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شذرات من أقوال الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود )رحمه اهلل(

من أقول الملك عبد العزيز »رحمه اهلل«

حسام العمري،
رائدة آل محي،

حنان البشري 

النطلق القول  بال عمل 
�أنا رجل  »�أن��ا ل�ست من رجال �لقول �لذين يرمون �للفظ بغري ح�ساب، 
عمل، �إذ� قلت فعلت، وعيب علّي يف ديني و�سريف ، �أن �أقول قواًل ال �أتبعه 

بالعمل، وهذ� �سيء ما �عتدت عليه،  وال �أحب �أن �أتعوده �أبد�ً«.
هذه �حدى �ملقوالت �ل�سهرية للإمام وموؤ�س�س �لدولة �ل�سعودية �لثالثة 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �س  ُموؤَ�ِسّ َوُمْلَحقاِتْها  �سلطان جند  و  ملك �حلجاز 

�مللك عبد �لعزيز بن عبد�لرحمن بن في�سل �ل �سعود رحمه �هلل.
كما عدة مقوالت يف �لعديد من  �سوؤون �لدولة و �ل�سعب  و جماالت 
�حلياة عامة.، نعم، كان �ملوؤ�س�س -يرحمه �هلل- �سادق �لقول، �إذ� قال َعِمل 
و�إذ� عمل �أجنز، �ساحب مبد�أ و�ساحب منهج �سار عليه �أبناوؤه من بعده 
لهم يف  ت�سجل  �لتي  �الإجن���از�ت  �ملزيد من  �إ�سافة  مع  متلم�سني خطاه، 

�لتاريخ مبد�د من ذهب.

الوقت للعمل وفائدة البالد
�إدر�ك��ه  الأم������ور �ل���دول���ة يت�سح مدى 

وك�����ب�����ريه�����ا، ������س�����غ�����ريه�����ا 

وحر�سه �لتام على تقدم هذه �لبلد ورقي �سعبها.
حيث يقول -يرحمه �هلل- خماطباً �أع�ساء �ملجل�س: »�إن �أمامكم �ليوم 
م�ساريع  �أج��ل  ونظم من   ، للدو�ئر �حلكومية  �أعمااًل كثرية من مو�زنة 
تنتظر  �الأم��ة  و�إن  �ل�سابق،  �لعام  �أك��ر من جهود  تتطلب جهود�ً   ، عامة 
منكم ، ما هو �ملاأمول منكم من �لهمة ، وعدم �إ�ساعة �لوقت �لثمني �إال 

مبا فيه فائدة �لبلد �ملقد�سة«..

أحكامنا
ونظمنا الشرع اإلسالمي 

�ل�سورى،  جمل�س  �أع�ساء  خماطباً  �هلل،  رحمه  عبد�لعزيز  �مللك  يقول   
�لذي  �ل�سوي  و�ملنهج  ي�سلكونه،  �ل��ذي  �ل�سحيح  �لطريق  لهم  وحم���دد�ً 
�ل�سرع  هو  ونظمنا  �أحكامنا  �أ�سا�س  �أن  تعلمون  »و�إن��ك��م  عليه:  ي�سريون 
�الإ�سلمي، و�أنتم يف تلك �لد�ئرة �أحر�ر يف �َسن كل نظام،  و�إقر�ر �لعمل 
�لذي ترونه مو�فقاً ل�شالح �لبالد؛ على �شرط �أال يكون خمالفاً لل�شريعة 

�الإ�سلمية.
الأن �لعمل �لذي يخالف �ل�سرع لن يكون مفيد�ً الأحد، و�ل�سرر كل 
�ل�سرر هو �ل�سري على غري �الأ�سا�س �لذي جاء به نبينا حممد �سلى �هلل 

عليه و�سلم«.

