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سمو ولي العهد:
نسـتذكر الدور الريادي لمؤسس هذا الكيان

الذي نعيش ثمرة جهوده المباركة أمنا واستقرارا
الأم����ر حممد  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ن���وه ���س��اح��ب 
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة، 
ح��ف��ظ��ه اهلل، مب���ا ت��ع��ي�����س��ه امل��م��ل��ك��ة ب��ق��ي��ادة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني 
ورع��اه، من  اأع��زه اهلل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
اأم���ن واأم����ان واإط��م��ئ��ن��ان وت��ط��ور وازده����ار يف 
مناحي احلياة كافة بف�سل اهلل ثم بف�سل ما 
عبدالعزيز  امللك  جاللة  كيانها  عليه  اأ�س�س 
من  اهلل،  رحمه  الفي�سل،  عبدالرحمن  ب��ن 
ر�سوله  و�سنة  الكرمي  اهلل  كتاب  اإل��ى  احتكام 
الأمني والعمل على خدمة الإ�سالم ورعاية 
وتعزيز  وقا�سديهما  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ال��ت�����س��ام��ن ال��ع��رب��ي والإ����س���الم���ي وت��وط��ي��د 

الأمن وال�سلم الدوليني.
ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة ل�����س��م��وه ب��ع��ن��وان 
ذكرى  مبنا�سبة  والتوحيد«  الوحدة  »وط��ن 
اليوم الوطني ال�ساد�س والثمانني، فيما يلي 

ن�سها :
نحمد اهلل على ما تعي�سه هذه البالد 
امل���ب���ارك���ة ب���ق���ي���ادة ���س��ي��دي خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اآل �سعود، اأع��زه اهلل ورع��اه، من اأم��ن واأم��ان 
مناحي  كافة  يف  وازده���ار  وتطور  واإطمئنان 
احل���ي���اة ب��ف�����س��ل اهلل ث���م ب��ف�����س��ل م���ا اأ���س�����س 
بن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  ج��الل��ة  كيانها  عليه 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ف��ي�����س��ل، ي��رح��م��ه اهلل، من 
ر�سوله  و�سنة  الكرمي  اهلل  كتاب  اإل��ى  احتكام 

الأمني والعمل على خدمة الإ�سالم ورعاية 
وتعزيز  وقا�سديهما  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ال��ت�����س��ام��ن ال��ع��رب��ي والإ����س���الم���ي وت��وط��ي��د 

الأمن وال�سلم الدوليني.
وتعي�س اململكة العربية ال�سعودية هذه 
يومها  فرحة  ومواطنا  ووطنا  قيادة  الأي��ام 
ال�ساد�سة  ب��ذك��راه  حمتفية  املجيد  الوطني 
والثمانني يف الثاين والع�سرين من �سهر ذي 
ذلك  يف  ي�ساركها   ،1437 العام  لهذا  احلجة 
الدول  واأبناء  العرب وامل�سلمني وقادة  عموم 

ال�سديقة.
اجلميع  فيها  ي�ستذكر  منا�سبة  وه��ي 
العظيم،  الكيان  ملوؤ�س�س هذا  الريادي  الدور 
ي��رح��م��ه اهلل، ال����ذي ن��ع��ي�����س ث��م��رة ج��ه��وده 
اأمنا، وا�ستقرارا،  املباركة يف واقعنا احلا�سر 
وت���ط���ورا ل��وط��ن ي��ح��ت��ل م��وق��ع ال��ق��ل��ب من 
ال��ع��امل وي���وؤث���ر يف اأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره بحكم 
م���وق���ع���ه ال����س���رات���ي���ج���ي وث���ق���ل���ه ال���روح���ي 
ومكانته القت�سادية التي اأهلته ليكون اأحد 
جمموعة  وع�سو  العامل  اقت�ساديات  اأق��وى 
اقت�ساد  يف  ال��ق��وي  ال��ت��اأث��ر  ذات  الع�سرين 
حل  يف  وامل�ساهمة  م�ساراته  وحتديد  العامل 

اإ�سكالياته .
وج���ه���ود  خ���ط���ط  جن�����اح  اأن  ����س���ك  ول 
يف  يعتمد  ال��ب��ل��دان  م��ن  بلد  اأي  يف  التنمية 
الأ���س��ا���س ع��ل��ى ت��وف��ر امل��ن��اخ الأم��ن��ي امل��الئ��م 
ال�����ذي ب���دون���ه ي��ت��ع��ذر اأن حت��ق��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 

اأهدافها.

ويف هذا الوطن الكرمي تعمل اأجهزة 
الأمن بدعم ورعاية وتوجيه �سيدي خادم 
على  اهلل،  حفظه  ال�����س��ري��ف��ني،  احل��رم��ني 
من  احلمد  وهلل  حتقق  ما  على  املحافظة 
اأمن وا�ستقرار يندر مثيله يف اأي دولة من 

دول العامل. 
ك���م���ا ا����س���ت���ط���اع���ت اأج�����ه�����زة الأم������ن 
ال�سعودية اأن حتقق جناحا م�سهودا حمليا 
التي  الإره��اب  وعامليا يف مواجهة ظاهرة 
بذلك  اململكة  وق��دم��ت  ال��ع��امل  اج��ت��اح��ت 
تقدير  حم��ل  ه��ي  �سعودية  اأمنية  جتربة 
ا�ستفادة  مو�سع  وباتت  اجلميع  واإع��ج��اب 
ال����دول يف م��واج��ه��ة الإره����اب  لكثر م��ن 
وجت��ف��ي��ف م��ن��اب��ع��ة ال��ف��ك��ري��ة وامل���ال���ي���ة، اإذ 
ي����درك  اأن  م��ن�����س��ف  م���ت���اب���ع  لأي  مي���ك���ن 
واأمان  اأمن  اململكة من  تعي�سه  حقيقة ما 
وا�ستقرار وازدهار يتعاظم حجمه وقدره 
اإذا ما قورن مبا هي عليه الأو�ساع يف كثر 
من الدول يف عاملنا املعا�سر التي ت�سودها 
نحو  على  وال�سراعات  واخلوف  الفو�سى 
ي��ع��ر���س ح��ي��اة ال��ن��ا���س واأم���ن���ه���م للخطر 
وي���ق���ود ال���ب���الد اإل����ى امل���زي���د م���ن ال��ف��رق��ة 

والنق�سام.
اأم���ن���ه  ال�����وط�����ن  ل����ه����ذا  اهلل  ح���ف���ظ 
واأمانه يف ظل قيادة ورعاية �سيدي خادم 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني، رع���اه اهلل، واأع���اد 
هذه املنا�سبة الكرمية على اجلميع بالعزة 

والرفعة وال�سوؤدد.
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سمو ولي 
ولي العهد:

نستحضر الماضي 
ونستشرف المستقبل 

عبر رؤية 2030
اأك����د ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال���ث���اين  ال���ن���ائ���ب  ال���ع���ه���د  ويل  ويل 
ل���رئ���ي�������س جم���ل�������س ال������������وزراء وزي�����ر 
اأن ذك����رى ال���ي���وم ال��وط��ن��ي  ال����دف����اع، 
ال�ساد�س والثمانني للمملكة العربية 
ال�سعودية، منا�سبة ن�ستخ�سر فيها ما 
قام به موؤ�س�س بالدنا وباين نه�ستها 
عبدالرحمن  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك 
الربرة  واأبناوؤه  �سعود، رحمه اهلل،  اآل 
اململكة  من بعده، منوها مبا ت�سهده 
م��ن من��و وازده�����ار حت��ت ق��ي��ادة خ��ادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل.
جاء ذلك يف كلمة ل�سمو ويل ويل 
املنا�سبة،  ب��ه��ذه  اهلل،  حفظه  ال��ع��ه��د، 

فيما يلي ن�سها :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احل��م��د هلل وال�����س��الة وال�����س��الم على 
نبينا  وامل��ر���س��ل��ني  الأن���ب���ي���اء  اأ����س���رف 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .
الوطني  اليوم  اليوم ذكرى  متر 
ونحن  ال�سعودية،  العربية  للمملكة 
بالدنا  موؤ�س�س  به  قام  ما  ن�ستح�سر 
بن  عبدالعزيز  امللك  نه�ستها  وب��اين 
اهلل،  رح��م��ه  �سعود،  اآل  عبدالرحمن 
م�سيدين  بعده،  ال��ربرة من  واأب��ن��اوؤه 
اململكة من منو وازده��ار  مبا ت�سهده 
م�����س��ت��م��ر حت���ت ق���ي���ادة ���س��ي��دي خ���ادم 
امل��ل��ك �سلمان  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
حفظه  ���س��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 

اهلل،وه������ي ت�����س��ُرف ب��خ��دم��ة ورع��اي��ة 
احلرمني ال�سريفني وقا�سديهما.

اأم��ن  م��ن  ب��الدن��ا  تعي�سه  م��ا  اإن 
وا���س��ت��ق��رار، وم���ا ت�����س��ه��ده م��ن تطور 
وازده�����ار، وم���ا ت��زخ��ر ب��ه م��ن ث���روات 
وامكانات وموارد ب�سرية موؤهلة وما 
ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن م��وق��ع ا���س��رات��ي��ج��ي 
م�������س���اف  يف  ت����ك����ون  لأن  ي����وؤه����ل����ه����ا 
منا  ي�ستوجب  كله  ذل��ك  الأم������م،واأن 
�سكر املولى عز وجل على كرمي ف�سله 
املحافظة على  اإل��ى  وي��دع��ون��ا  وم��ّن��ه، 
مكت�سباتنا وموا�سلة العمل لتحقيق 
والإجنازات،وتاأتي  النجاح  املزيد من 
روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 
خ���ادم احلرمني  �سيدي  اأق��ره��ا  ال��ت��ي 
اإي���ذان���ا ببدء  اأي����ده اهلل،  ال�����س��ري��ف��ني، 
م����رح����ل����ة ج�����دي�����دة م�����ن ال���ت���ط���وي���ر 
امل�ستقبل،  ل�ست�سراف  اجلاد  والعمل 
وم��وا���س��ل��ة ال�����س��ر يف رك����اب ال����دول 
املن�سود،مع  النمو  وحتقيق  املتقدمة، 
ال��ت��م�����س��ك ب���ث���واب���ت دي���ن���ن���ا احل��ن��ي��ف 

وقيمنا ال�سامية.
ال����ذك����رى  ه������ذا  يف  ي���ف���وت���ن���ا  ل 
الأب��ط��ال  رج��ال��ن��ا  نحيي  اأن  الطيبة 
ال���ذي���ن ي�������ذودون ب����اأرواح����ه����م ف���داء 
لدينهم ووطنهم،فلهم منا كل حتية 
وتقرير، داعني اهلل عز وجل اأن يرحم 
�سهداءنا وي�سكنهم ف�سيح جناته، واأن 
مين على امل�سابني بال�سفاء العاجل.

ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يدمي 
ب��الدن��ا من  يحفظ  ن��ع��م��ه،واأن  علينا 
مل��ا فيه  ي��وف��ق اجلميع  واأن  ���س��وء  ك��ل 

اخلر وال�سالح.



رف����ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
اأم��ر  عبدالعزيز  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل 
وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  ع�����س��ر  منطقة 
خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود ول�����س��اح��ب 
نايف  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�سمو 
ن��ائ��ب  ال���ع���ه���د  ع���ب���دال���ع���زي���ز ويل  ب����ن 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
الأمر حممد  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب 
ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل ويل 
جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  العهد 
اهلل،  حفظهم  ال���دف���اع،  وزي����ر  ال������وزراء 
مبنا�سبة  ال����ويف  ال�����س��ع��ودي  ول��ل�����س��ع��ب 
ال��� 86 للمملكة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ذك���رى 

العربية ال�سعودية.
واأكد �سموه يف كلمة بهذه املنا�سبة 
اأن ذكرى اليوم الوطني منا�سبة تتجدد 
ف��ي��ه��ا م��ع��اين ال�����ولء ل��ل��وط��ن، وت��وؤك��د 
اأه��م��ي��ة امل��ل��ح��م��ة ال��ت��ي وح����دت ال��ق��ل��وب 
قبل الأر�س، واأر�ست قواعد هذه البالد 
م��ن��ذ ع��ه��د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل���ه امل��ل��ك 
�سعود،  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

أمير منطقة عسير:
اليوم الوطني مناسبة تتجدد فيها

معاني الوالء للوطن
طيب اهلل ثراه، الذي اأ�س�س قواعد هذه 
ال��ربرة  باأبنائه  م���روراً  املباركة،  البالد 
امليمون  عهدنا  حتى  ب��ع��ده  م��ن  امل��ل��وك 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  عهد 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه 
اهلل، ملك احلزم والعزم الذي بلغ فيه 

الإجناز اأعلى مراتبه.
اأم��ر منطقة ع�سر »  وق��ال �سمو 
اإننا نعي�س اليوم هذه الذكرى العطرة 
واع��ت��زازن��ا  ف��خ��رن��ا  ون�سجل  حياتنا  يف 
ب����امل����ن����ج����زات احل���������س����اري����ة ال����ف����ري����دة 
قاعدة  اأر�ست  التي  الكبرة  وال�سواهد 
من  م�سرق  وغ��د  زاه��ر  حلا�سر  متينة 
لكل  ال��دائ��م  �سعينا  يف  والتقدم  ال��رق��ي 
م��ا م��ن ���س��اأن��ه رف��ع��ة ال��وط��ن ورف��اه��ي��ة 
م�ستقبلية  وتطلعات  املواطن،  وكرامة 
�ساملة تتوائم مع روؤية اململكة العربية 
ت��ط��ل��ع��ات  ل��ت��ع��ك�����س   ،2030 ال�����س��ع��ودي��ة 
م�ستقبل  لبناء  اهلل،  حفظها  ال��ق��ي��ادة، 
م�����س��رق ل��ه��ذا ال���وط���ن ال�����س��ام��خ ال���ذي 
ج�����ّس��د م��ع��اين ال���وف���اء ل��ق��ادة اأخ��ل�����س��وا 
حتى  بلدهم  رفعة  يف  وتفانوا  ل�سعبهم 

اأ�سبحت اململكة حتتل مكانة كبرة بني 
الأمم وهلل احلمد«.

واأ����س���ار ���س��م��و الأم�����ر ف��ي�����س��ل بن 
خ��ال��د،اإل��ى اأن ه���ذا ال��ي��وم م��ن ك��ل ع��ام 
ي���اأت���ي ك��م��ن��ا���س��ب��ة ع��ظ��ي��م��ة ت���وؤك���د ق��وة 
وتالحم هذه البالد والتفاف املواطنني 
ح���ول ق��ي��ادت��ه��م ال��ر���س��ي��دة يف م��واج��ه��ة 
املغر�سني واحلاقدين الذين يحاولون 
النيل من هذه البالد العزيزة وقيادتها 
ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت الأح������داث مت�����س��ك اأب��ن��اء 
ه����ذا ال���وط���ن ب��ال��ع��ق��ي��دة الإ���س��الم��ي��ة 
الأ�سيلة  العربية  والتقاليد  والثوابت 
والإل����ت����ف����اف ح�����ول ق���ي���ادت���ه���م ل��ت��ف��وت 
امل��غ��ر���س��ني يف حتقيق  ع��ل��ى  ال��ف��ر���س��ة 
ال��ويف،  و�سعبها  اململكة  �سد  اأه��داف��ه��م 
اأن يحفظ  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  ���س��ائ��اًل 
�سوء  ك��ل  م��ن  و�سعبها  وق��ادت��ه��ا  اململكة 
املوؤ�س�س واأبنائه الربرة  اأراد  لنكون كما 
عليها  قائمني  خال�سة  عقيدة  اأ�سحاب 
الغراء  الإ�سالمية  لل�سريعة  ومراعني 
وحم��اف��ظ��ني ع��ل��ى ت��ق��ال��ي��دن��ا ال��ع��رب��ي��ة 

الأ�سيلة.

وزير التعليم: يأتي اليوم الوطني للمملكة
ونحن نستعد إلطالق أكبر منصة إلكترونية

لتدريب طلبة التعليم العام
رفع معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد 
التهنئة  خ��ال�����س  ال��ع��ي�����س��ى  ب���ن حم��م��د 
خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
ويل  ول�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
العهد و ل�سمو ويل ويل العهد، حفظهم 
ال�  الوطني  اليوم  ذك��رى  مبنا�سبة  اهلل، 

86 للمملكة.
واأب��������ان ال��ع��ي�����س��ى يف ك��ل��م��ة ب��ه��ذه 
املنا�سبة، اأن اليوم الوطني للمملكة ياأتي 
اأم���ام م�ستقبل  ون��ح��ن نقف  ال��ع��ام  ه��ذا 
م�����س��رق ل���ه���ذا ال���وط���ن ال���غ���ايل حتمله 
ل��ن��ا ال���روؤي���ة اجل��دي��دة 2030 وال��ت��ح��ول 
ال���وط���ن���ي ال������ذي ت��ت�����س��اب��ق ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه 
ج��م��ي��ع م���وؤ����س�������س���ات ال����دول����ة يف اإط�����ار 
والتخطيط  بدقة،  املر�سومة  الأه��داف 
وبناتنا،  اأبنائنا  مل�ستقبل  ال�سراتيجي 
من  واف���ر  ب��ج��زء  التعليم  يحظى  ال��ت��ي 

حيثياتها ومبادراتها املثمرة باإذن اهلل.
واأك�����د وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م اأن امل��ت��اب��ع��ة 
لواقع  الوطن  ه��ذا  قيادة  من  امل�ستمرة 
ال��دائ��م  وح��ر���س��ه��م  اململكة  يف  التعليم 
على تقدمي كل ما من �ساأنه اأن يرتقي 
ب��ال��وط��ن وامل��واط��ن م��ن ع��ل��وم وم��ع��ارف 
املت�سارع  اليوم  لعامل  ومواكبة  متجددة 
ا�ستطاعت اأن تقفز بالتعليم من مرحلة 
مدن  جميع  التعليم  و�سمول  النت�سار 
اإل����ى م��راح��ل التجويد  امل��م��ل��ك��ة  وق����رى 
ال��ي��وم  نعي�سه  ال����ذي  ال��ن��وع��ي  وال��ع��م��ل 
ال�سخمة  امل��ال��ي��ة  امل��خ�����س�����س��ات  ظ��ل  يف 
املطورة،  التعليمية  وال�سروح  للتعليم، 
بها  تنعم  ال��ت��ي  املتكاملة  والتجهيزات 

مدار�سنا وجامعاتنا على حد �سواء.
ون������وه ال��ع��ي�����س��ى ب������دور م��ن�����س��وب��ي 
املواطنة  غر�س  يف  التعليم  ومن�سوبات 

اأعزها  الغالية وقيادته  والولء لبالدنا 
اهلل يف اأج���ي���ال امل�����س��ت��ق��ب��ل، وه���و ج��ان��ب 
ال��درا���س��ي��ة يف  امل��ن��اه��ج  ت��ع��ززه م�سامني 
جملة م��ن ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ ال��ت��ي يجب 
التاأكيد عليها ب�سكل م�ستمر، مع الإفادة 
العميق  البعد  لتجديد  اليوم  ه��ذا  من 
ب��ج��م��ي��ع ال��و���س��ائ��ل والأن�����س��ط��ة امل��ت��اح��ة 

داخل املدار�س واجلامعات.
الوطنية  اللحمة  اأن  اإل���ى  واأ����س���ار 
ولكن  منا�سبات  اأو  ح���دود  عند  لت��ق��ف 
تعاليمها  ن�ستمد  كثقافة  غر�سها  يجب 
مبوجبها  ونعمل  وال�سنة،  الكتاب  م��ن 
حت��ت ه��وي��ة واح���دة ت��وؤم��ن ب���اأن للوطن 
وتوؤمن  عليها،  ممتلكات يجب احلفاظ 
اأب���ن���اءه وب��ن��ات��ه ت�ستلهم  ���س��واع��د  ب��اأن��ن��ا 
ال��وط��ن املعطاء،  ت��اري��خ ه��ذا  قوتها م��ن 
ب����دءام����ن ال��ل��ح��ظ��ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ال��ت��ي 
رحمه  العزيز،  عبد  امللك  فيها  ا�ستطاع 
العمالق حتت  الكيان  توحيد هذا  اهلل، 
مقوماته  اأه��م  ويوؤ�س�س  التوحيد  راي��ة 
ال���را����س���خ���ة وم��������رورا مب����راح����ل ال��ب��ن��اء 
من  اأب��ن��ائ��ه  وع��ه��ود  عهده  يف  املتالحقة 
ب��ع��ده ال��ذي��ن ����س���اروا ع��ل��ى خ��ط��اه حتى 
دول��ة  ال��ي��وم،  عليه  مانحن  اإل���ى  و�سلنا 
ف��ت��ي��ة ووج���ه���ة اإ���س��الم��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 

موؤثرة يف العامل اأجمع .
ال��ت��ع��ل��ي��م  »اإن  ال���ع���ي�������س���ى  وق��������ال 
وموؤ�سراته اأحد ال�سواهد التي ت�ستطيع 
ت��ق��ي�����س حجم  اأن  ال�����دول  م���ن خ��الل��ه��ا 
ال���ت���غ���ر وت�������س���ع يف ����س���وئ���ه الأه�������داف 
والقت�ساد  للنمو  امل�ستقبلية  واخلطط 
اأن نعمل بدعم  لذلك كان من الأهمية 
التكامل  حتقيق  على  اهلل  اأي��ه��ا  ال��دول��ة 
ب����ني اأ����س���الع���ه الأ����س���ا����س���ي���ة )امل���ع���ل���م-

اإي��ح��اد  ي�سهم يف  ال��ط��ال��ب-امل��ب��ن��ى( مب��ا 
متطلبات  وت��وف��ر  ج��اذب��ة  تعليمية  بيئة 
ال��ت��ن��م��ي��ة ب��ك��اف��ة اأب���ع���اده���ا، وه���و الأم���ر 
ال����ذي ي��ق��ود اإل����ى اله��ت��م��ام وال��رك��ي��ز 
واملنهج  املدر�سية  النماذج  تطوير  على 
الدرا�سي والتدريب الأ�سا�سي للمعلمني 
وامل����ع����ل����م����ات، ه�����و م�����ا ي���ف�������س���ر حت���دي���د 
وزارة  تبنتها  التي  امل��ب��ادرات  من  جملة 
اململكة  روؤي�����ة  م���ع  ل��ل��ت��م��ا���س��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
م��ب��ادرة  تبنيها  ع���ن  والإع������الن   ،2030
املدار�س امل�ستقلة ماليا واإداريا وت�سكيل 
تكليف  ي�سمل  للمدار�س  جديدا  نظاما 
ه��ي��ئ��ة اإ���س��راف��ي��ة ل��ك��ل م��در���س��ة؛ بحيث 
اخلا�سة  ال�سيا�سات  الهيئة  ت��ل��ك  ت��ق��ر 
اإطار  باملدر�سة واللوائح والإج��راءات يف 
وال�سوابط  للتعليم  العامة  ال�سيا�سات 
املدر�سة  وتعمل  ال���وزارة،  حتددها  التي 
���س��م��ن م��ي��زان��ي��ة م���ع���روف���ة وم�����س��ت��ق��ل��ة 
والإداري����ة  التعليمية  اأم��وره��ا  لت�سير 
وال�����س��غ��رة،  ال��ك��ب��رة  تفا�سيلها  ب��ك��ل 
املعلمني دوليا  ت��دري��ب  م���رورا مب��ب��ادرة 
لتحقيق  عاملية  جامعات  اإ���س��راف  حت��ت 
حاجات الوزارة من اخلربات التعليمية 
املعدة اإعدادا علميا وعمليا ذات م�ستوى 
م��ه��ن��ي رف���ي���ع، ���س��م��ن ����س���راك���ات دول��ي��ة 
واأ����س���ال���ي���ب ت��دري��ب��ي��ة ت��ت�����س��ف ب��ال��ت��ن��وع 
اإل���ى التاأكيد  اإ���س��اف��ة  والإع����داد امل��ت��ق��ن، 
القطاع  م��ع  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  ع��ل��ى 
للم�ساركة  امل�ستثمرين  وج��ذب  اخلا�س 
كان  والتي  التعليمية  امل�سروعات  �سمن 
التعليمية  ال��ق�����س��ائ��م  م�����س��روع  اأب���رزه���ا 
الأط���ف���ال وال��رب��ي��ة اخلا�سة  ل��ري��ا���س 
والذي �سي�سهم يف تقدمي التعليم لفئات 
عزيزة على نفو�سنا يف مراحل مهمة من 

حياتهم، وهم ريا�س الأطفال والربية 
ياأتي يف ظل توجيهات  وال��ذي  اخلا�سة 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز و�سمو ويل العهد و�سمو 
ويل ويل العهد يحفظهم اهلل لالهتمام 
بهذه الفئة العمرية يف التعليم وتقدمي 
ال���دع���م وامل�����س��ان��دة لتحقيق  اأن�����واع  ك���ل 

تطلعات القيادة.
اأن  التعليم،  وزي��ر  معايل  واأو���س��ح 
ال��ذك��رى ال�����س��اد���س��ة وال��ث��م��ان��ون لليوم 
ال���وط���ن���ي حت����ل ون���ح���ن ن�����س��ت��ع��د ب�����اإذن 
اإل��ك��رون��ي��ة  اأك���رب من�سة  لإط����الق  اهلل 
ل���ت���دري���ب ط��ل��ب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام على 
بال�سراكة مع  املهارات احلياتية،  تنميًة 
الج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  وزارة 
و�سي�ستفيد من خدماته جميع الطالب 
والطالبات وفق خطة تنفيذية، يراعى 
يف ت�سميمها الحتياج الفعلي للطالب 
وال��ط��ال��ب��ة م���ن امل����ه����ارات امل��ه��م��ة وف��ق 

املرحلة العمرية.
ونحن  املنا�سبة  ه��ذه  »ت��اأت��ي  وق���ال 
على  التعليم  وزارة  ب��ح�����س��ول  نحتفل 
من  تعد  التي  الرقمي«  التميز  »جائزة 
العامل  نوعها يف  م��ن  الأول����ى  اجل��وائ��ز 
واإث����راء  ت�سجيع  اإل���ى  وت��ه��دف  ال��ع��رب��ي 
ي�ساعد  وم��ا  العربي  الرقمي  املحتوى 
ع��ل��ى ذل�����ك، واإب�������راز اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 
ل��ت��ط��وي��ر امل���ح���ت���وى ال���رق���م���ي ال��ع��رب��ي 
وك��ذل��ك حتقيق  الإن��رن��ت،  �سبكة  على 
التعليم لثالث جوائز اأخرى يف الإجناز 
ل��ل��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رون��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة، 
ف�����رع ت���ق���دمي خ���دم���ة اأف�������س���ل لأف������راد 
الإلكرونية  اخل��دم��ات  وف��رع  املجتمع، 
ع���رب لأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة، وف����رع ال���ري���ادة 

يف  اأداًء  الأف�سل  اجلهات  الإلكرونية، 
للتعامالت  ال�����س��اد���س  ال��ت��ح��ول  ق��ي��ا���س 
اأن هذه  كما  احل��ك��وم��ي��ة،  الإل��ك��رون��ي��ة 
العديد  حقق  وق��د  علينا  مت��ر  املنا�سبة 
امل��راك��ز  م��ن  جملة  وبناتنا  اأب��ن��ائ��ن��ا  م��ن 
امل��ت��ق��دم��ة يف امل��ن��اف�����س��ات ال��دول��ي��ة التي 
يحق لنا اأن نفخر بها كموؤ�سر قوي على 
ما و�سل اإليه م�ستوى التعليم يف بالدنا 

متقدم بني �سائر الدول.
وعرب العي�سى عن �سكره وتقديره 
التي  وال���س��ت��ع��دادات  امل��ب��ذول��ة  للجهود 
الدرا�سي اجلديد  العام  انطالق  �سبقت 
التعليم  م��ن��ج��زات  اإل�����ى  ت�����س��اف  ال���ت���ي 

يف  املنا�سبة  امل��در���س��ي��ة  البيئة  تهيئة  يف 
ج��م��ي��ع اجل���وان���ب والح���ت���ي���اج���ات ال��ت��ي 
حيث  من  عالية  جاهزية  ن�سب  حققت 
ال��ت��ج��ه��ي��زات امل��در���س��ي��ة وت��وف��ر الكتب 
وال�سالمة  الأم����ن  وو���س��ائ��ل  ال��درا���س��ي��ة 
داخ�����ل امل����دار�����س واجل�������ولت امل��ي��دان��ي��ة 
احللول  واإيجاد  العوائق  ور�سد  ملتابعة 
لها، وكذلك اإ�سهام �سركة تطوير النقل 
املدر�سي بتعزيز اأ�سطول النقل التعليمي 
ومركبة  حافلة   25.000 ب���  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
ت��خ��دم ع����ددا م���ن ال��ط��ل��ب��ة امل�����س��م��ول��ني 
بخدمة النقل التعليمي املجاين والبالغ 

عددهم 1.227.524 طالبا وطالبة .
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أحمد العياف

رف�����ع م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاءاهلل ال�سلمي، 
ومن�سوبات  من�سوبي  جميع  وا���س��م  با�سمه 
امل��ل��ك خ��ال��د )م��ن ط��الب وطالبات  جامعة 
واأع�����������س�����اء ه���ي���ئ���ة ت����دري���������س، وم���وظ���ف���ني 
اإلى مقام  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  وموظفات(، 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك �سلمان 
العهد  ويل  واإل��ى  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د بن 
نايف بن عبدالعزيز، واإلى ويل ويل العهد 
ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الدفاع  وزي��ر 
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، واإل���ى 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سر  منطقة  اأم��ر 
عبدالعزيز،  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم����ر 
ح��ف��ظ��ه��م اهلل ج��م��ي��ع��ا، مب��ن��ا���س��ب��ة اح��ت��ف��ال 
الوطني  بيومها  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
ال�����س��اد���س وال��ث��م��ان��ني، ال���ذي ي��واف��ق الثاين 

والع�سرين من �سهر ذي احلجة 1437.

اليوم الوطني
ذكرى تاريخية

واأك�����د م��ع��ال��ي��ه ب����اأن ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ذك���رى 
ت��اري��خ��ي��ة جل���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
ث���راه،  ���س��ع��ود، ط��ي��ب اهلل  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ب��ن��اء، وا�ستكمل  اأر���س��ى خ��الل��ه��ا ج��الل��ت��ه 
اأبناوؤه امللوك الربرة من بعده حمل الأمانة 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى ن��ه��ج��ه، م���ن خ����الل م��ع��امل 
ال��ت��ن��م��ي��ة و����س���واه���د ال���ت���ط���ور يف ك���ل �سرب 
م��ن وط��ن��ن��ا، وال��ت��ي حت��ك��ي ل��الأج��ي��ال ق�سة 
م�سرة طويلة من العطاء والبذل والنماء، 
الأم��ن  وحتقيق  الإجن����از  اهلل  بف�سل  ف��ك��ان 
وال���س��ت��ق��رار وال��وح��دة امل��ب��ارك��ة، حتى عهد 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك �سلمان 
حيث  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
حققت اململكة العربية ال�سعودية الإجنازات 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م�������س���ارات ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور 
واحل�����س��ور امل��ت��م��ي��ز ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ل 
اخلارجية ومن بني ذلك النطالقة املباركة 
ال��ت��ح��ول  وب��رن��ام��ج  امل��م��ل��ك��ة 2030،  ل���روؤي���ة 

الوطني 2020

تبوأ التصنيفات عالميا
ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإن  م���ع���ال���ي���ه،  واأ������س�����اف 
�ساملة  تعليمية  نه�سة  تعي�س  ال�سعودية 
ت��وج��ت م��ن خ��الل��ه��ا باجلامعات  وم��ب��ارك��ة 
احل���ك���وم���ي���ة، وال���ت���ي م���ن ���س��م��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة 
من  كمثيالتها  حظيت  ال��ت��ي  خ��ال��د،  امل��ل��ك 
ال�سخي  ب��ال��دع��م  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل���ام���ع���ات 
اأ�سهم يف تبواأها  ال��ب��الد، وال���ذي  م��ن ق��ي��ادة 
ال��ع��امل��ي��ة،  الت�سنيفات  يف  م��ت��ق��دم��ة  م��واق��ع 
تقدمي  خالد  امللك  جامعة  على  �سهل  مم��ا 
اإذ  والبحثية واملجتمعية،  العلمية  خدماتها 
اأننا يف اجلامعة نعمل بروح الفريق الواحد 
يتوافق  �سامل  اأكادميي  حتول  اإلى  ونتطلع 
التحول  وب��رن��ام��ج   ،2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع 
ق�����س��وى  اأه���م���ي���ة  ي��ع��ط��ي   ،2020 ال���وط���ن���ي 
لالأعمدة الثالثة التي تقوم عليها اجلامعة 

العلمي  وال��ب��ح��ث  التعليم  وه���ي  امل��ع��ا���س��رة 
وخدمة املجتمع.

توزع الجامعة
على عسير

ع�سر  منطقة  يف  خالد  امللك  جامعة  تقع 
يف اجل�����زء اجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي م���ن امل��م��ل��ك��ة 
العربية ال�سعودية، وتتوزع على حمافظاتها 
وم��راك��زه��ا: مب��ا وف��رت��ه لها حكومة خ��ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز، من العتمادات املالية لتحقيق 
وال��ب��اح��ث��ني ،  للطلبة  امل��ري��ح  العلمي  امل��ن��اخ 
ومتتعها بقدر من ال�ستقاللية يف املجالني 
الأكادميي والإداري وتاأدية ر�سالتها العلمية 
املتميزة يف كلياتها )للبنني والبنات(، وعرب 
وجمعياتها  البحثية  وكرا�سيها  م��راك��زه��ا 

العلمية.
ال�سريعة  هي:  اأبها  يف  البنني  فكليات 
ال����دي����ن، ع���ل���وم احل���ا����س���ب الآيل،  واأ�����س����ول 
الربية، العلوم الإن�سانية، الهند�سة، العلوم 
الإدارية واملالية، العلوم، اللغات والرجمة، 
ال��ط��ب، ط��ب الأ���س��ن��ان، ال�����س��ي��دل��ة، العلوم 
كلية  امل���ح���ال���ة:  ويف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ة 

خمي�س  ويف  امل�سركة،  وال��ربام��ج  املجتمع، 
التطبيقية،  الطبية  العلوم  كلية  م�سيط: 
والآداب،  العلوم  كلية  ع�سر:  حم��اي��ل  ويف 
واملجتمع، ويف تنومة: كلية العلوم والآداب.

وك���ل���ي���ات ال���ب���ن���ات ت����ت����وزع يف م��دن��ي��ة 
العلوم،  املجتمع،  والآداب،  ال��رب��ي��ة،  اأب��ه��ا: 
ال�سامر  حي  ويف  املنزيل،  القت�ساد  الإدارة 
الآيل، طب  ع��ل��وم احل��ا���س��ب  ك��ل��ي��ة  ب��اأب��ه��ا: 
الطب  التطبيقية،  الطبية  العلوم  الأ�سنان، 
واملركز  التمري�س،  ال�سيدلة،  واجل��راح��ة، 
ك��ل��ي��ة  اجل����ام����ع����ي، ويف خ��م��ي�����س م�������س���ي���ط: 
العلوم   ،1 جممع  والآداب  العلوم  املجتمع، 
ع�����س��ر:  حم���اي���ل  ويف   ،2 جم��م��ع  والآداب 
واملجمع  التطبيقية،  الطبية  العلوم  كلية 
الأك����ادمي����ي، ويف رج����ال اأمل����ع: ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
كلية  امل����ج����اردة:  ويف  وامل��ج��ت��م��ع،  والآداب، 
كلية  ع��ب��ي��دة:  ���س��راة  ويف  والآداب،  ال��ع��ل��وم 
كلية  والآداب، ويف ظهران اجلنوب:  العلوم 
العلوم والآداب، ويف اأحد رفيدة: كلية العلوم 

والآداب.

رؤية معرفية
وبحثية ومجتمعية

يف يوم الثالثاء 1419/1/9 مت الإعالن عن 
اإن�ساء جامعة امللك خالد، ف�سعت اإلى حتقيق 
روؤيتها يف الدور الريادي ذي العمق الإقليمي 
امل��ع��ريف والبحثي  ال��ع��امل��ي وال��ت��م��ي��ز  وال��ب��ع��د 
تناف�سية،  ج���ودة  نحو  املجتمعي  والإ���س��ه��ام 
وتوفر بيئة اأكادميية لتعليم عايل اجلودة، 
واإجن�����از ب��ح��وث اإب��داع��ي��ة وت��ق��دمي خ��دم��ات 
لتقنيات  اأم��ث��ل  وت��وظ��ي��ف  للمجتمع  ب��ن��اءة 
امل��ع��رف��ة، وذل����ك ب��ه��دف حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات 
امل��م��ل��ك��ة يف ت��ن��م��ي��ة امل���ع���رف���ة ال���ب���ن���اءة ال��ت��ي 
الدينية والوطنية،  الأه��داف  ت�سهم يف دعم 
وال���و����س���ول اإل����ى م�����س��ت��وى ع��ل��م��ي، وب��ح��ث��ي، 
معاير  وحتقيق  للجامعة،  متميز  وخدمي 
العتماد  على  واحل�سول  ال�ساملة،  اجل��ودة 
املعتمدة  املعاير  وفق  واملوؤ�س�سي  الأكادميي 
حم��ل��ًي��ا وع���امل���ًي���ا، وت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة اأك���ادمي���ي���ة 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ل�ستقطاب  منا�سبة 
امل��ت��م��ي��زي��ن، وت���ط���وي���ر ق���درات���ه���م امل��ع��رف��ي��ة 
و�سوًل  ون�سرها  التقنية  وتفعيل  واملهنية، 
اإلى جمتمع املعرفة، واملواءمة بني خمرجات 
وتوفر  العمل،  �سوق  واحتياجات  اجلامعة 
ودعم  للطالب،  الإبداعية  التعليمية  البيئة 
ال��ت��وا���س��ل م���ع خ��ري��ج��ي اجل���ام���ع���ة، وب��ن��اء 
واملراكز  اجلامعة،  بني  الأكادميي  التوا�سل 

البحثية الإقليمية والعاملية. 
ويف ختام ت�سريحه رفع معايل مدير 
جامعة امللك خالد الأ�ستاذ الدكتور فالح بن 
لقيادة  وامتنانه،  �سكره  ال�سلمي،  رج��اءاهلل 
ه���ذه ال��ب��الد امل��ب��ارك��ة، ع��ل��ى ك��ل م��ا قدمته 
وتقدمه يف �سبيل تنمية املواطن ورفاهيته، 
والأم���ان  الأم���ن  نعمة  ي��دمي  اأن  اهلل  �سائال 
وال���س��ت��ق��رار يف ظ��ل ق��ي��ادة خ���ادم احلرمني 
لأمر  �سكره  عظيم  اأزج��ى  كما  ال�سريفني، 
منطقة ع�سر �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، على ما  ب��ن خ��ال��د  في�سل 
امللك  وج��ام��ع��ة  عموما  املنطقة  ب��ه  حظيت 
ودعم  ومتابعة  حر�س  من  خ�سو�سا  خالد 

م�ستمر ومتوا�سل.

