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�صاحب  ع�صري  منطقة  �أم���ري  ثمن 
�ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم�����ري ف��ي�����ص��ل بن 
خ��ال��د ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل����دور �ل��ذي 
يف  �ل�صتثمارية  �مللتقيات  ب��ه  ت��ق��وم 
ودفع  �لقت�صادية،  �حلركة  تن�صيط 
�لتنمية للأمام، مبينا �صموه  عجلة 
�ل�صناعي هو حلم ع�صري  �ملجال  �أن 

�لقادم. 
و�أع����رب ���ص��م��وه خ���لل رع��اي��ت��ه، 
م�صتقبل  ملتقى  �أبها،  ق�صر  بفندق 
�ل�صتثمار �ل�صناعي مبنطقة ع�صري 
)ع�������ص���ري ت��ت��ج��ه ن���ح���و �ل��ت�����ص��ن��ي��ع(، 
�حلركة  تنمية  يف  �لكبري  �أم��ل��ه  ع��ن 
باملنطقة،  �ل�صناعية  �ل�صتثمارية 
و����ص��ت��ف��ادة �أب��ن��ائ��ه��ا ���ص��ب��اب��ا و���ص��اب��ات 
من �حل��ر�ك �لقت�صادي �ل��ذي متر 
توفري  و�أن  �صيما  »ل  �مل��ن��ط��ق��ة،  ب��ه 
�ل���ق���رو����ض �ل����لزم����ة ل��ل��ر�غ��ب��ن يف 
�ل����ص���ت���ث���م���ار ����ص���ت���ذل���ل �ل���ك���ث���ري م��ن 

�لعقبات �لتي تقف �أمامهم«. 
جمل�ض  رئي�ض  �أك���د  جهته  م��ن 
ب��امل��م��ل��ك��ة رئي�ض  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��غ��رف 
غرفة �أبها، �ملهند�ض عبد�هلل �ملبطي، 
�مللتقيات  �أه���م  م��ن  ي��ع��د  �مللتقى  �أن 
�ل��ت��ن��م��وي��ة يف ت��اري��خ ع�����ص��ري يف ظل 
�ل����دع����م �ل���ك���ب���ري �ل������ذي حت���ظ���ى ب��ه 
�مل��ن��ط��ق��ة يف �مل���ج���ال �ل�����ص��ن��اع��ي من 
لدن خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك 
�صعود  �آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن  ع��ب��د�هلل 

�أ�صوة ببقية مناطق �ململكة.
ون���ب���ه �مل���ه���ن���د����ض �مل���ب���ط���ي �إل����ى 
�ل�صناعية  �ملنطقة  تد�صن  �أه��م��ي��ة 
�ل��ث��ان��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، �ل��ت��ي 
من  �لكثري  ��صتقطاب  على  �صتقوم 
للمنطقة،  �جل��دي��دة  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت 
�أهمية  على  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف  م�صدد� 
�لد�خلة  �ل�صتثمار�ت  يف  �لتجديد 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة و�لب���ت���ع���اد ع���ن حم��اك��اة 
�مل�����ص��ان��ع �مل����وج����ودة؛ لإي���ج���اد قيمة 

م�صافة للمنطقة. 
�أل��ق��ى �مل��دي��ر �لعام  يف �ل�����ص��ي��اق، 
ل��ه��ي��ئ��ة �مل����دن �ل�����ص��ن��اع��ي��ة وم��ن��اط��ق 
�لر�صيد  ���ص��ال��ح  �مل��ه��ن��د���ض  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
تعي�صه منطقة  فيها مبا  �أ�صاد  كلمة 
�ل��ر�ه��ن م��ن نقلة  �ل��وق��ت  ع�صري يف 
و�لتطور  �لتنمية  يف  جديدة  نوعية 
بف�صل �هلل عز وجل، ثم بجهود �صمو 
�أمري �ملنطقة �لذي ل ياألو جهد� يف 
�إلى  فيها  �لتطور  عجلة  دف��ع  �صبيل 

�لأمام. 
ي��اأت��ي  �مللتقى  ه���ذ�  �أن  و�أو����ص���ح 

ل��ي��ج��ع��ل م���ن م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري رق��م��ا 
م��ه��م��ا مل�����ص��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة يف �مل��م��ل��ك��ة 
ب���ق���ي���ادة ق���ائ���ده���ا خ������ادم �حل���رم���ن 
»فقد   ،- �هلل  حفظه   – �ل�صريفن 
�ململكة  يف  �ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  حقق 
�لتنمية  خ��ط��ة  يف  ملحوظا  ت��ط��ور� 

�لتا�صعة«. 
�إل�����ى ذل�����ك، ق����دم �مل���دي���ر �ل��ع��ام 
�إب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور  �لت�صليف  لبنك 
منطقة  لأه��ايل  مباركته  �حلني�صل 
ع�����ص��ري مب��ن��ا���ص��ب��ة �إن�������ص���اء �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل�صناعية �لثانية ، �صائل �هلل �لعلي 
تنمية  يف  ثمارها  ت��وؤت��ي  �أن  �لقدير 

�ل�����ص��ن��اع��ة؛ م��ع��ت��ر� �إي���اه���ا �ل��ع��م��ود 
الفقري لأي ن�صاط اقت�صادي.

و�أ���������ص��������اف »ي���������ص����ه����م �ل���ب���ن���ك 
�ل�صعودي للت�صليف و�لدخار يف دعم 
�مل�صاريع �ملهمة على م�صتوى �ململكة، 
ل �صيما يف �ملناطق �لأقل منو�، �لتي 
�إل���ى �ل��دع��م ب��ه��دف تنميتها  حت��ت��اج 
وتن�صيط �حلركة �ل�صتثمارية فيها. 
يف ختام �حلفل، كرم �صمو �أمري 
ع�����ص��ري �مل�����ص��ارك��ن و�مل��ت��ح��دث��ن يف 
ملتقى م�صتقبل �ل�صتثمار �ل�صناعي 
يف �مل��ن��ط��ق��ة، و�ل������ذي ك����ان ب��ع��ن��و�ن 
كما  �لت�صنيع«،  نحو  تتجه  »ع�صري 

�ملبطي  �مل��ه��ن��د���ض  م��ن  ���ص��م��وه  ت�صلم 
درعا تذكاريا بهذه �ملنا�صبة.

ت��و����ص��ل��ت جل�صات  ذل���ك  ع��ق��ب 
دور  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  م�صلطة  �مل��ل��ت��ق��ى 
�جلهات �حلكومية يف �إن�صاء وتطوير 
�ملدينة �ل�صناعية �لثانية، و�لفر�ض 
�ل�صناعية، ودور �أن�صطة �لتقيي�ض يف 
و�ملقومات  و�لأ�ص�ض  �ل�صناعة،  دعم 
�ل�صناعية،  �ملنطقة  �أر���ض  �لفنية يف 
يف  لل�صتثمار  �مل�صتقبلية  و�ل��روؤي��ة 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، وذل�����ك مب�����ص��ارك��ة 
�لقت�صادين  �خل��ر�ء  من  �لعديد 

و�جلهات �حلكومية ذ�ت �لعلقة.

خالل رعايته ملتقى »عسير تتجه نحو التصنيع« 

أمير عسير الصناعة حلم المنطقة القادم

مخالفاتتعليممرورصحة

أساسيات طب األسرة.. 
في دورة

ب��ع�����ص��ري، يف  �ل�����ص��ح��ة  ف����رع وز�رة  ن��ظ��م 
مقره، �لدورة �لتعريفية لأ�صا�صيات طب 
�لأ�صرة، �ملعتمدة من هيئة �لتخ�ص�صات 
�لرتقاء  �إل��ى  تهدف  و�لتي  �ل�صعودية، 
طب  تخ�ص�ض  يف  �لأ�صا�صية  ب��امل��ه��ار�ت 
�لأ����ص���رة. و���ص��م��ل��ت �ل�����دورة ور�����ض عمل 
و�ل�صت�صار�ت  �لأ�صرة،  طب  �أ�ص�ض  حول 
و��صتهدفت  �لفعال،  و�لت�صال  �لطبية، 
�لأط����ب����اء �جل�����دد يف م���ر�ك���ز �ل��رع��اي��ة 

�ل�صحية، و�لبالغ عددهم 25 طبيبا. 

تقليص المسافة 
بين أبها والخميس 

�صعيا �إلى �حلد من �لختناقات �ملرورية 
على �لطريق �لر�بط بن �أبها وخمي�ض 
بتنظيم  ع�صري  �أم��ان��ة  ق��ام��ت  م�صيط،  
حركة �ل�صري يف هذ� �ل�صارع من خلل 
�ل�صري  لي�صتغرق  �مل���رور  �إ���ص��ار�ت  �إل��غ��اء 
ياأخذ  كان  �أن  بعد  �صاعة فقط  ربع  فيه 
�أبها  �أن �مل�صافة بن  �صاعة كاملة. يذكر 
م��ر�،  كيلو   27 تبلغ  م�صيط  وخمي�ض 
وك�����ان ����ص���ارع �مل���ل���ك ف��ه��د �ل���ر�ب���ط بن 
�ملدينتن ي�صهد �صابقا �زدحاما مروريا. 

265 ألف طالب وطالبة 
يحتفلون باليوم الوطني 

�أك���ر م��ن 265  �مل��ق��ب��ل  يحتفل �لث��ن��ن 
ع�صري  منطقة  يف  وطالبة  ط��ال��ب  �أل���ف 
ب��رن��ام��ج �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي. و�أك���د �ملدير 
جلوي  �لأ�صتاذ  و�لتعليم  للربية  �لعام 
�إد�رت������ه  �أن   ، ك���رك���م���ان  �آل  حم��م��د  ب���ن 
�لر�مج  �صتنفذ منظومة متكاملة من 
باليوم  بالحتفاء  �خلا�صة  و�لفعاليات 
�لوطني، وت�صعى من خللها �إلى تعزيز 
�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�لن���ت���م���اء �ل��وط��ن��ي 

وتذكري جميع �لن�ضء بحق �لوطن.

تغريم 335
 محال مخالفا 

�أ�����ص����درت جل��ن��ة �ل��ن��ظ��ر يف �مل��خ��ال��ف��ات 
مبديرية �لدفاع �ملدين مبنطقة ع�صري 
�لعام �حل��ايل، 335 خمالفة  بد�ية  منذ 
لعدد  �ل�صلمة  ومتطلبات  ل�صر�طات 
م���ن �مل��ن�����ص��اآت �ل���ت���ج���اري���ة، ب��ق��ي��م��ة 683 
�أل���ف ري���ال. �أو���ص��ح ذل��ك م��دي��ر �ل��دف��اع 
ر�فع  بن  �للو�ء حممد  باملنطقة  �ملدين 
�ل�صهري، م�صري� �إلى �أن ر�صد �ملخالفات 
ج���اء �إث����ر �جل�����ولت �مل��ي��د�ن��ي��ة لأع��م��ال 

�ل�صلمة و�لإ�صر�ف �لوقائي.

لقطات

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين
انطالق المؤتمر العالمي 

الثاني لطب الحشود
حتت رعاية خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �صعود 
،حفظه �هلل، �نطلق، �أم�ض يف �لريا�ض، �ملوؤمتر �لعاملي �لثاين لطب �حل�صود، 

�لذي تنظمه وز�رة  �ل�صحة وي�صتمر ثلثة �أيام.
و�أو�صح معايل وزير �ل�صحة �لدكتور عبد�هلل بن عبد�لعزيز �لربيعة، 
�أن رعاية خادم �حلرمن �ل�صريفن، حفظه �هلل، للموؤمتر؛ جت�صد حر�صه 
توليه  �ل��ذي  �لكرمي  �لدعم  مثمنا  �ل�صحي،  بالقطاع  �ملتو��صل  و�هتمامه 
�لرعاية  لتوفري  �ل�صحية  للخدمات  �ل�صريفن  �حل��رم��ن  خ��ادم  حكومة 

�لطبية للمو�طنن و�حلفاظ على �صحتهم و�صلمتهم.
�ل��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  م��ن  لل�صحة  وزي����ر�   15 �مل���وؤمت���ر،  يف  وي�����ص��ارك 
وباك�صتان،  وماليزيا،  وتركيا،  وكند�،  وكوبا،  وفرن�صا،  و�أمريكا،  �خلليجي، 
�لعام  �لأم��ن  م�صاركة  �ملوؤمتر  ي�صهد  كما  �جلنوبية.  وكوريا  و�ندوني�صيا، 
جلامعة �لدول �لعربية �لدكتور نبيل �لعربي، و�لأمن �لعام ملجل�ض �لتعاون 
و�ملديرة  �ل��زي��اين،  ر��صد  بن  �للطيف  عبد  �لدكتور  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
�لعامة ملنظمة �ل�صحة �لعاملية....، و�لعديد من �خلر�ء يف جمال �ل�صحة.

�ملوؤمتر زيادة فاعلية �لإج��ر�ء�ت �ل�صحية �لتي يتم �تخاذها  ويناق�ض 
و�حل��ج،  �لعمرة  مو��صم  خ��لل  �لب�صرية  و�حل�صود  �لتجمعات  مع  للتعامل 
نوعها  يف  فريدة  جتربة  لكونها  �حلج  مو�صم  يف  �ململكة  جتربة  م�صتعر�صا 
على �عتبار �أنها تدير �أكر من مليوين حاج يف نطاق جغر�يف وزمني حمدد، 
مما جعلها مثال يحتذى به، �إ�صافة �إلى �إلقاء �ل�صوء على �لتجارب �لعلمية 

و�لعملية �لتي �صبق �لتعامل معها يف ظروف م�صابهة

»إبصار« تبحث توسيع برامج 
مكافحة العمى

�لب�صرية،  �لإع��اق��ة  وخ��دم��ة  للتاأهيل  �إب�����ص��ار  جمعية  �إد�رة  جمل�ض  بحث 
تنفيذ  �إمكانية  علي،  حممد  �أحمد  �لدكتور  �لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  برئا�صة 
مغربي   م�صت�صفيات  مع  بالتعاون  �لطبية«  �إب�صار  »قافلة  ت�صيري  �إج���ر�ء�ت 
نطاق خدمات  لتو�صيع  �ل�صحة  ب���وز�رة  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن  �إ���ص��ر�ف  حت��ت 
�للجنة  يف  ع�صويتها  �صمن  �جلمعية  تنفذها  �لتي  �لعمى  مكافحة  بر�مج 

�لوطنية ملكافحة �لعمى.
ت��اأت��ي ه���ذه �خل��ط��وة حتقيقا ل��ه��دف م��ب��ادرة �ل���روؤي���ة 2020 �حل���ق يف 
�لإب�صار للجميع، ودعما للتنمية �ل�صحية ومكافحة �أمر��ض �لعمى �ملمكن 
م�صاعدة  �إل��ى  �لر�مية  و�لإن�صانية  �لجتماعية  �لأن�صطة  �صياق  يف  تفاديه 

�لفقر�ء و�ملحتاجن من ذوي �لإعاقة �لب�صرية.



للمملكة  و�لثمانن  �لثالثة  �لوطني  �ليوم  ذك��رى  مبنا�صبة 
من�صوبي  جميع  و����ص��م  با�صمي  �أرف����ع  �ل�����ص��ع��ودي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
ومن�صوبات  جامعة �مللك خالد �أ�صمى �آيات �لتهاين �إلى مقام 
�لعزيز  عبد  ب��ن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�صريفن  �حل��رم��ن  خ��ادم 
و�صمو ويل عهده �لأمن �لأمري �صلمان بن عبد �لعزيز، و�إلى 
�صمو �لنائب �لثاين لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء  �لأمري مقرن بن 

عبد �لعزيز حفظهم �هلل جميعا. 
هي  عام  كل  بها  نحتفل  �لتي  �خلالدة  �لذكرى  هذه  �إن 
ق�صة كفاح، وملحمة بطولة، و�صاهد ت�صحية، بطلها موؤ�ص�ض 
�مللك عبد�لعزيز بن عبد  ب��اإذن �هلل،  له  �ملغفور  �لبلد،  هذه 
�لرحمن طيب �هلل ثر�ه، �لذي جمع �صتات هذه �لبلد ، حتت 
و�أق��ام جمدها على كتاب �هلل و�صنة  �لتوحيد �خلالدة،  ر�ي��ة 
نبيه �صلى �هلل عليه و�صلم، فقامت دولة حديثة �تخذت لها 
هاديا  و�لتنمية  �لعلم  ومن  ود�صتور�،  منهجاً  �لوحين  من 

ونور�.
نحدث  �أن  يفوتنا  ل  �لبلد  ه��ذه  توحيد  ذك��رى  يف  �إننا 
ب��ن��ع��م �هلل ع��ل��ي��ن��ا �إذ وه��ب��ن��ا ق����ادة ح��ك��م��اء وم��ل��وك��ا �أوف���ي���اء، 
بالغة،  بحكمة  وطننا  يف  �لتنمية  دف��ة  ق��ي��ادة   على  تعاقبو� 
�إلى عهد خادم  �ملوؤ�ص�ض رحمه �هلل  وروؤى �صديدة، منذ عهد 
�حلرمن �ل�صريفن �أيده �هلل، �لذي �صار بالبلد على خطى 
نحن  وه��ا  م�صطردة،  وحنكة  معتدلة،  ب�صيا�صة  �صبقه،  من 
على �إثر ذلك نعي�ض يف �أمن يفتقده �لكثريون حولنا، ورغد 
ين�صده �لآخرون بجو�رنا، ووحدة و�جتماع غاب عن كثري من 

�ملجتمعات بقربنا .
�لعهد  ه��ذ�  يف  �لبلد  تعي�صها  �لتي  �لتنمية  �صو�هد  �إن 
بن  �مللك عبد �هلل  �ل�صريفن  خ��ادم �حلرمن  �ل��ز�ه��ر، عهد 
وكان  و�مل��ك��ان،  �لإن�صان  �صملت  قد  �هلل،  حفظه  �لعزيز   عبد 
لتعليم �لإن�صان وتنميته وتطويره �أوفر �حلظوظ، فات�صعت 
رقعة �لتعليم �لعام و�لعايل، و�زد�د دعم ميز�نياته، وتو�صعت 
�بتعاث  برنامج  �أكر  �أ�صبح  �لبتعاث �خلارجي حتى  بر�مج 
ب��اأن  �إمي���ان قيادتنا  �ل��ع��امل، وك��ل ذل��ك نابع م��ن  حكومي يف 
ينقطع،  ل  �ل��ذي  �ل�صتثمار  ه��ي  وتطويره  �لإن�����ص��ان  تنمية 

و�لروة  �لتي ل تن�صب.
و�لمتنان  �ل�صكر  �أرف��ع  �أن  �إل  �ملقام  ه��ذ�  ي�صعني يف  ول 
يف  وتقدمه  قدمته  ما  كل  على  �ملباركة  �لبلد  ه��ذه  لقيادة 
على  ي��دمي  �أن  �هلل  �صائل  ورفاهيته،  �مل��و�ط��ن  تنمية  �صبيل 
و�لأم��ان و�ل�صتقر�ر يف ظل قيادة  �لأم��ن  نعمة  �لبلد  هذه 
خادم �حلرمن �ل�صريفن وويل عهده �لأمن و�صمو �لنائب 
�أزجى عظيم �صكره لأمري منطقة  �لثاين حفظهم �هلل، كما 
ع�صري �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري في�صل بن خالد بن عبد 
�صموه، منطقة ع�صري عموما  به من قبل  ملا حظيت  �لعزيز 
دوؤوب��ة  ومتابعة  حر�ض  من  خ�صو�صا،  خالد  �مللك  وجامعة 

ودعم ل ينقطع. 
�أبناء وبنات هذ� �لوطن �لكرمي  �أهنئ كافة  ويف �خلتام، 
مبرور 83 عاما على ذكرى �لتوحيد �ملجيد.. �أد�م �هلل بلدنا 

�صاخمة �آمنة وحفظها من كل �صّر ومكروه. �آمن.

رؤية

اليوم الوطني: 
مسيرة عطاء 

وقصة وفاء

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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القنصل األميركي تزور الجامعة
�صار� كا�صر«، �جلامعة �صمن برنامج  »�آن  �لعام لل�صفارة �لأمريكية،  �لقن�صل  ز�رت 
زيارتها �إلى منطقة ع�صري. ور�فق »كا�صر« يف �لزيارة كل من مديرة مكتب �ل�صوؤون 
كري�صتي  �لأم��ريك��ي��ة،  �ملتحدة  للوليات  �لعامة  بالقن�صلية  و�لإع��لم��ي��ة  �لثقافية 
علي  �لأم��ريك��ي،  �لكوجنر�ض  مكتبة  وممثل  �لثقافية  �ل�صوؤون  وم�صاعد  و�تينك�ض، 

عبد�جلليل �لغ�صبان.
�لدكتور  �لعلمي  و�لبحث  �لعليا  لد�ر�صات  �جلامعة  وكيل  ��صتقبالهم  يف  وك��ان 
�ل�صعودية  �جل��ام��ع��ات  ب��ن  �ل��ت��ع��اون  �صبل  �لقن�صل  م��ع  ناق�ض  �ل���ذي  ط��اه��ر  �أح��م��د 

�لأمريكية و�لتعليم �لعايل، وتبادل �خلر�ت يف جمال �لأبحاث و�لدر��صات.
 كما تناول �للقاء �أهمية �لبحوث يف رقي �ملجتمع وبنائه ب�صكل �صليم، متفقن 

على �أن �جلامعة هي �لتي حتمل �لعبء �لأكر يف ذلك.
 عقب ذلك، ز�رت »كا�صر« كلية طب �لأ�صنان وكان يف ��صتقبالها وكيل كلية طب 
�إمكانيات �لكلية  �أطلعها و�لوفد �ملر�فق لها على  �إبر�هيم �ل�صهر�ين، حيث  �لأ�صنان 

و�لعياد�ت ومعامل تدريب �لطلب.  
سلمان العلي

أحمد العياف

�لأ�صتاذ  و�صع معايل  مدير �جلامعة 
�ل���دك���ت���ور ع���ب���د �ل���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
�ل��د�ود، �جلامعة مبن فيها من كو�در 
ب�صرية ومادية، حتت معونة �جلمعية 
�لزهامير،  ملر�ض  �خلريية  �ل�صعودية 
م����وؤك����د� ت��رح��ي��ب��ه��ا ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة �أي 

منا�صبة ترغب يف �إقامتها باملنطقة. 
ج����������اء ذل����������ك خ����������لل �ل���ك���ل���م���ة 
�لفتتاحية ملعاليه يف �للقاء �لتعريفي  
�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي و�ل����ت����وع����وي ع����ن م��ر���ض 
»�ل����زه����امي����ر« �ل������ذي ن��ظ��م��ت��ه ع���م���ادة 
بالتعاون  باجلامعة  �ل��ط��لب  ���ص��وؤون 
مع �جلمعية �ل�صعودية �خلريية ملر�ض 

�لزهامير يف 1434/11/5.
�ل��د�ود ب�صيوف �جلامعة  ورح��ب 
يف �ل���ل���ق���اء �ل��ع��ل��م��ي، وق������ال« ت��ت�����ص��رف 
اجلامعة با�صت�صافة ن�صاط من اأن�صطة 
ملر�ض  �خل��ريي��ة  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �جلمعية 
�ل��زه��امي��ر �إمي��ان��ا منها ب��اأه��م��ي��ة دع��م 
ملجتمعنا  تقدمه  ومب��ا  �جلمعية  ه��ذه 
ومم��ل��ك��ت��ن��ا �حل���ب���ي���ب���ة ب���ق���ي���ادة خ����ادم 
�حلرمن �ل�صريفن و�صمو ويل عهده 

�جلامعة  مدير  و�صكر  �ملنطقة«.  ه��ذه 
�جلمعية وجميع �لعاملن فيها وخ�ض 
�جلمعية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  بال�صكر 
�صاحب �ل�صمو �لأمري �صعود بن خالد 
���ص��م��وه �صاحبة  ون��ائ��ب��ة  ع��ب��د �هلل  ب��ن 
حممد  بنت  م�صاوي  �لأم���رية  �ل�صمو 
بن عبد �هلل بن عبد �لرحمن، على ما 
يبذلنه من جهد، وقال« نحن يف �أم�ض 

�حلاجة �إلى �أن ن�صلط �ل�صوء على هذ� 
و�صفى  منه  و�إياكم  �هلل  عافانا  �ملر�ض 
جميع من �أ�صيب به، و�أ�صاأل �هلل تعالى 
�لتوفيق للجميع، ون�صكر عمادة �صوؤون 
�لطلب باجلامعة وكل من لهم �صلة 

بهذ� �لتنظيم«.
ث���م ب�����د�أت �مل��ح��ا���ص��رة �ل��ت��وع��وي��ة 
�ل��ت��ي ق��دم��ه��ا ����ص��ت�����ص��اري ط���ب نف�ض 
�لطبية  ف��ه��د  �مل��ل��ك  مب��دي��ن��ة  �مل�صنن 
رئ���ي�������ض جل���ن���ة م���ق���دم���ي �ل���رع���اي���ة يف 
�جل��م��ع��ي��ة ع�����ص��و �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ل����دك����ت����ور ف���ه���د �ل����وه����اب����ي، وحت����دث 
و�أ�صبابه  �ل��زه��امي��ر  م��ر���ض  ع��ن  فيها 
وكيفية  ومر�حله  وعلماته  وماهيته 
ت�صخي�صه و�مل�صاعدة �لتي يحتاج �إليها 

�مل�صاب بهذ� �ملر�ض.
تاأتي يف  �ملحا�صرة  ه��ذه   �أن  يذكر 
�لذي  �لتوعوي  �لرنامج  �أن�صطة  �إطار 
ت��ب��ن��ت��ه �جل��م��ع��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة �خل��ريي��ة 
�أك��ر  �إل���ى  �ل��زه��امي��ر، للو�صول  مل��ر���ض 
قاعدة ممكنة من �ملجتمع بالتعاون مع 
لرفع  و�لأه��ل��ي��ة  �حلكومية  �جل��ام��ع��ات 
م�صتوى �لوعي باملر�ض وح�صد �مل�صاندة 

�ملجتمعية لر�صالة �جلمعية.

�لأمن و�صمو �لنائب �لثاين، خططنا 
لأن يح�صر  بيننا �أمري منطقة ع�صري 
في�صل  �لأم���ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 
�أن م�����ص��اغ��ل ���ص��م��وه مل  �إل  ب��ن خ��ال��د، 

متكنه من ح�صور �للقاء«.
و�أ�صاف« ن�صكر �أمري �ملنطقة على 
دعمه لهذه �جلمعية و�إتاحة �لفر�صة 
يف  مفيد  علمي  ن�صاط  لها  يكون  لأن 

الداود يعلن مساندة الجامعة لجمعية مرضى الزهايمر

علي آل سعيد 

ز�ر معايل نائب وزير �لتعليم �لعايل 
�ل��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�صيف 
ج��ن��اح ك��ل��ي��ة ط��ب �لأ���ص��ن��ان مبلتقى 
�إ���ص��ه��ام م���ر�ك���ز �ل��ت��م��ي��ز �ل��ب��ح��ث��ي يف 
�أق��ي��م مبقر  �ل��ذي  �مل��ع��ريف  �لقت�صاد 
�لوز�رة بالريا�ض حتت رعاية معايل 
ك��ان يف  �ل��ع��ايل، حيث  �لتعليم  وزي��ر 
����ص��ت��ق��ب��ال��ه م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة 
�لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ع��ب��د �ل��رح��م��ن 
�ل�����د�ود �ل���ذي ق���دم  ل��ه م��وج��ز� عن 
م�����ص��ارك��ة �جل��ام��ع��ة يف �مل��ل��ت��ق��ى من 
خ���لل م��رك��ز �لأب���ح���اث �ل���و�ع���دة يف 
و�لفكن  �ل��وج��ه  ت�صوهات  ع��لج��ات 

بكلية طب �لأ�صنان.
م���ن ج��ه��ت��ه �أ�����ص����ار ع��م��ي��د كلية 
ط����ب �لأ�����ص����ن����ان ب���اجل���ام���ع���ة، م��دي��ر 

و�لفكن �صارك يف �مللتقى من خلل 
يف  �ملتمثلة  منجز�ته  بع�ض  ع��ر���ض 
ن�صر  مت  �أن���ه  مبينا  �لعلمي،  �لن�صر 

�أب���ح���اث يف جم���لت علمية  خ��م�����ص��ة 
متخ�ص�صة، �إ�صافة �إلى قبول �أبحاث 
�إق��ام��ة ثماين ور���ض  �أخ���رى، كما مت 
عمل تخدم �أهد�ف وتطلعات �ملركز، 
ع���دة حملت  �مل��رك��ز  تنفيذ  ب��ج��ان��ب 
م��ن 100  �أك��ر  ���ص��ارك فيها  توعوية 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن ط���لب �لكلية 
�لرئي�صية  �لتجارية  �مل��ر�ك��ز  �صملت 
يف ك��ل م��ن �أب��ه��ا وحم��اف��ظ��ة خمي�ض 
م�صيط وزع خللها  �أكر من 9000 

��صتبانة. 
ب����د�أ �مل��رح��ل��ة  �مل���رك���ز  �أن  ي��ذك��ر 
�ل��ع��لج��ي��ة م��ن خ���لل ع���لج بع�ض 
حالت �لت�صوهات �خللقية للأطفال 
�ل�������ولدة وت�����ص��ن��ي��ع بع�ض  ح��دي��ث��ي 
�لذين  للمر�صى  �ل�صتعا�صة  �أج��ز�ء 
�لوجه  منطقة  يف  �أور�م  من  يعانون 

و�لفكن.

�مل��رك��ز، �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل ب��ن عو�ض 
�لأب��ح��اث  �أن مركز  �إل��ى  رف��ي��دي،  �آل 
�لو�عدة يف علجات ت�صوهات �لوجه 

السيف يزور جناح طب األسنان بملتقى التميز البحثي

وقع معايل مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور عبد �لرحمن بن حمد �لد�ود عدد� من عقود 
�لإن�صاء�ت وجتهيز وتوريد م�صتلزمات تعليمية و�أكادميية لعدد من كليات �جلامعة مع 
مليونا  وع�صرين  ثلثة  ح��و�يل  جمموعها  بلغ  �لوطنية  و�ل�صركات  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد 
�إ�صكان  م�صاريع  على  �لإ���ص��ر�ف  �صملت  ري���ال(،  مليون   35  .23( �أل��ف��ا  وث��لث��ن  وخم�صة 
وتوريد   ،)10.032.000( مببلغ  �لعليا  �لدر��صات  طالبات  وكذلك  و�لطالبات  �لطلب 
وتركيب �أجهزة وكيماويات وم�صتهلكات وم�صتلزمات تعليمية لكلية �لطب )بنن وبنات( 
و�لبنات  للبنن  �لطب  لكلية  تعليمية  �أج��ه��زة  وتركيب  وت��وري��د   )1.617.252 مببلغ)  
مببلغ  809.834( وكذلك توزيع �صحيفة »�آفاق« مبر�فق �جلامعة باأبها وخمي�ض م�صيط 
وحمافظات منطقة ع�صري ومنطقة �لريا�ض مببلغ )557.136(، وتوريد وتركيب �أجهزة 
وم�صتهلكات وم�صتلزمات تعليمية لكلية �لطب )بنن وبنات( مقابل  )510.500( وتزويد 
وتوريد   )459.876( مببلغ  ج��دي��دة   وم��ق��رر�ت  بكتب  �لآيل  �حلا�صب  علوم  كلية  مكتبة 
لكلية  �ل�صنوية  �لطلبية  وتوريد   )354.000( مببلغ   voting handset نظام  وتركيب 
�ل�صيدلة  مببلغ)300.202.50( وكذلك م�صروع ت�صميم �ملقرر�ت و�لوحد�ت �لإلكرونية 

مببلغ )8.394.200(.
�أن هذه �لعقود �جلديدة �صتحقق عدد� من �لأه��د�ف  و�أك��د معايل مدير �جلامعة 
بالدعم  م�صيد�  ملر�فقها،  �ل�صرورية  �ملتطلبات  توفر  كما  �جلامعة،  �إليها  ترمي  �لتي 
�ل�صخي �لذي حتظى به �جلامعة من قبل خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك عبد �هلل بن 
عبد �لعزيز �آل �صعود حفظه �هلل ورعاه، و�صمو ويل عهده �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري 
عبد  بن  مقرن  �لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  �لثاين  و�لنائب  �لعزيز،  عبد  بن  �صلمان 
بن  �لأم��ري في�صل  �مللكي  �ل�صمو  �أمري منطقة ع�صري �صاحب  �لعزيز، ومتابعة وحر�ض 

خالد بن عبد �لعزيز.

.. ويوقع عقودا 
بأكثر من 23 مليونا

انطالق اللقاء األول
لوكالء التطوير والجودة

لوكلء  �لأول  �للقاء  فعاليات  باجلامعة  و�جل��ودة  �لأك��ادمي��ي  �لتطوير  عمادة  نظمت 
وح��د�ت  عمل  خطة  ��صتعر��ض  ب��ه��دف  �جل��ام��ع��ة  بكليات  و�جل����ودة  �لتطوير  وروؤ���ص��اء 
�لتطوير و�جلودة خلل �لف�صل �لدر��صي �لأول للعام �لأكادميي 1435/1434ه�، و�إبر�ز 
�أهم م�صوؤولياتها ومهامها، وتو�صيح �أبرز �لأخطاء �ل�صائعة عند �إعد�د تقرير �لدر��صة 
�لذ�تية ومرفقاتها. و�أكد عميد �لتطوير �لأكادميي و�جلودة باجلامعة �لدكتور عمر 
ب�صكل  تنظيمها  على  �لعمادة  تعمل  �للقاء�ت  من  �صل�صلة  �صمن  ياأتي  �للقاء  �أن  علو�ن 
دائم، بهدف تعزيز ن�صاط العمادة مبا ي�صهم يف حتقيق اأهدافه ورفع م�صتوى العملية 

�لتعليمية باجلامعة.
طارق خنفور



كل عام والوطن بخير
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لقاء تعريفي لمستجدي »الصيدلة«
نظمت كلية �ل�صيدلة باجلامعة لقاًء بالطلب �مل�صتجدين للتعريف بالكلية و�أق�صامها 
وعدد  �لقردي  حممد  �لدكتور  ووكيلها  عريج  مبارك  �لدكتور  �لكلية  عميد  بح�صور 
�لتي  �لدر��صية  �للقاء على �خلطة  �لتدري�ض.  و�طلع �لطلب خلل  �أع�صاء هيئة  من 
وعلومها  �ل�صيدلة  تعلم  للطلب  عريج  و�أك��د  و�أهد�فها،  بالكلية  �لتعليم  طرق  تو�صح 
�لطبية،  و�لطو�قم  �لعمل  و�صائل  باأحدث  تتم  �لدر��صة  و�أن  مميزين،  �أ�صاتذة  يد  على 
�أ�صماء  �أن يتم تقليد �لطلب )�لبالطو( �ملخ�ص�ض بكلية �ل�صيدلة و�إعلن  وذلك قبل 
در��صية وتكون حتت م�صمى  �لف�صلي ممن لهم فرة  ملعدلهم  �ملتميزين وفقا  �لطلب 

قائمة �لعميد لطلب �ملتميزين.

