اللــه جميعا ً ـ
حتى عهد خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وســمو ويل عهده األمــن صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
بن عبدالعزيــز ـ حفظهما الله ـ ,
اللذان قدما ـ بعد توفيق الله سبحانه
ـ وطنا ً يســر نحو صناعة التحول
وتحقيــق اإلنجــازات والنجاحات
املتتالية داخليا ً وخارجيا ً  ,من خالل
تنمية كافة مكتســباته االقتصادية
والسياســية واالجتماعية  ,والسري
برؤية طموحة والعمل بروح الفريق

الواحد نحو تحقيق كافة النجاحات
والتطلعات.
إن ما توليه القيادة ـ أيدها الله
ـ من اهتمــام متواصل عىل تعزيز
وتنمية أمــن هذه البالد املباركة عىل
مر العقود يعكــس قدرتها الكبرية
عــى حماية مكتســباتها من كافة
الطامعني  ,وما تقدمه قواتنا الربية
والبحرية والجويــة واألمن الداخيل
يف هذا العهد الزاهر من تطور تقني
وإمكانيات عالية املستوى وتدريب
وجاهزيــة يف كافة انحاءه جعل من
هذه البالد املباركة بــادا ً ذا قدرة
عاليــة عىل حماية نفســها من كل
غادر  ,وأصبحــت بعزيمة قيادتها
وتكاتف ابنــاءه قادرة عىل ردع كل
من يحاول املساس بحدودها وأمنها
الداخيل ليعيش مواطنيها بكل فخر
تلــك األمجاد  ,محققــة كل نجاح
وكل تالحم  ,وجاعلة من منظومتها
االجتماعية أكثر رســوخا ً وتماسكا ً

وترابطاً.
يف هــذا اليوم املبــارك نفخر
ونتفاخر فرحني مستبرشين جميعا ً
بما أنجز من نجاحات متتالية قدمت
خدمة لحجــاج بيت اللــه الحرام
وعكست إنموذجا ً فريدا ً يف التنظيم
والتكاتف بــن كافــة القطاعات
الحكوميــة خدمة للمســلمني من
كافة بقــاع األرض  ,تلك هي إحدى
الحاالت الفريدة اإلنسانية ونموذجا ً
من نماذج التاريخ اإلنســاني  ,الذي
يحظى به هــذا الوطن من خالل ما
يقدم مــن عطاء وجهود راســخة
تتبناها اململكة وأبنائها ينعكس من
خاللها ما تأسســت عليه من قواعد
إيمانية ثابته لم تغب يوما ً عن قيادة
هذا الوطن ـ أيدها الله ـ عرب توفريها
كافة سبل ووسائل الراحة والتيسري
لزوار بيت الله الحرام ومسجد نبيه
املصطفــى عليه الصالة والســام
وخدمتها املســتمرة للمسلمني كافة

ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻧﺘﺴﻠﺢ ..ﻟﻨﺒﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ

ويف كل مكان.
ويف هذه املناسبة الغالية لليوم
الوطني الـ  89والــذي هو بمثابة
ثمرة كفاح امللك املؤسس عبدالعزيز
ورجاله األوفيــاء  ،وواصل عنايته
وصيانتــه وتنميته ورفــع بنيان
أمجاده من بعده أبنــاؤه الربرة ـ
رحمهم الله ـ وصوال ً إىل هذا العهد
امليمــون بقيادة خــادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
ـ أيده الله ـ  ,والذي طوع من خالله
ـ بعد توفيــق الله ـ كافة التحديات
العامليــة واإلقليميــة واالقتصادية
وذللهــا ملواصلة القفــز لصفحات
مجد ســيخلدها التاريــخ حارضا ً
ومستقبالً  ,أرفع أسمى آيات التهاني
والتربيــكات ملقام ســيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز  ,ولسمو ويل عهده األمني

صاحب الســمو امللكي األمري محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز  ,ولصاحب
الســمو امللكي األمري عبدالعزيز بن
سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير
الداخلية  ,ولصاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم  ,ولصاحب الســمو امللكي
األمري فهد بــن تركي بن فيصل بن
تركي بــن عبدالعزيــز نائب أمري
منطقة القصيــم ـ حفظهم الله ـ ,
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع
والثمانني للمملكة العربية السعودية
 ،مقرونة بمشــاعر الفرح واالعتزاز
بمنجزات هــذه البــاد املباركة ,
وأسأل الله سبحانه وتعاىل أن يحفظ
قيادتنا وأن ينرص جنودنا وأن يديم
عىل هذه البــاد نعمة األمن واآلمان
والنماء الدائم.

صالح بن محمد البرادي
وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق
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وكالء الجامعة :اعتزازنا بديننا هو مصدر قوتنا ..ورهاننا األكيد في قوة
لحمتنا والتفافنا حول قادتنا صفا واحدا متماسكا ومتينا
رؤية طموحة
د .محمد السعوي
وكيل الجامعة

يأتي يومنا الوطني هذا العام
بعد أيام مــن الهجوم الجبان عىل
منشآتنا النفطية ..يأتي هذا اليوم
ليزيد مــن صالبتنا ولحمتنا أكثر
ٍ
وقــت مىض ،ويأتي ليؤكد
من أي
ً
ً
أننا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا
لنحمي به بالدنا ومقدســاتنا من
غادر وجبان.
كل ٍ
الحرب لفــظ بغيض ال يحبه
أحد وكلمة سيئة ال يتمناها إنسان
عاقل ولكــن إذا انتهكت أراضينا
وهوجمت مقدســاتنا فلن يكون

ذلــك يف صالح خصومنــا ،ولن
نكون لقمة ســائغة بكل تأكيد،
يدفعنا لذلــك ثقتنا بربنا وإيماننا
به عز وجل ،ورهاننــا األكيد يف
قوة لحمتنا والتفافنا حول قادتنا
صفا ً واحدا ً متماســكا ً ومتينا ،إن
مصدر قوتنا هو يف اعتزازنا بديننا
ورشف خدمة مقدساتنا ،إنه ثقتنا
برجال أمننا البواســل األشــداء
الذين يذودون عن حياضنا.
ويأتي يومنــا الوطني ،رغم
كل الظــروف املحيطة بنا ،ليؤكد

المواطنة ليست مجرد شعار

أ.د .أحمد بن إبراهيم التركي
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

يف اليوم الوطنــي الـ 89
نتذكر نعم الله علينا التي ال تعد
وال تحىص ،ومــن أهمها نعمة
اســتقرار الوطن ورغد العيش
وقوة اللحمة الوطنية واستمرار
التطور والنهضــة ،ويجب أن
نُذكِ ر أبناء الوطن الذين نشــأوا
يف ظل األمن واألمان والرفاهية،
بما كنا عليــه من خوف وفرقة
وفقر وشقاء إىل أن َّ
من الله علينا
بتوحيد الوطن عىل يد املؤسس

امللك عبدالعزيز – طيب الله ثراه
–.
ومما يجب غرسه وترسيخه
يف العقول أن اســتدامة نعمة
األمــن واالســتقرار ورخــاء
العيش مرهــون بقيام املواطن
بمســؤوليته تجاه هذه النعم
العظيمــة (ولــن شــكرتكم
ألزيدنكم) ،ومرهون بممارساته
للمواطنة الصادقة.
إن املواطنة ليســت مجرد

اإلنجازات والمكتسبات الوطنية
د .محمد بن إبراهيم العضيب
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

اليــوم الوطني مناســبة
وطنية غاليــة ،تُذكرنا باليوم
الخالد العالق بأذهان وجدان
وعقل كل مواطن ســعودي،
وذلك حينمــا توحّ دت اململكة
العربية السعودية عىل يد امللك

– املغفور له بإذن الله -جاللة
امللك املؤســس عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الفيصل آل سعود
– رحمه اللــه – ،ونرفع بهذه
املناسبة أســمى آيات التهاني
بهذا اليــوم املجيد ملقام خادم

حديث القلب للوطن

أ.د .خالد باني الحربي
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

يبتهــج وطننــا الغايل هذه
األيام بعرســه التاسع والثمانني،
وهو يرفل بثــوب العزة والتقدم
واالزدهار ويتهادى فيه الوطنيون
بوطنيتهم أصدق التهاني وأجمل
التربيــكات ،يف ظــل كنفه الذي
أســدل عليهم من الخري الكثري،
ومن النعــم ورغد العيش بفضل
رب العاملني ما هو جميل ،وأجمل

ما يهدى من املشــاعر أصدقها
ومن الحب أعذبه لوطننا ..قيادة
عظيمة وشعب كريم.
فكما بنى وطننا بأبنائه القيم
والفكر والخلــق ،ورعاها كاألم
الرؤوم التي ترعى أبناءها وتغدق
عليهم العيــش ونعمه ليربوا بها،
ويبنوا بهممهم وســواعدهم ما
يصلون به للقمة واملجد بكل فخر

عزيمتنــا يف تأســيس اقتصادٍ
قوي ومتــن تدفعه إىل ذلك رؤية
ٍ
طموحة جعلت مــن أهم أهدافها
االســراتيجية تنويــع مصادر
الدخل والتقليل املتدرج يف االعتماد
عىل الطاقة النفطية دون غريها.
إن من يعزو املظاهر التنموية
الكــرى يف املجتمع الســعودي
ملوضــوع النفط لوحــده يغالط
نفسه ،إذ ها هي مجتمعات أخرى
كثرية حظيت بالنفــط وبركات
األرض مثلمــا حظينــا نحن بها
يف املجتمع الســعودي ،ولكنها ما
وتنموي
اقتصادي
تزال يف وضع
ٍ
ٍ
وإداري بئيــس ويسء جــداً ،إذ
ٍ
النفط لوحده ال يولــد تنمية إذا
لم تصاحبه إدارة تحسن التعامل

معه وتعرف طريقة اســتثماره
وتوظيفه التوظيف الصحيح.
وها هي حكومتنا الرشيدة يف
ظل قيادة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو
ويل عهــده األمني األمري محمد بن
ســلمان – حفظهما الله – وهي
تحتفل بيومها الوطني التاســع
والثمانــن ،تواصل مراحل البناء
والتنمية يف خطوات تنموية جادة
تسري وفق رؤية شاملة وواضحة
للوصول إىل ما ننشده جميعا قياد ًة
وشعبا ً ملا فيه الســعادة واألمان
والرفاهية والحياة الكريمة.
حفظ الله بالدنا قيادة وشعبا
من كل سوء وجعله شامخا ً عزيزا ً
عىل الدوام.

شــعار يطلــق وال قصيــدة
تنظم وال مقــال يكتب ,بل هي
أقوال وأعمال ترتجم اإلســهام
الحقيقي للمواطن يف املحافظة
عىل مكتســبات وطنه والسعي
يف تطويرها واســتدامتها ،ومن
أمارات صدق املواطنة أن يوقن
املواطــن ,أيــا كان موقعه ,أنه
مسؤول عن الحفاظ عىل النعم
التــي من الله بهــا عىل الوطن
من خالل ممارســاته وأفعاله،
ومن أمــارات املواطنة الصادقة
أيضا أن تقوم محاضن التعليم
بالــدور املناط بهــا من تربية
األجيال عىل صدق التدين وصدق
االنتماء للوطن وصيانة عقولهم

وأفكارهم من مســالك التفريط
أو اإلفــراط والتــزام االعتدال
والوسطية يف القول والعمل.
كما أن من أمارات املواطنة
الصادقة تأدية العمل الوظيفي
يف القطاع الحكومي أو الخاص
بجودة وإتقــان ،ومن أماراتها
املحافظة عىل مكتسبات الوطن
وثرواته ومرافقــه العامة مثل
املتنزهات والحدائق واملنشآت،
ومن أمــارات املواطنة املرشقة
تمثل القيم الســامية التي جاء
بها الدين الحنيف مثل الصدق
واألمانة والعــدل ،وإعطاء كل
ذي حق حقه وإشاعة السماحة
والخلق الحســن ونبذ التعصب

الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ،وويل
عهده األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
بــن عبدالعزيز آل ســعود –
حفظهما الله –.
وتواكبت عىل اململكة خالل
العقــود املاضيــة الكثري من
اإلنجازات واملكتسبات الوطنية،
التي كان لها األثر الكبري برفعة
وطننا الغايل ،ويف العهد الزاهر

لخادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز –حفظه
اللــه – تمر اململكــة بوترية
اقتصادية متسارعة وتطلعات
مســتقبلية عاليــة مدعومة
برؤية اململكــة  ،2030والتي
تبنتها اململكة كخارطة طريق
للعمل االقتصادي والتنموي يف
اململكة.
ولذا يجب علينا جميعا أن
نستشعر مســؤولياتنا تجاه

وتحدي وإرصار وهم بكنف هذا
الظل الحنون.
يأتــي هذا اليــوم بظروف
استثنائية لوطن استثنائي ..وطن
حال بني كل عدو حاسد وحقود
وبني أبنائــه ،ليضمن لهم الحياة
الكريمة ويتحمل عنهم كل اعتداء
من مرتبص أو مــارق مما يثقل
كاهل أبنائه لرد جزء ولو يســر
من هذا الجميل ،الذي قل له مثيل
وطوق به أعناقهم.
وال يســعنا بهــذا الحدث
الجميل لوطن أجمل إال أن نبادله
الحب والوفــاء ونرعاه كما رعانا

ونكون حصنا منيعا له ،وأال يؤتى
من قبلنا ،فدمت لنا وطنا شامخا
للعز ،ناظرا للقمة ،طالبا يف ظل
قيــادة إمامنا خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز ،وسمو ويل عهده األمني
األمري محمد بن ســلمان –
حفظهما الله –.

السعوي

التركي

العضيب

الحربي

والعنرصية.
ومنهــا احــرام األنظمة
والقوانني التــي تضعها الدولة
تحقيقــا للعــدل وحفاظا عىل
ســامة املواطنني ،ومنها أيضا
الشعور الصادق بتمثيل الوطن
داخل اململكة أو خارجها ويف كل
ناد وســاحة ,فال يصدر منه إال
ما يرشف وطنه ويرسم الصورة
الحســنة عنه ،وبقدر ما نحقق

من مقتضيات املواطنة الصداقة
بقدر ما نســهم بالحفاظ عىل
كيانه واســتدامة مكتســباته
واستمرار تطوره وازدهاره.
وأســال الله تعاىل أن يمن
عىل قيادتنــا ووطننا وموطنينا
باألمن واإليمان وأن يكبت عدونا
ورجال أمننِا،
وينرص جنودنــا
ِ
وأن يديــم عىل بالدنــا الرخاء
واألمن واالستقرار.

وطننا ووالة أمرنــا حفظهم
الله واملحافظة عىل أمنه وأمانه
والعمل واملحافظة عىل اللحمة
الوطنية.
ونســأل الله عز وجل أن
يديم عىل بلدنــا األمن واألمان
والعز والرخــاء ،ويحفظ هذا
الكيان شــامخا ً يف ظل قيادة
خادم الحرمــن الرشيفني،
وويل عهده األمني.
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محافظو القصيم ومسؤولوها يشاركون
شعب المنطقة فرحتهم ..ويؤكدون على دعم
القيادة الرشيدة لمسيرة اإلنجاز والتنمية

تجسيدا للمحبة والوفاء وتعزيز االنتماء
اليوم الوطني ..يوم يأتي
ً
هذا االحتفــال باليوم الوطني التاســع
والثمانــن يأتي تجســيدا للمحبــة والوفاء
وتعزيزا لالنتماء الصــادق للوطن ،وافتخارا ً
باملسرية الحافلة باإلنجاز والعطاء الذي بدأها
القائد املؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الربرة،
كما تأتي هذه املناسبة الســعيدة عىل قلوبنا
يف الوقت الذي تشــهد فيه اململكة العديد من
مشــاريع النماء والعطاء وبشائر من اإلنجاز،

ونســأل اللــه أن يحفظ هذا الوطــن بأمنه
واستقراه وأن يحفظ خادم الحرمني الرشيفني
وويل عهده األمني ،عىل مــا يولونه من اهتمام
للشــعب والوطن ،وأن يديم عىل الجميع نعمة
األمن واألمان.
ونرفع يف هذه املناسبة أسمى آيات التهاني
والتربيكات ملقام خــادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده األمني

صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
– حفظهما الله – وإىل األرسة املالكة والشعب
السعودي بمناســبة ذكرى اليوم الوطني 89
وتوحيد اململكة عىل يد القائد املؤســس امللك
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل ســعود – طيب
الله ثراه –.
محمد المجالد
مدير مطار األمير نايف الدولي بالقصيم

"اليوم الوطني" تعزيز لالنتماء وتجديد للعطاء
تعيش بالدنــا الغالية مرحلة
من أزهى وأجمل مراحلها؛ بتطلعها
نحو تحقيق املزيد مــن املنجزات
الحضاريــة ،التي تؤكــد علوها،
وقيمة تواجدها وتأثريها عىل املشهد
الدويل ،ولرتسم بذلك عالمة فارقة يف
مسرية التقدم والتطور.
ويبقــى مواطن هــذه البالد
مفتخ ًرا زاهيًا؛ بوطــن كثرية هي
أفراحه ،ومديدة هي إنجازاته ،التي
يقف خلفهــا ،ويصنع قيمتها والة
األمر – حفظهم الله – الذين نذروا
أنفسهم خدمة للحرمني الرشيفني،
ً
وتحقيقــا للقفــزات الحضارية
واالقتصادية؛ ليعيش املواطن هانئاً
آمنًــا يف خضم ما تمــور به البالد

املجاورة من اضطرابات وقالقل.
ويأتي يومنــا الوطني الـ 89
املصادف للثالــث والعرشين من
سبتمرب الجاري لعام  2019ليكتب
شعب هذا الوطن تاريخهم بالحب
والوفاء والنبــل واالعتزاز؛ بثوابت
وطنهم وقيادته تجاه مسؤولياتهم
الوطنيــة واإلقليميــة والعاملية،
ليجدوا تلــك املواقف مشــهودة
معتربة بصدقها ومالمستها للواقع،
وتجســيدها للدور الريادي الذي
تتزعمه اململكــة يف قيادتها لخط
الحكمة والتعقل يف كافة تعامالتها
وعالقاتها الداخليــة والخارجية،
وهي تحذو بذلك حذو منهج رباني
ســماوي تفرضه العقيدة وتتطلبه

تنمية اإلنسان
وتأهيله بالمعارف
والمهارات

روح اإليمان.
مناســباتنا الوطنيــة كلها
تجديد للوالء والطاعة ،ومشــاهد
احتفاء بمنجــزات ومفاخر لم يزل
يكتسبها وطننا الحبيب ،ومناسبات
دول غرينا باتت موعــدا ً للفوىض
واالضطــراب ،ومقصــدا ً للقالقل
والفتن ،وبتلك املضادة يربز وطننا
عن غريه ،ليعلــن للعالم أجمع أن
عالقة الوئــام والطاعة واالحرتام،
التــي تربط قيادة وطننا بشــعبه
الكريم ،هــي عقيــدة اجتماعية
أصيلة ،تكرست وفقا ً ملبادئ حنيفة
خطها ديننا اإلســامي بتعاليمه
وترشيعه.
الرشف الكبري الذي تحظى به

قيادتنا وبالدنا يف خدمتها للحرمني
الرشيفني بات ميــزة يعتز بذكرها
كل سعودي ،ومنشــد يبتغيه كل
مسلم ،والدعم والعناية التي يلقاها
كل قطاع يف الدولة ،أصبح مرضبًا
للمثل ،ويبقى التعليم يف اململكة أحد
العالمات الفارقة التي يسابق فيها
الوطــ ُن الزم َن؛ ليحظى كل مواطن
ومواطنة بما يليق من جودة تعليم،
وتميز مخرجات ،كي تتحقق رؤية
القيادة الرشــيدة يف بناء جيل واع
وفاعــل ،يكون هو –بعــون الله-
الركيزة التي يستند عليها الوطن يف
تقدمه وتطوره.
صالح بن عبد الرحمن الجاسر
مدير عام تعليم القصيم

يرشفني أن أرفع أســمى
آيات التهاني والتربيكات ملقام
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وســمو ويل عهده األمني األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
 حفظهما الله  -وســمو أمريمنطقة القصيم صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
آل سعود ،وسمو نائبه صاحب
الســمو امللكي األمري فهد بن
تركي بــن فيصل بن تركي بن
عبد العزيز آل سعود ،وللشعب
السعودي الكريم بمناسبة اليوم
الوطني التاسع والثمانني.
حيث يأتــي اليوم الوطني
لهذا العــام ووطننا يشــهد
نهضة تنموية ٌكربى ،وتكاتف
بن قيادتنا الحكيمة والشــعب
وتعزيز اللحمــة الوطنية نحو
البناء وتنمية اإلنسان وتكريس
عالقات األمن والسالم ،وتعزيز
العالقــات االقتصادية الرامية
لزيــادة معدالت النمــو ،كما
تأتي هذه املناسبة التي تحمل

يف ثناياهــا الكثري من الدالالت
التاريخية ،والتنموية ،واألمنية،
ونجــاح اململكــة يف تحقيق
منجــزات تنموية تجســدت
يف تنميــة اإلنســان وتطويره
واالستثمار يف تأهيله باملعارف
واملهارات ،كما عنــت القيادة
الحكيمة بجميع ما من شــأنه
العناية باحتياجــات املجتمع
الســعودي والذي جــاء منها
اهتمام القيادة الرشيدة لقطاع
التدريب التقني واملهني وإبراز
دورها الفعّ ال يف تنمية الصناعة
املحلية ،واإلســهام يف النهوض
باالقتصاد السعودي.
ويف الختام ندعو الله تعاىل
أن يمد بعمر خــادم الحرمني
الرشيفني ،وســمو ويل عهده
األمني ،وأن يحفظ لهذه البالد
أمنها واســتقرارها ،وأن يوفق
قيادة هذا البلــد املعطاء لكل
خري ،وأن يديم عىل بالدنا نعمة
األمن واألمان والتنمية والرخاء.
محمد بن صالح المذن
مدير عام التدريب التقني
والمهني بالقصيم

 12اليوم الوطني 89

كلنا
فخر واعتزاز

بمناســبة اليــوم الوطنــي
التاسع والثمانني للمملكة العربية
السعودية ،يســعدني ويرشفني
أن أقــدم أبلــغ التهاني وأخلص
التربيكات إىل مقام خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن عبد
العزيز ،ولســمو ويل عهده األمني
صاحــب الســمو امللكــي األمري
محمد بن ســلمان بن عبد العزيز
– حفظهما اللــه – وإىل صاحب
السموامللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز
أمري منطقة القصيم وإىل صاحب
السمو امللكي األمري فهد بن تركي
بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمري القصيــم حفظهما الله
وللشعب السعودي الكريم.
هذه املناسبة التي تتجدد كل
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عام وكلنا فخــر واعتزاز بالذكرى
الخالدة حيث توحيد اململكة العربية
الســعودية عىل يد جاللة املغفور
له بإذن الله امللــك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الفيصل طيب الله ثراه
يف رحلة مليئــة بالكفاح واإلرصار
والعزيمة حتى أضحــت اململكة
اليوم إحدى الدول املتقدمة.
عاما بعد آخر ونحن نزهو بما
تحصده بالدنا املباركة من منجزات
وقفزات متتاليــة وضعت الوطن
نرباســا ً يحتذى به وذلك عىل كافة
األصعدة السياســية واالقتصادية
واالجتماعية والرياضية ويأتي ذلك
توافقا ً مع مســرة البالد ورؤيتها
الطموحة .٢٠٣٠
هذه الرؤية التي بانت نتائجها
وأصبحــت ملموســة للعيان عرب

اجتماعــات تاريخيــة ولقاءات
تشاورية عىل مســتوى عال ومن
أبرزهــا اجتماع قمــة العرشين
الذي كان للمملكة فيها دور فاعل
وملحوظ حينما انربى لذلك األمري
الشاب الطموح محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز -حفظه الله.-
يف هذا اليــوم نقلب صفحات
التاريــخ يملؤنا الفخــر وتغمرنا
الســعادة ونحن نعيــش يف رغد
ورفاهية متماســكني متعاضدين
لخدمة وطننا واملساهمة يف تنمية
مســرته فالوفاء والوالء واالنتماء
يتجــدد عامــا ً بعد أخــر لوطن
الشموخ والقيادة الحكيمة.
عبدالرحمن بن إبراهيم السليم
محافظ عنيزة

عهد البناء
في جميع أرجاء
الوطن
تحل ذكرى اليوم الوطني
لبالدي الغالية وهو اليوم الذي
يتذكر فيه املواطن الســعودي
بكل فخر واعتزاز هذه املناسبة
التاريخية الســعيدة ،إن هذا
اليوم املجيد هو يوم توحيد هذا
الكيان العظيم عىل يد املؤسس
امللك عبــد العزيز – طيب الله
ثــراه – وهذه الذكــرى تمر
علينا لنستلهم العرب والدروس
من سرية القائد الذي استطاع