وفق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020
في اليوم الوطني.. معالي مدير الجامعة 

يسلط الضوء على إنجازاتها

حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل
الجامعة تحتفل غدا باليوم الوطني

عبدالعزيز رديف

ت�ستعد جامعة امللك خالد، ممثلة يف عمادة �سوؤون الطالب، لتنظيم فعاليات الحتفال باليوم الوطني ال�86، يوم غد الثنني 25 
ذي احلجة، برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي.

�ستقام عدة فعاليات،  املنا�سبة مبكرا، حيث  الإع��داد لهذه  اأنه مت  اآل هبا�س  الدكتور مريع  �سوؤون الطالب  واأو�سح عميد 
منها ندوة وطنية، واأ�سبوحة �سعرية، وم�سابقات وطنية تفاعلية عرب مواقع التوا�سل، وعرو�س الإ�سكيت، والدراجات النارية، 
اإلى عرو�س �سبابية، كما �ست�سارك الأ�سر  وعرو�س ال�سوء على مباين املدينة اجلامعية بالقريقر م�ساء الحتفال، بالإ�سافة 

املنتجة بعر�س منتجاتها يف مكان خا�س مبوقع الحتفالية.
التهاين  لتقدمي  العامة،  الأماكن  اإلى عدد من  �ستنطلق من مقر اجلامعة  قافلة وطنية  اأن هناك  اإلى  اآل هبا�س  واأ�سار 
والتربيكات باليوم الوطني من واإلى املجتمع، اإ�سافة اإلى حفل خطابي واأوبريت يف مقر اجلامعة، والذي �سينقل على الهواء 
مبا�سرة. واأو�سح اأن من اأهم فعاليات الحتفال، معر�س »وقفة وفاء«، والذي �سيت�سمن �سورا للموؤ�س�س، رحمه اهلل، واأبنائه، 
ومراحل تطور اململكة. كما اأ�سار اإلى اأن املعر�س لن يغفل جهود جنودنا البوا�سل على احلد اجلنوبي، واأو�سح اأن هناك حملة 
خا�سة جلنودنا البوا�سل �ستنطلق مع انطالق الفعاليات وهي حملة »بدمي اأفديك يا وطني«، حيث تقام بالتن�سيق بني العمادة 
ووزارة ال�سحة، والكليات ال�سحية باجلامعة، لتوفر عربة خا�سة للتربع بالدم ل�سالح جنودنا البوا�سل على احلد اجلنوبي 
طوال يوم الحتفال. يذكر اأنه �سيتم اإطالق و�سم »#غرد_للوطن« على »توير« للتعبر من خالله عن حب وولء طالب 

وطالبات اجلامعة لهذا الوطن املعطاء، كما خ�س�ست جمموعة من اجلوائز لأف�سل التغريدات.
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»آفاق« تقلب تاريخ 
المملكة ومسيرة 

قادتها بمناسبة
اليوم الوطني

ّ

املالكة  ال�سعودية  الأ���س��رة  ن�سب  يرجع 
اإل����ى ب��ن��ي ح��ن��ي��ف��ة ال��ب��ك��ري��ة ال��وائ��ل��ي��ة، 
الن�سابني  اأق���وال  من  الثابت  هو  وه��ذا 
وامل���وؤرخ���ني. وم���ن ح��ي��ث ال��ن�����س��ب، ف��اإن 
ْيم  جُلَ بن  اأبناء حنيفة  بني حنيفة هم 
بن �سعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
قا�سط بن ِهْنب بن اأف�َسى بن ُدْعِمي بن 
ن��زار بن  َربيعة بن  اأ�سد بن  جديلة بن 

َمَعد بن َعدنان . 
اأما من الناحية املكانية، فاإن وادي 
ن�سبة  حنيفة  ب��وادي  امل��ع��روف  العر�س 
قبيلة  ه��و مقر  ب��ن جليم،  اإل��ى حنيفة 
عب بن علي  ْيم بن �سَ بني حنيفة بن جُلَ
بن َبكر بن وائل، عرفت به وعرف بها 
منذ الع�سر اجلاهلي؛ حتى �ُسمي وادي 

اليمامة، وادي حنيفة. 
وامل���ع���روف ل���دى اأوائ�����ل امل��وؤرخ��ني 
والن�سابني اأن قبيلة بني حنيفة وفدت 
اإل���ى ب��الد اليمامة ق��ادم��ة م��ن دي��اره��ا 
الأ���س��ل��ي��ة يف احل���ج���از وع���ال���ي���ة جن��د، 
وتغلب  ب��ك��ر  قبيلتا  تقيم  ك��ان��ت  ح��ي��ث 

الوائليتان.
وي������ورد امل����وؤرخ����ون ق�����س��ة ط��وي��ل��ة 
لقدوم بني حنيفة اإلى اليمامة مفادها 
��ي��م بن  اأن��ه َخ��َرَج��ْت بنو حنيفة ب��ن جُلَ
ْعب بن علي بن بكر بن وائل يتبعون  �سَ
ال��ك��الأ، حتى قاربوا  ال��ري��ف وي��رت��ادون 
كانت عبد  ال��ذي  ال�سمت  اليمامة على 
ال��ب��ح��ري��ن،  ق��دم��ت  مل��ا  �سلكته  ال��ق��ي�����س 
ف��خ��رج ُع��َب��ْي��د ب��ن ثعلبة ب��ن ي��رب��وع بن 
منتجعا  حنيفة  ب��ن  ال����دوؤل  ب��ن  ثعلبة 
باأهله وماله، يتبع مواقع القطر حتى 
ه��ج��م ع��ل��ى ال��ي��م��ام��ة، ف��ن�����زل م��و���س��ع��اً 
يقال له ق��اراُت احُلَبل، وهو من َحْجر 
اأياما، ومعه  على يوم وليلة، فاأقام بها 
ج���ار م��ن ال��ي��م��ن م��ن ���س��ع��د ال��ع�����س��رة، 
ُزَب��ْي��د، فخرج راع��ي عَبْيد  ث��م م��ن بني 
الق�سور  ف���راأى  َح��ْج��ٍر،  ق��اع  اأت���ى  حتى 
���س��اأن��اً،  اأَنّ لها  ع��رف  واأر����س���اً  وال��ن��خ��ل، 
وهي التي كانت لَط�ْسم وَجِدي�س فبادوا 
اأت��ى  حتى  ال��راع��ي  فرجع  اليمامة،  يف 
اآط��ام��اً  ع��ب��ي��داً، ف��ق��ال »واهلل اإين راأي���ت 
حملها،  ه��ذا  ِح�َساناً  واأ���س��ج��اراً  ط���واًل، 
منترثاً  وج���ده  مم��ا  معه  بالتمر  واأت���ى 
حت����ت ال���ن���خ���ل«، ف���ت���ن���اول م���ن���ه ع��ب��ي��د 
واأك����ل، وق���ال »ه���ذا واهلل ط��ع��ام طيب« 
قال  ث��م  فنحرت،  بجزر  ف��اأم��ر  واأ�سبح 
اآتيكم،  حتى  »اج��ت��زروا  وغلمانه  لبنيه 
خلفه،  ال��غ��الم  واأردف  ف��ر���س��ه،  ورك���ب 
واأخ����ذ رحم���ه ح��ت��ى اأت����ى ح��ج��را، فلما 
اأر�س  اأنها  َيُحْل عنها، وع��رف  راآه��ا مل 
لها �ساأن، فو�سع رحمه يف الأر���س، ثم 
ق�سرا  ثالثني  واحتجر  الفر�س،  دف��ع 
وث���الث���ني ح��دي��ق��ة، و���س��م��اه��ا َح���ْج���راً، 
رحمه  ركز  ثم  اليمامة،  ت�سمى  وكانت 
يف و�سطها، ورجع اإلى اأهله، فاحتملهم 
حتى اأنزلهم بها. وت�سامَعت بنو حنيفة 
وم��ن ك��ان معهم من بكر بن وائ��ل مبا 
اأ�ساب ُعَبيد بن ثعلبة فاأقبلوا، فن�زلوا 

ُقَرى اليمامة. 

حجر اليمامة
ويقدر ال�سيخ حمد اجلا�سر نزول بني 
حلجر  واتخاذهم  اليمامة،  يف  حنيفة 
وم�ستقرا  ومو�سعا  حا�سرة  اليمامة 
ب����ح����وايل م��ئ��ت��ي ���س��ن��ة ق���ب���ل ال��ب��ع��ث��ة، 
ثعلبة  بن  ُعَبيد  اأن  ذلك  على  والدليل 
ال�����ذي اح��ت��ج��ر ال���ق�������س���وَر واحل����دائ����َق 
يف َح��ْج��ر ك��م��ا ت��ق��دم ه��و الأب ال��راب��ع 
لثمامة بن اأثال بن النعمان بن َم�ْسلَمة 
اأدرك  وه��و مم��ن  ثعلبة،  ب��ن  عبيد  ب��ن 
الإ����س���الم ، ووف���د ع��ل��ى ال��ر���س��ول �سلى 
وق�سة  ي�سلم،  اأن  قبل  و�سلم  عليه  اهلل 
اإ�سالمه ذكرها املوؤرخون وموجزها اأن 
ثمامة بن اأثال بن النعمان بن م�سلمة 
بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة 

ملك اليمامة على عهد الر�سول �سلى 
اأه��ل حجر،  اهلل عليه و�سلم، وك��ان من 
وي�ساوي هوذة بن علي يف ال�سرف، عزم 
�سلى  الر�سول  قتل  على  اإ�سالمه  قبل 
ذلك  من  عمه  فمنعه  و�سلم  عليه  اهلل 
كان  حينما  ه��ذه  مبحاولته  ق��ام  ولعله 
هو وقومه بنو حنيفة يفدون اإلى مكة 
اهلل  �سلى  والر�سول  التجارة  اأو  للحج 
عليه و�سلم يدعو النا�س يف جتمعاتهم 

اإلى عبادة اهلل وحده. 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  ودع���ا 
وهو  فخرج  منه،  اهلل  ميكنه  اأن  و�سلم 
ع��ل��ى ���س��رك��ه م��ع��ت��م��را ف��دخ��ل امل��دي��ن��ة 
فاأخذ اإلى الر�سول فاأمر به فربط اإلى 
كذلك  وب��ق��ي  امل�سجد  عمد  م��ن  ع��م��ود 
اإل��ى  ف��ذه��ب  ال��ر���س��ول،  حتى عفى عنه 
حائط من حيطان املدينة، وقيل خرج 
حتى اأتى البقيع فاغت�سل وطهر ثيابه 
اإل���ى ال��ر���س��ول �سلى اهلل عليه  ث��م ج��اء 
»يا  امل�سجد وقال  و�سلم وهو جال�س يف 
اإيل  اأبغ�س  لقد كنت وما وجد  حممد 
اأب��غ�����س اإيل من  م��ن وج��ه��ك ول دي���ن 
دينك ول بلد اأبغ�س اإيل من بلدك ، ثم 
اإيل من  اأح��ب  اأ�سبحت وم��ا وج��د  لقد 
وج��ه��ك، ول دي��ن اأح��ب اإيل م��ن دينك 
ول بلد اأحب اإلى من بلدك واإين اأ�سهد 
اأن حممداً عبده  واأ�سهد  اإله اهلل  اأن ل 

ور�سوله«. 
اعتناقه لالإ�سالم طلب من  وبعد 
الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم اإم�ساء 
عمرته فكان اأول من دخل مكة ملبياً، 
ثمامة  �سباأ  وقالت  قري�س  به  و�سمعت 
اأ�سلمت  ولكنني  �سباأت  ما  »واهلل  فقال 
واآمنت به«، وحتقيقاً  و�سدقت حممداً 
ل�سدق اإ�سالمه اأ�سهم يف ح�سار قري�س 
»ول  ق��ال لهم  ال�سرك حني  وه��ي على 
اليمامة  اإليكم حبة من  ت�سل  واهلل ل 
اهلل  ر���س��ول اهلل �سلى  فيها  ي���اأذن  حتى 
ع��ل��ي��ه و���س��ل��م« ث���م خ���رج اإل����ى ال��ي��م��ام��ة 
�سيئاً  م��ك��ة  اإل����ى  ي��ح��م��ل��وا  اأن  فمنعهم 
الر�سول  اإل���ى  وكتبوا  قري�س  فجهدت 
اإل���ى  اأن ي��ك��ت��ب  ب��اأرح��ام��ه��م  ي�����س��األ��ون��ه 
ففعل  الطعام  حمل  لهم  يخلي  ثمامة 
ذلك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. 

اأ�ستاأذن  ثمامة  اأن  الكالعي  وذك��ر 
ال��ر���س��ول ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م ب���اأن 
اأث��اًل يف  بني ق�سر، لأنهم قتلوا  يغزو 
اإلى  وبعث  فغزاهم  له  ف��اأذن  اجلاهلية 

الر�سول باخلم�س. 
و�سار ثمامة عامال للر�سول �سلى 
اليمامة.    حجر  على  و�سلم  عليه  اهلل 
وثبت ثمامة على اإ�سالمه حني ظهرت 
ال�������ردة ون�������س���ح ق���وم���ه ب���ال���ث���ب���ات ع��ل��ى 
نبيان  يجتمع  »اإن����ه ل  وق���ال  الإ����س���الم 
ل  اهلل  ر�سول  حممدا  واإن  واح��د  باأمر 

نبي بعده ول نبي ي�سرك معه«. 
�سلى  ل��ل��ر���س��ول  ع��ام��ال  وب�سفته 
اليمامة  ح��ج��ر  ع��ل��ى  و���س��ل��م  عليه  اهلل 
فقد بعث الر�سول اإليه فرات بن حيان 
لأن��ه  م�سيلمة  ب��ق��ت��ال  ي��اأم��ره  العجلي 
بلغ الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ردة 

م�سيلمة وخروجه. 
ومل�����ا غ���ل���ب م�����س��ي��ل��م��ة ع���ل���ى ح��ج��ر 
اليمامة كتب ثمامة اإلى الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم يخربه بغلبة م�سيلمة 
ع��ل��ى ح��ج��ر، واأن����ه خ���رج مب��ن م��ع��ه من 

امل�سلمني عنها. 
وك��ان��ت ن��ه��اي��ة ث��م��ام��ة، ر���س��ي اهلل 
عنه، اأن قتل بعد اأن ا�سرك مع العالء 
ب���ن احل�����س��رم��ي يف ف���ك احل�����س��ار عن 
ع��ام 11ه�����/632م،  امل�سلمني يف ج��واث��ي 
اهلل  ر�سي  الوليد  بن  خالد  مع  و�سهد 
يف  م�سيلمة  �سد  اليمامة  معركة  عنه 

ال�سنة الثانية ع�سرة من الهجرة.
��اع��َة  ملُ��َجّ ال��راب��ع  الأب  ه��و  وعبيد   
�ُسْلِمي بن زيد بن عبيد  ُم��َرارة بِن  بن 

 صدر أمر ملكي لإلعالن عن توحيد البالد وتسميتها باسم »المملكة العربية السعودية« اعتبارا من الخميس 
21 جمادى األولى 1351 الموافق 23 سبتمبر 1932.

راسخة  دولة  وتأسيس  البالد  توحيد  إلى  الرامية  العظيمة  عبدالعزيز  الملك  اإلعالن جهود  وتوج هذا 
تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة، وتم تحديد 23 سبتمبر ليصبح اليوم الوطني 
للمملكة، وبهذا اإلعالن تم تأسيس المملكة العربية السعودية التي أصبحت دولة عظيمة في رسالتها 

وإنجازاتها ومكانتها اإلقليمية والدولية.
»آفاق« تفرد صفحات خاصة بمناسبة اليوم الوطني للتذكير بتاريخ المملكة العربية السعودية والمراحل 

التي مرت بها حتى أضحت دولة عظيمة بفضل اهلل ثم بفضل قياداتنا الرشيدة ورجالها األوفياء.
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بن ثعلبة، وهو من روؤ�ساء بني حنيفة 
النبي  ع��ل��ى  ف��ي��ه��م، وف���د  ال����راأي  وذوي 
�سلى اهلل عليه و�سلم ومعه اأبوه ُمَرارة، 
فاأقطعه عليه ال�سالة وال�سالم الَغْورة 
وُغ��َراَب��َة واحُل��َب��ل، وكتب له كتابا، وله 
دة م��ع خ��ال��د ب��ن الوليد  اأخ��ب��ار يف ال����ِرّ
ر���س��ي اهلل ع��ن��ه، وت����زوج خ��ال��د اب��ن��ت��ه، 
وعا�س اإلى اأيام معاوية بن اأبي �سفيان 
ر�سي اهلل عنه، وله �سعر واأق��وال فيها 

حكم.  
وب��ن��و ح��ن��ي��ف��ة اع��ت��ن��ق��وا الإ����س���الم 
وان���������س����ووا حت����ت راي����ت����ه ف���ك���ان م��ن��ه��م 

املجاهدون ورواة احلديث.

جد آل سعود إلى نجد
املنطقة  الأخ��ي�����س��ري��ون  ع��ن��دم��ا ح��ك��م 
الهجري  ال��ث��ال��ث  ال��ق��رن  منت�سف  يف 
حنيفة  بنو  تفرق  امل��ي��الدي(،  )التا�سع 
وحت�سروا  العربية  اجلزيرة  اأنحاء  يف 
يف ع����دد م���ن امل��ن��اط��ق م��ن��ه��ا اأ����س���اخ يف 
بع�سهم،  ب��ه��ا  �سكن  ال��ت��ي  ع��ال��ي��ة جن��د 
عندما  بطوطة  اب��ن  ال��رح��ال��ة  وي��ذك��ر 
زار اليمامة اأنه كان يحكمها طفيل بن 
غامن من بني حنيفة واأنه حج معه يف 

جمع وكان ذلك يف عام 732ه�.
ويف عام 850ه� )1446م( انتقل جد 
من  باأ�سرته  امل��ري��دي  م��ان��ع  �سعود،  اآل 
العار�س  اإلى  العربية  اجلزيرة  �سرقي 
يف جند بدعوة من ابن عمه »ابن درع« 
�ساحب حجر واجلزعة »الذي منحهم 
مو�سعي »املليبيد« و«غ�سيبة« فا�ستقر 
بعد  واأ�سبحتا  واأ���س��رت��ه،  م��ان��ع  فيهما 
ذلك مناطق عامرة بال�سكان والزراعة. 
واأن�������س���اأ م��ان��ع يف ه��ذي��ن امل��ك��ان��ني 
ب��ل��دة ق��وي��ة ���س��م��ي��ت ب��ال��درع��ي��ة ن�سبة 

واأخ����ذت مكانها يف قلب  ال����دروع،  اإل���ى 
اإمارة  اأ�سبحت  حتى  العربية  اجلزيرة 

معروفة. 

إمارة الدرعية
اإم��ارة  ربيعة بن مانع يف  اأ�سرة  ا�ستمرت 
الدرعية اإلى اأن تولى �سعود ابن حممد 
بن مقرن عام 1132ه��� وبعد وفاته ليلة 
عيد الفطر ع��ام 1137ه���� تولى زي��د بن 
اآل ربيعة، فرة  اأ�سرة  مرخان، وهو من 
ت��ق��ل ع���ن ال�����س��ن��ت��ني، ح��ي��ث ت��ول��ى ب��ع��ده 
اأ�سبح  ال��ذي  �سعود،  ب��ن  الأم���ر حممد 

ي��ل��ق��ب ف��ي��م��ا ب��ع��د ب����الإم����ام وذل�����ك ع��ام 
البالد  الإم���ام  وق���اد  )1725م(.  1139ه���� 
املنطقة،  ت��اري��خ  اإل��ى مرحلة ج��دي��دة يف 
ح��ي��ث جن���ح يف ت��اأ���س��ي�����س دول�����ة وا���س��ع��ة 
ال��ن��ف��وذ.   وم���ن ه���ذا ال�����س��رد، يتبني اأن 
اإل��ى زمن  اآل �سعود ممتد بجذوره  حكم 
بعيد يف قلب اجلزيرة العربية، ومرتبط 
عراقة  يف  يتمثل  وم��ا���س  عريق  بتاريخ 

الأ�سرة احلاكمة وقدم تاريخها. 

الدولة السعودية األولى
ك���ان���ت م��ن��ط��ق��ة اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة يف 

اأوائ�����ل ال���ق���رن ال������12 ال��ه��ج��ري )ال�����18 
امليالدي( تعي�س يف حالة من الفو�سى 
اإلى  اإ�سافة  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  وعدم 
انت�سار  ب�سبب  ال��دي��ن��ي  ال����وازع  �سعف 
البدع واخلرافات، وقد و�سف املوؤرخون 
احل���ال���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ال��ع��رب��ي��ة يف تلك  م��ن��ط��ق��ة اجل����زي����رة 
الفرة بالتفكك وانعدام الأمن وكرثة 

الإمارات املتناثرة واملتناحرة. 
ويف عام 1157ه� )1744م( تاأ�س�ست 
ال��دول��ة ال�����س��ع��ودي��ة الأول����ى ع��ن��دم��ا مت 
ال���ل���ق���اء ال���ت���اري���خ���ي يف ال���درع���ي���ة بني 

اأمرها الإمام حممد بن �سعود وال�سيخ 
حممد بن عبدالوهاب وتبايعا على اأن 
الإ�سالحية  ال��دع��وة  �سبيل  يف  يعمال 
عز  اهلل  كتاب  على  والقائمة  ون�سرها 
وج����ل و���س��ن��ة ن��ب��ي��ه حم��م��د ���س��ل��ى اهلل 
الأ�سا�س  هو  ذلك  واأ�سبح  و�سلم،  عليه 
ال�سعودية  ال��دول��ة  عليه  ق��ام��ت  ال���ذي 
اجلزيرة  قلب  يف  الدرعية  وعا�سمتها 

العربية.
ال�سعودية  ال��دول��ة  اأئ��م��ة   ومت��ك��ن 
الأولى من توحيد معظم مناطق �سبه 
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ون��ق��ل��ه��ا اإل����ى عهد 

جديد ات�سم بال�ستقرار وانت�سار الأمن 
وتطبيق ال�سريعة الإ�سالمية يف نواحي 

احلياة كافة. 
ال�سعودية  ال��دول��ة  لقيام  ونتيجة 
الأول�������ى ظ��ه��ر ال��ك��ث��ر م���ن ال��ع��ل��م��اء، 
امل��ع��ارف وال��ن��واح��ي العلمية  وازده����رت 
والق���ت�������س���ادي���ة، واأن�������س���ئ ال��ع��دي��د من 

املوؤ�س�سات والنظم الإدارية. 
واأ����س���ب���ح���ت ال����دول����ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الأول��ى تتمتع مبكانة �سيا�سية عظيمة 
الإ�سالمية،  ومبادئها  لقوتها  نتيجة 
و�سيا�سة  اجل��غ��راف��ي��ة،  رقعتها  وات�����س��اع 
ن�سرة  على  واملعتمدة  املتزنة  حكامها 
املجتمع  وخ���دم���ة  الإ����س���الم���ي  ال���دي���ن 

والرقي مب�ستواه احل�ساري. 
وك����ان ان��ت��ه��اء ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الأول���ى ع��ام 1233ه���� )1818م ( نتيجة 
ل���ل���ح���م���الت ال���ت���ي اأر����س���ل���ت���ه���ا ال���دول���ة 
م�سر،  يف  واليها  طريق  عن  العثمانية 
التي  با�سا  اإبراهيم  حملة  اآخ��ره��ا  ك��ان 
مت��ك��ن��ت م���ن ه����دم ال���درع���ي���ة وت��دم��ر 
الدولة  البلدان يف مناطق  العديد من 
اجل��زي��رة  اأن��ح��اء  يف  الأول����ى  ال�سعودية 

العربية. 

الدولة السعودية الثانية
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ال����دم����ار واخل������راب 
ال��ذي خلفته ق��وات حممد علي بقيادة 
اإب����راه����ي����م ب���ا����س���ا يف و����س���ط اجل���زي���رة 
ال��ع��رب��ي��ة وه��دم��ه��ا ال��درع��ي��ة وت��دم��ر 
ال��ك��ث��ر م��ن ال��ب��ل��دان واإ���س��اع��ة اخل��وف 
اأنها  اإل  العربية،  اجل��زي��رة  ن��واح��ي  يف 
مقومات  على  الق�ساء  م��ن  تتمكن  مل 
الدولة ال�سعودية، حيث ظل الأهايل يف 
البادية واحلا�سرة على ولئهم لأ�سرة 

حكام الدولة 
السعودية األولى  

• الإمام حممد بن �سعود
بن مقرن

1157-1179 ه�
) 1744-1765م(.  

• الإمام عبدالعزيز
بن حممد بن �سعود 

1179- 1218ه� 
1765-1803م(.  

• الإمام �سعود بن عبدالعزيز
بن حممد بن �سعود

1218-1229ه�
)1803-1814م(  

• الإمام عبداهلل بن �سعود
بن عبدالعزيز بن حممد
بن �سعود 1229-1233ه� 

)1814-1818م(.  

حكام الدولة 
السعودية الثانية 

• الإمام تركي بن عبداهلل
بن حممد بن �سعود

1249-1240
)1824-1834م(  

• الإمام في�سل بن تركي
الفرة الأولى:

1250-1254ه�
)1834-1838م(.  

الفتة الثانية:
1259-1282ه�

)1843- 1865م(.  
• الإمام عبداهلل

بن في�سل بن تركي
 الفرة الأولى:

1282-1288ه�
)1865-1871م(
الفرة الثانية:

1293-1305ه�
)1876-1887 م( 

• الإمام �سعود
بن في�سل بن تركي
1288-1291ه�

)1871-1875م( 
• الإمام عبدالرحمن

بن في�سل بن تركي
 الفرة الأولى:

1291-1293ه�
)1875-1876م( 
الفرة الثانية:
1307 - 1309ه�

)1889-1891م( 

ألقاب الملك 
عبدالعزيز

لقب امللك عبدالعزيز يف عهده 
اإلى لقب »الإم��ام« بعدد  اإ�سافة 

من الألقاب منها:
• اأمر جند ورئي�س 

ع�سائرها 1319ه� 
)1902م(. 

• �سلطان جند 1339ه� 
)1921م(. 

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

• ملك احلجاز و�سلطان 
جند وملحقاتها 1345ه� 

)1926م(. 
• ملك احلجاز وجند 

وملحقاتها 1345ه� 
)1927م(. 

• ملك اململكة العربية 
ال�سعودية 1351ه� 

)1932م(. 

مناطق وحدها
الملك عبدالعزيز 

وا�سل  ال��ري��ا���س  ا���س��رداد  بعد 
مدة  كفاحه  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
ت��زي��د ع��ل��ى 30 ع��ام��ا م��ن اأج��ل 
ت���وح���ي���د ال����ب����الد، ومت���ك���ن م��ن 
توحيد العديد من املناطق من 

اأهمها: 
• جنوب جند و�سدير 

والو�سم 1320ه� )1902م(.  
• الق�سيم 1322ه� 

)1904م(. 
• الأح�ساء 1331ه� 

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

• منطقة احلجاز عامي 
1343ه�  و 1344ه� 

)1925م(
• منطقة جازان ا�ستكمل 

توحيدها يف 1349ه� 
)1930م(. 
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اآل �سعود التي اأ�س�ست الدولة ال�سعودية 
الأولى، وتقديرهم ملعاملتهم وقيادتهم 
احل���ك���ي���م���ة، وم���ن���ا����س���رت���ه���م ل���ل���دع���وة 
نهاية  ال�سلفية، فلم مي�س عامان من 
ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة الأول�����ى اإل وع���اد 
الظهور من  اإل��ى  �سعود  اآل  م��ن  ال��ق��ادة 
جديد لإعادة تكوين الدولة ال�سعودية 

الثانية.
وك����ان����ت اأول�������ى حم���اولت���ه���م ع���ام 
ح�����اول  ع���ن���دم���ا  )1820م(  1235ه����������� 
اإع��ادة احلكم  الإم��ام م�ساري بن �سعود 
حماولته  لكن  الدرعية،  يف  ال�سعودي 
ت��ت��ج��اوز  اإل م���دة ق�����س��رة مل  ت���دم  مل 
ب�سعة اأ�سهر، ثم تلتها حماولة ناجحة 
ق���اده���ا الإم�����ام ت��رك��ي ب���ن ع���ب���داهلل بن 
حممد بن �سعود عام 1240ه� )1824م( 
ال�سعودية  ال��دول��ة  ت��اأ���س��ي�����س  اإل���ى  اأدت 

الثانية وعا�سمتها الريا�س. 
وا����س���ت���م���رت ال����دول����ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ذاتها  وال��رك��ائ��ز  الأ���س�����س  على  الثانية 
ال�سعودية  ال��دول��ة  عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
الأول���������ى م����ن ح���ي���ث اع���ت���م���اده���ا ع��ل��ى 
الإ����س���الم، ون�����س��ر الأم����ن وال���س��ت��ق��رار، 
وكانت  الإ�سالمية.  ال�سريعة  وتطبيق 
لتلك  م�سابهة  واملالية  الإداري��ة  النظم 
التي كانت يف الدولة ال�سعودية الأولى، 
ظل  يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  ازده�����رت  ك��م��ا 

الدولة ال�سعودية الثانية. 
غ��ادر  )1891م(  1309ه�����  ع���ام  ويف 
الإم������ام ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ف��ي�����س��ل بن 
اخلالفات  ح��دوث  اإث��ر  الريا�س  تركي 
ب���ني اأب���ن���اء الإم�����ام ف��ي�����س��ل ب���ن ت��رك��ي، 
و�سيطرة حممد بن ر�سيد حاكم حائل 
عليها. وبذلك انتهت الدولة ال�سعودية 

الثانية. 

توحيد المملكة
يف اخل��ام�����س م���ن ����س���وال ع���ام 1319ه����� 
امللك  مت��ك��ن   ،1902 ي��ن��اي��ر   15 امل��واف��ق 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�سل 
اآل �سعود من ا�سرداد الريا�س والعودة 
باأ�سرته اإليها لكي يبداأ �سفحة جديدة 

من �سفحات التاريخ ال�سعودي.
ويعد هذا احلدث التاريخي نقطة 
املنطقة نظرا  ت��اري��خ  ك��ب��رة يف  حت��ول 
�سعودية  دول���ة  ق��ي��ام  م��ن  اإليها  اأدى  مل��ا 
ح��دي��ث��ة مت��ك��ن��ت م���ن ت��وح��ي��د معظم 
اأجزاء �سبه اجلزيرة العربية، وحتقيق 
�ستى  وا���س��ع��ة يف  اإجن�������ازات ح�����س��اري��ة 

املجالت. 
عبدالعزيز  للملك  ت��وف��رت  ولقد 
ال�سفات القيادية العظيمة التي مكنته 
م���ن ح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ة ت��اأ���س��ي�����س دول���ة 
اأم�س احلاجة  حديثة كانت املنطقة يف 
اإليها، فقد عرف عن امللك عبدالعزيز 
مت�سكه بالعقيدة ودفاعه عنها واإميانه 
�سرع  وتطبيق  وج��ل  عز  بربه  ال�سديد 
اهلل يف ج��م��ي��ع ج���وان���ب احل���ي���اة، وم��ن 
واأ���س��رت��ه وحمبته  ب��وال��ده  ب��ره  �سفاته 
وفرو�سيته  و�سجاعته  وال��ع��ل��م  للخر 

وكرمه العظيم. 
وامل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز رج���ل متعدد 
امل��واه��ب وال�����س��ف��ات ح��ي��ث ا���س��ت��ط��اع اأن 
ي��وح��د ب��ل��دان��ا وق��ب��ائ��ل و���س��ع��وب��ا، واأن 
منطقة  يف  وال���س��ت��ق��رار  الأم����ن  ين�سر 
اإميانه باهلل  اأهم خ�ساله  �سا�سعة ومن 
قبل كل �سيء ونبل هدفه الذي اعتمد 
اأب��ن��اء  ث��م على  ع��ز وج��ل  فيه على اهلل 
�سخ�سيته  وق�����وة  حت��ق��ي��ق��ه  يف  ���س��ع��ب��ه 
املتميزة،  وحكمته  القيادية  وموهبته 
املكاره  على  �سربه  اأي�سا  �سفاته  ومن 
واإن�سانيته ورحمته بالنا�س رغم قوته، 

وعفوه عند املقدرة.
عبدالعزيز  امل��ل��ك  ع��ن  ع��رف  كما 
اأنه مل يحقد على اأحد حتى جتاه من 
اإليه، بل متكن  اأ�ساء  اأو  نا�سبه العداء 

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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م���ن حت��وي��ل خ�����س��وم��ه اإل����ى اأ���س��دق��اء 
خمل�سني وعاملني له. 

وي���ع���د ا������س�����رداد ال���ري���ا����س م��ن 
اأع���ظ���م الأح��������داث ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي 
ال�سخ�سية  قوة  عالمات  فيها  ظهرت 
وح�سن القيادة لدى امللك عبدالعزيز 

واخلربة التي اكت�سبها بنف�سه. 

إعالن توحيد المملكة
واليوم الوطني

امل��واف��ق  الأول����ى 1351  يف 17 ج��م��ادى 
ملكي  اأم���ر  ���س��در   ،1932 �سبتمرب   19
لالإعالن عن توحيد البالد وت�سميتها 
ب��ا���س��م »امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة« 
اع���ت���ب���ارا م���ن اخل��م��ي�����س 21 ج��م��ادى 
�سبتمرب   23 امل����واف����ق   1351 الأول�������ى 
ج��ه��ود  الإع��������الن  ه�����ذا  وت������وج   .1932
الرامية  العظيمة  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
اإل����ى ت��وح��ي��د ال���ب���الد وت��اأ���س��ي�����س دول���ة 
را����س���خ���ة ت���ق���وم ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اأح���ك���ام 
ال�سريفة،  ال��ن��ب��وي��ة  وال�����س��ن��ة  ال���ق���راآن 
ومت حتديد 23 �سبتمرب لي�سبح اليوم 
مت  الإع��الن  وبهذا  للمملكة،  الوطني 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  تاأ�سي�س 
التي اأ�سبحت دولة عظيمة يف ر�سالتها 
واإجن����ازات����ه����ا وم��ك��ان��ت��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية. 

التأسيس والبناء
ب����داأت م��راح��ل ال��ت��اأ���س��ي�����س وال��ب��ن��اء يف 
ع��ه��د امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ن��ذ دخ��ول��ه 
حيث   ،)1902(  1319 ع���ام  ال��ري��ا���س 

ت�����رك�����زت ع���ل���ى اجل�����وان�����ب ال���دي���ن���ي���ة 
والقت�سادية  والع�سكرية  والإداري�����ة 
والج����ت����م����اع����ي����ة وال����ث����ق����اف����ي����ة. وق���د 
من  ال��ع��دي��د  عبدالعزيز  امل��ل��ك  اأ���س�����س 
املجال�س  م��ن��ه��ا:  الإداري�����ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
وجمل�س  الوكالء،  وجمل�س  الإداري���ة، 
ورئا�سة  املقاطعات،  واإدارة  ال�����س��ورى، 
ووزارات  ال�سرعية،  واملحاكم  الق�ساء 
اخل�����ارج�����ي�����ة، وامل�����ال�����ي�����ة، وال������دف������اع، 
وامل��وا���س��الت، وال�����س��ح��ة، وال��داخ��ل��ي��ة، 
وم��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ال�����س��ع��ودي 
والإدارات  ال����������وزارات  م����ن  وغ����ره����ا 

املتعددة. 
ك�����م�����ا �����س����م����ل����ت ع�����ن�����اي�����ة امل����ل����ك 
عبدالعزيز يف جمال التنظيم، تطوير 
اأمر  اخلدمات املقدمة للحجاج، حيث 
بتو�سعة احلرمني ال�سريفني وتاأ�سي�س 
املديرية العامة للحج واإن�ساء املحاجر 
ال�سحية والطرق وو�سائل املوا�سالت 
امللك  اأن�����س��اأ  اآخ��ر حياته  امل��ت��ع��ددة. ويف 
ال������وزراء ليكون  ع��ب��دال��ع��زي��ز جم��ل�����س 
خامتة اإجنازاته الإدارية والتنظيمية.

إنجازات الملك عبدالعزيز
امللك عبدالعزيز،  اإجن���ازات  اأب���رز  م��ن   
ت���وط���ني ال���ب���ادي���ة، وت��اأ���س��ي�����س ال��ه��ج��ر 
الذي نتج عنه تكوين مناطق ا�ستقرار 
ع���دي���دة يف اأن���ح���اء امل��م��ل��ك��ة ل��ع��دد من 
القبائل التي اجته اأفرادها اإلى اأعمال 
ال��زراع��ة وال��ت��ج��ارة واإح��ي��اء الأرا���س��ي 
ال���ت���ي ا����س���ت���ق���روا ب��ه��ا ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت 

حوا�سر مزدهرة.

 وي���ع���د م�������س���روع ال���ت���وط���ني ه���ذا 
بالتطور  املتعلقة  امل�سروعات  اأب��رز  من 
الج��ت��م��اع��ي يف امل��ن��ط��ق��ة ال����ذي حقق 
نتائج عظيمة يف حياة املجتمع البدوي 

ويف ازدهار املنطقة عمرانيا و�سكانيا. 
والبناء  التاأ�سي�س  مالمح  وم��ن   
يف عهد امللك عبدالعزيز، غر�سه مبداأ 
النا�س  اأق��ب��ل  حيث  للجميع  امل�����س��ارك��ة 
معه  للم�ساركة  اأنف�سهم  جتهيز  على 
يف ت��وح��ي��د ال��ب��الد اإمي��ان��ا بنبل ه��دف 
عبدالعزيز يف التوحيد ونبذ الفو�سى، 
ومن نتائج هذه الظاهرة تلك الوحدة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ب����ني اأب����ن����اء امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ي 
اإلى  �سهدتها البالد ول تزال ت�سهدها 

اليوم. 
بالتعليم،  عنايته  اإجن��ازات��ه،  ومن 
ون�سر املعرفة من خالل ت�سجيع طالب 
ال��ع��ل��م، وت��اأ���س��ي�����س امل���دار����س واإ����س���دار 
املوؤلفات  ون�سر  بها،  اخلا�سة  الأنظمة 
وتوزيعها ، وانطالقا من حر�س امللك 
ال�ستزادة  على  ال�سخ�سي  عبدالعزيز 
م����ن م���ن���اه���ل ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة، ق���ام 
وموؤ�س�ساته،  التعليم  تطور  بت�سجيع 
واإن���������س����اء امل���ك���ت���ب���ات واإت�����اح�����ة ال��ك��ت��ب 
للجميع. وتعد مكتبة امللك عبدالعزيز 
اخلا�سة واملحفوظة اليوم يف دارة امللك 
التي  واملوؤلفات  بالريا�س  عبدالعزيز 
اأن��ح��اء  يف  ج��الل��ت��ه  نفقة  ع��ل��ى  طبعت 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س��الم��ي وظ��ه��ور 
امل��دار���س وازده���ار احل��رك��ة العلمية يف 
عناية  على  الأدل���ة  اأب���رز  م��ن  املنطقة، 
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز ب���ج���وان���ب ال��ع��ل��م 

وامل���ع���رف���ة. وك����ان ل��ل��م��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مكانة  تدعيم  يف  الأخ����رى  اإ���س��ه��ام��ات��ه 
الدولة ال�سعودية على ال�ساحة الدولة 
ال�سيا�سية والقت�سادية رغم الظروف 
باملنطقة  حتيط  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�سعبة 
يف تلك الفرة خ�سو�سا �سيطرة عدد 
من  الكثر  على  العظمى  ال���دول  م��ن 

املناطق يف العامل العربي.
ف��ق��د ك��ان��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا وال���دول���ة 
واإيطاليا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  العثمانية 
م�ساحلها  حماية  على  ب�سدة  تتناف�س 
وم��ن��اط��ق ن��ف��وذه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت حتيط 
بامللك عبدالعزيز، ف�سال عن التناف�س 
املحلي ال�سديد الذي كان ي�سكل حتديا 

اآخر للدولة ال�سعودية احلديثة.
امللك  الظروف متكن  فرغم هذه 
عبدالعزيز من انتهاج �سيا�سة خارجية 
عظيمة  مبادئ  على  اعتمدت  وا�سحة 
ت��ت�����س��ل ب����اأه����داف ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
دول��ة  تاأ�سي�س  على  ال��ق��ائ��م  ومنهجها 
اإليها،  وت�ستند  ال��دع��وة  ت�ساند  ق��وي��ة 
منطلقاتها،  �أو  حقوقها  يف  تفرط  وال 
وحت��ق��ق م�����س��ال��ح ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة 

والدول العربية والإ�سالمية.
وامل����ط����ل����ع ع����ل����ى م�����واق�����ف امل���ل���ك 
يجد  اخلارجية  و�سيا�سته  عبدالعزيز 
اأن ق�سايا العرب وامل�سلمني ا�ستحوذت 
واأخ��ذت  اهتمامه  م��ن  كبر  حيز  على 
الداخلية  اح��ت��ي��اج��ات��ه  ع��ل��ى  الأول���وي���ة 
موقف  ه��ذا  ويعك�س  دول��ت��ه  وم�سالح 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز واأب��ن��ائ��ه م��ن بعده 
جتاه الق�سية الفل�سطينية التي كانت 

اأ�سا�سيا ومهما  ول تزال ت�سكل حمورا 
يف ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
لتاأ�سي�س  عبدالعزيز  امللك  دع��م  ويعد 
ج���ام���ع���ة ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة وت���اأي���ي���ده 
ل�ستقالل العديد من الدولة العربية 
اأن ه��ذه  ����س���اه���دا ع��ل��ى  والإ����س���الم���ي���ة 
ال�سعودية  الثوابت  من  تعد  ال�سيا�سة 

اإلى اليوم. 