�أمن  مل�صنوبي  �ملكتبية  �لإد�رة  دورة  موؤخر�،  �نطلقت، 
�ملن�صاآت مبنطقة ع�صري برعاية عميد خدمة �ملجتمع 
�لدكتور علي بن حممد  �مل�صتمر باجلامعة  و�لتعليم 

عطيف، وت�صتمر ثلثة �أ�صهر.
�ل��ب��د�ي��ة ترحيب وك��ي��ل ع��م��ادة خدمة  و���ص��ه��دت 
�ملجتمع و�لتعليم �مل�صتمر للتعليم و�لتدريب �لدكتور 
علي حممد �آل يا�صر باملتدربن يف �لرنامج ، �صاكر� 
ل��ه��م ع��ل��ى ح��ر���ص��ه��م وم��و�ظ��ب��ت��ه��م خ����لل �ل��ر�م��ج 
من  �مل��زي��د  لهم  متمنيا  ل��ه��م،  ق��دم��ت  �ل��ت��ي  �ل�صابقة 

�لتقدم و�لنجاح .
ي�صتفيد  �لذي  �ملكتبية  �لإد�رة  برنامج  �أن  يذكر 
من  متعددة  جمموعة  �صمن  ياأتي  متدربا،   32 منه 
�لعمادة  تنفذها  �لتي  و�لق�صرية  �لطويلة  �ل���دور�ت 
�إط���ار  و�لأه��ل��ي��ة يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  ملن�صوبي 
تنفيذ مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بن �جلامعة وقوة �أمن 

�ملن�صاآت باملنطقة.
علي آل سعيد 

»تطبيقية« خميس مشيط
تستقبل الجدد وتكرم المتفوقين

أمن المنشآت في دورة بالمجتمع

»العلوم اإلنسانية« 
تلتقي طالبها 

المستجدين
ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم �لن�����ص��ان��ي��ة 
�لطلب  لقاًء مع  �ملا�صي  �لأربعاء 
�مل�صتجدين بق�صمي �للغة �لعربية 
و�لإع�������لم و�لت�������ص���ال، وذل�����ك يف 
بح�صور  �ملركزية  �ملدرجات  مبنى 
�ل��وك��لء وع���دد م��ن �أع�����ص��اء هيئة 
بكلمة  �ل��ل��ق��اء  وب������د�أ  �ل���ت���دري�������ض. 
�ل���دك���ت���ور يحيى  �ل��ك��ل��ي��ة  ل��ع��م��ي��د 
�ل�����ص��ري��ف رح���ب ف��ي��ه��ا ب��ال��ط��لب، 
م�صاعفة  ب�صرورة  �إياهم  مطالبا 
�جل����ه����د و�لل�������ت�������ز�م ب���الأن���ظ���م���ة 
�لأك�����ادمي�����ي�����ة م����ن �أج�������ل حت��ق��ي��ق 
�ل�����درج�����ات �ل���ع���ل���ي���ا. و�أ������ص�����ار �إل����ى 
وجوب �مل�صاركة يف �لأن�صطة )غري 
تندرج حتت مظلة  �لتي  �ل�صفية( 
وز�رة  حتى  �أو  �جلامعة  �أو  �لكلية 
لتطوير  وذل���ك  �ل���ع���ايل،  �لتعليم 
�جل��ان��ب �مل��ع��ريف و�ل���ص��ت��ف��ادة من 

خر�ت �لآخرين.
�لكلية  ث���م  حت���دث م�����ص��ج��ل 
كافة  عن  خالد  �إبر�هيم  �لدكتور 
�لأمور �ملتعلقة �أكادمييا بالطلب، 
بالنظام  �لتقيد  وج���وب  مو�صحا 
�ملعمول به من قبل عمادة �لقبول 
و�حلر�ض  باجلامعة،  و�لت�صجيل 
ع��ل��ى ع����دم الإف��������راط يف م�����ص��األ��ة 
توؤثر  �أن  �ملمكن  م��ن  �لتي  �لغياب 
�أجاب  �لعلمي.كما  �لتح�صيل  على 
على عدد من ��صتف�صار�ت �لطلب 

�مل�صتجدين.
�لكلية �لدكتور  وختم من�صق 
عدد  تو�فر  بتاأكيد  �ل�صوري  فتوح 
م���ن �ل����وح����د�ت �أه���م���ه���ا �لإر�����ص����اد 
�لأكادميي �لنف�صي، و�لتي �صتكون 
يف خ���دم���ة �ل���ط���لب مل�����ص��اع��دت��ه��م 
قد  �لتي  �ملعوقات  كل  جت��اوز  على 

تو�جههم د�خل وخارج �جلامعة.

يحيى القبعة
  

إنجازات عمادة 
التطوير والجودة.. 

في كتاب
�أ�صدرت عمادة �لتطوير �لأكادميي 
و�جل����ودة ك��ت��اب ) �إجن�����از�ت ع��م��ادة 
�ل��ت��ط��وي��ر �ألأك�����ادمي�����ي و�جل������ودة( 
وذل�����������ك ع�������ن �ل�������ع�������ام �جل����ام����ع����ي 
�لكتاب  وت�����ص��م��ن  1434/1433ه���������. 
نبذة عن �جلهود �ملبذولة يف �إعد�د 
للجامعة،  �ل�صر�تيجية  �خلطة 
وم�صروع �لتقومي �لتطويري �لذي 
ت��ت��ع��اون �جل��ام��ع��ة م��ن خ��لل��ه مع 
�لهيئة �لوطنية للتقومي و�لعتماد 
ب��ر�م��ج  �صتة  �إع�����د�د  �لأك���ادمي���ي يف 
�أكادميية باجلامعة للح�صول على 

�لعتماد �لأكادميي.
ك����م����ا ت����ط����رق �ل����ك����ت����اب �إل�����ى 
�ل������������دور�ت �ل���ت���دري���ب���ي���ة �مل��ح��ل��ي��ة 
�إلى ور�ض �لعمل  و�لدولية وكذلك 
�ل��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا �ل���ع���م���ادة لأع�����ص��اء 
ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ض.  و���ص��رح �ل��ك��ت��اب 
مل��ر�ج��ع��ة تقارير  �ل��ر�ه��ن��ة  �حل��ال��ة 
�ملتعلقة  �لذ�تية و�لوثائق  �لد�ر�صة 
و�لكليات  �لأكادميية  للر�مج  بها 

باجلامعة.

طارق خنفور 

أحمد العياف 

�لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  �أقامت 
حفل  م��وؤخ��ر�،  م�صيط،  بخمي�ض  للبنن 
����ص��ت��ق��ب��ال ل���ط���لب �مل�������ص���ت���وى �ل��ث��ال��ث 
وت��ك��رمي �مل��ت��ف��وق��ن وك��ذل��ك �مل�����ص��ارك��ن 
يف �لأن�����ص��ط��ة �ل��ط��لب��ي��ة ل��ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي 
1434/1433ه� بجانب لقاء لعميد �لكلية 

وروؤ�صاء �لأق�صام بالطلب.
وب���د�أ �حل��ف��ل ب��اآي��ات م��ن ك��ت��اب �هلل 
�لدكتور م�صيعل  �لكلية  ثم كلمة لعميد 
بطلب  فيها  رح��ب  �لعلياين  م�صعل  بن 
�إلى  كلمته  �لثالث، متطرقا يف  �مل�صتوى 
م��ا ع��ل��ى �ل��ط��ال��ب م��ن و�ج��ب��ات وح��ق��وق 
�أع�������ص���اء هيئة  جت����اه �جل���ام���ع���ة، ح���اث���ا 
�ل��ت��دري�����ض ع��ل��ى ب���ذل ق�����ص��ارى جهدهم 

جتاه �لطلب و�لعملية �لتعليمية.
ث���م �أل���ق���ى وك���ي���ل �ل��ك��ل��ي��ة �لأ���ص��ت��اذ 
رحب  كلمة  �لأ�صمري  حممد  بن  مفرح 
جم��ه��ود�ت  على  مثنيا  ب��ال��ط��لب،  فيها 
�لعملية  لإجن��اح  �لكلية  من�صوبي  جميع 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. ك���م���ا ح����ث �ل����ط����لب ع��ل��ى 

�ل�صتفادة من جميع مقدر�ت �جلامعة.
ع���ق���ب ذل�����ك �أل����ق����ى رئ���ي�������ض وح����دة 
�لإر����ص���اد �لأك���ادمي���ي �لأ���ص��ت��اذ �إب��ر�ه��ي��م 
فيها  �أو���ص��ح  �أي�صا،  كلمة  ع�صريي  فائع 
�أه��م��ي��ة �لإر�����ص����اد �لأك����ادمي����ي يف �إجن���اح 
�لتي  �لعقبات  و�إز�ل��ة  �لتعليمية  �لعملية 
قد تو�جه �لطالب يف م�صو�ره �جلامعي، 
ع��ل��ى  �لط����������لع  ع����ل����ى  �ل�����ط�����لب  د�ل 
�للئحة  على  م�صدد�  �جل��ام��ع��ة،  ل��و�ئ��ح 

�لتاأديبية.
ت���ا ذل����ك، ك��ل��م��ة ل���رائ���د ال��ن�����ص��اط 
�ل��ط��لب��ي �لأ���ص��ت��اذ �إب��ر�ه��ي��م ب��ن �صعيد 
�ل�����ص��ه��ر�ين ع����رف خ��لل��ه��ا ب��الأن�����ص��ط��ة 

�لطلبية و�أهد�فها وما للأن�صطة غري 
يف  مهم  ج��زء  و�أنها  �أهمية  من  �ل�صفية 
ت��ك��وي��ن ���ص��خ�����ص��ي��ة �ل��ط��ال��ب �جل��ام��ع��ي 
و����ص���ق���ل م��وه��ب��ت��ه وت��ن��م��ي��ة م���ه���ار�ت���ه، 
وطريق نحو م�صاركة جمتمعية فاعلة. 

و�صدد على �صرورة �طلع �لطالب 
�أن�صطة �صو�ء  على كل ما هو جديد من 
وذلك  �جلامعة  �أم  �لكلية  م�صتوى  على 
على  �أو  �خلارجية  �لعر�ض  �صا�صات  على 

موقع عمادة �صوؤون �لطلب

إصدار دليل كليات البنين 
والبنات بالجامعة

علي آل سعيد

�أ�صدرت وكالة �جلامعة للتطوير و�جلودة دليل كليات �لبنن و�لبنات ليكون 
معلومات  �لدليل  ويقدم  و�أق�صامها.  �جلامعة  كليات  جميع  ي�صمل  مرجعا 
�أ�صا�صية عن �لكليات ونبذة خمت�صرة عن كل كلية وروؤيتها وكذلك ر�صالتها 
�لأك��ادمي��ي��ة وخططها  �لأق�����ص��ام  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  و�أه���د�ف���ه���ا، م�صتمل 

�لدر��صية للر�مج  �لتي تقدمها. 
وي�صهم �لدليل يف تزويد �مل�صتفيدين من �جلامعة مبعلومات و�فية عن 

�لكليات وبر�جمها وو�صف خمت�صر للمقرر�ت يف �خلطط �لدر��صية .
و�أك���د وك��ي��ل �جل��ام��ع��ة للتطوير و�جل����ودة �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ع��ام��ر بن 
عبد�هلل �ل�صهر�ين �أن هذ� �لدليل مبنزلة �لإ�صد�ر �لأول من هذ� �لنوع �لذي 
يحتوي على معلومات عن كافة كليات �جلامعة و�أق�صامها وبر�جمها، موقعا 
�أن ي�صهم �لدليل وما حو�ه من معلومات يف م�صاعدة �لر�غبن يف �حل�صول 
�لتدري�ض  هيئة  و�أع�صاء  وطلبها  وكلياتها  �جلامعة  عن  معلومات  �أي  على 

فيها ب�صكل خمت�صر ومنظم.

مشكالت طالب الهندسة 
الصناعية.. في لقاء

نظم �ملجل�ض �لطلبي بق�صم �لهند�صة �ل�صناعية لقاًء بن رئي�ض �لق�صم  �لدكتور 
طلبهم.  م��ع  �لتدري�ض  هيئة  �أع�����ص��اء  م��ن  وجمموعة  ع��ب��د�ل��ه��ادي  عبد�حلكيم 
وخ�ص�ض �حلو�ر للحديث عن حل م�صكلت �لطلب، حيث ��صتمع رئي�ض �لق�صم 
�إلى �قر�حات و�أفكار �لطلب، قبل �أن يتحدث عن �لزيار�ت �لتي �أعدها �لق�صم 

لطلبه �إلى �ملن�صاآت �ل�صناعية.
و�صركة  بال�صقيق  �لتحلية  وحمطة  �لغاز  �صركة  من  لكل  زي��ار�ت  ط��رح  ومت 
ك��دور�ت  �جلامعة  خ��ارج  �ل��ط��لب  دور�ت  ع��ن  عبد�لهادي  حت��دث  كما  �لبيب�صي، 
هيئة  �أع�����ص��اء  �أك���د  جانبهم  م��ن  �لإن��ت��اج.  تخطيط  ودورة  �ل�صناعية،  �ل�صلمة 
�أنهم على �أمت �ل�صتعد�د لتقدمي �لعون و�مل�صاعدة للطلب و�إتاحة كل  �لتدري�ض 

ما ي�صهم يف ت�صهيل مهامهم �لدر��صية.
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زهير فايز ومشاركوه إستشاريون

ن�س�أل �هلل عز وجل �أن يدمي
على مملكتن� �خلري و�ل�سالم 

يف ظل قي�دتن� �حلكيمة
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»آفاق« تقلب تاريخ 
المملكة ومسيرة 

قادتها بمناسبة
اليوم الوطني

ّ
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يرجع ن�صب �لأ�صرة �ل�صعودية �ملالكة 
�إل���ى ب��ن��ي حنيفة �ل��ب��ك��ري��ة �ل��و�ئ��ل��ي��ة، 
وهذ� هو �لثابت من �أقو�ل �لن�صابن 
فاإن  �لن�صب،  وم��ن حيث  و�مل��وؤرخ��ن. 
ْيم  َ بني حنيفة هم �أبناء حنيفة بن جلجُ
بن �صعب بن علي بن بكر بن و�ئل بن 
ْعِمي  قا�صط بن ِهْنب بن �أف�َصى بن دجُ
بن جديلة بن �أ�صد بن َربيعة بن نز�ر 

بن َمَعد بن َعدنان . 
�أم���ا م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �مل��ك��ان��ي��ة، ف��اإن 
و�دي �لعر�ض �ملعروف بو�دي حنيفة 
�إلى حنيفة بن جليم، هو مقر  ن�صبة 
عب  ْيم بن �صَ َ قبيلة بني حنيفة بن جلجُ
به  و�ئ��ل، عرفت  َبكر بن  بن علي بن 
وع���رف ب��ه��ا م��ن��ذ �ل��ع�����ص��ر �جل��اه��ل��ي؛ 
و�دي  �ل��ي��م��ام��ة،  و�دي  ��م��ي  ���صجُ ح��ت��ى 

حنيفة. 
و�مل��ع��روف ل��دى �أو�ئ���ل �ملوؤرخن 
حنيفة  ب��ن��ي  ق��ب��ي��ل��ة  �أن  و�ل��ن�����ص��اب��ن 
�ليمامة قادمة من  ب��لد  �إل��ى  وف��دت 
وعالية  �حل��ج��از  يف  �لأ�صلية  دي��اره��ا 
بكر  قبيلتا  تقيم  ك��ان��ت  ح��ي��ث  جن���د، 

وتغلب �لو�ئليتان.
طويلة  ق�صة  �مل���وؤرخ���ون  وي���ورد 
ل���ق���دوم ب��ن��ي ح��ن��ي��ف��ة �إل�����ى �ل��ي��م��ام��ة 
بن  بنو حنيفة  َخ��َرَج��ْت  �أن��ه  مفادها 
��ْع��ب ب��ن ع��ل��ي ب��ن بكر  ��ي��م ب��ن ���صَ َ جلجُ
ب��ن و�ئ��ل يتبعون �ل��ري��ف وي��رت��ادون 
�ل���ك���لأ، ح��ت��ى ق���ارب���و� �ل��ي��م��ام��ة على 
�لقي�ض  ع��ب��د  ك��ان��ت  �ل����ذي  �ل�����ص��م��ت 
�ل��ب��ح��ري��ن، فخرج  ق��دم��ت  مل��ا  �صلكته 
َبْيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة  عجُ
�ل��دوؤل بن حنيفة منتجعا باأهله  بن 
وم���ال���ه، ي��ت��ب��ع م���و�ق���ع �ل��ق��ط��ر حتى 
مو�صعاً  فن�زل  �ليمامة،  على  هجم 
����َب����ل، وه����و من  ي��ق��ال ل���ه ق������ار�تجُ �حلجُ
َح���ْج���ر ع��ل��ى ي���وم ول��ي��ل��ة، ف���اأق���ام بها 
�أي���ام���ا، وم��ع��ه ج���ار م���ن �ل��ي��م��ن من 
َب��ْي��د،  زجُ ث��م م��ن بني  �ل��ع�����ص��رية،  �صعد 
ف��خ��رج ر�ع����ي ع��َب��ْي��د ح��ت��ى �أت����ى ق��اع 
َح����ْج����ٍر، ف������ر�أى �ل��ق�����ص��ور و�ل��ن��خ��ل، 
و�أر�صاً عرف �أَنّ لها �صاأناً، وهي �لتي 
ك��ان��ت ل��َط�����ْص��م وَج���ِدي�������ض ف���ب���ادو� يف 
�ل��ي��م��ام��ة، ف��رج��ع �ل��ر�ع��ي حتى �أت��ى 
�آطاماً  ر�أيت  �إين  عبيد�ً، فقال »و�هلل 
هذ� حملها،  ِح�َصاناً  و�أ�صجار�ً  طو�ًل، 
و�أتى بالتمر معه مما وجده منتر�ً 
حت���ت �ل��ن��خ��ل«، ف��ت��ن��اول م��ن��ه عبيد 
و�أك��ل، وق��ال »ه��ذ� و�هلل طعام طيب« 
و�أ�صبح فاأمر بجزر فنحرت، ثم قال 
لبنيه وغلمانه »�جتزرو� حتى �آتيكم، 
خلفه،  �لغلم  و�أردف  فر�صه،  ورك��ب 
�أت��ى حجر�، فلما  و�أخ��ذ رحم��ه حتى 
ْل عنها، وعرف �أنها �أر�ض  ر�آها مل َيحجُ
لها ���ص��اأن، فو�صع رحم��ه يف �لأر���ض، 
ث��م دف���ع �ل��ف��ر���ض، و�ح��ت��ج��ر ثلثن 
و�صماها  ح��دي��ق��ة،  وث��لث��ن  ق�����ص��ر� 
ثم  �ليمامة،  ت�صمى  وك��ان��ت  َح��ْج��ر�ً، 
رك���ز رحم���ه يف و���ص��ط��ه��ا، ورج���ع �إل��ى 
بها.  �أنزلهم  حتى  فاحتملهم  �أه��ل��ه، 
وت�����ص��ام��َع��ت ب��ن��و ح��ن��ي��ف��ة وم����ن ك��ان 
�أ�صاب  ب��ن و�ئ��ل مب��ا  معهم م��ن بكر 
فن�زلو�  ف��اأق��ب��ل��و�،  ثعلبة  ب��ن  ��َب��ي��د  عجُ

َرى �ليمامة.  قجُ

حجر اليمامة
ن��زول  �ل�صيخ ح��م��د �جل��ا���ص��ر  وي��ق��در 
و�ت��خ��اذه��م  �ل��ي��م��ام��ة،  يف  حنيفة  بني 
حل��ج��ر �ل��ي��م��ام��ة ح��ا���ص��رة وم��و���ص��ع��ا 
قبل  �صنة  مئتي  ب��ح��و�يل  وم�����ص��ت��ق��ر� 
َبيد  عجُ �أن  ذل��ك  على  و�لدليل  �لبعثة، 
ب���ن ث��ع��ل��ب��ة �ل�����ذي �ح��ت��ج��ر �ل��ق�����ص��وَر 
و�حلد�ئَق يف َحْجر كما تقدم هو �لأب 
�لنعمان  بن  �أث��ال  بن  لثمامة  �لر�بع 
ثعلبة، وهو  بن  بن عبيد  َم�ْصلَمة  بن 
على  ووف�����د   ، �لإ�����ص����لم  �أدرك  مم���ن 

قبل  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �ل��ر���ص��ول 
�إ����ص���لم���ه ذك��ره��ا  �أن ي�����ص��ل��م، وق�����ص��ة 
�مل���وؤرخ���ون وم��وج��زه��ا �أن ث��م��ام��ة بن 
�أثال بن �لنعمان بن م�صلمة بن عبيد 
بن ثعلبة بن �ل��دول بن حنيفة ملك 
�ليمامة على عهد �لر�صول �صلى �هلل 
ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م، وك����ان م��ن �أه����ل حجر، 
�ل�صرف،  ب��ن علي يف  ه���وذة  وي�����ص��اوي 
�لر�صول  قتل  على  �إ�صلمه  قبل  عزم 
�صلى �هلل عليه و�صلم فمنعه عمه من 
ذلك ولعله قام مبحاولته هذه حينما 
ك���ان ه��و وق��وم��ه ب��ن��و حنيفة ي��ف��دون 
و�لر�صول  �لتجارة  �أو  للحج  �إل��ى مكة 
�صلى �هلل عليه و�صلم يدعو �لنا�ض يف 

جتمعاتهم �إلى عبادة �هلل وحده. 
ودع��ا ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم �أن ميكنه �هلل منه، فخرج وهو 
�ملدينة  ف��دخ��ل  معتمر�  ���ص��رك��ه  ع��ل��ى 
فاأخذ �إلى �لر�صول فاأمر به فربط �إلى 
كذلك  وبقي  �مل�صجد  عمد  من  عمود 
�إلى  فذهب  �لر�صول،  عنه  عفى  حتى 
ح��ائ��ط م���ن ح��ي��ط��ان �مل��دي��ن��ة، وق��ي��ل 
خرج حتى �أتى �لبقيع فاغت�صل وطهر 
ثيابه ثم جاء �إلى �لر�صول �صلى �هلل 
�مل�صجد  يف  جال�ض  وه��و  و�صلم  عليه 
وق��ال »ي��ا حممد لقد كنت وم��ا وجد 
�أبغ�ض �إيل من وجهك ول دين �أبغ�ض 
�إيل من دينك ول بلد �أبغ�ض �إيل من 
ب��ل��دك ، ث��م ل��ق��د �أ���ص��ب��ح��ت وم���ا وج��د 
�أحب  �أح��ب �إيل من وجهك، ول دي��ن 
�إل��ى من  �إيل من دينك ول بلد �أح��ب 
بلدك و�إين �أ�صهد �أن ل �إله �هلل و�أ�صهد 

�أن حممد�ً عبده ور�صوله«. 
وب��ع��د �ع��ت��ن��اق��ه ل��لإ���ص��لم طلب 
و�ل�صلم  �ل�صلة  عليه  �لر�صول  من 
دخل  م��ن  �أول  ف��ك��ان  �إم�����ص��اء عمرته 
مكة ملبياً، و�صمعت به قري�ض وقالت 
�صباأت  م��ا  »و�هلل  ف��ق��ال  ثمامة  �صباأ 
ول��ك��ن��ن��ي �أ���ص��ل��م��ت و���ص��دق��ت حم��م��د�ً 
و�آمنت به«، وحتقيقاً ل�صدق �إ�صلمه 
�أ���ص��ه��م يف ح�����ص��ار ق��ري�����ض وه���ي على 
�ل�����ص��رك ح��ن ق��ال لهم »ول و�هلل ل 
حتى  �ليمامة  م��ن  حبة  �إليكم  ت�صل 
ياأذن فيها ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم« ثم خرج �إلى �ليمامة فمنعهم 
فجهدت  �صيئاً  مكة  �إل���ى  يحملو�  �أن 
ي�صاألونه  �لر�صول  �إلى  وكتبو�  قري�ض 
باأرحامهم �أن يكتب �إلى ثمامة يخلي 
ر�صول  ذلك  ففعل  �لطعام  حمل  لهم 

�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم. 
وذكر �لكلعي �أن ثمامة �أ�صتاأذن 
ب��اأن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �ل��ر���ص��ول 
يغزو بني ق�صري، لأنهم قتلو� �أثاًل يف 
�جلاهلية فاأذن له فغز�هم وبعث �إلى 

�لر�صول باخلم�ض. 
للر�صول  ع��ام��ل  ث��م��ام��ة  و���ص��ار 
���ص��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م ع��ل��ى حجر 
�ليمامة.   وثبت ثمامة على �إ�صلمه 
ح���ن ظ���ه���رت �ل������ردة ون�����ص��ح ق��وم��ه 
»�إن���ه ل  �لإ���ص��لم وق���ال  بالثبات على 
يجتمع نبيان باأمر و�حد و�إن حممد�ً 
نبي  ول  ب���ع���ده  ن��ب��ي  ل  �هلل  ر����ص���ول 

ي�صرك معه«. 
�صلى  للر�صول  عامل  وب�صفته 
�ليمامة  حجر  على  و�صلم  عليه  �هلل 
ف��ق��د ب��ع��ث �ل��ر���ص��ول �إل���ي���ه ف����ر�ت بن 
م�صيلمة  بقتال  ياأمره  �لعجلي  حيان 
�ل��ر���ص��ول ���ص��ل��ى �هلل عليه  ب��ل��غ  لأن����ه 

و�صلم ردة م�صيلمة وخروجه. 
حجر  ع��ل��ى  م�صيلمة  غ��ل��ب  ومل���ا 
�ل��ي��م��ام��ة ك��ت��ب ث��م��ام��ة �إل���ى �ل��ر���ص��ول 
بغلبة  يخره  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 
و�أن��ه خ��رج مبن  م�صيلمة على حجر، 

معه من �مل�صلمن عنها. 
وك����ان����ت ن���ه���اي���ة ث���م���ام���ة، ر���ص��ي 
����ص��رك  �أن  ب��ع��د  ق��ت��ل  �أن  ع��ن��ه،  �هلل 
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م���ع �ل���ع���لء ب���ن �حل�����ص��رم��ي يف فك 
�حل�����ص��ار ع���ن �مل�����ص��ل��م��ن يف ج��و�ث��ي 
عام 11ه���/632م، و�صهد مع خالد بن 
�لوليد ر�صي �هلل عنه معركة �ليمامة 
�صد م�صيلمة يف �ل�صنة �لثانية ع�صرة 

من �لهجرة.
اعَة  ملجَُجّ �لر�بع  �لأب  هو  وعبيد   
��ْل��ِم��ي ب���ن زي����د بن  �������َر�رة ب����ِن ���صجُ ب���ن مجُ
عبيد بن ثعلبة، وهو من روؤ�صاء بني 
�ل��ر�أي فيهم، وفد على  حنيفة وذوي 
ومعه  و���ص��ل��م  عليه  �هلل  �صلى  �ل��ن��ب��ي 
�ل�صلة  عليه  فاأقطعه  ����َر�رة،  مجُ �أب���وه 
��َب��ل،  ���َر�َب���َة و�حلجُ و�ل�����ص��لم �ل���َغ���ْورة وغجُ
دة  �ل���ِرّ �أخ��ب��ار يف  وكتب ل��ه كتابا، ول��ه 
عنه،  �هلل  ر�صي  �لوليد  بن  مع خالد 
�أي��ام  �إل��ى  �بنته، وع��ا���ض  وت���زوج خالد 
معاوية بن �أبي �صفيان ر�صي �هلل عنه، 

وله �صعر و�أقو�ل فيها حكم.  
�لإ���ص��لم  �ع��ت��ن��ق��و�  وب��ن��و حنيفة 
و�ن�������ص���وو� حت���ت ر�ي���ت���ه ف��ك��ان منهم 

�ملجاهدون ورو�ة �حلديث.

جد آل سعود إلى نجد
�ملنطقة  �لأخي�صريون  حكم  عندما 
�لهجري  �لثالث  �ل��ق��رن  منت�صف  يف 
)�لتا�صع �مليلدي(، تفرق بنو حنيفة 
يف �أنحاء �جلزيرة �لعربية وحت�صرو� 
يف ع���دد م��ن �مل��ن��اط��ق منها �أ���ص��اخ يف 
بع�صهم،  بها  �صكن  �لتي  جند  عالية 
عندما  بطوطة  �ب��ن  �لرحالة  ويذكر 
يحكمها طفيل  ك��ان  �أن��ه  �ليمامة  ز�ر 
و�أن���ه حج  ب��ن غ��امن م��ن بني حنيفة 
معه يف جمع وكان ذلك يف عام 732ه�.

�نتقل  )1446م(  850ه�����  ع���ام  ويف 
باأ�صرته  �مل��ري��دي  مانع  �صعود،  �آل  ج��د 

م���ن ���ص��رق��ي �جل����زي����رة �ل��ع��رب��ي��ة �إل���ى 
�بن عمه  �لعار�ض يف جند بدعوة من 
»�ب����ن درع« ���ص��اح��ب ح��ج��ر و�جل��زع��ة 
»�ل�����ذي م��ن��ح��ه��م م��و���ص��ع��ي »�مل��ل��ي��ب��ي��د« 
و«غ�������ص���ي���ب���ة« ف��ا���ص��ت��ق��ر ف��ي��ه��م��ا م��ان��ع 
مناطق  ذل��ك  بعد  و�أ�صبحتا  و�أ���ص��رت��ه، 

عامرة بال�صكان و�لزر�عة. 
و�أن�������ص���اأ م��ان��ع يف ه��ذي��ن �مل��ك��ان��ن 
ب��ل��دة ق��وي��ة ���ص��م��ي��ت ب��ال��درع��ي��ة ن�صبة 
و�أخ���ذت مكانها يف قلب  �ل����دروع،  �إل���ى 
�إمارة  �أ�صبحت  �لعربية حتى  �جلزيرة 

معروفة. 

إمارة الدرعية
����ص��ت��م��رت �أ���ص��رة رب��ي��ع��ة ب��ن م��ان��ع يف 
�صعود  تولى  �أن  �إل��ى  �لدرعية  �إم���ارة 
�ب���ن حم��م��د ب��ن م��ق��رن ع���ام 1132ه���� 
وب��ع��د وف��ات��ه ليلة ع��ي��د �ل��ف��ط��ر ع��ام 
1137ه��� تولى زي��د بن مرخان، وهو 
�آل ربيعة، ف��رة تقل عن  �أ���ص��رة  م��ن 
�لأم��ري  بعده  تولى  حيث  �ل�صنتن، 
حممد بن �صعود، �لذي �أ�صبح يلقب 
فيما بعد بالإمام وذلك عام 1139ه� 
�إل��ى  �ل��ب��لد  �لإم����ام  وق���اد  )1725م(. 
�ملنطقة،  ت��اري��خ  م��رح��ل��ة ج��دي��دة يف 

و��صعة  دول��ة  تاأ�صي�ض  يف  جن��ح  حيث 
�لنفوذ.  

وم�����ن ه�����ذ� �ل�������ص���رد، ي��ت��ب��ن �أن 
ح��ك��م �آل ���ص��ع��ود مم��ت��د ب���ج���ذوره �إل��ى 
زمن بعيد يف قلب �جلزيرة �لعربية، 
ومرتبط بتاريخ عريق وما�ض يتمثل 
يف ع���ر�ق���ة �لأ�����ص����رة �حل��اك��م��ة وق���دم 

تاريخها. 

الدولة السعودية األولى
�ل��ع��رب��ي��ة يف  ك��ان��ت منطقة �جل��زي��رة 
�أو�ئ����ل �ل��ق��رن �ل����12 �ل��ه��ج��ري )�ل����18 

�مل�������ي�������لدي( ت���ع���ي�������ض يف ح����ال����ة م��ن 
�ل�صيا�صي  �ل�صتقر�ر  وعدم  �لفو�صى 
�إ���ص��اف��ة �إل����ى ���ص��ع��ف �ل�����و�زع �ل��دي��ن��ي 
ب�صبب �نت�صار �لبدع و�خلر�فات، وقد 
�ل�صيا�صية  �حل��ال��ة  �مل���وؤرخ���ون  و���ص��ف 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة �جل��زي��رة 
بالتفكك  �ل���ف���رة  ت��ل��ك  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ن����ع����د�م �لأم������ن وك�����رة �لإم�������ار�ت 

�ملتناثرة و�ملتناحرة. 
)1744م(  1157ه�����������  ع������ام  ويف 
�لأول���ى  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��دول��ة  تاأ�ص�صت 
ع���ن���دم���ا مت �ل����ل����ق����اء �ل���ت���اري���خ���ي يف 

�أم��ريه��ا �لإم���ام حممد  ب��ن  �لدرعية 
ب�����ن �����ص����ع����ود و�ل���������ص����ي����خ حم����م����د ب��ن 
عبد�لوهاب وتبايعا على �أن يعمل يف 
ون�صرها  �لإ�صلحية  �ل��دع��وة  �صبيل 
و�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ك��ت��اب �هلل ع���ز وج��ل 
عليه  �هلل  �صلى  حم��م��د  نبيه  و���ص��ن��ة 
و���ص��ل��م، و�أ����ص���ب���ح ذل����ك ه���و �لأ���ص��ا���ض 
�ل�صعودية  �لدولة  عليه  قامت  �ل��ذي 
وعا�صمتها �لدرعية يف قلب �جلزيرة 

�لعربية.
�ل�صعودية  �لدولة  �أئمة  ومتكن   
�لأول�����ى م��ن ت��وح��ي��د م��ع��ظ��م مناطق 
�إل��ى  ونقلها  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��زي��رة  �صبه 
عهد جديد �ت�صم بال�صتقر�ر و�نت�صار 
�لإ�صلمية  �ل�صريعة  وتطبيق  �لأم��ن 

يف نو�حي �حلياة كافة. 
ونتيجة لقيام �لدولة �ل�صعودية 
�لأول�����ى ظ��ه��ر �ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ع��ل��م��اء، 
�لعلمية  و�لنو�حي  �ملعارف  و�زده��رت 
و�لق��ت�����ص��ادي��ة، و�أن�����ص��ئ �ل��ع��دي��د من 

�ملوؤ�ص�صات و�لنظم �لإد�رية. 
و�أ���ص��ب��ح��ت �ل���دول���ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 
�لأولى تتمتع مبكانة �صيا�صية عظيمة 
�لإ�صلمية،  ومبادئها  لقوتها  نتيجة 
و�صيا�صة  �جلغر�فية،  رقعتها  و�ت�صاع 
و�ملعتمدة على ن�صرة  �ملتزنة  حكامها 
�ل��دي��ن �لإ���ص��لم��ي وخ��دم��ة �ملجتمع 

و�لرقي مب�صتو�ه �حل�صاري. 
�ل�صعودية  �ل��دول��ة  �نتهاء  وك��ان 
�لأول��ى عام 1233ه��� )1818م ( نتيجة 
ل��ل��ح��م��لت �ل���ت���ي �أر���ص��ل��ت��ه��ا �ل���دول���ة 
�لعثمانية عن طريق و�ليها يف م�صر، 
�لتي  با�صا  �إبر�هيم  �آخرها حملة  كان 
متكنت م��ن ه���دم �ل��درع��ي��ة وت��دم��ري 
�لعديد من �لبلد�ن يف مناطق �لدولة 

حكام الدولة 
السعودية األولى  

• �لإمام حممد بن �صعود
بن مقرن

1157-1179 ه�
) 1744-1765م(.  

• �لإمام عبد�لعزيز
بن حممد بن �صعود 

1179- 1218ه� 
1765-1803م(.  

• �لإمام �صعود بن عبد�لعزيز
بن حممد بن �صعود

1218-1229ه�
)1803-1814م(  

• �لإمام عبد�هلل بن �صعود
بن عبد�لعزيز بن حممد
بن �صعود 1229-1233ه� 

)1814-1818م(.  

حكام الدولة 
السعودية الثانية 

• �لإمام تركي بن عبد�هلل
بن حممد بن �صعود

1249-1240
)1824-1834م(  

• �لإمام في�صل بن تركي
�لفرة �لأولى:

1250-1254ه�
)1834-1838م(.  

�لفتة �لثانية:
1259-1282ه�

)1843- 1865م(.  
• �لإمام عبد�هلل بن في�صل 

بن تركي
 �لفرة �لأولى:

1282-1288ه�
)1865-1871م(
�لفرة �لثانية:

1293-1305ه�
)1876-1887 م( 

• �لإمام �صعود
بن في�صل بن تركي
1288-1291ه�

)1871-1875م( 
• �لإمام عبد�لرحمن

بن في�صل بن تركي
 �لفرة �لأولى:

1291-1293ه�
)1875-1876م( 
�لفرة �لثانية:
1307 - 1309ه�

)1889-1891م( 

ألقاب الملك 
عبدالعزيز

لقب �مللك عبد�لعزيز يف عهده 
�إلى لقب »�لإم��ام« بعدد  �إ�صافة 

من �لألقاب منها:
• �أمري جند ورئي�ض 

ع�صائرها 1319ه� 
)1902م(. 

• �صلطان جند 1339ه� 
)1921م(. 

• �صلطان جند وملحقاتها 
1340ه� )1922م(. 

• ملك �حلجاز و�صلطان 
جند وملحقاتها 1345ه� 

)1926م(. 
• ملك �حلجاز وجند 

وملحقاتها 1345ه� 
)1927م(. 

• ملك �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية 1351ه� 

)1932م(. 

مناطق وحدها
الملك عبدالعزيز 

و��صل  �ل��ري��ا���ض  ����ص��رد�د  بعد 
مدة  كفاحه  عبد�لعزيز  �مل��ل��ك 
ت��زي��د ع��ل��ى 30 ع��ام��ا م��ن �أج��ل 
ت���وح���ي���د �ل����ب����لد، ومت���ك���ن م��ن 
توحيد �لعديد من �ملناطق من 

�أهمها: 
• جنوب جند و�صدير 

و�لو�صم 1320ه� )1902م(.  
• �لق�صيم 1322ه� 

)1904م(. 
• �لأح�صاء 1331ه� 

)1913م(. 
• ع�صري 1338ه� )1919م(. 
• حائل 1340ه� )1921م(. 

• منطقة �حلجاز عامي 
1343ه�  و 1344ه� 

)1925م(
• منطقة جاز�ن ��صتكمل 

توحيدها يف 1349ه� 
)1930م(. 
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�جلزيرة  �أنحاء  يف  �لأول��ى  �ل�صعودية 

�لعربية. 