بإيمانه بالله تعاىل ثم بحنكته
أن يضــع قواعد هــذا البناء
الشامخ والثابت بإذن الله.
إن هــذا العهد ،عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بــن عبد العزيــز ،وويل عهده
محمد بن ســلمان – حفظهما
الله – هــو عهد البناء الذي عم
جميع أرجاء الوطن ،والتي كان
ملحافظة األســياح نصيبا منها
مثل بقية املحافظات إذ حظيت
بالكثري من املشاريع التنموية
والتطويرية والبنى التحتية يف
مختلف املجاالت ،وكان آخرها
افتتاح طريق البطني – حنيظل،
والذي كان لصاحب الســمو
امللكي أمــر املنطقة – حفظه
الله – دور كبري يف تنفيذه مثل
الكثري من املشــاريع الجاري
تنفيذها ،حفظ الله بالدنا ووالة
أمرنا ونــر جنودنا عىل الحد
الجنوبي.
محمد العلي العريفي
محافظ األسياح

مسيرة
بناء وعطاء

ّ
إن ذكرى اليوم الوطني
الـ  89حافلــة باإلنجازات
التي سطرها اآلباء واألجداد،
منذ عهد املؤســس امللك عبد
العزيز بــن عبدالرحمن آل
ســعود  -طيب الله ثراه -
وصوال ً لعهد خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه
الله .-
نتذكر يف هذه املناســبة
مسرية بالدنا املباركة خالل
األعوام املاضية ،والتي بدأها
املؤســس امللك عبد العزيز
بن عبدالرحمن آل ســعود -
طيب الله ثــراه – وما بذله
من عمل وكفاح ليوحد شتات
هذه البالد ،ثم وضع اللبنات
األوىل لتنمية البالد ،وواصل
أبنــاؤه الربرة املســرة من

بعده بخطى ثابتة الستكمال
البناء والعطــاء ،ليصلوا إىل
نهضة هــذا الوطن وتقدمه
وازدهاره.
وصوال إىل عهــد خادم
الحرمني الرشيفني  -حفظه
الله – الذي عُ رف بســمات
العزم والحــزم ،وتحققت يف
عهده الكثري من اإلنجازات يف
أرجاء الوطن ،كما دعم الكثري
مــن الخطــط واملرشوعات
لتوفــر كل مقومات العيش
الكريــم والرفاهيــة لجميع
أبناء الوطن.
ويف هذه املناسبة يرشفنا
أن نرفــع التهانــي لخادم
الحرمــن الرشيفــن امللك
ســلمان بــن عبدالعزيز آل
سعود وإىل ســمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي
األمــر محمد بن ســلمان
بن عبدالعزيز آل ســعود -
حفظهمــا اللــه  -ولألرسة
املالكــة الكريمة وللشــعب
الســعودي ،ونسأل املوىل عز
وجل أن يحفــظ لهذه البالد
والة أمرها ،وأبناء وبنات هذا
الوطن ،وأن يديم علينا نعمة
األمن واألمان واالســتقرار
والرخــاء ،وأن يعيــد عىل
اململكة هذه املناسبة وهي يف
تقدم ونمو وازدهار ورخاء.
صالح بن عبدالعزيز الخليفة
محافظ البكيرية

مسيرة البناء..
عزة وطن

نعيش هــذه األيام ذكرى
توحيد الوطــن عىل يد املغفور
له بإذن الله امللك عبدالعزيز –
رحمه الله – ونستذكر يف هذه
األيام أهمية التكاتف والوحدة
والتمسك بدين الله الذي لواله،
ثم التكاتف ملــا تحقق وجود
هذا الوطــن املعطاء بحكومته
الرشــيدة التــي عزهــا الله
باالهتمام بالحرمني الرشيفني
والحرص عىل رفعة هذا الدين
وتحقيــق تطلعــات القيادة
الحكيمة بقيادة ســيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز وويل عهد األمري
محمد بن سلمان.
ومنذ التأســيس شهدت
اململكة قفزات تنموية يشــهد
عليهــا البعيد قبــل القريب..
فتلك الصحاري أصبحت طرق
معبــدة ،ومبانــي حضارية
بتوفيق من اللــه ،ثم من دعم
القيادة الحكيمة التي تويل النمو
االقتصادي اهتمامً ا كبريا ً بدعم
املشاريع الصغرية والكبرية.
ومن خالل عميل كمحافظ
لريــاض الخــراء يف منطقة
القصيــم أرى عجلــة للتنمية

متسارعة ،واختصارات للزمن
ملفتــة ..مع حضــور ونزول
للميدان من كافة املســؤولني
يف املنطقــة يتقدمهم صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز وســمو نائبه األمري
فهد بن تركي بــن فيصل بن
تركي بن عبدالعزيز ،يف مشهد
يبني حرص حكومتنا الرشيدة
عــى التنمية وتلبيــة حاجات
املواطنني ووقوف املســؤول يف
امليدان واطالعــه املبارش عىل
العمل.
وملحافظة رياض الخرباء
نصيــب من التنمية الشــاملة
ببناء املدارس واملراكز الصحية
واملنتزهات وإنشــاء الطرق،
وأســأل الله أن يحفظ أبطالنا
املرابطــن عىل الحــدود وأن
ينرصهم بنرص من عنده ،وأن
يتقبل شهداء الوطن وأن يشفي
مصابهم ،وأدعو الله أن يحفظ
خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بــن عبدالعزيز ،وأن
يحفظ ويل عهده صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
ملا يولونه من اهتمام للمواطن،
وأن يديــم عىل بالدنــا أمنها
وأمانها ويديم عزهم.
فهد بن حسن السلطان
محافظ رياض الخبراء

المناسبات السعيدة
تتوالى

مع حلول ذكرى اليوم الوطني
التاسع والثمانني لوطننا الغايل،
يرسنا أن نرفــع أخلص التهاني
وصادق التربيكات إىل مقام خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز (أيده الله ومده بعونه
وتوفيقه) ،وإلـى صـاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد (حفظه
الله) ،وإىل صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم وسمو نائبه  ،وإىل
األرسة املالكة الكريمة وإىل الشعب
السعودي الويف النبيل.
وإننا ولله الحمد نعتز بتوايل
هذه املناسبات السعيدة عىل هذه
البالد الغالية ،حيث يسعد أهايل
محافظة النبهانية واملراكز التابعة
لها بهذه املناسبة كغريهم من أبناء
هذا الشــعب الويف ،ويستذكرون
جيال بعد جيــل مراحل التوحيد
عىل يد امللك املؤسس عبدالعزيز
بــن عبدالرحمن آل ســعود –
طيب اللــه ثراه – ورجـالـــه
املـخلصـيـــن وما عارص هذا

الحدث التاريخي الهام من كفاح
متواصل حتى تحقق هذا الكيان
العظيم عىل األرض املباركة وظل
وســيظل بإذن الله كيانا شامخا
ويجددون يف الوقت نفســه عهد
الوالء والطاعة لقيادتنا الحكيمة.
ونحن ننعم يف هــذا العهد
الزاهر بقيادة امللك ســلمان بن
عبد العزيز آل ســعود ،وســمو
ويل عهده األمني األمري محمد بن
سلمان (حفظهما الله) ،ونحظى
بمتابعــة ودعم من ســمو أمري
املنطقة وســمو نائبه ،لتحقيق
العديد من املنجزات التي حظيت
بها محافظة النبهانية كمثيالتها
من بقيــة محافظات هذا الوطن
الغايل ،حيث بلغت قيمة املشاريع
البلديــة والخدميــة للعام املايل
1440/1441هـــ الجــاري
تنفيذها قرابة ()21.000.000
واحــد وعرشون مليــون ريال،
باإلضافة إىل العديد من املشاريع
التعليمية التــي تخدم املحافظة
واملراكز املرتبطة بها.
ويف الختام نسأل الله العيل
القديــر أن يحفظ بالدنا الغالية
من كل ســوء ويحفــظ لنا والة
أمورنا وأن يوفقهــم إىل ما فيه
الخري والصالح لهذه البالد.
طارق بن عبدالله اليحيى
محافظ النبهانية
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نهضة كبرى في
كافة مجاالت
التنمية

ترشق شمس اليوم األول
من امليزان يف كل عام لنستذكر
مع نورها فجر اليوم الوطني
لبلدنا العزيــز ،حيث نحتفي
بالذكرى التاســعة والثمانني
لتوحيــد اململكــة العربيــة
السعودية عىل يد املؤسس امللك
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل
ســعود رحمه الله معلنا بذلك
بداية عرص نهضة شاملة.
استطاع املؤسس طيب الله
ثراه بفضل اللــه وبما يتمتع
به مــن حكمة وحنكة أن يغري
مجرى التاريخ وقــاد بالده
وشــعبه إىل الوحدة والتطور
واالزدهار متمســكا ُ بعقيدته
ثابتا ً عىل دينه جســد مسرية
طويلة خاضهــا البطل ومعه
أبطال هــم اآلبــاء واألجداد
رحمهم الله جميعا ً يف ســبيل
ترســيخ أركان هــذا الكيان
وتوحيده تحــت راية واحدة
وهي راية التوحيد .
والتــي أثمرت عن إحداث
نهضة نحياهــا اليوم يف كافة
املجاالت التنمويــة ويف كافة
القطاعات والتطور واالزدهار
والنهضــة الحضاريــة التي
تع ُّم جميع أرجــاء البالد عىل
جميــع املســتويات بجميع
مرافقه وأجزائه والتي اتسمت
بالتكامل والشــمولية لتحقق
آمــال وتطلعــات املواطنني
بجميع فئاتهــم ولتضمن لهم
حيــاة كريمة ينعمــون فيها
بالرفاهية والسعادة وتضمن
للوطن االستقرار والتطور مع
جعْ ِل التخطيط للمستقبل من
األولويات .
ومن ذلــك ما تشــهده
محافظــة رضية مــن تطور
يف جميع املجــاالت التعليمية
والصحية والخدمية.
العمل جاري عىل استكمال
طريق مكــة القصيم الرسيع
وجاري تنفيذه حتى يصل إيل
رضية.
وتمت املوافقة عىل افتتاح
بعض اإلدارات الحكومية مثل
األحوال املدينة ومكتب الضمان
االجتماعــي ومكتــب النيابة
العامة
وتم افتتــاح مبني كلية
العلوم واآلداب الجديد ويوجد
برضيــة مستشــفى مدعوم
بكــوادر طبية وجــاري رفع
ســعته إىل مائة رسير قريبا ً
وقد تــم االنتهاء من شــبكة
مياه حديثــة داخل املحافظة،
باإلضافة ملشاريع البلدية التي

تعتمــد كل عام من ســفلتة
وإنارة وحدائــق ومنتزهات
وتطويــر مدخــل املحافظة
وعىل املستوي التعليمي يوجد
باملحافظة أكثر من  ٩٠مدرسة
جميــع املراحل بنــن وبنات
يدرس بها أكثــر من ٦٠٠٠
طالب وطالبة.
تتوفــر معظــم اإلدارات
الحكوميــة باملحافظة لتقدم
الخدمة للمواطنني واملقيمني،
وكل هذا التطــورات التنموية
واملشــاريع بفضل الله ودعم
القيادة الرشيدة حفظها الله.
إن مــا تشــهده اململكة
العربية الســعودية اليوم من
نهضــة شــاملة يف مختلف
األصعدة ما هــو إال انعكاس
للرؤية  ،2030التي تقود هذا
البلد بنهج ثابــت يرتكز عىل
تطبيق اسرتاتيجيات وخطط
لتحقيق تطلعات وآمال شعبه
بما يجعلهــا يف مصاف الدول
املتقدمة.
ويف هذه املناسبة الكريمة
يســعدني أن أرفع أســمى
آيــات التهانــي والتربيكات
بهذه املناسبة الغالية باسمي
واسم أهايل املحافظة واملراكز
التابعــة لها ،ملقام ســيدي
خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
آل سعود حفظه الله وإىل ويل
عهده األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئيس مجلس الــوزراء وزير
الدفاع وإىل صاحب الســمو
امللكي األمري ســعود بن نايف
بــن عبدالعزيز وزير الداخلية
وإىل صاحب الســمو امللكي
األمــر الدكتــور فيصل بن
مشعل ين سعود أمري منطقة
القصيم وســمو نائبه صاحب
الســمو امللكي األمري فهد بن
تركي بن فيصل ولكافة أفرد
األرسة املالكة الكريمة حفظهم
الله جميعا ً وإىل أفراد الشعب
السعودي الكريم.
ونسأل املوىل عز وجل أن
يحفظ مملكتنــا الحبيبة وأن
يحفظ حكامها وأهلها وأمنها
وأن يديم علينــا نعمة األمن
واألمان يف ظل هــذه القيادة
الراشــدة العادلــة وكل عام
ووطني يرفل بالشموخ الدائم.
صالح بن مبارك الشعمل
محافظ ضرية

يوم سعودي
أغــر ..
إن الذكــرى التاســعة
والثمانني لليوم الوطني املجيد
يجعلنا نتذكر يوم ســعودي
أغر يف جبــن التاريخ وذكرى
غالية عىل نفوسنا جميعاً ،تلك
الذكرى التــي نتوقف عندها

يوم فخراً واعتزاز
بمنجازت وطن
أرفع أسماء آيات التهاني
والتربيــكات ملقــام خــادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو

متأملني عظم ما تحقق يف تلك
الحقبة التاريخية من إنجازات
عمالقة ونهضة شــاملة ،منذ
عهــد البطــل عبدالعزيز بن
عبدالرحمــن ـ طيب الله ثراه
ـ إىل عهدنا الزاهر عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بــن عبدالعزيز آل ســعود ـ
حفظــه اللــه ـ واإلنجازات
التنموية العمالقة ،واملرشوعات
الرائعة تطــال جميع املجاالت
والقطاعــات ،ومنهــا قطاع
التعليم الــذي حظي وال يزال
باهتمام كبــر ودعم متواصل
مــن لــدن خــادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل سعود وسمو ويل

عهده األمري محمد بن ســلمان
ـ حفظهمــا الله ـ ُ
فخصصت
امليزانيات الضخمة ،وافتتحت
املدارس املتميزة ،واســتمرت
جهود تطوير التعليم  ،فأحرز
طالبنــا الفــوز يف العديد من
املســابقات املحلية واإلقليمية
والعاملية ،كلها إنجازات يشهد
بها القايص والداني.
بهذه املناســبة الوطنية
العظيمة ،يطيــب يل أن أذ ّكر
إخواني وأخواتي يف أرسة إدارة
التعليــم بمحافظــة البكريية
باألمانــة التــي حملوها ،وأن
يكونوا قدوة صالحة يف تعميق
معاني الوالء واالنتماء والوفاء
لثرى هذا الوطن املعطاء ،كما

ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان –
حفظهما الله – بمناسبة اليوم
الوطني الـ  ،89حيث نحتفل
يف يوم الثالــث والعرشين من
شهر سبتمرب من كل عام بهذه
املناســبة التاريخية والذكرى
الوطنية الغاليــة ،ذلك اليوم
الذي أعلن فيه املؤسس الراحل
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود – رحمه الله – توحيد
هــذا الوطن الغايل وأســس
قاعدته الصلبــة التي انطلق
منهــا أبناؤه الــررة ملواصلة
مســرة التنميــة واالزدهار

وشهدت البالد نهضة تنموية يف
مختلف املجاالت.
حيث أن اليوم الوطني هو
ٍ
ملنجزات نعيشها
يوم فخر وعز
واقعــا ً ونعمل عــى تعزيزها
مستقبالً ،يف ظل حكومة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بــن عبدالعزيز آل ســعود ـ
حفظه الله ـ ومكمال ً ملســرة
والده املؤسس وإخوته امللوك،
مؤكدا ً أن الجميع يســاهم يف
كل ما يخدم العلــم والتعليم،
فالوطن يســتحق منا تكاتف
مستقبل
الجهود والسواعد لبناء
ٍ
يعمه اإلرشاق واألمجاد.

ذكرى نستذكر بها
المجد الذي سطره
مؤسس هذه
الدولة
إننــا يف اليــوم الوطني
نســتذكر املجد الذي سطره
مؤســس هذه الدولة املباركة
لتوحيــد أرجاء هــذا الوطن

اليوم الوطني ..
مناسبة مهمة
يستذكر فيها الجميع
نعم ﷲ علينا
إن اليوم الوطني مناســبة
مهمة يســتذكر فيها الجميع
نعم ﷲ علينا  ،ووطننا كل يوم
يرتقي اىل مزيــد من التطور
والنمو يف مختلف املجاالت  ،كما

ليكــون تحت رايــة التوحيد
فخوريــن بمجدنا الذي تنامى
يف عهد امللــوك الربرة من أبناء
املؤسس  -رحمهم الله  -حتى
وقتنــا الحارض بقيــادة امللك
سلمان  -أعزه الله -حيث ننعم
يف عهده الزاهــر بمرشوعات
تنمويــة مختلفــة وخطــط
مســتقبلية طموحة تسمو بنا
للمجد والعليــاء من أجل بناء

أن اليوم الوطني هو بداية عام
جديد يضاف اىل التاريخ املجيد
للوطن وصفحة مضيئة تضاف
إىل ســجل حافــل باإلنجاز
والخري.
وإننا يف هــذا اليوم الغايل
نستحرض االنجازات والتنمية
الشــاملة التي تعيشها بالدنا
يف كل جزء منها حيث حظيت
محافظة عيون الجواء كغريها
من املحافظات واملدن بمملكتنا

يطيب يل أصالة عن نفيس ونيابة
عن األرسة التعليمية بمحافظة
البكرييــة ،أن أرفع ملقام خادم
الحرمني الرشيفني وسمو ويل
عهده األمــن ـ حفظهم الله ـ
أسمى آيات التهاني والتربيكات
بهذه املناسبة الوطنية الغالية
علينا جميعاً ،ســائال الله عز
وجل أن يحفــظ مملكتنا من
كل ســوء ومكروه ،وأدام أمننا
واســتقرارنا ورخاءنا يف ظل
قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ
وعشت يا وطن العز والشموخ
رمزا ً ملجد األوطان.
د  .خالد بن راجح الراجح
مدير إدارة التعليم بمحافظة
البكيرية

كمــا أن الدولــة حفظها
الله تقدم دعما منقطع النظري
للتعليم وتــويل املعلم والطالب
أهمية كربى ،حتــى تحققت
العديد مــن اإلنجازات التي لم
تكن لتتحقق لوال الله ثم اهتمام
القيادة الرشــيدة وعطاء أبناء
الوطن ،مختتما حديثه بتهنئة
القيادة الرشــيدة والشــعب
السعودي الكريم بهذه املناسبة
الغالية والسعيدة ،داعيا ً الله أن
يديم عــى الوطن نعمة الرخاء
واألمن واألمان واالستقرار.
محمد بن سليمان الفريح
مدير تعليم عنيزة

املجتمع ورخاء أإلنســان  ،كما
ان الجميع يحتفلون بهذا اليوم
ويستذكرون ما مىض ويعتزون
بحارضنــا ويســترشفون
املســتقبل املرشق  -بإذن الله
 الذي بدت بوادره من خاللرؤية  ٢٠٣٠املستقبلية .
عبدالرحمن بن عوده السعوي
محافظ المذنب

الغالية  ،حيث تدشــن حزمة
من املرشوعــات التنموية التي
تعكس اهتمام القيادة الرشيدة
أيدها الله ببناء اإلنسان واملكان
لينعم املواطن بالحياة الكريمة
من خــال تكامــل الخدمات
واملرافق يف مختلف القطاعات .
محمد بن عثمان العساف
محافظ عيون الجواء

 14اليوم الوطني 89

العدد  25 | 97محرم  24 | 1441سبتمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

ملا قدم رســول الله صىل الله عليه وســلم املدينة وعك أبو بكر وبالل ريض الله عنهما..
تقول عائشــة ريض الله عنها :فجئت رســول الله صىل الله عليه وسلم فأخربته ،فقال:
«اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة ،أو أشد ،وصححها ،وبارك لنا يف صاعها ومدها»
ياله من رشف لهذا البلد الحرام  -مكة املكرمة  -يوم أن ســكن يف قلب رسول الله صىل
الله عليه وســلم ،حتى بلغ من فرط حبه لها أن دعا ربه أن يحب املدينة كما رزقه حبها!
ولكأني باألجالف القســاة يقولون  :ماذا يستفيد اإلنسان من هذا الحب ؟ وأي قيمة يوم
أن تحب جمادا ً ال يبادلك الحب والوصال؟ لكن هؤالء ال يعلمون أن محبة الوطن مختلفة
عن هذا كله ،فالوطن ليس جماداً ،وكيف يكون ذلك وهو يبادل أهله الحب والوصال؟ ،ألم
ترى إىل األوطان كيف تكون إذا أعطاها أهلها وتفانوا يف خدمتها؟ إنها تعطيهم وتمنحهم
فوق ما أعطوها ،وكلما اخلصوا ونصحوا لهــا كانت حرزهم وحماهم ،ويف املقابل كلما
أهملوها واســتنقصوها أمحلت بهم وتركتهم ،وكلما غشوها وكذبوا عليها أمسكت عنهم
خرياتها ونقصت بركاتها .وإذا لم تصدق هذه فقلب طرفك يف كل األوطان فســرتد إليك
طرفك وترى أن أســوأ األوطان هي أوطان البخالء الذين قدموا محبة نفوسهم عىل من
أوطانهم ،فعم فيها الفســاد ،وتواىل عليها النقص والبالء ،وطمع فيها العدو ،واحتقرها
الصديق ،وأجمل األوطان هي أوطان الكرماء األسخياء الذين يفدون أوطانهم بأرواحهم،
وإذا تعارضت مصالحهم مع مصالــح أوطانهم قدموا بالدهم بنفوس راضية مطمئنة،
فكانت العاقبة أن علت أوطانهم ،وهابها العدو وأحبها الصديق .ولهذا فقد قضت ســنة
الله الكونية أن األوطان ال تهون يف عيون أعدائها ويطمعون باســتباحتها حتى تهون يف
عيون أهلها ويزدروهــا ،وال تكون عصية عىل عدوها مهابة يف عينه ومحرتمة يف موقعها
ومكانتهــا حتى تكون كذلك يف عيون أهلها ،وحوادث التاريخ وأيامه تؤكد هذا الســنة
وتصدقها .نقول هذا ونحن نتذكر يف هذه املناســبة الكريمة ميالد وطن عظيم ،ولد من
تحت الرمال والصخور ،وأعمى الله عنه عيون املســتعمرين ،فلم يصدقوا حتى اليوم أن
دولة بهــذا الحجم وهذه املنزلة كانت يوما ً معربا ً للمغامريــن يف الصحراء ،ومالذا آمنا ً
لألفاعي والضباع ،فصارت كما نرى بفضل الله ورحمته وعطائه :دولة تعانق السحاب
وتطاول املجد .عىس الله أن يفيض عىل مؤســس هذا الوطن من رحماته وألطافه ،وأن
يرحــم أوالده الربرة ،ويبــارك لنا يف عمر خادم الحرمني الرشيفــن وويل عهده األمني
ويجعلهم ذخرا ً وعزا لهذا البلد الكريم.
د خالد أبا الخيل
عميد كلية الشريعة

بكل معاني الحب والوالء وبأصدق التهاني والوفاء ،أتقدم
بالتهنئة ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز ،وويل عهده صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – بذكرى اليوم الوطني
التاسع والثمانني ،الذي ترشق فيه الشمس لتسطر بشعاعها
الذهبي كلمات املجد وذكريات العز ،وتعكس بنورها تاريخ
الوطن املرشق وتضحيات ملوكه وأبنائه الربرة ،يف مناسبة
عزيزة عىل نفوس املواطنني تشحذ الهمم وتوقد الحماس
وتجعل منهم شعلة متوقدة ال ترىض بما دون القمة.
إنها مناسبة عزيزة تذكرنا بمسرية النهضة العمالقة التي
يعيشها الوطن يف كافة املجاالت ،حتى غدت اململكة ويف زمن
قيايس يف مصاف الدول املتقدمة ،بل تتميز عىل كثري من
الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة اإلسالمية ،يف
مثل هذا اليوم وحد جاللة امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل
سعود – طيب الله ثراه – شتات هذا الكيان العظيم وأحال
الفرقة والتناحر إىل وحدة وانصهار وتكامل.
رحم الله مؤسس هذه البالد جاللة امللك عبد العزيز وحفظ
لنا قيادات هذا الوطن وأدام أمنه ونرص جنوده البواسل عىل
ثغوره.
د .سليم السليم

عمداء الكليات والعمادات :دمت يا بلدي محفوظة بقيادتك ..حافظة
ً
متبعة لشريعتك ..سلما لمن سالمك وحربا على من عاداك
لدينك
عام يملؤه االزدهار يضــاف إىل تاريخ الوطن املجيد،
وذكرى جديدة لتوحيــد الوطن العظيــم ،والتي بدأ
مســرتها املؤسس امللك عبد العزيز – طيب الله ثراه –
وتحقق بســببها بعد توفيق الله سبحانه وتعاىل كل ما
هو خري لهذا الوطن من أمن واستقرار وازدهار.
فاليوم الوطني هو مناســبة جليلة نتذكر فيها نعم الله
علينا بأن هيأ لهذا الوطن قــادة وحكاما ً أوفياء جعلوا
رضا الله غايتهــم ،ومصلحة الوطن واملواطنني هدفهم
وفوق كل اعتبار.
ويف هذا العهد الزاهر لخــادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز ،وبدعم ومؤازرة ســديدة من
ســمو ويل عهده األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز
– حفظهما الله – اســتمر العطــاء والنمو يف مختلف
املجاالت وتحققت إنجــازات تنموية كبرية وإصالحات
اقتصادية واسعة عىل مختلف األصعدة وشتى املجاالت.
وإن أبهى صور االحتفال بذكرى هذا اليوم الوطني هو
تأكيد االلتزام بتحمل املســئولية لكل فرد من هذا البلد
املعطاء ،واملشاركة يف التنمية الشــاملة العمالقة لهذا
الوطن العظيم ،وما ذلك إال وفا ًء ووال ًء ملشاعر الوطنية،
ويف الختــام أدعو الله العيل القديــر أن يحفظ قادتنا
وبالدنا ،وأن يديم عىل بالدنا أمنها واســتقرارها وعزها
يف ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.
د .عبدالرحمن بن إبراهيم العطية
عميد كلية الهندسة بعنيزة

اليوم الوطني ..يوم من األيام الخالدة فقد كان إيذانا ببزوغ نجم دولة
أعلت قيم العدالة والسالم ،ورفعت راية اإلسالم خفاقة عىل رؤوس األنام،
إذ بعد غروب شمس 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 .أقام امللك املؤسس دولة حديثة يف فرتة وجيزة ،وحقق
يف سنوات قليلة ما ال تحققه دول يف أزمنة عديدة ،فعم السالم واألمن
مكان الحرب والخوف ،وحل االجتماع محل الشتات ،وولَّ الفقر والجوع،
وجاء الغنى ورغد العيش ،وصارت الرفاهية مكان شظف الحياة ،وأزال
نور العلم ظالم الجهل ،وأصبحت الصحراء القاحلة حدائق غناء ،ومدنا
باهرة ،وجعل من بالدنا مهوى األفئدة ،ومأوى لكل من رام عزا وطلب
فخرا .ويف عهدنا الحايل ..عهد الحزم والعزم واألمل عهد خادم الحرمني
الرشيفني ،واصلت وتواصل البالد انطالقتها بني األمم بخطى واثقة
متميزة بحزمها وعزمها ،محافظة عىل قيمها ومبادئها ،سائرة عىل نهج
مؤسسها وملوكها ،محققة طموح أهلها وأجيالها بخطط واعية ،ورؤية
متينة ثاقبة بقيادة شابة عىل رأس سمو ويل العهد حفظه الله ،فغدت
البالد يف حراك عظيم ،وآمال طموحة ،مسترشفة مقامات علِّية ومكانة
رفيعة سوية.
د .علي العقالء
عميد عمادة شؤون الطالب

تحل علٌينا هذا اليوم ذكرى اليوم الوطني
التاسع والثمانني لتوحيد اململكة العربية
السعودية وتتجدد كل عام لنتذكر هذا
اليوم املجيد عىل قلب كل مواطن عاش عىل
ٌ
الغالية ونحن يف أمن وأمان
هذه األرض
وعز ورخاء للمشاركة يف مسرية البناء
والنماء بهمة عالية ترشف بالرؤية الوطنية
وامللهمة للوطن واملواطن بقراءة واعية
للمايض والحارض ورؤية مبدعة للمستقبل.