همنا خدمة الحجاج وراحتهم 
على  فيه  يحثهم  �ل�سورى،  �أع�ساء جمل�س  �إلى  �مللك خطابه  و��سل  كما 
تاأمني ر�حة �حلجاج؛ حيث يقول: »وال �أحتاج يف هذ� �ملوقف ، �أن �أذّكركم 
وما  �أه��ل��ه،   حقوق  يحفظ  فيما  �لنظر  ،يتطلب  �ملقد�س  �لبلد  ه��ذ�  ب��اأن 
يوؤّمن �لر�حة حلجاج بيت �هلل �حلر�م؛ ولذلك فاإنكم تتحملون م�شوؤولية 

عظيمة �إز�ء ما ُيعر�س عليكم من �لنظم و�مل�ساريع.
 �سو�ء كانت تتعلق بالبلد، �أو بوفود �حلجاج من حيث �تخاذ �لنظم �لتي 

حتفظ ر�حتهم و�طمئنانهم يف هذ� �لبلد �ملقد�س«.

هذا حق الراعي والرعية
يف �خل��ط��اب �ل���ذي �أل��ق��اه يف �حل��ف��ل �ل��ت��ك��رمي��ي �ل���ذي �أق��ي��م ع��ل��ى �سرفه 
�إلى �لريا�س يف �لثاين من �سفر 1355ه��� �ملو�فق �لر�بع  مبنا�سبة �سفره 
و�لع�سرين من �أبريل 1936م: »�إن على �ل�سعب و�جبات وعلى والة �الأمر 
�هلل  ُير�سي  ما  ومر�عاة  �ال�ستقامة  فهي  �ل�سعب  و�جبات  �أم��ا  و�ج��ب��ات.. 
فيما  للعمل  حكومتهم  مع  و�ل��ت��اآزر  و�لتاآلف  حالهم،  وُي�سلح  ور�سوله، 
�إن خدمة �ل�شعب و�جبة علينا؛ لهذ� فنحن  فيه رقّي بالدهم و�أمتهم.. 
�أن من ال يخدم �سعبه ويخل�س له فهو  نخدمه بعيوننا وقلوبنا، ونرى 

ناق�س«.
و�أنا  �مل��ر�ت »كل فرد من �سعبي جندي و�سرطي،  كما قال يف �ح��دى 
�أ�سيو�إياهم كفرد و�حد، ال �أف�سل نف�سي عليهم، وال �أتبع يف حكمهم، غري 

ما هو �سالح لهم«. 

نفضل العمل الصامت
المثمر لفلسطين

نوفمرب  �مل��و�ف��ق 15  ع��ام 1364ه����  9 ذي �حلجة  �ملكرمة يف  يف مكة 
1945م، خ�س�س �جلانَب �الأكرب من خطابه للحديث عن ق�سية 
فل�شطني؛ حيث قال يرحمه �هلل: »�إن م�شاألة فل�شطني هي 
�الأي��ام،  و�لعرب يف هذه  �مل�سلمني  �أفكار  ي�سغل  �أه��م ما 
عناية  مو�سع  ت��ك��ون  �أن  يجب  �ل��ت��ي  �مل�����س��األ��ة  وه��ي 
�أح��ب  ال  �أن��ن��ي  وم��ع  �هتمامهم،  وم���د�ر  �جلميع 
ك���رة �ل��ك��لم و�أف�����س��ل �لعمل 
�ل���������ش����ام����ت �مل���ث���م���ر؛ 
ف�����اإن�����ن�����ي �أق��������ول 
�إن  ب�����س��ر�ح��ة 
�ل�����س��ك��وت 
ع������������ن 

�أرك��ان  مع  تكلمت  �أن  يل  �سبق  وق��د  �مل�سلحة،  يو�فق  ال  فل�سطني  ق�سية 
�لرئي�س روزفلت، وذكرت  �حلكومة �لربيطانية كما حتدثت مطواًل مع 
بكل �سر�حة �حليف �لذي �أ�ساب �إخو�ننا عرب فل�سطني و�الإعنات و�لقهر 
�للذْين خ�سعو� لهما، وطالبت وطلبت من �لرئي�س �لر�حل �إن�ساف عرب 
على  �ل��وق��وف  �الأق���ل  فعلى  �لفعلية؛  بامل�شاعد�ت  يكن  مل  �إن  فل�شطني؛ 

�حلياد وعدم م�ساعدة �ليهود عليهم«.