الدولة السعودية الثانية
ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �ل���دم���ار و�خل����ر�ب 
�لذي خلفته قو�ت حممد علي بقيادة 
�إب���ر�ه���ي���م ب��ا���ص��ا يف و����ص���ط �جل���زي���رة 
وتدمري  �ل��درع��ي��ة  وهدمها  �لعربية 
�خلوف  و�إ�صاعة  �لبلد�ن  من  �لكثري 
�إل  �ل���ع���رب���ي���ة،  ن���و�ح���ي �جل����زي����رة  يف 
�أن���ه���ا مل ت��ت��م��ك��ن م���ن �ل��ق�����ص��اء على 
مقومات �لدولة �ل�صعودية، حيث ظل 
�لأه���ايل يف �ل��ب��ادي��ة و�حل��ا���ص��رة على 
�أ�ص�صت  �لتي  �صعود  �آل  لأ�صرة  ولئهم 
�لدولة �ل�صعودية �لأولى، وتقديرهم 
مل��ع��ام��ل��ت��ه��م وق���ي���ادت���ه���م �حل��ك��ي��م��ة، 
فلم  �ل�صلفية،  للدعوة  ومنا�صرتهم 
مي�����ض ع���ام���ان م���ن ن��ه��اي��ة �ل���دول���ة 
�ل�����ص��ع��ودي��ة �لأول�����ى �إل وع����اد �ل��ق��ادة 
من �آل �صعود �إلى �لظهور من جديد 
لإع������ادة ت��ك��وي��ن �ل���دول���ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 

�لثانية.
وك���ان���ت �أول�����ى حم��اولت��ه��م ع��ام 
ح����اول  ع���ن���دم���ا  )1820م(  1235ه��������� 
�لإم��������ام م�������ص���اري ب����ن ����ص���ع���ود �إع������ادة 
�حل��ك��م �ل�����ص��ع��ودي يف �ل��درع��ي��ة، لكن 
ق�صرية  م���دة  �إل  ت���دم  مل  حم��اول��ت��ه 
تلتها  ث��م  �أ���ص��ه��ر،  ب�صعة  ت��ت��ج��اوز  مل 
تركي  �لإم��ام  قادها  ناجحة  حماولة 
بن عبد�هلل بن حممد بن �صعود عام 
تاأ�صي�ض  �إل���ى  �أدت  )1824م(  1240ه����� 
�لثانية وعا�صمتها  �ل�صعودية  �لدولة 

�لريا�ض. 
و����ص��ت��م��رت �ل���دول���ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 
ذ�تها  و�لركائز  �لأ�ص�ض  على  �لثانية 
�ل�صعودية  �لدولة  عليها  قامت  �لتي 
�لأول�������ى م���ن ح��ي��ث �ع���ت���م���اده���ا على 
و�ل�صتقر�ر،  �لأم��ن  ون�صر  �لإ���ص��لم، 
وتطبيق �ل�صريعة �لإ�صلمية. وكانت 
م�صابهة  و�مل���ال���ي���ة  �لإد�ري��������ة  �ل��ن��ظ��م 
لتلك �لتي كانت يف �لدولة �ل�صعودية 
�لعلوم و�لآد�ب  �لأول��ى، كما �زده��رت 

يف ظل �لدولة �ل�صعودية �لثانية. 
ع��ام 1309ه��� )1891م( غادر  ويف 
بن  في�صل  ب��ن  عبد�لرحمن  �لإم����ام 
تركي �لريا�ض �إثر حدوث �خللفات 
ب��ن تركي،  �لإم����ام في�صل  �أب��ن��اء  ب��ن 
و���ص��ي��ط��رة حم��م��د ب���ن ر���ص��ي��د ح��اك��م 
�لدولة  �نتهت  وبذلك  عليها.  حائل 

�ل�صعودية �لثانية. 

توحيد المملكة
يف �خل��ام�����ض م��ن ���ص��و�ل ع��ام 1319ه���� 
مت��ك��ن   ،1902 ي���ن���اي���ر   15 �مل�����و�ف�����ق 
عبد�لرحمن  ب��ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �مل��ل��ك 
ب���ن ف��ي�����ص��ل �آل ���ص��ع��ود م���ن �����ص���رد�د 
لكي  �إليها  باأ�صرته  و�لعودة  �لريا�ض 
�صفحات  م��ن  ج��دي��دة  �صفحة  ي��ب��د�أ 

�لتاريخ �ل�صعودي.
وي���ع���د ه����ذ� �حل�����دث �ل��ت��اري��خ��ي 
نقطة حتول كبرية يف تاريخ �ملنطقة 
ن��ظ��ر� مل��ا �أدى �إل��ي��ه��ا م��ن ق��ي��ام دول��ة 
توحيد  م��ن  متكنت  حديثة  �صعودية 
�لعربية،  �أجز�ء �صبه �جلزيرة  معظم 
وحتقيق �إجناز�ت ح�صارية و��صعة يف 

�صتى �ملجلت. 
ولقد توفرت للملك عبد�لعزيز 
�ل�����ص��ف��ات �ل��ق��ي��ادي��ة �ل��ع��ظ��ي��م��ة �ل��ت��ي 
تاأ�صي�ض  م�صوؤولية  حمل  م��ن  مكنته 
�أم�ض  يف  �ملنطقة  كانت  حديثة  دول��ة 
�مللك  ع��ن  ع��رف  �إليها، فقد  �حل��اج��ة 
ودفاعه  بالعقيدة  عبد�لعزيز مت�صكه 
ع��ن��ه��ا و�إمي����ان����ه �ل�����ص��دي��د ب���رب���ه عز 
�هلل يف جميع  ���ص��رع  وت��ط��ب��ي��ق  وج���ل 
ج���و�ن���ب �حل���ي���اة، وم���ن ���ص��ف��ات��ه ب��ره 
و�أ����ص���رت���ه وحم��ب��ت��ه للخري  ب����و�ل����ده 

جهود عظيمة للملك 
عبدالعزيز من أجل تأسيس 

دولة تقوم على تطبيق 
القرآن والسنة

مكتبة الملك عبدالعزيز 
وازدهار الحركة العلمية.. 

أدلة على عناية »المؤسس« 
بجوانب العلم والمعرفة
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وكرمه  وفرو�صيته  و�صجاعته  و�لعلم 

�لعظيم. 
متعدد  رج��ل  عبد�لعزيز  و�مللك 
�أن  ��صتطاع  حيث  و�ل�صفات  �ملو�هب 
و�أن  و�صعوبا،  وق��ب��ائ��ل  ب��ل��د�ن��ا  ي��وح��د 
منطقة  يف  و�ل�صتقر�ر  �لأم��ن  ين�صر 
�إمي��ان��ه  خ�����ص��ال��ه  �أه����م  وم���ن  �صا�صعة 
ب�����اهلل ق���ب���ل ك����ل ����ص���يء ون���ب���ل ه��دف��ه 
عز وجل  �هلل  على  فيه  �عتمد  �ل��ذي 
���ص��ع��ب��ه يف حتقيقه  �أب����ن����اء  ع��ل��ى  ث���م 
�لقيادية  وموهبته  �صخ�صيته  وق��وة 
وح��ك��م��ت��ه �مل���ت���م���ي���زة، وم�����ن ���ص��ف��ات��ه 
و�إن�صانيته  �ملكاره  على  �صره  �أي�صا 
وعفوه  قوته،  رغ��م  بالنا�ض  ورحمته 

عند �ملقدرة.
�مللك عبد�لعزيز  كما عرف عن 
�أنه مل يحقد على �أحد حتى جتاه من 
نا�صبه �لعد�ء �أو �أ�صاء �إليه، بل متكن 
�أ���ص��دق��اء  �إل���ى  م��ن حت��وي��ل خ�صومه 

خمل�صن وعاملن له. 
وي���ع���د ������ص����رد�د �ل���ري���ا����ض من 
�أع���ظ���م �لأح�������د�ث �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي 
ظهرت فيها علمات قوة �ل�صخ�صية 
وح�صن �لقيادة لدى �مللك عبد�لعزيز 

و�خلرة �لتي �كت�صبها بنف�صه. 

إعالن توحيد المملكة
واليوم الوطني

يف 17 ج��م��ادى �لأول����ى ع���ام 1351ه���� 
�ملو�فق 19 �صبتمر عام 1932م، �صدر 
�أم�����ر م��ل��ك��ي ل����لإع����لن ع���ن ت��وح��ي��د 
�ل���ب���لد وت�����ص��م��ي��ت��ه��ا ب��ا���ص��م »�مل��م��ل��ك��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة« �ع���ت���ب���ار�ً من 
�خل��م��ي�����ض 21 ج���م���ادى �لأول������ى ع��ام 

1351ه� �ملو�فق 23 �صبتمر 1932م.
وت��وج ه��ذ� �لإع��لن جهود �مللك 

�إل��ى  �ل��ر�م��ي��ة  �لعظيمة  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
توحيد �لبلد وتاأ�صي�ض دولة ر��صخة 
ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق �أح���ك���ام �ل���ق���ر�آن 
و�ل�����ص��ن��ة �ل��ن��ب��وي��ة �ل�����ص��ري��ف��ة، ومت 
�ل��ي��وم  لي�صبح  �صبتمر   23 حت��دي��د 
�لوطني للمملكة، وبهذ� �لإعلن مت 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  تاأ�صي�ض 
�ل���ت���ي �أ����ص���ب���ح���ت دول������ة ع��ظ��ي��م��ة يف 
ر���ص��ال��ت��ه��ا و�إجن�����از�ت�����ه�����ا وم��ك��ان��ت��ه��ا 

�لإقليمية و�لدولية. 

التأسيس والبناء
يف  و�ل��ب��ن��اء  �لتاأ�صي�ض  م��ر�ح��ل  ب���د�أت 
ع��ه��د �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز م��ن��ذ دخ��ول��ه 
)1902م(،  1319ه��������  ع����ام  �ل���ري���ا����ض 
�لدينية  �جلو�نب  على  تركزت  حيث 
و�لقت�صادية  و�لع�صكرية  و�لإد�ري����ة 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة. وق���د 
من  �لعديد  عبد�لعزيز  �مللك  �أ�ص�ض 
�ملجال�ض  منها:  �لإد�ري����ة  �ملوؤ�ص�صات 
�لإد�رية، وجمل�ض �لوكلء، وجمل�ض 
ورئا�صة  �ملقاطعات،  و�إد�رة  �ل�صورى، 
ووز�ر�ت  �ل�صرعية،  و�ملحاكم  �لق�صاء 
�خل�����ارج�����ي�����ة، و�مل�����ال�����ي�����ة، و�ل�����دف�����اع، 
و�لد�خلية،  و�ل�صحة،  و�مل��و����ص��لت، 
�ل�صعودي  �ل��ع��رب��ي  �لنقد  وموؤ�ص�صة 
و�لإد�ر�ت  �ل��������وز�ر�ت  م���ن  وغ���ريه���ا 

�ملتعددة. 
ك�����م�����ا �����ص����م����ل����ت ع�����ن�����اي�����ة �مل����ل����ك 
عبد�لعزيز يف جمال �لتنظيم، تطوير 
�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ل��ح��ج��اج، حيث 
�ل�صريفن  �حل��رم��ن  بتو�صعة  �أم����ر 
�ل��ع��ام��ة للحج  �مل���دي���ري���ة  وت��اأ���ص��ي�����ض 
و�ل��ط��رق  �ل�صحية  �مل��ح��اج��ر  و�إن�����ص��اء 

وو�صائل �ملو��صلت �ملتعددة.
�مل��ل��ك  �أن�������ص���اأ  �آخ������ر ح���ي���ات���ه  ويف 

ع����ب����د�ل����ع����زي����ز جم����ل���������ض �ل������������وزر�ء 
ل��ي��ك��ون خ���امت���ة �إجن����از�ت����ه �لإد�ري������ة 

و�لتنظيمية.

إنجازات الملك عبدالعزيز
�مللك عبد�لعزيز،  �إجن���از�ت  �أب��رز   من 
ت���وط���ن �ل���ب���ادي���ة، وت��اأ���ص��ي�����ض �ل��ه��ج��ر 
�لذي نتج عنه تكوين مناطق ��صتقر�ر 
ع���دي���دة يف �أن���ح���اء �مل��م��ل��ك��ة ل��ع��دد من 
�لقبائل �لتي �جته �أفر�دها �إلى �أعمال 
�ل��زر�ع��ة و�ل��ت��ج��ارة و�إح��ي��اء �لأر����ص��ي 
�ل���ت���ي �����ص���ت���ق���رو� ب��ه��ا ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح��ت 

حو��صر مزدهرة.
 وي���ع���د م�������ص���روع �ل���ت���وط���ن ه��ذ� 
بالتطور  �ملتعلقة  �مل�صروعات  �أبرز  من 
�لج��ت��م��اع��ي يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل����ذي حقق 
نتائج عظيمة يف حياة �ملجتمع �لبدوي 
ويف �زدهار �ملنطقة عمر�نيا و�صكانيا. 

و�لبناء  �لتاأ�صي�ض  ملمح  وم��ن   
يف عهد �مللك عبد�لعزيز، غر�صه مبد�أ 
�لنا�ض  �أق��ب��ل  حيث  للجميع  �مل�صاركة 
معه  للم�صاركة  �أنف�صهم  جتهيز  على 
هدف  بنبل  �إمي��ان��ا  �ل��ب��لد  توحيد  يف 
عبد�لعزيز يف �لتوحيد ونبذ �لفو�صى، 
ومن نتائج هذه �لظاهرة تلك �لوحدة 
�ل��ع��ظ��ي��م��ة ب����ن �أب����ن����اء �مل��م��ل��ك��ة �ل��ت��ي 
�صهدتها �لبلد ول تز�ل ت�صهدها �إلى 

�ليوم. 
بالتعليم،  عنايته  �إجناز�ته،  ومن 
ت�صجيع  خ����لل  م���ن  �مل���ع���رف���ة  ون�����ص��ر 
ط�����لب �ل���ع���ل���م، وت���اأ����ص���ي�������ض �مل����د�ر�����ض 
ون�صر  بها،  �خلا�صة  �لأنظمة  و�إ�صد�ر 
�مل��وؤل��ف��ات وت��وزي��ع��ه��ا ، و�ن��ط��لق��ا من 
�ل�صخ�صي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �مل��ل��ك  ح��ر���ض 
ع��ل��ى �ل�����ص����ت����ز�دة م���ن م��ن��اه��ل �ل��ع��ل��م 
�لتعليم  تطور  بت�صجيع  قام  و�ملعرفة، 

و�إتاحة  �ملكتبات  و�إن�صاء  وموؤ�ص�صاته، 
�مللك  مكتبة  وت��ع��د  للجميع.  �ل��ك��ت��ب 
عبد�لعزيز �خلا�صة و�ملحفوظة �ليوم 
بالريا�ض  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �مل��ل��ك  د�رة  يف 
و�مل���وؤل���ف���ات �ل���ت���ي ط��ب��ع��ت ع��ل��ى نفقة 
ج��لل��ت��ه يف �أن����ح����اء �ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي 
و�زده��ار  �ملد�ر�ض  وظهور  و�لإ�صلمي 
�أبرز  �ملنطقة، من  �لعلمية يف  �حلركة 
عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  عناية  على  �لأدل����ة 

بجو�نب �لعلم و�ملعرفة. 
 وك���������ان ل���ل���م���ل���ك ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
مكانة  تدعيم  يف  �لأخ���رى  �إ�صهاماته 
�لدولة �ل�صعودية على �ل�صاحة �لدولة 
�ل�صيا�صية و�لقت�صادية رغم �لظروف 
باملنطقة  حتيط  كانت  �لتي  �ل�صعبة 
يف تلك �لفرة خ�صو�صا �صيطرة عدد 
�لكثري من  على  �لعظمى  �ل���دول  م��ن 

�ملناطق يف �لعامل �لعربي.
ف��ق��د ك��ان��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا و�ل���دول���ة 
و�إيطاليا  و�أمل��ان��ي��ا  وفرن�صا  �لعثمانية 
ب�صدة على حماية م�صاحلها  تتناف�ض 
وم��ن��اط��ق ن��ف��وذه��ا �ل��ت��ي ك��ان��ت حتيط 
ب���امل���ل���ك ع����ب����د�ل����ع����زي����ز، ف�������ص���ل ع��ن 
كان  �ل���ذي  �ل�صديد  �ملحلي  �لتناف�ض 
�ل�صعودية  للدولة  �آخ��ر  حتديا  ي�صكل 

�حلديثة.
فرغم هذه �لظروف متكن �مللك 
عبد�لعزيز من �نتهاج �صيا�صة خارجية 
مبادئ عظيمة  على  �عتمدت  و��صحة 
ت��ت�����ص��ل ب���اأه���د�ف �ل���دول���ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 
دول��ة  تاأ�صي�ض  على  �لقائم  ومنهجها 
�إليها،  وت�صتند  �ل��دع��وة  ت�صاند  قوية 
اأو منطلقاتها،  ول تفرط يف حقوقها 
وحت��ق��ق م�����ص��ال��ح �ل���دول���ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 

و�لدول �لعربية و�لإ�صلمية.
و�مل���ط���ل���ع ع���ل���ى م����و�ق����ف �مل��ل��ك 

عبد�لعزيز و�صيا�صته �خلارجية يجد 
�أن ق�صايا �لعرب و�مل�صلمن ��صتحوذت 
على حيز كبري من �هتمامه و�أخذت 
�لد�خلية  �حتياجاته  على  �لأول��وي��ة 
موقف  ه��ذ�  ويعك�ض  دولته  وم�صالح 
بعده  م��ن  و�أب��ن��ائ��ه  عبد�لعزيز  �مل��ل��ك 
جتاه �لق�صية �لفل�صطينية �لتي كانت 
ول تز�ل ت�صكل حمور� �أ�صا�صيا ومهما 
�ل�صعودية،  �خل��ارج��ي��ة  �ل�صيا�صة  يف 
ويعد دعم �مللك عبد�لعزيز لتاأ�صي�ض 
ج��ام��ع��ة �ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة وت���اأي���ي���ده 
ل����ص���ت���ق���لل �ل���ع���دي���د م����ن �ل����دول����ة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���ص��لم��ي��ة ���ص��اه��د� على 
�لثو�بت  م��ن  تعد  �ل�صيا�صة  ه��ذه  �أن 

�ل�صعودية �إلى �ليوم. 

اقتصاد المملكة
�لعربية  �ململكة  ���ص��ه��دت  �ق��ت�����ص��ادي��ا، 
�ل�����ص��ع��ودي��ة ظ���ه���ور �ل��ن��ف��ط وت��ط��ور 
و�زدي���اد  �مل��ع��ادن  و��صتخر�ج  �صناعته 
�لتجارية  و�لعلقات  �لتجارة  حركة 

�لدولية.
من  عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  و����ص��ت��ف��اد 
�لتي ظهرت  و�لتطور  �لتقدم  و�صائل 
�إلى  بجلبها  وق��ام  �لغربية  �ل��دول  يف 
�لتطور  خدمة  يف  وتوظيفها  �ململكة 
�حل�������ص���اري �ل������ذي �أر�����ص����ى ق���و�ع���ده 
�ملبنية على  بف�صل �صيا�صته �حلكيمة 
�لأخ����ذ ب��اأ���ص��ب��اب �حل�����ص��ارة و�ل��ت��ق��دم 
���ص��م��ن م��ع��اي��ري �مل���ب���ادئ �لإ���ص��لم��ي��ة 
و�ل��ت��ق��ال��ي��د �لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي تقوم 
�ل�����ص��ع��ودي��ة ون��ت��ج عن  �ل��دول��ة  عليها 
�صيا�صة �مللك عبد�لعزيز هذه؛ تطور 
ميادين  �صتى  يف  �ل�صعودية  �ل��دول��ة 
�حل����ي����اة م����ع �لح����ت����ف����اظ مب��ب��ادئ��ه��ا 
و�أ����ص�������ص���ه���ا �ل���دي���ن���ي���ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

حمققا بذلك �أعظم معادلة متو�زنة 
بن �لأ�صالة و�ملعا�صرة. 

 وي���ع���د �إر�����ص����اء �لأم������ن م���ن �أه���م 
�لإجن��از�ت �لتي حتققت يف عهد �مللك 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، ح��ي��ث �أ���ص��ب��ح��ت �ل��ط��رق 
و�مل������دن و�ل���ق���رى و�ل��ه��ج��ر ت��ع��ي�����ض يف 
�أ�ص�ض �مللك عبد�لعزيز  �أمن د�ئم. كما 
�لأمنية  و�ملوؤ�ص�صات  �للزمة  �لأنظمة 
وع����ل����ى ر�أ�����ص����ه����ا ت���ط���ب���ي���ق �ل�����ص��ري��ع��ة 
�لإ�صلمية، وردع جميع �ملحاولت �لتي 

مت�ض ��صتقر�ر �لنا�ض وممتلكاتهم. 
و�أ�����ص����ب����ح����ت �مل���م���ل���ك���ة �ل���ع���رب���ي���ة 
عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  ع��ه��د  يف  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
ذ�ت مكانة دولية خا�صة، حيث �ن�صمت 
�إلى �لعديد من �ملنظمات و�لتفاقيات 
�ل���دول���ي���ة ن��ت��ي��ج��ة مل��وق��ع��ه��ا �ل��ع��ظ��ي��م 
�لدول  �أو�ئ��ل  من  كانت  بل  ور�صوخها، 
�لتي قامت بتوقيع ميثاق هيئة �لأمم 
�ملتحدة عام 1364ه� )1945م( و�أ�صهمت 
يف ت��اأ���ص��ي�����ض �ل���ع���دي���د م���ن �مل��ن��ظ��م��ات 
�إر�صاء �لأمن  �إلى  �لدولية �لتي تهدف 
و�ل����ص���ت���ق���ر�ر و�ل����ع����دل �ل������دويل مثل 
�ل��دول �لعربية يف عام 1364ه�  جامعة 

)1945م(. 

ما بعد وفاة الملك عبدالعزيز
�لثاين  عبد�لعزيز يف  �مللك  وفاة  بعد 
من �صهر ربيع �لأول من عام 1373ه� 
�صار  1953م،   ع��ام  نوفمر   9 �مل��و�ف��ق 
�أب������ن������اوؤه ع���ل���ى ن���ه���ج���ه، و����ص��ت��ك��م��ل��و� 
م�صرية �لتاأ�صي�ض و�لبناء وفق �ملبادئ 
�لدولة  �إليها  ت�صتند  �لتي  �ل�صامية 

�ل�صعودية. 

المصدر: موقع دارة
الملك عبد العزيز

األبناء ساروا على الدرب 
بعد وفاة الملك عبدالعزيز 
واستكملوا مسيرة التأسيس 
والبناء وفق مبادئ سامية
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ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

أصدق أصدقائك هو الكتاب
..كلما أشتقت إليه وجدته ينتظرك
..ينفعنك أكثر مما يأخذ منك
..يأخذ من عمرك ساعات ويزيدك بالمعرفة أعمارا
..فهل يستحق منك الهجران؟!
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سلمان العلي
وخالد العمري

�أ���ص��ام��ة �ل�����ص��ه��ري، ط��ال��ب بكلية  ي��ق��ول 
�ل�����ص��ري��ع��ة،  »ع��ن��دم��ا ت���اأت���ي ك��ل��م��ة وط��ن 
بد�خلي من  م��ا  ع��ن و�صف  �أع��ج��ز معها 
�ل��وط��ن، فهو ك��ل �صي ونحن  ل��ه��ذ�  ح��ب 

له فد�ء« .
�ل�صمري، طالب  فيما عر عو�ض 
بهذ�  فرحته  ع��ن  �لأع��م��ال،  �إد�رة  بكلية 
�ل����ي����وم، وق������ال« �ل���ي���وم �ل���وط���ن���ي حمفز 
ل�صتذكار ما قدمه كل فرد لوطنه حتى 

ت��ت��و����ص��ل م�����ص��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة وي��ت��و����ص��ل 
�ل��ت�����ص��دي ل��ك��ل ف��ك��ر م��ن��ح��رف ي���وؤث���ر يف 
وحدة �ل�صف، ونحمد �هلل على ما �أفاء به 
على �ململكة من نعم وفرية منذ تاأ�صي�صها 
�ملولى  �صائلن  �لز�هر،  �لعهد  هذ�  حتى 
جلت قدرته �أن يحفظ للوطن قادته و�أن 

يدمي عليه �أمنه ورخاءه«. 
�إد�رة  ك���ل���ي���ة  يف  زم���ي���ل���ه  وي�����ق�����ول 
ع�صريي  �صار  حممد  �لطالب  �لأع��م��ال، 
�إل نبتة  �ل��ذي نعي�صه ما هو  �لأم��ن  »�إن 
من نباتات غر�صها و�لدنا �ملغفور له باإذن 
�هلل �ملوؤ�ص�ض �مللك عبد�لعزيز رحمه �هلل 

وتو�رثها �أبناوؤه من بعده فاأ�صبح �لأمن 
�صمة من �صمات هذ� �لوطن، ننعم بها«.

م�صعود  ع��ن��د  �حل����ال  يختلف  ومل 
�لأع��م��ال  �إد�رة  بكلية  ط��ال��ب  غ�����زو�ين، 
�أي�����ص��ا، ح��ي��ث ي���رى �أن �مل��ق��ب��ل م��ن �أي���ام 
تعالى  �هلل  ب��اإذن  �أف�صل  �صيكون  و�صنو�ت 
»ه�����ذ� مب���ا م���ن ب���ه �ل���رح���م���ن ع���ز وج��ل 
ع��ل��ي��ن��ا ث���م ق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��ي��م��ة ث���م عمل 
�أبناء �لوطن بكل جد و�هتمام لريتفعو� 
�ل���دول  �إل���ى م�����ص��اف  وي��رت��ق��و� بوطنهم 
�صاء  �إن  �أننا  �إل  �ملتقدمة يف كل �ملجالت 
دي��ن  ن��خ��دم  ع��ن��دم��ا  �أف�����ص��ل  �صنكون  �هلل 

�لإ���ص��لم ون��رف��ع ر�ي��ة �لإ���ص��لم وجناهد 
من �أجل ذلك يف كل جمالت حياتنا«.

عطاء ووفاء
�للغة  بكلية  ط��ال��ب  �مل�����ازين،  ���ص��ال��ح  �أم����ا 
�حلفاظ  �ل��وف��اء  م��ن  »�إن  ف��ق��ال  �لعربية، 
ع��ل��ى وط��ن��ن��ا وم��ق��اب��ل��ة �ل��ع��ط��اء ب��ال��وف��اء، 
ف��ح��م��اي��ت��ه وحم����ارب����ة ك���ل م���ا م���ن ���ص��اأن��ه 
�لإخلل باأمنه و�أمانه و��صتقر�ره �إمنا هو 

�أمانة يف �أعناقنا جميعا«.
ق���ال ع��ب��د�هلل  وم���ن ز�وي����ة خمتلفة، 
�لقحطاين، طالب بكلية �لربية، » �ململكة 

���ص��ه��دت خ���لل ه���ذه �ل�����ص��ن��و�ت �إجن�����از�ت 
تنموية وقفز�ت ح�صارية يف �صتى �ملجالت 
�ل�صاملة  �لنه�صة  وه��ذه  وجيزة،  فرة  يف 
�لتي تعي�ض فيها مملكتنا �حلبيبة مل تاأت 
�ل�صادق خل��ادم �حلرمن  �ل�صعور  �إل من 
عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�صريفن 
باأهمية تلك �لنه�صة وحر�صه �لد�ئم على 

حتقيق �لأمن و�لرفاهية للمو�طن«.
�إل����ى �أن ه���ذه �ل���ذك���رى هي  و�أ����ص���ار 
ذك��رى خ��ري ومن��اء وع��ط��اء حتقق للبلد 
و�صعبها، و�إجناز�ت جعلت للمملكة مكانة 

مرموقة بن دول �لعامل.

 وتابع » ندعو �ملولى �لعلي �لقدير 
�ل�صريفن  �حل��رم��ن  خ��ادم  يحفظ  �أن 
�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز و�صمو 
�لأم���ري �صلمان بن  �لأم���ن  ويل ع��ه��ده 
عبد�لعزيز و�صمو �لنائب �لثاين �لأمري 
يبقيهم  و�أن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب���ن  م���ق���رن 
يعيد  و�أن  و�مل�صلمن  ل��لإ���ص��لم  ذخ���ر� 
ه���ذه �ل���ذك���رى وب���لدن���ا ت��ن��ع��م ب��اخل��ري 

و�لأمان«.

جهود المؤسس
�ل��ع��م��ري، طالب بكلية  و�أ���ص��اد ع��ب��د�هلل 
طيب  �ملوؤ�ص�ض  �مللك  بجهود  �لهند�صة،  
�أ���ص�����ض ودع���ائ���م  ت��ر���ص��ي��خ  ث�����ر�ه يف  �هلل 
�ل����دول����ة �حل���دي���ث���ة ع��ل��ى ن��ه��ج �ل��ك��ت��اب 
و�ل�����ص��ن��ة، م��ث��م��ن��ا �أي�����ص��ا ج��ه��ود �أب��ن��ائ��ه 
خطى  على  ب�صريهم  بعده  م��ن  �مل��ل��وك 
�ل��ز�ه��ر،  و�ل��ده��م حتى �لع�صر �حل��ايل 
�مللك  �ل�صريفن  �حل��رم��ن  خ��ادم  عهد 
ع��ب��د�هلل ب��ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز وم���ا ت�صهده 
ب����لد �حل���رم���ن �ل�����ص��ري��ف��ن يف ع��ه��ده 
مقدمتها  ويف  ج��ب��ارة  م�����ص��روع��ات  م��ن 
و�مل�صاعر  �ل�صريفن  م�صاريع �حلرمن 

�ملقد�صة«.
وقال خالد ع�صريي، طالب بكلية 
حافلة  ع��ام��ا   83 »�إن  �ل���دي���ن،  �أ����ص���ول 
ب����الإجن����از�ت م���رت ع��ل��ى ه���ذه �لأر�����ض 
�ل��ط��ي��ب��ة �ل��ت��ي و���ص��ع ل��ب��ن��ات��ه��ا �لأول����ى 
حتقيق  �أب��ن��اوؤه  وو����ص��ل  �ملوؤ�ص�ض  �مل��ل��ك 
�لإجناز�ت �ملتو��صلة �صيا�صيا و�قت�صاديا 
لتج�صد  �حلبيبة  مملكتنا  يف  وتنمويا 
�لفتية  للدولة  و�لرخاء  �لبناء  م�صرية 
وت���ت���و�����ص���ل يف ع��ه��د خ�����ادم �حل��رم��ن 
�ل�صريفن �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
و�صمو ويل عهده �لأمن �لأمري �صلمان 
�لثاين  �ل��ن��ائ��ب  و�صمو  عبد�لعزيز  ب��ن 

�لأمري مقرن بن عبد�لعزيز« .
طالب  �ل�صهر�ين،  حممد  وت��ق��دم 
»�إن  بكلية �لعلوم، بكلمات وطنية فقال 
ذك���رى �ل��وط��ن يف �أي دول���ة يف �ل��ع��امل؛ 
ولد  باأنه  و�لفخر  �لقوة  �صعبها  تعطي 
�لتي هو جزء  �لغالية  ب��لده  وعا�ض يف 
منها وهي جزء منه، �أما �إذ� تكلمت عن 
ف��اأح��م��د �هلل عز   ، ب���لدي ع��ن مملكتي 
وجل على �أنها دولة بلد �حلرمن �لتي 

من �هلل علينا بخدمتها ورعايتها«.
�أم�����ا م���اج���د �ل���ق���ح���ط���اين، ط��ال��ب 
�ل��ي��وم  ف��ق��ال مب��ن��ا���ص��ب��ة  �ل��ع��ل��وم،  بكلية 
ون�صاأله  ون�صكره  �هلل  نحمد  �لوطني« 
وحكومتنا  بلدنا  يحفظ  �أن  �صبحانه 
و�أم��ن��ن��ا م���ن ح��ق��د �حل��اق��دي��ن وح�صد 
�ليوم  بهذ�  �أنف�صنا  ونهنئ  �حلا�صدين، 
�ملجيد وكل عام ومملكتنا بخري ويف عز 

وجمد و�أمن و�أمان«.

وصفوا اليوم الوطني بالمحفز لمواصلة التصدي لكل فكر منحرف

طالب الجامعة:
نحن جميعا للوطن والوطن لنا

العربية  المملكة  اسم  تحت  الحديثة  السعودية  الدولة  توحيد  شهد  لكونه  به  يحتفى  أن  يستحق  الذي  بالحدث  الوطني  اليوم  الجامعة،  طالب  وصف 
السعودية، مظهرين سعادتهم بهذا اليوم الذي يذكر الجميع بجهود الملك عبدالعزيز لتوحيد كل أجزاء المملكة، وقيادتها إلى واجهة العالم. »آفاق« 

استطلعت آراء الطالب عن اليوم الوطني الذي يصادف الـ 23 من سبتمبر. فماذا قالو عنه؟
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اسم كبير
و�أكد �صعد �لقحطاين، طالب بكلية �لعلوم 
كبري  ��صم  �أن��ه  �لوطني،  �ليوم  �أن  �لطبية، 
غالية  منا�صبة  و�أن���ه  م��و�ط��ن  ك��ل  قلب  يف 
�لعطاء  د�م��ت �صنو�ت من  تاأ�صي�ض  وذك��رى 
�مللك  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  بقيادة  �لوفاء  و 
�أن ي��دمي  ن�����ص��األ �هلل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ، وق����ال« 
تكون  و�أن  و�ل�صتقر�ر  �لأم��ن  نعمة  علينا 

�ململكة من ح�صن �إلى �أح�صن«.
فيما و�صف علي مز�ح �لأملعي، طالب 
و�ملالية،  �لإد�ري���ة  �لعلوم  بكلية  ماج�صتري 
�لعزيزة على كل  بالذكرى  �لوطني،  �ليوم 
فرد من �أفر�د هذه �لبلد، وقال« نبارك يف 
هذ� �ليوم خلادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك 
عبد�هلل بن عبد�لعزيز و�صمو �أمري منطقة 
ع�صري ولكل مو�طن، وندعو �هلل �أن يحمي 

بلدنا و�أمتنا من كيد �حلا�صدين«.
ن��ح��اف��ظ على  �أن  »ع��ل��ي��ن��ا  و�أ�����ص����اف   
بنائه، فوطن ل نحافظ  وطننا ون�صهم يف 
�لعي�ض فيه، ولنعمل  ن�صتحق  �أمنه ل  على 
جميعا يد� و�حدة من �أجل رفعته  ولن�صمر 
�صعار وطني  لبنائه، ولرنفع  �صو�عدنا  عن 
عر�صي،  هو  �أر�صي  هو  بيتي  هو  �أمني  هو 
وحمى �هلل وطننا من كل مكروه و�أد�م �أمنه 
و�أمانه بقيادة خادم �حلرمن وويل عهده 
�لأمن، ومبنا�صبة هذ� �ليوم نرفع �لتهاين 
مبنا�صبة  �ل�����ص��ع��ودي��ن  ل��ك��ل  و�ل��ت��ري��ك��ات 

�ليوم �لوطني، ولتبق �صاخما يا وطني«.
وق�����ال م��و���ص��ى ع��ب��د�حل��ك��ي��م، ط��ال��ب 
�لوطني  �ل��ي��وم  »�إن  �لأ���ص��ن��ان،  ط��ب  بكلية 
ه���و ذك�����رى ع��ظ��ي��م��ة غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا 
على  ي�صبغ   �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  ون�صاأل 

�لغالية و�لأ�صرة �حلاكمة وجميع  مملكتنا 
�مل��و�ط��ن��ي��ن �لأم�����ن و�ل�����ص��ح��ة و�ل��ع��اف��ي��ة 
و�لزده����������ار ل���ن���و�ك���ب �ل�������دول �مل��ت��ق��دم��ة، 
و�ل�صريعة  د���ص��ت��ورن��ا  �ل��ق��ر�آن  ي�صتمر  و�أن 
�لإ�صلمية مرجعنا و�هلل يوفق �مل�صلمن ملا 

يحبه وير�صاه«.
حملة وطنية

وي���ق���ول ع���ب���د�هلل �ل����و�دع����ي، ط��ال��ب بكلية 
�ل��ع��ل��وم �ل��ط��ب��ي��ة، »ع��ن��دم��ا ت��ك��ون �لأ���ص��ي��اء 
ك���ب���رية يف م��ع��ان��ي��ه��ا، وق���ري���ب���ة ج�����د� م��ن 
�لنف�ض، تعجز �لكلمات عن �لتعبري، وتقف 
�حلروف غ�صة يف �حللق، وتبقى تتجلجل 
ع��ل��ى خ��ج��ل ووج��ل  �ل���د�خ���ل،  حمبو�صة يف 
�مل���ق���ام  وتتعر  ق���در  ع��ل��ى  ت��ك��ون  �أن ل  يف 
�لأقلم قا�صرة عن ت�صطري �أي حرف يعر 
ع��ن ح���ال �مل��و���ص��وف، وم���ن �أك���ر �لأ���ص��ي��اء 
و�أجلها قيمة �لوطن، ولذلك فمهما كانت 
ل  فهي  وجيا�صة،  ونبيلة  �صادقة  �مل�صاعر 
�أقل جمال  �أن تكون  تخرج ب�صهولة خ�صية 
�لعبار�ت جميلة  كانت  و�أقل رونقا، ومهما 
بحق  و�صغرية  قليلة  فهي  ور�قية،  و�أنيقة 
���ص��م��وخ م�����ص��م��ى �ل���وط���ن وم����ا �أح���وج���ن���ا يف 
�ملنكرة  �لأ�صو�ت  �أن علت  بعد  �لأي��ام،  هذه 
�لتي تريد �أن ت�صحبنا �إلى �لور�ء، ت�صتكر 
بالركب يف  �أن يتقدم، ويلحق  �لوطن  على 
�أف�صل،  �ل��رك�����ض و�ل�����ص��ب��اق نحو غ��د  زم��ن 
م��ا �أح��وج��ن��ا يف ه��ذه �لأي���ام حلملة وطنية 
و�ح��د  ي��وم  يكفي  ذ�ت���ه، ل  بالوطن  خا�صة 
يف �ل�صنة لنحتفل بالوطن ول يكفي ح�صة 
حب  �أبجديات  لتعلمنا  �لأ�صبوع  يف  و�ح��دة 
�لوطن، يجب �أن تكون �أيامنا كلها منذورة 
م�صخرة  تنوعها  بكل  و�إمكانياتنا  للوطن 

وم�صاعرنا  بدمنا  يختلط  حتى  ل��ل��وط��ن، 
وي�صري جزء� منا«.