ّ
إن نهضة األمم ال تستقيم إذا لم تب َن عىل
أسس أصيلة وأصول ثابتة ،ونح ُن يف هذا
ّ
نتذكر بداية قصة مجد سطرها
الوطن
املوحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
– غفر الله له – ،ونعتز بقيم تشكل فيما
بينها لبنات هذا البنيان املتني ،لنعود كل
عام مجددين حبنا ووفائنا ووالئنا لوطننا
املعطاء وقيادته الحكيمة.
إننا يف يومنا الوطني الـ ( )89نقف وقفة
اهتمام ملراجعة ما نؤديه من أدوار وما
نتحمله من مسؤوليات ضمن منظومة
الوطن املتكاملة ،متمسكني بالقيم التي
تأسست عليها هذه البالد املباركة لنر ّد
الجميل لوطننا وقيادته الحكيمة التي
صنعت من هذا الوطن نرباسا لهذا العالم،
ووضعوا املواطن يف قلب كل خطط التنمية
وأعمال التطوير ،ووفروا لهذا الشعب سبل
العزة والتمكني والرفعة واألمن واالستدامة.
د .ماجدة بنت عبدالله العايد
عميدة كلية العلوم واآلداب
بمحافظة النبهانية

اليوم الوطني الـ  ٨٩للمملكة العربية السعودية هو مناسبة تعزيز ذكرى عظيمة لرتس
يخ أهم مكاسبنا الوطنية ،التي عمل من أجل وحدتها ولحمتها والدنا وقائد وحدتنا املغ
فور له «بإذن الله» امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ،لبناء دولة قائمة عىل أس
س دينية وقواعد معلنة ومبادئ سامية انطلقت كقوة مركزية لتجمع أطراف الوطن إل
ى قلبه تحت راية واحدة تواجه تحديات العصور املختلفة تحفيزا ً لرؤية واعدة بالخري
والتقدم والرقي والرخاء يف كافة املجاالت .هذا اليوم الوطني هو يوم يذكرنا ببداية ق
صة مجد وعز هذه البالد ،حيث واجهت التحدي الكبري بني توفري األمن للوطن الناشئ،
والطموحات الكربى يف الحصول عىل مكانة دولية مرموقة ،وتحقيق تقدم اقتصادي وح
ضاري بني األمم ،لذا يجب أن نقف وقفة اهتمام ملراجعة ما نؤديه من أدوار وما نتحم
له من مسؤوليات ضمن منظومة الوطن املتكاملة .وتحل مناسبة هذا اليوم الوطني وال
مملكة تفتخر بمكانة العز واملنعة التي نالتها بني األمم ،حيث كان لخادم الحرمني الرش
يفني امللك سلمان بن عبد العزيز مواقف عربية وإسالمية نبيلة تجاه قضايا األمة ،جس
دت ما اتصف به ـ رعاه الله ـ من صفات متميزة ،وتفانيه يف خدمة وطنه ومواطنيه وأ
مته اإلسالمية بحكمة وحنكة ،حيث استمر عىل نهج القائد املؤسس امللك عبد العزيز –
رحمه الله – يف الدعم السيايس واملعنوي واملادي بالسعي الجاد واملتواصل لتحقيق التط
لعات .لتنعم اململكة بإنجازات قياسية يف عمر الزمن تميزت بالشمولية والتكامل ،واست
راتيجية الحزم والعزم يف اإلصالح والتطوير ،وإعادة بناء الدولة الحديثة عىل أســس
عرصية لرفع كفاءة االقتصاد الوطني وتعزيز االستدامة التنموية ملواكبة التقلبات االقت
صادية ،والتحديات اإلقليمية وصوال ً إىل املرشوع الوطني املتكامل وفق رؤية  .2030لذ
ا هذا اليوم هو يوم احتفال بذكرى مايض لبلد قام عىل العزة والوحدة ،ورؤية لحارضه
التنموي وتطلع ملستقبله املرشق ويف غمرة احتفالنا باليوم الوطني ال ننىس جنودنا البوا
سل الذين يذودون عن حمى الوطن ،ويرعون أمنه ورخاءه ،فنش ّد عىل أيديهم وندعو ال
له -عز وج ّل -أن يحفظهم ويرعاهم.
د .بدر بن صالح عبدالله المحيميد
عميد كلية العلوم

تتسابق مشاعر الفخر واالعتزاز لدى الشعب السعودي
فرحا ً بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانني ،والذي سطر
فيه ملحمة التحدي والتوحيد التي خاضها امللك املؤسس
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود  -طيب الله ثراه -
وتجلت يف هذا اليوم روح الفداء والتضحية من أجل بناء
اإلنسان السعودي والنهوض التنموي أسس راسخة قوامها
دين التوحيد ووحدة األمة .وتأتي هذه املناسبة الغالية
والتي نسجل فيها فخرنا واعتزازنا باملنجزات الحضارية
الفريدة والشواهد الكبرية التي أرست قاعدة متينة لحارض
زا ٍه وغ ٍد مرشق يف وطن تتواصل فيه مسرية الخري والنماء
وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا
يف رفعة بلدهم حتى أصبح له مكانة كبرية بني األمم .
ويف هذه املناسبة الغالية ،نرفع ملقام خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو
ويل عهده األمني األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –
حفظه الله – والشعب السعودي الكريم أسمى آيات التهاني
والتربيكات يف هذه املناسبة التي تحل علينا والوطن ينعم
باألمن واألمان والتنمية واالزدهار يف ضل قيادتنا الرشيدة.

أ.د .محمد بن إبراهيم الدغيري
عميد عمادة الدراسات العليا

وإن الواقع الذي تعيشه بالدنا وتطمح
ٌإليه رؤيتها متمثلة يف رؤية  2030التي
أٌينعت وبدأنا نلمس توجهاتها ونسترشف
مؤرشات نجاحها بإذن الله ,هو نقطة
الفارق التي تميز يومنا الوطني الحايل
عما كان عليه سابقا ،حيث لها األثر األكرب
يف توجيه خطط املؤسسات التعلٌيمية يف
سبيل املحافظة عىل الهوية الوطنية لطالب
وطالبات هذا الوطن.

ٌ
الغالية عىل قلوبنا
وبهذه املناسبة الوطنية
نرفع التهنئة ملقام خادم الحرمني الرشيفني
وسمو ويل عهده األمني حفظهما الله وإىل
كافة زمالئي منسوبي جامعة القصيم
ب ٌقيادة معايل مدير جامعة القصيم ,وإىل
كافة أبناء هذا الوطن املعطاء.
د .فهد بن محمد المنصور
عميد عمادة تقنية المعلومات

اليوم الوطني يوم كل مواطن ينتمي إىل تراب مملكتنا
الغالية ،وطن نشأنا نردد حبه كل صباح مجدا ً
ً
ورفعة
وطن أينما نويل فثم به إعجاب وتقدير فخرا ً
ونماءٌ ..
واعتزازا ( نحن سعوديون).
وحقيقة الوالء واملحبة للوطن ليس كلمة تقال أو
شعارا يرفع فحسب ،وإنما هي انتماء حقيقي
وشعور صادق نابع من قناعة صادقة ومحبة لكل
ما من شأنه رفعة هذا الوطن قيادة وأرضا وشعبا،
وحتي يكون االنتماء صادقا البد أن يكون نابعا من
التدين الحق لله والنصح واملحبة لوالة األمر والدعاء
لهم تعبدا لله بحبه ((ما أطيبَك من بلدٍ! وما أحبَّك إيلَّ!
ولوال أن قومي أخرجوني منك ،ما سكنتُ غريَك))؛
رواه الرتمذي ،وكان صىل الله عليه وسلم يقول يف
َ
ضنا ،و ِر َ
ْضنا،
يق ُة َبع ِ
الرقية(( :باسم اللهُ ،ت ْرب َُة أ ْر ِ
ي َْش َفى سقيمُنا بإذن ربنا))؛ رواه البخاري ومسلم.
واملحبة الصادقة للوطن تعني أن تكون فاعال يف
مجتمعك مستشعرا للمسؤولية تقدر ممتلكات هذا
الوطن وتثمّن نعم األمن واألمان والعيش الرغيد
وإياك أن تسلم عقلك ملن يريد اخرتاقك ،فريسم لك
أهدافا خادعة ويزعم أنه يريد أن يصل بك إىل الحرية
واالستقاللية عرب دعوات مغرضة تلبس لباسا براقا.
وأخريا :كن إيجابيا فاعال مشجعا لغريك يف التكاتف
واملحافظة عىل اللحمة وقطع الطريق عىل الحاقدين
الذين ال هم لهم إال مصالحهم الشخصية والوصول
إىل أهدافهم وزرع أفكارهم وإياك أن تكون تربة
صالحة لهم ،واستشعر النعمة التي أنت فيها
واإلمكانيات التي سخرت لك وإياك أن تكون متذمرا
ال تعرف معروفا وال تسدي نصحا ونقدا هادفا عرب
الوسائل املرشوعة.
د .فهد بن سليمان األحمد
عميد عمادة القبول والتسجيل
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الحمد لله سبحانه وتعاىل أن جعل ذكرى اليوم الوطني يف بالدي
تتم ونحن نتمتع باألمن واألمان ووطننا يف مزيد من التطور
واإلنجازات يف ظل حكومة موالي خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود وويل عهده األمني األمري محمد بن
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،واليوم الوطني يعد فرصة ثمينة
لتعزيز روح الوالء لحكومتنا الرشيدة وتالحم الشعب والحكومة
يف يوم يسطر بالذهب ،واالنتماء لهذه األرض الطيبة الغالية أرض
الحرمني الرشيفني.
يف هذا اليوم يحق لنا أن نفخر ونتفاخر بما تحقق ويتحقق
يف اململكة العربية السعودية من رقي وازدهار عىل مختلف
األصعدة والقطاعات ،الصحية والتعليمية والصناعية وغريها
من القطاعات ،وبحكم انتمائي للتعليم ،فالتعليم يف اململكة لقي
دعم غري مسبوق من لدن حكومتنا الرشيدة يف مختلف قطاعاته،
التعليم العام والتعليم الجامعي ،فانتشار الجامعات يف مناطق
ومحافظات اململكة دليل عىل اهتمام القيادة باملواطن وتأمني
جميع سبل الراحة واالزدهار له.
فاليوم الوطني السعودي هو مناسبة سعيدة محفورة يف وجدان
جميع املواطنني ،فهو يعرب عن اليوم الذي تحققت فيه الوحدة
للمملكة ،والذي يشهد له التاريخ بالتطور واالزدهار يف كل عام.
دمت يا وطني فخري وعزي كل عام بإذن الله
د .أحمد بن عبدالكريم الحركان
عميد كلية إدارة األعمال بالرس

يوم يمتد من التاريخ إىل الحارض ،من العرس إىل اليرس،
من الشظف إىل الرخاء ،من الخوف إىل األمن ،ومن التفرق
إىل االجتماع والتوحيد ،اليوم الوطني ظرف لنتذكر نعمة
الله بهذه البالد وقيادتها ،بنظامها ورشيعتها ،التي
تستنري بنور الله وهداه ،بكتاب الله وسنة رسوله صىل
الله عليه وسلم.
يف اليوم الوطني نعزز والءنا لوطننا ،ذي الثوابت
الراسخة ،والرؤية املتطلعة الثاقبة ،وكما و َ
َ
التاريخ
َصل
بالحارض ،فمنه االنطالق إىل مستقبل زاهر ،بخطى واثقة،
وعزم طموح ،واعتزاز ال يخبو ،وهمة ال تعرف الخوَر .يف
ظل قيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز وويل عهده صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
ً
شامخا متكئًا
سلمان – حفظهما الله – ،سيظل الوطن
عىل أساس متني ،معتم ًدا عىل ركن شديد ،وسيظل املواطن
متفيأ نعمة الله بالقيادة والريادة ،والتطور والعزة ،محبًّا
لوطنه وقيادته ومواطنيه ،ساعيًا إىل ما يحقق التطلعات
الكربى ،باذال ً ما يستطيع لرفعته ومجده.
أ.د .فريد بن عبد العزيز الزامل السليم
عميد كلية العلوم واآلداب بعنيزة

تسعة وثمانون اعتزازا ومجدا ،تسعة وثمانون
رقما ممتدا ،تسعة وثمانون مسرية حكام
ساروا عىل نظام وعهد ،تسعة وثمانون
تطويرا وإنجازا وعلوا وم ّدا ،تسعة وثمانون
قمعا وكتم و رصد لكل عدو ُل ّد  ،فرشف لنا
بأبناء عبدالعزيز  ،وهنيئا لهم بشعب يحبهم
ويحبونه  ،يكرمهم فيشكرونه  ،يعني عىل
إنجازهم فيطيعونه  ،ولك ياوطني كل حبي
ودعائي ونضايل .

يف هذا اليوم املبارك من أيام اململكة الذي تحل
فيه الذكرى الـ  89عىل توحيد وطننا الغايل
بحكامه وشعبه وبأمنه وأمانه ،يرسنا ويرشفنا
أن نجدد البيعة والوالء لوالة أمرنا خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود ،وويل عهده األمني األمري محمد بن
سلمان – حفظهما الله –
ويف يوم الوطن الذي قام عىل املجد منذ
تأسيسه ،يجدد أبناء الوطن كل عام الهمة
والعزم عىل عزته ورفع شأنه ٌ
كل يف مجاله،
حيث تتحد همم أبنائه لتحقيق أهداف الوطن
ورؤيته  ،٢٠٣٠وكل عام ووطني يعيش يف
أمن وأمان ورخاء واستقرار ،وكل عام ووطني
بقيادته وشعبه بخري.

د .أسماء بنت صالح العمرو
عميدة كلية العلوم واآلداب برياض
الخبراء

د.عبدالله بن محمد الناجم
عميد كلية الحاسب

وأسأل الله – ع ّز وجل  -أن يديم للوطن أمنه
وأمانه ،وأن يمد بيد قادتنا ووالة أمرنا ملا فيه
خري يف ديننا ودنيانا.

نفخر يف ذكرى اليوم الوطني الـ 89
بإنجازات وطننا الكبرية ونتقدم بأصدق
التهاني لوالة أمرنا ،ونتطلع إىل مستقبل
أكثر إرشاقا ً وتقدما ,ونحن قادرون عىل أن
نصنعه – بعون الله  -بثرواتنا البرشية
والطبيعية واملكتسبة التي م ّن الله بها
علينا» ،وبروح الشباب واملبادرة واإلخالص
وبالسعي الحثيث يف الحفاظ عىل املكتسبات.
وجامعة القصيم هي رافد ومنبع من منابع
التقدم نحو وطن راق وآمن تصان فيه
العقيدة الصافية وينعم فيه بالعيش الرغيد.

د.إبراهيم الالحم
عميد كلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية

بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانني ،يحتفل أبناء الوطن يف هذا اليوم
التاريخي ،الذي يذكرنا يف كل عام بنعمة توحيد اململكة العربية السعودية عىل
يد املؤسس امللك عبد العزيز – طيب الله ثراه – عىل العقيدة اإلسالمية ونرش
األمن واألمان يف أرجائها ،والتي ما زلت متمسكة بذلك ومتنعمة به يف ظل قيادة
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل عهده األمني
األمري محمد بن سلمان – حفظهما الله –.
وإنني بهذه املناسبة ،أنتهز الفرصة للتعبري عن مشاعري بهذا اليوم الغايل
عىل قلوب الجميع ،فهو يوم يحق للجميع االحتفال فيه ،وملا ال ونحن نفخر
بمقومات الوحدة الرشعية ،واألمن واالستقرار ،والتقدم والنماء يف كافة
املجاالت ،وذلك بفضل الله – عز وجل – ثم بما تبذله قيادتنا الرشيدة من جهد

عام جديد يضاف إىل التاريخ املجيد للوطن،
وصفحة مضيئة تضاف إىل سجل حافل باإلنجاز
والخري والسالم ،وذكرى جديدة لتوحيد هذا
الكيان العظيم عىل يد املغفور له – بإذن الله –
امللك عبدالعزيز – طيب الله ثراه ،تعيد إىل األذهان
عظمة اإلنجاز ،الذي تم بفضل الله وقوته عىل يد
املؤسس املوحد ورجاله املخلصني ،ويجسد نعمة
لم شمل هذه البالد تحت راية التوحيد يف األرض
التي انبثق منها نور اإلسالم وحملت رسالته
الخالدة إىل البرشية .وواصل أبناؤه ملوكنا
الحفاظ عليها لتحصد بالدنا اإلنجازات السياسية
و االقتصادية والتنموية ولتجسد مسرية بناء
ورخاء للدولة الفتية ،مما يحملنا مسئولية عظيمة
يف بذل املزيد من الجهد للحفاظ عليها والعمل يدا
واحدة أخوة متحابني متكاتفني من أجل رفعة
وتقدم وطننا ليبقى دوما عزيزا ً ومنيعا ً ضد من
تسول له نفسه باملساس بأمن ومقدرات وطننا
الغايل ،حفظ الله وطننا وقيادته وشعبه.
د .مشعل بن إبراهيم المشيقح
عميد كلية الهندسة

لينعم املواطن السعودي بالحياة الرغدة ،ومقومات العيش الكريم والرفاهية.
ويف ظل هذه النعم يفخر ويسعد املواطن السعودي أن يعيش عىل تراب هذا
الوطن املعطاء ويقدم له وفا ًء وحبا ً منه لوطنه ،فإن حب اإلنسان لوطنه،
وحرصه عىل املحافظة عليه واغتنام خرياته ،وخدمته له ،غريزة فطرية ،وهدف
سامي ،وقيمة جليلة يجب أن يتحىل بها كل مواطن.
ويف الختام ،نسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده
األمني ،وأن يديم عىل بالدنا دينها وأمنها ورخاءها واستقراراها إنه سميع
مجيب.
د .سامي بن فهد السنيدي
عميد كلية التربية

نحمد الله تعاىل عىل نعمه علينا بأن جعل هذه
الذكرى تمر بنا ونحن يف أمن وأمان ووطننا يف
مزيد من التطور واإلنجازات ..دمت يا وطني
رمزا ً للحب والعطاء.
دمت يا وطني منعمًا باألمن والرخاء ،شامخا ً
باملجد والعزة واإلخاء ..وطني يا قبلة الطهر..
يا مهد األنبياء ..دام عزك دام أمنك ورفع الله
يف اإلقامة ذكرك.
ندعو الله العيل القدير أن يحفظ ديننا ووحدتنا
وأن يديم علينا األمن واألمان وأن يحفظ والة
أمرنا.

د .أشواق بنت صالح الشريدة
عميدة كلية التأهيل الطبي

ها نحن ذا نقف عىل أعتاب العقد الثالث من األلفية الثانية
نتأمل مسرية النهضة واالزدهار التي لم تتأتى إال بحكمة
القيادات التي توالت عىل مملكتنا الحبيبة.
 89عاما تزخر باإلنجاز تلو اآلخر عىل كافة األصعدة ،انتقلت
هذه البالد -خالل هذه الفرتة الوجيزة يف عمر الدول -من
كيانات مشتتة متناحرة ومعزولة تعج باألمية والفقر إىل
مملكة متحدة ذات اقتصاد مزدهر ومكانة محورية ضمن
القوى العاملية العظمى.
وبالرغم من العديد من التحديات واألزمات اإلقليمية التي
عصفت بمنطقة الرشق األوسط ،بقيت اململكة كيانا صلبا
ومتماسكا وملتفا حول قيادته ،ونحن اآلن ،يف ظل خادم
الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني ،نطمح لتحقيق رؤية
هذا البلد املعطاء لالستمرار يف مسرية النهضة والنمو
واالزدهار .وال شك بأننا ندرك أهمية هذه املرحلة وحجم
التحديات وعظم اآلمال املعقودة عىل مؤسسات التعليم العايل
بشكل خاص والدور املناط بها إلعداد كوادر وطنية قادرة
عىل خدمة برامج التحول الوطني وتحقيق رؤية ،2030
لذا فإن تكاتف الجهود ومضاعفتها لتنفيذ برامج هذه
الرؤية وتبني املبادرات املنبثقة منها مطلب جوهري وواجب
وطني نسعى دائبني لتحقيقه .وبمناسبة يوم الوطن،
يسعدني ويرشفني أن أرفع أصدق التهاني ملقام سيدي
خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني – حفظهما الله
– وصاحب السمو امللكي أمري منطقة القصيم وسمو نائبه
ومعايل مدير الجامعة وأصحاب السعادة وكالء الجامعة
وعمداء الكليات والعمادات املساندة والزمالء والزميالت من
أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي هذا الرصح الكبري وطالبه
الذين نسعى لخدمتهم عىل أكمل وجه.
وختاما ،نسأل الله أن يعيننا جميعا عىل القيام بما كلفنا
به عىل أكمل وجه وأن يوفق والة أمورنا ملا فيه خري البالد
والعباد ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
د .نصار بن صالح النصار
عميد كلية االقتصاد واإلدارة
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هذا اليوم هو يوم تجديد الوالء لقادة جعلوا شغلهم الشاغل
أمن وأمان وازدهار هذا الوطن املعطاء ،وتحل هذه املناسبة
لذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانني لبالدنا الغالية ونحن
ننعم بالخريات والتقدم يف جميع املجاالت التي تصب يف مصلحة
املواطن أوالً.
حيث سخرت القيادة جهودها يف كل ما يساعد عىل بناء اإلنسان
نفسه ،وهذه املسرية يف بناء األجيال مازالت ثابتة عىل مبادئ
اإلسالم وقيِمه العربية األصيلة ،ونحن نؤمن بأن والة األمر يرتبون
األفضل دائما ً لنا بعو ٍن من الله ألنهم ماضون عىل خطط تراعي
كتاب الله وسنة رسوله ،وقد ملسنا هذا اليشء عندما قلبنا صفحات
التاريخ عن جميع من سبق من حكامنا نجد أنهم بحثوا دائما ً
عن األفضل ألبناء هذا الوطن .وأتقدم بهذه املناسبة بالتهنئة ملقام
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز – حفظهما الله – ،واألرسة املالكة الكريمة ،والشعب
السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية
السعودية ،وال ننىس الشكر والثناء لجنود قدموا أرواحهم فداء
الستقرار األمن وكانوا درعا حصينا ضد كل خطر يهدد أبناءنا،
فالشكر لله أوالً وأخرياً.
د .فهد بن محمد البجيدي
عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية
الصحية بالبكيرية
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يرسنا يف هذه املناسبة أن نرفع أسمى آيات
التهاني والتربيكات إىل مقام خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما
الله – بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانني،
الذي نحتفل به ووطننا الغايل ينعم باألمن
واألمان ورغد العيش.