اقتصاد المملكة
اق��ت�����س��ادي��ا، ���س��ه��دت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة ظ���ه���ور ال���ن���ف���ط وت���ط���ور 
وازدي����اد  امل��ع��ادن  وا���س��ت��خ��راج  �سناعته 
التجارية  وال��ع��الق��ات  ال��ت��ج��ارة  حركة 

الدولية.
وا���س��ت��ف��اد امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز من 
ظهرت  التي  والتطور  التقدم  و�سائل 
اإل��ى  بجلبها  وق���ام  الغربية  ال���دول  يف 
التطور  خ��دم��ة  يف  وتوظيفها  اململكة 
احل�ساري الذي اأر�سى قواعده بف�سل 
الأخ��ذ  على  املبنية  احلكيمة  �سيا�سته 
ب��اأ���س��ب��اب احل�������س���ارة وال���ت���ق���دم �سمن 
والتقاليد  الإ�سالمية  املبادئ  معاير 
الدولة  عليها  تقوم  التي  الجتماعية 
ال�����س��ع��ودي��ة ون���ت���ج ع���ن ���س��ي��ا���س��ة امل��ل��ك 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ه�������ذه؛ ت����ط����ور ال����دول����ة 
ال�����س��ع��ودي��ة يف ���س��ت��ى م��ي��ادي��ن احل��ي��اة 
م���ع الح���ت���ف���اظ مب��ب��ادئ��ه��ا واأ���س�����س��ه��ا 
بذلك  حمققا  والجتماعية  الدينية 
الأ�سالة  ب��ني  متوازنة  معادلة  اأع��ظ��م 

واملعا�سرة. 
 وي���ع���د اإر�����س����اء الأم������ن م���ن اأه���م 

الإجن��ازات التي حتققت يف عهد امللك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، ح��ي��ث اأ���س��ب��ح��ت ال��ط��رق 
وامل������دن وال���ق���رى وال��ه��ج��ر ت��ع��ي�����س يف 
اأ�س�س امللك عبدالعزيز  اأمن دائم. كما 
الأمنية  واملوؤ�س�سات  الالزمة  الأنظمة 
وع����ل����ى راأ�����س����ه����ا ت���ط���ب���ي���ق ال�����س��ري��ع��ة 
الإ�سالمية، وردع جميع املحاولت التي 

مت�س ا�ستقرار النا�س وممتلكاتهم. 
واأ�����س����ب����ح����ت امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  ع��ه��د  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 
ذات مكانة دولية خا�سة، حيث ان�سمت 
اإلى العديد من املنظمات والتفاقيات 
ال���دول���ي���ة ن��ت��ي��ج��ة مل��وق��ع��ه��ا ال��ع��ظ��ي��م 
الدول  اأوائ��ل  من  كانت  بل  ور�سوخها، 
التي قامت بتوقيع ميثاق هيئة الأمم 
واأ�سهمت   )1945(  1364 ع��ام  املتحدة 
يف ت��اأ���س��ي�����س ال���ع���دي���د م���ن امل��ن��ظ��م��ات 
ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ت���ه���دف اإل������ى اإر�����س����اء 
الأم����ن وال���س��ت��ق��رار وال���ع���دل ال���دويل 
م��ث��ل ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف ع��ام 

 .)1945(1364

ما بعد وفاة الملك عبدالعزيز
الثاين  يف  عبدالعزيز  امللك  وف��اة  بعد 
 9 امل�����واف�����ق   1373 الأول  رب����ي����ع  م����ن 
اأبناوؤه على نهجه،  نوفمرب 1953، �سار 
والبناء  التاأ�سي�س  م�سرة  وا�ستكملوا 
وفق املبادئ ال�سامية التي ت�ستند اإليها 

الدولة ال�سعودية. 

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�سحية  للكليات  اجلامعة  وك��ي��ل  اأك���د 
اأن�����ه منذ  اآل ج��ل��ب��ان  ���س��ع��د  ب���ن  خ���ال���د 
حتت  اأجزاء اململكة،  اإع�����الن  توحيد 
قبل  ال�سعودية  العربية  اململكة  م�سمى 
86 ع��ام��ا، وه��ي تعي�س من��وا م��ط��ردا يف 

جميع جمالته دون ا�ستثناء.
وق��������ال »ل�������س���ع���وب���ة ت���غ���ط���ي���ة ك��ل 
املجالت �ساأ�سر اإلى جمالني اأولوتهما 
وه���ي  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا  الدولة اهتمامها 
م��ازال��ت يف م��رح��ل��ة ال��ت��اأ���س��ي�����س، اإمي��ان��ا 
باأهميتهما وكونهما العن�سرين الأقرب 
اإلى احتياجات املواطنني، واأكرث اأثرا يف 
الإنفاق  يتجاوز  اإذ  الأخ��رى،  القطاعات 
عليهما اأكرث من 180 مليار ريال �سنويا، 
وو�سعت الأدوات واملوؤ�س�سات التي تراعي 
خدماتهما، وهما  وج����ودة  فاعليتهما 

التعليم وال�سحة«.

عبر عدد من وكالء وعمداء الجامعة عن سعادتهم بالذكرى 86 لليوم الوطني، ووصفوه بأنه يوم مجيد وذكرى عزيزة سجلها التاريخ بأحرف من ذهب، وعددوا 
اإلنجازات التي تحققت منذ إعالن الملك عبدالعزيز توحيد المملكة، خاصة في مجال التعليم العالي والتطور واالهتمام الكبير الذي حظي به.

سعيد العمري - عبدالعزيز رديف

وكالء وعمداء 
الجامعة: 

حفظ اهلل وطننا 
وأبناءه ووالة أمره 

من كل مكروه
وكل عام ووطنا بخير

واأ�ساف »بلغ عدد املدار�س ع�سرات 
التعليمية  املن�ساآت  اإل��ى  اإ�سافة  الآلف، 
ال���ع���ام  ال���ق���ط���اع���ني  وال����ت����دري����ب����ي����ة يف 
واخل��ا���س، واأك��رث من 5 ماليني طالب 

وطالبه، اإ�سافة اإلى برامج البتعاث«.
 وت���اب���ع »ي��ن��م��و ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي 
جنبا اإلى جنب مع قطاع التعليم، فمنذ 
اإن�ساء م�سلحة ال�سحة العامة ومدر�سة 
1344ه����  ع��ام  امل��ك��رم��ة  مبكة  التمري�س 
وم�ستمرا، لتبلغ  مت�سارعا  �سهد  منوا 
حت��وي   500 ح����وايل  امل�ست�سفيات  ع���دد 
اأكرث من 65000 �سرير واأكرث من 1300 
مركز رعاية �سحية اأولية وحوايل 300 

مركز للهالل الأحمر، 
وم���راع���اة ل��ل��ح��اج��ة  اإل����ى ال��ت��و���س��ع 
يف اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة واك������ب ذل���ك 
ليبلغ  ال�سحي،  التعليم  يف  ه��ائ��ل  من��و 
ع������دد خم�����رج�����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����س��ح��ي 
خمتلف  يف  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن   67000
الخ��ت�����س��ا���س��ات ال�����س��ح��ي��ة، م���ن خ��الل 
الأ�سنان  و 16 كلية لطب  33 كلية طب 
كلية متري�س   12 و  كلية �سيدلة   17 و 
التطبيقية،  الطبية  للعلوم  كلية   20 و 
وب��ل��غ��ت ب���رام���ج ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
ال��ت��خ�����س�����س��ات  يف امل���ج���ال ال��ط��ب��ي 76 
ب��رن��اجم��ا، ب��ل��غ ع���دد خم��رج��ات��ه��ا 7500 
م��واط��ن وم��واط��ن��ة، مم��ا ان��ع��ك�����س على 
وه��و  للمملكة  ال��ع��ام  ال�سحي  ال��و���س��ع 
ت�سنيف  ل��ي�����س��ل  الأ����س���ا����س���ي،  ال���ه���دف 
العامل،  ال� 16 على م�ستوى  اإلى  اململكة 
وزاد متو�سط العمر املتوقع من 54 اإلى 
75 �سنة، وانخف�ست الأمرا�س ال�سارية 

وامل�ستوطنة.
وكل هذه التطورات تعترب ا�ستثناء 
يف فرة ق�سرة من عمر الدول  حفظ 
اأم��ره من كل  اهلل وطننا واأب��ن��اءه وولة 

مكروه، وكل عام ووطنا بخر«.

 
اأك���د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا 
ال���ي���وم  اأن  م���اج���د احل����رب����ي  ال���دك���ت���ور 
ع���ام يوما  ك��ل  ي��ط��ل علينا يف  ال��وط��ن��ي 
حم���ف���ورا يف ذاك������رة ال���ت���اري���خ، ووق��ف��ة 
القيم  ك��ل  الأج��ي��ال  فيها  تعي  عظيمة 
وامل���ف���اه���ي���م وال���ت�������س���ح���ي���ات واجل���ه���ود 
املبذولة، يوم اجتهت فيه اأنظار العامل 
التوحيد،  راي��ة  اأم��ة توحدت حتت  نحو 
املوحد  امللك  �سفحات م�سيئة �سطرها 
عبدالعزيز  امللك  العظيم  الكيان  لهذا 
اهلل  - طيب  �سعود  اآل  بن عبدالرحمن 

ثراه- عام 1351 ه�.
فرحا  تفي�س  م�ساعرنا  »اإن  وق��ال 
وفخرا يف هذا اليوم املجيد من كل عام، 
اإخال�س  ُتكنه �سدورنا من  لنعرب عما 
ونتابع  امل��ب��ارك��ة،  الر�����س  ل��ه��ذه  وولء 

م�سرة النه�سة العمالقة التي عرفها 
الوطن ويعي�سها يف كافة املجالت حتى 
غدت اململكة ويف زمن قيا�سي يف م�ساف 
كثر  على  تتميز  ب��ل  املتقدمة،  ال���دول 
من الدول بالقيم واملبادئ امل�ستمدة من 

الدين احلنيف«.
 واأ������س�����اف »ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ي���وم 
الوطن والفخر  لالعتزاز مبا�سي هذا 
م�سرق،  مل�ستقبل  والتطلع  ب��ح��ا���س��ره، 
وبرنامج   ،2030 اململكة  روؤي���ة  وتعترب 
ال����ل����ذان   ،2020 ال����وط����ن����ي  ال����ت����ح����ول 
���س��اح��ب  ال���ع���ه���د  ويل  ويل  اأع���ل���ن���ه���م���ا 
ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان 
مهمتني  وث��ي��ق��ت��ني  ع���ب���دال���ع���زي���ز،  ب���ن 
يف ت���اري���خ ال���وط���ن، وجت�����س��ي��دا واق��ع��ي��ا 
ل����روؤي����ة خ������ادم احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
وال�سعب  ال��ق��ي��ادة  لتطلعات  وتطبيقا 
امل��ع��ط��اء، يف  ببلدنا  ل��ل��رق��ي والزده������ار 
وال�سيا�سية  القت�سادية  املجالت  كافة 

والعلمية والإن�سانية«.
املنا�سبة  ه���ذه  اأن���ه يف  اإل���ى  واأ����س���ار 
ال��ع��ظ��ي��م��ة واح��ت��ف��ال امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
)86(، يرفع  الوطني  باليوم  ال�سعودية 
اإل��ى  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
مقام �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
حفظه اهلل، وويل عهده الأمني �ساحب 
نايف  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�سمو 
اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ال���ع���ه���د  ويل  وويل 
امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل.
لنا  يحفظ  اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل  و���س��األ 
علينا  ي��دمي  واأن  اأم��رن��ا،  وولة  وطننا 
نعمة الأمن والأمان يف هذه البالد، اإنه 

القادر على ذلك.

 
اأو�سح وكيل جامعة امللك خالد لكليات 
البنات الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن دعجم 
اأن ذكرى اليوم الوطني لبالدنا الغالية 
حت��ل يف غ��رة امل��ي��زان وه��و ال��ي��وم الأغ��ر 
الذي يتذكر فيه املواطن ال�سعودي بكل 
التاريخية  املنا�سبة  هذه  واعتزاز  فخر 
ال�سعيدة التي مت فيها جمع ال�سمل ومل 

�ستات هذا الوطن املعطاء.
ال��وط��ن��ي،  ال���ي���وم  اأن  ال����ى  واأ�����س����ار 
ي�����وم ت���وح���ي���د ه�����ذا ال���ك���ي���ان ال��ع��م��الق 
ع��ل��ى ي��د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
منا�سبة  ث��راه،  اهلل  عبدالرحمن، طيب 
ن��ن��ق��ل م���ن خ��الل��ه��ا  اأن  غ��ال��ي��ة ي��ج��ب 
باملنجزات احل�سارية  واعتزازنا  فخرنا 
الفريدة وال�سواهد الكبرة التي اأر�ست 
م�سرق  وغ��د  زاه  حلا�سر  متينة  قاعدة 
اخلر  م�سرة  فيه  تتوا�سل  وط��ن  يف 
الوفاء  معاين  فيه  وتتج�سد  وال��ن��م��اء، 

لقادة اأخل�سوا ل�سعبهم وتفانوا يف رفعة 
كبرة  مكانة  له  اأ�سبحت  حتى  بلدهم 

بني الأمم.
ال��ذك��رى  وق����ال »مت���ر علينا ه���ذه 
�سرة  م��ن  وال���درو����س  ال��ع��رب  لن�ستلهم 
ال��ق��ائ��د ال��ف��ذ امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ذي 
ا���س��ت��ط��اع ب��ح��ن��ك��ت��ه ون���اف���ذ ب�����س��رت��ه، 
وق��ب��ل ذل��ك كله ب��اإمي��ان��ه ال��را���س��خ باهلل 
البناء  ه��ذا  اأن ي�سع قواعد  جل وع��ال، 
ال�سامخ وي�سيد منطلقاته وثوابته التي 
حا�سرنا  لتنر  منها  نقتب�س  زل��ن��ا  م��ا 
م���ا نتطلع  م���الم���ح  ب��ه��ا  ون�����س��ت�����س��رف 
الرقي  اإن �ساء اهلل، م��ن  ال��غ��د،  اإل��ي��ه يف 
من  م��ا  لكل  ال��دائ��م  �سعينا  يف  والتقدم 
���س��اأن��ه رف��ع��ة ال��وط��ن ورف��اه��ي��ة وك��رام��ة 
نن�سى  ل  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه  امل����واط����ن، 
الذين  احل���دود  على  البوا�سل  جنودنا 
ومكت�سباته  ال��وط��ن  بحماية  يقومون 

من الدعاء لهم بالن�سر والتثبيت.

 

اأك����د ���س��ع��ادة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 
احل�����س��ون اأن ح���ب ال���وط���ن وذك������راه ل 
الأر�س  البال، والوطن هو  يغيبان عن 
خرها،  من  ون��اأك��ل  عليها  نعي�س  التي 
وامل�ساحة التي ل نتنازل عنها، مهما كان 
الثمن، م�ستغال هذه الذكرى باملباركة 
من  حققته  م��ا  على  الر�سيدة  للقيادة 
الدينية  ال�سعد  جميع  على  اإجن����ازات 
والأم���ن���ي���ة وال��دف��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
اإ�سافة  وال�سحية وغرها،  والتعليمية 
اإلى العالقات املميزة مع الدول املجاورة 

والعربية والإ�سالمية وال�سديقة.

آل جلبان:
86 عاما

من النمو في 
التعليم والصحة

د. ماجد الحربي: 
مشاعرنا تفيض 

فرحا وفخرا بهذا 
اليوم المجيد

د. سعد بن دعجم:
يوم أغر لوطن 

معطاء

د. محمد الحسون:
إخالص الوطن
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ل�سكر  الفر�سة  ه��ذه  »اأن��ت��ه��ز  وق���ال   
احلدود  على  املرابطني  البوا�سل  اجلنود 
وال��ذي��ن ���س��ه��روا دف��اع��ا ع��ن ه���ذا ال��وط��ن 
�سوؤون  يرعى  لأنه  الدفاع،  ي�ستحق  الذي 
احلرمني ال�سريفني، ويقدم ل�سعبه ما ل 
تقدمه كثر من بلدان العامل من اإحقاق 
والنظر يف م�سالح  العدل  واإق��ام��ة  احل��ق 
ال�����س��ع��ب ودع����م امل���واط���ن ال���الحم���دود يف 
البلد  ه��ذا  امل��ج��الت حتى �سار  كثر من 
ال�سديق  ومق�سد  والقريب  البعيد  حلم 

والغريب«.
واأ�����س����اف »ذك������رى ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 
م�سوؤول  ك��ل  نحث  لأن  وغ���ري  تدفعني 
وحكامه  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  يخل�س  اأن  ع��ل��ى 
يظل  واأن  ال���ك���ث���ر،  ل��ن��ا  ق���دم���وا  ال���ذي���ن 
امل�سوؤول وا�سعا ن�سب عينيه اأمانة علقت 
يف عنقه وم�سلحة وطن ل ي�ساوم عليها، 
عن  وبعيدا  ال�سخ�سية،  امل�سالح  مغّيبا 

املجامالت التي ت�سر بخطة البلد«. 
ال��وط��ن  ع���ن  وغ�����ري  »ك��ت��ب��ت  وزاد 
وكل  اأع���وام  وق��ب��ل  املا�سي  ال��ع��ام  احلبيب 
ع���ام، ل��ك��ن امل��ل��ف��ت للنظر اأن���ه يف ك��ل ع��ام 
ج���دي���د ت��ت��ج��دد وهلل احل���م���د، ك��ث��ر من 
الوطن،  م�سلحة  يف  ت�سب  التي  الأ�سياء 
بعد عودته  ي��درك  البالد  خ��ارج  وامل�سافر 
ب���اأق���ل م���ن ع���ام ت��ل��ك امل��ت��غ��رات يف �ستى 
حراكا  هناك  اأن  على  يدل  مما  املجالت، 
الدولة،  �سوؤون  على  القائمني  وا�سعا من 
اأه��داف  لتحقيق  ال��زم��ن  ي�سابق  وحت��دي��ا 
جتعل اململكة رائدة يف اأغلب املجالت وقد 

حتقق واحلمد هلل كثر منها،.
ال�سعودية  العربية  واأ�ساف«اململكة 
وب���ف�������س���ل م����ن اهلل وح����ر�����س الأج����ه����زة 
الأم���ن���ي���ة وال���دف���اع���ي���ة وت���ع���اون ���س��ع��ب��ه��ا 
النبيل، اأ�سبحت يف راأ�س القائمة ملكافحة 
�سار  حتى  املجرمني  ومالحقة  الإره���اب 
هذا الوطن اآمنا ويعي�س يف رخاء ي�سرب 
به املثل، �سائال اهلل تعالى اأن يدمي عليه 

اأمنه ورخاءه«.

 

رف������ع ع���م���ي���د ������س�����وؤون اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ال����ت����دري���������س وامل������وظ������ف������ني، ال���ن���اط���ق 
الإعالمي جلامعة امللك خالد الدكتور 

حم��م��د ب���ن ح���ام���د ال���ب���ح���ري اأج��م��ل 
ال���ت���ه���اين اإل�����ى م���ق���ام خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
و�سمو ويل عهده الأمني الأمر حممد 
بن نايف بن عبدالعزيز، واإلى �سمو ويل 
�سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  العهد  ويل 
جميعا،  اهلل  حفظهم  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن 
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 

العربية ال�سعودية.
واأك�����د اأن ه���ذه ال���ذك���رى امل��ب��ارك��ة 
تاأتي يف وقت تعي�س اململكة يف ع�سرها 
الزاهي، عهد خادم احلرمني ال�سريفني 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ال���ذي 
ت�سهد فيه البالد حركة تنموية �ساملة 
دائ��م��ا ل يتوقف، واإجن���ازات  وت��ط��وي��را 
وط��ن��ي��ة ���س��اه��دة ع��ل��ى ح��ك��م��ة ال��ق��ي��ادة، 
م�سرا اإلى اأن ذكرى اليوم الوطني هي 
ق�سة كفاح وجناح، ينقلها الآباء لالأبناء 
ب��ك��ل ف��خ��ر، وف��ر���س��ة ل��ت��ذك��ر ن��ع��م اهلل 
حباها  التي  الطاهرة  البالد  هذه  على 
ا�ستعلت  زم��ن  وا���س��ت��ق��رارا يف  اأم��ن��ا  اهلل 
فيه  وا�سطربت  مكان،  كل  احل��روب يف 

ال�سيا�سات من كل حدب.
وبني املتحدث الإعالمي للجامعة 
ال���ي���وم  ذك������رى  يف  ي�����رى  امل���ن�������س���ف  اأن 
واحلكمة،  البطولة  من  ق�سة  الوطني 
�سملت  والتنمية  العطاء  من  وف�سول 
راي��ة  فجمعتها  م��ت��ن��اث��رة  ك��ان��ت  ب����الدا 
كلمة  ف��وح��دت��ه��ا  ومت�ستتة  ال��ت��وح��ي��د، 
احل�������ق، وم����ت����اأخ����رة ع����ن رك�����ب الأم�����م 
وروؤي��ة حكيمة،  وفية،  �سيا�سية  فقادتها 
بني  لبالد جمعت  اأمنوذجا  حتى غدت 
الدين  م��اأرز  فكانت  والتطور  الأ�سالة 
والإمي��������ان، وم���وط���ن ال��ت��ط��ور وال��ع��ل��م 

والإبداع.
وق������������ال ال�������دك�������ت�������ور ال����ب����ح����ري 
نه�سة  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات  »تعي�س 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ن��م��وي��ة ب��دع��م ���س��خ��ي من 
ق��ائ��د ع���رف ل��ل��ع��ل��م م��ك��ان��ت��ه ول��ط��الب��ه 
اأول��وي��ات��ه،  اأول����ى  يف  فجعلهم  قيمتهم 
املواطن  غدا  وتابع حتى  ودع��م  ف�سجع 
املحافل  يف  اأق���ران���ه  يناف�س  ال�����س��ع��ودي 
كان  وم��ا  العلمية،  وامل�سابقات  الدولية 
اأول  ل��ول توفيق اهلل  ليتم  ذل��ك  جميع 
احلكيمة  واملتابعة  ال�سخي،  الدعم  ثم 

من لدن قيادة هذا الوطن الكرمي.

اأو�سح عميد معهد الدرا�سات والبحوث 
ب���اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
امل��ج��ي��د  ال����وط����ن  ه������ذا  اأن  احل���دي���ث���ي 
ي��ح��ت��ف��ل ب����ذك����رى ت���وح���ي���ده ع���ل���ى ي��د 
عبدالعزيز  امللك  ال��ب��الد  ه��ذه  موؤ�س�س 
اهلل  طيب  �سعود،  اآل  عبدالرحمن  ب��ن 
ثراه، بعد مالحم بطولية خالدة اأعلن 
ب��ع��ده��ا يف ي����وم اخل��م��ي�����س 21 ج��م��ادى 
الأولى 1351، املوافق 23 �سبتمرب 1932، 
ال��ب��الد ُوح���دت،  اأج����زاء ه��ذه  اأن جميع 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  ا�سم  حت��ت 
واأ����س���ب���ح���ت ه����ذه امل�����س��اح��ة ال�����س��ا���س��ع��ة 
املرامية الأط��راف كيانا واح��دا، حتت 

لواء واحد، وقائد واحد. 
واأ�����س����ار اإل�����ى اأن�����ه م���ن ه��ن��ا ب����داأت 
بعد  عاما  ال�سامخ،  ال��وط��ن  ه��ذا  رحلة 
اأي��دي قادة  عام، وجيال بعد جيل، على 
متفانني  خمل�سني  �سعب  واأبناء  عظام 
و�سل  حتى  جم��ده  �سنعوا  ال��ع��ط��اء  يف 
ودوليا،  واإ�سالميا  عربيا  ال�سدارة  اإلى 
وال���ت���ق���دم يف ج��م��ي��ع م���ن���اح���ي احل���ي���اة 
وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية 

والعلمية. 
الوطني ونحن  واأ�ساف »يف يومنا 
ما زلنا بحمد اهلل، ننعم بالأمن والأمان 
وال����س���ت���ق���رار، ع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا مير 
ب��ه ال��ع��امل ب��اأ���س��ره م��ن ظ���روف �سعبة، 
وم��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط ع��ل��ى وج��ه 
اخل�سو�س، وما طراأ عليها من تغرات 
ل��ال���س��ت��ق��رار، وترب�س  ك��ث��رة وان���ع���دام 
واأهله  البلد  ه��ذا  على  واأح��ق��اد  ومكائد 
احلمد  وهلل  ب��الدن��ا  اأن  اإل  وع��ق��ي��دت��ه، 
التنمية  ط��ري��ق  يف  م�ستمرة  زال���ت  م��ا 
بكل  طريقها  ت�سق  والتطور،  والتقدم 
ا�سراتيجية  روؤي����ة  حتقيق  ن��ح��و  ث��ق��ة 
اهلل، من  ب��اإذن  �ستمكنها،   2030 �سديدة 
حتقيق امل��زي��د م��ن اأح����الم وط��م��وح��ات 

هذا الوطن املبارك«.
وق���ال »وط��ن��ن��ا ال��ي��وم ب��ح��اج��ة اإل��ى 
وقت  اأي  م��ن  اأك��رث  وت�سامننا  وحدتنا 
م�����س��ى يف ظ���ل ان���ع���دام ال���س��ت��ق��رار يف 
امل��ن��ط��ق��ة، وت��رب�����س اأع������داء ه���ذا البلد 
ويجمعنا  يظلنا  الوطن  فهذا  الطاهر، 
وي��وح��دن��ا، ل ن��ق��ول ذل���ك وح�����س��ب، بل 
اأم���ام كل  اأن��ن��ا نقف �سفا واح���دا  ن��وؤك��د 
تزعزع  اأن  �ساأنها  م��ن  التي  التحديات 

اأمننا وا�ستقرارنا ورخاءنا. 
من  ن�سنع  اأن  ن��ري��د  »ن��ح��ن  وزاد 
وطننا اأمنوذجا ي�سهم اأبناوؤه يف حتقيق 
تطلعاته وروؤيته الطموحة 2030، وهذا 
الوطن كان ول يزال و�سيظل باإذن اهلل، 
وال����ولء  وال��ت��ك��ات��ف  للتما�سك  ع��ن��وان��ا 
والتنمية،  والعطاء  للت�سامح  وم�سدرا 
العربية  لالأمتني  �ساخما  متينا  وركنا 
منظومة  يف  مهما  وكيانا  وال�سالمية، 

ال�سلم والتعاون والرخاء العاملي«.

 

والتعليم  املجتمع  خ��دم��ة  عميد  ���س��دد 
م��ب��ارك ح��م��دان على  ال��دك��ت��ور  امل�ستمر 
اأن من اأجمل الذكريات واأروع املنا�سبات 
ت���ل���ك ال���وط���ن���ي���ة ال���ت���ي ت���ذك���رن���ا ب��ع��ب��ق 
العظيم لوحدة وطنية عظيمة  التاريخ 

و�سجاعة.
اأروع من ذكرى اليوم الوطني  ول 
نفو�س  يف  جت��دد  ال��ت��ي  الغالية  لبالدنا 
الأج��ي��ال ت��اري��خ ال��وح��دة امل��ب��ارك��ة التي 
لوحتها  ور�سم  وبطولتها  اأحداثها  ق��اد 

بن  عبدالعزيز  امل��وح��د  امل��ل��ك  اجلميلة 
���س��ع��ود، ي��رح��م��ه اهلل.  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ونادى املنادي يوم فتح الريا�س: »امللك 

هلل ثم لعبدالعزيز«. 
وق�����ال »ان��ط��ل��ق��ت ���س��ف��ي��ن��ة ال��وط��ن 
ب��ق��ي��ادة رب�����ان ���س��ج��اع وب���ط���ل ف���ذ وّح���د 
املتناحرة،  القبائل  �سمل  وجمع  الأم��ة، 
وا�ستكملت  والأم�����ان.  الأم����ن  وا���س��ت��ت��ب 
امللوك  ال���ربرة  اأبنائه  قبل  م��ن  امل�سرة 
وعبداهلل،  وفهد  وخالد  وفي�سل  �سعود 
ت�ستمر  وال��ي��وم  جميعا.  اهلل  يرحمهم 
بعزم  والتنمية  والعطاء  اخلر  م�سرة 
اأكيد ورغبة ملحة يف عهد ملك احلزم 
والعزم خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز، وفقه اهلل«. 
وت��اب��ع »ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تعي�س 
تنعم  ع�سيبة،  ظ��روف��ا  ال��ب��ل��دان  بع�س 
واأمان  باأمن  بالدنا بحمد اهلل وف�سله، 
وطاعة رحمان ورغد من العي�س وفر، 
وكل اأمور املجتمع ت�سر يف رمتها املعتاد 
يخو�سون  وجنودنا  الهادئة.  ووترتها 
حربا على احلدود اجلنوبية. واحلركة 
م�ستمرة  ال��ت��ن��م��وي��ة  واخل���ط���ط  دائ���ب���ة 
 2020 الوطني  التحول  منها:  وج���ادة، 
الأي��ادي  وروؤي��ة 2030. ومن هنا ترتفع 
بال�سكر هلل رب العاملني ثم لقيادة وطننا 
ال��غ��ايل ع��ل��ى ك��ل م��ا حت��ق��ق و�سيتحقق 
ولعل  ال��ق��ري��ب.  امل�ستقبل  يف  اهلل  ب���اإذن 
الأجيال القادمة تدرك اأهمية املحافظة 
العظيمة  الوطنية  ال��وح��دة  ه��ذه  على 
وا�ستمراريتها،  �سيانتها  على  وحتر�س 
بالبعد عن الع�سبيات والقبليات واإثارة 
الإ�ساعات  ن�سر  عن  والبتعاد  النعرات، 
دع��وات  لأي  الن�سياع  وع��دم  املغر�سة، 
هدامة تريد النيل من وطننا ووحدتنا 
وقيادتنا، ولنجدد العزم والت�سميم على 
�لعمل �جلاد و�الن�ضباط و�الإخال�ص يف 

اأعمالنا واأدائها بكل اأمانة ونزاهة«.
»خ����دم����ة وط��ن��ن��ا  اأن  اإل������ى  واأ������س�����ار 
بكل  اأجله  من  والت�سحية  عنه  وال���ذود 
العز وال�سموخ  اأوتينا. دمت يا وطن  ما 
�ساخما �سموخ اجلبال على مر الأزمان، 
وحفظ اهلل قيادتك ووفقهم لكل خر، 
الكرمي.  ال�سعودي  ال�سعب  هذا  وحفظ 
وكل ذكرى �سنوية متر بك واأنت مربع 

على قمة العامل الأول«.

اأو������س�����ح ع��م��ي��د ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 
امللك  امل�سرف على كر�سي  باجلامعة، 
اأحمد  الدكتور  العلمي  للبحث  خالد 
اآل فائع اأنه ومن خالل هذه املنا�سبة 
ِنعمة  ا�ست�سعار  اجلميع  على  يجب 
اجلليلة  النِعم  من  تعد  التي  الأم��ن 
يف  ال�سعوب  على  بها  اهلُل  ُينِعم  التي 
اأوط��ان��ه��ا، م�����س��را اإل���ى اأن���ه من هذا 
الأم��ن يف  املنطلق فقد ورد م�سطلح 
الكرمية؛  القراآنية  الآي��ات  كثر من 

النعمة  اأهمية هذه  ع��ل��ى  ي���دل  مم��ا 
وِعَظم اأمرها يف اإقامة �سعائر العبادة 
عمارة  حتقيق  ويف  تعالى،  هلل  احلقة 
اأث��ر  امل��ق��اب��ل  ويف  الأر�س وازدهارها، 
ال�سعوب  ه���الك  يف  وال��ه��ل��ع  اخل����وف 

وانحالل احل�سارات.
تعالى:  قوله  تلك الآيات  وم��ن 
ْن  ن ُجوٍع َواآَمَنُهم مِّ »الَِّذي اأَْطَعَمُهم مِّ

َخْوٍف«.
ق���ال  ال�����س����ت����خ����الف  اآي��������ة  ويف 
ُ الَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم  تعالى: »َوَعَد اهللَّ
َلَي�ْسَتْخِلَفنَُّهْم  ��اِت  ��احِلَ ال�����سَّ َوَع��ِم��ُل��وا 
َكَما ا�ْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن  اْلأَْر���ِس  يِف 
��ِذي  الَّ ِديَنُهُم  َلُهْم  َنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم 
ن َبْعِد  ��ُه��م مِّ َل��نَّ َوَل��ُي��َب��دِّ َل��ُه��ْم  ��ى  اْرَت�����سَ

َخْوِفِهْم اأَْمًنا«.
ويف ح��دي��ث��ه ت��ع��ال��ى ع��ن ال��ق��رى 
قال  اهلل  باأنعم  تكفر  التي  املطمئنة 
ُ َمَثاًل َقْرَيًة  جل جالله: »َو�َسَرَب اهللَّ
ِرْزُق��َه��ا  ِتيَها  َياأْ ُمْطَمِئنًَّة  اآَِم��َن��ًة  َك��اَن��ْت 
 ِ َرَغداً ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم اهللَّ
���ْوِف  َواخْلَ ���وِع  اجْلُ ِلَبا�َس   ُ َف��اأََذاَق��َه��ا اهللَّ

َنُعوَن«. ا َكاُنوا َي�سْ مِبَ
اإبراهيم  اأبينا  اأنه يف دعوة  واأك��د 
وق��وي على  دليل كبر  ال�سالم  عليه 
اأه���م���ي���ة الأم������ن يف ح���ي���اة ال�����س��ع��وب، 
َربِّ  اإِْب��َراِه��ي��ُم  َق���اَل  »َواإِْذ  قال تعالى: 
َوَبِنيَّ  َواْجُنْبِني  اآِمًنا  اْلَبلََد  اْجَعْل هذا 

َناَم«. اأَن نَّْعُبَد اْلأَ�سْ
وم���ن امل��ل��ح��وظ يف ه���ذا ال��دع��اء 
من نبينا اإبراهيم عليه ال�سالم اأهمية 
الأمن يف حتقيق العبادة هلل �سبحانه 
م حتقيق نعمة الأمن  وتعالى؛ بل قدَّ
الأ�سنام  عبادة  جتنب  على  لالإن�سان 
املهمة بني  العالقة  يعك�س  وه��و ما   ،
الإن�����س��ان واأثره على ع��ب��ادة اهلل  اأم��ن 

تعالى وعمارة الأر�س.  
واأ�ساف »يف الواقع فاإن احلديث 
وا���س��ت��ق��راره��ا من  ال�سعوب  اأم���ن  ع��ن 
اأن الهاج�س  ذل���ك  مب��ك��ان،  الأه��م��ي��ة 
ا�ستقرار  متطلبات  اأه��م  من  الأم��ن��ي 
اإذ ل مي��ك��ن لأي  الأم����م وال�����س��ع��وب؛ 
اأن  الإن�سانية  من املجتمعات  جمتمع 
اأو  الروحية،  بالعبادات  الأر�س  َيعُمر 
مبفهومها احل�ساري  الأر���س  عمارة 
املتمثل يف البناء والعمران يف خمتلف 
جم�����الت احل����ي����اة، وه����و ق���اب���ع حتت 

مطرقة اخلوف والقلق«. 
وزاد »الناظر يف �سرورة التاريخ، 
وامل�ستلهم لأحداثه وِعرَبه من خالل 
قراءة تواريخ الأمم وال�سعوب، ُيدرك 
ال�سعوب،  ا�ستقرار  يف  الأم���ن  اأهمية 
اأن ج��م��ي��ع احل�������س���ارات  ُي������درك  ك��م��ا 
وامل��زده��رة  امل��ا���س��ي،  يف  التي ازدهرت 
ما  اإل��ى  ت�سل  مل  احلا�سر،  وقتنا  يف 
وط��اأة  قابعة حتت  وه��ي  اإل��ي��ه  و�سلت 
اخلوف والفو�سى؛ بل ُعمرت يف ِظل 
اأن  الأم���ن وال���س��ت��ق��رار، وه���ذا يعني 
ومتالزمة بني  وطيدة  هناك عالقة 
الأم������ن ومن�����اء ال�����س��ع��وب وت��ط��وره��ا 

وازدهار ح�سارتها«.  
اأن قادة هذا البلد الكرمي  واأك��د 
عبدالعزيز  املوؤ�س�س  امللك  عهد  منذ 
اأدرك����وا  اآل �سعود،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن 
اأه��م��ي��ة ال���وح���دة وم���ا ي��رت��ب عليها 
م��ن اأم���ن ال��ب��ل��د وا���س��ت��ق��راره، فعمل 
ج����اه����دا خ����الل م����راح����ل ال��ت��وح��ي��د 
وال��ت��اأ���س��ي�����س ع��ل��ى مل ���س��م��ل ال��وط��ن 
واإر���س��اء  املن�سودة،   ال��وح��دة  وحتقيق 
بيد  وال�سرب  الأم��ن،  قواعد تنظيم 
م��ن ح��دي��د ع��ل��ى ي��د ك��ل م��ن ي��ح��اول 
ال���ع���ب���ث ب����اأم����ن ال���ب���ل���د وم����ق����درات����ه، 
وبداأ بتطبيق احلدود ال�سرعية، وكان 
ل��ذل��ك اأث�����ره ال��ك��ب��ر ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار 

الأمن يف اململكة. 
ع��ل��ى  ع����ِم����ل  ذات�������ه  ال����وق����ت  ويف 

التي  الإداري�����ة  التنظيمات  تاأ�سي�س 
تكفل تطبيق النظام، حيث بداأها منذ 
التوحيد،  م��راح��ل  م��ن  مبكرة  ف��رة 
وع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا مب��ا ي��ت��واف��ق 
اأمر  اأن��ه  ذللك  وم��ن  مع كل مرحلة، 
يف  ال�����س��رط��ة  اإدارات  جميع  بتوحيد 
امل��م��ل��ك��ة وج��ع��ل��ه��ا حت������ت اإدارة واح���دة 
نظام  �سدر  ثم  املكرمة،  مكة  مقرها 
امللكي رقم 3594  بالأمر  العام  الأمن 
ويف   ،)1949( ب����ت����اري����خ 1369/3/29 
الوقت الذي قام فيه باإن�ساء وتنظيم 
الداخلي للمملكة  الأم�����ن  واإر�����س����اء 
ف��ق��د ع��م��ل ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����س اجل��ي�����س 
حل��ف��ظ اأم����ن ال��ب��ل��د م��ن اأي اع��ت��داء 
خ�����ارج�����ي ف���اأ����س�������س اإدارة الأم�����������������ور 
بذلك  منهيا   ،1929 �سنة  الع�سكرية 
على  يعتمد  ال����ذي  ال��ق��دمي  ال��ن��ظ��ام 
النظامية،  غر  الت�سكيالت القبلية 
الع�سكرية  الأم����ور  اإدارة  اأُل��غ��ي��ت  ث��م 
الأرك��ان احلربية  برئا�سة  وا�ستبدلت 
اإل��ى  حت��ول��ت  ث��م  �سنة 1359)1940(، 
ف�سال  �سنة )1945(،  ال��دف��اع  وزارة 
امل���دي���ري���ات  اإن�ساء وتاأ�سي�س  ع����ن 
الدولة  بتنظيمات  املتعلقة  والإدارات 
مثل: الق�ساء والتعليم  واملوا�سالت 

وال�سحة، وغرها. 
املوؤ�س�س  اأن��ه بعد وف��اة  اإل��ى  اأ�سار 
امللوك  اأب��ن��اوؤه  �سار  عبدالعزيز،  امللك 
����س���ع���ود، وف���ي�������س���ل، وخ���ال���د، وف���ه���د، 
وع�����ب�����داهلل، و����س���ل���م���ان، ع���ل���ى ال��ن��ه��ج 
ن���ف�������س���ه م�����ن ح����ي����ث احل����ر�����س ع��ل��ى 
ت���ط���ب���ي���ق ال�������س���ري���ع���ة الإ�����س����الم����ي����ة، 
وت���ط���وي���ر اأج����ه����زة الأم�������ن وال��ن��ظ��م 
توفر  وحر�سوا على  ب���ه؛  املتعلقة 
املتمثل  ال�سمويل  مبفهومه  الأم���ن 
والأم��ن  والنف�سي،  البدين  الأم��ن  يف 
والأم���ن  والأمن الفكري،  ال��غ��ذائ��ي، 
ال�������س���ح���ي، وع���م���ل���وا ع���ل���ى م���واك���ب���ة 
امل��م��ل��ك��ة ل��ل��م�����س��ت��ج��دات ال��ع�����س��ري��ة 
التعامل  وعلى  احلديثة واملت�سارعة، 
معها مبو�سوعية ووعي، مبا ينعك�س 

على اأمن ال�سعب وا�ستقراره.    
كتابة  يف  �سرعت  »عندما  وق���ال 
 )86( اليوم الوطني  ع��ن  م��و���س��وع 
م��ب��ا���س��رة  ذه��ن��ي  يف  خ��ط��ر  للمملكة 
ن���ع���م���ة الأم���������ن ال����ت����ي ن��ع��ي�����س��ه��ا يف 
مبا  م��ق��ارن��ة  ال���ك���رمي،  هذا الوطن 
من  اجل������وار  دول  يف  ح��ول��ن��ا  ي�����دور 
وعلى الرغم  وقالقل،  وفنت  ح��روب 
اأكرث  اململكة حلرب منذ  من خو�س 
من عام ون�سف يف عا�سفة احلزم من 
ال�سرعية  واإع��ادة  اأجل حتقيق الأمن 

يف اليمن.
اأق���ول على ال��رغ��م م��ن ك��ل ذلك 
حد �سواء،  على  وامُلقيم  املواطن  ف��اإن 
اأنف�سهم  على  خ��وف  ب���اأي  ي�سعرا  مل 
اأو اأهاليهم اأو ممتلكاتهم، وهي نعمة 
وال�سكر  منا احلمد  ت�ستوجب  جليلة 
هلل تعالى، ثم لهذه الدولة املتم�سكة 
بكتاب اهلل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه 
و�سلم، ولهذه القيادة احلكيمة ممثلة 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  يف 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود،

 وويل عهده الأمر حممد بن نايف 
بن عبدالعزيز، وويل العهد الأمر 
بن عبدالعزيز،  �سلمان  ب��ن  حممد 
وج�����م�����ي�����ع اأب��������ن��������اء ه���������ذا ال�����وط�����ن 
امل��خ��ل�����س��ني، ورج����ال الأم����ن ال��ذي��ن 
واإخال�س حلفظ  جد  بكل  يعملون 
الأم������ن وحم����ارب����ة اأرب�������اب ال��ف�����س��اد 
وال��ف��ك��ر امل��ن��ح��رف ال�����س��ال، ول��ق��وات 
القطاعات الذين  مبختلف  الدفاع 
ي��داف��ع��ون ع��ن ح���دود ال��وط��ن ل��ردع 
و�سد اأي اعتداء على اأر�س الوطن، 
جميعا  يف �سعورنا  اأ���س��ه��م  م��ا  وه���و 

بهذه النعمة اجلليلة«. 