وع�������ن ه�������ذه �مل���ن���ا����ص���ب���ة ق�������ال ف��ه��د 
�لطبية،    �لعلوم  بكلية  طالب  �ل�صهر�ين، 
»وط���ن���ي ي���ا ق��ب��ل��ة �ل��ن��ه��ار وت���اج���ا يف و���ص��ط 
�أر�صي  �مل�صار. للوطن �صكن وللحب وطن، 
فيا�صة  م�صاعر  وم��ائ��ي  ون��ه��ري  و�صمائي 
عندما  خ��ا���ص��ة  ل��ه  لح����دود  ح��ب  يكتنفها 
�لكلمات  تنهمر  حيث  �ل��وط��ن،  ي��وم  يحل 
وفق منظومة �صعارها نحن يف قلب �لوطن 
و�صوق،  له بحب  ندين  لنا،   و�لوطن قلب 

فالوطن هو �لطريق و�ل�صديق«.
�لقحطاين،  ح�صن  �أك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
طالب بكلية طب �لأ�صنان، �أن  �أ�صطر� قليلة 
م�صاعره  ح��ج��م  ع��ن  للتعبري  ك��اف��ي��ة  غ��ري 

وحبه وتقديره لوطنه ولولة �لأمر.
�ل��وط��ن وولة  وق���ال »لي��ع��رف قيمة 
�إل م��ن �ف��ت��ق��د �ل���ص��ت��ق��ر�ر، ونحن  �لأم����ر 
وبحمد �هلل نعي�ض يف �أمن و��صتقر�ر بف�صل 
�لر�صيدة، ما جعل  �هلل ثم بف�صل قياد�تنا 
حبنا وولءنا للوطن يزد�د يوما بعد يوم، 
ود�م��ت  عزيز�  �صاخما  �لوطن  �أيها  ودم��ت 
خدمة  عر�ض  على  �لعظام  وقادتنا  قيادتنا 
للوطن  فنحن جميعا  و�مل�صلمن،  �لإ�صلم 
�أد�م �هلل عزك ياوطن وحمى  و�لوطن لنا، 

�هلل قياد�تك �لر�صيدة«.

تهنئة
�للغات  بكلية  طالب  حري�ض،  يحيى  وهناأ 
�ل�صريفن  �حل���رم���ن  خ����ادم  و�ل���رج���م���ة، 
�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل وويل ع��ه��ده �لأم���ن و�صمو 
�لنائب �لثاين  حفظهم �هلل مبنا�صبة �ليوم 

و�ل��رخ��اء  �لأم���ن  لبلدنا  »نتمنى  �ل��وط��ن��ي 
و�لأ�صتقر�ر«.

بكلية  طالب  ع�صريي،  �أحمد  ويقول 
�ل���ع���ل���وم، »�حل����م����دهلل ع���ل���ى ن��ع��م��ة �لأم�����ن 
�أن  ن��ع��ي�����ص��ه��ا ون��ح��م��د �هلل  �ل���ت���ي  و�لأم�������ان 
�أن���ع���م �هلل ع��ل��ي��ن��ا ب���ه���ذه  �حل���ك���وم���ه �ل��ت��ي 
�لر�حه  �صبل  تقدم جميع  وماز�لت  قدمت 

للمو�طن.
�أن ولدنا بهذه �لأر�ض �لطيبة  فمنذ 
�أم��رن��ا  ولة  �ه��ت��م��ام  ون����رى  ن�صمع  ون��ح��ن 
�هلل  ���ص��رع  وتطبيق  �ل�صريفن  باحلرمن 
و�لبحث عن �صبل �لر�حه للمو�طن وتلبية 

مطالبه«.
ف��ت��ح  ن��ن�����ص��ى ع���ن���دم���ا   و�أ������ص�����اف »ل 
بن  �لوطني  للحو�ر  �أب��و�ب��ه��م  �أم��رن��ا  ولة 
�أن  �جلميع  يعرف  لكي  و�مل�صوؤول  �ملو�طن 
ليخفى  كما  ف���رد،  ك��ل  م�صوؤولية  �ل��وط��ن 
�مللك  زرع��ه  �ل��ل��ذي  �لتلحم  �جلميع  على 

عبد�لعزيز طيب �هلل ثر�ه يف �أبنائه«.
ب�  ��صتطلعاتها  »�آف��اق«   و�ختتمت 
�ل�صريعة،  بكلية  طالب  �لبكري  حممد 
فقال« حب �لوطن لي�ض ق�صيدة نرددها 
�إنها  ولعلما نرفعه ول كذبة نتد�ولها، 
رم���وز ملحبة �ل��وط��ن و���ص��ع��ور و���ص��ع��ار�ت 
جميلة.. حب �لوطن لي�ض حديثا نردده 
�أو  �ملجال�ض  �أو  �ملقاهي  يف  �أو  �لتلفاز  يف 
تن�صاأ  ب��ال��وط��ن  فعلقتنا  �ل�����ص��ح��ف،  يف 
طفولتنا  يف  ك��ان  �لوطن  �لطفولة،  من 
�أن���ا����ص���ي���د وط���ن���ي���ة و�أه�����ازي�����ج ���ص��ام��ري��ة 
وق�����ص��ائ��د م���روي���ة و�أ����ص���ب���ح �ل���ي���وم لنا 
فتية  وم��و�ق��ع  و�أل���ف مطوية  ج��ن��ادري��ة 

وو�صائل �ت�صال �صريعة وعلنية«.

إجماع على مقابلة العطاء
بالوفاء ومحاربة كل

ما من شأنه
اإلخالل بأمن الوطن

اتفاق على العمل بشعار
»وطن ال نحافظ على أمنه

ال نستحق العيش فيه«

إشادة بجهود المؤسس
في ترسيخ دعائم الدولة
على نهج الكتاب والسنة
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إيمان العسيري

سلطان زميع
الرئي�س التنفيذي ملراكز تعلم 

احلياة وم�شت�شار التدريب 
والتطوير لربامج طاقات باملنطقة 

اجلنوبية.
»جميل �حتفالنا �ليوم بيومنا 
�لوطني. وطننا �لذي بانت به 

وحدتنا مع قيادتنا. وتكاتفنا مع 
قيادتنا. �لوطن �لذي ل ز�ل �أبناوؤه 

يعملون بجد جلعله من �لبلد�ن 
�لتي ي�صار �إليها بالبنان. دمت لنا يا 

خادم �لبيتن وكل عام و�ل�صعودية 
بخري«.

خلود القحطاني
طالبة بق�شم اللغة الإجنليزية
»نعي�ض يف �أر�ض كلها �أمن و�أمان، 

حكمها �آل �صعود فاأغدقو� علينا 
�لأمن و�لرخاء. نفتخر بوطن �صهد 

له �لتاريخ و �صطر له �لأجماد. 
ف�صكري هلل �صبحا وم�صاء �أن جعلني 
جزء� من هذ� �لوطن و��صع �لعطاء«

محمد أبو حريد
خمرج ومنتج تلفزيوين

»ت�صتلطفني م�صاعري ود� وفخر� 
ت�صاحبها �بت�صامة م�صرقة نحو 

�صموخ قمة جبل ر��صخة عندما ياأتي 
��صمك يا وطني. يا قبلة �لنور.. بك 

قيادة و�صعبا جعلو� ن�صب �أعينهم 
تلك �جلو�هر �لثلث: �هلل ثم �ملليك 

ثم �لوطن. هويتي هي �صعوديتي . 
د�م عزك

يا وطن«.

نوال عبد اهلل أبو عشي
معيدة باجلامعة

»بكل �حلبور �ملفعم بالبهجة.. وبكل 
تر�نيم �لفخر و�لنه�صة .. دمت وطنا 
�صاخما يرفل يف ثوب �لعز و�ل�صوؤدد.. 
دمت قبلة �مل�صلمن و تاريخا حافل 

بالأجماد .. وك�صيت من حلل �لريادة.. 
و�أ�صبغ �هلل عليك من جميل عطاياه«.

لطيفة مشبب الربيع
رئي�شة وحدة التدريب

والتطوير املهني بالثانوية
الرابعة بخمي�س م�شيط

»جمد وعطاء وجتديد ولء لوطن 
�حت�صن �أطهر �لبقاع و �أف�صلها. 

وطني �أ�صبغ �هلل عليك �لنعم فاأجزلت 
لنا يف �لعطاء و قادك �إلى �لأمام حكام 

نهجو� ب�صرع �هلل فزيد يف �لعطاء 
عطاء. �أفل يحق يل بعد ذلك �أن 

�أخط حرويف عز� و �فتخار� لأردد : 
�أد�مك �هلل وطنا �صاخما«.

يزن علي
طالب يف ابتدائية حبيب

بن زيد يف اأبها
»�أحبك يا وطني. �أريد �أن �أكون

�صيفا بتار� يف وجه �أعاديك.
فديتك يا وطني«. 

فايزة يوسف البابطين
م�شرفة تربوية بوزارة

الرتبية والتعليم
»�أيها �لوطن مر�مي �لأطر�ف.. �أيها 

�لوطن �مل�صتوطن يف كل �لقلوب.. 
�أ�صاأل �هلل �أن يحفظك �أيها �لوطن 

�لغايل �لقوي بعقيدته و�لر��صخ 
باأمنه«.

خواطر أدبية فاضت بحب الوطن وابتهاالت ودعوات بأن يحفظه اهلل شامخا آمنا مطمئنا.. ذلكم ما رصدته »آفاق« خالل جولة لها للوقوف على مشاعر 
المواطنين والمواطنات داخل الجامعة وخارجها تجاه الذكرى الثالثة والثمانين لملحمة التوحيد، وقررت الصحيفة أن تنشر كلمات المشاركين والمشاركات 

بنصها الحرفي دون إعادة صياغة لتبقى األجواء على عفويتها.
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رئي�س حترير �شحيفة
اأبها الإخبارية 

»لكل مو�طن تعبريه �خلا�ض عن 
م�صاعره جتاه وطنه.. يف �حلقيقة 

قد �أعجز عن  و�صفه وتخونني 
�لكلمات يف ترجمة �أحا�صي�صي له، 

لكن له دين
ل كل �لأديان ، وله ملك  ل كل 

�مللوك ، وله �صعب  ل كل �ل�صعوب. 
دمت يل

يا وطني فخر� وعز�«.

نوال سعيد طالع
فنية خمترب باملتو�شطة

الثامنة ع�شرة يف اأبها
»فقدت كلماتي وعيها حينا من 

�لزمن.. �صاألتها: ماذ� �أعياك حتى 
فقدت وعيك؟ �أجابت يف خجل: 

حب �لوطن �أن�صاك من �أكون! 
�أجبتها: وطني متلكني حبه من 

�لنخاع حتى قاع �لقدم.. �ألقاه حن 
ل �ألقاه لقاء �صرمديا فاأغفو على 

حبه �أمنا و�صلما«.

إيمان القحطاني
ع�شوة بجمعية الثقافة والفنون

»�لوطن يف �لوقت �حلايل مل 
يعد وطنا فح�صب! فهو �لأم و 

�لأب وهو �حل�صن �لأول يف ظل 
�لتطور�ت �حلالية �لتي تكت�صح 

�لبلد �لعربية، ويف هذه �ملنا�صبة 
ل ي�صعني �إل �أن �أتقدم خلادم 

�حلرمن �ل�صريفن باأ�صمى �آيات 
�لتهاين و�لتريكات على هذه 

�لتطور�ت يف مملكتنا �حلبيبة، 
و�أ�صاأل �هلل �أن يدمي هذه �لنعمة«.

ظافر الجبيري
معلم وع�شو مبجل�س اإدارة

النادي الأدبي يف  اأبها 
»تاأتي �لذكرى برقم جديد. رقم 

ي�صعد بنا نحو �لكتمال.. تتجدد 
ذكرى �لأيام فت�صفر عن  ز�ئر يحل 

دوما.. يحل علينا مطل بحلة 
جديدة و �أمل جديد. �إنه �لوطن 

ي�صتند �إلى حكمة �لآباء وتقفز به 
خطا �ل�صباب �لطامح نحو �ملجد 
و�لعز.. فلنعط وطننا �ليوم وكل 
يوم من عقولنا و �أوقاتنا وروؤ�نا 

وخيالنا وجهدنا لناأخذ بيده نحو 
�لغاية �لعظمى.. ولياأخذ �لوطن 

باأيدينا �إلى تفا�صيل حبه. لنعطه 
�حلب.. و لناأخذ بيده �إلى �مل�صتقبل 

تعليما و�صناعة وثقافة ووقتا 
ونظاما وتنظيما وت�صريعا وتنمية 
خمل�صة م�صتد�مة، لن�صل به �إلى 

�أعلى مر�تب �حلب«.

د. خلود أبو ملحة
م�شاعدة وكيل اجلامعة

لكليات البنات 
»ذكرى �لتوحيد هو يوم فخر 

و�صموخ لكل �ملو�طنن و�ملقيمن 
على تر�ب بلد �حلرمن 

�ل�صريفن، وقالت »�إنه يوم فخر 
وعز و�صموخ لي�ض لكل مو�طن 
ومو�طنة �صعودية بل لكل من 

يعي�ض على هذه �لأر�ض �ملعطاء 
�لطاهرة. �أد�م �هلل �أمن بلدنا 

وعزها و �زدهارها يف ظل قيادة 
خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك 

عبد �هلل بن عبد �لعزيز  و�صمو ويل 
عهده �لأمن و�صمو �لنائب �لثاين. 
حفظ �هلل لهذه �لبلد ولة �أمرها 

و�أمنها و��صتقر�رها«.

د. خيرية آل حسن عسيري
عميدة كليتي الرتبية

والآداب باجلامعة 
»ثلث و ثمانون عاما �صطرت 
تاريخ وجمد �أمة �أ�ص�ض كيانها 

�مللك عبد �لعزيز بن عبد 
�لرحمن �آل �صعود، رحمه �هلل 

، على د�صتور م�صتمد من 
�ل�صريعة �لإ�صلمية و�صار 

�أبناوؤه من بعده على ذ�ت �ملنهج 
حتى حظيت بلدنا مبكانة 

عالية وتقدير دويل، و�أ�صبح 
لها دور ريادي يف �لعمل على 

�إقر�ر �لأمن و�ل�صلم �لعاملين، 
و�صجل حافل من �لإجناز�ت يف 

جميع �ملجالت، وذلك حر�ض 
من حكومتنا �لر�صيدة على �أن 
ينعم �ملو�طن بالعي�ض �لرغيد 

و�لرفاهية.. دمت �صاخما 
يا وطني وحفظ �هلل خادم 

�حلرمن �ل�صريفن«.

أ.د. لبنى حسين العجمي
رئي�شة ق�شم الرتبية

واأ�شول املناهج باجلامعة 
»تطل علينا يف كل عام ، هذه 
�ملنا�صبة �ملجيدة لركز على 

نق�ض حمفور يف فكر ووجد�ن 
�ملو�طن �ل�صعودي، و هو توحيد 

هذ� �لوطن �لغايل وحتويل 
كل فرقة وتنا�صر �إلى وحدة 

متكاملة، ووطن معطاء له 
تاريخ طويل يف �لبطولت. هذه 

�ملنا�صبة �خلالدة �لعظيمة حتكي 
ق�صة وفاء �صعب يعتز بقيمته 

�لدينية و�لر�ثية. يف هذه 
�لذكرى �خلالدة نفخر ونعتز 

بوطننا و بحكومتنا وبقيادتنا. 
�أد�م �هلل عزك يا وطن ودمت 

فخر� للأجماد«.

عائشة حسين القحطاني
�شكرترية م�شاعدة

رئي�س حترير »اآفاق«
»وطن بقيمة ملوكنا ل ي�صعف.. 

هذه مملكتنا �حلبيبة كل يوم 
وهي مدعاة فخر و�عتز�ز بقيادة 

ولة �لأمر وبتطبيق �صريعة 
�هلل. وكل عام مير يكون حافل 
بالتطور�ت و�لزدهار و �لتقدم 

ودو�م �لأمن و�لأمان. هناك 
تو�صعة �حلرمن �ل�صريفن كما 
عهدنا من خادمهما حفظه �هلل 
ورعاه لر�حة �مل�صلمن من �صتى 

بقاع �لأر�ض ول تز�ل مملكتنا 
�لدولة �لأولى يف حتقيق �لأمن 
و�لأمان.  دمت يا وطني �صاملا«. 

د. إيمان ميمش
وكيلة عمادة �شوؤون اأع�شاء
هيئة التدري�س واملوظفات 
»حب �لوطن لي�ض �صعار�ت 
نرفعها ول كلمات نرددها 

فح�صب بل هو حب يخالط 
دماءنا و �أفكار ترجم بالعمل 
�جلاد لإثر�ء هذ� �لوطن فكر� 

وعلما وعونا لكي نو��صل م�صرية 
بناء و تطوير و وحدة بد�أها 

�مللك عبد �لعزيز، و ماز�ل يحمل 
لو�ءها �أبناء بررة و على ر�أ�صهم 
خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك 

عبد �هلل بن عبد �لعزيز وولى 
عهده �لأمن �صلمان بن عبد 
�لعزيز، ن�صاأل �هلل �أن يحفظ 

لنا هذ� �لوطن �لقوي بعقيدته 
�ملزدهر بتطوره �لر��صخ باأمنه«.
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يف 23 دي�صمر من كل عام حتتفل �ململكة �لعربية �ل�صعودية بيومها 
فالإن�صان   ومكانه،  �إن�صانه  يف  فريد  و��صع  بلد  توحيد  ي��وم  �لوطني، 
عربي م�صلم موحد و�ملكان فريد يحتل قلب �لعامل و�لأر�ض، وطن ل 
ميكن له �أن يتو�رى عن �لتاأثري يف عامله، ر�ئد يف عامله �لعربي ومنارة 
لعامله �ل�صلمي و�صريك موؤثر يف عامله �لأر�صي، فهو وطن و�صطي يف 
دينه وموقعه و�صيا�صته، وطن بهده �ملو��صفات ل ميكن �أن يكون له 

يوم وطني و�حد، �إنه وطن يحتاج من �أبنائه �إلى 365 يوما .
باأنه وطن ي�صتحق  �ل�صعودية  �ململكة �لعربية  �أبناء  �آمن  و�إذ� ما 
�أنبقى  �ل��ع��ام؟  ي��وم و�ح��د، فبماذ� نحتفي ط��و�ل  ب��دل من  365 يوما 
�حلا�صر  نتنا�صى  �أو  ونن�صى  �ملجيد  باملا�صي  نحتفي  �ل��ع��ام  ط���و�ل 
عاما   83 ط��و�ل  علينا  به  �أنعم  ما  على  �هلل  ن�صكر  �أق��ول  و�مل�صتقبل؟ 
لنا هذ�  �لذين خلفو�  و�لأج��د�د  �لقادة  �أولئك  م�صت، ونرحم على 
�إن�صانه ومكانة، ثم ندير عقارب �ل�صاعة 180 درجة  �لبلد �لفريد يف 

لتعطي  حا�صر وم�صتقبل وطننا ما ي�صتحق �أن نعطيه.
ب��دل من  �ل��ظ��لم، ندعم قادته  ب��دل من  �لنهار  نعمل يف و�صح 
�صجرة  نزرع  ومقارعتهم،  جمادلتهم  من  بدل  ننا�صحهم  خذلنهم، 
بدل من حرقها، نبني من�صاأة بدل من تفجريها، نن�صئ م�صنعا بدل 
من قفله، نعطي �لوطن �أفعال ل �أقو�ل، ن�صدقه ول نكذب، نحميه 

ول نخونه، ند�فع عنه ول نكون عليه.
�ل��وط��ن بعد ثلثن عاما م��ن توحيده،  ه��ذ�  ث��رى  ول��دت على 
بع�صره  وغ��ن��اه،  بفقره  خ��ارج��ه،  ق�صيت  م��ا  �أ�صعاف  بد�خله  ق�صيت 
وي�صره، ب�صدته ورخاه، مل �أذق للحياة طعما يف غري ثر�ه، طو�ل هذ� 

�لعمر قابلت خمل�صن له ومنافقن فيه،  و�أ�صر�ر� يعملون لهدمه.
وي�صرة،  مينة  �ملنافقون  وتقلب  �إخل�صهم  على  �ملخل�صون  بقي 
ف��ع��ن��د �ل���رخ���اء يف �ل�����ص��ف��وف �لأم���ام���ي���ة م���ادح���ن وه���اب���ري���ن، وع��ن��د 
ومكت�صباته  ق��ادت��ه  على  وي��وؤل��ب��ون  يبطنون  م��ا  غ��ري  يعلنون  �ل�صدة 
�لأ�صر�ر فهم مك�صوفون  �أما  �لأ�صر�ر،  �أخطر من  ب�صنعهم هذ�  وهم 
ومدحورون باإذن �هلل. ومع ذلك كله، يبقى وطن �ل�صموخ عاليا يفاخر 

باملخل�صن �لعاملن وياأمل يف هد�ية �لآخرين.
�لعام من خلل  به ط��و�ل  �أن نحتفي  ي�صتحق  �لوطن  �إن  �أق��ول 
ولأب��ن��ائ��ن��ا،  لنا  و�ع���د  مب�صتقبل  و�ل��ت��ف��اوؤل  و�ل��ت��لح��م  �جل���اد  �لعمل 
�لعربية  �ململكة  �أن  و�لأ�صر�ر  �ملنافقن  لوؤلئك  ونوؤكد  للأمام  ننظر 

�ل�صعودية �صتحتفل باإذن �هلل باألف عام وعام.

* وكيل �جلامعة 

365 يوما للوطن

أ.د. مرعي حسين
القحطاني *

ن�صتعيد يوما ولدت فيه  �لثالث و�لثمانن،  �لوطني  �ليوم  يف ذكرى 
ت�صييد  نحو  خ��ال��دة  م�صرية  �نطلقت  حيث  ت��اري��خ،  فيه  و�صنع  �أم���ة، 
كيان ح�صاري ر��صخ وحافل بالإجناز و�لعطاء، حتى �أ�صبحت �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية يف عامل �ليوم ��صما كبري� ودولة مهمة يف �مل�صهد 
باحر�م  مقرنة  مرموقة  و�إقليمية  عاملية  مبكانة  حتظى  �ل��دويل، 
خلقته �ملو�قف �ل�صادقة، و�أ�صبح للمملكة دورها �ملوؤثر عامليا يف �إر�صاء 

قو�عد �ل�صتقر�ر �لعاملي.
و�ليوم حتتفل �لأر�ض ويحتفي �لإن�صان على �متد�د هذ� �لوطن 
فاإننا نربط ما�صينا  �ملنا�صبة �خلالدة  بهذه  �لكبري، وعندما نحتفل 
بحا�صرنا ونجُطلع �أجيالنا �حلا�صرة على �ملكانة �لتاريخية و�لر�صيد 

�حل�صاري �لذي حتقق لهذه �لبلد.
�ل�صيا�صية  �حلنكة  يغفل  �أن  ميكنه  وطننا ل  مل�صرية  �ملتتبع  �إن 
وروؤيته  نظره  وبعد  عبد�لعزيز  �مللك  بها  متتع  �لتي  و�لقت�صادية 
على  �هلل  فتح  �أن  بعد  �ل�صعودية  �لعربية  للمملكة  �ل�صر�تيجية 
يديه خز�ئن �لأر�ض وتدفق �لبرول �لذي كان وقود� �أ�صا�صيا لعجلة 
يتطلب  �لتنمية  حتقيق  �أن  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  �أدرك،  حيث  �لتنمية، 
تهيئة مناخ �صيا�صي ميكِّن من ��صتثمار وت�صخري تلك �لروة، فجعل 
�صارت  ق��اع��دة  �لتوجه  بذلك  و�أر���ص��ى  �لقت�صاد  خدمة  يف  �ل�صيا�صة 

�لبلد على نهجها لت�صكل �أكر �قت�صاد عربي يف �لوقت �حلا�صر.
�ل��ن��م��اء �صهل، ول��ك��ن عزمية  ويف م����و�ز�ة ذل��ك مل يكن م�����ص��و�ر 
م�صتوعب  �قت�صاد  وت�صييد  �لبناء  يف  �نهمكت  �ل�صعودية  �ل��ق��ي��اد�ت 
لقطاعات �صناعية وخدمية كونت منظومة متكاملة جت�صد ملحمة 
تنموية �صابقت �لزمن، ور�صمت معامل ح�صارية مزجت بن �ملا�صي 
وموروثاته و�حلا�صر وحتدياته، وتهياأت للم�صتقبل بتطلعات و�عدة 

و�ثقة.
�ل��ولدة  يف  ع��ادي��ة  دول��ة  تكن  مل  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �إن 
تتخلق  دول��ة  منها  جعلت  قياد�تها  عبقرية  �إن  بل  و�لتنمية،  و�لبناء 
كل يوم برز�نة وحكمة، تبني وتبحث عن �مل�صتقبل بثقة، هذه �لدولة 
تطوير  على  �هلل،  بعون  �لقادرة،  �ملتجددة  �لقدرة  لديها  �ل�صتثنائية 
�إن�صانها و�إجناز م�صروعها �حل�صاري يف بناء دولة متوحدة بالتوحيد، 
وكل يوم تقود �إن�صانه �إلى ماآله يف حمل ر�صالته �حل�صارية �لتي �أ�ص�ض 

لها �لإ�صلم. 
و�ع��ت��ز�زه،  بهجته  ويظهر  �ليوم  بهذ�  �ل�صعودي  يحتفي  وح��ن 
�لوحدة  �أجن��زه موؤ�ص�ض  ملا  فهو يعر عن تقديره و�إجلله و�متنانه 
قادة  وم��ا حققه  ث��ر�ه،   �هلل  عبد�لعزيز، طيب  �مللك  �لكبري  و�لكيان 
موقع  يحتل  �لوطن  ه��ذ�  جعلت  جليلة  �أعمال  من  بعده  من  �لبلد 
�لإ�صلمي،  �لعربية، وحمور �لهتمام يف حميطه  د�ئرته  �لقيادة يف 
و�مل�صارك بفاعلية يف تلم�ض �لحتياجات �لإن�صانية، و�ملوؤثر �لقوي يف 

حركة �لقت�صاد �لعاملي.
 و�ليوم حتتفل �ململكة حكومة و�صعبا بعيدها �لوطني، �حتفال 
ك��اأن��ه��ا ور���ص��ة ع��م��ل ل�صناعة  ي��ع��ر ع��ن هويتها وجم��ده��ا. و�ل��ب��لد 
�ل��ت��ط��ور، ف��ه��ي يف ���ص��ب��اق م��ع �ل��زم��ن ل��و���ص��ع �مل�����ص��روع��ات و�مل��ن��ج��ز�ت 
�لذي ل  �لوقت  و�إن�صانه، يف  �لوطن  �لتي ت�صهم يف تطوير  �لتنموية 
تن�صى دورها وو�جباتها جتاه �لقيام بخدمة �حلرمن �ل�صريفن مبا 

ي�صهم يف ت�صهيل وتي�صري �أد�ء �صعائر قا�صديهما.
 يف �لوقت �لذي حتتفل فيه �ململكة بيومها �لوطني، فهي �أي�صا 
تخو�ض غمار حتدي �لبناء و�صط حميط تتلطمه �لأمو�ج، ويف هذه 
�لأيام حيث تزد�د �ل�صر�عات من حولنا ويغيب �لأمن و�ل�صتقر�ر يف 
�ململكة، و�حلمد هلل، �صاخمة  �أن  �إل  �لعربي،  �أج��ز�ء وطننا  كثري من 
وم�صتقرة، وتتجه نحو �مل�صتقبل باقتد�ر، وعناية �هلل �صرعاها بجهد 
يدعونا  وهذ�  وللأر�ض.  وللإن�صان  للملك  �ملحب  ومو�طنها  قادتها 
�لى �ملحافظة على مكت�صبات وطننا ووحدتنا، و�لتفاق على �أن يكون 
ذلك يف �أولويات �أهد�فنا �لتي نحر�ض على حتقيقها، كي ننعم بحياة 

م�صتقرة ن�صتطيع خللها �لتفرغ للتنمية و�لبناء. 

* وكيل �جلامعة للدر��صات �لعليا و�لبحث �لعلمي

يومنا الوطني:
والدة أمة وصناعة تاريخ

د. أحمد بن طاهر
مبارك *

حتل هذه �لأيام علينا �لذكرى 83 لتوحيد �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
على يد �ملوؤ�ص�ض �مللك عبد �لعزيز طيب �هلل ثر�ه ، حيث مت توحيد 
�ل��ق��ي��اد�ت،  م��ت��ع��دد  �لأط�����ر�ف،  م��ر�م��ي  لبلد  �ل�صمل  �ل�����ص��ت��ات، ومل 

و�لتوجهات، و�لأهو�ء.
نعم مت توحيد هذ� �لكيان �لو��صع حتت قيادة و�حدة، وكان لهذه 
�لبلد  �صاد يف  �ل��ذي  �لأم��ن  �لثمار ومنها نعمة  �لعديد من  �لعملية 
بعد توحيدها، وبد�أ �ملو�طن ياأمن على نف�صه، و�أهله، وماله، ونعمة 
�لتعليم، ونعمة رغد �لعي�ض، و�لرخاء، وغريها من ثمار هذ� �ملنجز 

على �مل�صتوى �ملحلي، �أو �لإقليمي، �أو �لعاملي.
وهنا �أقول ل ثم ل ملن يريد �أن ي�صلب هذ� �لوطن نعمة �لأمن 

�لتي ننعم بها، ويفتقر �إليها �لكثري من حولنا.
نعم هذه ذكرى يوما وطنيا عزيز� على كل مو�طن، ويجب علينا 
�أن نقف مع �أنف�صنا ونر�جع ح�صاباتنا جتاه هذ� �لوطن �لذي �أعطانا 
�لكثري؛ فهل �أعطيناه نحن ولو جزء� من باب رد �جلميل؟ نعم حتل 
هذه �لذكرى وهي حافلة بالعديد من �لإجناز�ت �لتي حتققت خلل 

�ل�صنو�ت �ملا�صية.
نعم هذه �ملنجز�ت بد�أت يف �ملا�صي و��صتمرت ، بل وتعززت يف عهد 
خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز وب�صكل غري 
و�لتاأ�صي�ض  �لبناء،  رحلة  يف  قدما  �صريها  �ململكة  وتو��صل  م�صبوق، 

للم�صتقبل.
ويتوقع من  ���ص��و�ء،  و�ملقيم على حد  �مل��و�ط��ن،  ذل��ك  يلم�ض  نعم 
�لوطنية ويج�صدها،  �لوحدة  �أن يحقق  به  �لوطني و�لحتفال  �ليوم 
منجز�ت  على  للمحافظة  و�ح���د  وك��ف��ري��ق  ���ص��وي��ا،  نعمل  �أن  وي��ج��ب 
كافة  يف  �لتنمية  �أه��د�ف  لتحقيق  �جلهود  ونكثف  �ملختلفة،  �لوطن 

�أرجاء وطننا.
وبهذه �ملنا�صبة �لعزيزة على قلوبنا جميعا �أقول لأبنائنا �ل�صباب 
�ملقبول، ول للخروج لل�صو�رع  �لإط��ار  �لذي يخرج عن  ل للحتفال 
تنعك�ض  قد  و�لتي  بطريقة غري ح�صارية،  �لفرحة  تعبري� عن هذه 
�صلبا، وتكون حزنا، وترحا ل قدر �هلل، حفظ �هلل قادتنا، وبلدنا من 

كل �صوء، ومكروه.
* وكيل �جلامعة للتطوير و�جلودة

83 عاما من اإلنجازات

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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لو نظرنا �لى �لتاريخ نظرة �صمولية وقر�أنا ما ي�صميه علماء �لتاريخ 
macro-history لت�صح لنا �أن �لبقعة �جلغر�فية لبلدنا مبن �صكنها  
كانت مهملة، من دون هوية، وبل �أهمية، ولول ��صطر�ر �إخوتنا يف 
�لدين لأد�ء منا�صك �حلج ملا عرفو� عن وجود هذه �لبقعة، وملا مدت 
�أخ���رى وحلمايتهم مم��ن )ومم��ا(  �أه���ل ب��لد  بع�ض �ل��ط��رق خل��دم��ة 

ي�صكن هذه �ل�صحاري و�لقفار.
وبعد �أن ر�صمت خارطة  �ململكة �لعربية �ل�صعودية يوم �خلمي�ض 
�أبنائها  بري�صة  ع��ام 1351ه���  �لأول��ى  و�لع�صرين من جمادى  �حل��ادي 
بقيادة �مللك عبد �لعزيز، طيب �هلل ثر�ه،  وبد�أت هذه �لبقعة تنب�ض 
�ل�صيا�صية و�لقت�صادية، ومن ثم يف كل �جلو�نب  يف قلب �خلر�ئط 
تنبه �جلميع لوجودنا، وعرفو� �أن يف هذه �ل�صحر�ء ذوي قربى لهم 
حق �لو�صال، وب��د�أو� �لهتمام باأو�صاعنا، وحاولو�   ت�صكيل تفكرينا 

وتوجهاتنا مبا يخدم �أهل بلد �أخرى )مرة �أخرى!(.
منه،  نتعلم  ما�ض  يف  ت��اأم��ل  نقطة  ه��و  �لوطني  فاليوم  ول��ذل��ك 
يقول  ما�ض  له.  ونعمل  ن�صت�صرفه  وم�صتقبل  معه،  نتعامل  وحا�صر 
لنا »�أنه ل يبني �لأوطان �إل �أبناوؤها و�أن �لذي يجذب �لآخرين �إلينا 
هو �حلاجة و �مل�صالح، وهذه طبيعة �لب�صر«، لذلك  ينبغي علينا �أن 
ن�صع �لوطن فوق كل �لعتبار�ت وعندها ل ميكن لأي طعم �إغر�وؤنا.