أتقدم بأحر التهاني والتربيكات ملقام سيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  -حفظه الله -
وويل عهده صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبد
العزيز آل سعود  -حفظه الله  -وإىل كافة الشعب السعودي،
بمناسبة اليوم الوطني ( ،)89يوم توحيد هذا الكيان العمالق
عىل يد جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  -طيب الله ثراه
 ويف هذه املناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا باملنجزاتالحضارية الفريدة والشواهد الكبرية التي أرست قاعدة متينة
لحارض زا ٍه وغ ٍد مرشق يف وطن تتواصل فيه مسرية الخري
والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم
وتفانوا يف رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبرية بني األمم.
تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العرب والدروس من سرية القائد
الفذ امللك عبدالعزيز الذي استطاع بحنكته وبصريته ،وقبل ذلك
كله بإيمانه الراسخ 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 للوطن ورفاهية وكرامة املواطن ولتحقيق رؤية اململكة
العربية السعودية 0203م.

د .عليان بن عالي الرشيدي
عميد كلية الصيدلة بعنيزة

د .أحمد بن صالح العمرو
عميد كلية الطب

وقد تم تحقيق إنجازات تاريخية جعلتنا يف
مصاف الدول املتقدمة ،ونحن نسري بخطى
واثقة وبروح إيجابية نحو مستقبل مزدهر
وفق رؤية  2030بقيادة حكومتنا الرشيدة،
وأسأل الله سبحانه وتعاىل أن يحفظ لنا خادم
الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني وأن يديم
عىل طننا األمن واألمان ومزيدا ً من اإلنجازات
نحتفل بها كل عام.

ُ
نحتفل يف هذا العام باليوم الوطني التاسع
والثمانني ،وهو ذكرى خالدة يف قلوب شعب
أعزه الله باإلسالم وبقيادة حكيمة لرتسم تاريخ
ميضء للمملكة والعالم أجمع.
اليوم يميض الوطن بخطى متسارعة نحو
تحقيق رؤية  ،٢٠٣٠والتي تعد نقلة نوعية
يف مسرية اإلصالح الشامل وتعزيز استقرار
ورفاهية الوطن واملواطن.
مع الرؤية الجديدة للوطن أصبحت اململكة
العربية السعودية مثاال ً حيا ً لتحقيق األحالم
بهمم مواطنيها العالية وبدعم قياداتها الدائم.
وبهذه املناسبة يرسني أن أرفع أسمى آيات
التهاني والتربيكات ملقام سيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
وويل عهده األمني األمري محمد بن سلمان –
حفظهما الله – ،وأدعو الله عز وجل أن يعيد
هذا اليوم علينا وعىل قيادتنا الرشيدة والشعب
السعودي الكريم باليمن واملرسات.
ودمتم ودام الوطن عزيزا ً شامخاً.

إني ألفخر وكيف ال أفخر فهذه أريض ووطني ،وأولئك
والتي وملوكي ..إننا إذ نحتفل يف هذا اليوم ،لنعرب عما
ُتكنه صدورنا من محبة وتقدير لهذه األرض املباركة وملن
كان لهم الفضل بعد الله تعاىل يف ما تنعم به بالدنا من
رفاهية واستقرار ،حيث شهدت اململكة يف سنوات قالئل
قفزات حضارية ال مثيل لها يف جميع املجاالت ،فما حققته
هذه البالد يف املجال االقتصادي والتعليمي واألمني أمر
يصعب وصفه ويجل حرصه حتى أصبحت مرضب األمثال
يف محيطها اإلقليمي يف االستقرار والرخاء والتنمية .كما إن
من أبرز ما يجب الحديث عنه يف هذه املناسبة هو االهتمام
الكبري الذي أولته الدولة للمواطن السعودي وتعليمه
والسعي نحو تأهيله وتدريبه يف مختلف املجاالت فكان
بسط التعليم األسايس يف جميع أرجائها وكانت الجامعات
واملؤسسات التعليمية املتخصصة .كما يرسني ويرشفني يف
هذه املناسبة أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتربيكات إىل
مقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وإىل ويل عهده األمني األمري محمد بن سلمان وإىل كافة
األرسة املالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل واملقيمني
معنا عىل ثرى هذا الوطن الطاهر .دمت يا وطني شامخا ً
معطا ًء بظل سلمان الحزم ومحمد العزم.

د .منال بنت غيث الغيث
وكيلة عمادة تقنية المعلومات

د .مشاعل بنت صالح السالمة
عميدة كلية التمريض

يف هذه األيام ,تحل علينا ذكرى اليوم الوطني ململكتنا الحبيبة حاملة
معها جملة من املعاني التي تستحق التأمل احرتاما ً لصنّاع هذا التاريخ،
ويف مقدمتهم مؤسس هذه البالد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
سعود (رحمه الله) وكوكبة من األفذاذ الذين ساهموا معه يف مسرية هذا
الوطن وتوحيد أطرافه ،ليتحول بعد ذلك إىل كيان سيايس واجتماعي
فريد تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظل قيادات رشيدة توالت سنني
يف حكمها من خالل أبناء املؤسس امللوك سعود وفيصل وخالد وفهد
وعبدالله رحمهم الله ،حتى عهدنا هذا بقيادة خادم الحرمني الرشيفني

( يوم  23سبتمرب ) هو يوم الذكرى ،يوم
االحتفاء بميالد وطننا العظيم ،كل األهازيج
والقصائد التي نرتنم بها هذا اليوم ال تعرب
بحق عن حجم الوفاء والسالم والحب
واالعتزاز والفخر بالوطن ،كيف ال ! والوطن
هو مصدر األمان واالنتماء ،الوطن هو
األم التي تحتضن بحب أوالدها وترعاهم،
فينشؤون آخذين عىل عواتقهم عهد الوفاء،
وطني الحبيب :كم نشأت يف خريك ونهلت من
معني عطاءك ،مكانك يف قلبي كبري وكيف يل
أن أحرص هذا الحب والعشق يف كلمات!!
كل عام وخريك ج ّم ساب ٌغ يا وطني

د .فاطمة الرشيد
عميدة كلية العلوم واآلداب بالبدائع

امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل عهد األمني األمري محمد بن سلمان –
حفظهما الله – .يف هذا اليوم ،حُ َّق لنا أن نرفع رؤوسنا شامخني بما
تحقق لنا من نهضة وإنجازات يف كافة املجاالت من بنية تحتية صلبة
وتعليم وطب وغريها ،ورؤية مستقبلية مرسومة وواضحة ومخطط لها
بدقة لتكتمل وتتحقق يف رؤية اململكة  2030إن شاء الله متمنني لهذا
البلد املعطاء دوام األمن واألمان والتقدم واالزدهار.
د .عامر عبدالرحمن الميمان
وكيل كلية العلوم واآلداب بعنيزة

إن من نعم الله علينا يف هذا الوطن املبارك ،أن هيأ له قيادة حكيمة
وحكومة وفية جعلت كل مواطن ينتمي لهذا البلد املبارك فخور
بماضيه العريق وحارضه املرشق ومستقبله الواعد.
وتحل ذكرى اليوم الوطني الـ  89يف مملكتنا الحبيبة ،حاملة معها
معاني سامية تستحق التوقف احرتما ً وإجالال لصناع تاريخ هذه البالد
املباركة حني أرىس امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
– طيب الله ثراه – قواعد دولة قوية وعظيمة يف همة وحنكة ،مما
مكن لهذه الدولة مكانة عاملية لها تأثريها القوي عىل جميع األصعدة
العربية والدولية ،وسار عىل نهجه أبناؤه فقادوا البالد من بعده وسعوا
إىل تنميتها وتطويرها بكل ما لديهم من رؤى وتطلعات حتى أصبحت
اململكة ويف زمن قيايس يف مصاف الدول املتقدمة .واليوم وطننا الغايل
يميض بخطى متسارعة نحو رؤية  ،2030والتي تعد نقلة نوعية يف
مسرية العطاء واإلنجاز واالستقرار واإلصالح يف وطننا الغايل ،وما
تحقق اليوم من التنمية واإلنجازات العظيمة وغري املسبوقة لهذه البالد
لهو خري شاهد عىل الرؤية الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – واستمرارهم
يف تلبية احتياجات وتطلعات املستقبل تؤازرهم سواعد شعب تفانوا
لخدمة دينهم ووطنهم ووالة أمرهم .اللهم احفظ بالدنا ووالة أمرنا
وأدم علينا األمن واالستقرار يا رب العاملني.
د .محمد بن علي السهلي
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

دمت شامخا ً يا وطني  ،الشك ان اإلنسان حينما
يولد يف بلد ما وينشأ بني أحضانه يطعم من طعامه
ويرشب من رشابه ويعيش بني أهله وأحبابه،
فسريتبط به وجدانه وسيبذل الغايل والرخيص
لرفعة شأنه والذود عنه والوقوف حصنا ً منيعا ً أمام
كل من ينال منه ولو بالحرف ،وهذا أمر فطري
جبل الله النفوس عليه قال سبحانه ( ِف ْطر ََت الل َّ ِه
اس عَلَيْهَا ال َتبْد َ
ِيل لِ َخل ْ ِق الل َّ ِه).
الَّتِي َف َط َر النَّ َ
وال يغيب فيض هذه املشاعر إال عند من غاب عن
وطنه ليشق دروب العلم أو العمل ،وقد فاضت
مشاعر املصطفى صىل الله عليه وسلم حينما
أخرجه قومه من بلده فغادرها وهو يقول (مَا
أ َ ْطيَبَ ِك ِم ْن بَلَدٍ ،وَأَحَ بَّ ِك إ ِ َلَّ ،وَلَوْال َ أ َ َّن َق ْو ِمي أ َ ْخرَجُ و ِني
ِمنْ ِك مَا سَ َكنْتُ َغ ْيَكِ )
جميع تلك املعاني نستحرضها ونحن نعيش فرحة
الوطن بمرور  89سنة عىل لم شتاته ،ووحدة كلمته
تحت راية املؤسس امللك عبدالعزيز – رحمه الله
– حيث صنع قادتنا مجدا ً صاغوه نظاما ً قائما ً
عىل رشيعة الله تمثل حضارة وتقدماً ،وعىل وجه
الخصوص خدمة ضيوف الرحمن فحمدا ً لله أن
منحنا هذا الرشف لنكون من أبناء هذا الوطن
مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومنارة إعالء لرشع
الله ننعم فيه باألمن واإليمان وحرص القيادة عىل
نرش الخري وبرت الرش وقطع دروبه ،فلنمنح وطننا
حبا ً صادقا ً يقوم عىل البذل والعطاء فمحبة الوطن
كما قال سابقونا ليست أقواال تنثر وال مقاالت تكتب
إنما املواطنة الصالحة بأن نعمل عىل إصالح أنفسنا
وسالمة عقيدتنا ،ونحفظ أمننا ونبذل جهدنا يف أداء
واجباتنا ورفعة وطننا.
د .هدى بنت محمد الغفيص
عميدة كلية العلوم واآلداب باألسياح
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سياسة خارجية فاعلة ومؤثرة ومتوازنة عمقت وجود المملكة في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي

السعودية في عام ..المملكة تواصل تقدمها وإنجازاتها في
«عاما بعد عام»
شتى المجاالت
ً

بفضل من الله ،ثم بحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وولي
عهده األمين األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – تواصل بالدنا الغالية سعيها
الحثيث للرقي والتقدم في شتى المجاالت ،وجعل المواطن السعودي في مقدمة الشعوب
استقراراً وأمناً ورخاء.
انقضي عام 1440هـ المليء باإلنجازات على مختلف الصعد المحلية والعربية واإلسالمية
والدولية ،كما سجل للمملكة العربية السعودية العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ
المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه
رجل الحزم والسالم واألمن.

سياسة خارجية فاعلة
ومؤثرة ومتوازنة

تم ّكن خادم الحرمني
الرشيفني – حفظه الله –
بتوفيق من الله أوالً ،ثم بحنكته
ومهارته يف القيادة من تعزيز
دور اململكة يف الشأن اإلقليمي
والعاملي سياسيا ً واقتصادياً،
وأصبح للمملكة وجودا أعمق يف
املحافل الدولية ويف صناعة القرار
العاملي ،فشكلت عنرص دفع قوي
للصوت العربي واإلسالمي يف
دوائر الحوار العاملي عىل اختالف
منظماته وهيئاته ومؤسساته.

نجاح قياسي لموسم
حج 1440هـ

وعىل املستوى املحيل ،وبالرغم
من التحديات ،نجحت اململكة
العربية السعودية بفضل من الله
يف تحقيق نجاح قيايس ملوسم
حج هذا العام 1440هـ ،نجاح
أكدته لغة األرقام التي عكست
حجم املجهود الضخم الذي قدمته
اململكة بمختلف أجهزتها لضيوف
الرحمنّ ،
وعب عنه فيض املشاعر
واملواقف اإلنسانية التي جسدت
معاني الحب والرحمة املتبادلة
بني الحجيج وقوات األمن،
بصور تناقلتها
فأبهرت العالم
ٍ
وسائل اإلعالم العاملية تنطق دون
كالم.
حيث بلغ عدد الحجاج هذا
العام  2,489,406حاج ،منهم
 1,855,027حاجا ً من الخارج،
ومن الداخل  634,379حاجاً،
كما بلغ عدد القوى العاملة يف
الحج من مختلف الجهات أكثر
من  350ألفاً ،باإلضافة إىل 35
ألف متطوع ومتطوعة ،بينهم
 120ألف رجل أمن ،و 200ألف

من مختلف القطاعات ،و 30ألف
ممارس صحي.
كما أن الجهات الخريية
وزعت أكثر من  26مليون وجبة
خالل حج هذا العام تحت إرشاف
لجنة السقاية والرفادة بإمارة
منطقة مكة املكرمة.
كما تم نقل 2,489,406
حاج من عرفات إىل مزدلفة خالل
ست ساعات منهم 360.000
حاج عرب قطار املشاعر
و 100.000استخدموا طرق
املشاة والباقي تم نقلهم عرب
 20,000حافلة.
ويف مجال الخدمات الطبية
تم تقديم الخدمة العالجية ألكثر
من نصف مليون حاج وتحجيج
 400حاج من املنومني بواسطة
القافلة الصحية الطبية".
كما تواجدت  173مستشفى
ومركزا ً صحيا ً وعيادة متنقلة
عملت خالل حج هذا العام بلغت
طاقتها الرسيرية  5000رسير،
وتم إجراء  336عملية قلب
مفتوح وقسطرة و 2700عملية
مختلفة".

وزارة الصحة تشهد
ملحوظا
ً
تطورا
ً
ويف املجال الصحي تسعى
اململكة العربية السعودية إىل
توفري كافة اإلمكانيات الصحية
املقدمة للفرد داخل هذا الوطن،
حيث أعلنت وزارة الصحة إطالق
عدة مبادرات صحية فيما يخص
برنامج التحول الوطني ،2020
ورؤية اململكة  ،2030ويأتي
ذلك ضمن سلسلة من املبادرات
تبلغ أكثر من  40مبادرة.
وقد حققت وزارة الصحة
خالل الفرتة السابقة الكثري من
اإلنجازات يف قطاعاتها وخدماتها
املختلفة ،فعىل مستوى الرعاية
الصحية األولية ،تم افتتاح أكثر
من  80مركز رعاية صحية أولية

يف مختلف أنحاء اململكة ليصبح
العدد اإلجمايل أكثر من 2,390
مرك ًزا صحيًّا تقدم خدمات
الرعاية األولية ،والتحصينات،
والتعامل مع األمراض املزمنة،
ورعاية األمومة والطفولة ألكثر
من  52مليون مراجع ،كما تم
تطعيم أكثر من مليوني شخص
ضد األنفلونزا ،كما زاد عدد
املراكز الصحية التي تعمل
ملدة  16ساعة بنسبة ،100%
وأصبح هناك  152مرك ًزا صحيًّا
يعمل بالنظام املمتد ،وجنبًا إىل
جنب هنالك  498مرك ًزا صحيًّا
يعمل بنظام االستدعاء ،كما زاد
عدد املراكز الصحية التي تقدم
الرعاية العاجلة بنسبة 50%
لتصبح  107مراكز.
وخالل هذا العام تمت
مضاعفة أعداد عيادات اإلرشاد
لتقديم الرعاية النفسية األولية
لتصبح  55عيادة موزعة يف
مختلف مناطق اململكة ،وتمت
إضافة العيادات االستشارية
يف  82مرك ًزا صحيًّا يف مختلف
مناطق اململكة ،وكذلك زاد عدد
عيادات مكافحة التدخني بنسبة
 ،160%وبلغ عددها اآلن 160
عيادة .كما حصل  55مرك ًزا عىل
شهادة االعتماد ملعايري الجودة
الطبية من مجلس اعتماد املنشآت
الصحية (سباهي).
وقد شهد قطاع الصحة
خالل العام الجاري انطالق
مرشوع املسح الصحي السكاني-
بمشاركة  9300من الطواقم
الطبية والصحية باملراكز
الصحية  -والذي يستهدف نحو
 50ألف أرسة يف مختلف مناطق
اململكة ،ويهدف إىل تكوين
قاعدة معلومات دقيقة
عن الوضع الصحي
باململكة.

التدريب التقني
قفزات نوعية
إن النظرة الثاقبة والعزيمة
الراسخة من لدن خادم الحرمني
الرشيفني وويل عهده األمني،
وحرص حكومتنا الرشيدة
للنهوض بالتدريب التقني شكل
دعما مستمرا لهذا النوع من
التدريب ،وتغيري نظرة املجتمع
وثقافته ،وازدياد أعداد املقبولني
بالكليات واملعاهد ،وتنوع الربامج
التقنية واملهنية ،كانت من أهم
أسباب نجاح املؤسسة.
حيث شهد التدريب التقني
واملهني باململكة قفزة قوية
وتقدما ملحوظ ومواكبة لسوق
العمل ،وما يؤكد ذلك هو مواكبة
املؤسسة العامة للتدريب التقني
واملهني لرؤية اململكة ،2030
حيث بدأت يف برنامج التحول
االسرتاتيجي ،وركزت عىل عدة
أهداف قامت برسمها بحيث
تتقاطع مع أهداف الرؤية
الوطنية ،فهي تلعب دورا
أساسيا يف هذا الجانب.
وهذا العام شهدت
املنشآت التدريبية
بكافة املناطق
تقدم أعداد
كبرية من
أبناء

وبنات الوطن يف كافة الربامج
التقنية واملهنية ،حيث تم قبول
أكثر من  52ألف متدرب ومتدربة
من ثالثة أضعاف املتقدمني،
إضافة إىل التوسع يف فتح الكليات
التقنية للبنني والبنات واملعاهد
الصناعية يف جميع أنحاء مناطق
اململكة ومحافظاتها ،ويبلغ عدد
املتدربني
واملتدربات عىل
مقاعد التدريب ما
يقارب  200ألف بكافة
املنشآت والرشاكات مع
القطاعات األخرى.
كما أن
املؤسسة واكبت
الرؤية حيث قدمت
مبادرات عديدة ومنها
التدريب املجتمعي «أتقن»،
وهو تدريب كافة رشائح
املجتمع عىل برامج
ودورات قصرية،
ويصل عمر
املتقدم لهذه
الربامج
حتى

سن  60عاما أو أكثر ،حيث شهد
الربنامج إقباال منقطع النظري
وحقق أعىل املعايري ،وهذا دليل
عىل وعي أبناء وبنات اململكة
بأهمية التدريب التقني واملهني
الذي أصبح مطلبا أساسيا،
وأخذت املؤسسة العامة للتدريب
التقني واملهني عىل عاتقها
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اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية وبدء التحول الرقمي للتوثيق بقرابة
 3.6مليون عملية ما بين وكاالت وعمليات على العقارات وغيرها
وزارة الثقافة تعمل على تكريس حضور المملكة في المحافل الثقافية العالمية والترويج لمختلف
األعمال واإلبداعات الفنية والثقافية السعودية

التوسع يف كليات التقنية للبنات
وفتح تخصصات جديدة تواكب
الرؤية الطموحة ،حيث وصل عدد
تلك الكليات إىل ما يقارب 30
كلية موزعة عىل مناطق اململكة،
وفتحت تخصصات جديدة
للمتدربات ،منها إدارة الفعاليات
وغريها من التخصصات التي
تهم املرأة السعودية ،حتى تصبح
رشيكا أساسيا يف مواكبة التنمية
يف التخصصات التقنية واملهنية
التي يتطلبها سوق العمل
السعودي ،وهناك تخصصات
أيضا طرحتها املؤسسة ومنها
الطاقة املتجددة واإلرشاد
السياحي والتأمني التعاوني
والحج والعمرة والروبوتات،
وغريها من التخصصات التي
تواكب الشباب والشابات.

العدل يتطور
وكما هو الحال يف بقية
وزارات الدولة ،شهد العام
املنرصم اكتمال منظومة القضاء
املتخصص بتدشني وزير العدل
رئيس املجلس األعىل للقضاء
الشيخ الدكتور وليد بن محمد
الصمعاني للمحاكم العمالية.
كما شهد العام نفسه بدء
التحول الرقمي للتوثيق ،وعقدت
محاكم اململكة أكثر من 2.2
مليون جلسة ،فيما أصدرت
املحاكم خالل الفرتة ذاتها نحو
 800ألف حكم ،فيما استقبلت
محاكم التنفيذ  780ألف طلب
تنفيذ ،بحسب وكالة أنباء
السعودية "واس".
أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ
إجمايل العمليات املنفذة خالل
العام الجاري يف كتابات العدل
قرابة الـ 3.6ماليني عملية
ما بني وكاالت وعمليات عىل
العقارات وغريها من خدمات
التوثيق.