ال تقدم وتطور بال علم 
»�إّننا نعي�س يف مرحلة تفر�س �لكثري من �لتحديات، مّما يتطلب نظرة 
�أن يكون  �آليات �القت�ساد، وهو تطوير يجب  مو�سوعية �ساملة لتطوير 

مبنياً على �لدر��سة و�الأ�س�س �لعلمية �ل�سحيحة«.
و �أي�ساً: »�علمو� �أن �لعلم بل عمل ك�سجرة بل ثمر، و�أن �لعلم كما 
يكون عوناً ل�شاحبه يكون عوناً عليه، فمن عمل به كان عوناً له، ومن مل 
�لعلم  يعمل به كان عوناً عليه، ولي�س من يعلم كمن ال يعلم، قليل من 
»�ملدنية  �لعمل«.  يف  و�ل��ربك��ة  فيه،  يبارك  ال  كثري  من  خري  فيه  يبارك 

�ل�سحيحة هي �لتقدم و�لرقي، و�لتقدم ال يكون �إال بالعلم و�لعمل«.

منفتحون على الجميع
ال نغلق األبواب

رفع  وم��ن  �لب�سر،  �إ�سعاد  من  لها  �لب�سرية  ت�سعى  �لتي  �حلقوق  »جميع 
حفظ  ومن  �ل�سورى  ومن  �لنا�س،  بني  �لرت�حم  ومن  �ملعي�سة،  م�ستوى 
حقوق �الإن�سان من كل �ملقايي�س و�ملعايري �لتي يدعيها ويقول بها �لنا�س 

يف هذ� �لزمان، فهي حمفوظة يف كتاب �هلل و�سنة ر�سوله«.
عندما  �إال  �إ�شقاطنا؛  يريد  م��ن  يفلح  ل��ن  �ع��ت��ق��ادي  »يف   : ق��ال  كما   
يفلح يف �إخر�جنا، و�إبعادنا عن ديننا وعقيدتنا؛ لذ� البد لنا من �لتم�شك 
بالدين و�لعقيدة، و�لدولة تفتح قلبها و�أبو�بها لكن من خرج عن ر�سده 

ثم عاد �إلينا وقد �أدرك �لدر�س وعرف �خلطاأ �لذي وقع فيها«. 

أنا واحد منكم
وجندي في صفكم  

»�أنا عربي، ومن خيار �الأ�سر �لعربية ول�ست متطفًل على �لرئا�سة و�مللك، 
و�إن �آبائي و�أج��د�دي معروفون منذ �لقدم بالرئا�سة و�مللك، ول�ست ممن 
يتكئون على �سو�عد �لغري يف �لنهو�س و�لقيام، و�إمنا �تكايل على �هلل، ثم 

على �سو�عدنا يتكئ �الآخرون، ي�ستندون، �إن �ساء �هلل«.
�أنا ملك مب�سيئة �هلل، ثم  �أجنبية، بل  : »ل�ست ملكاً مب�سيئة  �أي�ساً  و 
مب�سيئة �لعرب، �لذين �ختاروين وبايعوين، على �أنها �ألقاب و�أ�سماء!، فما 
�أنا �إال عبد�لعزيز، قال �لعرب �إنني ملك، فر�سيت قولهم و�سكرت ثقتهم، 
ويف �ليوم �لذي ال يريدونني زعيماً لهم، �أعود �إلى �ل�سف، و�أحارب معهم 
ب�سيفي، كاأ�سغر و�حد فيهم، دون �أن ينال نف�سي �سيء من �لغ�سا�سة، �أنا 

بينهم �الآن الأقيم حكم �لقر�آن و�ل�سنة«.