يقول )�مللهم( عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه )ل�صت باخلب، 
�أن  للماكر  �أ�صمح   ، ول  ل�صت خمادعا  �إنني  �أي  ول �خلب يخدعني( 

يخدعني. 
�أتقن كل منا  لوطنه؟! هل  منا  »م��اذ� قدم كل  يقول  و�حلا�صر 
�ل��وط��ن؟! هل عرنا عن ولئنا  ه��ذ�  ي�صتحق  يكفي ومب��ا  عمله مبا 
�أنظمته؟ هل مثلنا  بلدنا  بال�صورة �حلقيقية �لتي  لبلدنا باحر�م 
تليق به؟! هل و�صعنا  �أولوية �لوطن قبل �أولوياتنا �ل�صخ�صية؟! هل 
نحن ح�صيفون مبا يكفي كي ل ننجر خلف كل )خ��ب(؟، هل نحن 
تكذبها؟!  وممار�صاتنا  جوفاء  كلمات  ن��ردد  �أم  باأفعالنا  وطننا  نحب 
و�ملجتمع  و�لأ���ص��رة  �لفرد  م�صتوى  على  تثار  �أن  ينبغي  كثرية  �أ�صئلة 

و�ملوؤ�ص�صات يف هذ� �ليوم.
�أم���ا �مل�صتقبل ف��ي��ق��ول ل��ن��ا »ل��ي�����ض ل��ك��م ع���ذر! ف��ال��دع��م م��وج��ود، 
و�مل���ق���در�ت م��وج��ودة و�ل��ف��ر���ض م��ت��اح��ة ل���لأف���ر�د و�مل��وؤ���ص�����ص��ات، ول��ن 

ي�صاحمكم �لتاريخ �إن مل ت�صبحو� من دول �لعامل �لأول!« 
�أب��ي��ات��ا ختمت ب��ه��ا كلمة �خل��رج��ن ع��ام  �أت��ذك��ر  ويف ه���ذ� �ل��ي��وم 

1416ه�:
حري�ن حري�ن و�لأفكار تع�صف ب�ي

بن �لدو�وين و�لأق�������لم و�لكتب
هيجت فكري وقلبي و�لهوى ..و�أن��ا  

ل �أ�صتطي��ع و�إن �أحرت بال��صحب
�إن كان برد� فذ� عظ�������مي لتح�رقه      

و�دفاأ علي��ه كفعل �لنا�ض باحل�طب
�أو كان حر� فخذ جل�������دي لتن�صجه        

و��صنع به خيم���ة م�صدودة �لطنب
�أو كان حرب�����ا فاإين �لدرع فالب�صه          

دع �ل�صظايا تعانق �صدري �لرحب
�أو كان �صلم�ا  فخذ فك����ري لت�صكبه   

يف قالب �لعلم و�لإمي���ان و�لأدب
�أو كنت تبغي من �لأ�صعار �أعذبه����ا   

�أجلمت بال�صعر كل �لنر و�خلطب
�أ�صكنت لقلب �إذ� ��صكنتني حدب���������ا        

فكنت قلب�����ا و�إن نادوك باحلدب 
�أ�صكنت حب����ك يف عقلي و�أن�صجتي     

فكان باحلب حت��ى رع�صة  �لهدب
�إن كنت ر��ض مبا �أهديك يا وطن��ي      

�أو كنت تعتب �أين مو�ص��ع �لعتب  

بارك �هلل يف هذ� �لبلد و�أبنائه وقادته و�أعاد �أيامه وهو يف رقي 
وتطور  م�صتمر  ويف �صلم و�أمن.

* م�صاعد وكيل �جلامعة

اليوم الوطني: ماذا يعني؟

أ.د. خالد بن سعد
آل جلبان *

بتكاتف  �لأبناء  بها  لينعم  �لأج��د�د  بناء خا�صها  ملحمة  �لوطني  �ليوم 
�أذهل  �ل��ذي  �ل�صامخ  �ل�صرح  هذ�  ليبنى  �ملخل�صن  وت�صحيات  �جلهود 
�لعامل ب�صرعة بنائه وجودة خمرجاته من �أبنائه �لررة �للذين �أثبتو� 
للدنيا باأنهم �صللة جمد بتفهمهم ونهمهم يف ��صتيعاب �لعلوم يف �صتى 
�ملجالت ومل ير�صو� �إل بذروة �صنام �لريادة يف كل جمال. فاأعطاهم هذ� 
�لوطن بل منة كل ما يريدون، وبادلوه �لعرفان ليثبتو� �أنهم ي�صتحقون 
كل ما يقدم لهم و�أنهم بالذود عن حيا�صه ي�صحون بالغايل و�لنفي�ض، 

فل يثنيهم كيد حاقد ول يغرر بهم نعيق ناعق.
�أنهم حم�صودون وتب�صرو� مبا يدور  �أبناء هذ� �لوطن  �أدرك   لقد 
�أحد�ث فاأخذو� �لعرة و�حلذر، فنحن يقظون ولن يوؤتى.  حولهم من 
و�هلل، هذ� �لوطن من ناحية �أي �بن بار، ولن ير�صى باأن يغرز �خلنجر 
�إل �لأمن و�خلري �لعميم،  يف ذلك �ل�صدر �حلاين �لذي ما عرفنا فيه 
فنفديه بدمائنا وباأرو�حنا ليعي�ض عايل �لهمة كاجلبال �ل�صاخمات �لتي 

ل تتاأثر بعو�تي �لعو��صف.
نفرح ونحتفل بكياننا �لعظيم فال�صكر هلل و�حلمد و�ملنة لرب �لعزة 
و�جللل، و�ل�صكر مو�صول لتلك �لوجوه �لتي لفحتها حر�رة �ل�صم�ض 
و�أرو�حهم  دمائهم  بتقدمي  ذلك  �أردف��و�  ثم  �لعاتية  �ل�صحاري  وهبايب 
�جلهل  بر�ثن  من  �لبلد  ه��ذه  لتحرير  �هلل  �صبيل  يف  رخي�صة  �لزكية 
و�لطغيان وتطبيق �صرع �هلل رغم �أنف �مل�صككن وزيف نزو�ت �حلاقدين، 
وعلم  رميهم  �هلل  ���ص��دد  فقد  مطلقيها،  و�أي����دي  �ل�صهام  تلك  در  فلله 
�جل��ز�ء،  كابدوه فجز�هم �هلل خري  ما  ثمار  بنو�ياهم، وها نحن جنني 
�أجيالنا،  بها  لرنبي  ون��روي��ه��ا  �أ�صمارنا  بها  تطيب  ملحمهم  ف��ذك��رى 
�أمام من يكرهنا ليموتو� بغيظهم ويجُحبط ما يدبرون من  ونفخر بها 

فتنه وبوؤ�ض.
يا �أبناء �ململكة كم �صهرت عيون �حلاقدين ودبرت، وكم عليت منابر 
وربط،  ن�صج  قد  للفتنة  وكم خيط  �لأر���ض وحر�صت،  بقاع  �ل�صلل يف 
ب��ذور  ت���زرع  �أب��ن��اءن��ا، وك��م م��ن ق��ن��اة ح��اق��دة  ل��ي��دم��رو� من�صاآتنا ويقتلو� 
�لت�صكيك و�لو�صو��ض �خلنا�ض ليهيئو� من �نهزم منا وولى يوم �لزحف 

ليكونو� وقود� لفتنتهم فيهلكو� ويهلكونا معهم. 
�أن ننتبه و�إل يوقعونا يف بع�صنا فهم مند�صون يف كل مكان  علينا 
بعد  �إل  �ل�صاخرة  و�لقهقهات  �لبت�صامات  وجوههم  تعلو  نر�هم  ول��ن 
فو�ت �لأو�ن، فعلينا �حلذر وعدم تتبع كل تفاهات �ملحر�صن و�مل�صككن 
ليخذلونا ون�صبح لهم فري�صة �صهله فتبا لهم.. ولن يرفع �هلل لهم ر�ية.

* وكيل �جلامعة للم�صاريع

وطن نبادله العرفان

أ.د. عبد العزيز عبداهلل
الشهراني *

�لثالثة و�لثمانن لتوحيد  ي�صادف يوم �لثنن 1434/11/17 �لذكرى 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية على يد �لقائد �لكبري و�لفار�ض �لنبيل �مللك 
عبد �لعزيز بن عبد�لرحمن �آل �صعود، غفر �هلل له و�أ�صكنه ف�صيح جناته،  
�ل�صرفاء  وهذه �لذكرى �جلوهرية لها م�صامن كبرية جد� يف نفو�ض 
و�لعقلء و�حلكماء وكافة �ملو�طنن �لنبلء، لعل من �أبرزها من وجهة 

نظرنا ما يلي: 
1( تاأكيد �لولء هلل �صبحانه وتعالى ثم لولة �لمر، حفظهم �هلل ، 
بقيادة ملك �لعد�لة  خادم �حلرمن �ل�صريفن  �مللك عبد�هلل بن 

عبد�لعزيز، حفظهم �هلل جميعا وز�دهم توفيقا وعزة.  
ب���اإذن �هلل  �لعزيز  �ل�صامخ  و�ل��وط��ن  �لإمي��ان��ي��ة  �مل��و�ط��ن��ة  �إب���ر�ز   )2
وتوفيقه، فدولتنا منوذج يقتدى بها يف �لقيم �لإيجابية و�لعد�لة 
و�لإب��د�ع �لقيادي، و�لتو�زن �لتنموي ذي �لأه��د�ف �ل�صر�تيجية 
�ملدرو�صة، وترز مو�قفها �مل�صرفة على �مل�صتوى �لإقليمي و�لعربي 

و�لإ�صلمي و�لدويل.
�أهمية بروز وظهور ملمح �لعطاء وماذ� قدم �ملو�طن لوطنه   )3
من  �لنيل  يحاول  من  �صد  خ�صو�صا  و�ملباركة،  �لر�عية  ولقيادته 
وحدة ومتا�صك هذه �لبلد �لطاهرة وما تنعم به من �أمن و�إميان 

وتطور �صامل. 
4( �أهمية وحدة �ل�صف �لو�حد خلف �لقيادة �لو�عية و�حلذر من 
�لن�صياق ور�ء دعاة �لفرقة وح�صاد �لتميز لبلد �صامخ بكل ما تعنيه 
تاما  �إدر�ك���ا  ي��درك  �أن  يجب  موقعه  وم��ن  منا  فكل  �ل�صموخ  كلمة 
جميع �ملتغري�ت �ملحيطة و�نعكا�صاتها، وقد �أظهر �ل�صعب �ل�صعودي 
�لأبي مو�قفه �مل�صرفة على مر �لتاريخ �صد �ملغر�صن و�حلا�صدين. 
�ل��ذي  �حل��رم��ن  ببلد  �لأر����ض  وج��ه  على  م�صلم  لكل  �لفتخار   )5
فهو  �هلل  ر���ص��ول  �إل �هلل حممد  �إل��ه  ل  �صعاره حت��ت مظلة  ينطلق 
�أنظار �لعامل  �إليه  مهبط �لوحي وبلد �لنور �لإمياين �لذي تتجه 
�لإ�صلمي، وهذ� يزيد حكومتنا �ملباركة و�صعبها �لعزيز عزة ورفعة 

وم�صوؤولية لبد من حتملها بقوة .
من  �حلقيقي   مبنظورها  �حلقيقية  �ملو�طنة  �صلوكيات  �إب���ر�ز   )6
بال�صو�بط  �إميانية ر�قية ومتطورة، و�لتز�م  ولء و�نتماء وثقافة 

�ل�صرعية �لتي ت�صجع �لتطوير و�لتغيري �لهادف. 
7( �ل�صمع و�لطاعة لولة �لأمر  �لذي �أكد عليه منهجنا �لإ�صلمي 
�لر�قي، و�أهمية �حر�م �لأنظمة و�لقو�نن ومر�قبة �هلل يف �ل�صر 

و�لعلن. 
8( �لتنبه و�لإدر�ك للتحولت �حلادثة يف �لعامل على وجه �لإجمال 
لدعم  �جل����اد  �ل��ع��م��ل  م��ن��ا  تتطلب  م��ت��غ��ري�ت  م��ن  ي�صاحبها  وم���ا 
�أجله  �لعمل من  �لوطنية و�عتبارها هدفا عري�صا يجب  �مل�صلحة 

وخدمته و�لرتقاء بالو�صائل �ملو�صلة �إليه0

* وكيل �جلامعة لكليات �لبنات 

ذكرى غالية

أ.د. علي ناصر
شتوي السالطين *



آفاق الجامعة  |  العدد 88  |  16 ذو القعدة 1434  |  22 سبتمبر 2013 اليوم الوطني



ين
يبا

ل�ص
د �

زي
: ي

ير
�صو

ت

سعودي وافتخر

اليوم الوطنيآفاق الجامعة  |  العدد 88  |  16 ذو القعدة 1434  |  22 سبتمبر 2013



آفاق الجامعة  |  العدد 88  |  16 ذو القعدة 1434  |  22 سبتمبر 2013 اليوم الوطني

ك��ان ميلد  �ل��ع��ام �لهجري 1351ه���� 1932م  يف مثل ه��ذه �لأي���ام م��ن 
يد  على  �ل�صعودية«  �لعربية  »�ململكة  �لعظيم  �لكيان  ه��ذ�  وتوحيد 
�صعود  �آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �مللك  �مللهم  و�لقائد  �ملوؤ�ص�ض 
طيب �هلل ثر�ه �لذي �ألهمه �هلل �أن يجعل كلمة �لتوحيد �صعار� لدولته 
ث��رى هذ�  ف��وق  ن�صب عن كل مو�طن ومقيم  تكون  �جلديدة حتى 

�لكيان. ل �له �إل �هلل حممد ر�صول �هلل
ه���ذه �ل��ك��ل��م��ة  �ل��ت��ي ت��ن��ف��ي ك��ل م��ع��ب��ود ب��ح��ق ���ص��وى �هلل وتثبت 
�لعبودية هلل وحده دون �صو�ه. فرحمك �هلل �أيها �لقائد �مللهم وطيب 
ثر�ك، كيف ر�صمت للدولة �صيا�صتها �لد�خلية و�خلارجية، رحمك �هلل 
ونر��صا  د�صتور�  و�ل�صنة  و�لقر�آن  �صعار�  �لتوحيد  كلمة  جعلت  كيف 
ي�صبط كل �لعلقات و�ل�صيا�صات و�للو�ئح و�لأنظمة و�لقو�نن،  فما 

و�فق �ل�صريعة �أقررمتوه وما خالفها نبذمتوه. 
�أبناوؤك �لررة �صعود ففي�صل فخالد  وعلى هذ� �لطريق و��صل 
عبد�لعزيز   ب��ن  ع��ب��د�هلل  �حل��ن��ون  �لأب  �لقلوب  ملك  ج��اء  ث��م  ففهد 
و�لتطلع  و�لعطاء  و�لتقدم  و�لنماء  �خل��ري  م�صرية  �مل�صرية  فو��صل 
�إلى م�صاف �لدول �ملتقدمة يف �صتى  د�ئما نحو �ل�صماء حتى و�صلنا 

�ملجالت �لتعليمية و�لعمر�نية و�ل�صناعية و�ل�صحية.
ويف كل عام ويف مثل هذ� �ليوم نتذكر هذ� �حلدث �لعظيم لنقول 
ل��لأج��ي��ال ه��ذ� جهد �لآب����اء و�لأج�����د�د، ج��اه��دو� فانت�صرو� وزرع���و� 
هذ�  �إل��ى  �لو�صول  �صبيل  يف  و�لأن��ف�����ض  ب��الأم��و�ل  و�صحو�  فح�صدو� 
�إل بجهد  �أن ننعم بهذ�  �مل�صتوى من �لأمن و�ل�صتقر�ر وما كان لنا 
�ملخل�صن من قادة و�أبناء هذ� �لوطن فاهلل �هلل يا �صباب �ليوم وبناة 
�مل�صتقبل وجيل �لغد �مل�صرق، �هلل �هلل يف  �حلفاظ على هذه �ملكت�صبات 
دعاة  ناعق وحاقد من  لكل  و�ل�صماع  و�إي��اك��م  و�لإم��ك��ان��ات  و�مل��ق��در�ت 

�لفتنة ومروجيها �صو�ء من �لد�خل  �أم �خلارج.
يا �إخوتي يا �صباب �حلق همتكم 

ت�صمو بكم عن دروب �لطي�ض و�ل�صخب
�أحبكم يا �صباب �حلق حمت�صبا 
ولن ي�صيع ربي �أجر حمت�صب

�أدعو لكم ب�صلح �لأمر يف زمٍن 
�صو�د ظلمته يطغى على �ل�صهب

* عميد �صوؤون �لطلب

الملك المؤسس
والقائد الملهم

د عبد اهلل بن علي
آل كاسي *

رحلة م�صنية من �لكفاح بد�أت من �لعا�صمة �حلبيبة �لريا�ض،  قائدها 
�لرحمن عبد  ب��ن  �لعزيز  عبد  �مللك  �هلل،  ب���اإذن  ل��ه،  �ملغفور  بطلها  و 
�حلمد  وهلل  تكللت،  �لأج���د�د،  جيل  من  �صجاعة  م�صاركة  و  �صعود  �آل 
�إ�صلمية عربية �صعودية ع�صرية،  �لوطن يف دولة  �صتات  بلم  �ملنة،  و 

تاأخذ بكل �أ�صباب �ملعرفة و�لتقدم.
�لأف��ذ�ذ ونظرتهم  �مليز�ن ذك��رى جهود ه��وؤلء  �لأول من  يخلد 

�لثاقبة يف ت�صييد هذ� �لوطن.
من  �لأول  يف  موعد  �لعظيم  �لكيان  لهذ�  من�صف  و  حمب  لكل 
�مليز�ن من كل عام لريى باأم عينه مقد�ر �لنمو و�لتطور �لذي �صمل 
لكل  �لكرمية  �حل��ي��اة  توفري  �هلل،  ب���اإذن  ي�صمن،  مب��ا  �لأوج���ه  جميع 
�لعربية  �ململكة  ملوك  بقيادة  �لدولة  به  تقوم  وم��ا  ومقيم،  مو�طن 
من  فاعلة  وم�صاركة  �حلا�صر  يومنا  حتى  ن�صاأتها  منذ  �ل�صعودية 

�أبنائها �ملخل�صن يف هذ� �ل�صدد.
�إن ما ننعم به من �أمن و�فر يف خ�صم ما يعي�ض فيه �لعامل من 
تقلبات لهو من �أهم �ملوؤ�صر�ت �حلقيقة على ما يبذله خادم �حلرمن 
�آل �صعود، حفظه �هلل، من  �ل�صريفن �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز 
�ل��ك��رمي و�ل��ن��ه��و���ض مب��ق��در�ت  ت��وف��ري �صبل �لعي�ض  ج��ه��د ���ص��ادق يف 

�لوطن وتكري�ض �لنتماء لر�به �لغايل.
حفظ �هلل خادم �حلرمن �ل�صريفن وحفظ �هلل �لوطن ووفقنا 

خلدمة مقد�صاته ومكت�صباته.

* عميد كلية طب �لأ�صنان

ذكرى خالدة

د. عبد اهلل بن عوض
آل رفيدي *

يحتفل �لوطن �لعزيز هذه �لأيام مبنا�صبة غالية على �جلميع وهي 
ذكرى توحيد �ململكة �لعربية �ل�صعودية، بف�صل �هلل تعالى، على يد 

�ملوؤ�ص�ض �مللك عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن �لفي�صل، رحمه �هلل.
يف  �آخ���ذة  و�ململكة  �مليمون  �لعهد  ه��ذ�  �إل��ى  �ملوؤ�ص�ض  عهد  ومنذ 
على  حمافظة  �حل�صاري  �لتطور  طريق  يف  ر��صخة  بخطى  �مل�صي 

متيزها يف �للتز�م بقيم �لدين �حلنيف ومبادئه.
�إن هذه �لذكرى �لتي نحتفل بها ذكرى غالية علينا جميعا، و�إن 
مما يبعث على �لعتز�ز بهذه �ملنا�صبة �أن م�صريتنا �لتنموية ما�صية 
بتوفيق �هلل تعالى وف�صله يف جناحها و�إجناز�تها، فقد حتقق خلل 

م�صرية �لتنمية م�صروعات كرى و�إجناز�ت عظيمة.
�مل��ج��الت  �صتى  يف  عظيمة  تنموية  نه�صة  �ململكة  �صهدت  وق��د 
�لتطوير  عملية  ظل  يف  �ملتقدمة  �ل��دول  م�صاف  يف  تقف  و�أ�صبحت 
�صو�هد  �أح���د  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وي��اأت��ي تطوير  ب��لدن��ا،  بها  �ل��ت��ي مت��ر 

�لع�صر على هذ� �لتقدم .
عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�صريفن  خ��ادم �حلرمن  ت��ويل  ومنذ 
�لعزيز، حفظه �هلل، �لقيادة، �صهد �لوطن نقلة تنموية ر�ئ��دة، فعلى 
�لرغم مما ي�صهده عامل �ليوم من ��صطر�بات وقلقل �إل �أنه وبف�صل 

�هلل تعالى يبقى هذ� �لوطن نائيا عن كل ما يكدر �صفوه.
و�إن من �أبرز �هتمامات �لدولة �ل�صتثمار يف �لإن�صان حيث �أولت 
هذه �لق�صية كامل �هتمامها بتنمية �لإن�صان �ل�صعودي ومتكينه من 

�مل�صاركة �لفاعلة يف م�صرية �لتنمية �لوطنية �ل�صاملة. 
�لأمن  �هلل وويل عهده  �مللك عبد  �ل�صريفن  فخادم �حلرمن 
�صباب  يوليان  تعالى،  �هلل  حفظهما  �لعزيز،  عبد  بن  �صلمان  �لأم��ري 
بالعلم  ت�صليحهم  ي�صهم يف  ما  كل  ويدعمان  �هتمامهما  �لوطن جل 
�لغلو  عن  �لبعد  كل  �لبعيد  و�لع��ت��د�ل  �لو�صطية  منهج  على  �ملبني 

و�لتطرف ب�صتى �أنو�عه.
ول �صك يف �أن �لبناء �لر�صن لفكر �أبناء وبنات هذ� �لوطن هو 
بف�صل �هلل ما جعلهم يقفون �صفا و�حد� �أمام مدلهمات �لفنت �لتي 

تع�صف بكثري من دول �لعامل �ملعا�صر.
ظهر  ما  �لفنت  من  ومو�طنيه  وقيادته  �لوطن  هذ�  �هلل  حفظ 
منها وما بطن و�أد�م عليه حتكيم �صرعه و�ل�صري على خطى �لر�صول 

�لكرمي حممد بن عبد �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم.

* عميد كلية �لعلوم و�لآد�ب يف بي�صة

الوطن فرحا بشبابه

د. ناصر بن فالح
الشهراني  *
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هذه  توحيد  ب��ذك��رى  �لوطني  �ل��ي��وم  منا�صبة  يف  نفخر  �أن  علينا  ح��ّق 
بالوفاء  مفعمة  بتحية  فيها  نبعث  �أن  علينا  ول��ز�م��ا  �لغالية،  �ل��رب��وع 
ومقرونة بالمتنان منا نحن جيل �لأبناء �إلى �أجيال �لآباء و�لأجد�د، 

وفيها �أي�صا ن�صتح�صر قول �ل�صاعر:

مل تعرف �لأر�ض �أغلي منك ياوطنا
م�ص�ى علي�ك �لنب�ي �حل�ق بالق����دم

ي�ا مهب�ط �لوح�ي ي�ا ت�اري�خ �أمتن�ا
يام�صعل �لنور يف �لو�ح�ات و�لظلم

�إليها غريزة وفطرة، كيف ل وفيها ولد  �لأوط��ان و�حلنن  حب 
فيها  ومن��ا،  ترعرع  خري�تها  ومن  وق��وى،  ن�صاأ  وعليها  وحبا،  �لإن�صان 
�لأهل و�لأحباب، وفيها �حلا�صر و�مل�صتقبل، وهو ل يتحمل �لبعد عنها 

ول �لغياب، وكما يقول �لقائل:

حتّن �لكر�م لأوطانها
حنن �لطيور لأوكارها

وها هو �ل�صادق �لويف �لأمن - عليه �ل�صلة و�ل�صلم - ملا �أخرجه  
قومه من مكة �لتفت �لتفاتة �صادقة وتذكر �أيام حياته ووقف خماطبا 
مكة قائل: »ما �أطيبك من بلد و�أحبك �إيل، ولول �أن قومي �أخرجوين 
منك ما �صكنت غريك« )�صححه �لألباين(، ومن حب �لإن�صان لوطنه: 
بالقول  حيا�صه  عن  و�ل���ذود  �صاأنه،  رفعة  على  و�لعمل  عليه،  حر�صه 
و�لعمل، ويف هذ� حتقيق ملعنى �ل�صتخلف يف �لأر�ض، وعلينا �أن نعمق 
�لقادمة، وننمي �لإخل�ض  �أجيالنا  غر�ض �حلب و�لنتماء للوطن يف 
و�لإي����ث����ار و�ل��ت��ف��اين ف��ي��ه��م، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى م���ق���در�ت �ل���وط���ن �حلبيب 

ومكت�صباته، وتثبيتا لأمنه و�صلمته، وعمل على تقدمه ومنائه.
تبنى �لأوطان باجلد و�لجتهاد، وتتاأ�ص�ض بالعزم و�ملثابرة، وتقوم 
على �حلب و�لولء، وتطفو يف �أرجائها �ملودة و�لوئام، وي�صود جنباتها 
يف  وتنت�صر  و�ل��وف��اق،  �لأن�����ض  ب�صميمها  ويتو�جد  و�ل��ت��لح��م،  �لإخ���اء 
�أركانها �لنه�صة و�لبناء، و�ليوم بينما �لفرحة تعّم، و�لبهجة تطل، من 
�ل�صروري علينا �أل نقول ماذ� يقّدم �لوطن لنا بل نقول جميعا ماذ� 

نقّدم نحن للوطن؟

* وكيل كلية �لطب للتطوير �لأكادميي و�جلودة

حب الوطن

د. علي سعيد
القحطاني *

�إن من �أوجب �لو�جبات يف ذكرى يوم �لوطن �أن ن�صت�صعر نعمة عظيمة، هي 
من �أعظم �لنعم �لتي �منت �هلل تعالى بها علينا، وهي نعمة �لأمن و�لأمان، 
من  �لنا�ضجُ  فجُ  َتَخطَّ ويجُ �آِم��ن��اً  َح��َرم��اً  جعلنا  �أَّن���ا  َي��رو�  »�أََومَلْ  تعالى  �هلل  يقول 

َحْوِلهم«.
وهي نعمة عظيمة ت�صّكل مع �ل�صعة يف �لأرز�ق، و�ل�صحة يف �لأب��د�ن، 
�مللك �حلقيقي للدنيا، يقول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »من �أ�صبح �آمنا يف 

ا ِحْيَزْت له �لدنيا بحذ�فريها«. عافًى يف بدنه َفَكاأمنَّ �ِصْربه مجُ
�لعبادة  و�إخ��ل���ض  �هلل،  �صرع  حتكيم  منها:  ة،  ِع���دَّ مقومات  ول��لأم��ن 
بالقلب  �لنعم  و�صكر  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأم��ر  ومنها  تعالى،  له 

و�جلو�رح و�لأركان.
ولعل من �أبرز مقومات حتقق �لأمن : �ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي، �إن مل يكن 
�أبرزها، فالناظر بتاأمل ملا متر به �لبلد�ن حولنا من �أحد�ث و��صطر�بات �أدت 

م من عظيم �لأهمية. �إلى �نعد�م �ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي، َليجُْدِرك ما لهذ� �ملجَُقوِّ
على حياتهم  ياأمنون  �لنا�ض  يكاد  ل  �ل�صيا�صي  �ل�صتقر�ر  �نعد�م  فمع 

و�أمو�لهم و�أعر��صهم، فكيف لهم �أن يعبدو� ربهم ويقيمو� �صريعته.
�أنهار  ذ�ت  كانت  و�إن  �جل��رد�ء،  كال�صحر�ء  للأمن  �لفاقدة  �لديار  �إن 
وظلل و�رفة، و�لديار �لتي حتقق لها �لأمن يطيب فيها �لعي�ض وتطمئن 

فيها �لنفو�ض و�إْن كانت ذ�ت طبيعة قاحلة.
وهي  ع���ام،  ك��ل  يف  تتكرر  غالية  منا�صبة  �ل��وط��ن  توحيد  ي��وم  وذك���رى 

حمطة نتوقف فيها ل�صت�صعار �لنعم �لعظيمة �لتي نتقلب فيها.
و�ح��د منا فيها يقظا متاأمل، موظفا لقدر�ته،  هي حمطة يقف كل 
باذل ما يف و�صعه، م�صخر� لفكره، يف �صبيل تعزيز كيانه و�حلفاظ على �أمنه 

من َكرِّ �لأحد�ث ومكر �لأعد�ء.  
�أو  ولي�صت م�صوؤولية �حلفاظ على �ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي منوطة بجهة 
لز�ما على  كان  ول��ذ�  �ملجتمع جميعا،  �أف��ر�د  بل هي م�صوؤولية  ما،  موؤ�ص�صة 
كل من ميلك قلما موؤثر�، �أو منر� فاعل، �أو �صوتا م�صموعا، �أن ينبه �إلى 
باأهمية  �لنا�ض  بتب�صري  �جلانب،  هذ�  يف  مكت�صباتنا  على  �حلفاظ  �صرورة 
�ل��وع��ي �ل��ت��ام مب��ا ي���دور م��ن ح��ول��ن��ا، ومب��ا ي��ح��اك ���ص��دن��ا، وبخطر �مل�صا�ض 
�أجل  من  �لعمل  �صرورة  على  �لتنبيه  كذلك  وينبغي  وباأمننا،  با�صتقر�رنا 

حتقيق مقومات �لأمن جميعها.
�لو�عي  �ل�صالح  �ملو�طن  وج��ود  �أّن  �إليه:  �لإ�صارة  �أه��م ما ميكن  ولعل 
ل��ع��و�ق��ب �لأم�����ور، ه��و �لعن�صر �لأه����م يف حتقيق �لأم���ن  �مل����درك  �مل��ت��ي��ق��ظ، 

و�ل�صتقر�ر.

* عميد كليتي �لعلوم و�لآد�ب و�ملجتمع يف �لنما�ض

يوم الوطن واالستقرار

د. علي بن فايز
أبوهاشم *

من �ملنا�صبات �ل�صعيدة و�لذكريات �لعظيمة و�خلالدة يف تاريخ هذ� 
�لثالثة  ذك��ر�ه  متر  �ل��ذي  �لوطني  باليوم  �لحتفاء  �ملجيد  �لوطن 
و�ل��ث��م��ان��ون ون��ح��ن ن��رف��ل يف ث��ي��اب �لأم���ن و�لأم����ان ل يقدرها حق 
قدرها �إل من عاي�ض �لأو�صاع �لأمنية يف �لدول �ملحيطة بنا �أو من 
عرف  �حلقبة �لتاريخية �ل�صابقة لهذ� �لتاريخ، وما كانت تعاين منه 
�ملوؤ�ص�ض  �لبطل  �لعربية من حروب و�صر�عات حتى جاء  �جلزيرة 
فرفع ر�ية �لتوحيد خفاقة، و�أجنب، رحمه �هلل، ملوكا حافظو� على 
�ملتقدمة  �ل��دول  �إلى م�صاف  �ململكة  و�أو�صلو�  �صاخمة  �لر�ية  هذه 
و�لأمنية  و�لجتماعية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �ل�صعد  كافة  على 

و�لتعليمية ونحوها.
�إن �ليوم �لوطني لهذه �لدولة �لر��صدة ما هو �إل �إعلن لبد�ية 
م�صرية جديدة وبناء دولة ع�صرية، ويف يوم �لبطولة و�ملجد تعود 
�جلزيرة  �صقر  �لبطل  �لقائد  �صرية  على  �صويا  لنقف  �لذ�كرة  بنا 
�لعربية �لذي رفع لو�ء �لتوحيد �صاخما رغم �أنوف �لأعد�ء، وو�صع 

�لأ�صا�ض �ملتن لبناء هذ� �لكيان �لعظيم.
كنتيجة  �لوطني  باليوم  و�لفخر  �لعتز�ز  ياأتي   �أن  ول غرو   
خمتلف  يف  �مل���و�ط���ن  يلم�صها  �ل��ت��ي  �مل��ت��وث��ب��ة  ل���لإجن���از�ت  حتمية 
�لبطل  �صنعها  طويلة  م�صرية  عر  �لتنموية  و�ل��ر�م��ج  �مل��ج��الت 
�ملوحد و�أكمل بناءها �أبناوؤه �مللوك، رحمهم �هلل، حتى ت�صلم �لزمام 
�هلل، ملك  �مل��ل��ك عبد  �ل�صريفن  �حل��رم��ن  خ���ادم  �ل��ب��اين  �ل��ق��ائ��د 
�لإن�صانية وفقه �هلل، �لذي �أوفى بالعهد للمو�طنن، و�أجنز ما وعد 
وو�صع  �لإ�صلمية،  �لعقيدة  تعاليم  وف��ق  �مل�صتويات  �أرف��ع  على  به 
�ململك��ة يف م�ص�اف �لدول �لأكر تقدما، تلك �لنه�صة �لتي فاقت 
كل �لتوقعات و�لت�صور�ت مب�صاندة وموؤ�زرة �صمو ويل عهده �لأمن  

و�صمو �لنائب �لثاين وحكومتهم �لر�صيدة .
فليع�ض �لوطن �صاخما برجاله �لأوف�ياء ولتدم قيادته �لباني�ة 
ذخ�ر� للإ�ص�لم و�مل�صلمن، وليبق �مليز�ن �لعادل �صع�ار� يرفع د�صت�ور 
�لأمة، وليجدد �لتاريخ عاما تل��و �لآخ��ر ه��ذه �مللحمة �لبط�ولية وما 
�صاح�بها من م�صاري���ع  وبر�مج تنموية. فلن تن�صى �لأجيال ملوؤ�ص�ض 
�ل�صريفن  تن�صى خلادم �حلرمن  �لتوحيد.. ولن  �لوطن ملحمة 

وملك �لإن�صانية �لإجناز�ت �ملتتالية يف هذ� �لعهد �ملبارك �ل�صعيد.

* �أ�صتاذ �لإد�رة �لربوية باجلامعة

رحم اهلل مؤسس الوطن.. 
وسدد خطى أبنائه الميامين

د. منصور بن عوض
القحطاني *

ت�صوير: فهد �لدبيخي
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الوعي باليوم الوطني!
م. فاطمة مبارك آل حمدان

مندوبة اآفاق كلية العلوم والآداب جممع2باخلمي�س

نحمد �هلل حمد� كثري� طيبا على ما حباه رب �لعاملن لبلدنا �لغالية 
من نعم كثرية لتعد ول حت�صى، وينبغي ونحن نعي�ض يف ذكرى �ليوم 
�أحا�صي�صنا  بكل  نتذكر  �أن  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  لوطننا  �لوطني 
�ملوحد  �مللك  �لعظيم  �لرجل  ذلكم  �بتكره  �ل��ذي  �لإب��د�ع  �لتام  ووعينا 
يف  منزلته  وجعل  �هلل  رحمه  �صعود  �آل  عبد�لرحمن  ب��ن  عبد�لعزيز 

�لفردو�ض �لأعلى من �جلنة.
�خر�ع  ب��ر�ءة  و�صّجل  له،  ر�ئعا لمثيل  �إبد�عا  بحق،  لقد ج�صد، 
على �ملدى �لطويل، و�نطلقت قافلة �لوحدة �ملباركة حمرو�صة بعناية 
�جل��زي��رة  ه���ذه  �صبه  �ل��وح��دوي��ة  �ل�صفينة  ���ص��ر�ع  و�أخ����ذ  �ل��ع��امل��ن،  رب 
مر�مية �لأطر�ف، فتم ��صطياد كل �لأمر��ض و�مل�صكلت �لتي كانت 
ت�صرب بن قبائل تلك �جلزيرة، و �لفقر و�ملر�ض و�جلهل بعزم �صادق 

و�إر�دة �صلبة.
ب�صم �مللك عبد�لعزيز باإبهامه ور�هن على قيام مملكته ودعائمها 
بقوة، ول غر�بة فيما قام به �مللك عبد�لعزيز، لأن �لأ�صا�ض �لذي بنى 
عليه هذه �لوحدة كان وليز�ل �أ�صا�صا قويا ينطلق من كتاب �هلل و�صنة 

ر�صوله �لكرمي �صلى �هلل عليه و�صلم.
ون��ح��ن �أب���ن���اء ه���ذ� �جل��ي��ل ي��ج��ب علينا �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وح��دت��ن��ا 
باأ�صره،  �ل��ع��امل  يف  مثيل  ل��ه  يوجد  ل  �ل��ذي  �لكبري  و�أم��ن��ن��ا  �لعظيمة 
�لأم��ن  نعمة  من  علينا  به  من  ما  على  �لعاملن  ل��رب  و�لثناء  فال�صكر 
�أودع يف بلدنا من رغد �لعي�ض، يف وقت متر  و�لأم��ان و�لإمي���ان، وما 
فيه كثري من �لبلد�ن بظروف قا�صية �أفقدتها حلوة �لأمن �لذي هو 

�أ�صا�ض �لتنمية و�حلياة �لهنيئة.
�إلى  تبادر جامعتنا �حلبيبة  �أن  �ملنا�صب  ومن هنا فقد يكون من 
�إع��د�د برنامج �صامل ميتد لفرة من �لوقت، وي�صتمل على عدد من 
�لثقافية  و�مل�صابقات  �لنقا�صية  و�حللقات  �لعمل،  وور���ض  �ملحا�صر�ت، 
�ملحافظة  باأهمية  �جلامعة  يف  �لطلب  ح�ض  تنمي  �لتي  و�لريا�صية 
على �أمن بلدنا وعدم �لتاأثر مبا يثريه بع�ض �حلاقدين و�حلا�صدين 
�أ�صا�ض لها من  و�أخبار ل  �إ�صاعات  �لتو��صل �لجتماعي من  يف مو�قع 

�ل�صحة بهدف زعزعة نعمة �لأمن و�إثارة �لفو�صى بن �ملو�طنن.
كما �أنه ميكن �أن تتخذ �جلامعة �صعار� لها يظهر على مطبوعاتها 
ولقاء�تها و�أن�صطتها �لطلبية مثل »�صاأكون رجل �لأمن �لأول«، »�أمن 

وطني غايتي« ، »ل للإ�صاعات �ملغر�صة«.
و��صتقر�ره،  �أمنه  و�أدم  �صوء ومكروه  �للهم �حفظ وطني من كل 

و�حفظ قادته و�صعبه.. وكل عام و�أنت يا وطني يف �لقمة.