د. عبداللطيف 
الحديثي:

كيان واحد

د. مبارك حمدان: 
خدمة وطننا 

واجبة

 د. أحمد آل فائع: 
األمن أعظم النعم 

لبالدنا
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د. محمد البحيري:
ذكرى اليوم 

الوطني قصة من 
البطولة والحكمة



 

اأو�سح عميد كلية طب ال�سنان الدكتور 
اإبراهيم ال�سهراين اأن اململكة تعي�س يف 
هذه الأيام اأجواء هذه الذكرى العطرة 
منا�سبة  وه��ي  الوطني«،  »ال��ي��وم  ذك��رى 
خ����ال����دة ووق����ف����ة ع��ظ��ي��م��ة ت���ع���ي ف��ي��ه��ا 
الأجيال ق�سة اأمانة قيادة، ووفاء �سعب 
البطولية  ال��ق�����س�����س  م��ن��ه��ا  ون�ستلهم 
التي �سطرها موؤ�س�س هذه البالد امللك 

عبدالعزيز »رحمه اهلل«.
منا�سبة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأن  واأك���د 
عزيزة تتكرر كل عام، نتابع من خاللها 
م�سرة النه�سة العمالقة التي عرفها 
ال���وط���ن وي��ع��ي�����س��ه��ا يف ك���اف���ة امل���ج���الت 
قيا�سي،  زم���ن  ويف  اململكة  غ���دت  ح��ت��ى 
تتميز  ب��ل  املتقدمة،  ال���دول  م�ساف  يف 
الدينية  بقيمها  ال��دول  من  كثر  على 
الإ�سالمية  وتراثها وحمايتها للعقيدة 
وت��ب��ن��ي��ه��ا الإ�����س����الم م��ن��ه��ج��ا واأ����س���ل���وب 
للم�سلمني،  م��الذا  ا�سبحت  حتى  حياة 
واأول������ت احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني وق��ب��ل��ة 
كل  وب��ذل��ت  اه��ت��م��ام��ه��ا،  ج��ل  امل�سلمني 
ب�سكل  وتو�سعتهما  اإع��م��اره��م��ا  يف  غ��ال 
غرة  واأظهر  والزائرين،  احلجاج  اراح 
الدولة على حرمات امل�سلمني واإبرازها 

يف اأف�سل ثوب يتمناه كل م�سلم.
لليوم  العطرة  الذكرى  »اإن  وق��ال 
ت���زف معها  ال��ت��ي حت��ل علينا  ال��وط��ن��ي 
�سورا تاريخية م�سرقة حتمل يف طياتها 
م�����س��اع��ر احل����ب والإخ����ال�����س ل��وط��ن��ن��ا 
التي حققت  احلكيمة  ولقيادته  الغايل 
لأب���ن���اء ه���ذا ال��وط��ن احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة، 
م��ن خ���الل ت��وف��ر ك��اف��ة اخل���دم���ات يف 
كافة املجالت، فلقد حر�ست حكومتنا 
والتعليم  ال��ع��ل��م  ن�����س��ر  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 
وال��ث��ق��اف��ة،  والآداب  ب��ال��ع��ل��وم  واه��ت��م��ت 
و���س��ج��ع��ت ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وي�����س��رت 
ال�سحية  ب��ال��رع��اي��ة  واه��ت��م��ت  ���س��ب��ل��ه، 
واأ�سهمت  �سناعيا،  وتطورت  والطبية، 

يف احل�سارة العربية والإ�سالمية«.

اأ�����س����ار ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ال���دك���ت���ور 
املوؤ�س�س  امللك  اأن  اإل��ى  احلميد  �سليمان 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ط���ي���ب اهلل ث�������راه، وب��ع��د 
ا�ستطاع  الأعمال  بجالئل  حفلت  حياة 
ملا  اإ���س��اف��ة  اهلل،  م��ن  وبتوفيق  خاللها 
وم�ساء  �سخ�سيته  ق���وة  م��ن  ب��ه  مت��ي��ز 
اململكة  يوّحد  اأن  نظره،  وبعد  عزميته 

ويجعل منها دولة مهيبة.   

وق�����ال »ك���ان���ت اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة 
العظيمة،  الفنت  ذل��ك مت��وج فيها  قبل 
وال��ف��و���س��ى ال��ع��ارم��ة، واجل��ه��ل املطبق، 
واحل����روب، وال���ث���اأرات، وال���ع���داوات، كما 
احل��ج��اج  ي�سلكها  ال��ت��ي  ال�����س��ب��ل  ك��ان��ت 
م��رت��ع��ا خ�سبا  احل�����رام  ب��ي��ت اهلل  اإل����ى 
ل��ق��ط��اع ال���ط���رق م���ن الأع������راب ال��ذي��ن 
ثم  احلجيج  لقوافل  ير�سدون  كانوا 
يعتدون عليهم وي�سلبون ما معهم من 
الأم����وال، وامل��ت��اع ظلما وع��دوان��ا، واأم��ا 
م���ن ي��ق��اوم��ه��م ف�����س��وف ي��ك��ون ع��ر���س��ة 
اإلى ما يت�سببون فيه  للقتل، بالإ�سافة 
نفو�س  للرعب يف  واإث����ارة  ت��روي��ع،  م��ن 
من يكون يف تلك القوافل من ال�سيوخ 

والن�ساء والأطفال«. 
�سبحانه  اهلل  اأراد  »فلما  واأ���س��اف 
اأن ي��ن��ق��ذ ق���واف���ل احل��ج��ي��ج م���ن ال�����س��ر 
وينت�سل  ال��ك��ب��ر،   وال���ب���الء  امل�ستطر 
����س���ك���ان ج����زي����رة ال����ع����رب م����ن اجل��ه��ل  
وال��ف��ق��ر واخل����وف وال��ب��دع واخل��راف��ات 
���س��ّخ��ر ���س��ق��ر اجل���زي���رة امل��ل��ك امل��وؤ���س�����س 
الذين  املخل�سني،  ورجاله  عبدالعزيز 
ج���اه���دوا يف اهلل ح���ق ج���ه���اده، ووف��ق��ه 
ومظاهر  ال��ف��نت  تلك  على  الق�ساء  يف 
وقطع  وال��ث��اأرات  واحل���روب  الفو�سى،  
بتطبيق  الأر�������س  يف  امل��ف�����س��دي��ن  داب�����ر 

احلدود ال�سرعية.
واأ�سار اإلى اأن امللك املوؤ�س�س اجتهد 
يف  ال�سعودي  �سعبه  باأبناء  الرت��ق��اء  يف 
م�����دارج ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م، ف���اأم���ر بفتح 
العلم،  طالب  واملعاهد و�سجع  املدار�س 
ووطد دعائم الأمن يف كافة اأرجاء هذا 
الوطن الكبر الذي وحد اأطرافه حتت 
اإل��ه اإل اهلل  راي��ة التوحيد اخل��ال��دة؛ ل 
الراية من  �سلم  حممد ر�سول اهلل. ثم 
�ساروا  ال��ذي��ن  ال���ربرة  اأبنائه  بعده اإلى 
على نهجه واأكملوا م�سرته املباركة يف 

البناء والتنمية.  
احل���رم���ني  خ�������ادم  ه����و  »ه������ا  وزاد 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
املباركة  امل�سرة  ه��ذه  يف  قدما  مي�سي 
واإنفاق  ال�سريفني،  يف خدمة احلرمني 
الأموال الباهظة يف عمارتهما وتي�سر 
الرحمن. وتاأمني �سبلهم  اأمور �سيوف 
وعمرتهم  حجهم  منا�سك  ي����وؤدوا  ك��ي 
اإ�سافة  وي�سر،  �سهولة  بكل  وزي��ارت��ه��م 
اآم�����ال ���س��ع��ب��ه يف خمتلف  اإل����ى حت��ق��ي��ق 

املجالت«.
احل���رم���ني  خ������ادم  اأن  اإل������ى  لف���ت���ا 
ال�����س��ري��ف��ني اأ����س���در ق������رارات ت��اري��خ��ي��ة 
كما  قويا  اقت�سادها  ا�ستمرار  ت�سمن 
كان، مما يحقق اخلر الكثر، وت�سدى 
ب��ع��زمي��ة و���س��رب مل��واج��ه��ة اخل��ط��ر من 
الغايل من اخل��ارج  الوطن  اأع���داء ه��ذا 
ومن اأ�سحاب الفكر املنحرف والإرهاب 

من الداخل«.
واأبان »اأن هذا يوجب علينا ونحن 
منر بتلك الذكرى العزيزة اأن نحافظ 
الكلمة،  واج��ت��م��اع  ال�����س��ف،  وح���دة  على 
وال��ت��ع��اون م��ع رج��ال الأم���ن يف الإب��الغ 
نف�سه الأمارة  ل��ه  ت�����س��ول  م��ن  ك��ل  ع��ن 
باأمننا وا�ستقرارنا و�سق  بال�سوء العبث 

�سفوفنا وتفتيت وحدتنا«.  

اأك���د عميد ���س��وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور 
ال���ي���وم  ذك�������رى  اأن  ال���ه���ب���ا����س  م����ري����ع 
ال���وط���ن���ي ب����ال ����س���ك ت��ب��ع��ث احل��م��ا���س 
ال��ولء وح��ب الوطن، واأ�ساف  وجت��دد 
ي��وم تاريخي  اإل���ى  ال��ذاك��رة  »ت��ع��ود بنا 
وذك�������رى جم���ي���دة ن��ع��ت��ز ون���ف���خ���ر ب��ه��ا 
البطولية  ب��الأع��م��ال  وتذكرنا  جميعا 
امللك  خا�سها  التي  البا�سلة  وامل��ع��ارك 
الأبطال  ورجاله  عبدالعزيز  املوؤ�س�س 
ح��ت��ى ا���س��ت��ط��اع ب��ف�����س��ل اهلل وت��وف��ي��ق��ه 
على  و�سار  اململكة  وتوحيد  ال�سمل  مّل 
اأب���ن���اوؤه، ح��ت��ى وق��ت��ن��ا احل��ا���س��ر،  نهجه 
رغ��د احلياة  نعي�س فيه  ال��ذي  ال��وق��ت 
بف�سل  ث���م  اهلل  م���ن  ب��ف�����س��ل  واأم���ن���ه���ا 
ت��ك��ات��ف ومت��ا���س��ك ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة 
الثقافات  باختالف  الأب��ي،  �سعبها  مع 
والفوارق  اجلغرافية،  الرقعة  وات�ساع 
مل  العوائق  تلك  اأن  اإل  اأي�سا،  ال�سنية 
و�سعب  توؤثر على وح��دة حكومة  ول��ن 
جعلوا مرجعهم الأول والأخر الكتاب 

وال�سنة«.

و����س���ف ع��م��ي��د ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين 
ال��ي��وم  اأن  ف��ه��د الأح����م����ري  ال���دك���ت���ور 
الوطني م�سدر �سرف وعز هذه البالد 
يف اأمنها وا�ستقرارها ورقيها وتطورها، 
واأن هذه املنا�سبة تذكر كل مواطن يف 

مملكتنا احلبيبة بهذه النعمة.
و����س���دد ع��ل��ى �����س����رورة ال��ت��م�����س��ك 
ذكرى  حتملها  التي  ال�سامية  باملعاين 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ل����دى اأب���ن���اء ال��وط��ن 
ال��ت��ن��م��ي��ة  الإ�����س����ه����ام يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
والتطوير والإجناز، وحتمل امل�سوؤولية 
الإ�سهام  لأن  الإيجابية،  املبادرة  ب��روح 
احلقيقي يبتدئ من داخل كل مواطن 
بتغير وتطوير ذاته لتقدمي الأف�سل 
ل��وط��ن��ه، والح��ت��ف��اء ب��ن��م��وه وازده����اره 

واأمنه.

                

�سليمان  الدكتور  العلوم  كلية  عميد  اأب��ان 
تتوالى  ال�سنني  اأن  رم��ان،  اآل  عبداهلل  بن 
رفعة  ت���زداد  ال�سعودية  العربية  واململكة 
حكيمة  ق��ي��ادة  م��ن  اهلل  وهبها  مب��ا  وهيبة 
اليوم  ذك���رى  اأن  اإل���ى  م�سرا  ويّف،  و�سعب 
ت��ت��ك��رر �سنويا  ال��وط��ن��ي م��ن��ا���س��ب��ة وط��ن��ي��ة 
ت��ت��ج�����س��د ف��ي��ه��ا اأ����س���م���ى م���ع���اين ال���وف���اء 
امللك عبدالعزيز  الباين  للقائد  والعرفان 
الوطني  الكيان  ه��ذا  دع��ائ��م  اأر���س��ى  ال���ذى 

ووحد فرقته.
توحيد  مت   )1932(  1351 ع��ام  ففي 
�ستات هذا الوطن، لي�سبح واقعا ملمو�سا 

نعي�س فوق اأر�سه وننعم بخراته.
واأ�ساف »ما زالت املنجزات احل�سارية 
وال���ت���ق���دم يف ���س��ت��ى امل���ج���الت والأ����س���ع���دة 
والج��ت��م��اع��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
اأبنائه من بعده،  اأيادي  تتوالى تباعا على 
ح��ت��ى ن�����س��ل اإل�����ى ع��ه��د خ�����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
ال����ذي ي��ع��ت��رب ع�����س��ر احل����زم وال���ع���زم لهذا 
�سيا�سية  ن�ساهده من منجزات  ملا  الوطن، 

وع�سكرية ي�سهد لها التاريخ«.
 وقال »تتزامن ذكرى اليوم الوطني 
التي   2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
يف  وتنموي  اقت�سادي  حت��ول  اأك��رب  تعترب 
والتي  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ت��اري��خ 
واجتماعية  اق��ت�����س��ادي��ة  ب��رام��ج  تت�سمن 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى الإي��������رادات وامل���داخ���ي���ل غر 

النفطية.
كما ل يفوتني ونحن نحتفل بذكرى 
جناح  على  اهلل  نحمد  اأن  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ما  بكل  ن�سيد  واأن  ال��ع��ام،  ه��ذا  مو�سم حج 
ي��ب��ذل م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة خ����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��دم��ة  ال�سريفني 
وراح�����ة واأم�����ن ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل����رام، 
ف��ح��ري ب��ك��ل م��ن يعي�س ع��ل��ى ت����راب ه��ذا 
الوطن اأن يفتخر بهذه الإجن��ازات، وعلى 
م���ا ن��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن اأم����ن واأم�����ان ورغ����د يف 

العي�س«.
على  الغالية  املنا�سبة  »ب��ه��ذه  وخ��ت��م 
قلوبنا جميعا اأتقدم بخال�س التهنئة ملقام 
و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  مولي 
واإل��ى  العهد،  ويل  ويل  و�سمو  عهده،  ويل 
جميع املواطنني، وكل عام واأنت يا وطني 

اأغلى واأجمل الأوطان«.

و����س���ف ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري������ة 
اليوم  د. فائز بن ظفرة ذكرى  واملالية 

 
ال��وط��ن��ي ب��اأن��ه��ا  م��ن��ا���س��ب��ة ع��زي��زة علي 
قلوب جميع ال�سعوديني، وتعترب وقفة 
ع��ظ��ي��م��ة ن��ع��ي ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع��ا ك���ل القيم 
هذا  بناء  �ساحبت  التي  والت�سحيات  

الكيان العظيم.
وقال »اإذ نحتفل يف هذا اليوم مبن 
تعالى يف ما  الف�سل بعد اهلل  ك��ان لهم 
وا�ستقرار،  رفاهية  من  بالدنا  به  تنعم 
حيث �سهدت اململكة يف ال�سنوات املا�سية  
قفزات ح�سارية ل مثيل لها يف جميع 
امل����ج����الت، ����س���واء ك���ان���ت ���س��ي��ا���س��ي��ة اأو 
اأ�سبحت  حتى  اجتماعية  اأو  اقت�سادية 
دولة عظيمة وكيانا ي�سار اآليه بالبنان«. 
املجيدة  املنا�سبة  ب��ه��ذه  اأن���ه  واأك���د 
يغتنم هذه الذكرى ب�سكر اهلل تعالى اأن 
ه��ي��اأ ق���ي���ادة ر���س��ي��دة ����س���ارت وت�����س��ر به 
اإل����ى ال���رب الأم�����ان يف حم��ي��ط اإق��ل��ي��م��ي 
التهنئة  اآي���ات  اأ�سمى  ورف��ع  م�سطرب، 
احلرمني  خ��ادم  مقام  اإل��ى  والتربيكات 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
الأم�����ني، وويل ويل  ع��ه��ده  واإل�����ى ويل 
ع����ه����ده، واإل�������ى ك���اف���ة اأف��������راد ال�����س��ع��ب 

ال�سعودي النبيل.

للتطوير  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل  اأ����س���ار 
الأك����ادمي����ي واجل�����ودة ال��دك��ت��ور علي 
الثالث  اليوم  يف  اأن��ه  اإل��ى  القحطاين 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن ���س��ه��ر ذي احل��ج��ة 
والثمانون  ال�ساد�سة  ال��ذك��رى  حت��ل 
عبدالعزيز  امل��وؤ���س�����س  امل��ل��ك  لإع����الن 
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن اآل ���س��ع��ود، رح��م��ه 
اهلل، ب���اإع���الن ت��وح��ي��د ال��ب��الد وق��ي��ام 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف ع��ام 

.)1932(1351
وق��������ال »خ��������الل ه������ذه ال���رح���ل���ة 
الطويلة ق��ام الأج���داد والآب���اء، قيادة 
و���س��ع��ب��ا، ب���الإ����س���ه���ام يف ب����ذل ال��غ��ايل 
وال���ن���ف���ي�������س ل���و����س���ع ق����واع����د ال��ب��ن��اء 
التي  الفتية  للدولة  التقدم  واأ���س�����س 
اأ�سهمت يف تقدم احل�سارة الإ�سالمية 
والإن�����س��ان��ي��ة، واأ���س��ب��ح وج��وده��ا على 
م�سرقة  حقيقة  العاملي  الواقع  اأر���س 

وظاهرة نا�سعة«.
ال����ذك����رى  ه������ذه  »يف  واأ�������س������اف 
ال��وط��ن��ي��ة ت��ت��ج�����ّس��د يف ف��ك��رن��ا واأم����ام 
حب  يف  غالية  قيم كرمية  ب�سائرنا 

وتراثنا  مبادئنا  م��ن  نابعة  ال��وط��ن، 
الإ����س���الم���ي الأ����س���ي���ل، وت�����ربز فيها 
معاين ال��وح��دة والإخ���اء وال��راب��ط؛ 
عالمات مميزة لن�سيج بالدنا العزيزة، 
هذا الوطن احلا�سن للجميع، والكل 
مدعو للعمل وامل�ساركة يف بنائه، قادة 
يقول  واأف����رادا،  ومبدعني  ومفكرين 
 ُ ت��ع��ال��ى: »َوُق����ِل اْع��َم��ُل��وا َف�����َس��َرَى اهلَلّ
وَن  ُدّ َعَملَُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن، َو�َسُرَ
ُئُكم  َفُيَنِبّ َهاَدِة  َوال�َسّ اْلَغْيِب  َعامِلِ  اإَِل��ى، 

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن« )التوبة:105(«.   مِبَ
ت�����َس��ل  امل���ق���ام ل  وت���اب���ع »يف ه����ذا 
بل  ل��ك،  تقدم  اأن  عما ميكن لبالدك 
تقدم  اأن  ميكنك  ع��م��ا  نف�سك  ا���س��األ 
تكون  اأن  علينا  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ل��ه��ا، 
الوطن،  هذا  اإل��ى  بانتمائنا  فخورين 
حمافظني  حما�سنه،  مظهرين دائما 
ع���ل���ى ق��ي��م��ه وم��ت��م�����س��ك��ني ب��ث��واب��ت��ه، 
عنه، خا�سة  ومدافعني  لأمنه  راعني 
مما  حولنا،  من  يحدث  ما  خ�سم  يف 
يتطلب زيادة الوعي وارتفاع اليقظة.

فالكل موؤمتن على موقعه، ثابت 
على ثغرة، حمافظا على بالده، قابال 
للتحدي ورا�سيا بالت�سحية، وموقنا 
اأج��ي��ال من  ب��ل  ال��راي��ة جليل  بت�سليم 
بعده ل تعرف الوهن ول ال�ستكانة، 
بربه  وف��وق كل هذا موؤمنا وم�سدقا 
وك���ت���اب���ه وب���ر����س���ول���ه ع��ل��ي��ه ال�����س��الة 
�سالم  يف  وطننا  يا  ولتع�س  وال�سالم، 

واأمان وتقدم وازدهار«.

ا���س��ت�����س��ه��د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��ي��ع��ري 

بهذه الأبيات: 

وحبب اأوطان الرجال اإليهُم
ماآرب ق�ساها ال�سباب هنالكا

اإذا ذكروا اأوطانهم ذكرتهُم
عهود ال�سبا فيها فحنوا لذلكا

يحب  اأن  غريبا  لي�س  اأن���ه  واأك���د 
الإن�����س��ان وط��ن��ه، فهذا احل��ب فطري 
ل ُي�����س��ت��دع��ى، ول��ك��ن ال��غ��ري��ب امل��ري��ب 
���س��ب��اه  م���رت���ع  الإن���������س����ان  ي���ح���ب  األ 
وقال  اأحالمه.  وم��اأوى  �سبابه  و�سرخ 
»مت�����ر ذك�����رى ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ع��ل��ى 
اأ�سبغ  يف  ترفل  وه��ي  الغالية،  ب��الدن��ا 
م�ستتب،  فالأمن  املنح،  وواف��ر  النعم، 
وال���ق���ي���ادة وال�����س��ع��ب ع��ل��ى ق��ل��ب رج��ل 
ب��الٌد  وت���روح،  تغدو  والعطايا  واح���د، 
واإع��ان��ة  احل��رم��ني،  ب��خ��دم��ة  تت�سرف 
العربية  الأم���ت���ني  وق���ي���ادة  احل��ج��ي��ج، 
والإ������س�����الم�����ي�����ة، ول�����ذل�����ك ف���ال���ع���دو 
مرب�س، واحل�ساد يرقبون، فن�ساأل 
اهلل اأن يحفظ بالدنا ويكبت عدونا«. 
طفرة  اململكة  »تعي�س  واأ����س���اف 
وتاأتي  مثيل،  لها  ي�سبق  مل  تعليمية 
ذك���رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ون��ح��ن نعي�س 
الطفرة، فحكومة  ه��ذه  ه��رم  يف قمة 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني مل ت��األ 
جهدا يف دعم التعليم بقطاعيه العام 

واجلامعي«.
ا�ستغالل  علينا  »ال���واج���ب  وزاد 
ه���ذا ال��دع��م فيما ف��ي��ه رف��ع��ة ب��الدن��ا 
امل���ح���اف���ل ال���داخ���ل���ي���ة  وت����ط����وره����ا يف 
والعاملية، �سائال اهلل اأن يحفظ بالدنا 
م��ن ك��ل ���س��وء وم��ك��روه، وولة اأم��رن��ا 
وال��ن�����س��ر جل��ن��ودن��ا امل���راب���ط���ني على 

احلد اجلنوبي«. 

د. إبراهيم 
الشهراني:

اليوم الوطني 
مناسبة خالدة

د سليمان  الحميد:
المؤسس ارتقى 

بشعبه إلى مدارج 
العلم والتعليم

د. مريع الهباش:
يوم تاريخي 

وذكرى مجيدة

د. فهد األحمـري:
مناسبة للتمسك 

بالمعاني السامية

د. آل رمان:
تتوالى السنين 

والمملكة تزداد 
هيبة

د. فائز بن ظفرة:
المملكة دولة 
عظيمة وكيان 

راسخ

د. الصيعري:
اليـوم الوطني 

استلهام لبطوالت 
اآلباء
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د. علي القحطاني:
الدولة الفتية



»احُلْل�م« عنوان لق�سيدة نظمها
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد الفي�سل 

بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمني 
ال�سريفني اأمر منطقة مكة املكرمة 

مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني ال�ساد�س 
والثمانني للمملكة:

الحلم
�ساَخْت بَي الأيام واحُلْلم تّوْه

كل ما توارْت َجْذوته �سّب �س�ّوْه
وان ث�ّورْت عّجْة زماين مَطْرين

واذا اْدمّل الّليل يْقدْح بنّوْه
حْلم��ي اأ�س�وف ْب��الدي اأمنوذج ْورْم�ز

ي�سّع بالقراآن َهْدي ْونبّوْه
للمعرفه مركز وللّدين َف�ْت����َوى

وْبراية الّتوحيد للحّق ق�ّوْه
وللفكر والّتن�وير م�سدر وَمْل����َفى

َفرحة �سديق الدار، َح�سرة ع�������دّوْه
حلمي كب�ٍر لكن اآمايل اأْك�رب
فينا حكي�م الّراي وفينا ُف�تّوْه

واليوم يوم اهلل عطان�ا بف�سله
اأمن ْواأمان وعدل �سْرٍع تف������ّوْه

وجاد الّزمان وفْر�سة العمر تاَحْت
و�سفا لنا م�ن وايل العر�س جّوْه
داره و�ْس عذرنا لو م�ا رقينا ال�سّ

���وت دّوْه وداعي الفالح بعايل ال�سّ
يا�سعودي الهّمات هذا زم��انْك

ِاْنه�ْس وما�س�ّووه الأْج�داْد �سّوْه
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بين »الوطنيين«
و »األميين«

»الأُم��ي��ني«  اأو غ��ر  الأُمم��ي��ني،  ب��ني غ��ر  ل خالف ول اختالف 
الن�سب( حول  حُت��ذف عند  التاأنيث  ت��اء  الأّم���ة؛ لأن  اإل��ى  )ن�سبة 
اأن »الوطن« اأهم مكت�سب، واأنه اأهم ما يتحّتم غْر�ُس الإميان به 
اللفظة  ه��ذه  امل�سر بكل معاين  الأج��ي��ال غر�ساً، لأن��ه  يف قلوب 

واإيحاءاتها وِظاللها.
اإلى  الداعني  الهالميني  غر  بني  ول اختالف  ول خالف 
بالوطن  الإمي��ان  و�سائل غر�س  اأن من  انتماٍء بال ح��دود، ح��ول 
الحتفاء به يف يوٍم معلوم، يذّكر النا�سني باأن لهم وطناً، ويعيد 
اأفكار »الأميني«، ويزيد  انت�سار  اإلى اجلادة، ويحد من  الغافلني 
يف ُر�سد الرا�سدين، زاد اهلل اأعدادهم، لننعم بال�سلم الجتماعي، 
اأحدهما  �سعار  �سفني:  اإل��ى  امل�سقوق  ال�سف  تبعات  من  ون�سلم 

»وطن«، و�سعار الآخر »ل للوطن«.
بقاياهم  اأو  املنجرفني،  غ��ر  ب��ني  ول اختالف  ول خالف 
ال��ذي  ال���غ���اوي،  ال��ت��ي��ار  ال��ط��وي��ل يف  ب��اجن��راف��ه��م  املت�سبثني  م��ن 
القوامي�س.  من  »ال��وط��ن«  اإلغاء  مبحاولته  الهاوية،  اإل��ى  يقود 
اأن »الدولة  اأق��ول: ل خالف ول اختالف بني غر ه��وؤلء، على 
القائمة، والأنظمة  املعلومة، واملوؤ�س�سات  الوطنية«، ذات احلدود 
املوحدة، والقوانني الرادعة العادلة، مك�سب عظيم ي�سعب، وقد 
ي�ستحيل، تعوي�سه يف حال فقده، ولنا اأ�سوة غر ح�سنٍة، يف الدول 
التي مل تكن هويتها الوطنية متما�سكة بالقدر الذي يحول بينها 
والتمزق، ويحميها من اخراق اجلماعات امل�سلحة املولودة من 

رحم الفكر الذي تقوم عليه اأدبيات امل�ستثنني اأعاله.
اأعاله،  امل�ستثنني  وعليه؛ فال خالف ول اختالف بني غر 
يعرف  التي  الوطنية«  »ال��دول��ة  مكت�سب  ع��ن  ال��دف��اع  اأن  ح��ول 
املهمات، وهو دفاٌع  واأج��ّل  الواجبات،  اأوج��ب  العامل كله، من  بها 
ال��ت��ي يدفع  امل��ق��الت  وت��دب��ي��ج  واحِل��ج��اج  ال��ق��ول  ل يتوّقف عند 
وجتيي�سا  وت�سنيفا  وت�سويها  �ستما  كتابتها  �سريبة  كاتبوها 
اإدراٍك  اإلى الفعل الإيجابي املبني على  �سدهم، بل يتجاوز ذلك 
ووع����ي، وامل��ن��ط��ل��ق م��ن ن��ب��اه��ٍة ت���وؤّه���ل ل��ل��وق��وف ���س��د مم��ار���س��ات 

امل�ستثنني اأعاله كلها.
اأفعال »املمار�سني«   ول خالف ول اختالف بني من خربوا 
امل�ستثنني اأعاله، حول اأنها ممار�سات خفية على الغافلني، وجلية 
اأنها  اأنيابها، اأو لدغتهم اأفاعيها، ف�سال عن  اأمام من �سّر�ستهم 
ممار�سات كثرة ومتفرعة واأخطبوطية اإلى احلد الذي ميكن اأن 
»نتعرثب« باأذرعتها يف جلنة تنميٍة اجتماعية، اأو من�سٍط طالبي، 
»اإياها«،  القدرات  تنمية  دورات  من  اأو دورٍة  �سيفي،  اأو مهرجاٍن 
�أو حما�ضرة عن �أخطار �ملا�ضونية، �أو ن�ضاط جماعٍة حتمل ��ضماً 
اأعجمياً براقاً وتدعي دعم املواهب، اأو م�سابقة يف فن الإلقاء، اأو 
اإل عن �سهولة اخراق عقول  حفل زفاٍف يف قرية جبلية نائية 

اأهلها الطيبني، اأو حتى مباراة كرة قدم بني فريقي حواري.
ل خالف ول اختالف بني غر »الأُميني«، حول اأن الوطن 
ومنا�سطه  وف��ع��ل��ه  ب��ف��ك��ره  ي��ق��ود،  مل��ن  ل مداهنة  واأن����ه  م�����س��ر، 
وت�سنيفه، الوطَن واأهلَه اإلى �سوء امل�سر، �سواء اأكان ذلك بق�سد 

منه اأم بدون ق�سد؛ لأن النتيجة واحدة.
حفظ اهلل وطننا، واأدام وحدته واأمنه، وزاد اأعياده.

د. أحمد التيهاني

إذا عسعسَ 
الليل

اليوم الوطني..
التجدد واالستمرارية

معاين  طياتها  يف  حتمل  ه��ام��ة  منا�سبة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ي�سكل 
ودللت ترمز ملجد وافتخار اململكة وهي ت�سهد نه�سة عمرانية 
ي�سهدها  التي  وامل��ت��غ��رات  الأح���داث  ت��واك��ب  كبرة  واقت�سادية 
امل�ستدامة  التنمية  وت��رة  لت�سريع  امل��ج��الت  خمتلف  يف  العامل 
ال�سعودي، من خالل بناء مدار�س  املواطن  بها لتحقيق رفاهية 
وجامعات، واإن�ساء مراكز اأبحاث، وخمتربات علمية، وم�ست�سفيات 
وامتالك  وبحرية،  وجوية  برية  نقل  و�سائل  وتوفر  وم�سانع، 
وال�ستقرار  الأم��ن  الوطن ويحقق  جي�س مدرب وموؤهل يحمي 

يف خمتلف ربوعه. 
اإن م���ا مي��ي��ز ه���ذا ال���ي���وم ال��وط��ن��ي اأن����ه ي��ر���س��خ يف ج��وه��ره 
معاين التجدد يف الإرادة وال�ستمرارية يف العطاء لدى ال�سباب 
ال�سعودي، من خالل ا�ستح�ساره لذاكرة اإجنازات كبرة عرفتها 
اململكة العربية ال�سعودية منذ ن�ساأتها ومازالت تت�سع عاما بعد 
امل�سهد العربي وال�سالمي  اإبهارا واإ�سراقا يف  اأكرث  عام، لت�سبح 
للمملكة على  تاريخا عريقا  الوقت  والعاملي، م�ستعيدة يف نف�س 
يد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود، رحمه اهلل، الذي 
احل��دي��ث،  ال��ت��اري��خ  يف  البطولية  الوطنية  امل��الح��م  اأروع  �سطر 
ووح��د  للمملكة،  الأول���ى  الأ�سا�سية  اللبنات  ي�سع  اأن  وا�ستطاع 
اأركانها، واأ�س�س بنيانها حتت راية التوحيد؛ ل اإله اإل اهلل.. وبنى 
ال�سريعة  مبادئ  من  ومتينة  را�سخة  اأ�س�س  على  ع�سرية  دول��ة 
وا�سل  ث��م  وم��ن  الأ�سيلة،  العربية  والقيم  ال��غ��راء  الإ�سالمية 
هذه امل�سرة املباركة والظافرة ملوك اآل �سعود اأبناوؤه الربرة من 
الراية  املوؤ�س�س فحملوا  امللك  ر�سمه  الذي  املنهج  ذات  بعده على 
واأدوا الأمانة بكل اإخال�س وتفان يف العمل نحو كل ما فيه العزة 
واملواطن يف  الوطن  والرخاء خلدمة  والرقي  والتقدم  وال�سوؤدد 
كافة املجالت حتى و�سلت اململكة يف وقتنا احلا�سر يف عهد خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، اإلى 
جناح تنموي وح�ساري �سامل يف كافة املجالت احلياتية،  ير�سخ 
رائ��دا  منوذجا  ال�سعودية  العربية  اململكة  جعل  يف  الأول  هدفه 

يواكب التطور والتقدم يف العامل.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

الوطن يجمعنا
لها  ال��ذي ميثل  الوطني  بيومها  العامل  ع��ام حتتفل دول  يف كل 
منا�سبة خا�سة، ت�ستذكر فيها البدايات الأول للوطن، وما بذله 
الأجداد واملواطنون من جهود وت�سحيات ل�ستقراره ووحدته، يف 

ظل دفاعهم عنه بكل ما ميلكون.
ي�سكنه  الذي ميثل لالإن�سان نقطة حياة، فهو  الوطن  هذا 

ول ير�سى بديال عنه.
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي مي��ث��ل ل��ك��ل ���س��ع��ب خ��ا���س��ي��ة ���س��ع��ي��دة وت��ت��م 
فيه جميع  وي�ستلهم  والأ���س��ك��ال،  ال��ط��رق  بكافة  ب��ه  الح��ت��ف��الت 
ما  بني  يربط  لأن��ه  والوطنية،  والفلكلورية  ال�سعبية  امل��وروث��ات 
كان عليه يف بداياته، وما و�سل اإليه من نه�سة وتقدم يف خمتلف 

�سوؤون احلياة.
بلد  من  تتنوع  خا�سة  باحتفالت  اليوم  ه��ذا  ينفرد  لذلك 
اليوم املجيد رمزا وطنيا يحتفل به كل عام،  لآخ��ر، ويكون هذا 
فرى ال�سغر والكبر من الرجال والن�ساء لديهم نف�س احلب 

ويعربون لهذا الوطن عن ع�سقهم له.
ونحن يف اململكة العربية ال�سعودية يحق لنا التميز يف هذه 
وكلمة  واح��دة  راي��ة  حتت  �سمنا  ال��ذي  الوطني  بيومنا  الفرحة 
واحدة، هذا اليوم الذي جعلنا �سعبا متاآلفا جتمعنا جهاته الأربع 
فوق �سعيد واحد، ميتد فيها احلب والولء والتعاون وي�سعر كل 

منا بالآخ.
نعم نحن �سعب عظيم يجمعنا ا�سم ال�سعودية الذي ي�سعرنا 
ب��ال��ف��خ��ر لن��ت��م��ائ��ن��ا ل��ه��ذا ال���س��م ال��ك��ب��ر ال����ذي ت��ت��ع��دد �سفاته 
من  كل  نف�س  يف  ويغر�سها  الوطنية  يعلم  الوطن  فهو  واأفعاله، 

عا�س فيه لأن اأ�سا�سه احلب والعدل.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة



إعالن

أهداف المؤتمر
التعري��ف بالعالقة بين اإلع��الم واإلرهاب وطرق انتش��اره ومظاهر اختالفه بي��ن الدول من حيث 

المفهوم وأساليب المواجهة.