وزارة الثقافة تواكب
المشهد الثقافي
العالمي

جاء تأسيس وزارة الثقافة
يف الثاني من يونيو عام
2018م ،ليؤكد حرص خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان

بن عبد العزيز آل سعود ،وسمو
ويل عهده األمني  -حفظهما
الله  -عىل نمو القطاع الثقايف يف
اململكة والوصول به إىل املشهد
العاملي.
وتسعى وزارة الثقافة ملواكبة
التطورات املتنامية يف املشهد
الثقايف عىل مستوى العالم ،حيث
رسمت اسرتاتيجيتها الرامية
إىل تحقيق تحول ثقايف شامل
وواسع النطاق ،بحيث يصبح
واقعا ً ملموسا ً يف قادم األيام،
وذلك بإعالن صاحب السمو
األمري بدر بن عبد الله بن فرحان
وزير الثقافة إطالق اسرتاتيجية
الثقافة تحت شعار "ثقافتنا
هوينا".
وتهدف رؤية وزارة الثقافة
إىل إرساء األطر االسرتاتيجية
الالزمة لعمل الوزارة ،بهدف
تطوير القطاع الثقايف السعودي
وجهة رئيسية لتحقيق األهداف
والرؤى يف املجاالت املعنية
بها كافة ،ورسمها عىل أرض
الواقع بأعىل املعايري والجودة،
مواكبة ألهداف رؤية اململكة
2030م ،وبناء وتعزيز الرشاكات
الثقافية واألنشطة املشرتكة
مع الدول األخرى ،إضافة إىل
تشجيع الرشكاء كافة عىل بذل
ما يف وسعهم إلتاحة منتجاتهم
الثقافية باللغة العربية الفصحى،
وتمكني أكرب عدد من األفراد
لالستفادة من الربامج املقدمة،
فضالً عن تكريس حضور اململكة
يف املحافل الثقافية العاملية ما
ينعكس إيجابا ً عىل الحضور
الثقايف ،والرتويج ملختلف األعمال
واإلبداعات الفنية والثقافية
السعودية .
وتتمحور رؤية وزارة الثقافة
وتوجهاتها إىل جعل الثقافة نمط
حياة رئيس ،ومساهما ً يف نمو
االقتصاد الوطني ،ويعزز مكانة
اململكة الدولية حيث حرصت
الوزارة عند وضع رؤيتها عىل
مشاركة الجميع من مختلف
األطياف يف اململكة والرشكاء
املحليني والدوليني
والخرباء الثقافيني
والجهات املعنية
بالقطاع بهدف
تحديد
أولويات

التنمية الثقافية يف اململكة.
وتضمنت رؤية وزارة
الثقافة عىل  6محاور عمل
رئيسية من خالل قيادة القطاع
الثقايف لضمان وجود األطر
التنظيمية والترشيعية املناسبة
والفعالة ،وكذلك تطوير البيئة
الثقافية ودعم الجهات لتكون
أكثر قدرة عىل املشاركة الفعالة
يف تنمية القطاع الثقايف ،إضافة
إىل األطر التنظيمية املمكنة،
والتبادل الثقايف العاملي ،وتقدير
املواهب ورعايتها ،فضالً عن
حفظ الرتاث والثقافة السعودية،
بمنهجية وآليات تثمن النجاحات
واإلنجازات املحققة داخل القطاع
الثقايف.
وشملت رؤية وزارة الثقافة
وتوجهاتها  16قطاعاً ،تبدأ
باالهتمام باملتاحف والرتاث،
واللغة العربية ،وكذلك األفالم
والعروض املرئية واملوسيقى،
إضافة إىل الشعر والفنون
البرصية ،واملكتبات ،والرتاث
الطبيعي واألزياء والفنون األدائية
واملهرجانات ،إضافة إىل الكتب
والنرش والعمارة والتصميم
واملواقع الثقافية واألثرية
والطعام وفنون الطهي.
وتهدف الرؤية إىل تمكني
وتشجيع املشهد الثقايف ،بما
يعكس حقيقة املايض العريق،
واملساهمة يف بناء مستقبل
يعتز بالرتاث ويفتح للعالم
منافذ جديدة ومختلفة لإلبداع
والتعبري الثقايف ،حيث تتطلع
الوزارة إىل اإلسهام يف ازدهار
القطاع الثقايف ،ما ينعكس
إيجابا ً يف تعزيز الهوية
الوطنية ،ودفع عجلة
النمو االقتصادي
وتحسني جودة
الحياة،
إضافة
إىل

زيادة فرص العمل وتقوية
النسيج االجتماعي ،ورفع
مستوى السعادة.
وتعمل وزارة الثقافة عىل
استحداث كيانات قطاعية جديدة
مختصة ،مهمتها اإلرشاف
املبارش عىل تنمية القطاعات
الثقافية الفرعية ،ولضمان أقىص
مستويات الكفاءة والفعالية
يف تنفيذ الرؤية والتوجهات،
حيث تبلغ عدد الكيانات التي
ستستحدثها الوزارة  11كيانا ً
تضاف إىل الكيانات الثالثة
القائمة حاليا ً يف اململكة إلدارة
قطاعات ثقافية فرعية وهي:
قطاعات الرتاث الطبيعي واملواقع
الثقافية واألثرية واملهرجانات
والفعاليات ،وتختص هذه
الكيانات الجديدة بالقطاعات
الفرعية األخرى التي تبنتها
الرؤية والتوجهات عىل أن
يختص كل كيان بقطاع فرعي
واحد ،باستثناء قطاعات اللغة
والشعر والكتب والنرش ،التي
ستكون تحت كيان واحد نظرا ً
للرتابط الكبري بينها.
وتعد الثقافة جزءا ً أساسيا ً
من برنامج التحول الوطني
 2020م ،الذي تسري
عليه اململكة بقيادة
خادم الحرمني
الرشيفني امللك
سلمان بن
عبد

العزيز آل سعود ،وسمو ويل
عهده األمني  -حفظهما الله ،-
حيث تحرص الوزارة عىل العمل
بجعل الثقافة عامالً لتكريس
مفاهيم التعايش والحوار
والسالم ،بخطى واثقة نحو

مستقبل أكثر ازدهارا ً ونماء،
وتصدير الثقافة السعودية
بتاريخها وإرثها وتقاليدها
العريقة عىل املستوى العاملي.
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أعضاء هيئة التدريس وموظفو الجامعة يبعثون بكلمات مدادها الحب والعشق للوطن
وقيادته الرشيدة في ذكرى تأسيسه الـ 89
ظهــر دور املرأة جليــا ً يف ظل «رؤية
 ،»2030وتمكني املرأة ودورها الفعال
يف املجتمع ،فقد باتت تســهم يف تقدم
بالدها يف كافة املجاالت ،وتثبت للجميع
قدرتها عىل العمــل والتقدم واإلنجاز،
لننهض ببلدنا ،ونبذل كل ما يف وسعنا
ليصل إىل قمة األمم املتقدمة.
وطني وطن األمن واألمــان واالمتنان
والســام ،وطني ينبض بالحُ ب ،ألجله
نبذل لنعطي ونســعى لنقــدم له كل
ما يقوده للنهضة والتطــور والرقي،
.الجميل نرد وإليه الكثري أخذنا منه
دمت ،ومحقــق ثابت ونهضته هئبنا يف
كهااوإرش الســعودية املرأة تمكني من
جعل بلد يا شــامخا دمــت ..والعطاء
ً
شــامخا دمتــي .وطن يا
الخري بلد يا
شامخا
أ .رقية سليمان الصقية
مديرة مدرسة جامعة القصيم لتعليم
القيادة

من فضل الله ونعمه علينا يف هذه الوطن الغايل أن م ًن علينا
بيوم يتجــدد فيه ذكرى الوالد القائد املوحد امللك عبدالعزيز
طيب الله ثراه ،ومسرية مجد وعز ألبنائه قادة هذه البالد من
بعده ،لنصل لهذا اليوم الوطني التاســع والثمانون لتوحيد
اململكة العربية الســعودية ونحن يف خري وأمان وقوة مجد
متجدد بلحمة وطنية عالية ,ولنهنئ أنفســنا اليوم بقيادة
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز وويل
عهده األمني األمري محمد بن ســلمان ،وذلك بتجدد العزيمة
بشــعارها "همة حتى القمة" يف ظل رؤيــة واعدة ،نعمل
جميعا ً لتحقيقها لبلوغ مستقبل واعد لشعب هذا الوطن.
وبهذه املناسبة الغالية علينا جميعا ٌ أهنئ قائد هذه الجامعة
ً
ممثلة بمعايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن
حمد الداود باليوم الوطني وأشكره عىل دعمه الدائم لتعزيز
مســرة املجد ألبناء وبنات هذا الوطن من أجل تحقيق رؤية
قيادته الواعدة وبطموح هدفه األسمى "همة حتى القمة".
د .منيع المنيع
المشرف العام على مركز تنمية القيادات والقدرات

إننــا ونحن نتبادل شــعور الذكرى الجميلة
يف يومنــا الوطنــي  ، 89وننســج عبارات
الوحدة والتالحم ،لخليق بنا أن نعيش فرحة
الحدث ونجدد التــوايص عىل رضورة ارتقاء
تفاعلنا ليواكب حجــم التهديدات والتحديات
املحدقة بوطن العز والكرامة اململكة العربية
السعودية ،فالتفافنا حول قادتنا وتفطني كل
من حولنــا ومن تحت أيدينا برضورة اليقظة
والحذر من كل مهدد للحمتنا الوطنية أو أمننا
الفكري هو واجب ورضورة قصوى نتعاهدها
ونتعاهد عليها.
ســيظل عبري املحابر نازفا مــع كل تهديد،
عازفا مع كل لحظات الوطن املجيد ..
كل الدعوات والرجاءات ملقام خادم الحرمني
الرشيفني وسمو ويل العهد
بالعز والنرص والتســديد  ..تنبع من دموع
الساجدين ..ونظرة الوليد ..
د .عبدالعزيز بن حمود المشيقح
جامعة القصيم  -كلية اللغة العربية
والدراسات االجتماعية
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

واجب علينا حمد الله وشــكره أن وحد البالد
والعباد عىل يد بطلها ومؤسســها اإلمام امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب
الله ثراه – بعد جهد جهيــد ،قاتل وخاطر
بماله ونفسه ليكون الوطن واحدا ً بعد الشتات.
هو يوم نحمد اللــه فيه حينما نرى نتاجه آل
لِحكم يرفــع راية التوحيد ال إله إال الله محمد
رسول الله فحُ كِم بالرشع فبسط األمن والعدل
بفضل الله ،فاليوم الوطنــي يا كرام مالحم
بطولية تستوجب الشكر لله ،واليوم الوطني
تعميق روابط وحرب عىل كل إرهاب يستهدف
الديــن واملليك والوطن ويســتهدف إعادتنا
للفرقة والشتات.
أحباب القلب وقرة العني يف كل أرجاء الوطن
هل باإلمكان أن نتميّز هذا العام ونعيد ذكرى
اق َ
وسالم.
توحيد الوطن بخلق َر ٍ
أيها املباركون يومنا الوطني هذا العام يختلف
عن باقي األعوام جيشــنا البطل عىل الحدود
يجاهد وأعداؤنا يف العقيدة يرتبصون بنا من
كل جانب ،فعمقوا الوالء لله ثم املليك والوطن
وهنا تغيضوا األعداء.
وختاما ً ربي احفظ والة أمرنا وأدم علينا نعمة
األمن واألمان ومن قبله نعمة اإلسالم.
أ  .د  .فهد بن إبراهيم الضالع
المشرف المساعد على وحدة الوعي
الفكري

إنسان
من أسمى الكلماتِ التي تقشــع ُّر لها األبدا ُن ،وتُشعِ ُر ك َّل
ِ
األمان ،ولواله مــا كا َن له ع ٌّز وكِيا ٌن َ
كلمة (الوطن) ،وقد
بالدف ِء و ِ
ُ
َّ
الدفاع عنه ،وجع َل َ
املوت يف ســبيله
حث دينُنا
الحنيف عىل حُبهِ و ِ
رضوب الشهادة ودخول الجنة.
رضبا من
ِ
ومن أعظ ِم نِعم الله تعاىل علينا بعد اإلســام أ ْن حَ بانا هذا الوط َن
األرض
بقاع ِ
الغايل َ العام َر بالخرياتِ التي ال تُحىص ،الذي به أفض ُل ِ
ُ
وأطه ُرها ..بل ُد اللهِ الحرامُُ ..
املكرمة التي فيها قال رســولنُا
مكة
ٍ
َكِ
الكري ُم – صىل الله عليه وسلم« :-ما أطيب من بلد وأحبَّك إيل َّ.»...
(رواه أحمد وابن ماجه والرتمذي وصححــه) .وقال فيها كذلك:
أرض اللهِ إىل اللهِ ( .»...رواه
أرض اللهِ  ،وأحــبُّ ِ
« واللهِ إنَّكِ لخريُ ِ
الرتمذي وصححه).
ويعد الحادي والعرشو َن من جُمادى األوىل 1351هـ املو ُ
َ
الثالث
افق
والعرشين من ديسمرب 1932م يومًا تاريخيا للسعودية؛ إذ قي ََّض
العزيز آ ُل ســعو ٍد الذي َ
حرص
الل ُه لها رجال عظيمًا هو املل ُك عب ُد
ِ
َ
ِ
األطراف ،كما عمِ َل جاهدا عىل إزالة
املرتامية
عــى توحي ِد أراضيَها
ُ
َ
(اململكة العربيةَ
َ
السعودية) ،وقد تعاقبَ عليها آلُ
الفرقة ،وسمَّاها
إنجاز ..نهضة بعد نهضة..
بعد
إنجازا
جيل..
بعد
جيال
ســعود..
ٍ
إىل أن م ّن الل ُه علينا بجاللةِ امللكِ ســلما َن وويل ِّ عهده – حفظهما
اللهُ -مواصلني هذه املسرية العظيمة بعزم وحزم ليس لهما حدٌّ.
ويف يوم الوطن نهنئ خادم الحرمــن الرشيفني وويل عهده ،وأ ْن
ِ
الحفاظ عــى تل َك اإلنجازاتِ وتنميتها
نجد َد عهدَنا أما َم اللهِ عىل
ُ
اململكة منار ًة لإلسال ِم وحصن َ ُه املنيعَ ،وتظ َّل كذلك رم ًزا
حتى تظ َّل
للحضار ِة والتقد ِم واالزدهار.
ُ
{ق ْل ِب َف ْض ِل ال َّلهِ َو ِب َرحْ َمتِهِ َف ِب ٰذَ ِل َك َف ْلي َْف َر ُحوا ُه َو َخ ْيٌ ِّممَّا يَجْ َمعُو َن}.
د .لطيفة بنت عبدالله الحربي
وكيلة كلية العلوم واآلداب بضرية

يف كل عــام ..يف يومنا الوطني ..يف عرســنا
الســنوي ..لنا مع الفخر موعد ..ومع تجديد
الوالء لقاء ..ومع الحب توثيق عهود.
إنجازات تسابق رسعة الضوء وتكرس حاجز
الصوت..
ســيادة سياســية ،قوة اقتصادية ،نهضة
وتمكينات اجتماعية ،تســارعات تنموية ،أال
بفخر
يحق لنا أن نرفع رؤوســنا عاليا ً ونردد
ٍ
(نحن سعوديون )!!
أمجادك ال تســطرها األقــام ،عزتك تقف
شامخة ،أساســاتها أكتافنا وعمادها نبض
قلوبنا بحب حكامنا وإكليلها وفائنا ووالئنا.
كل عــام وأنت يا وطني بأمــن وأمان وعزة
وسؤدد ،كل عام وأنت يا وطني مهوىً للقلوب،
كل عام ونحن حصنك وحرزك ،كل عام ونحن
نحبك.
اللهم احفظ لنــا حكامنا ووالة أمرنا وأعزهم
وأعل كلمتهم
وانرصهم عىل عــدوك وعدوهم ِ
وق ِّو شوكتهم وانرصهم وأيدهم بجن ٍد منك.

إنها ملناسبة عظيمة تبعث فينا الفخر واالعتزاز
بتاريخ بالدنا املعطر باملجد والعطاء ،والذي
قام عىل بنائه امللك عبــد العزيز – طيّب الله
ثراه – والشــكر لله عىل مــا تحقق فيه من
تنمية حضاريــة غري مســبوقة ،مصحوبة
بوحدة وطنيّة رائدة بــن أبنائه .وفيه نحمد
الله عىل ما أفاء به علينــا من نعم وفرية منذ
قيام هذه البالد حتى عهدنــا الزاهر يف ظل
خــادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبد العزيــز ،وويل عهده األمني حفظهما الله
وأيدهمــا بنرصه وتوفيقه .وحــق لنا الفرح
ً
تأصيل لروح االنتماء
واالبتهاج بهذه الذكرى
والــوالء لهذه األرض املباركــة ،ووالة أمرها
أعانهم الله وسددهم ،فال عجب وط ٌن نسكنه
ً
بذل وعطاء ويسكننا حبًا وانتماء.

أ.د .فاطمة الرشيدي
قسم علم النفس  -كلية التربية

أ .مها محسن الحربي
وكيلة كلية العلوم واآلداب بعنيزة
للشؤون التعليمية

إن نعمة توحيد هذا الوطــن التي يرسها الله
عىل أيدي الرجال األوفياء تحتاج إىل شــكر الله
ســبحانه وتعاىل ،ثم تذكر جميل أفعال أولئك
الرجال الذين قادهم املؤســس طيب الله ثراه
بعد جهود وتضحية لننعم نحن وتنعم األجيال
القادمة بهذه اإلنجازات والخريات.
تنبع أهميّة هذا اليوم الوطني يف تذك ِري األجيال
الجديــدة بكافة اإلنجازات التــي قام بها مَن
سبقوهم ،والحرص عىل غرس القيم الحضارية
يف نفوس األجيال الشــابة للســر قدما ً عىل
الخطى نفسها ،وتقديم أفضل صورة عن ديننا
وبلدنا يف ّ
كافة املحافــل الدوليّة ،ونرش الوعي
حول رضورة الحفاظ عىل اللحمة الوطنية.
إن االحتفــال باليوم الوطني يعنــي االلتزام
باملبادئ الرشعية واألسس الدينية التي جمعت
الشمل ووحدت الشــتات وأرست دعائم األمن
واألمان والحفاظ عليهــا وجعلها نصب أعيينا
ومحور تطورنــا وإصالحنــا وجعلها فوق
املزايدات والشعارات.
ونســأل الله أن يحفظ لنا هــذا الوطن القوي
بعقيدته ،املزدهر بتطوره ،الراسخ بأمنه ،ويف
الختام ال أملك إال أن أرفع أكف الرضاعة للموىل
عز وجل أن يحفظ لنا بالدنا وحكومتنا الرشيدة
حفظهم الله لنا ذخرا ً وأعزهم باإلســام وأعز
اإلسالم بهم ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
أ.د /منى عبدالله الدامغ
أستاذ الفسيولوجيا بقسم األحياء بكلية
العلوم واآلداب بعنيزة
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لم يكــن ذلكم التوحيد الذي قاده املؤســس الكبري إال بعد
إرادة صادقة تنشــد األمان لكل أطيــاف الجزيرة العربية
بمختلف تشكالتها القبلية واإلقليمية واملذهبية ،وبسبب ذلك
انتقلت اململكة إىل مرحلة التمحور حول (اإلنســان) أيا ً كان
ُ
عرقه ومذهبه ومنطقته ,رحل املؤسس –رحمه الله -وسار
أبناؤه مــن بعده عىل نهجه؛ حتى تحولت الصحرا ُء العربية
مروج وسكك ومدارس ومساجد
 يف عرصنا الحارض -إىلٍ
وأســواق وثقافات متنوعة ,ومازال للقصــة ٌ
بقية؛ فنحن
مقبلون عىل حدث جلل؛ إنها رؤية2030( :م).
هذه املنجزات العظيمة تحتاج منا الحماية من كل املهددات،
ومن أبرزها:
 -1املهدد العنرصي :ويقوم عــى التفاخر العائيل والقبيل،
وينتهي بســن قوانني تنبذ العنرصية والتمييز عىل اللون أو
العائلة والقبيلة.
 -2املهدد املذهبي :وهو التمييز بحســب املذهب أو الدين،
وينتهي برتسيخ قواعد االعتدال والتعايش الديني يف مناهج
التعليم.
 -3املهدد الفكري :وهو اســتغالل الديــن ألجل الوصول
للســلطة عرب جماعات التطرف واإلرهاب ,وعىل رأس ذلك
جماعة اإلخوان املسلمني بأفرعها املختلفة.
 -4املهدد املناطقــي :ويقوم عىل التعصــب للمناطق أو
املحافظــات وينتهي بقوانني تمنح تســاوي الفرص لكل
السعوديني يف كل منطقة.
هذه املهــددات الخطرية للوحدة الوطنية تم عمل الكثري من
أجل كبح جماحها؛ لكن علينا أن نرتقب بعني الناقد البصري
كل من يحاول أن يقفز بتلك املهددات عىل وحدتنا الوطنية,
وعىل هيئة مكافحة الفســاد أن تكون حــارض ًة تجاه تلك
املهددات.

ما بني األمس وقرع الســيوف وتوحيد
الوطــن ..واليوم بلــوغ القمة وتوطني
الوطن ..تســعة وثمانــون عاما ..عزم
وهمة جهد وسهر عطاء وفداء ..فاإلقدام
بالثرى والهمــة علو الثريا ..تحت قيادة
والة أمر ملكوا القلوب
كل عام نجد وطننا قد توشــح بأجمل
الثياب وقد اختلط ترابه ببحره وســماه
بأرضــه بلون أخــر يعكس خضار
ورونق هذا الوطن الغــايل ..حتى كدنا
نعشــق اللون األخرض وبــات رمزا ً لنا
ننسبه لوطننا بكل مكان ..عشت وطني
شــامخا ً بعزة ..نعيش اليــوم الوطني
كل يوم ولكن نســتعد له وننتظره كل
عام لندعو الله لــه بطول البقاء والعزة
والنرصة باإلسالم.
حفظ الله لنــا بالدنا من كل رش ..حفظ
الله دينك وأمنك ..حفظ الله حماة عزك
ورعاة مجدك.
د .فيصل إبراهيم المهيلب
وكيل كلية الطب

كان االســتثمار يف العقل البرشي ومازال ،من أهــم ركائز قادة
دولتنا املباركة – أيدهم الله – و من أول اهتماماتهم منذ أول لبنة
بنيت عليها مملكتنا الغالية ،فحرصت الدولة عىل إنشاء املؤسسات
التعليمية والجامعات يف شتى التخصصات ،مما أدى إىل نقلة جبارة
وملحوظة وتحول كبري ورسيع يف حياة املواطن وارتفع مســتوى
التعليم يف جميع القطاعات خصوصا الطبية منها.
وكانت اململكة قد أنشــأت أول كلية صيدلة يف الخليج العربي عام
١٣٧٩هـ لتكون نــواة وباكورة النهضة الطبية يف وطننا الحبيب،
وبعد ذلك أنشــأت أول كلية طب يف اململكــة عام ١٣٨٧هـ ،ومع
النهضة املضطردة والزيادة يف التعداد الســكاني ،افتتحت العديد
من الكليات الطبية املتخصصة يف شتى املجاالت يف مختلف مناطق
اململكة ،وذلك لرفع مستوى الرعاية الطبية للمواطن وتعزيز األمن
الدوائي والطبي للوطن بأيدي أبنائه.
ويف ظل الخطط الطموحة لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيــز ،وويل عهده األمني األمري
محمد بن ســلمان – حفظهما الله – ،فإننــا نطمح للوصول إىل
مراكز متقدمة بني الدول يف شتى املجاالت وخصوصا الطبية منها..
ومازال للمجد بقية يا وطني!!
ويف هذه املناســبة العزيزة عىل نفوســنا ،ال يســعنا إال أن نتقدم
بالتهاني والتربيكات ملن يدعم العلم والعلماء يف وطننا الغايل وعىل
رأسهم خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل العهد – حفظهما الله
– كما نهنئ الشعب السعودي بمناســبة احتفاله باليوم الوطني
التاسع والثمانني ،ونسال الله عز وجل أن يديم عىل مملكتنا الحبيبة
نعمة األمن واألمان ويحفظ جنودنا البواسل وينرصهم بنرصه.
ياسر بن صالح المقبل
وكيل كلية الصيدلة

العمري
د .عادل ُ
كلية العلوم واآلداب بالرس

تبنــى األوطان وتنهض األمم بعلو الهمــم ..فالهمة العالية
هي الباعث الرئيس لروح املبادرة والعمل والبذل ،وصاحب
الهمة العالية يصنع الفرص ويبادر القتناصها ليتحقق بذلك
عمارة األرض فيما ينفع البالد والعباد واألخذ بأسباب القوة
والتحصني.
ومــن نعم الله علينا يف هذه البالد أن حبانا بقيادة رشــيدة
حكيمة ذي همة عالية تعانق عنان الســماء ،و تكمل مسرية
هذه البالد يف البنــاء والتقدم واالزدهار منذ توحيدها عىل يد
املؤسس امللك عبدالعزيز  -طيب الله ثراه -و التي سار عليها
أبناؤه القادة امللوك من بعده ،وحتى يومنا الحايل يف ظل قيادة
امللك سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه الله -فالخري واالزدهار
الذي تشــهده بالدنا اليوم ،والحمد لله ،وهذا التحول الكبري
يسري بخطى واثقة مدروسة منبثقة من رؤية اململكة ،٢٠٣٠
وعرابها سمو ويل العهد األمري محمد بن سلمان والذي أعلنها
ً
رصيحة بأن همة الســعوديني مثل جبل طويق ولن تكرس
ً
بإذن الله ،يف إشــارة واضحة عىل امليض قدما يف تحقيق هذه
الرؤية العظيمة واستمرار هذا التطور والنماء لتكون بالدنا
خاصة والرشق األوسط بالعموم هي أوروبا الجديدة.
وإننا يف يــوم الوطن إذ نحتفي ونحتفل بهذا الوطن العظيم
من شــماله لجنوبه ،ومن رشقه لغربه ،وبخرياته ومنجزاته
وأبنائه وشــعبه ،نستحرض ما يجب عىل املواطن الصالح أن
يقدم ويبذل الستمرار هذا الخري والعطاء ،فاإلخالص واألمانة
والجدية واالنضباط يف العمــل من صفات املواطن الصالح،
والسعي لرفعة هذه البالد وتحقيق أهداف قيادتها يف النمو
والتقدم والحفاظ عىل خرياتها ومكافحة الفســاد كلها من
واجبات املواطنة الصالحة التي علينا أن نراعيها ونجدد عزمنا
يف مثل هذا اليوم عىل امليض قدما ً يف تحقيقها.
د .ماجد بن أحمد معافا
كلية العلوم الطبية التطبيقية

أسســها ووحدها عبدالعزيز امللــك الصالح واإلمام
العادل  -طيب اللــه ثراه -حتى أضحت قارة اجتمع
فيها الجميع ..دســتورها القرآن تحكم به وبســنة
املصطفى ،وظل عىل نهجه أبناؤه الربرة ملوك مملكة
اإلنسانية والوسطية.
فكلما جاء ملك زادها تطورا ً ونهضة يف شتى مجاالتها،
وها هي ذكرى يومنا الوطني التاسع والثمانني تأتي
يف عهد ملك الحزم وسلمان العزم ،الذي أكمل مسرية
التنمية مع ويل عهده األمني  -حفظهما الله -من خالل
الرؤية املباركة التي أكدت عىل االستثمار الحقيقي يف
البرش عرب بوابة التعليم.
وتجىل ذلك يف الدعم الســخي من والة أمرنا ملســرة
العملية التعليمية ،األمر الذي أكد عىل منسوبي التعليم
يف مملكة العلم أهمية ورضورة العناية بوحدة الصف
وترسيخها لدى الناشــئة عرب مناهج التعليم وكافة
عنارص العملية التعليمية استشــعارا ً للمســؤولية
وحفاظا ً عىل لحمتنا الوطنية.
د .أحمد التويجري
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس
بكلية التربية