ماض وحاضر من ذهب
سيرين طالل البكري

ق�شم الرتبية اخلا�شة، كليتي الرتبية و الآداب باأبها

يف �ل��ي��وم �لوطني م��ن ك��ل ع��ام �مل��و�ف��ق ل���لأول م��ن �مل��ي��ز�ن يحتفل �مل��و�ط��ن 
�ل�صعودي بذكرى جميلة وعزيزة يف تاريخ هذ� �لوطن �لغايل حيث تعيدنا 
عقارب �لزمن ليوم تاريخي ل يجُن�صى عندما مت توحيد هذ� �لكيان �لعملق 
�آل �صعود، طيب �هلل ثر�ه، حتت  على يد �مللك عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن 
�إل �هلل حممد ر�صول �هلل، لن�صتلهم �لعر و�ل��درو���ض من �صرية  �إل��ه  ر�ي��ة ل 
هذ� �لقائد �لفذ و�لذي ��صتطاع باإميانه �لر��صخ و حنكته ونافذ ب�صريته �أن 
ي�صع �أ�ص�ض هذ� �لبناء �ل�صامخ رغم �لظروف �ل�صر�صة من �لفرقة و�لنز�عات 
و�نعد�م �لأمن وع�صر �ملورد �آنذ�ك، ففي عام 1351 مت �إعلن توحيد �ململكة 
�ململكة   « وه��و  �أل  و�ح��د  م�صمى  حت��ت  �ملر�مية  ومناطقها  �أج��ز�ئ��ه��ا  بكافة 

�لعربية �ل�صعودية«.
ب��دء  يف  �ملتمثلة  �ل��ع��زي��زة  �ل���ذك���رى  ن�صتح�صر  �مل���ب���ارك  �ل��ي��وم  ه���ذ�  يف 
من  بتوفيق  ر�صمها  و�لتي  و�لتطور  �حل�صارة  درب  على  �ملباركة  �لنطلقة 
�هلل ولة �لأم��ر، رعاهم �هلل،  على كافة �لأ�صعدة �لتنموية لتحقيق �لعديد 

من �لإجناز�ت �جلبارة لبناء �لوطن و�ملو�طن.
مل تاأت هذه �لإجناز�ت بال�صدفة �أو وليدة �لأمنيات بل هي ثمرة جلهود 
عظيمة طو�ل عقود من �لزمن، و�كبها �لكثري من �ملعوقات �لتي مل تثن ولة 
�لأمر عن حتقيق كل ما ي�صبو� �ليه �ملو�طن �ل�صعودي يف زمن قيا�صي بحمد 

�هلل و توفيقه. فدمت لنا �صاملا يا وطني.

أعيش في وطني الحبيب
لجين علي مرزن

طالبة اأحياء

�أعي�ض يف مملكتي �لغالية.. �أعي�ض باأر�صي، �أر�ض �خلري و�ل�صعادة. مملكتي،  
بالأمن  و�صعرت  و�لتعاون،  �لإخل�ض  وعرفت  و�ل�صلم،  �لر�حة  وجدت  بك 
و�لأمان، و منك وبك حظيت باحلب و�حلنان. يا ينبوع �لعطاء ورمز �ملحبة 
�صم�ض  فاأ�صرقت  د�م�ض،  ي�صودك ليل معتم وظ��لم  بالأم�ض، كان  و�إلإخ���اء.  
�صعاعه حتى عم  و�نت�صر  �ملقد�صة  �أر��صيك  �لإ�صلم من  نور  و�نبعث  �لهدى 
�لأر���ض  ف��دوى يف  �لكرمي  ر�صولنا  �لقومي على  �لكتاب  ون��زل  �أر�صك،  �أنحاء 
�صوت �حلق و�نز�ح �صتار �ل�صلل و�جلهل، فعل ��صمك و�رتفع و�أ�صبح يتلألأ 

يف �لأفق.

في يومك يا وطني
د. إيمان عبداهلل العسيري 

و�أنرها  �أمللمها  و�أرج��ائ��ه،  �أح�صائه  يف  �صابحة  �لأح���رف  تر�مى  خافقي  يف 
جمعتها  »وطني«.  كلمة  مرة  ظهرت  تده�صني.  كلمات  فتتكون  نرد  كمكعب 
و�آخرها  »بلدي«  كانت  و�لثالثة  �صعوديتي«   « فظهرت  �أخ��رى  ت��ارة  وبعرتها 

كانت كلمة »�أم���ي« عجبا.. ما �لذي تريد �أن حتكيه هذه �لكلمات؟
ل�صيء  ترمز�ن  و�لوطن؟ هل هما مفردتان  �لأم  دوم��ا بن  نربط  مل��اذ� 

و�حد؟ �أم �إنهما كلمتان خمتلفتان ويجمعهما معنى و�حد�؟
و�مل���لذ،  و�لت�صحية،  و�ل��ع��ط��اء،  و�حل����ب،  و�ل�����دفء،  �حل��ن��ان،  ه��ي  �لأم 
�إل��ى غري ذل��ك، فماذ� عن  و�لأم���ن، و�لأم���ان، و�حل��ي��اة، و�لرعاية، �لهتمام، 
�لوطن؟ �أنه مبنزلة �لأم �أي�صا لنا. م�صكن من لي�ض له وطن ياأويه. وم�صكن 

�أي�صا من لي�ض له �أم حتويه.
مائه  من  ن�صرب  علينا..  حقوق  �أي�صا  لوطننا  علينا،  حقوق  ل��لأم  كما 

حتى �لرتو�ء، وننعم بظله عندما نتكبد �لعناء.
�هلل  �صبحان  �لوفاء.  �إل  منا  ينتظر  ول  �لعطاء  ويغدق يف  علينا  يحنو 
كالأم متاما. نخطئ فيعفو وي�صامح. نهجره فينتظر بحنن عودتنا. نق�صو 
عليه، ونظن �أننا �نت�صرنا عليه، فل يهزه �صيء ويبقى �صامد� �أمام ق�صوتنا 

ويربت علينا بحب، باأن لبد لك من ندم و عودة �أيها �ملو�طن �حلبيب.
نن�صغل عنه بحياتنا وم�صوؤولياتنا ورمبا يف غمرة �لن�صغال نن�صاه لكنه 
ل يفتاأ �صر� حتى يردنا �إليه بحنان ول�صان حاله يقول »�إن ن�صيتم من �أكون 
لكم فلن �أن�صى من تكونون يل.. �أنتم �لأحبة.. �أنتم بع�ض مني وكلي.. من 
�أناف�ض �لأوط���ان �لأخ���رى.. لن �أمنو  �أرت��ق��ي.. لن  �أك���ون.. لن  �أن��ا لن  دونكم 

و�أزدهر �إل بكم وباإخل�صكم وعطائكم«.
تعاونو�  »�أبنائي  وي��ردد  بنا  يفتخر  ع��وده  ويقوى  ي�صتد ظهره  وعندما 
نكمل  ف��خ��ري..  وه��م  فخرهم  �أن���ا  �لأوط�����ان..  بقية  متحديا  لأب���رز  جميعا 
بع�صنا.. حتى لو غاب بع�ض منهم �أكمل �لبقية .. هم هبة �لرحمن يل و �أنا 

لن �أق�صو عليهم �أبد�«.
�لأم و �ل��وط��ن ي��ح��ت��اج��ان م��ن��ا �ل���ر و�حل���ب و�ل���وف���اء و�ل��ع��ط��اء.. و يف 

�عتقادي �أن »من ل ير �أمه ، ل ير وطنه«.

المرأة السعودية
في أزهى عصورها

منال العماري
معيدة بق�شم الإعالم

تتجدد  �لتي  �لتوحيد،  ذك��رى  ميثل  �ل��ذي  �لوطني  باليوم  �ململكة  حتتفل   
�لوطني وقد حققت يف عهد خادم  باليوم  �ململكة  بالولء و�لنتماء، حتتقل 
�حلرمن �ل�صريفن �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز نه�صة ح�صارية وتنموية 
�صاملة يف خمتلف ميادينها �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية و�ل�صيا�صية 
و�ل��ت��ن��م��وي��ة �أب���ه���رت �ل��ع��امل و���ص��ط ع���امل مي���وج ب��امل��ت��غ��ري�ت و�ل���ص��ط��ر�ب��ات 
به  تتمتع  م��ا  م��دى  �ل�صاملة  �لنه�صة  ه��ذه  و�أظ��ه��رت  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية 

�لعلقات و�أو��صر �ملحبة و�لوفاء بن �صعب �ململكة وقيادته �حلكيمة.
ول��ع��ل م��ا مي��ي��ز �لح��ت��ف��اء ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي ه���ذ� �ل��ع��ام �أن���ه ي��اأت��ي وق��د 
�لفكرية  �لتنمية  عجلة  دف��ع  يف  للم�صاركة  �ل�صعودية  �مل���ر�أة  دور  تفعيل  مت 
و�لتعليمية و�لربوية و�لقت�صادية و�لجتماعية من خلل دخول 30 �مر�أة 
جمل�ض �ل�صورى، ما يعد خطوة مهمة من �أجل و�صع ق�صايا �ملر�أة �ل�صعودية 
على طاولة �ل�صورى، ومن ق�صاياها: »ق�صايا �ملطلقات و�ملعلقات و�ملعنفات، 
تتعلق  �لتي  �لأو���ص��اع  كافة  ومعاجلة  �لقا�صر�ت،  وزو�ج  �حل�صانة  وق�صايا 
باملر�أة«، وكلها ق�صايا ح�صا�صة ومهمة، �إ�صافة �إلى باقي �لق�صايا �لتي تعر�ض 

على �ملجل�ض.
و�أوج  �أزه����ي  يف  تعي�ض  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �مل�����ر�أة  �إن  ن��ق��ول  �أن  ن�صتطيع  ن��ع��م 
ع�صورها يف عهد خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز، 
نهجه  وذل��ك عر  عبد�لعزيز،  بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�صريفن  �حلرمن  خ��ادم 
�لإ�صلحي �لذي مكن �ملر�أة من تبووؤ مكانتها يف كثري من قطاعات �لدولة، 
�ل�صعودية و�صمان  باملر�أة  �أيده �هلل، قو�عد ثابتة ور��صخة للنهو�ض  و�أر�صى، 

م�صتقبلها �مل�صرق، باعتبارها ن�صف �ملجتمع.
 ل��ق��د ج����اءت م���و�ق���ف خ����ادم �حل���رم���ن �ل�����ص��ري��ف��ن �مل��ل��ك ع���ب���د�هلل بن 
عبد�لعزيز من�صجمة مع كل هذه �ملنطلقات، حيث مت تعين �ملر�أة �ل�صعودية 
تولى  �ل�صعودية  للمر�أة  �أتيح  كما  و�لتعليم،  �لربية  وزي��ر  نائب  من�صب  يف 
تعيينها  �ملتعددة، حيث مت  و�جل��ه��ات  �ل���وز�ر�ت  ع��دد من  قيادية يف  منا�صب 
و�أ�صبحت  �لعامل،  دول  خمتلف  يف  دبلوما�صيات  تعين  مّت  كما  وز�رة،  وكيلة 
من  وغ��ريه��ن  جن�صها  ب��ن��ات  ق�صايا  ع��ن  ت��د�ف��ع  حمامية  �ل�صعودية  �مل����ر�أة 
�مللك عبد�لعزيز من  باآخر كرمت بتقليدها و�صام  �ملو�طنن، و�أخري� ولي�ض 

�لدرجة �لأولى.
هذه  يف  نعي�ض  باأننا  ومو�طنن  مو�طنات  ب�صفتنا  نفخر  �أن  لنا  هنيئا 
�لذكرى �خلالدة وهلل �حلمد وقد حققت �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف عهد 
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز منجز�ت تنموية عملقة يف خمتلف �لقطاعات 
و�مل��ي��اه  و�ل��ك��ه��رب��اء  و�ل�����ص��ن��اع��ة  و�مل��و����ص��لت  و�ل��ن��ق��ل  و�ل�صحية  �لتعليمية 

و�لزر�عة و�لقت�صاد و�لإعلم، وهي منجز�ت �أبهرت �لعامل.
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ذكرى أمجادك يا وطن
 

أ. نوف الشهراني
كلية العلوم والآداب - جممع 2

 
�أوق��ات متميزة يل ولك ولكل مو�طن على هذه �لبلد �لتي نتكاتف فيها و 
يفتخر كل �صخ�ض فيها باإجناز�ت رجل  وحد �لدولة وجمع �صتات بلد من 
�ل�صرق �إلى �لغرب ومن �ل�صمال �إلى �جلنوب حتت كلمة و�حدة و دين و�حد 

دين �لإ�صلم و�صنة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم.
�لبلد  �أرج��اء  �لأع��لم وع��ل بها �ل�صوت يف كافة  �رتفعت فيها  �أوق��ات 

بقول و�حد »كل �صنة و �أنت بخري يا �أر�ض �خلري«.
�إنه يوم  �لثالثة و�لثمانن..  �إنه �لوقت �لذي نبتهج فيه بحلول ذكر�ه 

�لوطن، يوم تاأ�صي�ض �ململكة �لعربية �ل�صعودية.. �ليوم �لوطني. 
�ل�صعب،  بابتهاج كل فرد من  كالعيد  �أف��ر�ح  �ليوم  تغمر بلدنا يف هذ� 
�لأزه��ار  وتلك  �لأخ�صر  �للون  روع��ة  من  جميلة  كحديقة  �ل��وط��ن   وي�صبح 
�إله �ل �هلل«،  و�أرفعها »ل  �ل�صعار�ت  �أف�صل   و  �لكلمات  �لبي�صاء  لتميز تلك 
ون�صاأل  �ليوم،  بهذ�  و�صعبا  �ل�صعودية حكومة  �لعربية  �ململكة  لبلدي  فهنيئا 

�هلل �أن يحفظها من كل �صوء.

وقفة تأمل وإجالل وإعزاز
د. نور مقبل

كلية العلوم والداب جممع2 

حتيتي ودعائي لرجال �صنعو� �لتاريخ وكتبو� بدمائهم �أحرفا من نور �صارت 
غر�صا ح�صنا يتناوله �لأجيال جيل بعد جيل وذلك منذ توحيد �ململكة على 
�أر�صى  �مللك �لر�حل عبد�لعزيز بن عبد �لرحمن، طيب �هلل ثر�ه، �لذي  يد 
قو�عد �لبناء �ل�صعودي يف كافة �ملجالت، مما يحتم علينا �أن ن�صتلهم �لدرو�ض 

و�لعر يف رحاب تلك �لنه�صة.
وتقدم  رفعة  �صاأنه  ما من  بكل  �لأم��ر  ولة  �هتمام  على  ن�صهد  جميعنا 
تتو��صل م�صرية  �مليادين حيث  كافة  �لغايل يف  �لوطن  ه��ذ�  و�زده���ار  ومن��اء 
�خلري و�لنماء وتتحد معاين �لوفاء و�لأ�صالة �لعربية و�لحتفاظ بالطابع 
�ل�صريفن  �حلرمن  وتو�صعة  �مل�صلمن  ق�صايا  ون�صرة  �لقومي  �لإ�صلمي 
�حلجيج  وخدمات  و�لدعوية  �ل�صرعية  و�لكتب  �ل�صريف  �مل�صحف  وطباعة 

وبذل �جلهد لر�حتهم و�أعمال �خلري د�خل �لبلد وخارجها.
�أجلء قلوبهم �صدقت و�أقلمهم كتبت ونو�ياهم   هوؤلء رجال وقادة 
�أثمرت.. حفظ �هلل بلدنا و�صان �أمنه و�أمانه ومتع قائدنا وويل �أمرنا  خادم 

�حلرمن �ل�صريفن بال�صحة و�لعافية.

الرمز المجيد
فاطمه شلعان غصاب العماري

امل�شتوى الثاين - كلية العلوم الطبية التطبيقية بالنما�س

يجُج�صد �ليوم �لوطني يف تاريخ هذه �لأمه رمز� جميد� لبطل من �أبطال هذه 
�جلزيرة، وهو �مللك �لر�حل عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن، رحمه �هلل،  �لذي 
�ملليء  �ملا�صي  حول  حيث  �ململكة  �أر���ض  على  جديد�  عهد�  �ليوم  بهذ�  �أ�صاء 

بال�صر�عات �إلى �أر�ض مليئة باملحبة و�لألفة و�لإميان �ل�صادق.
لقد حتقق للملك عبد�لعزيز حلم كبري حيث جمع هذه �لقلوب على 
منا�صبة  �لوطني  و�ليوم  و�لتطور،  �لتقدم  من  جديد  وعهد  �صافية  عقيده 
�مل���ج���الت �حل�����ص��اري��ة  �لإجن������از�ت يف ج��م��ي��ع  ف��ي��ه��ا  ن�صتعر�ض  �أن  م��ن  لب���د 
مت�صائلن كيف حتققت هذه �لأح��لم على �لأر���ض و�أ�صبحت �ليوم ب�صببها 

اري دول �لعامل �ملتقدم يف �لتطور و�لبناء. مملكتنا �حلبية جتجُ
طالبون باحلفاظ على هذه �لوحدة  جميع �ملو�طنن يف هذه �لبلد مجُ
�أن  علينا  كما يجب  و�لتطرف،  �لعنف  ينبذو�   و�أن  �ل�صادق،  �لتلحم  وه��ذ� 
ونهجها  عقيدتها  على  حافظت  وكيف  �حلكيمة  قيادتنا  مكا�صب  ن�صتح�صر 
وتقاليدها وبنت ح�صارة قوية �صاخمة، فعلينا �حلفاظ عليها و�لوقوف جنبا 

�إلى جنب مع �لقيادة �لكرمية �صد كل من يريد هذه �لبلد و�أهلها ب�صوء.

و�ليوم، �أر�ك حتملن يا مملكتي �صعلة �لعلم و�لهدى لتنريي بها طريق 
�لتائهن �ل�صالن لتنقذيهم و تر�صديهم �إلى طريق �حلق و�ل�صو�ب.

�أر�ك ت�صعدين �صلم �ملجد و�لرفعة بخطى ثابتة ومطمئنة، فعمر�نك 
تكر  وتكر، و�لتقدم بك حافل م�صتمر. 

�أر�ك يا مملكتي تذودين عن �حليا�ض ومتدين يد �لعون لكل حمتاج. 
�صعارك هو �ل�صلم، ورمزك هو �لإميان و�لإ�صلم. فيا مملكتي .. لك �لفد�ء 

و�لت�صحية و�لتفاين.
خدمتك  يف  و�صاأتفانى  و�لولد،  �مل��ال  قبل  بالروح  مملكتي  يا  �صاأفديك 

و�أخدم من �أجلك لت�صلي �إلى �أعلى �لقمم.
و�لفد�ء،  �لعز  ت��ر�ب  وتر�بك  و�ل��رخ��اء،  �ملحبة  �أر���ض  �أر�صك  مملكتي،  
�صم�صك يا مملكتي ينبعث منها �صعاع �ملجد و�لعلء، و �صعبك �صعب �جلود 
و�لكرم و�لوفاء.  بك نقتدي ونعتز و لك نفتدي، فاأنت �مللذ، و �أنت �لأمل.. 
�لأع��د�ء و�لأ�صدقاء، وبن  �أم��ام  و�أتباهى بك  �أفتخر  �إنني  �أر���ض،   �أقد�ض  يا 

�لأ�صحاب و�لأحباب.
لزيارتك طالبة  �لعامل  �أقطار  كل  تاأتي من  هائلة  وف��ود� عظيمة  �أرى 
ت��ردد  �ل�صفاه  �أ�صمع  �ل��ط��اه��رة.  باأر��صيك  �لعباد  رب  م��ن  و�لرحمة  �ملغفرة 
��صمك، و�أرى �لقلوب تدعو من �هلل �أن يحفظك، و�أ�صعر باحلب �ل�صادق يتجه 

نحوك. �أفل يحق يل بعد ذلك �أن �أفتخر و �أعتز بك؟

هل في األوطان
مثل وطني؟

فاطمة األسمري 
مندوبة »اآفاق« - كلية العلوم الطبية مبحائل ع�شري

�لأغر  �ليوم  �مليز�ن وهو  �لغالية يف غرة  لبلدنا  �لوطني  �ليوم  ذكرى  حتل 
�لذي يتذكر فيه �ملو�طن �ل�صعودي بكل فخر و�عتز�ز هذه �ملنا�صبة �لتاريخية 

�ل�صعيدة �لتي مت فيها جمع �ل�صمل ومل �صتات هذ� �لوطن �ملعطاء.
�مللك  يد جللة  �لعملق على  �لكيان  توحيد هذ�  يوم  �لوطني،  �ليوم 

عبد�لعزيز بن عبد �لرحمن �آل �صعود، طيب �هلل ثر�ه.
ويف هذه �ملنا�صبة �لغالية ن�صجل فخرنا و�عتز�زنا باملنجز�ت �حل�صارية 
�لفريدة و�ل�صو�هد �لكبرية �لتي �أر�صت قاعدة متينه حلا�صر ز�ه وغد م�صرق 
�لوفاء  معاين  فيه  وتتج�صد  و�لنماء  �خل��ري  م�صرية  فيه  تتو��صل  وط��ن  يف 
لقادة �أخل�صو� ل�صعبهم وتفانو� يف رفعة بلدهم حتى �أ�صبحت له مكانة كبرية 

بن �لأمم.
يظل �لوطن حبا ناب�صا يف �لقلوب يجري جمرى �لدم عر �ل�صر�ين 
و�لأوردة. ومهما قلنا وكتبنا عن موؤ�ص�ض هذ� �لكيان �لكبري فلن نويف بحقه، 
مثل  �لأوط���ان  فهل يف  وع��ط��اء�ت��ه،  على منجز�ته  �صاهد�  �لزمن  وق��ف  فقد 

وطني؟ يق�صده �لد�ين و�لقا�صي لزيارة م�صجد �لر�صول �لكرمي، وحج بيت 
�هلل �لعتيق. فيه قبلة �مل�صلمن.  فل �أملك �صوى �لدعاء باأن يحفظ �هلل لنا 
وطننا �لغايل من كل �صر ويحفظ خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك عبد �هلل 

بن عبد �لعزيز. �للهم �آم��ن.

نبض
رفعة عائض الشهراني

كلية العلو للبنات - تخ�ش�س فيزياء

لك �حلب يا وطني..
بكل �حلب.. بكل �لولء �ل�صادق..

ميتزج �حلرف مبعاين �لإخل�ض لك يا وطني..
�صاأجمع �حلروف.. و�أ�صع تركيبة �للفظ �ل�صادق يف معاين �حلب..

و�أق�صى ما يكون.. �أن حبك يفوق �لو�صف ويخونه �لتعبري..
ولكن ب�صاطة �لطرح وعفوية �لت�صريح ..

تكون �لأجمل بكلمات متعددة ت�صكنها �أحا�صي�ض �لولء..
عندما �أقول :

�أحبك.. �أحب �أر�صك.. �أحب �صماءك..
�أحب �صم�صا ت�صرق يف كل يوم.. و�أنا �أد�عبها بنظر�ت

�لدفء وباأمان يحتوينا بك..
يا وطنا مالنا غريك وطن ويف وجودك مالنا غريك وجود..

علم �للي خائنن للعهود وعلم �للي �صب فينا ثم لعن..
كلنا �صعودي عمت عن �حل�صود و�لوطن �آمن وكل به �صكن«

يا وطني ..
نحن ملن ي�صافحك نحمل غ�صن �لزيتون.. نحن ملن يعاديك �صيف م�صنون..

�أنت يا وطني تعلو �صنام �ملجد.. ويعلو حمياك وجه �ل�صعد..
لك نب�صات حبنا.. لك وفاء ولئنا..

�أ�ص�صك عبد�لعزيز ورعاك �أبناوؤه وع�صقك �صعب ل مييل ترديد ..
�له �أكر �هلل �أكر يف كل �أرجائه..

يا وطني كلمات وكلمات.. �أفكار وتاأملت..
تعري �حلب �ل�صادق لذكرى من �أحبك.. و�رتوت قلوبنا بحبه..

عبد�لعزيز �ملوؤ�ص�ض ..عبد�لعزيز �ملوحد ..فلك �حلب يا وطني..
�هلل �أكر مالك �مللك �لعزيز.. �هلل �أكر من مثل عبد�لعزيز؟؟!!

�صاد للإ�صلم دولة.. حتكم ب�صرع �لإله ..و�لر�صالة �لأحمدية..
بالعل �أطلق خيوله.. جتمع قلوب وحياة.. وتهديه �لدنيا هدية..

دولة باحلق قامت �ل�صعودية..
�هلل �أكر مالك �مللك �لعزيز.. �هلل �أكر من مثل عبد�لعزيز؟؟!!

فلك �حلب يا وطني
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بمناسبة اليوم الوطني 83
نتقدم بأسمى آيات التهاني

إلى مقام خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود

وصاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء

األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وصاحب السمو الملكي النائب الثاني
األمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود

وصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير
األمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود

وإلى معالي مدير جامعة الملك خالد
أ.د. عبد الرحمن بن حمد الداود

وجميع منسوبي جامعة الملك خالد
وعموم أفراد

الشعب السعودي النبيل

إعالن



كليات

يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

ومت���ت �مل��و�ف��ق��ة �ل�����ص��ام��ي��ة على 
�لتطبيقية  �ل��ل��غ��وي��ات  ق�����ص��م  �إن�����ص��اء 
من  �لن��ت��ه��اء  ومت  �لعليا  ل��ل��در����ص��ات 
و��صتقبال  �ل��در����ص��ي��ة  �خل��ط��ة  �إع����د�د 
�ملتقدمن و�ملتقدمات للق�صم. وبد�أت 
�لدر��صة هذ� �لعام بامل�صارين �لنتظام 
�أخ��رى حتت  �أق�صام  و�مل���و�زي، وهناك 
�ل���در�����ص���ة ت��ع��ن��ى ب��ال��ل��غ��ات �لأخ�����رى 
�إ�صافة للغة �لإجنليزية �صرى �لنور 

قريبا.

خطط الكلية
ت��ه��دف �ل��ك��ل��ي��ة �إل����ى ت��خ��ري��ج �ل��ك��و�در 
ذ�ت  �مل��ج��الت  �صتى  يف  للعمل  �ملوؤهلة 
�لتدري�ض  مثل  بالتخ�ص�ض  �لعلقة 
و�لرجمة و�لعمل يف �صفار�ت �ململكة 
يف �خل��ارج وغريها من �ملجالت، كما 
حت��ر���ص ع��ل��ى ان���خ���راط ال���ط���اب يف 
عليها  ت�صرف  �لتي  �ملتعددة  �لأن�صطة 
ال��ك��ل��ي��ة م���ن خ����ال جل��ن��ة ال��ن�����ص��اط 
�ل��ط��لب��ي وم���رك���ز �ل��ب��ح��وث ووح���دة 

تطوير �للغة.

خالد العمري

حتت  و�لرجمة  �للغات  كلية  �أن�صئت 
م�����ص��م��ى م��ع��ه��د �ل���ل���غ���ة �لإجن���ل���ي���زي���ة 
و�ل���رج���م���ة ب��ع��د �مل���و�ف���ق���ة �ل�����ص��ام��ي��ة 
ع��ل��ى هيكل �جل��ام��ع��ة �لأك���ادمي���ي ذي 
�ل��رق��م 15/8 يف 1420/2/1ه�������، حيث 
يف  �لإجنليزية  �للغة  ق�صم  مت حتويل 
جامعة �مللك �صعود �صابقا، وق�صم �للغة 
جامعة  بفرع  و�لرجمة  �لإجنليزية 
�لإ�صلمية  �صعود  ب��ن  حممد  �لإم���ام 
�إل����ى م��ع��ه��د �للغة  ب��اجل��ن��وب ���ص��اب��ق��ا، 
�لإجنليزية و�لرجمة، ومن ثم تغري 
�إلى  �لإجنليزية  �للغة  معهد  م�صمى 
�ملو�فقة  بعد  و�لرجمة  �للغات  كلية 
�ل�صامية على ذلك يف  1424/9/26ه�. 
�أي�صا  �ل�صامي  �مل��ق��ام  و�ف���ق  وق��د 
ع��ل��ى �إن�������ص���اء ق�����ص��م ل��ل��رج��م��ة يعنى 
من  �لنتهاء  ومت  �لعليا،  بالدر��صات 
�إع�������د�د �خل���ط���ة �ل���در�����ص���ي���ة ل��ل��ق�����ص��م، 
وب�������د�أت �ل���در�����ص���ة ل��ل��ب��ن��ن يف �ل��ع��ام 

�ملا�صي لطلب �لنتظام و�ملو�زي.

كلية اللغات والترجمة..
جهود دؤوبة لخدمة المجتمع

وه�������ذه �ل���ن�������ص���اط���ات ت���ت���ن���وع م��ا 
و�لعلمية  و�لريا�صية  �لثقافية  ب��ن 
و�لرفيهية، ومنها على �صبيل �ملثال: 
�ل��ري��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى م�صتوى  �مل�����ص��اب��ق��ات 
�ل���ك���ل���ي���ة و�جل����ام����ع����ة، و�ل���ن�������ص���اط���ات 
�لتي  �لعلمية  ك���ال���دور�ت  �لثقافية  
ي�صارك يف �إقامتها ب�صكل دوري �أع�صاء 
ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������ض ب��ال��ك��ل��ي��ة، وور������ض 
�للغوية  �مل��ه��ار�ت  م��ن  ع��دد  �لعمل يف 
يقام  �ل��ذي  و�ل�صمنار  �للغوية،  وغ��ري 
ك���ل �أ���ص��ب��وع��ن وي���ق���دم ف��ي��ه �أع�����ص��اء 
و�لعرو�ض  �لأب��ح��اث  �لتدري�ض  هيئة 
�لقيمة، بالإ�صافة مل�صابقات �ملناظر�ت 
و�لإم������لء و�ل���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا �ل��ط��لب 

باللغة �لإجنليزية.
�ل��ت��ي  �ل��ك��ل��ي��ة  �صحيفة  وك���ذل���ك 
الن�صاط  جلنة  عليها  وت�صرف  تعدها 
�ل����ط����لب����ي وت����ع����ر�����ض ل���ل���ج���م���ي���ع يف 
�ل���ط���اول���ة �مل��خ�����ص�����ص��ة �أم������ام �مل��دخ��ل 

�لرئي�صي للكلية.
 ك��م��ا �أن �ل��ك��ل��ي��ة ت��ن��ظ��م ل��ق��اء�ت 
فيها  يلتقي  وف�صلية  �صهرية  دوري���ة 

�ل���ط���لب ب��اأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ض 
�إلى  بالإ�صافة  هذ�  �لكلية،  وبقياد�ت 

�لرحلت و�لزيار�ت �مليد�نية.

خدمة المجتمع
من  �ملجتمع  خدمة  يف  �لكلية   ت�صهم 
�للغة  تعليم  يف  دور�ت  �إق��ام��ة  خ��لل 
�لإجن���ل���ي���زي���ة ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع ع��م��ادة 

خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�صتمر.
�لكلية،   به  ومن �صمن ما قامت 
�للغة  ت��ع��ل��ي��م  يف  دور�ت  ع���دة  �إق���ام���ة 
�لإجنليزية مبركز �مللك فهد �لثقايف 
دورة يف  وك���ذل���ك  �مل���ف���ت���اح���ة،  ب��ق��ري��ة 
للر�غبن  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  تعليم 
�لتدري�ض  هيئة  �أع�����ص��اء  م��ن  ذل��ك  يف 
�لكلية  �أق��ام��ت  كما  خمتلفة،  لكليات 
عدة دور�ت، ول ز�لت، يف تعليم �للغة 
يف  ب��الإجن��ل��ي��زي��ة  للناطقن  �ل��ع��رب��ي��ة 

م�صت�صفى ع�صري �ملركزي.
�لكلية  ف����اإن  ذل����ك  �إل����ى  �إ����ص���اف���ة 
ت�������ص���ارك ب�����ص��ك��ل ف���اع���ل يف �ل������دور�ت 
م��رك��ز دع��وة  �ل��ت��ي يقيمها  �ل�����ص��ن��وي��ة 
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كليات

الكلية اختيرت 
لتحقيق معايير 
الهيئة الوطنية 

للتطوير والجودة

تهدف الكلية 
إلى تخريج 

كوادر مؤهلة 
للعمل في شتى 

المجاالت

ستشهد وحدة 
تطوير اللغة 
العام الحالي 

تغييرا جذريا

�أب��ه��ا وخ��م��ي�����ض م�صيط  �جل��ال��ي��ات يف 
ل���ت���دري���ب �مل��ت��ط��وع��ن ل���ل���دع���وة �إل���ى 

�لإ�صلم باللغة �لإجنليزية.
دور�ت  ع��دة  يف  �لكلية  و���ص��ارك��ت 
ل��ت��دري�����ض �ل��ل��غ��ة �لإجن���ل���ي���زي���ة ل��ع��دد 
يف  �لأم��ن��ي��ة  �لقطاعات  من�صوبي  م��ن 

�لكلية  �ملنطقة �جلنوبية، كما نظمت 
�مل���ع���ر����ض �ل������ذي �أق���ام���ت���ه جم��م��وع��ة 
�لكابلي للأفلم و�لر�مج �لتعليمية 
م���ن  �ل�������ف�������رة  يف   GO Ahaed
1421/6/21ه���� �إل��ى 1421/6/28ه���� يف 
مبنى �لكلية، �إ�صافة �إلى �إقامتها ندوة 

�للغات يف ع�صر �لعوملة يف �لفرة من 
1426/1/11ه���� �إل��ى 1426/1/13ه���� يف 

فندق ق�صر �أبها.
ت�صعى  ز�ل��ت،  ول  �لكلية،  و�صعت 
�إلى توفري كافة �خلدمات و�لكفاء�ت 
�ل���ت���ي ت�����ص��اع��ده��م ع��ل��ى ت��ع��ل��م �ل��ل��غ��ة 

�مل�صتمر  ب��ال��دع��م  �لإجن��ل��ي��زي��ة وذل���ك 
م��ن م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذ 
�ل����دك����ت����ور ع���ب���د�ل���رح���م���ن �ل���������د�ود، 
ف���ب���الإ����ص���اف���ة ل����ك����ادر �أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة 
��صتقطاب  مت  �مل��وج��ودي��ن  �ل��ت��دري�����ض 
م����در�����ص����ي ل���غ���ة وحم����ا�����ص����ري����ن م��ن 

�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا 
�أم.  كلغة  �لإجنليزية  �للغة  يتحدثون 
�للغة  ولتحقيق بع�ض �لأه��د�ف، فاإن 
�لإجن��ل��ي��زي��ة ه��ي ل��غ��ة �ل��ت��و����ص��ل بن 
�ل���ط���لب و�أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ض 

د�خل �لكلية وذلك �إلز�مي.

فائدة عامة
�ل��ع��ام  �ل��ل��غ��ة  ت��ط��وي��ر  وح���دة  �صت�صهد 
فبالإ�صافة  ج��ذري��ا،  ت��غ��ي��ري�  �حل���ايل 
�لتدري�ض  هيئة  �أع�����ص��اء  تكليف  �إل���ى 
ب��ت��خ�����ص��ي�����ض ����ص���اع���ة م����ن ���ص��اع��ات��ه��م 
�مل��ك��ت��ب��ي��ة ل��ل��ح�����ص��ور د�خ�����ل �ل���وح���دة 
مل�صاعدة �لطلب، �صيتم و�صع جدول 
لتدري�ض  �فر��صية  تقوية  لف�صول 
�مل���ه���ار�ت �مل��ه��م��ة م��ث��ل م����ادة �ل��ق��و�ع��د 
و�ل���ص��ت��م��اع و�ل��ت��ح��دث وغ��ريه��ا مما 
هذه  و�صتكون  �ل��ط��لب،  �إل��ي��ه  يحتاج 
�جلامعة  ل��ط��لب  مفتوحة  �ل��وح��دة 
ط��لب  ع��ل��ى  مقت�صرة  ول��ي�����ص��ت  ك��ك��ل 

�للغة �لإجنليزية فقط.