دراس��ة مخاط��ر اإلرهاب وآثاره ف��ي الحياة العامة وعل��ى المنظومة الفكري��ة والعقيدية في 
مختلف  المجتمعات.

إستجالء العالقة بين وسائل اإلعالم وانتشار ظاهرة اإلرهاب.

تبيان االستراتيجيات اإلعالمية والقانونية واألخالقية الكفيلة بالمساهمة في مكافحة اإلرهاب.

إب��راز دور القي��م الديني��ة والقانوني��ة واألخالقية والثقافية ف��ي مواجهة اإلره��اب والحد من 
انتشاره.

محاور المؤتمر
المحور األول:

اإلعالم واإلرهاب.. المفاهيم واالبعاد
1( تعدد مفاهيم اإلرهاب في وسائل اإلعالم.

2( تعامل وسائل اإلعالم مع اإلرهاب وأشكاله.
3( ابعاد اإلرهاب في وسائل اإلعالم )السياسية، الدينية، االجتماعية، الثقافية والتاريخية(.

4( أسباب ظهور وانتشار اإلرهاب من منظور وسائل اإلعالم.

المحور الثاني:
الترويج اإلعالمي لإلرهاب وتداعياته في المجتمع
1( الوسائل واألساليب اإلعالمية المروجة لإلرهاب في المجتمعات.

2( آث��ار التروي��ج االعالم��ي ومخاطره��ا ف��ي المج��االت الديني��ة والسياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واألمنية وغيرها.

المحور الثالث:
اإلرهاب وفضاء اإلعالم العربي والدولي

1( تعامل اإلعالم الحكومي العربي مع ظاهرة اإلرهاب.
2( معالجة وسائل اإلعالم العربية الخاصة لظاهرة اإلرهاب.

3( تغطية اإلعالم الدولي للعمليات اإلرهابية.
4( ظاه��رة اإلره��اب وكيفي��ة التعامل معها من منظور السياس��ات اإلعالمية للمؤسس��ات 

اإلعالمية الدولية.
5( التغطيات اإلعالمية للعمليات اإلرهابية الدولية في اإلعالم العربي والدولي .

6( ظاهرة اإلرهاب واس��تغاللها في اقتصاديات المؤسس��ات اإلعالمية ف��ي العالم العربي 
والدولي.

المحور الرابع:
اإلرهاب واإلعالم الجديد

1( الدعاية واإلشاعة اإلرهابية في اإلعالم الجديد.
2( توظي��ف الجماع��ات اإلرهابية لمواقع التواص��ل االجتماعي في تجنيد الش��باب والترويج 

للفكر اإلرهابي.  
3( دور شبكات التواصل االجتماعي في انتشار ظاهرة اإلرهاب والترويج لها.

المحور الخامس:
اإلرهاب واستراتيجيات المواجهة

1( االستراتيجيات اإلعالمية الكفيلة بمكافحة اإلرهاب.
2( دور اإلعالم الديني وأجهزة اإلعالم األمني في مواجهة اإلرهاب.

3( أدوار األس��رة والمؤسس��ات الدينية والتربوية والمنظمات السياس��ية والمجتمع المدني 
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب.

4( دور الحمالت اإلعالمية والتخطيط التنموي في الحد من  األنشطة اإلرهابية.
5( تجارب الستراتيجيات إعالمية عربية ودولية في عملية التصدي لظاهرة اإلرهاب.
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خالد العمري

مميزة  منا�سبة  للمملكة  الوطني  ال��ي��وم 
حم���ف���ورة يف ال����ذاك����رة وال����وج����دان، ه��ذا 
اليوم الذي حتققت فيه الوحدة، واأزيلت 
ي�سهد  ال��ذي  اليوم  هو  والتفكك،  الفرقة 
له التاريخ مبدى التطور والزدهار لهذه 

البالد الفتية.
واأج���م���ع ع���دد م���ن ال���ط���الب ال��ذي��ن 
الوطني  ال��ي��وم  اأن  »اآف�����اق«،  ا�ستطلعتهم 
ق�������س���ة حت���ك���ي الن����ت���������س����ارات وامل����الح����م 
التاريخ  وم�����س��رة  ال�سمل،  ومل  وال��ك��ف��اح 
ا�ستطاع  ال���ذي  املوؤ�س�س  للملك  العظيم 
ب�سدق النية، واإخال�س التوكل على اهلل، 
ي��رف��ع راأي���ه التوحيد  اأن  ال��ع��زمي��ة،  وق���وة 
واأ�ساروا  الأر���س.  فوق كل �سرب من هذه 
الوطني حمطة  باليوم  اأن الحتفال  اإلى 
ل�ستلهام تاريخ طويل معطر بالبطولت 

والنت�سارات. 

عالمة فارقة
ع���رب ال��ط��ال��ب حم��م��د ���س��ع��ي��د م���ن كلية 
ال�������س���ي���دل���ة، ع����ن ف���رح���ت���ه ب���ه���ذا ال���ي���وم، 
وق����ال »ن�����س��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر اأن��ن��ا ب��ني جنبات 
اآمنني  ت�سمنا  اأر���س��ه  واأن  ال��وط��ن،  ه��ذا 
الغايل  يبذلون  ق��ادة  ومطمئنني، يف ظل 
ال��وط��ن،  وال��ن��ف��ي�����س يف �سبيل رف��ع��ة ه���ذا 
اأط�������ال اهلل ع���م���ر م��ل��ي��ك��ن��ا ق���ائ���د مم��ل��ك��ة 
الإن�����س��ان��ي��ة، ���س��ام��خ ال��ه��ام��ة، وح��ف��ظ لنا 

مملكتنا حامية الإ�سالم والعروبة«.
اأنهت  فارقة  عالمة  »اليوم  واأ�ساف 
�سنوات ال�ستات واخلوف، لتجتمع القلوب 
واع��د  ه��دف  على  البلد  ه��ذا  والعقول يف 
عمادها  ومتينة،  را�سخة  ورك��ائ��ز  ونبيل 
ال���دي���ن احل��ن��ي��ف، واإر�����س����اء دع���ائ���م دول���ة 

ي�سودها الأمن والعدل وال�ستقرار«.

تجديد الوالء
الطالب  ال�سهراين،  حممد  خالد  وذك��ر 
اأن���ه يف ك��ل ع���ام، ويف كل  ال��ط��ب،  يف كلية 
ال�سم�س  ت�سرق  �سهر، ويف كل يوم عندما 
للدرا�سة،  اأو  للعمل  م��واط��ن  ك��ل  يتوجه 
ال�����س��غ��ر م��ن��ه��م وال���ك���ب���ر، لأج������ل ه���ذا 
ال��وط��ن وت��ع��زي��ز ت��ق��دم��ه ن��ح��و ال�����س��دارة 
الوطني  اليوم  الأخ���رى. ويف  ال��دول  بني 
ويتجدد  الطموح  ذل��ك  يدعم  بالتحديد 
الولء للوطن ولولة الأمر، وقال »اأ�سال 
امل��ول��ى ال��ق��دي��ر اأن ي���دمي الأم����ن يف ه��ذه 
ل��الإ���س��الم  ع��ز  م�����س��در  ويجعلها  ال��ب��الد، 
رم��زا  ال��ي��وم  ه��ذا  يجعل  واأن  وامل�سلمني، 
وذكرى للريادة، واأن يعني ويل اأمرنا على 

ما يقدمه يف �سبيل هذا الوطن الغايل«.

الفخر باألمان
القحطاين  ح�سني  �سعيد  ال��ط��ال��ب  ق���ال 
»يعجز  واملالية  الداري��ة  العلوم  كلية  من 
ل�ساين عن الكلمات لهذا الوطن املعطاء، 
ي��ا وطن  اأج��ل��ك  لكن ف��ك��ري متيقظ م��ن 
ت��رع��رع��ت يف ث���راه، ول ب��د اأن اأع��م��ل من 
اأج���ل���ه لأق�����دم ل���ه ب��ع�����س��ا مم���ا ق��دم��ه يل، 
واأمتنى اأن اأ�سر على خطى الإجن��از من 

اأجله«.
نحتفل  اأن  ج��م��ي��ل  »ل�����س��يء  وت���اب���ع 
وال��ف��رح،  البهجة  و���س��ط م��ظ��اه��ر م��ن  يف 
ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز باملا�سي  ويف ج��و م��ن 
امل��ج��ي��د واحل��ا���س��ر ال���زاه���ر، والح��ت��ف��ال 
بقوة الوحدة الوطنية و�سالبتها بجميع 
عليها  نع�س  اأن  ي��ج��ب  وال��ت��ي  اأط��ي��اف��ه��ا، 
بالنواجذ يف ظل ما تعانيه بع�س البلدان 
ال��ي��وم م��ن ح��ول��ن��ا م��ن ت�سظ و���س��راع��ات 

جلبت لها الت�ستت والدمار«.

أمن الوطن مسؤولية
ورف����ع ال��ط��ال��ب ���س��اي��ع م��ه��دي م���ن كلية 
الهند�سة، اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ول����ويل ع��ه��ده الأم����ني، 
ولويل ويل العهد،  حفظهم اهلل، ولل�سعب 
داعيا  احلبيبة،  املنا�سبة  بهذه  ال�سعودي 
كل  م��ن  ومليكنا،  ب��الدن��ا  يحفظ  اأن  اهلل 

�سوء، واأن يدمي الأمن وال�ستقرار.
فيه  نعي�س  ك��ه��ذا  وط��ن��ا  »اإن  وق���ال   
ه��دام،  فكر  ك��ل ذي  م��ن  اأن نحميه  يجب 
باطنه  ي��ه��دف يف  دخ��ي��ل  وك��ل ذي معتقد 
امل�����س��رة وفك  ال��ب��ن��اء وتعطيل  اإل���ى ه��دم 
ي��وم��ه  يف  ال����وط����ن  اأم������ن  لأن  مت���ا����س���ك���ه، 

م�سوؤولية اجلميع كبرا و�سغرا«. 

معني االنتماء
ال�سهراين،  بطي  �سلطان  الطالب  وبارك 
قائال  املنا�سبة  بهذه  املحا�سبة،  ق�سم  من 
املنا�سبة  وبهذه  زمالئي  وبا�سم  »با�سمي 
ال��ع��ظ��ي��م��ة، م��ن��ا���س��ب��ة ال����ي����وم ال���وط���ن���ي، 
���س��ل��م��ان بن  امل��ل��ك  اأه��ن��ئ ملكنا ووال���دن���ا 
وويل  وويل  ع���ه���ده،  وويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ي��ط��ي��ل يف  اأن  اهلل  م����ن  واأرج��������و  ع����ه����ده، 
اأعمارهم، واأن يدمي الأمن والأم��ان على 
الطالب  اأ�سار  وب���دوره،  احلبيب«.  وطننا 
عبدالرحمن الأحمري، من كلية الطب، 
اإلى اأن �سعوره �سيكون مثل �سعور اأي فرد 
�سعور  وه��و  امل��ع��ط��اء،  البلد  ل��ه��ذا  ينتمي 
هذا  به  ميتاز  ملا  واملحبة  وال�سرور  الفرح 
ال��وط��ن م��ن اأم��ن واأم���ان و���س��الم��ة، وق��ال 
اأب��ي��ا وك���ل ع��ام  »األ ع�ست ي��ا وط��ن��ي ح���را 

واأنت بخر«.

طالب الجامعة: اليوم الوطني
عالمة فارقة أنهت سنوات الشتات
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عبدالعزيز رديف
سعيد العمري 

امل��ل��ك خالد  ق��ام م��ع��ايل م��دي��ر جامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
التفقدية  اجل��ولت  من  بعدد  ال�سلمي، 
ل��ك��ل��ي��ات وع����م����ادات اجل��ام��ع��ة وك��ذل��ك 
للمدينة اجلامعية وغرها من مرافق 

اجلامعة.
وب���ع���د ج��ول��ت��ه ب��امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي 
وك��ذل��ك  بال�سامر  ال��ط��ال��ب��ات  ل��درا���س��ة 
با�ستحداث  الفور  على  وج��ه  بلع�سان، 
للحاجة  نظرا  م�سانده  خ��دم��ات  اإدارة 
املا�سة، ومت تدوين عدد من املالحظات 
ب��اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��ل وال��ت��ط��وي��ر خ��الل 
ال��ف��رة ال��ق��ادم��ة ب��ه��دف ت��وف��ر مبان 

وبيئة اأف�سل للطالبات وللمراجعني.

القبول والتسجيل
العمل  �سر  زي��ارت��ه على  واطلع خ��الل 
باملدينة  وال��ت�����س��ج��ي��ل  ال��ق��ب��ول  ب��ع��م��ادة 
اجلامعية باأبها، وعقد اجتماع  مت  فيه 
����س���رح م���راح���ل ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل، 
واخل�����دم�����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال���ع���م���ادة 
اجلامعة،  وطالبات  لطالب  اإلكرونيا 

مع تو�سيح التوجهات امل�ستقبلية.
واأو�����س����ح ال���دك���ت���ور ال�����س��ل��م��ي اأن���ه 
والت�سجيل  القبول  لعمادة  زيارته  ب��داأ 
ل���ل���دور ال��ك��ب��ر ال�����ذي ت��ق��دم��ه ط���وال 
�ل��ع��ام �ل��در����ض��ي، و�ل���دور �مل��ن��اط بها يف 
الطالب  وه��و  الأول  امل�ستهدف  خدمة 

والطالبة.
وق����ال »م���ا ���س��اه��دن��اه خ���الل ه��ذه 
نفو�سنا  يف  الط��م��ئ��ن��ان  يبعث  ال���زي���ارة 
وتنظيم  العمل،  ج��ودة يف  مل�سناة من  ملا 
كبر يعك�س الدور الذي تقدمة العمادة 
الإلكرونية  اخل��دم��ات  اإل��ى  بالإ�سافة 

املقدمة«.
واأ�ساف »مت ال�ستماع اإلى وجهات 
ن��ظ��ر ال��ق��ائ��م��ني ب��اأع��م��ال ال��ع��م��ادة ومت 
التاأكيد عليهم مبعاجلة الإ�سكاليات يف 
الوقت املنا�سب خا�سة واأن هذه الفرة 
هي بداية ا�ستقبال الطالب والطالبات 
اأمتنى  كما  اجلديد،  الدرا�سي  العام  يف 
اأبنائنا  خدمة  يف  اجلميع  التفاين  من 

الطلبة«.

كلية المجتمع بالمحالة 
كما ق��ام م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة امللك 
بجولة تفقدية ملبنى فرع كلية املجتمع 
باملحالة، كان يف ا�ستقبال معاليه وكيل 
ال��ك��ل��ي��ة د. ع��ل��ي م������رزوق وع������ددا من 

من�سوبيها.
ت��ق��دمي  مت  ال�����زي�����ارة  ب����داي����ة  ويف 
ومرافقها،  الكلية  عن  خمت�سرة  نبذة 
اآلف طالب ما  اأك��رث من 4  التي ت�سم 
ب���ني ط���الب خ��دم��ة جم��ت��م��ع، وب��رام��ج 
حمافظة  ط��الب  اإل��ى  اإ�سافة  م�سركة 
ظ��ه��ران اجل��ن��وب يف ال��ف��رة احل��ال��ي��ة، 
ك��م��ا حت���وي ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ع���دة م��راف��ق 
الآيل،  باحلا�سب  خا�سة  معامل  اأهمها 
اإلى معامل  اإ�سافة  الإجنليزية،  واللغة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ع���ل���م���ي���ة، وال��ت��ع��ل��ي��م 
وم�سرح  ريا�سية،  و�سالة  اللكروين، 

ي�سم اأكرث من األف كر�سي، وجامع.

بعد ذلك قام ال�سلمي بجولة على 
ت�سغيل  ب�سرورة  وطالب  املرافق،  كافة 
امل��ط��ع��م اجل��ام��ع��ي، وجت���دي���ده واإع�����ادة 
يجعله  مب��ا  وم��راف��ق��ه  خ��دم��ات��ه  تهيئة 
ي��خ��دم اأك���رب ق��در ممكن م��ن ال��ط��الب، 
ذلك  اجن��از  �سرعة  الى �سرورة  م�سراً 
ل��ي��خ��دم ط����الب ال��ف�����س��ل ال�����س��ي��ف��ي يف 
ال��ف��رة احل��ال��ي��ة، وك��اف��ة ال��ط��الب مع 

بداية العام الدرا�سي القادم.
ك��م��ا اط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى خ��دم��ات 
امل��ك��ت��ب��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة 
ال��ت��ي يحتاجها  امل���راج���ع  ك��اف��ة  ت��اأم��ني 
امل��ك��ت��ب��ة  ال��ك��ل��ي��ة، وت��ف��ع��ي��ل دور  ط����الب 

الرقمية.
ك��م��ا اأك����د ال�����س��ل��م��ي ع��ل��ى ���س��رورة 
حت�����س��ني ���س��ب��ك��ات الن����رن����ت ب��ال��ف��رع، 
و����س���دد ع��ل��ى ت���وف���ر وت��ه��ي��ئ��ة اأن��ظ��م��ة 
ال�سالمة اخلا�سة بكافة معامل الكلية، 

و�سيانة تكييف املبنى ب�سكل عام.
م��ب��ن��ى  زار  اجل����ول����ة  ن���ه���اي���ة  ويف 
اأعمال  على  واطلع  الريا�سية  ال�سالة 
الن�����س��اء م��وؤك��دا على ���س��رورة الل��ت��زام 
مبوعد ت�سليم املباين يف الوقت املحدد.

على  ال��ق��ائ��م��ني  ب��ج��ه��ود   م�سيدا 
جميع  اأن  ال��ى  وم�����س��را  الكلية،  مبنى 
امل����الح����ظ����ات ع���ل���ى امل���ب���ن���ى وخ���دم���ات���ه 

ومرافقة ل ت�سكل عائق.
وقال »على جميع اإدارات اجلامعة 
احتياجاتها  لإجناز  الكلية  مع  التعاون 

ومتطلباتها«.
 واأكد على اأهمية اجناز تلك املهام 
الدرا�سي  العام  بداية  قبيل  كايف  بوقت 

اجلامعي القادم.
اع��م��ال  يف  ال���ب���ت  »ي���ج���ب  واأردف 
ال��ق��ادم،  الأ���س��ب��وع  ب��داي��ة  م��ن  ال�سيانة 
وع���ل���ى ال����زم����الء يف ال��ك��ل��ي��ة ت��زوي��دن��ا 
ب��ت��ق��اري��ر مب���ا ي��ت��م اإجن�������ازه م���ن ه��ذه 
ي��ت��م  ح���ت���ى  دوري  ب�������س���ك���ل  الع������م������ال 
بزيارة  �سيقوم  اأن��ه  واأو���س��ح  اإجن��ازه��ا«، 
ال��ع��ام  ب��داي��ة  للمبنى  اأخ����رى  ت��ف��ق��دي��ة 

الدرا�سي.

المدينة الجامعية بالفرعاء 
م����ن ج���ه���ة اخ������رى ق�����ام م���ع���ايل م��دي��ر 
اجلامعة بزيارة تفقدية مل�سروع املدينة 
اجل���ام���ع���ي���ة ب���ال���ف���رع���اء وذل������ك ���س��م��ن 
اجل�����ولت ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا م��ع��ال��ي��ه منذ 
���س��ع��ادة  راف��ق��ه  اإدارة اجل��ام��ع��ة،  ت��ول��ي��ه 
وكيل اجلامعة املكلف الدكتور خالد اآل 
جلبان، وعدد من مدراء الإدارات، فيما 
كان يف ا�ستقبالهم �سعادة وكيل اجلامعة 
داه���م،  ال  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  للم�ساريع 
م�ساريع  وم�سريف  مهند�سي  من  وع��دد 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، ومم��ث��ل��ي امل��ك��ات��ب 

ال�ست�سارية واملقاولني.
ال��زي��ارة  ب��داي��ة  ال�سلمي يف  واط��ل��ع 
ع��ل��ى ع��ر���س ���س��ام��ل خ��ا���س ب��امل�����س��اري��ع 
وامل�ساريع  اجلامعية،  باملدينة  القائمة 
بالإ�سافة  الر�سية،  قيد  زالت  ل  التي 
اإل�����ى امل�������س���اري���ع ال���ت���ي ���س��ي��ت��م ط��رح��ه��ا 
اأن  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي  وال��ع��ق��ب��ات  م�ستقبال، 
اأي�سا  واأط��ل��ع  امل�����س��اري��ع،  بع�س  ت��واج��ه 
على جم�سم للمدينة اجلامعية يو�سح 

كافة تفا�سيل ت�سميم امل�سروع.
بعد ذلك جال اجلميع على بع�س 

امل�ساريع املنجزة،  واأخرى قيد التنفيذ، 
و�سملت زيارة مباين العمادات امل�ساندة، 
اجل��ام��ع��ة،  لإدارة  ال��رئ��ي�����س��ي  وامل��ب��ن��ى 
وامل�سجد، وقاعة الحتفالت الرئي�سية، 
كذلك املدينة الطبية والتي ت�سمل على 
مبنى امل�ست�سفى، والكليات الطبية، كما 
زار نفق  اخلدمات الرئي�سية للم�سروع، 

ملبنى  بزيارة   اجل��ول��ة  معاليه  واختتم 
املكتبة املركزية.

ال�سلمي  وج��ه  اجل��ول��ة  نهاية  ويف 
وكالة اجلامعة للم�ساريع باإعداد قائمة 
مل  التي  وامل�ساريع  املتعرثة،  بامل�ساريع 
حتتاج  التي  وامل�ساريع  ع��ق��وده��ا،  توقع 
ملناق�ستها  وذل���ك  وت��ر���س��ي��ه،  ط���رح  ال���ى 

ووزارة  التعليم  وزارة  املخت�سني يف  مع 
املالية.

واأو����س���ح ان���ه وج��م��ي��ع امل�����س��وؤول��ني 
�سيجدون   باأنهم  متفائلون  باجلامعة 
ال����دع����م ال���ك���ام���ل وال���������الزم م����ن ق��ب��ل 
ووزارة  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وزارة  يف  امل�����س��وؤول��ني 
امل��ال��ي��ة، وع��ل��ى را���س��ه��م ���س��اح��ب امل��ع��ايل 

العي�سى،  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر 
الدكتور  املالية  وزي��ر  املعايل  و�ساحب 

ابراهيم الع�ساف.
خطة  ب���اإع���داد  معاليه  وج���ه    كما 
اإدارات��ه��ا،  بع�س  بنقل  للجامعة  ت�سمح 
وك��ل��ي��ات��ه��ا ال����ى م��واق��ع��ه��ا اجل���اه���زة يف 
بالعتبار  الأخ��ذ  مع  اجلامعية  املدينة 

مدير الجامعة يتفقد مباني الكليات 
والعمادات والمدينة الجامعية
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البنية  ك��اف��ة خ���دم���ات  ت��وف��ر  ����س���رورة 
اجلهات  لتلك  ت�سمح  وال��ت��ي  التحتية، 
مبمار�سة اأعمالها دون ق�سور او نق�س.

ووجه معايل املدير �سكره لإدارات 
وكالة  يف  والزمالء  ال�سابقة،  اجلامعة 
اجلامعة،  ووكالة  للم�ساريع،  اجلامعة 
على  والإداري����ة  املالية  ال�����س��وؤون  واإدارة 
م��ا ق��ام��وا ب��ه، وي��ق��وم��ون ب��ه م��ن جهود 
جبارة وحثيثة يف اإجناز م�ساريع املدينة 
اجل��ام��ع��ي��ة، وال���ت���ي ���س��ت��ك��ون ب�����اإذن اهلل 

تعالى مناره للعلم، واملعرفة، واخلدمة 
املجتمعية لأبناء منطقة ع�سر.

يذكر اأن م�سروع املدينة اجلامعية 
امل�����س��اري��ع  اأك�����رب  ب���ال���ف���رع���اء يعد  م���ن 
باملنطقة، وي�سعى القائمني عليه ليكون 
���س��رح��ا ع��ل��م��ي��ا ب�����ارزا وراف������دا ي��رت��ق��ي 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
اململكة، حيث اأنه يقوم على بنية حتتية 
�سخمه تتمثل يف ثالثة مراكز خدمية، 
ون��ف��ق خ��دم��ات ب��ط��ول 17ك����م، يحتوي 

الكهروميكانيكية  املكونات  جميع  على 
الالزمة لكافة مباين املدينة اجلامعية، 
للطالب  اأك��ادمي��ي��ا  جممعا  ي�سم  ك��م��ا 
ت�سمل  والعلمية،  الأدبية  للتخ�س�سات 
13 كلية تتوزع على 17 مبنى مب�ساحة 

حوايل 570.000 مر مربع.
ه�������ذا ب����الإ�����س����اف����ة ال�������ى م���دي���ن���ة 
ط���ب���ي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة ت���ت���ك���ون م�����ن  ع���دد 
املختلفة،  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م���ن 
وم�ست�سفى جامعي موؤهل خلدمة كافة 

التخ�س�سات الطبية ب�سعة 800 �سرير، 
�سرفية  منطقة  امل�����س��روع  ي�سم  ك��ذل��ك 
تخ�س اإدارة اجلامعة ومرافقها، اإ�سافة 
اأع�ساء  واإ�سكان  الريا�سية،  املدينة  الى 

هيئة التدري�س، والإ�سكان الطالبي.

المباني المستعجلة للبنات
املقاول  وطالب معايل مدير اجلامعة، 
امل�سوؤول عن مباين اجلامعة امل�ستعجلة 
ل��ل��ب��ن��ات ب���امل���ح���ال���ة ب�����س��رع��ة الإجن�������از، 

بداية  وتكثيف اجلهود، وت�سليمها قبل 
العام الدرا�سي بوقت كايف.

زي�����ارة معاليه  ذل����ك  خ����الل  ج����اء 
ال��ت��ف��ق��دي��ة ل���ل���م���ب���اين، وال����ت����ي ���س��م��ل��ت 
التطبيقية،  الطبية  العلوم  كلية  مبنى 
ومبنى  والآداب،  ال��ع��ل��وم  كلية  وم��ب��ن��ى 
كلية املجتمع، حيث من املنتظر اأن يتم 
بخمي�س  الأكادميي  املجمع  كليات  نقل 
والتي  امل��ب��اين  ه��ذه  ال��ى   2 و   1 م�سيط 

�ستخدم اأكرث من 5 اآلف طالبة.
وراف�����ق م��ع��ايل امل���دي���ر يف اجل��ول��ة 
الأ�ستاذ  املكلف  اجلامعة  وكيل  �سعادة 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال ج��ل��ب��ان، وع���دد من 
ذات  الإدارات  وم�����دي�����ري  ال����ع����م����داء، 
بتجهيز  ال�سلمي  وج��ه  حيث  العالقة، 
ب����اأول،  اأول  ب��امل��ب��ن��ى  امل���ب���اين اجل���اه���زة 
موؤكداً على �سرورة حتديد موا�سفات، 
وم���ع���اي���ر حم�����ددة يف جت��ه��ي��ز امل��ب��اين 
بطابع خا�س باجلامعة، مطالباً باإعادة 
جتهيز امل�سارح اخلا�سة بكليات البنات، 
باأهمية  اعتماد كافة م�ساريع  وموجهاً 
ال�����س��وؤون  اإدارة  م��ن  وال��ت��ج��ه��ي��ز  ال��ب��ن��اء 
امل�����س��اري��ع  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ف��ن��ي��ة 

فقط.

تقارير االنجاز
ك��م��ا اأك�����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ����س���رورة رف��ع 
امل�ستعجلة،  ب��امل��ب��اين  الإجن�����از  ت��ق��اري��ر 
يوجد  القدمية  املباين  اأن  ال��ى  م�سرا 
ب��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��اك��ل ال��ت��ي يجب 
جت��ن��ب��ه��ا يف امل���ب���اين اجل����دي����دة، وق���ال 
»هناك عيوب يف املباين القدمية وعلى 
اإثرها يجب نقل الطالبات لهذه املباين 

ب�سكل عاجل وهي يف اأمت جاهزية«.

حالة طوارئ
من جهته اأعلن مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال�سلمي  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ح��ال��ة ط������وارئ، ل��ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة نقل 
ع����دد م���ن ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات اإل�����ى امل��ب��اين 
ب�سكل مكثف  للعمل  وذلك  امل�ستحدثة، 
قبيل  النقل  ليتم  ال�ساعة،  م���دار  على 

بداية العام اجلامعي القادم.
اأث��ن��اء جولته، يف مبنى  ذل��ك  ج��اء 
باأبها،   للبنات  والقت�ساد  الإدارة  كلية 
وال���ذي ����س���ي���ت���م ن���ق���ل ط���ال���ب���ات���ه���ا اإل����ى 
مبناهن اجلديد بطريق امللك عبداهلل، 
مطلع  العام اجلامعي القادم، كما �سيتم 
اأي�سا نقل طالبات كلية احلا�سب الآيل 
الإدارة  م��ب��ن��ى  اإل����ى  امل��ج��ت��م��ع  ب��خ��دم��ة 

والقت�ساد احلايل باأبها.
يرافقه  ال���ذي  وت�سمنت اجلولة 
ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن م�������س���وؤويل اجل��ام��ع��ة، 
ال����وق����وف ع���ل���ى امل���ب���ن���ى وحم���ت���وي���ات���ه، 
قابلية  وم���دى  املعامل  على  والط���الع 
حت��وي��ل��ه��ا م���ن م��ع��ام��ل اق��ت�����س��اد اإل���ى 

معامل للحا�سب الآيل.
وع���ق���د ال�����س��ل��م��ي اأث����ن����اء اجل���ول���ة 
ملناق�سة  مرافقيه،  مع  عاجال  اجتماعا 
اإم����ك����ان����ي����ة ن���ق���ل ط����ال����ب����ات احل���ا����س���ب 
يتطلبها  ال��ت��ي  ال��زم��ن��ي��ة  وامل����دة  الآيل، 
ذل����ك، م��ط��ال��ب��ا ب��ت��ح��دي��د الح��ت��ي��اج��ات 
الأ�سبوع  نهاية  وامل�ستلزمات، وح�سرها 
ك��ام��ل عن  بتقرير  وت���زوي���ده  اجل����اري، 

النقل والإمكانيات واملتطلبات.

زيادة الطاقة االستيعابية
لمعامل الحاسب

الزيارة،  نهاية  يف  فالح  الدكتور  ووج��ه 
ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  زي����ادة  ب�����س��رورة 
ملعامل احلا�سب اأثناء جتهيزها، موؤكدا 
على جودة تلك التجهيزات ومطابقتها 
ملوا�سفات ومقايي�س اجلامعة، وم�سراً 
اإلى وجوب تغير كرا�سي املبنى كاملة، 
لتالئم احتياج الطالبات، وم�سددا على 
من  التاأكد  ب�سرورة  الهند�سية  الإدارة 

للمبنى،  الكهربائية  الأح���م���ال  ك��ف��اءة 
الآيل  احل��ا���س��ب  م��ع��ام��ل  اأن  خ�سو�سا 

تتطلب طاقة كهربائية كافية.
واأكد مدير اجلامعة على �سرورة 
اختبار مباين كليتي القت�ساد واملجتمع 
ومدى  عبداهلل  امللك  بطريق  اجلديدة 
لها  الطالبات  ان��ت��ق��ال  قبل  جاهزيتها 
ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي ال��ق��ادم ، وذل��ك 

ل�سمان �سالمة الطالبات.
ج����اء ذل����ك ���س��م��ن زي������ارة م��ع��ال��ي��ه 
بطريق  البنات  كليات  ملباين  التفقدية 
ال�سلمي  اط��ل��ع  ، ح��ي��ث  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
و�سوله  ف��ور  امل�����س��روع  خمططات  على 
ل��ل��م��وق��ع، واأ����س���ار ال���ى وج����وب تركيب 
اللوحات الر�سادية املوؤدية الى الكليات، 

وكذلك داخل الكليات.
امل�ساريع  عن  امل�سوؤولني  وج��ه  كما 
ب���اجل���ام���ع���ة ب����وج����وب ان����ه����اء امل�������س���روع 
وا����س���ت���الم���ه ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر اجل�����اري، 
وم���وؤك���دا ع��ل��ى ���س��رورة زي����ارة عميدات 
ال�سروع  نقلها قبل  �سيتم  التي  الكليات 
يف تاأثيث املباين، وتقدمي مطالباتهن، 
وم��الح��ظ��ت��ه��ن ل��ل��ع��م��ل ب��ه��ا ق��ب��ي��ل نقل 

الكليات.
الإدارة  ك��ل��ي��ة  م��ب��ن��ى  اأن  ي���ذك���ر 
والق��ت�����س��اد اجل��دي��د يت�سع لأك���رث من 
القاعات  ع��ددا من  األ��ف طالبة، وي�سم 
ال����درا�����س����ي����ة، وم����ع����ام����ال ل��ل��خ��ي��اط��ة، 
والتغذية، ومعامل كيمياء، اأما املجتمع 
فيت�سع مبناها لأكرث من 1500 طالبة، 
واللغة  الآيل  للحا�سب  معاماًل  وي�سم 

الإجنليزية.

»آفاق« والمركز اإلعالمي
مبنى  اجلامعة،  مدير  معايل  زار  كما 
واإدارة  اجلامعة،  يف  املركزية  امل��درج��ات 
امل���رك���ز الإع����الم����ي، و���س��ح��ي��ف��ة »اآف�����اق« 
التو�سعة  عمل  ب�سرعة  معاليه  وطالب 
الالزمة التي يحتاجها املركز الإعالمي 
ل��ي��ك��ون م��رك��زا ت��دري��ب��ي��ا ل��ط��الب ق�سم 
الوظائف  �سوء  يف  والت�سال،  الإع��الم 

اجلديدة التي انيطت باملركز.
ج����اء ذل����ك اأث����ن����اء زي������ارة م��ع��ال��ي��ه 
التفقدية، التي رافقه فيها �سعادة وكيل 
الدكتور خالد  الأ�ستاذ  املكلف  اجلامعة 
اآل جلبان، وعدد من من�سوبي اجلامعة.

ك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال م���ع���ايل امل��دي��ر 
الإع��الم��ي  امل��رك��ز  على  امل�سرف  �سعادة 
�سويل  بن  علي  د.  اأ.  »اآف���اق«  و�سحيفة 
ال����ق����رين، وم����دي����ر امل����رك����ز الإع����الم����ي 
الأ�����س����ت����اذ ���س��ل��ط��ان ع����و�����س، وال����ل����ذان 
ب���دوره���م���ا ق���دم���ا مل��ع��ال��ي��ه ���س��رح��ا عن 
امل���رك���ز وم��ه��ام��ه وم����ا ي��ت��وف��ر ف��ي��ه من 
احتياجاته،  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  خ��دم��ات، 
على  له  املرافق  والوفد  معاليه  واطلع 
به،  املنوطة  واملهام  باملركز،  العمل  اآلية 
اإ���س��اف��ة ال���ى ج��ول��ت��ه يف م��راف��ق امل��رك��ز 

املتوفرة حالياً.

المدرجات المركزية
اجلولة  اأث��ن��اء  ال�سلمي  اط��ل��ع  كما 
ع��ل��ى امل����درج����ات امل���رك���زي���ة واخل���دم���ات 
تاأهيلها  ب���اإع���ادة  ووج����ه  ب��ه��ا،  امل��ت��وف��رة 
لتالئم احتياجات اجلامعة عند تنظيم 

املوؤمترات.
م��ق��ر  زار  اجل�����ول�����ة  ن����ه����اي����ة  ويف 
اأق�سامها  على  واط��ل��ع  »اآف���اق«  �سحيفة 
واآل��ي��ة ال��ع��م��ل ب��ه��ا، واأك����د ع��ل��ى ���س��رورة 
م�ساركة اجلانب الن�سائي يف ال�سحيفة، 
التدري�س  هيئة  ع�سوات  دور  وتفعيل 
والطالبات، معربا عن �سعادته مبا مل�سه 
م��ن ت��ط��ور وت��ق��دم اجل��ام��ع��ة يف امل��ج��ال 
من�سوبي  ب��ج��ه��ود  م�����س��ي��دا  الإع���الم���ي، 
امل���رك���ز الإع����الم����ي و���س��ح��ي��ف��ة »اآف�����اق« 
واإبرازها  اجلامعة  لأح��داث  وتغطيتهم 

للمجتمع ب�سكل لئق.
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أحمد العياف

خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  ح�سل 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل 
منيع ال�سلمي، املتخ�س�س يف الريا�سيات 
البكالوريو�س  على  تفا�سلية(  )هند�سة 
امللك  ال��ري��ا���س��ي��ات م��ن جامعة  ع��ل��وم  يف 
عبد العزيز  بجدة عام 1413، والدكتوراه 
جامعة  م��ن  الريا�سيات  يف  الفل�سفة  يف 
املتحدة  باململكة  �سوانزي  مبدينة  ويلز 

عام 1418.