واجب الشباب
عظيم تجاه وطنه

يجب على �سبابنا �أن يعرفو� كيف تكونت هذه �لوحدة، �ملبنية على �لعقيدة 
�أيها �الأبناء و�جباً عظيماً  �إن عليكم  �إ�سلمية،  �الإ�سلمية، وحدة عربية 
جتاه دينكم، ثم وطنكم، فحافُظ �لقر�آن ال بَد �أن يكوَن قدوًة فاعلًة، و�أن 
�ل�سلِة  �أف�سُل  �آله  وعلى  حممد  نبينا  وب�سريِة  �لقر�آن،  باأخلِق  يتخلَق 

و�ل�سلم حتى يكون نافعاً لدينه ووطنه وجمتمعه.
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معكم

تحل علينا هذه المناسبة 
وبالدنا ترفل في ثياب 
العز والمجد والتقدم

ب��ن رج��اء �هلل  فالح  �ل��دك��ت��ور  �الأ���س��ت��اذ  رئي�س �جلامعة  رف��ع معايل 
خادم  ملقام  �لتهنئة  �جلامعة  من�سوبي  عن  ونيابة  با�سمه  �ل�سلمي 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز وويل عهده �الأمني 
عبد�لعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
بن  بن ط��لل  تركي  �الأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  ول�ساحب  �هلل  حفظهما 
عبد�لعزيز �أمري منطقة ع�سري و�ل�سعب �ل�سعودي �لكرمي مبنا�سبة 

�ليوم �لوطني �ل� 90 للمملكة �لعربية �ل�سعودية.
و�أو�سح �ل�سلمي �أن هذه �ملنا�سبة �لغالية حتل علينا وبلدنا 
وهلل �حلمد ترفل يف ثياب �لعز و�ملجد و�لتقدم، و�ململكة حتقق 
�أرقاًما قيا�سية يف �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية، و�حل�سور 

�لعاملي �لقيادي و�لر�ئد على خمتلف �الأ�سعدة.

تضحيات عظيمة
�الأذه����ان  �إل���ى  تعيد  �ل��غ��ال��ي��ة  �ل���ذك���رى  ه���ذه  �أن  �ل�سلمي  و�أك����د 
�ملوؤ�س�س عبد�لعزيز بن  �لتي قدمها �مللك  �لت�سحيات �لعظيمة 
توحيد  �لعظيمة يف  �هلل وجهوده  رحمه  �سعود  �آل  عبد�لرحمن 
ه���ذ� �ل��ك��ي��ان ون�����س��ر �الأم����ن و�اله��ت��م��ام بالتنمية ك��م��ا ت��ذك��رن��ا 
و�أ�س�سو�  ب��ن��و�  �ل��ذي��ن  �ل��دول��ة  ب��ال��رج��ال �ملخل�سني م��ل��وك ه��ذه 
وجعلو� �الهتمام بالوطن و�ملو�طن مبد�أً ر��سًخا حتى جاء عهد 
�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز حفظه �هلل لتو��سل �ململكة م�سريتها 

وفق روؤية وخطط وطنية طموحة. 
باهتمام  حظيت  �لقطاعات  خمتلف  �أن  �ل�سلمي  و�أ���س��اف 
به  حظي  ما  �إل��ى  م�سرًي�  �لر�سيدة،  �لقيادة  من  كبريين  ودع��م 
مت�سارع  وتطور  كبري  �هتمام  من  خا�س  ب�سكل  �لتعليم  قطاع 
يج�سد �ه��ت��م��ام �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ب��ه��ذ� �ل��ق��ط��اع و�إمي��ان��ه��ا ب��اأن 
هو  وحديًثا  كافًيا  تاأهيل  �لب�سرية  �لكفاء�ت  وتاأهيل  �لتعليم 

مفتاح �لتقدم.
�ململكة  ع��ل��ى  ي���دمي  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل  �ل�سلمي  ودع���ا 
تتحقق  و�أن  �لر�سيدة  قيادتها  ظل  يف  وتقدمها  ورخاءها  �أمنها 

�لطموحات �لعظيمة �لتي ت�سعى لتحقيقها.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

من مخرجات الوطن: المدينة الجامعية بالفرعاء
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منى علي،
محمد الجائزي