وطن اإلنجاز انطلقنا منه بهمة وســنميض
لنحقق القمة ,تعلو فيه الهامات علو السماء
بأيادي حكيمة بوركت بما أنجزته لنا.
إننا نفاخر الدنيــا بأرسها بيومنا الوطني,
نجــدد فيه الحب والوفــاء والعهد والوعد
للوصول نحو كل قمــة ,معتزين بماضينا
ونفاخر بحارض الوطن ومنجزاته ,وطني
عشت وســلمت معاىف من كل بأس ,هو لنا
األمــن واألمان ,الخري والرخاء والســكينة
والحرية بقيادتنا الحكيمة وهمة الشــعب
العظيمة.
نجدد الوالء بذكرى اليوم الوطني التاســع
والثمانني وصدق االنتمــاء لقائدنا خادم
الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني،
فشكرا لكم ,شــكرا يا بلد العطاء والخري,
دمت لنا قمة نصبو نحوها بالعز والفخار,
شامخا ً باملجد والعزة واإلخاء ,دام عزك يا
وطن يا عز كل املسلمني.
كل عام وموطني الغــايل بخري يعانق فيه
السماء مجدا.
د .صالح بن محمد الباهلي
كلية الحاسب

بزغت شمســك يا وطني يف التاسع
عرش من شهر جمادى األوىل من سنة
1351هـ ،لتبدد غياهــب الظلمة،
بإعالن جاللة (املغفور له بإذن الله)
امللك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –
توحيد أجزاء هذا البلد الطاهر تحت
اسم اململكة العربية السعودية ،وذلك
بعد جهاد اســتمر ألكثر من ثالثني
عام.
وصدق اإلمام حني قال:
«سأجعل منكم شعبا عظيما ً وسوف
تســتمتعون برفاهية هي أكرب كثريا ً
من تلك التي عرفها أجدادكم»
نعم ..نحن شعب عظيم ولله الحمد
يف ديننا وقادتنا وحكامنا – حفظها
الله – وها نحن نعيش رفاهية وأمن
وأمان ال نظري له..
نسال الله العيل القدير أن يعيل راية
التوحيد يف ظل حكومتنا الرشــيدة،
وأن يحفــظ مجد واســتقرار هذا
الوطن الغايل .
فوزية القويفلي
مديرة العالقات العامة
واإلعالم
كلية العلوم واآلداب
بالمذنب

يف مثل هــذا التوقيت من كل عام الثالــث والعرشون من
ســبتمرب يف ذكرى توحيــد اململكة العربية الســعودية،
تســتفيض بنا املشــاعر لنحتفل بوطننا الغايل ،ويف يومنا
الوطنــي  89نجدد الفخر بإنجاز تحقق ومشــاريع نمت
وازدهرت ونهضة تسارعت وتريتها بطموح قادتنا ورؤيتهم
املستقبلية للســنوات القادمة ،والتي تشحذ الهمم كل حني
وتجدد إحســاس كل مواطن بمسؤوليته ودوره ليساهم يف
تحقيق مالمح هذه الرؤية.
وتجســد رؤية اململكــة  ،2030هدف خــادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله
– وهو "أن تكون بالدنا نموذجــا ً ناجحا ً ورائدا ً يف العالم
عىل كافة األصعدة" ،وهي خطة كما أطلقها مجلس الشؤون
االقتصاديــة والتنمية بقيادة ويل العهــد األمري محمد بن
سلمان – حفظه الله – "تستند إىل مكامن القوة والقدرات
الفريدة لوطننا ،وتعرب عن أهدافنا وآمالنا عىل املدى البعيد".
وما يرفع من ســقف طموحاتنا هو ما نــراه من مالمح
التطوير متمثلة بربامج الرؤية التــي بدأ العمل عليها من
إطالق املشــاريع الواعدة ،ودعم الربامج التنموية ،وتعزيز
النمو االقتصادي للرشكات الواعدة ،ورفع كفاءة املنشــآت
الصغرية ،ورفع اإليرادات غــر النفطية ،وإطالق املنصات
اإللكرتونية لخدمة الكثري من القطاعات ،وتحســن جودة
الحياة ألفراد املجتمع ،وهذا جزء من سلسلة الربامج الواعدة
التي تســعى الرؤية للعمل عىل تحقيقها بجهد ضخم من
القادة واملسؤولني واملواطنني ك ٌل بدوره ،نسأل الله لقادتنا
التوفيق والتمكــن ،ولبالدنا النمــو واالزدهار ،وكل عام
ووطننا طموح ،واقتصادنا مزدهر ،ومجتمعنا حيوي.
د .سميه سليمان األصقة
كلية العلوم واآلداب بالبدائع  -قسم علم النفس

 22اليوم الوطني 89

اليــوم الوطني هو يــوم الفخر
واالعتــزاز ألبنــاء هــذه البالد
قاطبة ،وهو جديــ ٌر بذلك؛ ففيه
تعود بهم الذاكرة إىل عهد األمجاد
واالنتصارات عهد مؤســس هذه
البالد وبانــي مجدها ووحدتها
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن
آل ســعود – رحمه الله – ،وما
واجهــه من مصاعــب وعقبات
يف سبيل جمع شــمل هذه البالد
من مرشقهــا إىل مغربها ،ومن
شــمالها إىل جنوبها ،بعد تفككٍ
وفرقــةٍ كادت تعصف بها ،حتى
حقق الله له ذلك سنة 1351هـ،
فقد انتهت الفــوارق بني أجزاء
مملكتــه ،وتــ َّم توحيدها تحت
«اململكة العربيَّة السعوديَّة»
ويف ذلــك يقول شــاعر جاللته
األديب الرائــد أحمد الغزاوي يف
قصيدته « ومكة بالرياض أشــ ُّد
طوال»:
مليك العرب وحِّ دها قبيال
فشعبك للعال أهدى سبيال
فشيِّد رصح وحدتنا مكينا
ولو كانت جماجمنا أصوال
فنج ٌد بالحجاز أع ُّز شأنا ً
ومكة بالرياض أش ُّد طوال
وإني ألجدها فرصة ســانحة يف
يوم الوطن ،بل يف هذه املناســبة
العزيزة عىل قلوبنــا ،املتجددة
بالخري والنماء ،وأصدق مشاعر
االنتمــاء الوطني ،وأقوى روابط
التالحــم بني قيادتنا الرشــيدة
وشــعبنا العزيــز أن أتوجــه
بالشــكر لله تعاىل الذي َّ
من عىل
هذه البــاد بنعمة األمن واألمان
واإليمــان ،يف ظل هــذه القيادة
املوفقة ،بداية من عهد املؤســس
رحمه اللــه إىل عهدنا الحارض،
عهد الخري والتنميــة والرخاء،
عهد ملك الحــزم والعزم الوالد
القائد خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز،
وويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبد العزيز حفظهما الله .
واللــه أســأل أن يديــم عــى
بالدنــا الغالية أمنهــا وإيمانها
واســتقرارها وقيادتهــا ،وأن
يجعلهــا يف ظل هــذه القيادة
ً
شــامخة عزيز ًة إىل يوم
الحكيمة
الدين إنَّه سميع مجيب.
د .خالد بن صالح التويجري
أستاذ األدب الحديث المساعد
كلية العلوم واآلداب بضرية
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ي اليوم الـ" "23من سبتمرب كانت
البداية للمملكة العربية الســعودية
بقيادة املؤســس امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الفيصل آل سعود طيَّب
الله ثراه حيث وطني وهل أحبُّ سواه
 ،و اليوم عاد يومك الوطني الـ""89
يا وطني و أنت يف سمو َّ
السماء يف ُرقي
و ارتقاء للمجد و العلياء حينما س َّ
طر
األبناء ما أسســه الوالد مجدا ً رفيعا ً
يف حكمه بالغــه و رؤية فائقه تحت
قيادة صانع النهضة الحديثة سيدي
سلمان فخر الزمان مع سمو سيدي
ويل العهد األمــر املقدام محمد قائد
شباب الوطن ومُلهم الرؤية 2030و
مهندس التحوَّل الوطني.2020
حيــث َّ
إن الوطن ليــس مجرد كلمة
تُنطــق حروفها فقط وإنمــا تمثِّل
حروفا ً شــامخه تحكي عن كل نعمةٍ
أنعم الله بها عــى الوطن من قدي ٍم
أوجديد وحياة تتجدَّد مع َّ
الشمس يف
ً
مسبحة
رشوقها الباكر وحتى غروبها
لله شــاكره عىل أهم النعم "األمن و
األمان".
وأضحى الوطن يُمثِّل السرية الخالده
و العُ مق اإلســراتيجي منذو والدته
زمنيا ً و مكانيَّا ً يف زمن املؤسس امللك
عبدالعزيز بــن عبدالرحمن الفيصل
آل ســعود طيَّب الله ثــراه و حتى
عهد خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز  -حفظه الله
 امللــك الســابع يف الدولة العمالقةالسعودية العُ ظمى والتي حباها الله
ً
مجدا ً تليدا ً
ومكانــة عاليه بني األمم
وصارت كلمتها نرباســا ً يُهتدى به
عىل مر العصور وتوَّجته بأنها كانت
و التزال و ســتبقى بفضل الله و ِمنَّة
ً
وجهــة مُرشقه للمســلمني بتواجد
املقدَّسات اإلسالمية بالحرمني املكي
و املدني و واجهة للحضارة يف العالم
باإلستثمارات امللياريَّه فـمدينة نيوم
خريُ شــاهد عىل التغــر الرسيع و
التطور املشهود.
وكما يُعيد التأريخ نفسه َّ ،
فإن الثالث
والعرشون من سبتمرباملصادف لألول
من امليزان  ،هــو اليوم األغر والزمن
الزاهي يف أوراق الوطن وأروقة صناعة
السعودية الجديدة واململكة الفريدة
يف ظل ســلمان الحَ زم ومحمد العَ زم
 ،ففــي هذا اليوم يســتذكر الجميع
النشأة والبناء والتوحيد فال ُكل يعيش
زمن التَّغيرينحــو التَّجديد والتطوير
واستنهاض القيم الوطنية يف ترجمة
متقدمة لرؤية2030ألجل بلوغ عَ نان
َّ
السماء يف ترجمة ملالمح رؤية وطن.
ففــي الـ""23من ســبتمرب تعود
املناسبة الوطنيَّة بكتابة تأريخ الوطن
من جديد برؤية السعودية التي وضع
ملساتها األمري امللهم سيدي محمد بن
سلمان وتابع بنفســه ُك َّل التغريات
وشــ َّكل الــرواز ال َّزاهــي لصورة
املستقبل.
عبدالرحمن بن محمد الـمهوس
إدارة العقود والمشتريات
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لقاء مفتوحا بعنوان «لقاء الطلبة»
الجامعة تُ قيم ً

مدير الجامعة للطالب :ال تسمعوا للمحرضين ..وال تسلموا عقولكم لغيركم..
والخاسر األول هو من يصدقهم
الداود :نحن في
نعم عظيمة أهمها
األمن واالستقرار
واللحمة الوطنية..
ويجب أال يخترق
أحدا هذه
اللحمة بين
الشعب
والقيادة

الداود خالل إلقاء كلمته

قال معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود مدير
جامعــة القصيم :إن هذا الوطن له
حق كبري جدًا علينا ،ونحن شــعب
يعيش يف نعم عظيمة أهمها األمن
واالســتقرار ،واللحمــة الوطنية
بني هذا الشــعب والقيادة ،وهناك
مفســدين وحاســدين لهذا البلد،
يحاولون مــن خــال التواصل
االجتماعــي أن يحرضوا شــباب
اململكــة ضد دولتهــم وقيادتهم،
ومكتســبات هذا الوطن والخارس
األول هــو من يصدقهــم ،انظروا
لغريكم واعتربوا.
وحذر معــايل مدير الجامعة،
خــال «لقــاء الطلبــة» الذي
نظمته عمــادة شــؤون الطالب
بالجامعة ،اليــوم اإلثنني املوافق
1441/1/17هـ ،يف مقر املدينة
الجامعيــة ،أبنــاءه الطلبة ممن
يحاولون اخــراق اللحمة الوطنية
املتميــزة بني الشــعب والقيادة،
ونصحهم بأال يلتفتــوا إىل الكالم
العابر الذي يطلقه البعض.
وأضاف موجها حديثه للطلبة:
لو كنتم يف بلد غري مســتقر ،فلن
تحصلون عىل أي شهادة أو تعليم،
فنحن يف نعم عظيمة ،ناصحا إياهم
بقولــه" :ال تســمع للمحرضني..
وال تســلم عقلك لغريك ،وال تجعل
األخريــن يديرونه ،فأنــت لديك
فكر ،لتعرف الطريق الصحيح من
الطريق غري الصحيح" ،مشددًا عىل
وجوب وأهمية املحافظة عىل وطننا،
والتكاتف مــع والة أمرنا ،وتقدير
جهود الدولة التي تبذلها لصالحنا.
وبارك مديــر الجامعة لجميع
الطالب والطالبات قبولهم يف جامعة

ً
سائل الله تعاىل أن تكون
القصيم،
مســرتهم يف هذه الجامعة مسرية
خري ،وعطاء وتميــز ،خدمة لديننا
ووطننا تحت ظل قيادتنا الرشيدة،
قائالً :نحن يف هذه الجامعة نعيش
كفريق واحد ،بمشــاركة الجميع
بداية من مدير الجامعة ،والوكالء
والعمداء ،ومدراء اإلدارات ،وجميع
منســوبي الجامعــة ،وصوال إىل
الطالب والطالبات.
وأكد "الــداود" خالل حديثه
مع الطالب عــى رضورة الحفاظ
عىل مكتسبات الجامعة ،والتعاون
مــع الجميع لرفع مســتواها ،ألن
ســمعتهم من ســمعة جامعتهم،
وألن الشــهادة التي سيحصلون
عليها بعد تخرجهم سوف تستمر
معهم طول حياتهم ،قائال" :نحن
معكم ونسمع لكم ،وإذا لم يسمع
لكم أحد ،أنا موجود ،وأســمعكم
من خالل إيميــي بموقع الجامعة
الذي أطلع عليه باستمرار واستمع
من خالله لكم ،وتتم متابعة جميع
الرسائل املرسلة له.
وأشــار "الداود" إىل أن طرق
التواصــل موجــودة بكثافــة يف
الجامعة ،حيث إننــا لدينا خدمة
املستفيدين التي استقبلت يف العام
املايض أكثر مــن ثمانية وأربعون
ألفا وتسعمائة اتصال تلقاه الزمالء
وردوا عىل استفســارات وأســئلة
املتصلني ،وهو رقم كبري جداَ ،ولكن
بالعكس هذا يساعدنا يف خدمتكم
ويرفع من مستوى الجامعة ،التي
هي بيتنا جميعا ،لــذا يجب علينا
أن نتعاون جميعً ا لرفعتها ،مطالبا
من لديــه مقرتح أو مالحظة أو أي
استفسار ،فعليه أن يتواصل معنا

من خالل طرق التواصل بالجامعة،
ونحن نسعى جميعً ا لخدمتكم ،ألن
أساس الجامعة طلبتها.
وأوضح "الداود" أن الجامعة
لديها مناشط كثرية ،وسوف يكون
من بينها "الســجل املهاري" وهو
عبارة عن ســجل ســوف يكون
مــع الطالب حــال تخرجه مرفق
به جميــع املؤتمــرات والندوات
واألنشــطة التي يحرضها الطالب،
ويتم رصدها إلكرتونيًا ،وســوف
يسجل للطالب حضوره واملدة ،كما
سوف يدون يف هذا السجل أي جهد
يقوم به الطالب.
واختتم معــايل مدير الجامعة
حديثه للطالب ،بالحديث عن الدعم
الكبري الذي تتلقــاه الجامعة من
حكومة خادم الحرمني الرشيفني،
وسمو ويل عهده األمني ،وسمو أمري
منطقة القصيم وسمو نائبه ،مشريًا
إىل عدم وجــود أي جامعة بالعالم
تعطي مكافأة للطالب كما تعطيه
الجامعات الســعودية ،وما يتلقاه
الطلبة من تشجيع ودعم ،إضافة إىل
مليارات الرياالت التي ترصف عىل
التعليم لنصل إىل ما وصلنا إليه ،أو
ما لم يستطع غرينا للوصول إليه،
وأوصيكم أبنائي بوطنكم وقيادتكم
وشعبكم خريا.
وتخلل "لقاء الطلبــة" لقا ًء
مفتوحا مع عميد شــؤون الطالب
الدكتور عيل العقالء ،وعميد عمادة
القبول والتســجيل الدكتور فهد
االحمد ،وعميد عمــادة الخدمات
التعليميــة الدكتــور صالــح
الهويرينــي ،والطلبة لإلجابة عىل
أســئلة الطالب كل يف مجاله ،حول
ما قد يواجه الطالب خالل مسريتهم

البداح أثناء اللقاء

التعليمية وما لهم وما عليهم.
كما تخلل املناســبة لقاء مع
األســتاذ أحمد بن نــارص البداح
املحارض بكلية الحاسب من ذوي
االحتياجات الخاصة بعنوان "كل
يشء ممكــن" ،تحــدث فيها عن
مشواره منذ كان طالبا يف الجامعة،
وتخرجــه مــن كلية الحاســب،
وتعيينــه معيــدا بهــا ،ومن ثم
االبتعاث للواليات املتحدة األمريكية
ودراســة املاجســتري ،واآلن هو
يعمل كمحارض يف كلية الحاســب
بالجامعة ،ويستعد لالبتعاث مرة
أخرى لدراسة الدكتورة ،ليرضب
للطلبــة أروع األمثلــة باإلرصار
واملثابرة وتحقيــق األهداف ،كما
تخلــل اللقاء معرضــا مصاحبا

للتعريف بعمادة شــؤون الطالب
وإداراتها لتعريف الطلبة بها.
ومن جهته ،قدم وكيل عمادة
شــؤون الطالب الدكتــور محمد
العجالن ،محارضة تحدث فيها عن
"بداية مشــوار التميز الجامعي"،
والتي هدفت للتعريــف بطبيعة
املرحلة الجامعية ،التي تعد امتدادا
للمراحل الدراســية التي اجتازها
الطالب ،ولكنها تختلف بطبيعتها
األكاديميــة وأنظمتها املختلفة عن
التعليم يف املرحلة الثانوية ،إضافة
إىل التعريف باألنظمة األكاديمية،
والتحويــل بني الكليــات وتغيري
التخصص ،والتقويــم الدرايس،
واألنشــطة التي تقدمهــا عمادة
شؤون الطالب وتعريف شامل بها.

ويف ختــام اللقــاء ،تحدث
مرشف برنامــج مكافحة التدخني
بصحة القصيم ومنســق اللجنة
الوطنية ملكافحــة التبغ باملنطقة
هادي العنزي ،عن عيادة مكافحة
التدخني بالجامعــة التي يرشف
عليها الربنامــج ،وتعريف الطلبة
بالهدف منها ،باإلضافة إىل مساعدة
الراغبني يف اإلقــاع عن التدخني
ووجود العالج املجاني لهم ،وكذلك
تعريفهم بــدور اللجنة بالتعاون
مع إدارة األمن والسالمة بالجامعة
لضبط املخالفني واملدخنني داخل
حرم الجامعــة ،وتعريف الطلبة
بالعقوبــات التي ســوف تفرض
عىل املخالفني لضمان بيئة صحية
سليمة يف هذا الرصح التعليمي.
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بمشاركة  10متحدثين يمثلون  7دول عربية

جامعة القصيم تُ قيم الندوة العلمية األولى للبحث العلمي في الجامعات
العربية لنقل التجارب الناجحة
التركي :البحث
العلمي هو أحد أهم
المعايير التي تعتمدها
الجهات المختلفة في
تقييم الجامعات..
والندوة انطالقة قوية
في دعم هذا المجال
الخضير :نسعى لبناء
منظومة بحثية رائدة
ومعتدلة في مجال
العلوم الشرعية واللغوية
وشراكات علمية ناجحة
إلثراء الباحثين
أقامت الجامعة ،مُمثلة بعمادة
البحث العلمي ،يوم الثالثاء املوافق
1441/1/11هـ ،الندوة العلمية
األوىل للبحث العلمي يف الجامعات
العربية – دراسة مقارنة – وذلك
يف مرسح العيادات الطبية باملدينة
الجامعية ،بهدف تفعيل مشاركة
أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة
املهتمني بالبحث العلمي بمشاركة
 01متحدثــن يمثلــون  7دول
عربية ،وذلك لنقل تجارب البحث
العلمي يف الدول العربية.
وخــال كلمته يف الندوة،
ثمن سعادة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث
العلمي األستاذ الدكتور
أحمد بــن إبراهيم
الرتكــي ،الجهود
التي بذلها منظمو
الندوة وتوفيقهم
يف اختيار مجموعة
من املتحدثني املتميزين
للحديث عــن تجاربهم
يف بالدهــم ،معربًا عن أمله
يف أن يكــون لهــذه العمل
أثــره اإليجابي عــى الحركة
البحثية يف جامعة القصيم ،حيث
إن البحث العلمــي هو أحد أهم
املعايري التــي تعتمدها الجهات
املختلفــة يف تقييــم الجامعات،
والزالت الجامعة بحاجة ماســه
لدعم األبحاث العلمية ،والنرش يف
املجالت املتميزة املعتربة للجهات
املقيمة للجامعات.
وعرب "الرتكي" عن أمله يف أن
تكون هــذه الندوة انطالقة قوية
يف مجال دعم البحــث العلمي،
من الجهتني النوعيــة والكمية،
واختيــار أوعيــة النــر ذات
التصنيف العايل والقيمة الكبرية،
حتى يكون للبحث قيمته ،ويكون
مجال لالستشــهاد به ،مشريًا إىل
أن البحــث العلمي ينظر إليه من
زاويتني األوىل وعاء النرش ،واألمر

التركي أثناء إلقاء كلمته

الثاني كثرة املستشــهدين يف هذه
األبحاث ،وكلمــا كان لوعاء النرش
تصنيــف وقيمة عاليــة ،أصبح
االستشهاد به أكثر ح ً
ظا ووفرة.
كما قدم "الرتكي" الشــكر
والتقدير لعمــادة البحث العلمي

عىل االهتمــام يف هــذه الندوة،
ومركز البحوث الرشعية واللغوية
بالجامعة عــى تنظيم هذه الندوة
املتميزة بموضوعها ،وبمشاركيها،
مؤكــدًا أنها بــادرة جميلة لنقل
التجارب املختلفة يف مجال األبحاث
يف مكان واحد ،وهذا بال شك يُثري
التجربة لدينا بجامعة القصيم ،ال
سيما باألبحاث النظرية الرشعية
أو اإلنسانية.
من جهته ،أوضح األســتاذ
الدكتــور أحمد الخضــر مدير
مركز األبحــاث الرشيعة واللغوية
بجامعــة القصيــم ،أن املركــز
يسعى إىل تأسيس برامجَ إبداعية
حديثــة ،لتنمية البحــث العلمي

محكمة وأوعيــة نرش تراعي أعىل
معايري الجــودة يف البحث العلمي
كما يوجــد يف ميزانية كل جامعة
نسبة مرتفعة لخدمة قضايا البحث
العلمي ،فيما عرض "العلوان" يف
بحثه حقيقة واقع البحث العلمي

وتشــجيع الباحثني
يف العلــوم الرشعيــة
واللغويــة ،وكذلك بناء
منظومــة بحثيــة رائدة
ومعتدلــة يف مجــال العلوم
الرشعيــة واللغوية ،إضافة إىل
بناء رشاكات علمية ناجحة إلثراء
الباحثني واملستفيدين ،والتعاون
مع الجهــات ذات العالقة باملجال
البحثي داخل الجامعة وخارجها،
بما يســاهم يف رفع كفاءة البحث
العلمي يف مجاالت العلوم الرشعية
واللغوية ،وبمــا يتوافق مع رؤية
الجامعة ورؤيــة اململكة العربية
الســعودية ،وتقديم االستشارات
للباحثني واألفــراد ،وكذلك توفري
بيئــة بحثية فاعلة ،تســاعد عىل
تنمية مهارة اإلبــداع واالبتكار يف
البحث العلمي ،وتقديم املبادرات
املجتمعية الواعدة ضمن تخصص
هذا املركز للرجال والنساء.
وتناولــت جلســات املؤتمر
العديد مــن املوضوعات التي تهم
الباحثــن ،حيث بدأت الجلســة

األوىل التي شــارك
بها الدكتــور إبراهيم
عبدالعزيز زيد أســتاذ
النقــد والبالغة بجامعتي
قنــاة الســويس والقصيم،
واألستاذ الدكتور أحمد السعيد
الزقرد ،بمناقشة البحث العلمي يف
مرص ،وتحدثت عن إمكانية تناول
تاريخ البحث األدبي ومناهجه يف
الجامعة املرصيــة يف مدى زمني
يصل إىل قرن وربع القرن تقريبا
من منظور تاريخ نقد األفكار.
بعد ذلك شارك الدكتور عيل
الفقري ،والدكتور محمود العلوان
عن البحث العلمي يف األردن ،حيث
أكد " الفقري" الجهات البحثية يف
الجامعات األردنية تطمح إليجاد
حواضن للبحــث العلمي ،ليكون
وســيلة لتوليد املعرفة وتجديدها
وتسخريها يف إنتاج وتطوير املوارد
والســلع ،وتحقيق الفوائد املادية
واملعنوية لألفراد واملؤسســات،
ومن هذا املنطلــق يوجد يف أغلب
الجامعات األردنية مجالت علمية

ومســاراته يف حقل علــوم اللغة
العربيــة يف األردن ،والتجــارب
ُ
ٌ
الناجحــة يف حقل علوم
البحثية
اللغة العربية فيها األردن.
يف حني كشف الدكتور أسامة
محمد الدخيــل من كلية الرشيعة
والدراســات اإلسالمية بالجامعة،
يف ورقته البحثية عن أهم عنارص
الســمة الخاصة للبحث العلمي
الرشعي يف الســودان وتشــكيل
مدرسة سودانية بحثية يف العلوم
الرشعية والقانونية ،ومن جانبه،
تحدث الدكتور ســليمان يوسف
خاطر ،أســتاذ النحو والرصف
املشــارك بجامعة القصيم ،عن
تاريخ البحث العلمي يف السودان

الذي بدأ مبكــرا جدا ،بما يف ذلك
معمــل (ولــكام) الكيماوي ثم
مركــز أبحاث محطــات القطن
ومعمل األبحــاث البيطرية عام
4091م ،ثم إنشاء محطة البحوث
الزراعية والطبية ومعمل (أستاك)
وتلتها عدة مراكز بحثية مرتبطة
باملجالت العلميــة والتقنية التي
تتصــل بالــوزارات واملصالح
الحكومية املختلفة.
وناقشت الجلسة الثانية من
الندوة يف بدايتها موضوع البحث
العلمي يف تونس ،بمشاركة األستاذ
الدكتور عز الدين املجدوب ،الذي
قدم ورقة بحثية هدفت إىل تقديم
أهم خصائــص البحث العلمي يف
الجامعات التونســية يف العلوم
اإلنســانية عموما واللغة العربية
خصوصا ،وينقســم البحث إىل
قسمني ،قسم تاريخي يقدم أهم
السياقات التاريخية التي وجهت
التعليــم يف تونــس والتوجهات
الكربى للدولــة يف ميدان التعليم
وأثرها يف تحديد توجهات الجامعة
التونسية يف البحث.
ومن ثــم تطرقت الجلســة
للبحث العلمي يف املغرب بمشاركة
الدكتــور محمد األمني الشــيخ
أحمد ،حيث قــدم ورقته البحثية
التي ســعت لتقديــم إطار عام
تعريفي يُعنى بالبحث العلمي
يف اململكة املغربية من خالل
تجربتــه البحثية يف كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية
بجامعــة محمــد
الخامس/آكــدال-
الرباط.
ثــم تناولت
الجلســة موضوع
البحــث العلمــي يف
موريتانيــا ،بمشــاركة
الدكتــور يحيــى املتعلق
بالله الهاشــمي ،حيث هدفت
ورقته العلمية إىل تقديم عرض
وصفي عن واقــع البحث العلمي
يف موريتانيــا يف مجــايل اللغة
والرشيعة ،مع الرتكيز عىل املناهج
يف املؤسســات األهلية (املحارض)
والجامعات واملعاهد العرصية.
كمــا تحدثــت الدكتــورة
املختاريــة ميلــود بلعابد ،عن
البحث العلمي يف الجزائر ،وقالت
إن الجزائر سعت منذ استقاللها
سنة 2691م إىل االهتمام بالبحث
العلمي وتطويــره ،من أجل بناء
الدولــة التــي خلــق انفصالها
عن املســتعمر فجوة يف مختلف
املجاالت الحيوية للدولة ،ومن هنا
جاء الرتكيز عــى تنمية التعليم
الجامعي وتطوير البحث العلمي
عىل اعتبار أنه البوابة األوىل ملواكبة
القفزة التقنية الحاصلة يف العالم.
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طالب الجامعة :ذكرى اليوم الوطني تعمق الشعور بالوالء واالنتماء للدولة ..وتعكس
ثقلها الديني والحضاري والثقافي
طالبات الجامعة :دام عزك يا وطن ..ودمت دائما في المقدمة بما
حباك الله من «قيادة رشيدة ..وشعب مخلص»
أحمد محمد الخويطر
كلية التربية  -قسم التربية البدنية.