التدرج األكاديمي
ق�سم  يف  التعليمية،  ال��وظ��ائ��ف  يف  ت���درج 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  بجامعة  الريا�سيات 
بجدة، ابتداء من معيد )6/14/ 1413(، 
 ،)1419/6/8( م�����س��اع��دا  اأ����س���ت���اذا  ث���م 

فاأ�ستاذا م�ساركا )1426/2/13(.

جازان
اأنتدب كاأ�ستاذ م�سارك لق�سم الريا�سيات 
يف ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ب��ج��ام��ع��ة ج������ازان من 

1427/4/16 حتى 1428/8/22.
 

تبوك
اأ�ستاذ م�سارك بق�سم الريا�سيات يف كلية 
 ،1428/8/23 من  تبوك  بجامعة  العلوم 
يف  الريا�سيات  بق�سم  اأ�ستاذا  اأن��ت��دب  ثم 

كلية العلوم اعتبارا من 1430/7/4.

المؤسس
امللك عبدالعزيز بجدة،  اإلى جامعة  عاد 
اأ�ستاذا بق�سم الريا�سيات يف كلية العلوم 

من 1434/11/13.

جامعة الملك خالد
ت��ق��ل��د م��ع��ال��ي��ه ال��ك��ث��ر م���ن امل��ن��ا���س��ب 
وامل����ه����ام ال��ع��ل��م��ي��ة والإداري�����������ة وال���ت���ي 
اآخرها، مديرا جلامعة امللك خالد من 

1437/9/18 حتى الآن. 

جامعة الملك عبدالعزيز
تقلدها  التي  واملهام  املنا�سب  اأهم  من 

معاليه بجامعة امللك عبدالعزيز:
م�������س���ت�������س���ار وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة   •
جمادى  من  التعليمية،  لل�سوؤون 

الأخر 1435 حتى 1437/9/18.
العليا  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  وكيل   •
ل��ل��ربام��ج وال��ت��ط��وي��ر، م��ن ���س��وال 

1422 حتى ربيع الثاين 1427.
• اأمني جمل�س ق�سم الريا�سيات( 

من 1419 حتى 1426.
• ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ال���ع���دي���د من 
ال��دائ��م��ة،  ال��ل��ج��ان  يف  الع�سويات 

وجمال�س العمادات والكليات.

جامعة جازان
من اأهم املنا�سب التي تقلدها معالية 

بجامعة جازان:
من  والت�سجيل،  القبول  عميد   •

1427/4/16 حتى 1428/8/22.
من  املكلف،  العلوم  كلية  عميد   •

1427/5/1 حتى 1428/8/22.
ع��ل��ى وح���دة احلا�سب  امل�����س��رف   •
ح��ت��ى   1427/5/29 م����ن  الآيل 

.1428/5/9
املعلومات،  تقنية  مركز  مدير   •
ح����ت����ى   1428/5/10 م����������ن 

.1428/8/22

• ت����راأ�����س ال���ع���دي���د م���ن ال��ل��ج��ان 
ال����دائ����م����ة، ك���م���ا ك�����ان ع�������س���وا يف 
جمل�س اجلامعة من 1427/4/16 

حتى 1428/8/22.
• ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال��ع��ل��م��ي م��ن 

1427/11/15 حتى 8/22/
• ع�����س��و يف ال��ك��ث��ر م��ن ال��ل��ج��ان 

الدائمة الأخرى. 

جامعة تبوك 
العديد  ت��ب��وك  بجامعة  معاليه  تقلد 
من املنا�سب واملهام العلمية والإدارية، 

من اأهمها:
• وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل���ل���درا����س���ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، م��ن 
1431/11/12 حتى 1434/11/12.
ل��ل��ت��ط��وي��ر  • وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة 
واجلودة املكلف، من 1431/11/29 

حتى 1432.
• وكيل اجلامعة من 1428/8/23 

حتى 1431/11/11.
• وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي امل���ك���ل���ف، م��ن 
1428/10/12 حتى 1431/11/11.
اأم�����ني جم��ل�����س اجل���ام���ع���ة من   •

1428/8/23 حتى 1434/11/12.
• تراأ�س املجل�س العلمي والعديد 

من اللجان.

جامعة فهد
ك����ان ع�����س��وا يف جم��ل�����س الم���ن���اء من 
حتى   1434/1433 اجل���ام���ع���ي  ال���ع���ام 
1436/1435، بجامعة فهد بن �سلطان 

بتبوك.

مشاريع األبحاث المدعمة  
ع�����س��و ون���ائ���ب رئ��ي�����س ف���ري���ق »م��ح��ور 
الخطة  م�سروع  في  العليا«  الدرا�سات 
في  ال��ج��ام��ع��ي  للتعليم  الم�ستقبلية 
المملكة العربية ال�سعودية – م�سروع 
اآفاق. وفي بجامعة الملك عبدالعزيز 
للجودة  برنامج  وط��ب��ق  �سمم  ب��ج��دة، 
اآلية  العليا،  ال��درا���س��ات  ف��ي  ال�ساملة 
لبرامج  الذاتي  للتقويم  �ساملة  جودة 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا م��ن ق��ب��ل الأق�����س��ام 
التطوير  توجهات  بالكليات،  العلمية 
والتح�سين الم�ستمر لقطاع الدرا�سات 
ال��ع��ل��ي��ا: درا����س���ة م��ي��دان��ي��ة لت��ج��اه��ات 
العليا،  الدرا�سات  وخريجات  خريجي 
الر�سائل  م�ستخل�سات  بيانات  قاعدة 
متعددات  هند�سة  ال��م��ج��ازة،  العلمية 
الطيات الجزئية لعديدات طيات كيلر 
هند�سة  محلياً،  المتطابقة  الرباعية 
المغمورة  الجزئية  الطيات  متعددات 
مفهوم  ريمان،  كو�سي  نوع  من  جزئياً 
ج��دي��د ل��ه��ن��د���س��ة ال��ح��رك��ه ال��ف��راغ��ي��ه 
ذات المتغير الواحد، نظرية الإنحناء 
لل�سطوح الم�سطرة، ال�سطوح الفوقية 
ال��م��ت��را���س��ة ل��ل��ك��رة ال�����س��دا���س��ي��ة من 
ن���وع ك��ي��ل��ر ت��ق��ري��ب��اً، ه��ن��د���س��ة ال�����س��رب 
الجزئية  الطيات  لعديدات  اللتفافي 
م����ن ع����دي����دات ال���ط���ي���ات ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، 
لبرمجة  و�لثنائية  �لمثالية  �ل�ضروط 
م��ي��ن��ي��م��اك�����س، ال����خ����وا�����س ال��م��م��ي��زة 
اأن�����س��ت��اي��ن، هند�سة  ط��ي��ات  ل��ع��دي��دات 
الطيات  لعديدات  اللتفافي  ال�سرب 
الجزئية  الطيات  ع��دي��دات  الجزئية، 
العامة من عديد طيات كيلر. وبمدينة 
والتقنية  للعلوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��م��ل��ك 

ه��ن��د���س��ة ع���دي���دات ال��ط��ي��ات ال��ج��زئ��ي��ة 
جامعة  وف��ي  ان�ستاين.  ط��ي��ات  لعديد 
ت���ب���وك: ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام م��ل��ف ال���م���ادة 
 Course Portfolio ال���درا����س���ي���ة 
كاأحد اآليات تطوير العملية التعليمية، 
والإعداد الفعال لع�سو هيئة التدري�س 

وتنميته : منظور جديد.
 

المؤتمرات
�����س����ارك يف ال���ع���دي���د م����ن امل�����وؤمت�����رات 
العلمية الدولية والعربية واخلليجية 
كباحث  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف 
من  للعديد  وم��ق��دم  رئي�س  ومتحدث 
ال���ن���دوات وور������س ال��ع��م��ل يف جم���الت 
الأب�����ح�����اث وال���ه���ن���د����س���ة ال��ت��ف��ا���س��ل��ي��ة 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا، يف ك����ل م�����ن: امل��م��ل��ك��ة 
امل���ت���ح���دة، ال���ي���اب���ان، روم���ان���ي���ا، ال��ه��ن��د، 
الكويت،  �سنغافورا، م�سر،  اأندوني�سيا، 
الريا�س، الأح�ساء، مكة، تبوك، وجدة.

اإلشراف العلمي
اأ�����س����رف م��ع��ال��ي��ه ع���ل���ى ال���ع���دي���د م��ن 
الدكتوارة  لدرجتي  العلمية  الر�سائل 
امللك عبدالعزيز،  واملاج�ستر بجامعة 
وجامعة اأم القرى عام1430، كما حكم 
العلمية  الأبحاث  من  للعديد  معاليه 
يف جم����ال ال��ه��ن��د���س��ة ال��ت��ف��ا���س��ل��ي��ة يف 

العديد من املجالت العلمية املحكمة.

ممتحن خارجي
كما �سارك كممتحن خارجي يف حتكيم 
ر���س��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة ل���درج���ة ال��دك��ت��وراة 
وامل��اج�����س��ت��ر: يف ال���دم���ام، وال��ري��ا���س، 

مكة، املدينة املنورة، وجدة.

عضوية الجمعيات
ع�����س��و يف ال���ع���دي���د م����ن اجل��م��ع��ي��ات: 
ج��م��ع��ي��ه ل����ن����دن ال���ري���ا����س���ي���ة، م��ع��ه��د 
ال����ف����ي����زي����اء ب���ربي���ط���ان���ي���ا، اجل��م��ع��ي��ة 
»ج�سر«،  الريا�سية  للعلوم  ال�سعودية 
ب��ال��ي��اب��ان، جمعية  ال��ت��ن�����س��ور  ج��م��ع��ي��ة 
احل���ا����س���ب���ات ال�������س���ع���ودي���ة،  اجل��م��ع��ي��ة 

الأمريكية الريا�سية.

جائزة بريطانيا
ول�سون يف  رولن���د  ج��ائ��زة  ح�سل على 
ويلز  جامعة  من  البحتة  الريا�سيات 
مبدينة �سوانزي باململكة املتحدة  عام 

.1996

المؤلفات
الريا�سيات  تخ�س�س  يف  كتابني  األ��ف 

)الهند�سة التفا�سلية(: 

Saleh Abdullah R. Al-
Mezel، Falleh Rajallah 
M. Al-Solamy، Qamrul 
Hasan Ansari )Eds.(، Fixed 
Point Theory، Variational 
Analysis، and Optimization، 
CRC Press، )2014(.

Sorin Dragomir، 
Mohammad Hasan 
Shahid and Falleh R. Al-
Solamy )Eds.(، Geometry 
of Cauchy-Riemann 
Submanifolds، Springer، 
Singapore، )2016(.

أ. د. فالح السلمي..
سـيرة علمية بدأت من علوم الرياضيات بجدة

وأمتدت إلى الدكتوراه في الفلسفة من بريطانيا

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود خالل ا�ستقباله يف مكتبه بق�سر ال�سالم بجدة يف اأغ�سط�س املا�سي، وزير التعليم د. اأحمد بن حممد العي�سى
ومدراء اجلامعات الذين �سدرت الأوامر امللكية الكرمية بتعيينهم يف منا�سبهم اجلديدة 



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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عبدالعزيز رديف

خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  اأ���س��در 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ب���ن رج�����اءاهلل 
ال�����س��ل��م��ي، ع���ددا م��ن ال���ق���رارات الإداري�����ة 
العملية  خ��دم��ة  يف  جميعها  ت�سب  ال��ت��ي 
ال��ق��رارات  و�سملت  باجلامعة،  التعليمية 
التعيينات،  م��ن  ع���ددا  ق���رارا   37 البالغة 

والتجديدات، والتكليفات.
���س��م��ل��ت ال��ت��ك��ل��ي��ف��ات وال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
ب������اإدارات وك��ل��ي��ات ف����روع اجل��ام��ع��ة ب��اأب��ه��ا 
يف ال�����س��ط��ر ال���رج���ايل وال��ن�����س��ائ��ي، حيث 
علوم  بكلية  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  تكليف  مت 
ك��وم��ارن  �سامي  ال��دك��ت��ور  باأبها  احلا�سب 
الآيل،  احل��ا���س��ب  ه��ن��د���س��ة  ق�سم  ب��رئ��ا���س��ة 
وت��ك��ل��ي��ف الأ����س���ت���اذ امل�������س���ارك ب��ك��ل��ي��ة طب 
الأ�سنان الدكتور عادل م�سطفى برئا�سة 
تكليف  كذلك  ال�سنية،  ال�ستعا�سة  ق�سم 
الأ�ستاذ الدكتور رايف توقو من كلية طب 
الطبي  التعليم  ق�سم  برئا�سة  الأ���س��ن��ان 

لالأ�سنان.

تكليف
ب��ط��ب  امل�������س���ارك  ت��ك��ل��ي��ف الأ�����س����ت����اذ  ومت 
الأ�����س����ن����ان ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���ب���اق���ي ع��ل��ي 
برئا�سة ق�سم طب وجراحة الفم والوجه 
بكلية  امل�سارك  الأ�ستاذ  وتكليف  والفكني، 
برئا�سة  بوهالل  نبيل  الدكتور  الهند�سة 
املحا�سر  وتكليف  املدنية،  الهند�سة  ق�سم 
رئي�سا  اأجمل  حممد  الأ�سنان  طب  بكلية 
لق�سم علوم الت�سخي�س وبيولوجيا الفم، 
وت��ك��ل��ي��ف الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د ب��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
احلا�سب الدكتور اأ�سرف حممود برئا�سة 
ق�����س��م ه��ن��د���س��ة ال�����س��ب��ك��ات والت�������س���الت، 
الهند�سة  بكلية  امل�ساعد  الأ�ستاذ  وتكليف 
���س��ق��دي بالعمل م��دي��را  اإي��ه��اب  ال��دك��ت��ور 

ملركز البحوث بالكلية.
امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  تكليف  اأي�سا  ومت 
بكلية طب الأ�سنان الدكتور ن�سيم وحيد 
والتقومي،  الأطفال  اأ�سنان  ق�سم  برئا�سة 
الربية  بكلية  امل�ساعد  الأ�ستاذ  وتكليف 
ق�سم  برئا�سة  ال�سهري  حممد  ال��دك��ت��ور 

املناهج وطرق التدري�س، وتكليف الأ�ستاذ 
الدين  واأ���س��ول  ال�سريعة  بكلية  امل�سارك 
الدكتور حممد كردم برئا�سة ق�سم اأ�سول 
بكلية  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  وتكليف  ال��ف��ق��ه، 
العلوم والإداري��ة واملالية الدكتور حممد 
املعلومات  نظم  ق�سم  برئا�سة  ال��غ��ب��ري 

الإدارية.

تجديد التكليف
مت جت��دي��د ت��ك��ل��ي��ف اأخ�����س��ائ��ي ال��ع��ي��ادات 
اخل���ارج���ي���ة ب��امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة الأ����س���ت���اذ 
للعيادات  مديرا  بالعمل  معي�س  عاي�س 
اخلارجية باملدينة الطبية، كذلك جتديد 
الإن�سانية  العلوم  بكلية  املحا�سرة  تكليف 
لق�سم  كمن�سقة  بالعمل  عبدالقادر  ن��ورة 
الإع������الم والت�������س���ال )ب����ن����ات(، وت��ك��ل��ي��ف 
الدكتور  الربية  بكلية  امل�سارك  الأ�ستاذ 
ع��ب��داهلل ال��ع��م��ري ب��ال��ع��م��ل وك��ي��ال لكلية 
ال���رب���ي���ة ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، وجت��دي��د 
التطوير  بعمادة  امل�ساعد  الأ�ستاذ  تعيني 
عبدالعزيز  الدكتور  واجل��ودة  الأك��ادمي��ي 
ال����ه����اج����ري ك���وك���ي���ل ل���ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

الكادميي واجلودة للتطوير.
ك���م���امت جت���دي���د ت��ع��ي��ني الأ����س���ت���اذة 
الدكتورة خلود اأبوملحة بالعمل م�ساعدة 
وجتديد  البنات،  لكليات  اجلامعة  لوكيل 
ال�ستثمار  ب��اإدارة  امل�ساعد  الأ�ستاذ  تكليف 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م الأ���س��م��ري 
العامة لال�ستثمار،  الإدارة  كم�سرف على 
وكذلك تكليف الأ�ستاذ امل�ساعد بالربامج 
امل�سركة الدكتور اأحمد اآل مب�سر بالعمل 
من�سقا عاما للربامج امل�سركة يف املجمع 
الأك���ادمي���ي ب��امل��ح��ال��ة، وت��ك��ل��ي��ف الأ���س��ت��اذ 
واملالية  الإداري�����ة  ال��ع��ل��وم  بكلية  امل�ساعد 
للكلية  وكيال  الغامدي  عبداهلل  الدكتور 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة، وت��ك��ل��ي��ف الأ���س��ت��اذ 
الدكتور  الطالب  �سوؤون  بعمادة  امل�ساعد 
يحيى قناعي بالعمل وكيال لعمادة �سوؤون 
الطالب لالأن�سطة الطالبية، اإ�سافة الى 
جتديد تكليف الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية طب 
ق�سم  برئا�سة  عبيد  اآل  الدكتور  الأ�سنان 

اإ�سالح الأ�سنان.

فروع الجامعة
 يف ف����روع اجل��ام��ع��ة مب��ح��اف��ظ��ة حم��اي��ل 
بكلية  امل�ساعد  الأ�ستاذ  تكليف  مت  ع�سر 
برئا�سة  عثمان  جمدي  الدكتور  املجتمع 
الأ���س��ت��اذ  وتكليف  الآيل،  احل��ا���س��ب  ق�سم 
الدكتور  والآداب  العلوم  بكلية  امل�ساعد 
حم���م���د ع���ب���دال���ر����س���ي���د ب���رئ���ا����س���ة ق�����س��م 
بكلية  املحا�سر  تكليف  مت  كما  الفيزياء، 
العلوم والآداب خالد اأ�سغر برئا�سة ق�سم 
امل�ساعد  الأ�ستاذ  وتكليف  املعلومات،  نظم 
اإ�سماعيل  الدكتور  والآداب  العلوم  بكلية 

ح�سن برئا�سة ق�سم الريا�سيات.

تكليفات 
اأح��د رفيدة  يف ف��روع اجلامعة مبحافظة 
والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ع��ي��دة  تكليف  مت 
اللغة  ق�سم  ب��رئ��ا���س��ة  ال��دو���س��ري  ف��اط��م��ة 
الإجن��ل��ي��زي��ة، وت��ك��ل��ي��ف امل��ح��ا���س��رة بكلية 
العلوم والآداب ليندا الزبر برئا�سة ق�سم 
امل�ساعد  الأ�ستاذ  وتكليف  الآيل،  احلا�سب 
مناهل  ال��دك��ت��ورة  والآداب  العلوم  بكلية 
الأمني برئا�سة ق�سم الريا�سيات، وتكليف 
والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ 

اأ�سماء فاروق بوكالة الكلية.
مبحافظة  اجل��ام��ع��ة  ف����روع  يف  اأم����ا 
الأ�ستاذ  تكليف  مت  فقد  م�سيط  خمي�س 
امل�����س��اع��د ب��ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س ال���دك���ت���ورة 
ل�سطر  كمن�سقة  بالعمل  ع��ب��داهلل  ه��امن 
بكلية  امل��ح��ا���س��رة  وت��ك��ل��ي��ف  ال���ط���ال���ب���ات، 
برئا�سة  عليان  اآل  مهرة  والآداب  العلوم 
الأ�ستاذ  وتكليف  الإجنليزية،  اللغة  ق�سم 
الدكتورة  والآداب  العلوم  بكلية  امل�ساعد 
اأماين احلازمي بالعمل كمن�سقة لل�سحة 
ال��ع��ام��ة، ك��م��ا مت جت��دي��د تعيني الأ���س��ت��اذ 
التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  امل�ساعد 
الدكتور م�سيعل العلياين كعميد للكلية، 
للبنني  املجتمع  بكلية  املحا�سر  وتكليف 
رئي�سا  ال�سهري  حممد  م�سيط  بخمي�س 
وك��ذل��ك  الآيل،  احل��ا���س��ب  ع���ل���وم  ل��ق�����س��م 
والآداب  العلوم  بكلية  املحا�سرة  تكليف 
اأ����س���م���اء ع�����س��ري ب��رئ��ا���س��ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية.

مدير 
الجامعة 
يصدر 37 
قرارا إداريا

حدد معايل مدير جامعة امللك خالد، 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
�ساعة من كل يوم، ل�ستقبال  ال�سلمي، 
الأم��ور،  واأولياء  والطالب،  املراجعني، 
وذلك  اجلامعة،  من�سوبي  اإل��ى  اإ�سافة 
وحتى  �سباحا  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�����س��اع��ة  م��ن 

العا�سرة �سباحا، يف مكتب معاليه.
ال��ت��وا���س��ل  خ��دم��ة  تفعيل  ك��م��ا مت 
ال�ساعة  املتاحة على مدار  الإلكروين 
اجل��وال  على  الن�سية،  ال��ر���س��ائ��ل  ع��رب 
رقم 0555832030 اإ�سافة اإلى خدمة 

الربيد الإلكروين:
mubasher@kku.edu.sa.

واأو��������س�������ح امل����ت����ح����دث ال���ر����س���م���ي 
حامد  ب��ن  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  للجامعة 
م��دي��ر اجلامعة  م��ع��ايل  اأن  ال��ب��ح��ري، 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
جميع  ع��اج��ل��ة،  ب�سفة  وّج���ه  ال�سلمي 
ق��ط��اع��ات اجل��ام��ع��ة ال��ع��ل��ي��ا واجل��ه��ات 
تخ�سي�س  ب��اع��ت��م��اد  ب���ه���ا،  امل��رت��ب��ط��ة 
قبل  م��ن  يوميا،  الأق���ل،  على  �ساعتني 

الوكالء  اأو  الكليات  وعميدات  ع��م��داء 
الأق�سام،  والوكيالت وروؤ�ساء ورئي�سات 
واأولياء  والطالبات  الطالب  ل�ستقبال 
كما حث معاليه،  واملراجعني،  اأمورهم 
ق�����س��اء ح��اج��ات  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع بالعمل 
ال�سالحيات  وف��ق  امل��راج��ع��ني  خمتلف 
امل��م��ن��وح��ة، والأن���ظ���م���ة، وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

املعمول بها يف اجلامعة.

وق���ال ال��ب��ح��ري »ه���ذه اخل��دم��ات 
امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل اجل��ام��ع��ة امل��ب��ا���س��رة 
منها والإلكرونية، متكن امل�ستفيدين 
وال�سكاوى،  املطالب  من طرح خمتلف 
واملقرحات  ال�ستف�سارات  اإل��ى  اإ�سافة 
وامل�سورة  ال��راأي  اإب��داء  اأو  واملالحظات، 
وكذلك مقابلة  القنوات،  عرب خمتلف 
معايل مدير اجلامعة مبا�سرة، والذي 
ي���ت���اب���ع ���س��خ�����س��ي��ا، ج��م��ي��ع امل���ع���ام���الت 
وي���وج���ه ع��ل��ي��ه��ا اإل�����ى خم��ت��ل��ف ج��ه��ات 
اجلامعة ذات الخت�سا�س، مما ي�سمن 
و�سولها يف اأ�سرع وقت من خالل نظام 
اإلكروين فّعال، يتابع جتاوب عمادات، 
املنا�سب  والرد  للحل  اجلامعة  واإدارات 

على كافة املراجعني«.
بنظام  تعمل  اخل��دم��ات  اأن  ي��ذك��ر 
فّعال ي�سعر امل�ستفيدين برقم املعاملة، 
عرب  اإليها،  املحالة  واجلهة  وتاريخها 
لتمكني   ،sms الن�سية  اجل��وال  ر�سائل 
اجل���م���ي���ع م����ن م���ت���اب���ع���ة م��ع��ام��الت��ه��م 

ومعرفة ما مت حيالها.

د. السلمي يخصص ساعة يوميا 
الستقبال المراجعين

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa

..و يعايد منسوبي الجامعة
عبدالعزيز رديف

ه��ن��اأ م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل 
ال�������س���ل���م���ي م���ن�������س���وب���ي اجل����ام����ع����ة ب��ع��ي��د 
رعايته  وذل��ك خ��الل  امل��ب��ارك،  الأ�سحى 
الإدارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  امل���ع���اي���دة  حل��ف��ل 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��الق��ات اجل��ام��ع��ي��ة، ل��ت��ب��ادل 
باملنا�سبة، وذلك يف  التهاين والتربيكات 
مقر اجلامعة باملدينة اجلامعية يف اأبها.

وال���ت���ق���ى ال�����س��ل��م��ي خ����الل احل��ف��ل، 
وكالء اجلامعة والعمداء واأع�ساء هيئة 
�سعادته  التدري�س واملوظفني، وعرب عن 
بح�سور كافة من�سوبي اجلامعة، م�سرا 
اإلى اأن ذلك دليل على الحرام والألفة 
ب��ني من�سوبي اجل��ام��ع��ة، وق���ال »ك��ل عام 
واأن���ت���م ب��خ��ر، وت��ق��ب��ل اهلل م��ن��ا وم��ن��ك��م 
و�سعيا  مقبول  وح��ج��ا  الأع���م���ال،  �سالح 

م�سكورا«.
العام  يكون هذا  اأن  »ناأمل   واأ�ساف 

اجل���ام���ع���ي م���ن ب���داي���ت���ه ح���اف���ال ب��اجل��د 
وطالبها«،  اجلامعة  ملن�سوبي  والجتهاد 
من  ع��دد  يف  اجلامعة  بجهود  اأ���س��اد  كما 
خا�سة  ال�سابقة،  الفرة  خالل  املجالت 
اأن  اإل������ى  ال���رق���م���ي، م�������س���را  امل����ج����ال  يف 
املوؤمترات  من  العديد  �ستقيم  اجلامعة 
خ����الل ه����ذا ال����ع����ام، وال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا 
على  ويجب  واملنطقة،  باجلامعة  الرقي 
واح��د  كرجل  العمل  اجلامعة  من�سوبي 

لإبراز هذه املوؤمترات بال�سكل املطلوب.

سعيد العمري

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
خ��ال��د الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج��اء 
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ال�����س��ل��م��ي،  اهلل 
وعميد  اجلبيلي  اأحمد  الدكتور  واجل��ودة 
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري�������ة وامل��ال��ي��ة ال�����س��اب��ق 
الكلية  اآل عبا�س، وعميد  الدكتور حممد 
احلايل الدكتور فايز بن ظفرة، مبنا�سبة 

 9001 الآي���زو  �سهادة  على  الكلية  ح�سول 
الن�سخة 2015 للجودة.

مبديا  باحل�سور،  ال�سلمي   ورح���ب 
ت�����س��ج��ي��ع��ه ل���ل���ربام���ج ال���ت���ي ت���ه���دف اإل����ى 
الرتقاء باخلدمات التي تقدمها اجلامعة 
العمل  التقدم يف  دف��ع عجلة  اإل��ى  وت�سعى 
املهمات  اأداء  نوعية يف  نقلة  ال��ذي يحدث 
�سكره  معاليه  ووج��ه  اخل��دم��ات،  وتقدمي 
اإدارة  ق�سم  بذلها  التي  للجهود  وامتنانه 

اأو���س��ح عميد  ب����دوره،  الكلية.  اجل���ودة يف 
كلية العلوم الإدارية واملالية الدكتور فايز 
�سهادة   على  ح�سلت  الكلية  اأن  ظفرة  بن 
ل��ل��ج��ودة،   2015 ال��ن�����س��خ��ة   9001 الآي������زوا 
وقال »الهدف من هذا العتماد هو جعل 
ال��ع��م��ل��ي��ات الإداري������ة داخ���ل ال��ك��ل��ي��ة ت�سر 

ب�سكل منظم واأكرث كفاءة وفعالية«.
واأ���س��اف »ه���ذه اخل��ط��وة ت�ساعد يف 
من  ال�سخ�سية  الج��ت��ه��ادات  م��ن  احل���د 

باأعمالهم،  ال��ق��ي��ام  يف  الإداري  ال��ط��اق��م 
وب�����ال�����ت�����ايل ف����ال����ع����م����ل ي���خ�������س���ع وف���ق���ا 
ل��ل��م��م��ار���س��ات الإداري���������ة اجل���ي���دة ال���ذي 
ي���ح���دده���ا ن���ظ���ام اجل������ودة يف ال��ع��م��ل��ي��ات 
اأن نظام اجل���ودة هذا  الإداري�����ة«، م��وؤك��دا 
الهدر يف  تقليل  ب�سكل جيد على  ي�ساعد 
املمار�سات  جميع  لأن  واجل��ه��د،  ال��وق��ت، 
الإداري������������ة ت���ن���ف���ذ وف����ق����ا لإط��������ار حم���دد 

ومعروف جلميع املوظفني«.

العلوم اإلدارية
والمالية تحصل
على شهادة اآليزو
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جامعة الملك خالد تحرز جائزة التميز الرقمي
ساره القحطاني

حققت جامعة امللك خالد، ممثلة بعمادة 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين، اإجن������ازا ج��دي��دا 
وم��ت��م��ي��زا ع��ل��ى م�����س��ت��وى ق��ط��اع م��واق��ع 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سعودية، وذلك بح�سول اجلامعة على 
تنظمها  والتي  الرقمي،  التميز  جائزة 
يف  املعلومات  وتقنية  الت�����س��الت  وزارة 

دورتها ال�ساد�سة لعام 1437.
امللك  جامعة  مدير  معايل  وت�سلم 

خالد الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
م��ع��ايل حمافظ  م��ن  اجل��ائ��زة  ال�سلمي، 
ه��ي��ئ��ة الت�������س���الت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
الروي�س،  �سامل  بن  عبدالعزيز  الدكتور 
وذلك نيابة عن معايل وزير الت�سالت 

وتقنية املعلومات.
واأ�����س����اد م���ع���ايل وزي�����ر الت�����س��الت 
وتقنية املعلومات بالنيابة الأ�ستاذ ماجد 
الفاعلة  بامل�ساركة  احلقيل،  عبداهلل  بن 
من جامعة امللك خالد يف جائزة التميز 
الرقمي، التي تهدف اإلى تنمية املحتوى 

الإن��رن��ت  �سبكة  على  العربي  الرقمي 
ال���ع���امل���ي���ة، ودع�������م وت�����س��ج��ي��ع الإب��������داع 
والب����ت����ك����ار يف جم�����ال ت���ط���وي���ر م���واق���ع 
الإن��رن��ت واإث���راء املحتوى امل��ع��ريف، مما 
اإليه  و�سل  ال��ذي  املتميز  امل�ستوى  يوؤكد 

موقع اجلامعة.
وهناأ معايل الدكتور ال�سلمي جميع 
اجلامعة  بح�سول  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 
ع���ل���ى اجل�����ائ�����زة وت����ف����رده����ا ومت���ي���زه���ا، 
التعلم  لعمادة  وتقديره  �سكره  مقدما 

الإلكروين باجلامعة وفريق العمل.

الإلكرونية  امل��ق��ررات  وك��ان موقع 
املفتوحة بجامعة امللك خالد:

http://ocw.kku.edu.sa
لفرع  الرقمي  التميز  جائزة  حاز  قد 
اإلى  تهدف  والتي  والتقنية،  العلوم  مواقع 
تنمية املحتوى الرقمي العربي على �سبكة 
الإنرنت، ودعم وت�سجيع الإبداع والبتكار 
يف جمال تطوير مواقع الإنرنت، واإثراء 
امل���ح���ت���وى ال���رق���م���ي ال���ع���رب���ي، مم���ا ي��وؤك��د 
على  للجامعة  واملثمرة  الفاعلة  امل�ساركة 
م�ستوى اململكة، والإجن��ازات املتميزة التي 

ت��ق��دم��ه��ا ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين يف 
لر�سالتها  وحتقيقا  اجلامعة،  رفعة  �سبيل 

واأهدافها.
 م�����ن ج���ه���ت���ه، ع�����رب ع���م���ي���د ال��ت��ع��ل��م 
الإل�����ك�����روين ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ف��ه��د 
الأح�����م�����ري، ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب���ه���ذا الإجن�����از 
اجلديد الذي ي�ساف اإلى اإجنازات العمادة، 
املّتوج  املفتوحة  املقررات  موقع  اأن  واأو�سح 
هو من املبادرات التي تهدف اإلى رفع جودة 
اجلامعية،  ل��ل��م��ق��ررات  ال��رق��م��ي  امل��ح��ت��وى 
وخارج  داخ��ل  من  للجميع  املعرفة  واإتاحة 

العلمية،  حياتهم  ب���اإث���راء  وذل���ك  امل��م��ل��ك��ة، 
اآلف   4 م��ن  اأك��رث  حاليا  املن�سة  اإذ حت��وي 
فيديو وم�سدر تعليمي يف خمتلف العلوم، 
مب����ع����دل م�������س���اه���دات جت�������اوز 7 م��الي��ني 
90٪  من  ت��ت��ج��اوز  ر���س��ا  ون�سبة  م�����س��اه��دة، 

امل�ستفيدين من هذه املبادرة.
يذكر اأن جائزة التميز الرقمي تعد من 
اجلوائز الأولى من نوعها يف العامل العربي، 
حيث تت�سمن اجلائزة جمموعة من الأفرع، 
تقومي  يف  دق��ي��ق��ة  علمية  مل��ع��اي��ر  وت��خ�����س��ع 

املواقع وفق جمالت تخ�س�سية.

تدشين بوابة نقل الطالبات اإللكترونية
د���س��ن م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاءاهلل ال�سلمي 
مبكتبه، بوابة نقل الطالبات الإلكرونية، 
بح�سور وكيل كليات البنات الدكتور �سعد 
الوكالة  من�سوبي  م��ن  وع���دد  دع��ج��م،  ب��ن 
واإدارة النقل، وتقنية املعلومات باجلامعة.

على  التد�سني،  اأثناء  معاليه  واطلع 
التي  واخل��دم��ات  بالنظام،  املنوطة  امل��ه��ام 
اإمتام  على  النظام  يعمل  �سيقدمها، حيث 
اجراءات النقل وتب�سيط تقدمي الطلبات 
عليها، اإ�سافة الى متكني امل�ستفيدات من 

�ضنع �لقر�ر، من خالل حتديد خطوط 
اإدارة  النظام يف ح�سول  ال�سعيد الآخر ي�سهم  ال�سائق واملركبة، وعلى  امل�ستفيدات، واملالحظات على  اأعداد طلبات  ال�سر، بح�سب 
ب�سكل  نقل  خدمة  لتحقيق  البوابة  عرب  والآراء  املالحظات  تقدمي  خالل  من  امل�ستفيدات  قبل  من  الالزمة  التقارير  على  النقل 

اأف�سل. 
ويهدف النظام اإلى ت�سهيل اإجراءات الت�سجيل للطالبات الراغبات يف النقل، واإتاحة الت�سجيل يف النقل طوال العام الدرا�سي 
وعدم ح�سره يف مدة زمنية حمددة، وتنظيم اآلية النقل من خالل ح�سر امل�ستفيدات من اخلدمة ب�سكل اإلكروين متجدد يتيح 
ال�سائقني  معلومات  وحفظ  تعريف  ال��ى  اإ�سافة  جديد،  �سر  خط  ا�ستحداث  اأو  معني  �سر  خلط  اأك��رث  حافالت  توفر  ل���الإدارة 

واحلافالت على النظام بدل من الإر�سيف الورقي، وكذلك قيا�س ر�سا امل�ستفيدات من خدمة النقل اجلامعي.
كما يتميز النظام باإ�سدار بطاقة �سعود حتوي معلومات خط ال�سر وبيانات الطالبة امل�ستفيدة من النقل، واإتاحة تقدمي 
البوابة لالطالع على الأعذار  العميدات من الدخول على  النظام  تاأخر احلافلة، كذلك ميّكن  اأو  عذر غياب ب�سبب عدم ح�سور 

وقبولها اأو رف�سها.
واأعرب معايل مدير اجلامعة عن �سعادته بتقدم اجلامعة يف املجالت الإلكرونية واإ�سراكها يف �ستى املجالت، م�سرا الى ان 
اأنه ميكن الإ�ستفادة من اإح�ساءات  اأبرز الأهداف التي ت�سمو لها اجلامعة هي التحول الإلكروين يف جميع التعامالت، واأو�سح 
تقدمي طلبات النقل، وخا�سة يف املحافظات واملراكز البعيدة من واإلى كليات اجلامعة يف املدن الرئي�سية، من خالل حتويل الطالبات 
اإلى اأقرب نقطة لهن اأو ا�ستحداث فروع للجامعة يف تلك املراكز واملحافظات. كما وجه ال�سلمي ب�سرورة توفر خدمات غذائية 
جمانية يف احلافالت اخلا�سة باملناطق البعيدة التي تخدمها اإدارة النقل، واأكد على �سرورة درا�سة �سرة كل �سائق الذاتية، والتاأكد 

من خلو �سرته من ال�سوابق، بالتعاون مع اجلهات املعنية.
يذكر �أن خطوط �ل�ضري �لتي تخدمها �إد�رة �لنقل باجلامعة بلغت حو�يل 180 خطا، واأبعد نقطة ت�سلها حافالتها تتجاوز 150 

كلم، بينما ي�ستفيد من خدمة النقل اأكرث من ت�سعة اآلف طالبة.
عبدالعزيز رديف

ريم العسيري

اخ��ت��ت��م��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ال��ربن��ام��ج 
نظمته  والذي  الثانية(،  )الفرة  ال�سيفي 
اإلى   4 �سوؤون الطالب، وا�ستمر من  عمادة 
29 من ال�سهر املا�سي يف ال�سالة الريا�سية 

يف املدينة اجلامعية بالقريقر.
وج���اء ال��ربن��ام��ج ان��ط��الق��ا م��ن روؤي��ة 
2030، حيث  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
الفعاليات  من  العديد  خالله   من  نفذت 
هي  رئي�سية،  م�����س��ارات  اأرب��ع��ة  �سملت  التي 

امل�سار الرفيهي، وامل�سار ال�سياحي، وامل�سار 
عدد  وب��ل��غ  التطوعي،  وامل�سار   الوظيفي، 
امل�ستفيدين من الربنامج 1217 طالبا، كما 
بلغ عدد امل�ستفيدين من ال��دورات املقدمة 

�سمن الربنامج 143 متدربا.
عدة  الرفيهي  امل�سار  خ��الل  ونفذت 
ال��ري��ا���س��ي��ة  يف الأن�سطة  مت��ث��ل��ت  ب���رام���ج، 
اللياقة  ال�سباحة،  القدم،  كرم  )�سدا�سيات 
البدنية، وكرة الطائرة(، وحفالت ال�سمر، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى م�����س��اب��ق��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة، ودورة 
يف اخل��ط ال��ع��رب��ي، ودي��وان��ي��ة »خ��ذ فنجال 

وعلوم رجال«. و�سهد امل�سار الوظيفي دورة 
يف كتابة ال�سرة الذاتية، ودورة يف املقابلة 
اأما يف امل�سار ال�سياحي فنفذت  ال�سخ�سية، 
واحلبلة،  ال�سودة  ملتنزهي  ق�سرة  رحالت 

ومتحف رجال اأملع.
ا�ست�ساف  التطوعي  امل�سار   اأن   يذكر 
وحدة التوعية الفكرية باجلامعة والإدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، كما حوى حملة 
ت��رب��ح«،  »اج��م��ع  البيئة  لتنظيف  اجل��ام��ع��ة 
وزيارة الأيتام يف املنطقة، عالوة على عدة 

حمالت توعوية طبية.