»�سلم على �الإمام و�أخربه مبا ر�أيت، و��ساأله �لدعاء لنا، وقل له: موعدنا �إن �ساء �هلل 
يف �لريا�س«،  بهذه �لكلمات �لو�ثقة رد �ل�ساب �لطموح �مللك �ملوؤ�س�س عبد �لعزيز 
بن عبد �لرحمن �آل �سعود على مبعوث و�لده �لذي �أ�سفق عليه وعلى من معه من 
رجال، طالبا منهم �لعودة �إلى �لكويت؛ بعد �أن علم بامل�شقة و�مل�شايقات �لتي لقيها 
�ل�ساب �ل�سغري عبد�لعزيز )20 عاما( ورجاله يف طريقهم ال�ستعادة �لريا�س من 

بن عجلن«.

استعادة األمجاد
لدى  �الأ�سا�سية  �الأه���د�ف  �أه��م  من  عليها  و�ملحافظة  �الأجم��اد  ��ستعادة  كانت  لقد 
و�أع���و�م رجولته  كهولته  و�سنني  �سبابه   زه��رة  �أفنى  فقد   ،- �هلل  - رحمه  �ملوؤ�س�س 
يف �لكفاح حتى ��ستطاع �أن يعيد هذه �الأجماد ويعمقها وي�سيف �إليها، فبنى دولة 
�أ�س�س من �لعقيدة و�ل�سريعة تو�فرت لها كل مقومات �لدولة  موحدة قوية على 
�أ�سبح م�سرب �الأمثال  �لع�سرية، وحتقق لها من �لرخاء و�الأم��ن و�ال�ستقر�ر ما 

يف �لعامل.

الدولة السعودية األولى
مل يجد �ل�شيخ حممد بن عبد �لوهاب منا�شر� للدعوة �أقوى من �الإم��ام حممد 
�ل�سعودية �الأولى  �آنذ�ك فانطلقا �سويا لتاأ�سي�س �لدولة  بن �سعود حاكم �لدرعية 
عام 115٧ �لتي قامت على �الأ�سا�س �لديني )ال �إله �إال حممد ر�سول �هلل(،  وحكمت 
�أجز�ء و��سعة من �سبه �جلزيرة �لعربية، كما �ساد �لعدل و�مل�ساو�ة وتطبيق �سعائر 

�الإ�سلم بها.
وم�����������������������ن وق��د عمل �الأع���د�ء على �الإط��اح��ة بها 

�لقوية  �لعثمانية  �لدولة  يف �سمنهم 
ت����ل����ك �ل������ف������رتة و�����س���ت���ط���اع���ت 

�إ���س��ق��اط��ه��ا ع���ام 1240ه������� رغ��م 
�ملقاومات من �حلكام.

ال���دول���ة ال��س��ع��ودي��ة 
الثانية

ال�ستعادة  �مل���ح���اوالت  ت��ع��ددت 
حكم �آل �سعود فقامت �لدولة 
يد  على  �لثانية  �ل�سعودية 
�الإم����ام ت��رك��ي ب��ن عبد �هلل 
�آل ���س��ع��ود بعد  ب��ن حم��م��د 
�ل�شعودية  �لدولة  �شقوط 
�الأول������������ى، وق������د ت��ك��ال��ب 
عليها �الأعد�ء وو�جهتها 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل��ع��ق��ب��ات 
و����س���ع���ف �الإم���ك���ان���ي���ات 
مما �أدى �إلى �سقوطها 

عام 1309ه�.