من إنجازات الكلية
�إمد�د  �إن�صائها يف  �أ�صهمت �لكلية منذ 
�لعلمية  �لغايل بالكفاء�ت  وط��ن��ن��ا 
هذه  �نخرطت  حيث  خربجيها،  م��ن 
�ل����ك����ف����اء�ت يف جم������الت وق���ط���اع���ات 
ح��ك��وم��ي��ة وغ����ري ح��ك��وم��ي��ة م��ت��ع��ددة 
و�أ����ص���ه���م���ت يف ب���ن���اء وط���ن���ن���ا �ل���غ���ايل 
�آث����رت مو��صلة  و�أخ�����رى  وم�����ص��ريت��ه، 

تعليمها �لعايل لنيل �صهاد�ت عليا.
يذكر �أن كلية �للغات و�لرجمة 
من �صمن �لكليات �ل�صت �لتي �ختريت 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��اي��ري �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة 
للتطوير و�جل��ودة وقد خطت �لكلية 
خ��ط��و�ت ج��ي��دة يف ه��ذ� �لجت���اه. كما 
�لعتماد  معايري  حتقيق  �إل��ى  ت�صعى 
�لأك����ادمي����ي ب��ج��ه��ود وت��ك��ات��ف جميع 

�ملنت�صبن للكلية.
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وقفة

�أظ��ف��اره.  �لإن�����ص��ان منذ نعومة  ي�صت�صعره  �لإمي����ان،  م��ن  �ل��وط��ن  �إن ح��ب   
عبا�ض،  بن  عبد�هلل  رو�ي��ة  من  ن�صتنبطه  كبري  �صاأن  �لإ���ص��لم  يف  فللوطن 
ر�صي �هلل عنهما، عن ر�صول �هلل �صلي �هلل عليه و�صلم، �أنه ملا �أخرجه قومه 
�أي��ام حياته  �لتفاتة �صادقة وتذكر  �ل�صلة و�ل�صلم  �لتفت عليه  من مكة 
ووق��ف خماطبا مكة ق��ائ��ل:  »م��ا �أطيبك من بلد و�أح��ب��ك �إيل ، ول��ول �أن 

قومي �أخرجوين منك ما �صكنت غريك« )رو�ه �لرمذي(.
عندما يودع ر�صولنا �لكرمي، �صلى �هلل عليه و�صلم، مكة �ملكرمة، خرج 
منها بهذه �لكلمات �خلالدة �لتي تبن �أهمية �لنتماء للمكان فكلماته تلك 
�لإن�صان هو وطنه لأنه يجمع كل مر�حله  و�أن مكان  للود،  �أ�صا�صا  و�صعت 
�لعمرية، ففيه ولد وفيه تربى وفيه عا�ض. عرف نف�صه يف هذ� �ملكان وعرف 
و�لإخ��ل���ض  للحب  ملهما  �ل��وط��ن  ه��ذ�  فاأ�صبح  �إل��ي��ه  ينتمي  وطنا  ل��ه  �أن 

و�لتفاين.
من كلماته، �صلى �هلل عليه و�صلم، ن�صت�صعر حب �لوطن وما ميثله لنا 
من مكانة عظيمة تغر�ض فينا منذ �لولدة هذ� �حلب �لذي يتحول لع�صق 
يقدم فيه �لإن�صان حياته فد�ء له يتفانى يف خدمته بكل �لطرق �لتي جتعل 
مكانته بن �لأوط��ان عالية يفاخر بها، من خلل ما يقدمه يف بيته، ويف 
ف�صله �لدر��صي، ويف عمله، ويف �ل�صارع ، من �أعمال ت�صهم يف رقيه و�زدهاره.
�أجله يعي�ض  �إن�صان حلب وطنه، يتعلم من  �أن ي�صعى كل  لهذ�، يجب 

�صحيحا من �أجله.
ي��ج��ب �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ن��ج��ز�ت �ل���وط���ن وم��ن�����ص��اآت��ه، وذل����ك بح�صن 
��صتغللها،  لأن �ملحافظة على هذه �ملنجز�ت حمافظة على �لوطن وعلى 
فهذه  �لن��دث��ار،  من  حقوقه  على  حمافظة  و�لت�صرد  �ل�صياع  من  �أجياله 
�ملنجز�ت  لي�صت جليل و�حد بل يجب �أن ت�صتمر هذه  لتخدم كافة �أجيال 

�لوطن .
له،  �لأم���ن  �حل��ار���ض  وي��ك��ون  �لإن�����ص��ان على وطنه  �أن يحر�ض  يجب 
كل  يرف�ض  لوطنه،  �لويل  ت�صبب  �لتي  و�ملز�لق  �ل�صبهات  عن  نف�صه  يبعد 
من يحاول �مل�صا�ض بوطنه وباأمن وطنه ومنجز�ته لأنها هي ما يبقى لهذ� 

�لإن�صان.

* نائب رئي�ض �لتحرير 

»ما أطيبك من بلد
وأحبك إلي«

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

األكثر مالءمة في قياس المهارات األكاديمية  

مركز التوفل بالجامعة..
خدمات جديرة بالثقة

و��صع  ب�صكل  �لتوفل  �ختبار  �ملركز  يقدم 
يف جميع �أنحاء �لعامل لتقييم كفاءة غري 
�مل��ت��ح��دث��ن ب��ال��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة وم��دى 
قدرتهم على �لتحدث بهذه �للغة . كما 
�أجل  من  تاأ�صي�صه  مت  �لتوفل،  مركز  �أن 
وللرغبة  �لخ��ت��ب��ار  ب��ه��ذ�  �أو���ص��ع  تعميق 
منطقة  يف  للمجتمع  خدمات  تقدمي  يف 
�ملر�كز  مع  بالتعاون  �أ�ص�ض  حيث  ع�صري، 
�لتعليمية و�لختبار يف بولية ن�صلفانيا 

يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�لختبار�ت  خمتلف  �ملركز  ويقدم 
ع��ل��ى  �مل���ع���ت���م���د  �لخ����ت����ب����ار   IBT م���ث���ل 
�لن���رن���ت م��ن��ذ ع���ام 2006، ح��ي��ث ي��زود 
�ل��لزم��ة  بالحتياجات  �ل��ط��لب  �مل��رك��ز 
�للغوية �خلا�صة  للتعرف على قدر�تهم 
ب��ال��ل��غ��ة �لإجن���ل���ي���زي���ة ب���الإ����ص���اف���ة �إل����ى 

�حلاجة �لعامة للمجتمع.
وي��ق��ع م��رك��ز �لخ���ت���ب���ار�ت ل��ل��ذك��ور 
يف �حل���رم �جل��ام��ع��ي ب��ق��ري��ق��ر م��ع ق��درة 
�إل������ى 30 م��ت��ق��دم��ا  ت�����ص��ل  ����ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�أن  كما  حم���دد،  ت��اري��خ  �أي  يف  للختبار 
علية  و�لقائمن  ب�صكل جيد  �ملركز معد 
لتقدمي  وذل����ك  ك��ام��ل،  ب�صكل  م���درب���ون 
�لخ���ت���ب���ار و�إد�رت����������ه ب�����ص��ك��ل حم����رف. 
�جلامعة  مركز  يف  �لن�صائي  �ملركز  ويقع 
�ل��ن�����ص��ائ��ي��ة ب���ح���ي �ل�������ص���ام���ر م����ع ق����درة 

��صتيعابية ت�صل �إلى  15 متقدما.

أرقام
�أكر من 8000 جامعة وكلية ووكالة يف 
�أكر من 4500 موقع �إليكروين يف �أكر 
من 130 دولة، تعتمد عل �ختبار �لتوفل 

وذلك يف �تخاذ قر�ر�ت �لقبول.

األكثر مالءمة
مي��ك��ن��ك �أخ�����ذ �خ���ت���ب���ار �ل���ت���وف���ل ح�صب 
�خ���ت���ي���ارك م���ن خ����لل �أك�����ر م���ن 4500 
�أك�����ر م���ن 165  �إل���ي���ك���روين يف  م���وق���ع 
�أي�صا  �لعامل، وميكنك  �أرج��اء  دولة عر 

توفري �ملال و�جلهد، حيث ميكن �إعطاء 
�لختبار يف يوم و�حد عو�صا عن �لقدوم 
يف �ليوم �لتايل كما يحدث يف �ختبار�ت 

�أخري .
تنمية  يف  �لتوفل  �ختبار  وي�صاعد 
م���ه���ارة �ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة �ل��ت��ي ت�صب 
يف �مل�����ص��ل��ح��ة �لأك���ادمي���ي���ة ل��ل��ط��لب يف 
قد  �لخ��ت��ب��ار  ففي  �ل��در����ص��ي��ة،  �لف�صول 
�لن�ض ثم  تقوم بقر�ءة قطعة من كتاب 
ت�صتمع �إلى حما�صرة ثم تتحدث وتكتب، 
متاما كما يحدث يف �لف�صول �لدر��صية، 
ولأن �لختبار يتكون من �أ�صئلة �أكادميية 
�جل��ام��ع��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ف����ري�ه   ،%100

�ل�صبيل �مللئم لتخاذ قر�ر�ت �لقبول .

مهارة التحدث
ت�����ص��ت��ط��ي��ع �أخ�����ذ �خ���ت���ب���ار �ل���ت���ح���دث عن 
طريق �ملقابلة، لكن ماذ� يحدث لو كان 
�ملقابلة  م��ع��ك  ي��ج��ري  �ل����ذي  �ل�����ص��خ�����ض 
غ���ري جيد  م����ز�ج  ذو  �أو  ي��وم��ه  ل��ي�����ض يف 
�صيئ  ب�صكل  بتقييمك  �صيقوم  وبالتايل 
ل  ه���ذ�  ل��ك��ن  ت�صتحق،  م��ا  يعطيك  ول���ن 
ي��ح��دث يف �خ��ت��ب��ار �ل��ت��وف��ل �ل���ذي يكون 
ردود  ت��ك��ون  حيث  وم��وث��وق��ا،  مو�صوعيا 
وتقيم  م�صجلة  �لتحدث،  ملهارة  �لأفعال 

عن طريق ثلثة مقيمن ولي�ض �صخ�صا 
و�حد� يف موقع �ختبار حملي.

النهوض والصمود
ن��ت��ائ��ج �خ��ت��ب��ار �ل��ت��وف��ل ت�����ص��اع��دك علي 
هذ�  ل�صمعة  وذل���ك  و�ل�����ص��م��ود  �لنهو�ض 
�لخ��ت��ب��ار يف �جل���ودة و�ل��ع��دل و�لطريقة 
ي��ع��د  ف���ه���و   %100 ب��ن�����ص��ب��ة  �لأك����ادمي����ي����ة 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة باللغة  �أك����ر �لخ���ت���ب���ار�ت  م���ن 
�لإجن���ل���ي���زي���ة ق���ب���ول يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء 
�ل��ع��امل ب��الإ���ص��اف��ة �إل����ى �أك����ر م��ن 8000 
ك��ل��ي��ة وج��ام��ع��ة ووك���ال���ة وم��ع��اه��د �أخ���ري 
ت�صتمل  �ل��ق��ائ��م��ة  وه����ذه  دول�����ة.   130 يف 
�لعامل.  يف  �لأول���ى  �مل��ائ��ة  �جلامعات  على 
�خلا�صة  �لتوفل  نتائج  �إر���ص��ال  ومب��ج��رد 
باختيارها،  قمت  �لتي  �جلامعة  �إل��ى  بك 

�صتلحظ �أنك جاهز للتفوق �لأكادميي.

الرسالة واألهداف
�ل��ه��دف �لأ���ص��م��ى ل��ه��ذ� �مل��رك��ز ه��و تقدمي 
خدمات جديرة بالثقة عن �ختبار �لتوفل 
لكل من يهمه �لأم��ر، ومن هذ� �ملنطلق، 
ت�صعى جامعة �مللك خالد �إلى تقدمي هذه 
�خلدمات جلميع �ملتقدمن من �جلن�صن 

ذكور� و�إناثا يف مركزين منف�صلن.
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اليوم الوطني 
أعاده اهلل سنين عديدة 

ووطني ومليكي بالف خير

نسأل اهلل عز وجل أن يديم 
على مملكتنا الخير والسالم 

في ظل قيادتنا الحكيمة



حوار: حسن عواجي

ت��دري��ب �ل��ط��لب و�ل��ط��ال��ب��ات يف جم��ال 

ع��م��ل��ي��ة م��ك��ث��ف��ة، م���ن �أه����م �أه�����د�ف ق�صم 
�ل�����ص��ي��دل��ة �لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة وف����ق م���ا �أك����ده 
�ل��ذي  �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �لأك��ح��ل��ي،  رئي�صه 

�ل�������ص���ي���دل���ة �لإك���ل���ي���ن���ي���ك���ي���ة و����ص���ي���دل���ة 
�لأدوي���ة  معلومات  وم��ر�ك��ز  �مل�صت�صفيات 
و�ل�����ص��م��وم م���ن خ���لل ب���ر�م���ج ت��دري��ب��ي��ة 

�أك��د ر���ص��اه ع��ن خم��رج��ات �لق�صم ودوره 
وب�صبب  �أي�صا  ولكنه  �ملجتمع،  خدمة  يف 
ح���د�ث���ة ع��م��ره مل ي��ج��ر ب��ع��د �أي ت��ع��اون 
علقة  ذ�ت  ج��ه��ات  م��ع  بحثي  �أو  علمي 

�صو�ء على �مل�صتوى �ملحلي �أم �لعاملي.

هل لكم اأن تعطونا نبذة عن ق�شم 
ال�شيدلة ال�شريرية؟

يقوم �لق�صم بتدري�ض مقرر�ت �ل�صيدلة 
�لإكلينيكية ، ويهدف �إلى �إمد�د �لطلب 
و�ل��ط��ال��ب��ات  ب��امل��ع��ل��وم��ات �ل��ك��ام��ل��ة �لتي 
�إل����ى ت��ق��دمي خ���دم���ات �صحية  ت��وؤه��ل��ه��م 
�أف�����ص��ل ل��ل��م��ر���ص��ى، مم���ا ي�����ص��ه��م يف رف��ع 

م�صتوى �لرعاية �ل�صحية.
ك���م���ا  ي�����ص��ع��ى �ل��ق�����ص��م �إل�����ى �إم�����د�د 
�لأولية  باملعلومات  و�لطالبات  �لطلب 
و�أع��ر����ص��ه��ا  وم�صبباتها  �لأم���ر�����ض  ع��ن 
وتطورها وطرق �لوقاية منها وعلجها، 
وم��ن��اق�����ص��ة �ل��ت��اأث��ري �ل��ع��لج��ي ل��لأدوي��ة 
�ل�صحيح  �ل��ف��ه��م  خ����لل  م���ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
حلركية �لدو�ء و�لختبار�ت �لإكلينيكية، 
و�مل���ق���درة ع��ل��ى �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �لأع��ر����ض 
وت��دري��ب  ل���لأدوي���ة،  و�ل�صمية  �جل��ان��ب��ي��ة 
�ل�صيدلة  جمال  يف  و�لطالبات  �لطلب 
�لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة و����ص���ي���دل���ة �مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
و�ل�صموم من  �لأدوي��ة  ومر�كز معلومات 
�ملكثف  �لعملي  �ل��ت��دري��ب  ب��ر�م��ج  خ���لل 

�لتي يتلقاها �لطلب و�لطالبات.

ما تقييمك ملخرجات الق�شم؟
�أن�����ا م��ت��ف��ائ��ل ج����د� مب��خ��رج��ات �ل��ق�����ص��م، 
�ل�صيدلة  ق�صم  يف  �ل��در����ص��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 

�ل�صريرية  يقوم �ل�صيديل و�ل�صيدلنية 
بتقدمي �لرعاية �لطبية للمر�صى د�خل 
�ل�صفاء  ع��ل��ى  مل�����ص��اع��دت��ه��م  �مل�صت�صفيات 
وم��ن��ع �لأم����ر������ض، وذل����ك ب��ال��ت��اأك��د من 
�إعطاء �ملري�ض �لدو�ء باجلرعة و�ل�صكل 

�ملنا�صبن.
�لأطباء  مع  بالتعاون  ذل��ك  ويكون 
وغريهم من �ملخت�صن يف �لعلج، ولدى 
يف  مكثفة  در����ص��ة  �ل�صريرين  �ل�صيادلة 
�لطب  �إل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل�صيدلة،  ع��ل��وم 

�حليوي و�لعلوم �ل�صريرية �ملختلفة.
م�صوؤولية   م�����ص��وؤول  �ل��ق�����ص��م  وي��ع��د 
ك��ام��ل��ة ع��ن �إم����د�د �ل��ط��لب و�ل��ط��ال��ب��ات 
�ل�صيدلة  جم���ال  يف  ك��اف��ي��ة  مب��ع��ل��وم��ات 
بتدري�صها،  �لق�صم  يقوم  �لتي  �ل�صريرية 
مل�صاركة  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل��ط��لب  وت��اأه��ي��ل 

فاعلة يف �لرعاية �ل�صحية �ل�صيدلية.

هل للق�شم تعاون علمي مع جهات 
ذات عالقة؟ 

�ت�صال  �أي  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  ي��وج��د يف  ل 
�صعودية  جامعات  م��ع  تدريبي  �أو  بحثي 
وع���امل���ي���ة، ل��ك��ون �ل��ت��خ�����ص�����ض ج���دي���د� يف 
ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ���ال���د، ول��ك��ن م���ن �صمن 
�تفاقيات  جنري  �أن  �مل�صتقبلية  �خلطط 
وتعاونا علميا مع جهات وموؤ�ص�صات ذ�ت 
تبادل  خ��لل  وذل��ك من  باملجال،  علقة 

�خلر�ت �لكادميية و�لبحثية. 

وماذا عن دوره يف خدمة املجتمع؟
ه���ن���اك ج���ه���ود ي��ب��ذل��ه��ا �ل��ق�����ص��م يف 
�صبيل  وعلى  �ملجتمعية،  �خلدمة  جم��ال 

لل�صكري  �لعلمي  �ليوم  يف  �صارك  �ملثال، 
ويوم �رتفاع �صغط �لدم،  وذلك مب�صاركة 
بالق�صم،  �لتدري�ض  هيئة  �أع�صاء  جميع 

�أ�صف �إلى ذلك �لطلب و�لطالبات 

هل من معوقات تواجهكم؟
ي���و�ج���ه �ل��ق�����ص��م ع�����دد� م���ن �ل�����ص��ع��وب��ات 
�إلى �لتغلب عليها،  �لتي ن�صعى جاهدين 

وميكن اإجمالها يف النقاط التالية:
جامعي  م�صت�صفى  وج���ود  ع��دم   •
خا�ض لتدريب �لطلب و�لطالبات 
�ل�صيدلة  ملفهوم  �ل�صحيح  باملعنى 

�ل�صريرية.
�ملتخ�ص�ض  �ل��ك��ادر  وج���ود  ع��دم   •
�لعليا  �ل�����ص��ه��اد�ت  ذوي  م��ن  �ل��ك��ايف 

مثل �لدكتور�ه لل�صتفادة منهم.
معمل  م��ث��ل  �مل���ع���ام���ل،  ن��ق�����ض    •
كيفية  ومعرفة  �لدو�ئية  �حلركية 
�م��ت�����ص��ا���ص��ه��ا ب��اجل�����ص��م وم��ع��ام��ل 
�ل��ت��ك��اف��وؤ �حل���ي���وي ل����لأدوي����ة، �إيل 
�لدو�ئية  للمعلومات  معمل  جانب 

و�ل�صموم.
�مل����ر�ج����ع  ك����اف����ة  ت����وف����ري  • ع������دم 
�لتي  �مل��رك��زي��ه   �ملكتبه  يف  �لعلميه 

مت طلبها قبل عام.

وما هي طموحاتكم امل�شتقبلية؟
نطمح �إلى  توفري  جميع ما ذكرته �آنفا، 
ونخطط للنتقال  �لى �ملبنى �جلامعي 
�إل��ى جانب  �لفرعاء،  �جلديد يف منطقة 
بالق�صم  �لعليا  �ل��در����ص��ات  ب��رن��ام��ج  فتح 

وتطوير �لبحث �لعلمي.

رئيس قسم الصيدلة اإلكلينيكية لـ »آفاق«:

نسعى للتطوير ونخطط للدراسات العليا
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أسبوعية جامعة الملك خالد

• الصحيفة الجامعية األكثر توزيعا في المملكة.. ٤٣ ألف نسخة أسبوعيا.
• الصحيفة الشبابية األولى في منطقة عسير.. يقرؤها أكثر من مائة  وعشرين ألف طالب وطالبة وعائالتهم.

• شبكة توزيع شاملة تصل إلى شرائح الشباب داخل الجامعة وخارجها في منطقة عسير وفي مختلف
مناطق المملكة وباقي الجامعات السعودية.

• نوافذ توزيع في المراكز التجارية والفنادق والشقق السكنية والشركات والمؤسسات بمدينة أبها.    
• توزيع أسبوعي خاص على مختلف الوزارات واألجهزة الحكومية والجامعات والكليات في العاصمة الرياض.

• توزع أكثر من ثمانية أآلف نسخة أسبوعيا داخل صحيفة الوطن كل يوم أحد.
• أول صحيفة جامعية في المملكة تطبع بنظام الـ »ويب« كالصحف اليومية في المملكة.

• أول صحيفة جامعية تفوز بجائزة »المفتاحة« لمحتواها التحريري واإلخراجي المتميز عن عددها السياحي.
• أسعار تنافسية للعقود الطويلة.

 
قسم اإلعالن والتوزيع 

هاتف: 2٤19٤٤1
فاكس: 2٤199٣٣ 

aafaq5@kku.edu.sa :ايميل

ترحب صحيفة »آفاق« على صفحاتها
بإعالنات الشركات والمؤسسات 
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دراسات

تناقش هذه الورقة، التي قدمها رئيس جامعة اآلغا خان بباكستان ضمن أوراق المعرض والمؤتمر الدولي
للتعليم العالي، بالرياض، االنحدار الذي يشهده تدريس المواد التي تهتم باألخالق في التعليم العالي

وتحاول فهم قيم تطور الذات والمسؤوليات االجتماعية وفهم التعارض القائم في التعليم العالي
حول معدالت االلتحاق بالتعليم العالي وجودته وتمويله. كما تشير إلى توسيع المناهج بتضمينها المواد

التي تهتم باألخالق وتطوير الذات والمسؤوليات االجتماعية، وتعطي بعض المالحظات التحذيرية واالستنتاجات. 

التعليم والتطوير الذاتي
مسؤولية اجتماعية
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دراسات

�لتحاق �لطلب  زي��ادة  عند �حلديث عن 
من  لب��د  �لنامية  �ل���دول  يف  باجلامعات 
ما  ب�صبب  �لنامية  للدول  �ل�صكر  توجيه 
�أع��د�د طلبها  ت�صهده من منو �صريع يف 
حيث  �ل��ع��ايل  بالتعليم  يلتحقون  �ل��ذي��ن 
�صهدت معدلت �للتحاق بالتعليم �لعايل 
زي��ادة كبرية يف معظم �ل��دول �لإ�صلمية 
�لثمانية  �لأع������و�م  يف  �ل��ن��ام��ي��ة  و�ل�����دول 

�لأخرية.
وع�����ن �ل���ت���ح���دث ع����ن زي�������ادة ن�����ص��ب��ة 
�لل���ت���ح���اق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل يف �ل����دول 
�لثمانية  �لأع���و�م  يف  �لنامية  �لإ�صلمية 
�لزيادة يف عدد  ن�صبة  لنا  �لأخ��رية يتبن 
م���ن �ل������دول، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ب��اك�����ص��ت��ان �ل��ت��ي 
بلغت �لزيادة فيها ن�صبة 30% ويف �ململكة 
�إندوني�صيا  ويف   %100 �ل�صعودية  �لعربية 
60 % ويف بنجلدي�ض 60 %  ويف ماليزيا 

55%  ويف م�صر 40 %.
ورغ���م ه���ذه �ل���زي���ادة �ل�����ص��ري��ع��ة، �إل 
م��ع��دلت  زي����ادة  ت��اأث��ري  �أن��ن��ا تغافلنا ع��ن 
�لل��ت��ح��اق ع��ل��ى ج���ودة �ل��ت��ع��ل��ي��م، وم���ا �إذ� 
كان يتم �لت�صحية بتدري�ض �لقيم مع ما 
وهل  �لتعليم،  يف  ق�صوى  �أهمية  من  لها 
و�مل�����ص��وؤول��ي��ة  �ل����ذ�ت  بتطوير  نهتم  ن��ح��ن 

�لجتماعية على نحو ما ينبغي.
�لعديد  بالفعل  ذل��ك  ع��ن  نتج  وق��د 
م���ن �مل�����ص��ك��لت م��ن��ه��ا �ن��خ��ف��ا���ض �جل���ودة 
و�ل��ت��وق��ع��ات �خلاطئة  �ل��ت��م��وي��ل  و���ص��ع��ف 
�ل��ط��لب على وظ��ائ��ف يف  وع���دم ح�صول 

�لغالب بعد �لتخرج.
�ل�صريعة  �ل��زي��ادة  �أن  لنا  يتبن  كما 
يف م���ع���دل �لل���ت���ح���اق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 
هيئة  �أع�����ص��اء  يف  نق�ض  م��ن  يقابلها  وم��ا 
�مل��ال��ي��ة تت�صبب  �ل��ت��دري�����ض و�لع���ت���م���اد�ت 
فلك معدلت  كلها يف  ت��دور  م�صكلت  يف 
�لل���ت���ح���اق و�ن��خ��ف��ا���ض �جل�����ودة و���ص��ع��ف 
�أن يتم �لتو�زن بن  �لتمويل. ولذ� يجب 

هذه �لعو�مل بكل دقة.     
تطوير  على  �صويا  لنتعرف  و�لآن 
�ل����ذ�ت و�مل�����ص��وؤول��ي��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة. �أم��ا 
بالجتهاد  يهتم  فهو  �ل���ذ�ت  تطوير  ع��ن 
وو���ص��ع جم��م��وع��ة من  �ل��ت��ف��وق  لتحقيق 
ق�صارى  وب��ذل  �لقوية  �لعمل  �أخلقيات 
على  �لتاأكيد  يليها  بها.  لللتز�م  �جلهد 
بحيث  و�لأك��ادمي��ي��ة  �ل�صخ�صية  �لنز�هة 
و�لأمانة يف  �ل�صرف  �لتحلي مببادئ  يتم 
وتقدير  بها  و�لل��ت��ز�م  �ل��ع��لق��ات  جميع 
�لآخرين وحملها على حممل �جلد  �أر�ء 
و�إدر�ك  �لآخ����ر  ر�أي  ب��اإي�����ص��ال  و�لل���ت���ز�م 
م�صدر  ه��ي  �مل��ت��ن��وع��ة  �لآر�ء  �أن  حقيقة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ول��ت��ح��ق��ي��ق �مل���و�ط���ن���ة وخ��دم��ة 
�ل���ع���م���ل، و�أخ��������ري�ً رف����ع ك���ف���اءة �ل��ت��ف��ك��ري 
�لأخلقي يف �لتعلم ويف �حلياة.                                                
�أم����ا ع��ن �مل�����ص��وؤول��ي��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة 
فت�صتمل على �للتز�م بالعد�لة و�ل�صدق 
و�ل��ت��ح��ل��ي ب����الأخ����لق وت��ع��زي��ز �مل�����ص��او�ة 
�لجتماعية و�لتطوير �مل�صتمر لإن�صانيات 
�لفرد  وح��ري��ة  بكر�مة  و�لع����ر�ف  �مل���رء 
و�لدميقر�طية،  �لإن�صان،  حقوق  وتعزيز 
بالتنوع  و�لإ�����ص����ادة  �مل��دن��ي��ة  و�مل�����ص��وؤول��ي��ة 

وتعدد �لثقافات. 
وف���ي���م���ا ي���ل���ي ���ص��ن�����ص��ت��ع��ر���ض ب��ع�����ض 
�ل���ق�������ص���اي���ا �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���ط���وي���ر �ل������ذ�ت 
و�ل��ت��ط��وي��ر �لج��ت��م��اع��ي يف ���ص��ي��اق ج��ودة 

�لتعليم:
�لأه�������د�ف  ب����ن  �ل���ت���ع���ار����ض  �أول: 
�ل��ع��ايل  بالتعليم  �لل��ت��ح��اق  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
و�جلودة و�لتمويل، �إذ ت�صببت زيادة وترية 
م�صكلت  يف  �ل��ع��ايل  بالتعليم  �لل��ت��ح��اق 
�لتعليم وحم��ت��و�ه  ج����ودة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
مت��ث��ل��ت يف ����ص��ت��ع��ارة �مل��ن��اه��ج م���ن ب��ل��د�ن 
وموؤ�ص�صات �أخرى م�صدرها �لغرب غالبا.

ول��ي�����ص��ت �����ص���ت���ع���ارة �مل���ن���اه���ج م��ن 
�لأم�����ور �ل�����ص��ي��ئ��ة يف ح��د ذ�ت���ه���ا، ولكن 
ملئمتها  دون  عو�هنها  على  �أخ��ذه��ا 
تلبية  يبعدها عن  �ملنا�صب  �لنحو  على 
وج��ود  و�لنتيجة  �ملجتمع،  �حتياجات 
من  بالفعل  يخلو  �أو  يخلو  يكاد  منهج 

�لقيم �لثقافية و�لأخلقية �ملحلية.
�لن�صبة  �أن  بالذكر  �جلدير  وم��ن 
�لأكر من معدلت �لزيادة تذهب �إلى 
يرغب  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �لتخ�ص�صات 
�ملناهج  تركيز  وينح�صر  �ل�صوق  فيها 
تخ�ص�صات  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ل��ك  يف 

حمدودة بعينها.
ون��������ادر� م����ا ي����در�����ض �ل����ط����لب يف 
�لتعليم  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ه���ذه 
�ل���ع���ام �أو �ل��ف��ن��ون �حل����رة �ل��ت��ي ت��ذك��ي 
�لتفكري  مهار�ت  وتنمي  �لت�صاوؤل  روح 
�لر�هن  �ل��وق��ت  يف  ون��لح��ظ  �لنقدي. 
باأن �جلامعات ت�صهد �ليوم �نحد�ر� يف 
�أن  بعد  �لأخ��لق��ي��ة،  بالقيم  �له��ت��م��ام 
كان �ل�صعي لغر�صها يف نفو�ض �لطلب 
ه��دف��ا �أ���ص��ا���ص��ي��ا جل��م��ي��ع �جل��ام��ع��ات يف 

�صتى �أنحاء �لعامل.
ول��ع��ل �ل�����ص��ب��ب يف ه���ذ� �لن��ح��د�ر 
�ل�صائد  �لغربي  �لنموذج  �أن  �إلى  يرجع 
�أه��م��ي��ة  م��ن  ق��ل��ل  ق��د  �ل��ع��ايل  للتعليم 
�أن نرى �جلامعات  �لأخلق. ويوؤ�صفنا 
�مل��رم��وق��ة، ل���ص��ي��م��ا ت��ل��ك �مل���وج���ودة يف 
��رت مهمتها  �ل���دول �ل��ن��ام��ي��ة، ق��د َق�����صَ
على نقل �ملعرفة يف تخ�ص�صات معينة 

�أو جمالت مهنية حمددة.
ف���ق���ل���م���ا ي���ت���ل���ق���ى ط��������لب ت��ل��ك 
حرة  فنونا  �أو  عاما  تعليما  �جلامعات 

�ل�������ص���وؤ�ل  روح  ت���ذك���ي  �أن  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
و�ل����ص���ت���ف�������ص���ار وت����ع����زز م����ن م���ه���ار�ت 
يتعلمون  ل  ف��ه��م  �ل��ن��ق��دي،  �ل��ت��ف��ك��ري 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة  ق��ي��م��ه��م  ع����ن  �ل���ق���ل���ي���ل  �إل 
ي��ن��خ��رط��ون مب���ا فيه  و�ل���دي���ن���ي���ة، ول 
�لكفاية يف �مل�صاركة �ملجتمعية �أو �لعمل 
�ل��ط��لب،  معظم  ت��رى  ب��ل  �لتطوعي. 
�أزم��ات �صيا�صية  على �لرغم من وجود 
عاملية، ل يتعلمون درو�صاً من خللها، 
ول يعرفون �لكثري عن د�صتور بلدهم 

و�أنظمتها �إل نادر�ً.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �لأزم����ات �لتي 
م�صتوى  على  �حلكم  �أنظمة  ت�صهدها 
�أنحاء �لعامل. �إل �أن �لأخلق �نتك�صت 
�أن كانت يوماً ما  �أجمع بعد  يف �لعامل 

�أحد �أهم ر�صائل �جلامعات.
�لتعليم  �أنظمة  وقد لعبت معظم 
دور�ً  �لغربية حتى وقت قريب  �لعايل 
يف ت��ق��ل��ي��ل �أه��م��ي��ة �ل��ق��ي��م �لأخ��لق��ي��ة 
�ملثال  �صبيل  على  و�صنذكر  و�لثقافية. 
روؤ���ص��اء  ع��ام 2008، حينما ج��ار  ك��ارث��ة 
�مل���وؤ����ص�������ص���ات �ل���ع���امل���ي���ة ع���ل���ى �حل���ق���وق 
�أخ����لق����ي.  ر�دع  دون  ل��ل��غ��ري  �مل���ال���ي���ة 
هل  �لآن،  نف�صه  يطرح  �لذي  و�ل�صوؤ�ل 
و�لقانونية  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��د�ر���ض  ت��رك��ز 
وغ�����ريه�����م�����ا ع����ل����ى ق����ي����م �ل����ت����دري���������ض 
و�مل�صوؤوليات  �ل���ذ�ت  تطوير  وق�صايا 

�لجتماعية؟ 
ون�صتنتج من ذلك �أنه ينبغي على 
�جلامعات �لركيز على تدري�ض �لقيم 
م���ن م��ن��ط��ل��ق »ن���ح���رم �ل��ت��ع��ل��ي��م لأن���ه 
�ل�صامل  �لتعليم  و�أن  �ل��ق��ي��م«  يعلمنا 
�����ص����رورة خل���ري���ج���ي �ل����ق����رن �حل�����ادي 

و�لع�صرين وقادته وي�صمل ذلك تاأهيل 
�ملو�طنن على تطوير �لذ�ت و�مل�صاركة 

�لجتماعية.
ول���ك���ن م���ا م����دى ت���اأث���ري �ل��ت��م��وي��ل 
�لتمويل  �أزم���ة  ع��ن  نتج  لقد  �ل�صعيف؟ 
�ل�����ص��ع��ي��ف ق���ي���ام �جل���ام���ع���ات ب��ال��رك��ي��ز 
�لتكاليف.  لتغطية  �ل��دخ��ل  زي����ادة  ع��ل��ى 
موؤ�ص�صات  ارت��ب��اط  يف  اأي�����ص��اً  ت�صبب  كما 
�رت��ب��اط��ا  �ل��ع��م��ل  ب�����ص��وق  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
وذلك  �مل�صتقبلية  روؤيتها  و�قت�صار  تاما 
�لبعدية و�لتحديات  على ح�صاب �لنظرة 

�ملجتمعية.
وق���د ي��وؤث��ر ذل���ك �أي�����ص��ا ع��ل��ى ج��ودة 
بع�ض  يف  �ل�صلبي  �أث����ره  ليمتد  �لتعليم 

�لأحيان على �حر�م �لأخلق.
���ص��دي��د  ع���امل���ن���ا �حل�������ايل  ويف ظ�����ل 
�لتغيري، �لذي �أ�صحت فيه غريزة �جل�صع 
مل  بحيث  للمتعلم،  �لرئي�ض  �لد�فع  هي 

يعد يلقي بال لغريه يف جمتمعه.
الأف�������راد  ارت����ب����اط  ف���ي���ه  زاد  ع�����امل 
و�مل���ج���ت���م���ع���ات ت��ق��ن��ي��ا، وق�����ل �ه��ت��م��ام��ه��م 
و�لفل�صفة  و�ل��دي��ن  �ل��وط��ن��ي��ة  بامل�صالح 
و�ل�����ص��ي��ا���ص��ة، وه��ن��ا ت����رز �أه��م��ي��ة حكمة 
يعلمنا  لأن���ه  �لتعليم  »ن��ح��رم  �ل��َك��ْن��دي 

�لقيم«.
�لقيود  �أن  �لتمويل  ت��اأث��ري�ت  وم��ن 
�مل��ال��ي��ة ت����وؤدي �إل����ى خ��ف�����ض �أع�����د�د هيئة 
)ل�صيما  �جلامعات  يف  �لتدري�ض  �أع�صاء 
����دد( وي��اأت��ي ذل���ك ع��ل��ى ح�����ص��اب �حل��د  �جلجُ
�لأخ��لق  تتناول  �لتي  �مل��و�د  من تدري�ض 
وتطوير �لذ�ت و�مل�صوؤوليات �لجتماعية. 
تغيري  �أن  و�ل�صبب  خاطئ  �فر��ض  وهو 
جبل  حتريك  م��ن  �أ�صعب  جامعة  منهج 

شمس قاسم الغا
الرئيس المؤسس

جامعة اآلغا خان، باكستان

�أي  ي���ب���دو�  ل���ن  �مل�����ص��ل��ح��ة  �أ����ص���ح���اب  لأن 
تعاون.