الجامعة تختتم برنامجها الصيفي
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ريم العسيري
مساعدة لرئيس تحرير »آفاق«..

وسارة القحطاني
مسؤولة المركز اإلعالمي

 
بن  فالح  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير  معايل  توجهات  اإط���ار  يف 
»اآف���اق«  �سحيفة  يف  الن�سائية  امل�ساركات  تفعيل  يف  ال�سلمي  اهلل  رج��ا 
امل�سرف  امل�ست�سار  اأ���س��در  للجامعة،  الإع��الم��ي  امل��رك��ز  خم��رج��ات  ويف 
القرين  �سويل  بن  د. علي  اأ.  الإع��الم��ي  واملركز  »اآف���اق«  على �سحيفة 
قرارا  بتكليف الزميلة الأ�ستاذة رمي الع�سري للعمل م�ساعدة لرئي�س 
من  ابتداء  »اآف���اق«   ب�سحيفة  الن�سائي  التحرير  وم�سوؤولة  التحرير 

العدد احلايل.
امل��ع��روف��ات يف  امل��ه��ن��ي��ات  ال�سحفيات  اأح����دى  ه��ي  وال��زم��ي��ل��ة رمي 
املنطقة وعملت حمررة يف عدد من ال�سحف، كما عملت �سمن الفريق 

التحريري ل�سحيفة »اآفاق«.
ك��م��ا اأ����س���در امل�����س��ت�����س��ار امل�����س��رف ق����رارا  بتكليف ل��ل��زم��ي��ل��ة ���س��ارة 
ال��ق��ح��ط��اين ل��ل��ع��م��ل م�����س��وؤول��ة ع���ن امل���رك���ز الإع���الم���ي يف ال��ق��ط��اع��ات 
الن�سائية، والزميلة �سارة هي احدى اأعالميات املنطقة وعملت حمررة 

بعدد من ال�سحف، وعملت حمررة باملركز الإعالمي.

تعيين ثالث مواطنات
من ذوي الشهداء

ع��ي��ن��ت اجل��ام��ع��ة، مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة ����س���وؤون اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
واملوظفني، ثالث مواطنات من ذوي ال�سهداء، كما تعمل على تعيني 

13 حالة اأخرى، وذلك بالتن�سيق مع وزارة اخلدمة املدنية.
واأو�سح عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س املوظفني واملتحدث 
اجلامعة  اأن  البحري،  حامد  بن  حممد  الدكتور  للجامعة  الر�سمي 
ت��ق��وم ب��ذل��ك م��ن منطلق اإمي��ان��ه��ا ب��دوره��ا جت���اه ال��وط��ن و���س��ه��دائ��ه، 
واإنفاذا لقرار جمل�س الوزراء بخ�سو�س تعيني وتثبيت ذوي ال�سهداء، 
وبتوجيه ومتابعة �سخ�سية من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
حرية  املوظفات  منح  على  ي�سدد  ال��ذي  ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح 
املكانية الأق��رب ل�سكنهن يف التعيني، لكي ل يواجهن  اختيار اجلهات 
وامل�ستمرة  الدائمة  العناية  على  معاليه  واأك��د  التنقل،  اأثناء  �سعوبات 
التي يوليها خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود ل�سهداء الواجب واأ�سرهم وذويهم.
واأردف البحري »مت تعيني اثنتني منهن على املرتبة ال�ساد�سة يف 
كلية العلوم للبنات باأبها، والثالثة على املرتبة الرابعة يف كلية العلوم 
الطبية التطبيقية للبنات مبحافظة حمايل ع�سر، والتن�سيق م�ستمر 

مع وزارة اخلدمة املدنية ل�ستكمال تعيني الأخريات«.

الجامعة تنظم المؤتمر 
التربوي الدولي األول

سعيد العمري

تنظم كلية الربية بجامعة امللك خالد، املوؤمتر الربوي الدويل الأول 
بعنوان »املعلم وع�سر املعرفة: الفر�س والتحديات«، حتت �سعار »معلم 
متجدد لعامل متغر«، خالل الفرة من 29 �سفر املقبل وحتى الأول 

من ربيع الأول. 
ويهدف املوؤمتر اإلى تطوير برامج اإعداد املعلم يف كليات الربية، 
ت��خ��ري��ج ج��ي��ل واع ومثقف،  امل��ع��ل��م يف  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
ومعلمي  واملفكرين،  واخل���رباء،  العلماء،  م��ن  موؤهلة  ك���وادر  وتخريج 
يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  معلم  اإع���داد  برامج  وتطوير  امل�ستقبل، 
لإ�سراك  ت�سورات مقرحة  تقدمي  املعرفة، مع  �سوء متطلبات ع�سر 
عدة  امل��وؤمت��ر  يناق�س  كما  للمعلم.  املهني  الأداء  تطوير  يف  اجلامعات 
حماور، منها اإعداد املعلم وتطويره املهني يف �سوء املتطلبات الربوية 
املتجددة، كذلك اإعداد املعلم بني النظامني التتابعي والتكاملي، واملعلم 

واملناهج املتطورة، وا�سراتيجيات التدري�س احلديثة.
وبالإ�سافة اإلى حمور دوره يف غر�س القيم يف �سوء املتطلبات 
الثقافية والجتماعية، ي�ستعر�س املوؤمتر دور املعلم يف اإبراز القيم 
النتماء  قيم  وتر�سيخ  والإ���س��الم��ي��ة  العربية  ل��الأم��ة  احل�����س��اري��ة 
والهوية واملواطنة وتعزيز القيم البيئية وال�سحية، وكذلك حموري 
دور املعلم يف �سوء فر�س وحتديات ع�سر املعرفة، واملعلم وتطوير 
تلقت 502 بحثا  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  اأن  يذكر  التعليم.  مهنة 

وورقة عمل قبل منها 167.

عبدالعزيز رديف
 

بكلية  خ��ال��د، ممثلة  امل��ل��ك  اأن��ه��ت ج��ام��ع��ة 
ال�سريعة واأ�سول الدين، ا�ستقبال البحوث 
امل�ساركة يف املوؤمتر الدويل القراآين الأول 
ل��ت��وظ��ي��ف ال���درا����س���ات ال��ق��راآن��ي��ة يف ع��الج 
خالل  �سيعقد  وال��ذي  املعا�سرة،  امل�سكالت 
الفرة من 15 حمرم وحتى 17 منه 1438.
بحثا من   140 م��ن  اأك���رث  ق��ب��ول  ومت 
داخل اململكة العربية ال�سعودية، وعدد من 
والإ�سالمي،  العربي  والعامل  دول اخلليج، 
ت����رك����زت ح������ول ����س���ت���ة حم�������اور ي��ن��اق�����س��ه��ا 
ال��ب��اح��ث��ون، و���س��م��ل��ت ت��وظ��ي��ف ال��درا���س��ات 
ال��ق��راآن��ي��ة يف ع���الج امل�����س��ك��الت الع��ت��ق��ادي��ة 
وال��ف��ك��ري��ة، وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، والج��ت��م��اع��ي��ة، 
والقت�سادية، ومفهوم اجلهاد، اإ�سافة اإلى 

ق�سايا التعلم والتعليم.
وت����رك����ز اأه��������داف امل����وؤمت����ر يف رب���ط 
لتلقيها  م�سدرا  تعالى  اهلل  بكتاب  الأم���ة 
و�سعادتها  ع��زه��ا  وط��ري��ق  جناتها  و�سبيل 
اململكة يف خدمة  دور  واإب���راز  ال��داري��ن،  يف 
ال��ق��راآن ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه، ك��ذل��ك ت�سليط 

ال�سوء على دور القراآن الكرمي ودرا�ساته، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى ت��وظ��ي��ف ط���اق���ات ال��ب��اح��ث��ني 
وجهودهم، لتوؤدي دورها يف عالج الق�سايا 
الإ�سالمية املعا�سرة، والإ�سهام يف النهو�س 

ال�سامل باملجتمع.
الأ�ستاذ  ال�سريعة  واأو�سح عميد كلية 
العلمية،  اللجنة  رئي�س  ال�سهراين  علي  د. 
اأن اأهمية اإقامة مثل هذا املوؤمتر تعود اإلى 
يهدي  ثابتة  كحقيقة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  اأن 
اأق��وم يف جميع جم��الت احلياة،  للتي هي 
يف  النا�س  يحتاجه  �سيء  لكل  تبيان  واأن���ه 

اأمور دينهم ودنياهم.
القران  اأن  اإل��ى  ال�سهراين  د.  واأ���س��ار 
ال���ك���رمي وب����ال ���س��ك ي��ب��ني ل��ل��ن��ا���س امل��ن��ه��ج 
املعا�سرة، ومن  امل�سكالت  القومي يف عالج 
ويحر�س  اآي���ات���ه،  يف  ويتفكر  ف��ي��ه،  ي��ت��دب��ر 
على الهتداء به، �سيجد حال جلميع علل 
اأه��م �سور الهتداء  اأن من  الأم���ة، م��وؤك��دا 
امل�سكالت  اإل��ي��ه حل��ل  ال���رج���وع  ب���ال���ق���راآن: 
املعا�سرة يف �ستى جمالت احلياة الفكرية، 
وال�سيا�سية،  والقت�سادية،  والجتماعية، 

والعلمية.

الجامعة تستقبل
140 بحثا عن الدراسات 
القرآنية

إطالق أول تطبيق إلكتروني عربي 
يهتم بأسنان الطفل

ساره القحطاني

الأ�سنان  طب  من  طالبات  ثالث  اأطلقت 
»ابت�سامة  تطبيق  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة 
الأندرويد،  لأجهزة  الإلكروين  طفلك« 
واأنظمة ioc ويعترب الأول على م�ستوى 

العامل العربي.

الفكرة
ج������اءت ف���ك���رة اإط�������الق ال��ت��ط��ب��ي��ق ل���دى 
واآلء  الفيفي،  مو�سى  هيفاء  الطالبات، 
وجنالء  اخلام�سة،  ال�سنة  القرين  اأحمد 
اأح����م����د ع�������س���ري ال�����س��ن��ة ال���راب���ع���ة م��ن 
امل��ل��ك خ��ال��د، بعد  كلية ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة 
ان�سمامهن اإلى املدر�سة البحثية التابعة 
وقامت  لالأبحاث،  ال�ست�ساري  للمكتب 
الطالبات بعد ذلك باإن�ساء هذا التطبيق.

باأنه  التطبيق  الطالبات  وو�سفت 
اأن�سئ للمجتمع، ويهدف لتوعية  خدمي 
اأط��ف��ال��ه��م��ا،  اأ���س��ن��ان  ب�سحة  والأب  الأم 
وي�����س��ت��خ��دم ب��ط��ري��ق��ة ���س��ه��ل��ة، ومب��ج��رد 
حت��م��ي��ل��ه ي��ت��م ال��ت�����س��ج��ي��ل ف��ي��ه ب���اإدخ���ال 
ومعلوماته،  امل�ستخدم،  وا�سم  البيانات، 
وع����دد الأط����ف����ال واأ���س��م��ائ��ه��م، وت���واري���خ 

امليالد.

التكوين
يتكون  التطبيق  اأن  الطالبات  اأو�سحت 
م����ن ع�����دة اأق���������س����ام، ك����ل ق�����س��م ي��ح��ت��وي 
توعية  يف  ت�سهم  مهمة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
احلمل  ك��ال��ت��ايل:  والأق�����س��ام  والأم،  الأب 
الق�سم  ه��ذا  ويحتوي  الأ���س��ن��ان،  و�سحة 
الأم  توعية  على  ت�ساعد  معلومات  على 
�سحة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��ع��ن��اي��ة  بكيفية 
على  ينعك�س  مما  احلمل،  اأثناء  اأ�سنانها 
���س��ح��ة اأ����س���ن���ان ط��ف��ل��ه��ا، وي���ت���ح���دث عن 
اأب�����رز امل�����س��اك��ل ال��ت��ي ت���واج���ه احل���ام���ل يف 
اأ�سنانها، وكيف ميكنها الوقاية من هذه 
اأ�سنانها،  �سحة  على  باملحافظة  امل�ساكل 
واأهمية  احل��ام��ل  غ��ذاء  ع��ن  كما يتحدث 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���غ���ذاء اجل���ي���د، ك��ذل��ك 
الإجراءات العالجية والأدوية التي يجب 

اأ���س��ن��ان اجلنني  ع��ن  وم��ع��ل��وم��ات  جتنبها 
وكل ذلك اأثناء احلمل.

طفلك«  »اأ���س��ن��ان  ق�سم  اأن  ب��نّي  كما 
الت�سنني،  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
وموعد ظهور الأ�سنان اللبنية والدائمة، 
بها،  العناية  وكيفية  الولدية،  والأ�سنان 
واأه��م��ي��ة احل��ف��اظ امل�����س��اف��ة يف ح���ال فقد 
وكيفية  ال��دائ��م،  ال�سن  ب��زوغ  قبل  ال�سن 

خلع ال�سن اللبني.

 تقديم معلومات
من  ال��وق��اي��ة  ق�سم  اأن  الطالبات  ك�سفت 
م�����س��اك��ل الأ����س���ن���ان ل���دى ال��ط��ف��ل ي�سمل 
م��ع��ل��وم��ات ع���ن ال���ف���ل���وراي���د، ال��ت��ف��ري�����س 
وا����س���ت���خ���دام خ��ي��ط الأ�����س����ن����ان، ال���زي���ارة 
العناية  اأهمية  الأ�سنان،  لطبيب  الأول��ى 
الوقائية،  واحل�سوات  اللبنية،  بالأ�سنان 
وحماية الطفل من الإ�سابات الريا�سية، 
و�سحة  ال��ت��غ��ذي��ة،  ق�سم  اأن  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
غذائية  معلومات  ي�سم  الأطفال  اأ�سنان 

ل��ل��ر���س��ي��ع، وال���ط���ف���ل، وامل����راه����ق، واأه����م 
الأغ�����ذي�����ة امل���ف���ي���دة ل��ل��ط��ف��ل م����ن ف���رة 
من  تعزز  والتي  املراهقة  اإل��ى  الر�ساعة 
���س��ح��ة ال��ف��م والأ����س���ن���ان واأه�����م ال���ع���ادات 
الغذائية التي يجب اأن يتجنبها الطفل.

مشاكل األسنان
م�ساكل  ق�سم  اأن  اإل���ى  الطالبات  اأ���س��ارت 
معلومات  يو�سح  الأطفال  لدى  الأ�سنان 
الر�ساعة،  ا�ستعمال  م��ن  الت�سو�س  ع��ن 
وال��ت�����س��رف م��ع اأمل الأ���س��ن��ان، وال��ع��ادات 
وت��وؤث��ر  ال��ط��ف��ل  ال��ت��ي مي��ار���س��ه��ا  ال�سيئة 
ع��ل��ى الأ�����س����ن����ان، وال���ت�������س���رف يف ح���الت 
ال������ط������وارئ، وال����ت����غ����رات ال����ت����ي حت���دث 
زي�����ارة طبيب  وت�����س��ت��وج��ب  الأ����س���ن���ان  يف 
لالأ�سنان  ال�سينية  والأ���س��ع��ة  الأ���س��ن��ان، 
و�سوء  الأ�سنان  وت��راك��م  الطفل،  و�سحة 
اإلى  اإ�سافة  الأرنبية،  وال�سفة  الأط��ب��اق، 
امل�سابني  الأطفال  باأ�سنان  العناية  ق�سم 
معلومات  وي�سمل  امل��زم��ن��ة،  ب��الأم��را���س 

ت��خ�����س الأط����ف����ال امل�����س��اب��ني ب���اأم���را����س 
الهتمام  م��ن  م��زي��دا  ت�ستوجب  مزمنة 
والطفل  وال��رب��و،  ال�سكري،  مر�س  مثل 

التوحدي، وامل�ساب مبتالزمة داون.

إجابات
يتيح  التطبيق  اأن  ال��ط��ال��ب��ات  اأو���س��ح��ت 
ا���س��ت��ق��ب��ال الأ���س��ئ��ل��ة م���ن الأم���ه���ات وي��ت��م 
يف  متخ�س�سني  خ���الل  م��ن  عليها  ال���رد 
ط��ب اأ���س��ن��ان الأط��ف��ال وت��ق��ومي الأ���س��ن��ان 
ت��وغ��و  ال���دك���ت���ور رايف  وال���ف���ك���ني، وه�����م: 
ا�ست�ساري طب اأ�سنان الأطفال، والدكتور 
م���الذ ا���س��ت�����س��اري ط��ب اأ���س��ن��ان الأط��ف��ال، 
ا�ست�ساري  ال�سهراين  اإبراهيم  والدكتور 
تقومي الأ�سنان والفكني، كما اأنه يتوافر 
معلوماتك  اخ��ت��ب��ار  خ��ي��ار  ال��ت��ط��ب��ي��ق  يف 
وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، وخ���ي���ار ال��ت��ن��ب��ي��ه وال��ت��ذك��ر 
الأ���س��ن��ان لكل  زي�����ارات طبيب  مب��واع��ي��د 
ال��زي��ارة  ا�سمه وم��وع��د  اإدخ����ال  ث��م  طفل 

القادمة من الأم والأب.
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وطني الحبيب

نايف األحمري

»روحي وما ملكت يداي فداُه.. وطني احلبيب وهل اأحب �سواه«، هكذا تغنى 
الراحل طالل املداح بوطن العزة وال�سموخ، واأ�سبحت هذه الكلمات تردد يف 
كل عيد وطني، لتعرب عن انتماء وولء ال�سعب ال�سعودي لقيادته الر�سيدة 

التي حباها اهلل بخدمة احلرمني ال�سريفني؛ اأطهر بقاع الأر�س.
فالوطن الأخ�سر وال�سعب املخل�س واحلكومة التي حّكمت �سريعة اهلل 
منذ تاأ�سي�سها، على يد املغفور له باإذن اهلل امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اآل �سعود، طيب اهلل ثراه، كانت وما زالت حا�سنة لل�سالم، وم�سدرا للمحبة، 
و�ساعية لالأمن وال�ستقرار يف الداخل واخل��ارج، ورغم الأح��داث ال�سيا�سية 
التي مير بها العامل ب�سكل مت�سارع، تظل بالد احلرمني ال�سريفني �سامدة 
يف ردع كيد كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س باأمن وا�ستقرار هذا البلد املعطاء.
 اليوم الوطني هو جت�سيد لأوا�سر عالقة مواطن باأر�سه، وتاأكيد لولء 
�سعب حلكومته، وتر�سيخ ملبداأ الفخر بهذه البالد التي توحدت ب�سعوبة بعد 
منازلت وحروب تاريخية، فمن �سحى لأن تتوحد هذه الدولة علينا جميعا 
اأن ن�سلك طريقه، واأن نبذل كل غال ونفي�س لرد جزء ب�سيط من ف�سائل هذا 
الوطن، وتخليدا لذكرى كل قطرة دم اأريقت لأجل اأن تنعم الأجيال القادمة 

بحياة رغيدة، وامل�سي يف نه�سة بلد الأمن والأمان.
التخريب ب��ظ��واه��ر  لوطنه  حبه  ع��ن  يعرب  اأن  �سخ�س  لأي  ميكن  ل   

و »التفحيط« والتحر�س والعويل، وك�سب مزيد من التاأييد والت�سفيق احلار 
من اأقرانه ذوي الفعل نف�سه ليلة عيد البالد الوطني! 

هذه الظاهرة ب�سعة بكل ما فيها، فهي تعطي ت�سورا لل�سعوب الأخرى 
الوطن،  حب  معاين  اأب�سط  من  والتجرد  الأخ��الق  وانعدام  الفو�سوية  ب��اأن 
غائبة عنا، ب�سبب هذه الأفعال املنبوذة ممن يع�سق تراب هذه البلد، ف�سرعة 
خ�سو�سا  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  وال�سور  الفيديوهات  تناقل 
ال�سيئة منها، تنت�سر ب�سكل فظيع، مما قد يجعلنا يف حرج كبر من ت�سرفات 
بع�س من يعترب فعله حبا لوطنه! ل اأحد مينعك من الحتفال بعيد بالدك 

الوطني، كما ت�ساء، ولكن دون �سذوذ عن الآداب ومكارم الأخالق.
اأختم قائال: نع�سق تراب هذه الأر�س الطيبة، وجندد الولء والطاعة 
حلكامنا وقادتنا، فالوطن ق�سة حب ل متوت، واملواطن ق�سة مغلفة باأوراق 

ع�سق ملوئل العزة وال�سموخ.

بوح طالب

»التعليم« توافق على إنشاء
الجمعية السعودية للمعلم بالجامعة

ساره القحطاني

اجلمعية  اإن�ساء  على  التعليم  وزارة  وافقت 
الربية  بكلية  للمعلم  العلمية  ال�سعودية 
اجلمعيات  هذه   مثل  وتعترب  اجلامعة،  يف 
العلمية رافدا من اأهم الروافد التي ُترثي 
احل���ي���اة ال��ع��ل��م��ي��ة يف خم��ت��ل��ف امل��ج��ت��م��ع��ات، 
وت�������س���ارك وح�����دات اجل��ام��ع��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

القيام مب�سوؤولياتها يف خدمة املجتمع.

تزامن مع رؤية المملكة
كلية  عميد  �سعادة  اجلمعية  موؤ�س�س  اأك���د 
الربية باجلامعة الدكتور عبداهلل بن علي 
اإميانا من  اأت��ت  اأن هذه اجلمعية  اآل كا�سي 
اإع��داد  يف  الكلية  ب��دور  ومن�سوبيها  الكلية 
املعلم قبل واأثناء اخلدمة، كما تاأتي تزامنا 
وا�ستجابة ملتطلبات  اململكة 2030  روؤية  مع 

املرحلة وما تقت�سيه املراحل املقبلة.

اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ك���ا����س���ي  اآل  واأك���������د 
ال�سعودية العلمية للمعلم »ج�سم« جمعية 
ع��ل��م��ي��ة ت��ع��م��ل ب���اإ����س���راف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ومتار�س  ال��رب��ي��ة،  كلية  ومقرها  خ��ال��د، 
ن�����س��اط��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، ����س���واء يف جم��ال 
ت��ن��م��ي��ة ق�����درات امل��ع��ل��م وم���ه���ارات���ه، اأو يف 
وال�ست�سارات  املجتمعية،  اخلدمة  جمال 
البحثية  وامل�سروعات  واملهنية،  الربوية، 
تنمية  يف  ت�ساعد  كما  باملعلم،  املرتبطة 
ال���ع���م���ل ال����ف����ك����ري، وت���اأ����س���ي���ل ال��ث��ق��اف��ة 
ال���رب���وي���ة امل���ت���زن���ة وف����ق الأح����ك����ام ال��ت��ي 
للجمعيات  املنظمة  ال��ق��واع��د  ت�سمنتها 

العلمية يف اجلامعات ال�سعودية.
العلمية  ال�سعودية  »اجلمعية  وق��ال 
ل��ل��م��ع��ل��م ج��م��ع��ي��ة ع�����س��ري��ة، م��ت��م��ي��زة يف 
الأخالقية،  ومبادئها  قيمها،  لها  اأدائها، 
ال��ع��ل��م��ي،  ال��ف��ك��ر  ت��ن��م��ي��ة  ك���ف���اءة يف  وذات 
امل�ستمر للمعلم، ورائدة يف  والنمو املهني 
تقدمي ال�ست�سارات واخلدمات الربوية، 
لتحقيق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������س���راك���ات  وب���ن���اء 
واإقليميا وعامليا،  الربوي حمليا  التميز 
ل��ت��ل��ب��ي��ة ط���م���وح���ات امل��ع��ل��م��ني، وحت��ق��ي��ق 

مطالب املجتمع واآماله امل�ستقبلية«.

تقديم المشورة العلمية
ت�سعى  اجلمعية  اأن  اإل��ى  كا�سي  اآل  واأ���س��ار 
لالأع�ساء،  العلمي  التوا�سل  حتقيق  اإلى 
امل�سورة  تقدمي  يف  اإ�سهامها  اإل��ى  اإ�سافة 
ال���ع���ل���م���ي���ة، وع���ق���د ال����ل����ق����اءات، واإج�������راء 
الدرا�سات، والأبحاث املتخ�س�سة املتعلقة 
الربوية،  املكتبة  اأنها ترثي  كما  باملعلم، 
بيئة  بناء  يف  املعلم  م�ساعدة  اإل��ى  وت�سعى 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة، م���ن خ����الل ت��ق��دمي 
اأف�������س���ل اخل����دم����ات ال���رب���وي���ة امل�����س��ان��دة 
اأن�سطة  وتبني  التعليمية،  للموؤ�س�سات 
على  معتمدة  متطورة  تدريبية  وب��رام��ج 
ت��ق��ن��ي��ات امل��ع��رف��ة احل��دي��ث��ة، و���س��ول اإل��ى 
خم������رٍج ت��ع��ل��ي��م��ي ع�������س���ري ي��ت��ف��اع��ل م��ع 
م��ت��غ��رات ال��ع�����س��ر ب��ك��ف��اءة ت��ع��ززه هوية 

وطنية وقيم اأ�سيلة.
اجلمعية  اأه���داف  اأه���م  »م��ن  واأردف 
الأداء  تطوير  للمعلم  العلمية  ال�سعودية 
امل��ه��ن��ي، وال��ت��دري�����س��ي ل��ل��م��ع��ل��م، وت��وف��ر 
ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة داع���م���ة، وف��اع��ل��ة تعتمد 
التعلم  م�����س��ادر  وت��وظ��ي��ف  ا�ستثمار  على 

وتكنولوجيا املعلومات«.
الدائم  التطوير  اإلى  »اإ�سافة  وتابع 
يتوافق  مبا  الدرا�سية  للمناهج  وامل�ستمر 
على  اجلمعية  تعمل  ال��ع��امل��ي��ة،  وامل��ع��اي��ر 
ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل ال��ع��ل��م��ي ب��ني املعلمني 
ال�����س��ع��ودي��ني ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات واإن�����س��اء 
مراكز تخ�س�سية لال�ست�سارات الربوية 
ال��رب��وي��ة  وامل���وؤ����س�������س���ات  خلدمة املعلم 
وامل����ج����ت����م����ع، وت���ف���ع���ي���ل ال���������س����راك����ات م��ع 
املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية والأهلية، 
لتاأهيل املعلم وتطوير اأدائه، ون�سر ثقافة 
احل��ي��اة  م���دى  امل�ستمر  والتعليم  التعلم 
بني املعلمني والأفراد املجتمع ال�سعودي، 
ور�سد ودرا�سة ُم�سكالت امليدان الربوي 
لها  العلمية  احللول  واق��راح  وق�ساياه، 
وت�����س��ج��ي��ع الب��ت��ك��ار والإب�������داع يف امل��ج��ال 
يف  العلمي  بالبحث  والهتمام  الربوي، 
وتطوير  وت��دري��ب  وتاأهيل  اإع���داد  جم��ال 

املعلم، مبا يتواكب من تقنيات الع�سر«.

االلتزام بالعمل الجماعي
 واأفاد اآل كا�سي باأن اجلمعية  تلتزم العمل 
امل�ستمرين  والتح�سني  والتميز  اجلماعي 
وامل���ع���ل���م امل���ت���م���ي���ز، وال����ق����ي����ادات امل��در���س��ي��ة 
امل�����س��ت��ن��رة، وال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 
ل��ل��م��ع��ل��م، وامل����واط����ن����ة، وامل��ج��ت��م��ع امل����دين، 
والخالقيات  بالقيم  والتم�سك  وامل�ساركة 

الدينية.
على  ت��ع��م��ل  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  واأو�����س����ح 
حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا الأ���س��ا���س��ي��ة م���ن خ��الل 
ت�������س���ك���ي���ل جل����������ان، وجم������م������وع������ات ع��م��ل 
والبحوث  ال��درا���س��ات  واإج���راء  تخ�س�سية، 
وت�سميم  والتخ�س�سية،  النوعية  العلمية 
والتاأهيلية  التدريبية  وال���دورات  الربامج 
العلمية  امل���وؤمت���رات  وت��ن��ظ��ي��م  وت��ن��ف��ي��ذه��ا، 
التثقيفية  وال���ن���دوات  العمل  ور����س  وع��ق��د 
امليدانية،  ب��ال��زي��ارات  وال��ق��ي��ام  وال��ت��وع��ي��ة، 
واإ������س�����دار ال���ن�������س���رات ال�����دوري�����ة، وجم��ل��ة 
ت��خ�����س�����س��ي��ة دوري���������ة، وت���ن���ظ���ي���م م��ع��ر���س 
مع  تعاون  �سراكات  وعمل  للكتاب،  �سنوي 
وتنظيم  املماثلة حمليا وعامليا،  اجلمعيات 
ال���رح���الت وامل�����س��اب��ق��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، وع��م��ل 
�سواء  واملتميزين،  املبدعني  لرعاية  برامج 
واإتاحة  واملتعلمني  املعلمني  م�ستوى  على 
الفر�سة للمعلم لإجراء البحوث ون�سرها.

يذكر اأن اجلمعية ال�سعودية العلمية 
للمعلم بكلية الربية تعمل وفقا لأنظمة 
ال�سعودية،  باجلامعات  العلمية  اجلمعيات 
على  ب��ن��اء  ال��ع��م��وم��ي��ة،  للجمعية  وي���ج���وز 
وموافقة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  تو�سية 
يف  اأف��رع��ا  لها  تن�سئ  اأن  اجلامعة،  جمل�س 

اأماكن اأخرى من اململكة.

270 خدمة إلكترونية
لعمادة القبول والتسجيل

اأو�سح عميد القبول والت�سجيل بجامعة امللك خالد، الدكتور �سلطان اآل فارح اأن 
العمادة اأطلقت عددا من اخلدمات الإلكرونية، ا�ستعدادا للعام الدرا�سي اجلديد، 
وللطالب،  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الآيل  الإلكروين  الإر�ساد  اأهمها خدمة  من 
حيث يتمكن الطالب من خاللها من معرفة و�سعه وخطته الدرا�سية، واملتبقي 
والأرق��ام  املوؤ�سرات  بع�س  اإل��ى  اإ�سافة  الإن���ذارات،  وع��دد  الدرا�سي،  م�ستواه  له يف 
الأخرى التي يتنبه الطالب من خاللها لو�سعه الدرا�سي، وكذلك احلال بالن�سبة 

لالأع�ساء.
وبني اآل فارح اأن عدد اخلدمات الإلكرونية التي تقدمها العمادة لأع�سائها 

وطالب اجلامعة تتجاوز 270 خدمة مو�سحة جميعها يف تطبيق اأكادميي جوال.
عمادة  خ��دم��ات  م��ن    ٪95 ن�سبته  م��ا  الإل��ك��رون��ي��ة  اخل��دم��ات  »ت�سكل   وقال 
الكلي  العتماد  من  والطالبات  الطالب  ومتّكن  باجلامعة،  والت�سجيل  القبول 

عليها، دون احلاجة اإلى الرجوع ملكاتب اجلامعة«.
تكون  واأن  ورق«،  بال  »عمادة  خطة  لتحقيق  قدما  مت�سي  »العمادة  واأ�ساف 
هناك عمادة بال مراجعني، اإ�سافة اإلى عزمها على اإطالق معر�س القبول الثاين 
بعد جناح املعر�س الأول، والدخول يف املنا�سط ال�سياحية يف اأبها، وتقدمي اإر�سادات 

مو�سعة للطالب امل�ستجدين«.

ترشيح عمادة القبول لجائزة العلي

قبول 16 ألف طالب وطالبة بالجامعة

سعيد العمري

بجامعة  والت�سجيل  القبول  عمادة  اأعلنت 
امللك خالد عن قبول قرابة 16 األف طالب 
بعد  وذل��ك   ،1438 اجلامعي  للعام  وطالبة 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن عملية  امل��رح��ل��ة  اخ��ت��ت��م��ت  اأن 
القبول بكل ي�سر و�سال�سة، دون ح�سور اأي 

طالب اأو طالبة للجامعة.
وب�����ارك ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
الدكتور �سلطان اآل فارح جلميع املقبولني 
م���ن ط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، متمنيا 
املقبولني  ع��دد  اأن  ب��ني  كما  التوفيق،  لهم 
بلغ ق��راب��ة 16 األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، وق��ال 

بثالث  مر  العام  لهذا  باجلامعة  »القبول 
م����راح����ل، وك�����ان اإل���ك���رون���ي���ا ب��ح��ت��ا، حيث 
مت ت��ك��وي��ن جل��ن��ت��ني رج���ال���ي���ة ون�����س��ائ��ي��ة، 
ت�����س��ت��ق��ب��الن ا���س��ت��ف�����س��ارات امل��راج��ع��ني من 

بالفرع   2.30 ال����  وح��ت��ى  �سباحا   8.30 ال���� 
واحدة  و�ساعة  الن�سوي،  والفرع  الرجايل، 
عميد  ملقابلة  �سباحا  ع�سرة  احل��ادي��ة  م��ن 
فتح  مت  اأن���ه  مو�سحا  ووك��الئ��ه��ا«،  الكلية 

ن��ظ��ام ال���س��ت��ف�����س��ارات اإل��ك��رون��ي��ا مل��ن لديه 
ا�ستف�سارات من الطالب والرد عليها اآليا.

ال��ق��ب��ول  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ف�����ارح  اآل  وب����ني 
الإل��ك��رون��ي��ة ت��ه��دف اإل����ى ت��وف��ر اجل��ه��د 
ال��ط��ال��ب على  اأن��ه��ا ت�ساعد  ك��م��ا  وال���وق���ت، 
وحتفظ  بي�سر،  التقدمي  اإج����راءات  اإك��م��ال 
ح���ق ال���ط���ال���ب يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ب��ي��ان��ات��ه 
نف�سه،  الطالب  قبل  من  اإدخالها  مت  التي 
ول����ه����ذا ف������اإن م���وق���ع ال���ق���ب���ول وال���ت���ق���دمي 
الإلكروين يوفر للطالب املعلومات حول 
من  ال��ط��ال��ب  ميكن  كما  امل��ت��اح��ة،  الكليات 
مراجعة طلبه الإلكروين والطالع على 

امل�ستندات التي قدمها.
جامعة  تر�سيح  مت  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
القبول  عمادة  ببوابة  ممثلة  خالد،  امللك 
والت�سجيل )اأكادمييا(، للم�ساركة يف جائزة 
وذل��ك  للمعلوماتية،  العلي  ���س��امل  ال�سيخ 
الإل��ك��رون��ي��ة  امل�����س��روع واخل���دم���ات  لتميز 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا اأك�����ادمي�����ي�����ا، وج����دارت����ه����ا 
ع��ل��ى ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى اجل���وائ���ز الإق��ل��ي��م��ي��ة 
باحتوائها  اأكادمييا  ام��ت��ازت  اإذ   والدولية، 
واحد  270 خدمة يف مكان  اأك��رث من  على 
ط��الب  م��ن  الأك���ادمي���ي���ة  العملية  خل��دم��ة 
من  وم�ستفيدين  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
خارج اجلامعة، وهو الأمر الذي وفر لهم 
اأ�سهل  ب�سكل  ال�ساعة  م��دار  على  اخل��دم��ة 

واأ�سرع واأكرث �سفافية  وعدل.

فرحة الحتفال باليوم الوطني )ت�سوير الطالبة: اأ�سماء ع�سريي(



ولي ولي 
العهد:
رؤيتنا.. دولة 
قوية تتسع 
للجميع
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وع���د ويل ويل ال��ع��ه��د ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين 
الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س 
القت�سادية  ال�����س��وؤون  جمل�س  رئي�س 
والتنمية، �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
اأنف�سنا  األزمنا  ما  »كل  ف��ورا يف  بالبدء 
به« بخ�سو�س روؤية اململكة لعام 2030 

وبعدم النتظار حتى ذلك احلني.
روؤيتنا  اإن  العهد،  ويل  ويل  وق��ال 
قوية  دولة  لبالدنا هي:  نريدها  التي 
مزدهرة تت�سع للجميع، د�ستورها كتاب 
اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم، ومنهجها الو�سطية.
�سلمان  ب��ن  الأم���ر حممد  ورف���ع 
التهنئة اإلى خادم احلرمني ال�سريفني، 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وويل 
ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
وزير الداخلية رئي�س جمل�س ال�سوؤون 
ال�سمو  �ساحب  والأم��ن��ي��ة،  ال�سيا�سية 
امل��ل��ك��ي الأم�����ر حم��م��د ب���ن ن���اي���ف بن 
جمل�س  اإق����رار  مبنا�سبة  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

الوزراء روؤية اململكة 2030.

تصريح ولي ولي العهد
اأول  وتعالى  �سبحانه  اهلل  لنحمد  اإننا 
ع��ل��ى م���ا وف��ق��ن��ا اإل���ي���ه يف ه���ذا ال��وط��ن 
وال�سنة  الكرمي  بالكتاب  التم�سك  من 
املطهرة، ثم نحمده على اأن مكننا من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤية  اإعداد 

للعام 2030.
اآي���ات  اأ���س��م��ى  اأرف����ع  اأن  وي�سرفني 
ال�������س���ك���ر والم����ت����ن����ان ل�������س���ي���دي خ����ادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
جمل�س  رئي�س  اهلل،  اأي��ده  عبدالعزيز، 

املوؤ�س�س عبدالعزيز رحمه اهلل. وبعون 
اهلل ثم بعزمية اأبناء الوطن، �سيفاجئ 

هذا الوطن العامل من جديد.
ل�سنا قلقني على م�ستقبل اململكة، 
اإ�سراقا،  اأكرث  م�ستقبل  اإلى  نتطلع  بل 
ونحن قادرون على حتقيق ذلك، باإذن 
والطبيعية  الب�سرية  ب��رثوات��ه��ا  اهلل، 

واملكت�سبة التي اأنعم اهلل بها عليها.
اإن م�ستقبل اململكة مب�سر وواعد، 
باإذن اهلل، وت�ستحق بالدنا الغالية اأكرث 
مما و�سلت اإليه. لدينا قدراٌت �سنقوم 
يف  اإ�سهامها  وزي���ادة  دوره���ا  مب�ساعفة 
اأق�سى  حتقيق هذا امل�ستقبل، و�سنبذل 
ج��ه��ودن��ا ل��ن��م��ن��ح م��ع��ظ��م امل�����س��ل��م��ني يف 
اأن���ح���اء ال��ع��امل ف��ر���س��ة زي����ارة قبلتهم 
ن�ساعف  اأن  نريد  اأفئدتهم.  وم��ه��وى 
ق��درات��ن��ا: ن��ري��د اأن ن��ح��ول »اأرام���ك���و« 
اإل��ى عمالق  النفط  لإن��ت��اج  �سركة  من 
�سناعي يعمل يف اأنحاء العامل، ونحّول 
�سندوق ال�ستثمارات العامة اإلى اأكرب 
و�سنحفز  ال��ع��امل،  يف  �سيادي  �سندوق 
ال�����س��ع��ودي��ة لتكون  ���س��رك��ات��ن��ا  ك��ربي��ات 
عابرة للحدود ولعبا اأ�سا�سيا يف اأ�سواق 

العامل.
لتكرب  الواعدة  ال�سركات  ون�سجع 
وت�����س��ب��ح ع���م���الق���ة. ح��ري�����س��ون على 
اأن ي��ب��ق��ى ت�����س��ل��ي��ح ج��ي�����س��ن��ا ق���وي���ا، ويف 
ن�سف  ن�����س��ّن��ع  اأن  ن��ري��د  ال��وق��ت  نف�س 
اح��ت��ي��اج��ات��ه ال��ع�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى الأق����ل 
ال��داخ��ل،  يف  ثروتنا  لن�ستثمر  حملياً، 
وذل�����ك م���ن اأج�����ل اإي����ج����اد امل���زي���د من 

الفر�س الوظيفية والقت�سادّية.
�������س������ن������خ������ف������ف الإج������������������������������راءات 
و�سنو�سع  ال��ط��وي��ل��ة،  ال��ب��روق��راط��ي��ة 
دائ����������رة اخل������دم������ات الإل�����ك�����رون�����ي�����ة، 

اأ�سواق خارجية. نحن  اأو حراك  �سلعة 
من��ل��ك ك��ل ال��ع��وام��ل ال��ت��ي متكننا من 
حتقيق اأهدافنا معا، ول عذر لأحد منا 
يف اأن نبقى يف مكاننا، اأو اأن نراجع ل 

قدر اهلل.
روؤيتنا لبالدنا التي نريدها، دولة 
قوية مزدهرة تت�سع للجميع، د�ستورها 
�سلى  ر���س��ول��ه  و�سنة  تعالى  اهلل  ك��ت��اب 
الو�سطية،  ومنهجها  و�سلم  عليه  اهلل 
و���س��رح��ب ب��ال��ك��ف��اءات م��ن ك��ل م��ك��ان، 
و�سيلقى كل احرام من جاء لي�ساركنا 

البناء والنجاح.