أنس تميم المطيري
كلية العلوم واآلداب بالرس

ُ
َ
ُ
وصف ما
حاولت
الحروف والكلمات ،عن التعبري عمّ ا بداخيل ،عندما
عجزت
ِ
ُ
اسرتســلت برتجمة تل َك املشاعِ ر عىل الورق ،توقفت،
أُك ِّن لهذا الوطن ،فكلما
ُ
كتبت سطرا ً ُ
ُ
وضعت ِ
ٍ
قلمي ،وأيقنت
مرات ومرات،
ملحوه ،وبعد
وكلما
عدت ِ
بما ال يدُع للشــ ِّك مجاالً ،أنني مهما حاولت ،لن أستطي َع البوح بأحاسييس
ومشاعري تجا َه هذه األرض الطاهرة.
َ
حَ ِ
اململكة العربية السعودية ،قياد ًة وشعبا
فظ الل ُه

• نقشــت حروف اسمك عىل صفحات التاريخ ،ليبقى حكاية جميلة يرويها
جيل بعد جيل • وطني عنوان األمان ،ورمز الوئام ،ورسالة السالم • وطني
جبل شــامخ تعجز كل العواصف والرياح عــن إخضاعه • مكانك يف قلبي
كبري ...وعشــقي لك عظيم ...فكيف أحرص هذا الحب والعشــق يف كلمات،
وأجسده يف حروف! • لوطني عبق ساحر من اشتم رائحته وقع أسري حبه..
وسجني أرضه • وطني حب ال يموت ،وعطاء ال ينضب • لكل يشء يف وطني
نكهة مميزة ال يعرفها إال من تذوقها • خبأت وطني يف قلبي ،ورعيته بعيني.
• وطني ُقبْلة جميلة عىل جبني األرض.

الطالب حاتم بن فالح الحربي
النادي الطالبي بكلية العلوم واآلداب في عقلة الصقور

الطالب :عبد الله محمد الحربي
كلية العلوم واآلداب بالرس

اليوم الوطني يوم مجيد وتاريخ ســعيد نربز من خالله بطوالت املؤســس
جاللة امللك عبدالعزيز آل ســعود – رحمه الله – وتضحياته لتحقيق األمن
والعدل ورغد العيش لشعبه ،وما قام به أبناؤه امللوك من بعده رحمهم الله
وصوال ً إىل العهد الزاهر لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله حيث اإلنجازات يف كافة االتجاهات.

اليوم الوطني الســعودي هو مناسبة سعيدة محفورة يف وجدان جميع املواطنني يف
اململكة العربية السعودية ،وهو اليوم الذي تحققت فيه الوحدة للملكة ،والذي يشهد
له التاريخ بالتطور واالزدهار.
والله تعاىل وهبنا حاكم عادل يقوي من موطننا بإنجازاته ،فالله يحفظه لنا ويرعاه،
ونجد حكومتنا تحمينا وتقدم لنــا األمن واألمان يف موطننا يف هذه األرض املباركة
التي عاش فيها أفضل خلق الله وهو ســيدنا محمد صىل الله عليه وسلم لذلك فهي
ليست مجرد دولة مثلها مثل أي دولة أخرى ،بل إنها من أفضل الدول وأجملها.

الطالب /محمد صالح مخيمر

محمد غازي المطيري
كلية الهندسة بعنيزة

مــن أجمل مظاهر الحرية يف حياتنا أن يكون لــكل فر ٍد منا وط ٌن يحتويه،
فيتشــارك األبناء يف بناء هذا الوطن ،والعمل عىل تطوره بشــتى الطرق،
ٌ
حقوق عىل الفرد فمن
واإلبداع من أجل تفوّقه يف جميع املجــاالت ،وللوطن
واجب الفرد املساهمة يف رفعة وطنه ،وواجبنا تجاه الوطن.
املحافظة عىل مرافقه ،الدفاع عنه ،وحمايته من الطامعني ،ترسيخ حب الوطن
يف عقول األبناء ،والشعور باالعتزاز ،والتمسك به ،التناصح بني األفراد ،ونرش
الخري ،والعلم ،والثقافة بما ينفع الناس للرقي بالوطن ،وتطوّره.

الفرحة دائما إنســانية ال مذاق وال طعم لها ،تمامــا ً كالهواء الذي نتنفس
وبدونــه ال نعيش ،وتكتمل مظاهر هذه الفرحة وترتســم عىل الوجوه ويف
القلوب حينما نشــعر بغبطتها تمأل املكان ،فتزيده أريجا وعطرا ً من نوع
خاص ،ذلك األمل والتفاؤل الذي ال يقاس بثمن.
الفرحة أيضا ال تحمل شــيئا عن معنى الجنسية أو الجنس ولكننا ملسناها
ً
وطلة ســعودية ال مثيل لها ،ال تهم ملن هذه
وهي تغدو يف ثوب ســعودي
الفرحة رجال كان أم امرأة ،طالبا ً كان أو طالبة فإذا غشــت الفرحة املكان
ومألته حلت البهجة عىل الجميع .دام عزك يا وطن

محمد قطيم الحربي
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس

نواف بن مساعد الفهيدي
كلية العلوم – جامعة القصيم

كلمة الوطن يف اللغــة العربية تعني :مكا ُن إِقامةِ ا ِإلنســان و َ
َمق ُّره ،وإليه
انتماؤه ،وُلد به أَو لم يولد.
وهو معنى يوضح أنه انتماء فطري معنــوي ،فال يهم أن تكون مولودًا يف
حدود موطنك كي تنتمي إليه كي تُحبه وكي تعشق ترابه.
أما وطني فهو بــاد الحرمني ،وحكا ُم وطني ُّخدا ٌم لهذين الحرمني وأبناؤه
ً
حماية لهما
باعوا دمائهم رخيصة
املمات وخطبهِ
ِ
ِ
يا وطني تفدي ترابَك ٌ
خوف
أنفس … تجو ُد بال

الكلمات ال تخرج واللسان يعجز ،عندما أصف حُ بي لوطني ..وطني الجليل..
وطني العظيم ..وطني األمني ،كم َلممتنا وكم حفِ ظتنا بإْذن الله ..فيك ولدنا
وفيك كربنا وفيك درسنا ،وبك نفرح وبك نحزن ونعود لنفرح.
ملكنا املفدى أطال الله يف عمركــم ،وكل عام وأنتم ووطني بخري ..ها نحن
نحتفل بيومنا الوطني التاســع والثمانني 89 ،ســنة من االزدهار والتنمية
وخدمة الحرمني الرشيفني ..فكم نَحْ ُن محظو ٌ
ظون بكم ،وكم أنتم محظوظون
بخدمة ضيوف الرحمن كل سنة ..اللهم أدم علينا نعمة األمن واألمان ،وأطل
بعمر مليكنا وويل عهده األمني.
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الطالب :عدنان إبراهيم المرشد
العلوم واآلداب بالمذنب

االسم :عبدالرحمن إبراهيم العنزي
الكلية :كلية العلوم

كيف ال أفخر بوطني ..وتلك العقول تحولت إىل أطباء ومهندســن وعلماء..
وتلك األرايض تحولت إىل مزارع خرضاء ...وتلك الصحراء تحولت إىل عمران
وناطحات تلــوح يف األفق ..إني ألفخر ..فهل يف األوطــان مثل موطني؟..
يقصده الداني والقايص للحج ولزيارة مسجد سيد األولني واآلخرين ..وهو
قبلة كل مسلم ..أحبك يا وطني.

إن اليوم الوطني الســعودي ذكرى يوم اجتمع فيــه الوطن عىل قلب رجل
واحد ،وتوحدت فيه الجزيرة تحت رايــة واحدة ،راية التوحيد ال إله إال الله
محمد رســول الله ،وذا اليوم هو ذكرى نشأة مملكة وتوحيد جزيرة وبناء
أرض ورفع راية الحق وحماية الحرمني وإعالء الدين ،وذكرى شجاعة القائد
وحكمة املؤســس املغفور له بإذن الله امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل
سعود – طيب الله ثراه –

عبدالرحمن العقيل

يزيد بن علي صالح المحيميد
الطب البشري  -كلية الطب والعلوم الطبية  -عنيزة

اليــوم الوطني الـ ٨٩هو يوم الفخر وهو يوم االنتصار والتوحيد ،هو اليوم
الذي نجح فيه امللك الراحل عبد العزيز آل ســعود – رحمه الله – بتوحيد
األرايض الســعودية ،ومن مظاهــر االحتفال بهذا اليــوم تبادل املواطنني
السعوديني التهنئة التي يعربون فيها عن حب الوطن.
هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأســه شــموخا ً وفخرا ً بما تحقق عىل أرض
وطنه املعطاء ،وندعو الله العيل القدير أن يحفظ لنا والة أمرنا وأن يمتعهم
بالصحة والعافية وأن يجزيهم خري الجزاء ملا يبذلونه لراحتنا.

اليوم يف عيد الوطن جيت أعايد
خادم البيتني« ..سلمان» ..املجيد
ويستاهل األعياد« ..ع ّز» القاليد
«محمد »..اليل قادنا برأي سديد
امتلن باسمه « ..عناوين « الجرايد
وقاد مرشوع التطور من جديد

عبدالله إبراهيم المعتاز
كلية الطب بعنيزة

الطالبة :أوصاف فهد الزلفاوي
كلية التمريض

هو يوم الفخر يوم الوطن أو كما سأقول يوم العز السعودي ،يوم نسعد فيه
بسعوديتنا وبفخر مجدنا واعتزازنا بهويتنا السعودية ،ننتظره بلهفة شوق
ونفرح دوما ً كوننا ســعوديني مخلصني له وممتنني لله عز وجل عن كوننا
كذلك ،الكثري من الكلمات ال تويف حق وطننا ولكن رغم ذلك ســيبقى الوالء
لهذا الوطن املجيد دوما ً يف القلوب ،يف كل عام ووطني العزيز بخري وأدام الله
عىل هذا الوطــن األمن واألمان ،وحفظ مليكنا خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،وويل عهده األمني األمري محمد بن سلمان.

إن يف حياة األمم والشــعوب أياما هي من أنصــع أيام تاريخها ويومنا
الوطني لبالدنا الطاهرة تاريخ بأكمله إذ يجســد مسرية جهادية طويلة
خاضها البطل املوحد املغفور له بإذن الله امللك عبد العزيز آل سعود –
طيب الله ثراه – ومعه أبطال مجاهدون هم اآلباء واألجداد – رحمهم الله
جميعا – يف سبيل ترسيخ أركان هذا الكيان وتوحيده تحت راية واحدة
وهي راية التوحيد.

وجدان الحربي
كلية الطب بعنيزة

هممنا يا سيدي« ..فوق» الشهايد
والقمم تحتك ع ّل عمرك مديد
الله يديم اليل عىل «العز» سايد
والله يديم أعيادنا عيد بعد عيد
مرسل سالمه واختصار الفرايد
ابنك يزيد ابن عيل املحيميد

وقد كان هذا اليوم انطالقة ملســرة جهاد أخر هو جهاد النمو والتطور
والبناء للدولة الحديثة التي حرصت منذ إنشائها عىل نرش العلم وتعليم
أبناء األمة واالهتمام بالعلوم واآلداب والثقافة وعنايتها بتشجيع البحث
العلمي وصيانة الرتاث اإلسالمي والعربي وإسهامها يف الحضارة العربية
واإلسالمية واإلنسانية وشيدت لذلك املدارس واملعاهد والجامعات ودور
العلم.

وعــام جديد يضاف إىل التاريخ املجيد لوطننا الغايل ،فهو يوم نســتمر بامليض
فيه نحو إنجازات عريقة ونحو تنمية عظيمة اســتندت إليه من قيم إنســانية
وحضارية غرست روح االنتماء للوطن يف نفوس املواطنني جميعاً ،مستشعرين
نعمة توحيد هذا الوطن وشاكرين املوىل عز وجل عىل لم شمله تحت راية التوحيد
حيث أصبحنــا نؤمن بأن التضحيات العظيمة والعطــاء الالمحدود هي طرق
تحقيق األهداف.اليوم الوطني يأتي ليذكرنا بأمجــاد الوطن العريقة ويدعونا
للمســاهمة بازدهاره من خالل الوقوف خلف قيادتنا ودعم وتنمية التطوير بما
يحقق الرؤية التي وضعتها اململكة العربية السعودية لـ.2030

ومن آثار هذه النهضة التنموية ما نراه اليوم يف جامعتنا جامعة القصيم
من تطور ملحوظ عىل كافة األصعدة واملجاالت ترى أثره عىل منسوبيها
وطالبها حتى أصبحت اليوم مركزا لإلشعاع العلمي والثقايف والصحي.

غالب الرشيدي
الطالب عبدالله بن ّ
النادي الطالبي بكلية العلوم واآلداب في عقلة الصقور

الطالب :خالد عبد الرحمن الحربي
كلية العلوم واآلداب بالرس

نعيش هذه األيام فرحة غامرة الســتذكار السرية العاطرة واملسرية العامرة
التي تُوجت بتوحيد البالد تحت مســمى اململكة العربية السعودية عىل يد
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ،والتي ال نزال بحمد الله
حتى يومنا هذا نتفيأ ظاللها وننعم بعطائها ونستنري بدروسها ونستلهم من
تضحياتها وبطوالتها مما يحتّم علينا شكر الله عىل فضله وتقدير نعمته.

باسم الله القادر العليم ..والصالة والســام عىل محمد النبي الحليم وعىل
صحابته فاتحي األقاليم ..والحمد له والشــكر والجالل لوجهه العظيم عىل
أن رزقنا أن نحيي الذكرى الـ 89من تأسيس كيان كان له الفضل بعد الله
بأن جمعنا بعد أن كنا متفرقــن ..وحمانا من رش العاملني ..وتفنن بخدمة
الحرمني ..وتصــدى وحارب املعتدين ..كيان أحبنا فوجب علينا أن نحميه..
أسأل الله أن يديم عليه بركته وأمنه و زرقه.

الطالبة :في فهد العطر
اللغة العربية  -العلوم واآلداب بالبكيرية

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو يوم الفخر ،وهو يوم االنتصار
والتوحيد ،هو اليوم الذي نجح فيه امللك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن
– رحمه الله – بتوحيد األرايض الســعودية ،حفــظ الله مليكنا وويل عهده
«همة حتى القمة».
وطنــي ذلك الحب الذي ال يتوقف وذلك العطاء الذي ال ينضب ..أيها الوطن
املرتامي األطراف ..أيها الوطن املستوطن يف القلوب أنت فقط من يبقى حب ُه
وأنت فقط من نحبُ .

موضي عبدالله صالح الحربي
القسم  :اللغة العربية
كلية العلوم واآلداب بالبكيرية

يا موطني لــك دعوتي باألمن والعمر الطويل ..فخري بأن عروبتي من قلب
معدنك األصيل ..عاشت مآثرك التي للمجد قد صارت دليل.
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االسم :ركان الشايع  -كلية العلوم الطبية التطبيقية

الطالبة :شهد إبراهيم سليمان العامر
قسم الشريعة بكلية العلوم واآلداب بعنيزة

مع التقدم الزاهر والتطور املبهــج وتتابع األفكار اإلبداعية والهادفة والتي
تســعى إىل رقي مملكتنا ووصولها إىل أعىل الدرجات ومن أهمها وبال شك
رؤية  ،٢٠٣٠والذي تبناها ويســعى لتحقيقها وبكل حزم سيدي ويل العهد
األمري محمد بن ســلمان وبتأييد قوي من خــادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقيادتنا الرشيدة.وإنه ملن القليل أن أحتفل
بوطني وأشــيد بتطوراته وأفتخر بإنجازاته يف يومه الوطني فقط فسوف
يبقى حبه مستمرا طوال األيام واعتزازي به يزيد يوما بعد يوم.
حفظك الله يا وطني مــن كل مكروه وأطال الله بعمر قيادتنا الرشــيدة
وهداهم ملا فيه صالحنا جميعا .

وطني األمــان ..وطني التطوير ..وطني الحب .الوطــن هو الحب الوحيد
الخايل من الشوائب حب مخلوق لم يُصنع ،أريد أن اكتب الكثري من العبارات
والكلمات ،ولكنني متأكدة أنــه ال يوجد كلمة أو عبارة تويف حق هذا الوطن
وحبنا وانتمائنا له ،حتى لو كتبت كتابا ً أعرب فيه عن حبي لوطني .شــكرا يا
الله عىل وطني الجميل .شــكرا يا الله عىل والة األمر املتميزين .شكرا يا الله
عىل وطن وشعب محب متعاون معطاء .شكرا يا وطني عىل كل جميل منحته
لنا .شكرا يا تراب وطني فيك نشأنا وترعرعنا.شكرا لـ رؤية.2030

طارق عائش الحربي
كلية العلوم واآلداب بالرس

فالح محسن
كلية العلوم واآلداب بالرس

اه ُ
الوطن ُه َو االتِّجَ َ
ات األربعة لكل مــن يطلب اتجاها ،وليس هناك يشء يف
الدّنيا أعذب من أرض الوطن.

وطني سندي ،وملهمي ،ومصدر قوتي ،وعنوان سعادتي.
عندما يكون الوطن بخري ،فجميع أبنائه بخري أيضا

أيوب عبدالله العريمة
تحضيرية

فراس محمد طومان
االقتصاد واإلدارة

شــكرا لك يا بلد العطاء والخري ،مهما قلت يف ّ
حقك ّ
فإن لســاني يَعجز عن
الوصف ،فالوطن هو االنتماء والوفاء والتّضحية والفداء.

إن قلت بلدي فهو املكان الذي ولدت فيه وترعرت فيه وقدم يل األمن واألمان
والتعليم ..مكان ال أعرف غريه وهو السعودية بكافة مدنها

الطالبةُ :منتهى سليمان العليان
قسم األحياء بكلية العلوم واآلداب بعنيزة

أعواماً مديدة
لطيفة السالم – كلية التمريض

الوطن ُهو ما نعيش يف أرضه ويعيش بداخلنا ،الوطن ليست راية تُرفع فقط.
بل نحن من نرفعه بعِ لمنا وعملنا وجهدناُ ،كل عام والوطن بخري

وطني العزيز ترعرعت فيك منذُ الصبا
ُ
وافتخرت بك
ولطاملا اعتززت بك وأحببتك
ُ
ازددت انتما ًء وتقديرا ً وحُ با ً لك
وكلما ازداد من عمري كلما
حفِ ظك الله يا وطني وأدام الله أمنُك وأمانك

خلود بنت خالد الربيعان
كلية الصيدلة بعنيزة

منيرة بنت حمد النفيسة
كلية الصيدلة بعنيزة

حدثوني عن الفخر واالنتماء والشــموخ ..أحدثكم عــن وطني الذي اتخذ
القرآن دستورا ً له
دمت شامخا ً ساملا يا وطني

أغصان الفوزان
اللغة العربية وآدابها
كلية العلوم و اآلداب بالبكيرية

« َربِّ اجْ عَ ْل َٰهذَا بَ َلدًا ِآمنًا وَا ْر ُز ْق أ َ ْه َل ُه ِم َن الث َّ َم َر ِ
ات»
هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأســه شموخا ً واعتزازا بما تحقق عىل أرض
وطنه املعطاء ,نســأل الله أن يديم علينا هذه الوحدة ,وأن يحميها من كل
مسببات الضعف والزوال.

إن أوّل حبّ يغرس يف قلوبنا منذ والدتنا وحتى موتنا هو حب الوطن ،فهذه
األرض التي حضنتنا بحنان ترابها ..فالوطن هو األرسة التي ننعم بدفئها فال
معنى لألرسة دونه ،فللوطن وبالوطن نكون أطفاال ً نشأنا وترعرعناّ ،
وطلب
درسنا وسهرنا ،ومو ّ
ظفني أينما كنّا حملنا أمانة العمل ورفعة وتقدّم الوطن
بإخالص واجتهاد ومثابرة ،فنحن مخلصــون يف أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا،
إخالصا ً أمام ك ّل ما يرتبط بوطننا.

عهود عبدالله المقبل.
قسم الرياضيات  -كلية العلوم واآلداب باألسياح

تحل علينا الذكرى التاســعة والثمانني لتوحيد اململكة العربية الســعودية
ونحــن يف خري وأمان وقوة ومجد وعز وســؤدد ولحمة وطنية ال مثيل لها،
نواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمــم عالية يف ضوء رؤية واعدة ملا نريد
بلوغه والوصول إليه وتحقيقه ملستقبل بالدنا بإذن الله.
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صحيفة جامعة القصيم تنقل مشاعر طلبة المنح بمناسبة اليوم الوطني 89
أبدى عدد من طالب املنح من الدارسني بجامعة القصيم بمختلف
الجنسيات ،مشــاعرهم لصحيفة جامعة القصيم ،عىل ما يلقونه
من دعم واهتمام من قبل حكومة خادم الحرمني الرشيفني وسمو
ويل عهده األمني – حفظهما الله – ،وذلك بمناسبة اليوم الوطني
التاســع والثمانني ،حيث قدموا الشكر والتقدير لجميع منسوبي
الجامعة وعىل رأسهم معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الــداود ،من اهتمامات خاصة ،وأكدوا أنهم ســوف يعودون إىل
بالدهم محملني بالعلم واملعرفة لخدمة بالدهم.

من جهته ،أبدى الطالب محمود سليمان ،الشكر لله
سبحانه وتعاىل ،ثم اململكة عىل ما تبذله اململكة لطلبة
املنح الدراســية من جميع أنحاء العالم اإلسالمي،
وأســال الله أن يديم عىل اململكة األمن األمان ،وأن
يبارك يف شــعبها ،وجميع منسوبي الجامعة الذين
يقومون يف خدمتنا يف هذه الجامعة املباركة ،ونسال
الله أن يبارك يف جهودهم.