تت�صمن  مل  �إن  �لأم���ر  حقيقة  ويف 
�مل���ن���اه���ج م����ن �ل���ب���د�ي���ة ت���دري�������ض �ل��ق��ي��م 
�لأخ��لق��ي��ة، فلن  �ل�صفات  م��ن  وغ��ريه��ا 
يجدي �لأمر نفعاً بعد ذلك، فكلما ز�دت 
�صعوبة  �زد�دت  �مل��ن��اه��ج  تغيري  م��ق��اوم��ة 

تغيريه لحقا.
ت��رز لنا �حلالة  �ل�����ص��دد  ويف ه��ذ� 
�لتعليمية يف جامعة �أغا خان ويف غريها 
م���ن �مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة ك��ن��م��وذج 
�إ�صلح  مناهج  ��صتملت  �إذ  ��صر�صادي، 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ع��ن�����ص��ر �مل�����ص��ارك��ة 
�جلامعات  على  لز�ما  و�صار  �ملجتمعية، 
تخرج  �أن  و�لع�صرين  �ل��و�ح��د  �لقرن  يف 
متفتحة  بعقليات  يتمتعون  ط��لب��ا  لنا 
وم�����ه�����ار�ت ون����ظ����م وق����ي����م ق����وي����ة ت��ع��زز 
وتدعو  �حل��ي��اة،  يف  �ل�صخ�صية  �لتنمية 
للحر�م و�لت�صامح مع �لآخرين د�خل 

جمتمعاتهم وخارجها.
�أن عملية  �أن ندرك  و�أخ��ري�، علينا 
تت�صم  �لتي  �لعاملية  للجامعات  �لرويج 
عن  �لب��ت��ع��اد  �صيتطلب  �ل�صفات  ب��ه��ذه 
نظم �لت�صنيف �ل�صائدة للجامعات �لتي 
�لبحوث  على  تقوميها  يف  كلية  تعتمد 

�ملن�صورة.
خلل  من  �لنقطة  هذه  و�صاأو�صح 
رئا�صتي  ف���رة  �أث��ن��اء  �صخ�صية  جت��رب��ة 
�أول ج��ام��ع��ة  �أغ�����ا خ����ان وه����ي  جل��ام��ع��ة 
باك�صتان  يف  �أن�صئت  خا�صة  باك�صتانية 
وبر�مج  ف��روع  ثمانية  ولها   ،1983 ع��ام 
و�أفريقيا  باآ�صيا  دول  ثمان  يف  منت�صرة 
و�مل���م���ل���ك���ة �مل���ت���ح���دة وه�����ي و�ح�������دة م��ن 

حاليا  �ل��ر�ئ��دة  �لباك�صتانية  �جلامعات 
�ل����ط����ب و�ل��ت��م��ري�����ض  يف ت��خ�����ص�����ص��ات 

و�لربية.
بو�صع  �لأط���ب���اء  ق���ام جمل�ض  وق���د 
و���ص��ار  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل��ط��ب  كلية  منهج 
برناجما قيا�صيا يتم تدري�صه على مد�ر 
�لأع���و�م  �ص�صت  خجُ وق��د  �أع����و�م.  خم�صة 

�خلم�صة لدر��صة �ملو�د �لطبية فقط.
ورغم وجود م�صاركة مدنية فاعلة، 
�إل �أنه مل يكن هناك �أي جمال للتعليم 

�لعام.
وق��د ح��اول��ت ق�����ص��ارى ج��ه��دي مع 
�لعلوم  لإدر�ج  �لتدري�ض  هيئة  �أع�����ص��اء 
من  �ملنهج  يف  و�لجتماعية  �لإن�صانية 
�صت  �إل��ى  �لرنامج  �صنو�ت  زي��ادة  خلل 
�أع�صاء  �أن  �إل  خم�ض،  من  ب��دل  �صنو�ت 
ب�صتى  �لأم��ر  ه��ذ�  عار�صو�  �لكلية  هيئة 
�إلى  �أب��د�  باأننا »ل نحتاج  قائلن  �ل�صبل 

هذ� �لأمر يف عملنا كاأطباء«.
م��ن  ������ص�����ار  م������ن  �أن  و�ل�����غ�����ري�����ب 
�لتدري�ض  هيئة  يف  ع�����ص��و�  �خل��ري��ج��ن 
كان  معار�صة ممن  �أكر  �أ�صبح  بالكلية 
د�ع���م���ا ل��ه��ذه �ل��ف��ك��رة ك���اأول���ي���اء �لأم����ور 

و�لطلب و�ملعلمون �لآخرون.
�����ص���ت���غ���رق �لأم�������ر 12 ع��ام��ا  وق�����د 
لإقناع هيئة �لتدري�ض باإ�صافة عام �آخر 
ل��ت��دري�����ض �ل��ع��ل��وم �لإن�����ص��ان��ي��ة و�ل��ف��ن��ون 

و�لعلوم �لجتماعية.
من  �ل��ع��دي��د  روؤي�����ة  وب���ع���د  و�لآن، 
�ملجتمع،  خلدمة  متحفزين  �خلريجن 
�لكلية  يف  �لتدري�ض  هيئة  �أع�صاء  �صار 
�إ���ص��اف��ة �صنة �أخ���رى  ي��ف��ك��رون ج��دي��ا يف 
لتدري�ض �لعلوم �لإن�صانية و�لجتماعية 

و�مل�صاركة �ملدنية.
ون�صتنتج من ذلك:

�ملناهج  ت�صتمل  �أن  ي��ج��ب  �أن���ه   •
بد�ية على تدري�ض �لقيم، وتطوير 

�لذ�ت و�مل�صوؤوليات �لجتماعية.
ت�����ص��ن��ي��ف  �أن���ظ���م���ة  ت����رك����ز  �أن   •
�جل���ام���ع���ات ت���رك���ي���ز�ً ك���ب���ري�ً على 

�لبحث.
�ملناهج. تقيم  • �أن 

�لطالب  خم��رج��ات  تقيَّم  و�أن   •
ع��ل��ى �أ����ص���ا����ض �ل��ت��ق��ي��ي��م، وت��ط��وي��ر 
�ل���������ذ�ت، و�ل����ت����ط����ور �ل�����ص��خ�����ص��ي، 
و�آل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�مل�������ص���وؤول���ي���ات 
ت��ق��ت�����ص��ر ع���ل���ى �رت���ب���اط���ه���ا ب�����ص��وق 

�لعمل فقط.
ندر�صها  �لتي  �لقيم  تعك�ض  • و�أن 
ما نوؤمن به من �آر�ء، وما هو نابع 
من  م�صتورد�ً  ولي�ض  ثقافتنا  م��ن 

ثقافة �أخرى.
وه��������ذ� ي���ع���ن���ي ����ص���ي���اغ���ة �مل���ن���اه���ج 
وع��دم  �مل��ن��ا���ص��ب  �ل��ن��ح��و  ع��ل��ى  وتكييفها 
�لأخ���رى  �ل���دول  مناهج  على  �لع��ت��م��اد 
يتو�فق  مب��ا  �صياغتها  �إع����ادة  ب��ل  ك��ل��ي��ًة 
�أن  �أي�صا  ون�صتنتج  بلدنا  �حتياجات  مع 
�مللتحقن  �أع����د�د  يف  �ل�صريعة  �ل���زي���ادة 
�للتز�مات  جانب  �إل��ى  �لعايل  بالتعليم 
ت��ع��ار���ض بن  �مل��ال��ي��ة تت�صبب يف ح���دوث 
�أه������د�ف م���ع���دلت �لل���ت���ح���اق و�جل�����ودة 

و�لتمويل.
وذلك لأن �جلودة هي �أول �لأ�صياء 
ولبد  �لتعار�ض،  بهذ�  �صلباً  تتاأثر  �لتي 
�أن تركز �جلامعات على تقييم �لتدري�ض 
من منطلق »نحرم �لتعليم لأنه يعلمنا 

�لقيم«.
�مل���ن���اه���ج  ت���ت�������ص���م���ن  �أن  وي�����ج�����ب 
ب��د�ي��ة ت��دري�����ض �ل��ق��ي��م وت��ط��وي��ر �ل���ذ�ت 
ت��وؤه��ل  و�أن  و�مل�����ص��وؤول��ي��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�جل���ام���ع���ات خ��ري��ج��ي��ه��ا،  ق�����ادة �ل��ق��رن 
�حلادي و�لع�صرين، على مهار�ت تطوير 
�ل��ف��اع��ل��ة يف �ملجتمع  �ل����ذ�ت و�مل�����ص��اه��م��ة 
�أن ي��ت��م قيا�ض  �مل����دين. وم���ن ث��م ي��ج��ب 
خمرجات �جلامعة على �أ�صا�ض ما تنقله 

خلريجيها من قيم.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية
وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة
والتقنية 

آل زلفة يفتح لـ »آفاق« ملف تجاربه:

خدمت بيشة 26 عاما
ومحبة أهلها جائزة أفتخر بها

مر ببيشة النخل عام 1382 وهو متجه إلى الرياض بحثا عن عمل، ولم يكن عمره يومئذ يتجاوز 18 
عاما،  فشاء اهلل أن يستقر الشاب المسافر هناك، أي بيشة، ويخدمها أميرا ومحافظا ألكثر من ربع 
قرن. إنه محافظ محافظة بيشة السابق، الشيخ حسين بن عبد اهلل بن سعيد آل زلفة الذي استضافته 

»آفاق« فأمدها بخالصة تجاربه، مبحرا في أكثر من اتجاه خالل حديثه.

حوار: محمد إبراهيم

ق�شيت فرتة  من الزمن حمافظا 
لبي�شة..حدثناعن هذه 

التجربة؟
�أم�����ري� ثم  ب��ي�����ص��ة 26 ع���ام���ا،  ع��م��ل��ت يف 
حم��اف��ظ��ا، ح��ي��ث ب��ا���ص��رت �ل��ع��م��ل فيها 
لب�صعة  منتدبا  وكيل   1400 عام  نهاية 
�أ���ص��ه��ر، ث��م �أ���ص��ن��دت �إيل م��ه��ام �لإم����ارة، 
منطقة   1396 ع���ام  ق��ب��ل  بي�صة  وك��ان��ت 
�إم������ارة يف ج��ن��وب  �أول  م�����ص��ت��ق��ل��ة، وه���ي 
وغرب �ململكة �أ�ص�صها موحد هذه �لبلد 
�آل  عبد�لرحمن  ب��ن  عبد�لعزيز  �مل��ل��ك 

�صعود، رحمه �هلل، عام 1336ه�.
ت���ع���د ب���ي�������ص���ة م�����ن �أه��������م م��ن��اط��ق 
وجغر�فيا،  و�قت�صاديا  زر�ع��ي��ا  �ململكة 
وتوليها �حلكومة، كغريها من �ملناطق 

و�ملحافظات، �أهمية كبرية.
�ل��ت��ي ل  �لعجيبة  �ل��ذك��ري��ات  م��ن 
�أن�صاها� �أنني يف عام 1382 مررت ببي�صة 
�لنخل م�صافر� �إلى �لريا�ض على ظهر 
ل����وري )���ص��اح��ن��ة( ب��ح��ث��ا ع���ن �ل��وظ��ي��ف��ة 
�أ���ص��وة ب��غ��ريي، وك���ان ع��م��ري يومئذ مل 

يتجاوز 18 عاما. 
�ل��رو���ض  ���ص��وق  خميلتي  يف  ز�ل  ل 
�صيتهما  مي����لأ  ك����ان  �ل���ذي���ن  وجن������ر�ن 
�أت���وق���ع �أن  �أك����ن  م��ن��اط��ق �مل��م��ل��ك��ة، ومل 
ي�صعدين �حلظ بالعمل يف هذه �ملنطقة 

�لتي �أحبها قلبي قبل وبعد �أن ر�أيتها.
وب���ع���د ف�����رة م����ن ع��م��ل��ي ب������وز�رة 
�ل��ري��ا���ض، �صرفني  و�مل��ي��اه يف  �ل���زر�ع���ة 
�آن������ذ�ك �صاحب  �م���ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري 
�مل��ل��ك��ي �لأم����ري خ��ال��د �لفي�صل  �ل�����ص��م��و 
ع�����ام 1398،  ل��ل��م�����ص��ة  �أم�������ري�  ب��ال��ع��م��ل 
و�نطلقا من ح�صن حظي مبا �كت�صبت 
من خ��رة يف جم��ال �لأع��م��ال �لأخ��رى،  
وثقة ر�ئد �لتنمية و�أمري �لإمارة خالد 
�لفي�صل بتكليفي �أمري�  لبي�صة، تقدمت 
ما  بتحقيق  متفائل  و�أن���ا  للم�صوؤولية 
ي�صعد  �لأم�����ر ومب���ا  �إل���ي���ه ولة  ي��ت��ط��ل��ع 

�أهايل بي�صة �لأوفياء.
ول���ق���د حت���ق���ق ل��ب��ي�����ص��ة خ�����لل 26 
�لهتمام  بف�صل  ث��م  �هلل  بف�صل  ع��ام��ا، 
م��ن �ل��دول��ة، �إجن����از�ت ب���ارزة للعيان يف 
و�ل��زر�ع��ي��ة  �لتعليمية  �مل���ج���الت  ���ص��ت��ى 
و�ملياه  و�لطرق  و�لت�صالت  و�ل�صحية 
و�ل��ت��ج��ارة و�ل��ع��م��ر�ن وث��ق��اف��ة �ملجتمع 
وحت�صره،حيث �أ�صبح ركيزة �أ�صا�صية يف 

�لتنمية.
ولهذ� خرجت من بي�صة و�صعادتي 
غ�����ام�����رة مب�����ا حت����ق����ق ل����ه����ا ولأه����ل����ه����ا، 
ه��ي ج��ائ��زت��ي من  �أي�����ص��ا يل  وحمبتهم 
هذه �حلياة مع �أنهم كرموين على �أعلى 
للتقاعد  عملي  غ���ادرت  حيث  م�صتوى 

�لنظامي عام 1426.

هل من ذكريات اأخرى 
عن اأيام بي�شة؟

خادم  زي��ارة  �أهمها:  كثرية،  �لذكريات 
�مللك عبد�هلل بن  �ل�صريفن  �حلرمن 
وك��ان   ،1405 ع���ام  لبي�صة  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
ي��وم��ئ��ذ ول��ي��ا ل��ل��ع��ه��د، وك���ان���ت زي��ارت��ه 
�إقامة �حلر�ض �لوطني وو�صع  لرعاية 
حجر �لأ�صا�ض مل�صت�صفى �مللك عبد�هلل. 
و�أم�����ري �ملنطقة  ن��ح��ن  ون��اق�����ص��ن��ا م��ع��ه 
�لأمري خالد �لفي�صل وم�صايخ و�أعيان 

بي�صة مو�صوع �أهمية �صد بي�صة. 
ث���م �ل���زي���ارة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
خل������ادم �حل����رم����ن �ل�����ص��ري��ف��ن �مل��ل��ك 
ع��ب��د�هلل وك���ان ول��ي��ا للعهد ع��ام 1419، 
�فتتح  �أي���ام  �رب��ع��ة  �ل��زي��ارة  و��صتغرقت 
فيها �صد �مللك فهد ببي�صة �أكر �صد يف 
وم�صت�صفى  �لإ�صمنت  وم�صنع  �ململكة، 

�مللك عبد�هلل.

اأ�شخا�س تاأثرت بهم؟
ه���ن���اك ���ص��خ�����ص��ي��ات ت����رك����و� ب�����ص��م��ات 
و��صحة على حياتي وتاأثرت بهم كثري� 
بن  ح�صن  �ل�صيخ  خ��ايل  ر�أ�صهم  وعلى 
�صمل  �صيخ  �صامل  ب��ن  غنام  ب��ن  �صمان 
ق��ب��ائ��ل ذي زع����ي وب���ن���ي ق��ي�����ض، �ل���ذي 
�أن���ا و�أخ����ي �ل��دك��ت��ور حم��م��د يف  تربينا 
حياتنا.  يف  �لأعلى  مثلنا  و�أ�صبح  كنفه 
ك���ذل���ك م��ث��ل��ي يف �حل���ي���اة �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
و�لعامة هو �صمو �لأمري خالد �لفي�صل 

بن عبد�لعزيز. 

لو تف�شلت بقراءة تاريخية 
لتطور منطقة ع�شري؟

�لثمانينات  قبل  ع�صري  منطقة  كانت 
وتفتقر  �لزر�عة  على  تعتمد  �لهجرية 
لكثري من مقومات �حلياة، وقد بد�أت 
ع�صري  منطقة  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لع�صكرية  في�صل  �مللك  مدينة  باإن�صاء 

باملنطقة.
�لهجرية  �لت�صعينات  ب��د�ي��ة  ويف 
مت ت��ع��ي��ن �لأم������ري �ل�������ص���اب �ل��ط��م��وح 
�أم��ري�  �لعزيز  عبد  بن  �لفي�صل  خالد 
وخمططا  مهند�صا  ف�����ص��ار  للمنطقة 
حتى  �لتنموية  �صوؤونها  لكافة  ومتابعا 
�إليه يف  �إل��ى ما و�صلت  �ملنطقة  و�صلت 

كافة �صوؤون �حلياة.
وقد �أكمل �أخوه �لأمري في�صل بن 
خالد بن عبد �لعزيز �مل�صرية �مليمونة، 
وكان خري خلف خلري �صلف وله جهود 

كبرية يف تنمية �ملنطقة و�زدهارها.
و�أنا ب�صفتي و�حد� من �أبناء هذه 
ل  نه�صتها،  ع��ا���ص��رو�  �ل��ذي��ن  �ملنطقة 
�أن�����ص��ى �جل��ه��د و�مل�����وؤ�زرة م��ن قبل ويل 
�مل��ل��ك��ي �لأم���ري  �ل�صمو  �ل��ع��ه��د ���ص��اح��ب 
�هلل،  رح��م��ه  �ل��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  �صلطان 
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بطاقة

الشيخ حسين
بن عبد اهلل آل زلفة

• من مو�ليد �أحد رفيدة 1364.
• له �صبعة �أولد و�أربع بنات 

• بد�أ حياته �لوظيفية يف وز�رة
�لزر�عة بالريا�ض 

• ثم �نتقل للمنطقة �ل�صرقية
عامل يف �لوز�رة نف�صها.

• ثم �نتقل خلمي�ض م�صيط
مدير� لفرع وز�رة�لزر�عة

• عن م�صاعد� لرئي�ض بلدية
خمي�ض م�صيط عام 1392.

• عام 1400 عن حمافظا لبي�صة
حتى تقاعد عام 1426.

ت�����ص��ل��م��ه وز�رة  �مل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ  لأم�����ري 
برعاية  ذل���ك  وك���ل  ع���ام 1382  �ل��دف��اع 

ملوك هذه �لبلد.

كيف ترى دورجلان اإ�شالح
ذات البني، انطالقا من خربتك

يف هذا املجال؟
�لق�صايا  ومعاجلة  بالإ�صلح  علقتي 
ع��لق��ة ت��ر���ص��خ��ت م��ن��ذ ب��د�ي��ة حياتي، 
�ل�صيخ ح�صن  خ��ايل  مل��لزم��ت��ي  وذل���ك 
ب����ن ����ص���م���ان �ل������ذي ج���م���ع ب����ن �ل��ع��ل��م 
و�لعقل  و�ل��رز�ن��ة  �مل�صيخة  وم�صوؤولية 
�أ���ص��ت��ط��ي��ع ح�����ص��ر ما  و�ل���ت���ف���ك���ري، ول 
�لنا�ض يف  �إ�صلح بن  وقفت عليه من 
رفيدة وخمي�ض م�صيط  �أحد  حمافظة 

قبل عملي يف �لإمارة.
ويف بي�صة، �نتهت ن�صبة كبرية من 
�ملتخا�صمن  بن  بالإ�صلح  �لق�صايا 
�ل��ت��و���ص��ل  ب��ف�����ص��ل �هلل ع���ز وج����ل، ومت 
مبوؤ�زرة �خلريين لإعتاق رقاب و�أنف�ض 
و�أذك��ر  �لق�صا�ض،  عليها  حمكوما  كان 
�أن ح��ال��ة م��ن �حل����الت يف دول���ة قطر 
�ل�صقيقة، �أر�صل لإعتاقها �صك �لتنازل 
من بي�صة عن طريق �لت�صال �ل�صريع 
ب����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة، وذل���ك ق��ب��ل تنفيذ 
�حل���ك���م ب�����ص��اع��ات، ون���ح���ن ن���ق���وم ب��ه��ذ� 
ف�صل  و�بتغاء  للمجتمع  خدمة  �لعمل 

�هلل عز وجل.

دور املراأة ال�شعودية 
يف جمال التنمية؟

�ملجتمع ودوره���ا  فاعل يف  �مل���ر�أة ن�صف 
وعندما  �لتنموية،  �حلياة  مناحي  كافة 
قد  جندها  �ل�صعودية  �مل���ر�أة  �إل��ى  ننظر 
�ملجتمع  بناء  يف  كبري�  �إ�صهاما  �أ�صهمت 
و�صريكة  تقدمه  يف  معن  خ��ري  وك��ان��ت 
بعفافها  لأن���ه���ا  �حل���ي���اة  �أوج�����ه  ك��اف��ة  يف 
وحكمتها ��صتطاعت �أن ت�صهم مع �لرجل 
وجندها  �لكبري  �ملجتمع  ه��ذ�  ت��ق��دم  يف 
قد  �ل�صريفن  �حل��رم��ن  خ��ادم  يف عهد 
�أن تقدمه  وم���ا مي��ك��ن  ق��درت��ه��ا  �أث��ب��ت��ت 

ملجتمعها.

ما اأبرز امل�شكالت التي تواجه 
ال�شباب يف وقتنا احلا�شر؟

�ل�صباب هم �لوطن و�لوطن هو �ل�صباب، 
بهم يحيى وعليهم يعتمد، لذلك يجب 
ي�صعد  مب��ا  ك��ان��ت  جهة  �أي  تبخل  ل  �أن 

�صبابنا ويحقق لهم �مل�صتقبل �لو�عد.
ن���ع���م ث���ق���اف���ات �ل����ع����امل �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
نوجهها  �أن  فعلينا  بيت  كل  يف  �أ�صبحت 
بكل عقل فرنف�ض ما هو م�صر ونعامل 
�ملفيد وناأخذ منه ما ينفعنا وينمي  مع 
ع��ق��ول��ن��ا، ك��م��ا ي��ج��ب �أن ت��ر�ع��ى ط��اق��ات 
�ل�صباب وتزرع فيهم �لثقة ويتاح لهم ما 
�ل�صرعية  �لثو�بت  وفق  رغباتهم  ي�صبع 
وخري  �ملنغلقة،  غري  �لعربية  و�لثقافة 

األمير خالد الفيصل مثلي األعلي في الحياة الوظيفية 
تأثرت بخالي ومنه ورثت االهتمام بإصالح ذات البين
أنصح بتشكيل لجنة لحماية الشباب ودراسة مشكالتهم

من  �ل�صباب  وحلفظ  �أو�صطها.  �لأم���ور 
�مل���غ���ري���ات و�لأخ����ط����ار �ل���ت���ي ت��و�ج��ه��ه��م 
يجب تكوين جلنة من وز�رة �لد�خلية، 
و�لتعليم،  و�ل��رب��ي��ة  �ل��ع��ايل،  و�لتعليم 
و�ل��ث��ق��اف��ة و�لإع������لم ورع���اي���ة �ل�����ص��ب��اب 
�لتي  �مل�صكلت  �ل�صياحة لدر��صة  وهيئة 
تو�جه �صباب �لوطن يف خمتلف �لأمور 
وت���وف���ري و���ص��ائ��ل �ل���روي���ح ل��ه��م للحد 
بلدنا  لأن  �ل��وط��ن،  خ���ارج  �صفرهم  م��ن 
�إليه من  قادر على توفري ما يحتاجون 
و�صائل مفيدة تعود عليهم وعلى وطنهم 

باخلري.
ون��ح��ن يف جم��ال�����ص��ن��ا وم���ن خ��لل 
ع��م��ل��ن��ا ���ص��اب��ق��ا ن�����ص��ت��ف��ي��د م���ن �ل��ف��ر���ض 
�ملتاحة لتوعية �ل�صباب وتذكريهم باأمن 
يف  �لنتماء  حب  ل��زرع  ون�صعى  وطنهم، 

نفو�صهم ليكونو� بناة لهذ� �لوطن.

ما الدور الذي تن�شده  
من جامعة امللك خالد؟

متثل  خالد  �مللك  جامعة  �أن  يف  �صك  ل 
لأه������ايل م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري �حل���ل���م �ل���ذي 
بالتعليم  وبناتها  �أولده���ا  لينعم  حتقق 
�ل���ع���ايل �ل����ذي غ��ط��ى �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
بالتو�صع  �جل��ام��ع��ة  وق��ي��ام  �ل�����ص��ع��ودي��ة، 
و�ف��ت��ت��اح ك��ل��ي��ات ج��دي��دة يف حم��اف��ظ��ات 
�مل��ن��ط��ق��ة م��ك��ن �جل���ام���ع���ة م���ن حتقيق 
�ل���ه���دف �مل��ن�����ص��ود، �إذ �إن���ه���ا �أ���ص��ه��م��ت يف 

�أبناء �ملنطقة باأهمية  زيادة �لوعي لدى 
من  قربها  مكنهم  كما  �ل��ع��ايل،  �لتعليم 
�ل�صفر و�صد  �للتحاق بها وتوفري عناء 

�لرحال  ملناطق �أخرى.
ت��ك��ون  �أن  يف  �جل���ام���ع���ة  وجن���ح���ت 
م�صنعا لرجال �مل�صتقبل �لذين ميثلون 
�جلامعة  فمن  �حلقيقية،  �لوطن  ث��روة 
ي��ن��ط��ل��ق �ل��ع��ل��م �ل�����ص��ح��ي��ح �ل����ذي يهيئ 
قادرين  ويجعلهم  و�لطالبات  �لطلب 
ع���ل���ى خ���دم���ة جم��ت��م��ع��ه��م ب���ك���ل ���ص��دق 
كبري  ب��دور  تقوم  و�جلامعة  و�إخ��ل���ض، 
يف تثقيف ووعي �ملجتمع مبا لديها من 

�إمكانات علمية وبحثية.

ما الذي تود قوله 
يف ختام اللقاء؟

ر�صائل  بثلث  �للقاء  �أختتم هذ�  �أن  �أود 
�أولها ل�صيدي خادم �حلرمن �ل�صريفن 
�أن  و�أدع���و �هلل لهم  �لأم��ن  وويل عهده 
يرزقهم  و�أن  و�لعافية  بال�صحة  ينعمو� 

�لبطانة �ل�صاحلة.
�أو م�����ص��وؤول  و�ل��ث��ان��ي��ة ل��ك��ل وزي����ر 
يف ه���ذه �ل���ب���لد  و�أن�����ص��ح��ه ب����اأن ي��رك 

�ملركزية وي�صهل على �لنا�ض �أمورهم.
ب��اأن  �صعودي  م��و�ط��ن  لكل  �لثالثة 
يحمد �هلل على ما �أنعم  به على �لبلد 
�أم��ن و�أم��ان و�أن يقفو� �صفا و�ح��د�  من 

للحفاظ على مكت�صبات هذ� �لوطن.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

قصيدة

رحيُق املدى الأرحِب
ونوٌر من ال�شرِق للمغرِب

ونوارٌة يف ال�شماِل 
ومن جند حتى عرو�س ال�شحاِب

وحتى �شذا الفل والوّزِب ..

كذا كنت ياوطني خافقًا واحدًا
يئن اإذا ما ا�شتكى الورُد من غا�شِب

.. اأنار املدى فيك عبد العزيِز
و�شاق ال�شياَء اإلى الغيهِب

وجاء بنوه ينريون ركَب ال�شياِء
ويجلون عن قب�ٍس ُمْعرِب

وحتى« اإذا جاء عيُد و�شولك
زفت مغاين املكاِن

انت�شى  حبُق ال�شودِة
قامت تغرد اأر�س ع�شري
تدق دفوف الأعاري�س

تر�شم يف اأفقها علما )اأخ�شرا(
بات�شاع املداراِت..

حبا على �شاهقاِت اجلباِل
وميتد نحو �شهول ع�شري

وميالأ اأرواحنا بالولْء

وغ .. ن .. ى املكان:
اأبامتعب

كاحليا اأنت
حني جتوب البالد

تزدهي بالأريج
يرق�س الورُد

يهزج الودُّ
يرق�س  الفقراُء

تنت�شي الأر�ُس
تخرج خرياِتها وال�شناْء

وطني وامل�شافات بهجُة غيٍم جتو�س املكان..
كل عام على قا�شياِت املداراِت تبتهُج الأ�شئلْة

كّل �شرب من الأر�س يع�شب بالنور
ميرح و�شط الرتاتيل

مينحنا ب�شملْة

وطني .. اأنت بامتداد املوداِت والذكريات اأحبك
كلما انعطفت حول خ�شرك ال�شنبلْة

وطني كلما هامت الريح حول �شماِء ال�شغاِف
تذكرت يومك..

وابتهلت يف حناياَي ب�شَمِتَي املقبلْة.

مدارات
وطن

شعر د. عبد الرحمن بن حسن المحسني
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
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نافذة

عديدة  �صفحات  �ل��ع��دد  ه��ذ�  يحمل 
ع����ن �ل����ي����وم �ل���وط���ن���ي مب����ا ي��ح��م��ل��ه 
م��ن�����ص��وب��و �جل��ام��ع��ة م���ن �أح��ا���ص��ي�����ض 
هذه  جت��اه  وطنية  وم�صاعر  جيا�صة 
علينا  مت��ر  �ل��ت��ي  �ل�صنوية  �ملنا�صبة 
�لتاريخ  ه��ذ�  �صبتمر.   23 يف  د�ئ��م��ا 
كيان  حتت  �ململكة  وح��دة  تاريخ  هو 
و�حد هو �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

ن�صتلهم  ي����وم  ه���و  �ل���وط���ن���ي  �ل���ي���وم 
ف���ي���ه ذك����ري����ات �ل��ت��اأ���ص��ي�����ض وج���ه���اد 
�ل������وح������دة �ل��������ذي ق������اد ف���ي���ه �مل���ل���ك 
ع���ب���د�ل���ع���زي���ز ب�����ن ع���ب���د�ل���رح���م���ن، 

طيب �هلل ثر�ه، م�صرية �لوحدة و�لبناء. وتل �مللك عبد�لعزيز �أبناوؤه �لأوفياء لهذ� 
�لكيان: �مللك �صعود، و�مللك في�صل، و�مللك خالد، و�مللك فهد رحمهم �هلل جميعا.
ونحن �ليوم نعي�ض يف عهد �مللك �ل�صاد�ض عبد�هلل بن عبد�لعزيز، يحفظه 
�هلل، �لذي دخل قلوب �لنا�ض وجمع كلمة �لأمة. ونعي�ض يف عهده �لز�هر �لذي 
ن�صاهد فيه �إجناز�ت �صخمة وم�صاريع عملقة وكيانات �قت�صادية غري م�صبوقة.
وجامعة �مللك خالد، من خلل كافة من�صوبيها، �أ�صاتذة وطلبا و�إد�رين، 
وت�صتقرئ  �لكيان،  ه��ذ�  لتاأ�صي�ض  �ملجيدة  �لذكرى  فرحة  �لأي��ام  ه��ذه  يف  تعي�ض 
�أف��رزت لنا من  �آباوؤنا و�أجد�دنا يف ملحمة تاريخية  �لتاريخ �لذي عا�صه  وقفات 
�ملا�صي هذ� �حلا�صر �لز�هر وتنقلنا د�ئما �لى م�صاف �مل�صتقبل �لو�عد مب�صيئة 

�هلل.
م�صار�ت  تر�صم  �لتي  وهي  �مل�صتقبل،  وعقل  �حلا�صر  قلب  هي  و�جلامعات 
�لأجيال وتتابع  خطى �لتقدم و�لزدهار. فاليوم �لوطني هو ذكرى متر مرة كل 

عام، ولكنها حقائق ن�صاهدها كل يوم.

الوطن في الجامعة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

بدون زعل

اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

43 الف نسخة اسبوعيا
أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها
توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد

بنك انجلترا: مستعدون إلطالق عملة بالستيكية 
قال بنك �جنلر� �إنه على ��صتعد�د لإدخال �لعملت �لبل�صتيكية �عتبار� من عام 2016، وذلك بعد �أن ظل 
لتلك  ترويجية  حملة  �لبنك  وينظم  �حلالية.  �لورقية  �لعملت  من  �لتغيري  تاأثري  يدر�ض  �صنو�ت  ث��لث 
�لعملت �جلديدة  يف جميع �أنحاء �ململكة �ملتحدة خلل �ل�صهرين �ملقبلن لقيا�ض �لر�أي �لعام، وذلك قبل 

�إ�صد�ر قر�ره �لنهائي يف دي�صمر�ملقبل.
يذكر �أن �لأور�ق �ملالية �جلديدة م�صنوعة من �لبوليمر�ت »من مادة �لبويل بروبلن«، وتقاوم �لرطوبة 
وتعلق �لأو�صاخ بها، ف�صل عن �صعوبة تزييفها. وبح�صب م�صادر ذ�ت �صلة فاإن �لعملة �جلديدة تدوم وقتا 

�أطول، حيث �إن متو�صط عمرها �لفر��صي يعادل مرتن ون�صف �لأور�ق �لنقدية �لتقليدية.
�أكر ملءمة للدعو�ت  �أنها تبقى  �إل  �أنها تتاأذى يف درجة �حل��ر�رة �صديدة �لرتفاع،  وعلى �لرغم من 
منتجات  �إلى  �نتهاء �صلحيتها، وحتويلها  عن  تدويرها  �إع��ادة  �لبيئة، حيث ميكن  على  باحلفاظ  �ملطالبة 

�أخرى من �لبل�صتيك.

اخلا���س  ال�شتان��د  باإخف��اء  ق��ام  تدري���س  هيئ��ة  • ع�ش��و 
ب�شحيفة »اآفاق« على اأنه ي�شبب �شيقا مبدخل القاعة.

اأم��ام بوابة كلية  م��ن احلديد والأخ�شاب  • مت و�ش��ع قطع 
طب الأ�شنان ملنع وقوف ال�شيارات اأمامها.

• بع�س فعاليات اجلامعة ل تزال تنظم يف �شمت ول يعرف 
عنها اإل عند اإقامتها، وي�شتكي منظموها من قلة احل�شور.

• قام��ت الكليات بتنظيم لقاءات بطالبها امل�شتجدين لعدم 
ا�شتف��ادة الطالب م��ن حفل امل�شتجدين ال��ذي مت تنظيمه يف 

اأول ا�شبوع،  لأنهم مل ينتظموا يف احل�شور.

• مل تعرف الأ�شباب حتى الآن يف عدم قيام الإدارة املعنية 
بافتتاح �شوبر ماركت داخل املدينة اجلامعية.

• عل��ى الرغ��م م��ن وج��ود ع��دد كب��ري م��ن مثقف��ي واأدباء 
املنطق��ة �شم��ن اأع�ش��اء هيئة التدري���س اإل اأن هن��اك �شعفا 

يف احلراك الثقايف يف اجلامعة.

• بع���س الطالب يقوم��ون بال�شري ب�شياراته��م بعك�س اجتاه 
ال�ش��ري امل��وؤدي اإل��ى مواق��ف اإدارة اجلامعة لتف��ادي الزحام، 
ون�ش��وا باأنه��م ه��م م��ن ي�شب��ب الزح��ام اأ�ش��ال به��ذا التجاوز 

اخلاطئ للنظام.

التج�شري تقت�شر عالقته��م باجلامعة على ح�شور  • ط��الب 
�ملحا�ش��ر�ت فق��ط. �ال ميك��ن �إ�شر�كه��م يف �أي ن�ش��اط ثق��ايف 

من اأن�شطة كلياتهم؟

آفاق الجامعة  |  العدد 88  |  16 ذو القعدة 1434  |  22 سبتمبر 2013

خضراء وبيضاء
أيامك يا وطني
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