ال��������وزراء ع��ل��ى اإق�������رار امل��ج��ل�����س ل��ه��ذه 
الروؤية.

تبداأ  ما  دائما  النجاح  ق�س�س  اإن 
ب��روؤي��ة، واأجن���ح ال���روؤى ه��ي تلك التي 

ُتبَنى على مكامن القوة.
وطنا  �سبحانه  اهلل  ح��ب��ان��ا  ول��ق��د 
م���ب���ارك���ا، ف��ي��ه احل���رم���ان ال�����س��ري��ف��ان، 
اأط��ه��ر ب��ق��اع الأر�����س، وقبلة اأك���رث من 
العربي  وه��ذا هو عمقنا  مليار م�سلم، 
والإ�سالمي وهو عامل جناحنا الأول.

ق����درات  ب���الدن���ا مت��ت��ل��ك  اأن  ك��م��ا 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ���س��خ��م��ة، و���س��ن�����س��ع��ى اإل���ى 
وم���وردا  لقت�سادنا  حم��رك��ا  ت��ك��ون  اأن 
اإ����س���اف���ي���ا ل���ب���الدن���ا وه������ذا ه����و ع��ام��ل 

جناحنا الثاين.
ول�����وط�����ن�����ن�����ا م�������وق�������ع ج�����غ�����رايف 
ا����س���رات���ي���ج���ي، ف���امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ه���ي اأه�����م ب���واب���ة ل��ل��ع��امل 
الثالث،  للقارات  ربط  مركز  ب�سفتها 
وحتيط بها اأكرث املعابر املائية اأهمية، 
وه������ذا ه����و ع���ام���ل جن���اح���ن���ا ال���ث���ال���ث. 
مرتكزات  هي  الثالثة  العوامل  وه��ذه 
ونر�سم  اآفاقها،  ن�ست�سرف  التي  روؤيتنا 

مالحمها معاً.
يف وطننا وفرة من بدائل الطاقة 
�سخية من  ث����روات  وف��ي��ه��ا  امل��ت��ج��ددة، 
ال���ذه���ب وال���ف���و����س���ف���ات وال���ي���وران���ي���وم 

وغرها.
واأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى 
التي ل تعادلها ثروة مهما بلغت: �سعب 
ال�سباب، هو فخر  طموح، معظمه من 
اهلل،  بعون  م�ستقبلها  و�سمان  بالدنا 
اأنه بتوفيق اهلل ثم ب�سواعد  ول نن�سى 
ال��دول��ة يف ظروف  ه��ذه  قامت  اأبنائها 
امللك  وحّدها  عندما  ال�سعوبة،  بالغة 

و���س��ن��ع��ت��م��د ال�����س��ف��اف��ي��ة وامل��ح��ا���س��ب��ة 
ال���ف���وري���ة، ح��ي��ث اأن�����س��ئ م��رك��ز يقي�س 
اأداء اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وي�����س��اع��د يف 
�سنكون  ت��ق�����س��ر.  اأي  ع��ن  م�ساءلتها 
���س��ف��اف��ني و���س��ري��ح��ني ع��ن��د الإخ���ف���اق 
الآراء ون�ستمع  والنجاح، و�سنتقبل كل 

الى جميع الأفكار.
ه�����ذه ت���وج���ي���ه���ات ����س���ي���دي خ����ادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
حيث  اهلل،  اأي��ده  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
اأم���رن���ا ب����اأن ن��خ��ط��ط ل��ع��م��ل ي��ل��ب��ي كل 
الأمنيات.  جميع  ويحقق  الطموحات 
وبناء على توجيهه، حفظه اهلل، وبدءا 
من هذا اليوم، �سنفتح بابا وا�سعا نحو 
امل�ستقبل، و�سنبداأ العمل فورا من اأجل 
الأج��ي��ال  وامل��واط��ن وم�ستقبل  ال��وط��ن 

القادمة.
م���ا ن��ط��م��ح اإل���ي���ه ل��ي�����س ت��ع��وي�����س 
النق�س يف املداخيل فقط، اأو املحافظة 
ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات وامل����ن����ج����زات، ول��ك��ن 
ازده��ارا  اأك��رث  نبني وطنا  اأن  طموحنا 
ي���ج���د ف���ي���ه ك����ل م����واط����ن م����ا ي��ت��م��ن��اه، 
نبنيه معا، لن  الذي  فم�ستقبل وطننا 
دول  م��ق��دم��ة  يف  جن��ع��ل��ه  اأن  اإل  ن��ق��ب��ل 
بالفر�س  والتاأهيل،  بالتعليم  العامل، 
ال����ت����ي ت����ت����اح ل���ل���ج���م���ي���ع، واخل�����دم�����ات 
امل���ت���ط���ورة، يف ال��ت��وظ��ي��ف وال���رع���اي���ة 

ال�سحّية وال�سكن والرفيه وغره.
ن��ل��ت��زم اأن ن��ك��ون م��ن اأف�����س��ل دول 
ال��ف��ّع��ال  احل��ك��وم��ي  الأداء  يف  ال���ع���امل 
خل���دم���ة امل����واط����ن����ني، وم���ع���ا ���س��ن��ك��م��ل 
ب���ن���اء ب����الدن����ا ل���ت���ك���ون ك���م���ا ن��ت��م��ن��اه��ا 
ج��م��ي��ع��ا م����زده����رة ق���وي���ة ت���ق���وم ع��ل��ى 
من  وت�ستفيد  وبناتها  اأبنائها  �سواعد 
قيمة  اإل��ى  نرتهن  اأن  دون  مقدراتها، 

يف امل��رت��ك��زات ال��ث��الث��ة ل��روؤي��ت��ن��ا: 
ال��ع��م��ق ال��ع��رب��ي والإ����س���الم���ي، وال��ق��وة 
اجلغرايف  املوقع  واأهمية  ال�ستثمارية، 
اأرح��ب  جم��ال  �سنفتح  ال�سراتيجي؛ 
للقطاع اخلا�س ليكون �سريكا، بت�سهيل 
اأع���م���ال���ه، وت�����س��ج��ي��ع��ه، ل��ي��ن��م��و وي��ك��ون 
واح����دا م��ن اأك����رب اق��ت�����س��ادات ال��ع��امل، 
امل��واط��ن��ني،  لتوظيف  حم��رك��ا  وي�سبح 
وم�������س���درا ل��ت��ح��ق��ق الزده�������ار ل��ل��وط��ن 
والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على 
التعاون وال�سراكة يف حتمل امل�سوؤولية.

ب� »روؤي��ة  ال��روؤي��ة  لقد �سمينا ه��ذه 
اململكة العربية ال�سعودية 2030«، لكننا 
لن ننتظر حتى ذلك احلني، بل �سنبداأ 
فورا يف تنفيذ كل ما األزمنا اأنف�سنا به، 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  و�ستكون 
باإذن اهلل، دولة كربى نفخر بها جميعا 

اإن �ساء اهلل تعالى.
واأختم بال�سكر والعرفان ل�سيدي 
خ������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني امل��ل��ك 
جمل�س  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
بن�سره،  واأي����ده  اهلل  حفظه  ال�����وزراء، 
امل�ستمر  التوجيه  منه  وج��دن��ا  ال���ذي 
وال��دع��م الكبر لإجن��از ه��ذه ال��روؤي��ة. 
كما اأ�سكر �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية. �سائال املولى عز وجل 
ه��ذا  ف��ي��ه خ��ر  مل��ا  ي��وف��ق��ن��ا جميعا  اأن 
واأن يحفظ بالدنا  الوطن ومواطنيه 
وقائد م�سرتنا واأن يدمي علينا اأمننا 
الوطنية  حلمتنا  يزيد  واأن  واإمي��ان��ن��ا 
الذي  العمل  على  يعيننا  واأن  متا�سكا 
ل��ن��ا م��زي��داً من  ير�سيه ع��ن��ا وي��ح��ق��ق 

الرفعة والتنمية والتقدم.

 المرتكزات
الثالثة لرؤيتنا:

العمق العربي 
واإلسالمي والقوة 

االستثمارية وأهمية 
الموقع الجغرافي 

االستراتيجي
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رؤية 2030

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

واف������ق جم��ل�����س ال���������وزراء خ�����الل ج��ل�����س��ت��ه 
خادم  برئا�سة  الثنني  اليوم  عقدها  التي 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
اململكة  روؤي����ة  ع��ل��ى  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
العربية ال�سعودية 2030 وخ�س�ست للنظر 
التي وج��ه، حفظه اهلل،  الروؤية  يف م�سروع 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��وؤون  جمل�س 
ب��ر���س��م��ه��ا. وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س روؤي����ة اململكة 

العربية ال�سعودية 2030:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وبه ن�ستعني..

االفتتاحية
ل���ك���م روؤي�������ة احل��ا���س��ر  اأق�������دم  اأن  ي�������س���رين 
بها  العمل  نبداأ  اأن  نريد  التي  للم�ستقبل، 
طموحاتنا  ع��ن  تعرب  بحيث  للغد،  ال��ي��وم 

جميعا وتعك�س قدرات بالدنا.
دائما ما تبداأ ق�س�س النجاح بروؤية، 
واأجن����ح ال����روؤى ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي تبنى على 
اهلل  اأن  ونعرف  نثق  ونحن  القوة.  مكامن 
اأثمن من  �سبحانه حبانا وطنا مباركا هو 
البرول، ففيه احلرمان ال�سريفان، اأطهر 
بقاع الأر�س، وقبلة اأكرث من مليار م�سلم، 
وهو  والإ�سالمي  العربي  عمقنا  هو  وه��ذا 

عامل جناحنا الأول.
ق�������درات  مت���ت���ل���ك  ب�����الدن�����ا  اأن  ك����م����ا 
ا�ستثمارية �سخمة، و�سن�سعى اإلى اأن تكون 
اإ�سافيا لبالدنا  حمركا لقت�سادنا ومورداً 

وهذا هو عامل جناحنا الثاين.
ا�سراتيجي،  ولوطننا موقع جغرايف 
ف��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ه���ي اأه���م 
للقارات  ربط  ب�سفتها مركز  للعامل  بوابة 
اأك���رث امل��ع��اب��ر املائية  ال��ث��الث، وحت��ي��ط بها 

اأهمية، وهذا هو عامل جناحنا الثالث.
وهذه العوامل الثالثة هي مرتكزات 
ونر�سم  اآف��اق��ه��ا،  ن�ست�سرف  ال��ت��ي  روؤي��ت��ن��ا 
مالحمها معا. يف وطننا وف��رة من بدائل 
الطاقة املتجددة، وفيها ثروات �سخية من 

الذهب والفو�سفات واليورانيوم وغرها.

واأه���م م��ن ه��ذا ك��ل��ه، ثروتنا الأول���ى 
�سعب  بلغت:  مهما  ث��روة  تعادلها  ل  التي 
ال�����س��ب��اب، ه��و فخر  ط��م��وح، معظمه م��ن 
ول  اهلل،  بعون  م�ستقبلها  و�سمان  بالدنا 
اأب��ن��ائ��ه��ا ق��ام��ت ه��ذه  نن�سى اأن���ه ب�����س��واع��د 
الدولة يف ظروف بالغة ال�سعوبة، عندما 
وحّدها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اآل �سعود طيب اهلل ثراه. وب�سواعد اأبنائه، 

�سيفاجئ هذا الوطن العامل من جديد.
ل�سنا قلقني على م�ستقبل اململكة، بل 
نتطلع اإلى م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا، قادرون 
ب��رثوات��ه��ا  اهلل،  ب��ع��ون  ن�����س��ن��ع��ه،  اأن  ع��ل��ى 
اأنعم  التي  واملكت�سبة  والطبيعية  الب�سرية 
اهلل بها عليها، لن ننظر اإلى ما قد فقدناه 
اأن  ، بل علينا  اليوم  اأو  بالأم�س  اأو نفقده 

نتوجه دوما اإلى الأمام.
الإخ����وة  اأي��ه��ا  امل��م��ل��ك��ة،  م�ستقبل  اإن 
والأخ���������وات، م��ب�����س��ر وواع�������د، ب������اإذن اهلل، 
وت�ستحق بالدنا الغالية اأكرث مما حتقق. 
دوره���ا  مب�ساعفة  �سنقوم  ق����دراٌت  ل��دي��ن��ا 
اإ�سهامها يف �سناعة هذا امل�ستقبل،  وزيادة 
لنمنح معظم  ج��ه��ودن��ا  اأق�����س��ى  و���س��ن��ب��ذل 
زي��ارة  فر�سة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  امل�سلمني 

قبلتهم ومهوى اأفئدتهم.
اأن  نريد  اأن ن�ساعف قدراتنا:  نريد 
نحول اأرامكو من �سركة لإنتاج النفط اإلى 
ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يعمل يف  ع��م��الق �سناعي 
اإلى  العامة  ونحّول �سندوق ال�ستثمارات 
اأكرب �سندوق �سيادي يف العامل، و�سنحفز 
عابرة  لتكون  ال�سعودية  �سركاتنا  كربيات 
العامل.  اأ�سواق  اأ�سا�سيا يف  للحدود ولعبا 
الواعدة لتكرب وت�سبح  ال�سركات  ون�سجع 
اأن يبقى ت�سليح  عمالقة. حري�سون على 
اأن  ن��ري��د  ال��وق��ت  نف�س  ق��وي��ا، ويف  جي�سنا 
على  الع�سكرية  احتياجاته  ن�سف  ن�سّنع 
الأقل حمليا، لن�ستثمر ثروتنا يف الداخل، 
الفر�س  املزيد من  اإيجاد  اأجل  وذلك من 

الوظيفية والقت�سادّية.
البروقراطية  الإج��راءات  �سنخفف 
ال��ط��وي��ل��ة، و���س��ن��و���س��ع دائ������رة اخل���دم���ات 
الإل����ك����رون����ي����ة، و���س��ن��ع��ت��م��د ال�����س��ف��اف��ي��ة 

مركز  اأن�����س��ئ  حيث  ال��ف��وري��ة،  واملحا�سبة 
يقي�س اأداء اجلهات احلكومية وي�ساعد يف 

م�ساءلتها عن اأي تق�سر.
���س��ن��ك��ون ���س��ف��اف��ني و���س��ري��ح��ني عند 
الآراء  ك��ل  و�سنتقبل  وال��ن��ج��اح،  الإخ��ف��اق 

ون�ستمع الى جميع الأفكار.
ه�������ذه ت����وج����ي����ه����ات �����س����ي����دي خ������ادم 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
اهلل،  ي��ح��ف��ظ��ه  ����س���ع���ود  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
يلبي كل  ب��اأن نخطط لعمل  اأم��رن��ا  حيث 

الطموحات ويحقق جميع الأمنيات.
وب���ن���اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ه، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
وا�سعا  بابا  �سنفتح  اليوم،  هذا  من  وب��دءاً 
�سنبداأ  ال�ساعة  هذه  ومن  امل�ستقبل،  نحو 
ال��ع��م��ل ف���ورا م��ن اأج���ل ال��غ��د، وذل���ك من 
اأجلكم، اأيها الإخوة والأخوات، ومن اأجل 

اأبنائكم واأجيالنا القادمة.
ما نطمح اإليه لي�س تعوي�س النق�س 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  اأو  ف���ق���ط،  امل���داخ���ي���ل  يف 
ول��ك��ن طموحنا  وامل���ن���ج���زات،  امل��ك��ت�����س��ب��ات 
اأن ن��ب��ن��َي وط��ن��ا اأك���رث ازده�����ارا ي��ج��د فيه 
وطننا  فم�ستقبل  يتمناه،  ما  مواطن  كل 
الذي نبنيه معا لن نقبل اإل اأن جنعله يف 
والتاأهيل،  بالتعليم  العامل،  دول  مقدمة 
واخلدمات  للجميع،  تتاح  التي  بالفر�س 
املتطورة، يف التوظيف والرعاية ال�سحّية 

وال�سكن والرفيه وغره.
اأف�سل  م��ن  نكون  اأن  اأمامكم  نلتزم 
الفّعال  احل��ك��وم��ي  الأداء  يف  ال��ع��امل  دول 
ب��ن��اء  �سنكمل  وم��ع��ا  امل���واط���ن���ني،  خل��دم��ة 
بالدنا لتكون كما نتمناها جميعا مزدهرة 
وبناتها  اأبنائها  �سواعد  على  تقوم  قوية 
نرتهن  اأن  دون  مقدراتها،  من  وت�ستفيد 
اإلى قيمة �سلعة اأو حراك اأ�سواق خارجية.
نحن منلك كل العوامل التي متكننا 
لأحد  ع��ذر  ول  معا،  اأهدافنا  حتقيق  من 
اأن نراجع  اأو  اأن نبقى يف مكاننا،  منا يف 

ل قدر اهلل .
دولة  نريدها،  التي  لبالدنا  روؤيتنا 
د�ستورها  للجميع،  تت�سع  م��زده��رة  قوية 
ال��و���س��ط��ي��ة، تتقبل  الإ����س���الم وم��ن��ه��ج��ه��ا 
الآخر. �سرحب بالكفاءات من كل مكان، 
لي�ساركنا  ج��اء  م��ن  اح���رام  ك��ل  و�سيلقى 

البناء والنجاح.
يف املرتكزات الثالثة لروؤيتنا: العمق 
العربي والإ�سالمي، والقوة ال�ستثمارية، 
ال�سراتيجي؛  اجلغرايف  املوقع  واأهمية 
ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س  اأرح����ب  �سنفتح جم���ال 
ل���ي���ك���ون ����س���ري���ك���ا، ب��ت�����س��ه��ي��ل اأع����م����ال����ه، 
وت�����س��ج��ي��ع��ه، ل��ي��ن��م��و وي���ك���ون واح�����دا من 
حمركا  وي�سبح  العامل،  اقت�سادات  اأك��رب 
امل��واط��ن��ني، وم�����س��درا لتحقق  ل��ت��وظ��ي��ف 
هذا  للجميع.  وال��رف��اه  للوطن  الزده���ار 
يف  وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  على  يقوم  ال��وع��د 

حتمل امل�سوؤولية.
ب��� »روؤي���ة  ال���روؤي���ة  ل��ق��د �سمينا ه���ذه 
لكننا   ،»2030 ال�سعودية  العربية  اململكة 
�سنبداأ  ب��ل  ذل��ك احل��ني،  ل��ن ننتظر حتى 
به،  اأنف�سنا  األزمنا  ما  كل  تنفيذ  يف  ف��ورا 
وم��ع��ك��م وب��ك��م ���س��ت��ك��ون امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
جميعا  بها  نفخر  كربى  دول��ة  ال�سعودية 

اإن �ساء اهلل تعالى.

حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س ال�سوؤون 
القت�سادية والتنمية
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المقدمة
ال��ع��رب��ي��ة  امل���م���ل���ك���ة  يف  اهلل  ح���ب���ان���ا  ل���ق���د 
وح�سارية  جغرافية  مقّومات  ال�سعودية 
واج��ت��م��اع��ي��ة ودمي��وغ��راف��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 
عديدة، متّكننا من تبوء مكانة رفيعة بني 

الدول القيادية على م�ستوى العامل.
وروؤية اأي دولة مل�ستقبلها تنطلق من 
انتهجناه  م��ا  وذل���ك  فيها،  ال��ق��وة  مكامن 
ع���ن���د ب���ن���اء روؤي���ت���ن���ا ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية للعام  1452 )2030(.
ف��م��ك��ان��ت��ن��ا يف ال����ع����امل الإ����س���الم���ي 
كعمق  ال��ري��ادي  دورن���ا  اأداء  م��ن  �ستمكننا 
كما  والإ�سالمية،  العربية  لأمتينا  و�سند 
�ستكون قوتنا ال�ستثمارية املفتاح واملحرك 
ا���س��ت��دام��ت��ه.  وحت��ق��ي��ق  اق��ت�����س��ادن��ا  لتنويع 
من  ال�سراتيجي  موقعنا  �سيمكننا  فيما 

اأن نكون حمورا لربط القارات الثالث.
ث��الث��ة حم��اور  تعتمد روؤي��ت��ن��ا ع��ل��ى 
وهي: املجتمع احليوي والقت�ساد املزدهر 
تتكامل  املحاور  وه��ذه  الطموح،  والوطن 
���س��ب��ي��ل حتقيق  ب��ع�����س��ه��ا يف  وت��ت�����س��ق م���ع 
اأهدافنا وتعظيم ال�ستفادة من مرتكزات 

هذه الروؤية.
ت���ب���داأ روؤي���ت���ن���ا م���ن امل��ج��ت��م��ع، واإل��ي��ه 
اأ���س��ا���س��ا  الأول  امل����ح����ور  ومي���ث���ل  ت��ن��ت��ه��ي، 
ق��اع��دة  وت��اأ���س��ي�����س  ال���روؤي���ة  ه���ذه  لتحقيق 

�سلبة لزدهارنا القت�سادي.
ينبثق هذا املحور من اإمياننا باأهمية 
وفق  اأف���راده  يعي�س  ح��ي��وي،  جمتمع  بناء 
امل���ب���ادئ الإ���س��الم��ي��ة وم��ن��ه��ج ال��و���س��ط��ي��ة 
الوطنية  بهويتهم  معتزين  والع���ت���دال، 
وفخورين باإرثهم الثقايف العريق، يف بيئة 
مقّومات  فيها  تتوافر  وج��اذب��ة،  اإيجابية 
ج�����ودة احل���ي���اة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، 
وي�سندهم بنيان اأ�سري متني ومنظومتي 

رعاية �سحية واجتماعية ممّكنة.
ويف املحور الثاين القت�ساد املزدهر، 
ن���رّك���ز ع��ل��ى ت���وف���ر ال���ف���ر����س ل��ل��ج��م��ي��ع، 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مرتبطة  ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة  ع���رب 
الفر�س  وتنمية  العمل،  �سوق  باحتياجات 
وامل��ن�����س��اآت  الأع����م����ال  رواد  م���ن  ل��ل��ج��م��ي��ع 

ال�سغرة اإلى ال�سركات الكربى.
ونوؤمن بتطوير اأدواتنا ال�ستثمارية، 

القت�سادية  قطاعاتنا  اإمكانات  لإط��الق 
وتوليد فر�س  القت�ساد  وتنويع  الواعدة 

العمل للمواطنني.
ولإمي���ان���ن���ا ب����دور ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف رف��ع 
ج����ودة اخل���دم���ات وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة، 
اخل��دم��ات  تخ�سي�س  ع��ل��ى  ج��ه��ودن��ا  ن��رّك��ز 
احل��ك��وم��ي��ة وحت�����س��ني ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال، مبا 
ي�����س��ه��م يف ا���س��ت��ق��ط��اب اأف�������س���ل ال���ك���ف���اءات 
العاملّية وال�ستثمارات النوعّية، و�سوًل اإلى 

ا�ستغالل موقعنا ال�سراتيجي الفريد.
مفهومان  وامل�سوؤولية  الفاعلية  ولأن 
جميع  على  لتطبيقهما  ن�سعى  ج��وه��ري��ان 
باإنتاجه  ل��ن��ك��ون وط��ن��ا ط��م��وح��ا  امل�����س��ت��وي��ات 

ومنجزاته.
ول��ذل��ك، ن��رك��ز يف امل��ح��ور ال��ث��ال��ث من 
ال���روؤي���ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، ح��ي��ث نر�سم 
مالمح احلكومة الفاعلة من خالل تعزيز 
وت�سجيع  وامل�����س��اءل��ة  وال�����س��ف��اف��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
وط��اق��ات��ن��ا  م���واردن���ا  لتمكني  الأداء  ث��ق��اف��ة 
الب�سرية، ونهيئ البيئة الالزمة للمواطنني 
وق���ط���اع الأع���م���ال وال��ق��ط��اع غ���ر ال��رب��ح��ي 
املبادرة يف  لتحمل م�سوؤولياتهم واأخذ زمام 

مواجهة التحدّيات واقتنا�س الفر�س.
ويف كل حمور من حماور الروؤية، قمنا 
ب�سرد عدد من اللتزامات والأهداف، والتي 
حتقيقه،  على  �سنعمل  مم��ا  من��وذج��ا  متثل 

وتعك�س طموحنا بالأرقام.
كمرجعية  ال��روؤي��ة  اعتماد  �سيتم  كما 
م��واءم��ة  م��ن  للتاأكد  ق��رارات��ن��ا،  ات��خ��اذ  عند 
امل�ستقبلية مع ما ت�سمّنته حماور  امل�ساريع 

الروؤية وتعزيز العمل على تنفيذها.
العمل  اآل��ي��ات  تو�سيح  ع��ل��ى  وح��ر���س��ا 
واخلطوات القادمة، فقد قمنا ب�سرد بع�س 
عليها  العمل  ب��داأ  التي  التنفيذية  الربامج 
والتنمية،  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  يف 
وب��رام��ج اأخ���رى متثل من���اذج م��ن ال��ربام��ج 
التي �ستطلق قريبا يف �سبيل حتقيق اأهدافنا 

والتزاماتنا.
اإل  ت��ك��ون  ل  جن��اح��ن��ا  ا���س��ت��دام��ة  اإن 
ب��ا���س��ت��دام��ة م��ق��وم��ات ه���ذا ال��ن��ج��اح، وه��ذا 
ال��ت��ي تنبع  اأن حت��ق��ق��ه روؤي���ت���ن���ا  ن���اأم���ل  م���ا 
��ل��ة  م���ن ع��ن��ا���س��ر ق��وت��ن��ا وت���ق���ود يف امل��ح�����سّ
اأك��رث  ب�سكل  امل��ق��ّوم��ات  ه��ذه  ا�ستثمار  اإل���ى 

ا�ستدامة باإذن اهلل.

رؤيتنا:
العمق العربي واإلسالمي..

قوة استثمارية رائدة
ومحور ربط القارات الثالث

 المحاور الثالثة لرؤيتنا:
المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر 

والوطن الطموح
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مكانة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت��ب��واأت 
مرموقة يف العامل، واأ�سبحت عنوانا لكرم 
وا�ستطاعت  ال���وف���ادة،  وح�����س��ن  ال�����س��ي��اف��ة 
�سيوف  قلوب  يف  مميزة  مكانة  حتقق  اأن 
ال��رح��م��ن وامل�����س��ل��م��ني يف ك���ل م���ك���ان، وق��د 
ال�سريفني  احل��رم��ني  بخدمة  اهلل  �سرفنا 
وح���ج���اج ب��ي��ت اهلل احل������رام وامل��ع��ت��م��ري��ن 

والزوار.
ويف هذا ال�سياق، قمنا موؤخرا بتنفيذ 
ت��و���س��ع��ة ث���ال���ث���ة ل��ل��ح��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني، 

وت���ط���وي���ر م���ط���ارات���ن���ا وزي���������ادة ط��اق��ت��ه��ا 
»مرو  م�سروع  اأطلقنا  كما  ال�ستيعابية، 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة«، ا���س��ت��ك��م��ال مل�����س��روع قطار 
امل�������س���اع���ر امل���ق���د����س���ة وق����ط����ار احل���رم���ني. 
بالإ�سافة اإلى ذلك، عززنا منظومة �سبكة 
ال��ن��ق��ل م���ن اأج����ل ت�����س��ه��ي��ل ال���و����س���ول اإل���ى 
املقد�سة  وامل�����س��اع��ر  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ومتكني �سيوف الرحمن من اأداء فري�سة 
احلج والعمرة والزيارة بكل ي�سر و�سهولة، 
من  املعتمرين  عدد  ت�ساعف  اهلل  وبف�سل 
خارج اململكة 3 مرات خالل العقد املا�سي 

حتى بلغ 8 ماليني معتمر.
ونحن ل ندخر و�سعا يف بذل كل جهد 
وت��وف��ر ك��ل م��ا يلبي اح��ت��ي��اج��ات �سيوف 
ال���رح���م���ن وي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ون���وؤم���ن 

خدمة ضيوف الرحمن
لنبقى  ج��ه��ودن��ا  ن�����س��اع��ف  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ب����اأن 
رم�����زاً ل��ك��رم ال�����س��ي��اف��ة وح�����س��ن ال���وف���ادة، 
و���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى اإث������راء رح��ل��ت��ه��م ال��دي��ن��ي��ة 
وجتربتهم الثقافية من خالل التو�سع يف 
ال�سياحية  امل��واق��ع  وتهيئة  املتاحف  اإن�ساء 

والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها.

1.1.3 نعتز
بهويتنا الوطنية

اإن���ن���ا ن��ف��خ��ر ب���اإرث���ن���ا ال��ث��ق��ايف وال��ت��اري��خ��ي 
ون��درك  والإ���س��الم��ي،  وال��ع��رب��ي  ال�سعودي 
اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ل��ت��ع��زي��ز ال��وح��دة 
ال���وط���ن���ي���ة وت���ر����س���ي���خ ال���ق���ي���م ال���ع���رب���ي���ة 

والإ�سالمية الأ�سيلة.

م���ّر  ع���ل���ى  ُع�����رف�����ت،  اأر�����س����ن����ا  اإن 
التاريخ،  بح�ساراتها العريقة وطرقها 
التجارية التي ربطت ح�سارات العامل 
تنوعا  اأك�����س��ب��ه��ا  مم��ا  ببع�س،  بع�سها 

وعمقا ثقافيا فريداً.
هويتنا  على  �سنحافظ  ول��ذل��ك، 
الوطنية ونربزها ونعّرف بها، وننقلها 
اإل�����ى اأج���ي���ال���ن���ا ال���ق���ادم���ة، وذل�����ك من 
املبادئ والقيم الوطنية،  خالل غر�س 
والعناية بالتن�سئة الجتماعية واللغة 
والفعاليات  املتاحف  واإقامة  العربية، 
وت���ن���ظ���ي���م الأن�������س���ط���ة امل�����ع�����ززة ل��ه��ذا 

اجلانب.
ك���م���ا ���س��ن�����س��ت��م��ر يف ال���ع���م���ل ع��ل��ى 
اإحياء مواقع الراث الوطني والعربي 

والإ�سالمي والقدمي وت�سجيلها دولياً، 
اإليها  ال��و���س��ول  م��ن  ومت��ك��ني اجلميع 
بو�سفها �ساهدا حيا على اإرثنا العريق 
البارز  وموقعنا  الفاعل  دورن���ا  وعلى 

على خريطة احل�سارات الإن�سانية.

به،  اهلل  �سرفنا  ال��ذي  بواجبنا،  قياما 
ال��رح��م��ن، عملنا  ���س��ي��وف  خ��دم��ة  يف 
ال�سريفني  احلرميaن  تو�سعة  على 
املعتمرين  ع���دد  زي����ادة  اإل���ى  اأدى  مم��ا 

العقد  م��دى  على  اأ�سعاف  اإل��ى ثالثة 
ع��ام 1436  ع��دده��م يف  امل��ا���س��ي لي�سل 
من  معتمر  م��الي��ني   8 اإل����ى   )2015(
خارج اململكة، ومن خالل زيادة الطاقة 
ال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة مل���ن���ظ���وم���ة اخل���دم���ات 
واإقامة  نقل  للمعتمرين، من  املقدمة 
وغرها،  والرتقاء بجودتها، و�سنعمل 
15مليون  على  ي��زي��د  م��ا  متكني  على 
بحلول  �سنويا  العمرة  اأداء  من  م�سلم 
على  التاأكيد  م��ع   ،)2020(  1442 ع��ام 
ر�ساهم عن اخلدمات  ن�سبة  تكون  اأن 

التي تقّدم لهم عالية.
����س���ن�������س���ع���ى اإل���������ى حت���ق���ي���ق ذل����ك 
م���ن خ����الل ت�����س��ه��ي��ل اإج��������راءات طلب 
ال����ت����اأ�����س����رات واإ������س�����داره�����ا و����س���ول 

من التزاماتنا:
شرف خدمة

المعتمرين المتزايدين 
على أكمل وجه

Source: Infographic_ksaSource: Infographic_ksa

1.1.2 نسخر طاقاتنا 
وإمكاناتنا لخدمة

ضيوف الرحمن



من التزاماتنا:
أكبر متحف إسالمي

في العالم

اإل������ى اأمت���ت���ت���ه���ا وت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 
الإل�����ك�����رون�����ي�����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���رح���ل���ة 
امل���ع���ت���م���ري���ن، ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن اإث������راء 
رحلتهم الدينية وجتربتهم الثقافية.

و�����س����ي����ك����ون ل���ل���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام 
حت�����س��ني  يف  ك����ب����ر  دور  واخل������ا�������س 
ومنها  للمعتمرين  املقدمة  اخلدمات 
الإق���ام���ة وال�����س��ي��اف��ة وت��و���س��ي��ع نطاق 
ولعائالتهم  لهم  امل��ت��وف��رة  اخل��دم��ات 
لي�ستمتعوا برحلة متكاملة، ومن ذلك 
توفر معلومات �ساملة ومتكاملة من 
للتي�سر  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  خ���الل 
ع��ل��ي��ه��م وت�����س��ه��ي��ل ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى 

املعلومة.

التاريخي،  ب��اإرث��ن��ا  نعتز  زلنا  وم��ا  كنا 
واملر�سلني  الأنبياء  خ��امت  اأن  �سيما  ل 
مكة  م��ن  بعث  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اإل��ى  ر�سالته  انطلقت  ومنها  املكرمة 
جمتمع  اأول  وتاأ�س�ست  اأج��م��ع،  العامل 
اإ���س��الم��ي ع��رف��ه ال��ت��اري��خ يف امل��دي��ن��ة 
�سنوؤ�س�س  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  امل��ن��ّورة. 
م��ت��ح��ف��ا اإ���س��الم��ي��ا ُي��ب��ن��ى وف����ق اأرق����ى 

امل���ع���اي���ر ال���ع���امل���ي���ة، وي��ع��ت��م��د اأح�����دث 
الو�سائل يف اجلمع واحلفظ والعر�س 
رئي�سية  حمطة  و�سيكون  وال��ت��وث��ي��ق، 
مل��واط��ن��ي��ن��ا و���س��ي��وف��ن��ا ل��ل��وق��وف على 
التاريخ الإ�سالمي العريق وال�ستمتاع 
التعريفية  امل��واد  تفاعلية مع  بتجارب 

والأن�سطة الثقافية املختلفة.
يف  زواره  امل����ت����ح����ف  و�����س����ي����اأخ����ذ 
احل�سارة  ع��ه��ود  ع��رب  متكاملة  رح��ل��ة 
انت�سرت  ال��ت��ي  املختلفة  الإ���س��الم��ي��ة 
يف ب����ق����اع ال�����ع�����امل، ب�������س���ك���ل ع�����س��ري 
وت���ف���اع���ل���ي وب���ا����س���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأق�����س��ام��ا للعلوم  امل��ت��ق��ّدم��ة، و���س��ي�����س��ّم 
والثقافة  والفكر  امل�سلمني،  والعلماء 
اأب��ح��اث  وم��رك��ز  الإ���س��الم��ي��ة، ومكتبة 

على م�ستوى عاملي.

من أهدافنا
بحلول 1452 )2030(:

ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  زي�����ادة   •
ل����س���ت���ق���ب���ال ����س���ي���وف ال���رح���م���ن 
اإل��ى  ماليني   )8( م��ن  املعتمرين 

)30( مليون معتمر
الأث���ري���ة  امل����واق����ع  ع����دد  • رف����ع 
اإل�����ى  ال���ي���ون�������س���ك���و  امل�������س���ج���ل���ة يف 

ال�سعف على الأقل.
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كافة المراسالت باسم المشرف العام، صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

لقطة مبهرة ونادرة نشرتها وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
التقطها رواد الفضاء في مركبة الفضاء الدولية، تظهر فيها 
منطقة عسير في الليل، ويبدو فيها بشكل رئيسي، مدينتا »أبها« 
و »خميس مشيط« وقد أشعت إضاءات الشوارع والمحال والمنازل 
فيهما، بينما يظهر في أعلى يسار الصورة مدن الطائف وجدة 
ومكة المكرمة، وإنارات الطرق الواصلة بين هذه المناطق.

أضواء الوطن
في يوم الوطن
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أ. د . علي
بن شويل القرني
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عدد اليوم الوطني
العدد اخلا�س من  اأن نقدم لكم هذا  »اآف��اق«  ي�سعدنا يف �سحيفة 
قلوبنا  على  وع��زي��زة  علينا  غالية  مبنا�سبة  واخل��ا���س  ال�سحيفة 

وهي منا�سبة اليوم الوطنيال� 86 للملكة.
اأن َي�ّسر لفريق التحرير و�سع كافة التجهيزات  ونحمد اهلل 
التحريرية والفنية لإ�سدار هذا العدد اخلا�س يف اأيام قليلة بعد 

العودة من اإجازة �سيف طويلة.
ابتداء من  من�سوبيها،  كافة  اجلامعة من خالل  ت�سارك  كما 
معايل مديرها الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجا اهلل ال�سلمي وا�سحاب 
ال���وك���الء وال��ع��م��داء وك��ذل��ك اع�����س��اء ه��ي��ئ��ة التدريب�س  ال�����س��ع��ادة 
والطالب يف خمتلف �سفحات العدد، اإميانا منهم باأهمية املنا�سبة 

ورغبة بامل�ساركة وامل�ساهمة يف اإحيائها على �سفحات »اآفاق«.
اأ�سكر الزمالء والزميالت من�سوبي ال�سحيفة على جهودهم 
عليهم  غريبا  ولي�س  اخلا�س،  العدد  ه��ذا  انتاج  يف  بذلوها  التي 
»اآف��اق« يف �سدارة  ت��زال  ال��ذي تعودنا عليه، حيث ل  هذا التميز 
املنا�سبات  يف  عالية  ومبهنية  تتفاعل  التي  اجلامعية  ال�سحف 

الوطنية الكبرة.

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 45 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

حلوى.. بطعم الوطن
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