حيث رفع الطالب عبدالوهــاب كوناتي من غينيا،
الطالب يف كلية الرشيعة والدراســات اإلســامية
بالجامعة الشكر والتقدير لخادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده األمني
األمري محمد بن ســلمان – حفظهما الله – عىل ما
قدموه لنا من هذه املنحة الدراسية ،فجزاهم الله عنا
كل خري ،وأدام الله بقائهم.

وبدوره ،تحدث الطالب محمد موىس يوســف من
تشــاد ،قائالً :نحمد الله تعاىل وخــادم الحرمني
الرشيفني وويل عهده ،وجميع شــعب اململكة ،حيث
أتيت هنا قبل أربعة ســنوات ،بدأت بمعهد تعليم
اللغة العربية لغري الناطقني بها ،ومن ثم اتجهت إىل
كلية الرشيعة يف قسم الدراسات اإلسالمية ،وشاهدت
الشعب السعودي وهو دائمًا مبتسم وخدوم ،ونحن
وجميع الطالب نحب هذه البالد ،وهذه اململكة مثل
بلدنا التشاد.

وبعد ذلك قال الطالب أبكر ســليمان دابي من تشاد
بكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم :أهنئ باسمي
وباسم التشاديني عامة وأتقدم بأجمل التهاني وأندى
التربيكات للشعب الســعودي بمناسبة اليوم الوطني
 ،89كما يرسني أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر
لحكومة هذه البالد التي أتاحت لنا فرصة الدراســة
يف هذا البلد املبارك ،وأســأل الله ســبحانه وتعاىل أن
يحفظ لهذه البالد خرياتها وأمنها وأمانها ،سائالً الله
أن يحفظ بالد الحرمــن الرشيفني ويديم عليها نعمة
األمن واألمان تحت ظل قيادة خادم الحرمني الرشيفني
وحكومته الرشيدة.

من جانبه ،تحدث الطالب حبيب الله حسن ،الطالب
يف كلية الرشيعة من نيجرييا ،الذي سأل الله للجميع
التوفيق والسداد ،ملا نشــاهده من حفاوة واحرتام
وتقدير من جامعة القصيم ومنسوبيها ،تجاه طلبة
املنح ،والتي خاللها سوف نعود إىل بالدنا محملني
بالعلم واملعرفة ،ومن بنجالدش قال الطالب عبدالله
املأمون :أشــكر اململكة العربية الســعودية ،التي
أعطتنا الفرصة للدراســة بجامعة القصيم ،ونهنئ
القيادة والشعب السعودي يف ذكرى اليوم الوطني
التاسع والثمانني ،ونسأل الله لهم التوفيق والنجاح.

وقال الطالب محمد أحســن مصادق من سريالنكا،
والطالب بكليــة الرشيعة :إن اململكة منحتنا فرصة
عظيمة وهي الدراسة بها والتعلم بها ،حيث شاهدنا
الشعب السعودي دائما ً بشوش ،وهذا ما ينص عليه
الدين اإلسالمي ،ونســأل الله أن يطيل بعمر امللك
سلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده ويجازهم عنا
خري الجزاء ،وقال الطالب نور الدين خري الدين من
طاجاكستان :إنني قبلت يف جامعة القصيم بمنحة
من خادم الحرمني الرشيفني ،وأدرس حاليًا يف كلية
الرشيعة باملستوى الســابع ،ونحمد الله تعاىل أن
منحنا القبول والدراسة يف أروقة هذه الجامعة ،ثم
الذين قاموا يف الخدمات لطلبة العلم ،ونهني الشعب
السعودي الكريم يف هذا اليوم الوطني ،ونسأل الله
لهم األمن واألمان والرخاء واالستقرار.

بعد ذلك قال الطالب إســماعيل كوني من ساحل
العاج :إننا نعجز عن الشــكر لهذه البالد وعىل هذا
االهتمام الخاص من قبل منسوبي جامعة القصيم
عىل ما يقدمونه لنا ،ونشــكر معــايل مدير جامعة
القصيم األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود ،عىل جهوده الخاصة تجاهنا ،وتجاه الطالب،
يف الحقيقــة اململكة هي أم لنــا ،وتعتني بنا غايه
االهتمام ،ليس بجانب الدراســة فقط بل تعتني بنا
يف ميادين الحياة كلها ،ونحن شــاكرين ملنسوبيها
عىل جميع هذه الخدمات املقدمة لنا ،ونســأل الله
لهذه البالد األمن واألمان والتنمية واالزدهار يف ظل
قيادتها الرشيفة.
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تمكين المرأة في أبرز القطاعات الحكومية ..وإقامة برامج مساعدة للمرأة «وصول» و«قرة» وغيرها

المملكة تستهدف رفع مشاركة المرأة في قوة العمل إلى % 30
بحلول  2030مع تزايد عدد اإلناث في التعليم والتأهيل والتدريب
حسم حق المرأة
في حضانة أبنائها
دون دعوى
قضائية وضبط
زواج القاصرات
وتنظيم صندوق
النفقة للمطلقات
واألبناء ..والتنفيذ
الفوري ألحكام
النفقة ..برنامج
«توعية المرأة
بحقوقها الشرعية
والقانونية

"املـرأة هي نصـف املجتمع"
هـذه املقولـة أصبحـت واقـع
نعيشـه يف مملكة الخير ،والنماء،
والعـدل ،واإلنصـاف ،فالقيـادة
الحكيمـة لهـذا الوطـن الشـامخ
تؤمـن بـدور املـرأة ،وتعدهـا
عنصرا ً مهمـا ً مـن عنـارص قوة
املجتمـع ،وسـعت إىل تمكينهـا
اجتماعيـا ً واقتصاديا ً وسياسـياً،
مـع توفير منـاخ آمـن وخدمات
تسـهّ ل لهـا القيـام بواجباتهـا
الوطنيـة ،مـع ضمـان تمتّعهـا
بحقوقهـا الكاملـة يف مختلـف
املجـاالت ،ملا يف تمكينهـا من دفع
لعجلـة التنمية ،بمـا يحقق رؤية
اململكة للتنمية املسـتدامة .2030
ونالـت املـرأة يف عهـد
خـادم الحرمين الرشيفين
امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز
آل سـعود ،وويل عهـده األمين

األمير محمـد بـن سـلمان بـن
عبدالعزيـز – حفظهمـا اللـه – ،
أهميـة كبيرة واكبهـا صـدور
عدد مـن القرارات وإطلاق عدة
مبـادرات لتمكين املـرأة يف عدد
من املجـاالت بنسـبة كبيرة كما
تهـدف إليـه رؤيـة .2030
وعندمـا وضعـت "الرؤية"
كانـت املـرأة يف املقدمة ،ألسـباب
عديـدة ،يف مقدمتهـا أنهـا تمثـل
نصـف املجتمع ،وعليهـا واجبات
وطنيـة ،ولديهـا اإلمكانـات
الالزمـة يف عمليـة التنميـة
الالزمـة ،كمـا أنهـا يف السـنوات
املاضيـة حققـت تقدمـا كبيرا
على صعيـد التأهيـل والتعليـم،
يضاف إىل ذلك أن نسـبة متزايدة
مـن اإلنـاث تلقـت تعليمـا عاليا
رفيعا ،سـواء محليـا أو خارجيا.
وألن التنميـة والبنـاء االقتصادي

ـــ االجتماعي ال تكتمـل إال بها،
فقـد أولـت القيـادة اهتمامـا
خاصـا لهـذا الجانب ،مـن ناحية
الضرورة ،ومن طـرف محاكاة
املسـتقبل ومتطلباتـه.
ومـن هنـا يمكـن النظـر إىل
هـذا الجانـب املحوري ،على أنه
رضورة تفرضهـا ظروف الحياة
وليـس الرفاهية أو أمـرا ثانويا،
ويرتبـط عمـل املـرأة ارتباطـا ً
وثيقـا ً بمـا تحـرص اململكة عىل
توفيره ألبنائهـا مـن فـرص
التنميـة ،وزيـادة رخـاء املواطن
وتوفير سـبل الحيـاة السـعيدة
لهـم ،فنالـت مكانتهـا علميـا ً
وثقافيـا ً وعمليـا ً واقتصاديـاً،
حتـى تبـوأت مكانـة رائـدة يف
مختلـف قطاعات العمـل ،وصار
لهـا حضورهـا ،وظهـر تفوقها
وتميزهـا يف مياديـن الرتبيـة

والتعليـم والصحـة واإلعلام
والثقافـة واالقتصـاد وقطاعـات
املـال واالسـتثمار ومؤسسـات
تقديـم الرعايـة االجتماعيـة
والخدمـات املختلفـة.
ومـن هـذا املنطلق لـم تغفل
رؤيـة اململكـة  2030وهـي
تتحـدث عـن مشـاركة املـرأة أن
توظيفهـا أصبح مـن رضوريات
الحيـاة بالنسـبة لهـا خاصـة
يف ظـل التغيرات االجتماعيـة،
والنقلات الحضاريـة املتالحقـة
التـي يعيشـها مجتمعنـا ،فمـن
خلال تعزيـز بيئـة تعليميـة
للمـرأة تتوافـق مـع متطلبـات
سـوق العمـل املتطـور ،ودعـم
مجـاالت تعليمية حديثـة ملواكبة
التطـور التكنولوجي املتسـارع،
يمكـن أن يتحقـق الكثير مـن
زيـادة تمكين املـرأة يف املجتمـع

أهم القرارات في العامين الماضيين
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺒﻨﺎت

ﺿﺒﻂ زواج
اﻟﻘﺎﺻﺮات

 12ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017

ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻔﻘﺔ

أول ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ

 31ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017

 07أﻏﺴﻄﺲ 2017

 27ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮارا ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺒﻨﺎت،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻓﻖ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ.

أﻗﺮت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 10
إﺟﺮاءات ﻟﻀﺒﻂ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات،
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺪﻣﺖ وزارة اﻟﻌﺪل
ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎت
واﻷﺑﻨﺎء.

ﻋﻴﻨﺖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
واﺷﻨﻄﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﺎﻋﺸﻦ،
ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻛﺄول
اﻣﺮأة ﺗﺘﻘﻠﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

أول ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

أول اﻣﺮأة ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دﺧﻮل اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻼﻋﺐ ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم

ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﺤﺮش

أﺻﺪر أﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة ،ﻗﺮارا ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﻠﺔ ﺑﻨﺖ
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻈﻬﺮ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة.

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺗﻤﺎﺿﺮ اﻟﺮﻣﺎح
ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن
ﺑﺬﻟﻚ أول اﻣﺮأة ﺗﺸﻐﻞ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻓﻲ 28
أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2017دﺧﻮل اﻟﻌﺎﺋﻼت
ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ.

وﺟﻪ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
ّ
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع
ﻧﻈﺎم ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش ،واﻟﺮﻓﻊ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﻼل  60ﻳﻮﻣﺎ.

ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺮأة
ﻟﻠﺴﻴﺎرة

 24ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018

ﺛﺎﻧﻲ ﺳﻴﺪة ﺑﻤﻨﺼﺐ
رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
 04ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018

أول ﺳﻔﻴﺮة
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺻﺪور أﻣﺮ ﺳﺎم ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻄﺒﻴﻖ
أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮور وﻻﺋﺤﺘﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺻﺪار رﺧﺺ
اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء

أﺻﺪر أﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺷﻤﺎم
اﻟﺸﻤﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻟﺸﻤﺮي،
أول ﺳﻴﺪة ﺗﻌﻤﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﻋﺮ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮة رﻳﻤﺎ ﺑﻨﺖ ﺑﻨﺪر ﺑﻦ
ﺳﻠﻄﺎن ،ﺳﻔﻴﺮة ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ.

 25أﺑﺮﻳﻞ 2018

 26ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2018

 12ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019

 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

كمـا حددتـه الرؤيـة.
ومـن جوانـب تمكين املرأة
السـعودية أيضا ً اهتمـام القيادة
بإيصالهـا إىل املناصـب القيادية،
وإتاحـة الفرصـة أمـام املبدعات
واملثقفـات واملميـزات منهـن
للمشـاركة يف النهضـة والبنـاء،
وتشـجيعهن على اإلنتـاج مـع
التمسـك بتقاليدهـن وحجابهـن
وعاداتهـن األصيلـة.
ومـن املتوقـع أن تشـهد
اململكـة مزيـدا ً مـن اإلنجـازات
على صعيـد تمكين املـرأة،
خاصـة مـع تزايـد عـدد اإلناث
يف التعليـم والتأهيـل والتدريب،
حيـث تشـكل املـرأة السـعودية
رافـدا ً مهمـا ً مـن روافـد نجـاح
الرؤيـة ،لرتتفـع مشـاركتها يف
قـوة العمـل إىل  % 30بحلـول
 2030وفقـا ً ملـا ذكرتـه الرؤية.

 30اليوم الوطني 89

العدد  25 | 97محرم  24 | 1441سبتمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

خادم الحرمين الشريفين داعم لكافة اإلنجازات التي تتحقق في مختلف الرياضات

استراتيجية لدعم األندية الرياضية بمبلغ  2.5مليار ريال
تعود بدايات الرياضة
يف اململكة إىل ما قبل 67عامً ا،
حني أنشئت أول إدارة
مسؤولة عن الرياضة عام
1372هـ املوافق 1952م
تابعة لوزارة الداخلية،
لتشهد بعدها تحوالت كربى
سوا ًء عىل املستوى اإلداري
املؤسساتي أو النقلة النوعية
يف الجهات ذات العالقة بها
من بنى تحتية ،ومنجزات
ً
وصول إىل الحضور
برشية
الوطني املتميز يف املنافسات
الخليجية ،والعربية،
واآلسيوية ،والدولية.
وحظيت الرياضة
باهتمام الحكومة الرشيدة
عىل مر عهود ملوك اململكة
 رحمهم الله  -حتى عهدخادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود  -حفظه الله  -الذي
أمر يف يناير 2015م بدعم
األندية الرياضية

بـ 10ماليني ريال لكل نادٍ
من أندية الدوري املمتاز،
وخمسة ماليني ريال لكل
نادي من أندية الدرجة األوىل،
ومليوني ريال لبقية األندية
املسجلة رسمياً.
ومنذ اطالق "رؤية
اململكة  "2030التي قدمها
سمو ويل العهد ،شهدت
الرياضة قفزة نوعية يف
الشكل واملضمون ،حيث
يجري العمل عىل تطوير
منظومتها كصناعة قائمة
بذاتها ،واالستثمار األمثل
للموارد والخربات وبناء
وتفعيل الرشاكات لخلق بيئة
رياضية جاذبة ومنتجة.
وأقرت الهيئة العامة
للرياضة العديد من القرارات
التي تسهم يف تطوير الرياضة
السعودية ،منها السماح
بمشاركة املواليد

باملسابقات السعودية،
والسماح للعائالت بدخول
املالعب.
كما كان امللك سلمان
بن عبدالعزيز داعمً ا قويًا
لكل اإلنجازات التي تتحقق
يف مختلف الرياضات سواء
عىل مستوى األندية أو عىل
املستوى الفردي داخل اململكة
أو خارجها.
ومؤخرا ً أعلن رئيس
الهيئة العامة للرياضة ،األمري
عبدالعزيز بن تركي الفيصل،
"اسرتاتيجية دعم األندية
الرياضية" ،بمبلغ يصل
إىل  2.5مليار ريال ،األمر
الذي من شأنه أن يفتح آفاقا
جديدة لألندية والرياضيني يف
اململكة.
وتدعم االسرتاتيجية أندية
الدوري السعودي للمحرتفني
بـ  1,64مليار ريال،

ضمن آلية تقوم عىل الدعم
املبارش ألندية دوري املحرتفني
بـ 50مليون ريال ،و20
مليون ريال للدعم املرتبط
بتطوير منظومة الحوكمة،
و 10ماليني ريال للدعم
املرتبط بتطوير البنية التحتية
واملنشآت لألندية ،ومليون
ريال للمباراة الواحدة ،للدعم
املرتبط بزيادة الحضور
الجماهريي يف املباريات
املستضافة ،و 5ماليني ريال
للدعم املرتبط بتنظيم فعاليات
مصاحبة للمباريات عىل ملعب
النادي املستضيف ،و 3ماليني
ريال للدعم املرتبط بزيادة
القاعدة واملشاركة الجماهريية
لألندية يف مختلف املناطق.
وستقدم اسرتاتيجية
دعم األندية حلوال شاملة
ومستدامة ،ملعالجة الوضع
الحايل لألندية السعودية،
ومساعدتها عىل القيام بدورها
املأمول يف

خدمة الرياضة السعودية.
وتشمل االسرتاتيجية
تحت مظلتها آلية دعم أندية
دوري األمري محمد بن سلمان
للدرجة األوىل ،والدرجتني
الثانية والثالثة ،بمبلغ 171
مليون ريال.
وسيتم تقديم دعم
مبارش ألندية دوري األمري
محمد بن سلمان للدرجة
األوىل بمبلغ  80مليون ريال
تقسم بالتساوي بني األندية
العرشين.
وستحظى أندية دوري
الدرجة الثانية بدعم مبارش
بقيمة  36مليون ريال تقسم
بالتساوي بني األندية الـ،24
فيما تحصل أندية دوري
الدرجة الثالثة عىل  55مليون
ريال تقسم بالتساوي بني

 110أندية.
وتهدف االسرتاتيجية
إىل "االهتمام بمستقبل
الرياضة السعودية وتحقيق
االستدامة اإلدارية واملالية لها،
برياضاتها املختلفة".
ومن أهداف االسرتاتيجية،
تطبيق نظام حوكمة فعال
يساهم يف تطور األندية
عىل الصعيدين الريايض
واإلداري ،ورفع مستوى
الرياضة السعودية بمختلف
أنواعها لتنافس عىل أعىل
املستويات العاملية ،وتثبيت
آلية الدعم املايل وتوزيعه وفق
أطر واضحة تضمن تطور
عمل األندية واستدامتها،
وتعزيز القطاع الريايض ككل
واالستثمار فيه كقطاع أسايس
للمملكة.
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ﻓﻬﺪ ﺑﻦ وازع ﺑﻦ ﻧﻮﻣﻪ

ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10301 :
bin.nomah@qu.edu.sa
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺟﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10302 :
h.alawji@qu.edu.sa

لماذا والء الشعب السعودي غير؟
االختلاف سـنة مـن سـنن
اللـه جـل وعلا يف خلقـه ،قـال
تعـاىل( :وَ َلـوْ َشـا َء َربُّـ َك َلجَ عَ َل
ـاس أُمَّ ً
ـة وَاحِ ـ َد ًة َ
وَل يَ َزالُ َ
الن َّ َ
ون
م ْ
َ
ُختَلِفِ ني) ،ولـذا فإن املجتمعات
تختلـف فيمـا بينهـا بحسـب
عاداتهـا وتقاليدهـا وموروثاتها
الحضاريـة والثقافيـة ،وهـذا
االختلاف يشـكل وعيـا جمعيا
لـدى كل شـعب مـن شـعوب
األرض ،وهـذا الوعـي بالرضورة
لـه بديهياتـه ومسـلماته التـي
يسـتقيها مـن دينـه ورشيعتـه
يف املقـام األول ،ثـم مـن تاريخه
ونضالـه والتضحيـات التـي
قدمتهـا األجيـال املتعاقبـة يف
سـبيل بنـاء الوطـن ،وهـذه
املسـلمات والبديهيـات ال يقبـل
الشـعب التنـازل عنهـا أو
املسـاس بهـا بـأي حـال مـن
األحـوال.
وعندمـا نتحـدث عـن
الـوالء واالنتمـاء لـدى املواطـن
السـعودي ،نجـد أنـه مختلـف
بشـكل واضـح عـن غيره مـن
الشـعوب يف والئـه وانتمائـه
ألرض هـذا الوطـن املقدسـة،
ولقيادتـه الرشـيدة ،وإلرثـه
الحضـاري الذي يعتـز ويفتخر
بـه ،وهـذا الـوالء واالنتمـاء من
املسـلمات والقيـم املغروسـة يف
نفوس أبناء الشـعب السـعودي
بـكل فئاته منـذ الصغـر ،مثلها
مثـل باقـي مسـلمات حياتـه
األساسـية التـي ال غنـى عنهـا
وال تفريـط فيها ،وتجـده يف كل
أحوالـه مسـتعدا للدفـاع عنهـا
والتضحيـة بالغـايل والنفيـس
يف سـبيل تحقيـق هـذه القيـم

الخالـدة يف كافة نواحـي الحياة.
ويبـدأ غـرس هـذه القيـم
واملسـلمات يف أبنـاء هـذا
الشـعب منـذ نعومـة أظفارهم،
حيـث تعـزز كل أرسة سـعودية
وتؤكـد وتوطـد هذه املسـلمات
يف أبنائهـا ،وترسـخ يف أنفسـهم
مكانـة وقيمـة تـراب هـذه
األرض الطاهـرة املقدسـة التـي
ال تضاهيهـا قيمـة ،وتهـون يف
سـبيل الحفـاظ عليهـا وعلى
تماسـكها وأمنهـا وأمانها قيمة
األرواح ،وقـد سـمعنا جميعـا
كأبنـا ٍء لهـذا الوطـن أحاديـث
وكلمـات وحكايـات مـن آبائنـا
وأجدادنـا عـن بطولـة وجهـاد
وفدائيـة املؤسـس امللـك عبـد
العزيـز بـن عبـد الرحمـن آل
سـعود ورجالـه الذيـن وحـدوا
شـتات هـذا الوطـن تحـت راية
التوحيـد التـي علـت خفاقـة
منذ ذلـك اليـوم قبـل  89عاما،
وسـتبقى بـإذن اللـه عاليـة
خفاقـة إىل أن يـرث اللـه تعـاىل
األرض ومـن عليهـا.

ويتواصـل تعزيـز هـذه
املسـلمات يف املجالـس العامـة
والخاصـة ،فحيثمـا تنقلـت بني
مناطق السـعودية ومحافظاتها
شـماال وجنوبـا ورشقـا وغربـا،
وجـدت أن قيمة الـوالء واالنتماء
حـارضة يف كل حديـث ويف كل
نقـاش ويف كل مناسـبة حتـى
يف مجالـس األفـراح واألعيـاد،
وتجد الرجـل واملـرأة ،والصغري
والكبير يتغنـى بالكلمـات التي
يكتبهـا الشـعراء يف قصائدهـم
ويعبرون فيهـا عـن حبهـم
وعشـقهم لهـذا الوطـن.
ولـذا فـإن والء السـعودي
غير ..ألن املواطـن واملواطنـة
السـعوديني جعلـوا منـه قيمـة
مسـلم بها ال يتنازلـون عنها أبدا
مهما تغيرت وتبدلـت الظروف
يف هـذا الزمـن أو غيره ،سـواء
كانـت ظـروف اقتصاديـة أو
سياسـية أو غريهـا ،فتجده أول

ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧﺮاج

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺴﺎﻧﻲ

مـن يعيل هـذه القيمة يف نفسـه
ويف نفـس أبنائـه ونفـس مـن
حولـه ،وأول مـن يدافـع عـن
وطنـه.
فالسـعودي يف هـذا الوطن
مهمـا اختلـف موقعـه أو
منصبـه قـد جعـل مـن نفسـه
جنديـا خادمـا لهـذا الوطـن،
خادمـا لعرضه وأرضـه ،خادما
لقيادتـه الرشـيدة ،محـاوال
دائمـا إبراز هـذه القيمـة بعزة
وافتخـار يف كل مـكان ،ويف كل
محفـل يف الداخـل والخـارج،
ويف أي بقعـة مـن بقـاع الدنيا،
فتجـده دائمـا يعـول على هذه
القيمـة التـي تربى ونشـأ عليها
وأصبحـت سـمة عامـة يف أبناء
هـذا الشـعب.
وقـد تنامـى هـذا الشـعور
وازداد مـع مرور السـنوات منذ
عهـد امللـك املؤسـس وأبنائـه
مـن بعـده امللـك سـعود ،وامللك
فيصـل ،وامللـك خالـد ،وامللـك
فهـد ،وامللـك عبـد اللـه ،وصوال
إىل العهـد الحـايل يف ظل حكومة
خـادم الحرمني الرشيفين امللك
سـلمان بـن عبـد العزيـز –
حفظـه اللـه – الـذي ننعـم يف
عهـده بالعـزة والرفعـة ،وقائد
التغيير صاحـب السـمو امللكي
ويل العهـد األمير محمـد بـن
سـلمان – حفظـه اللـه – الذي
بعـث همـة الشـباب يف ربـوع
هـذا الوطـن ،ليؤصـل هـذا
االعتـزاز والفخـر يف نفوس هذا
الشـعب العظيـم.

فهد بن وازع بن نومه
المشرف العام على اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
رئيس التحرير

m.ahmasani@qu.edu.sa
إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺨﺘﺎور
ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10306 :
kbakhtar@qu.edu.sa
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻦ دﺑﻴﺲ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﺮﺗﻲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻨﻴﻢ
رﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻤﻠﻴﺪاء
إﻳﻤﻴﻞnews@qu.edu.sa :
ﺗﻮﻳﺘﺮ@qunewspaper :
ﻛﺎﻓﺔ اﻵراء اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ
وﻻ ﺗﻌﻜﺲ رأي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
أو ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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