استعادة حكم
 آل سعود

مل ت��ك��ن ����ش��ت��ع��ادة 
�حل���ك���م م���ن قبل 
�مللك عبد�لعزيز 
ط��ي��ب �هلل ث��ر�ه 
وق���ي���ام �ل��دول��ة 
�ل���������س����ع����ودي����ة 
و�لتي  �لثالثة 
ز�ل��������������ت  ال 
حتى  قائمة 

توحيد المملكة..
قصة كفاح خالدة صنعها مؤسس عظيم منذ 90 عامًا

�لكويت برفقة  �إب��ان تو�جده يف  �مللك عبد�لعزيز  �كت�سب  �لهني، فقد  باالأمر  �الآن 
و�زد�د  �ل�سباح،  مبارك  �ل�سيخ  ملجل�س  جمال�سته  خ��لل  من  قيادية  خ��ربة  و�ل��ده 

معرفة باإد�رة �سوؤون �لدولة.
بلياقة  ويتمتع  �خليل،  ورك��وب  �لفرو�سية  على  يتدرب  ث��ر�ه  �هلل  طيب  وك��ان 
ول��ب��اق��ة، وق���د ���س��اع��ده ت��و����س��ل��ه م��ع �مل��ح��ب��ني و�مل���و�ل���ني ل��ه يف جن��د ك��ث��ري�، وب���د�أ 
�لقليل  �ل��رج��ال  ع��دد  ولكن  �حلكم،  با�ستعادة  �أج���د�ده  حكم  ال�ستعادة  �لتخطيط 

و�سعف �الإمكانيات كان ال به له من تق�سيم مبني على �لذكاء و�ملباغتة و�ل�سرعة.
يقارب  ما  �حل��رب وتوجه مع  وع��دة  و�الإب���ل  باخليول  �مللك عبد�لعزيز  ت��زود 
نهار�، متوكل على �هلل حامل  ويتوقف  ي�سري ليل  كان  �لريا�س،   �إل��ى  60رج��ل 

رغبة قوية يف تغيري جمتمع �سبة �جلزيرة �لعربية �لقبلي �جلاهلي �آنذ�ك.

قيادة سياسية فذة
لقد توفرت للملك عبد �لعزيز �ل�سفات �لقيادية �لعظيمة �لتي مكنته من حمل 
م�سوؤولية تاأ�سي�س دولة حديثة كانت �ملنطقة يف �أم�س �حلاجة �إليها، فقد عرف عنه 
�سرع �هلل  بربه عز وجل وتطبيق  �ل�سديد  و�إميانه  بالعقيدة ودفاعه عنها  مت�سكه 
و�سجاعته  و�لعلم  للخري  و�أ�سرته وحمبته  بو�لده  وبره  يف جميع جو�نب �حلياة، 
وفرو�سيته وكرمه �لعظيم، وقد وهبه �هلل من �لذكاء ما �ساعده على �لنجاح يف كل 
ما �سبق جناحا كبري�، وتهياأ له من �لظروف �ملحيطة بطفولته ما �سقل مو�هبه 

و�أثرى جتاربه.
�ل��ذي �عتمد فيه على  �إميانه باهلل قبل كل �سيء ونبل هدفه  كما عرف عنه 
�لقيادية  وموهبته  �سخ�سيته  وق��وة  �سعبه يف حتقيقه  �أبناء  على  ثم  عز وجل  �هلل 
وحكمته �ملتميزة، و�سربه على �ملكارة و�إن�سانيته ورحمته بالغري رغم قوته، وعفوه 

عند �ملقدرة.
وعرف عنه �أنه مل يحقد على �أحد حتى جتاه من نا�شبه �لعد�ء �أو �أ�شاء �إليه، 
بل متكن من حتويل خ�سومه �إلى �أ�سدقاء خمل�سني وعاملني له، وكان _طيب 
�هلل ثر�ه_ رجل متعدد �ملو�هب و�ل�سفات حيث ��ستطاع �أن يوحد بلد�نا وقبائل 
و�سعوب و�أن ين�سر �الأمن و�جتمعت �سفاته �لذ�تية مع مكت�سباته �حليوية لتبلور 

منه �سخ�سية قيادية ر�ئدة.

استرداد الرياض
يف �خلام�س من �سهر �سو�ل عام 1319 �ملو�فق 15 يناير 1902 متكن �مللك عبد �لعزيز 
�إليها  �آل �سعود من ��سرتد�د �لريا�س و�لعودة باأ�سرته  بن عبد�لرحمن بن في�سل 
لكي يبد�أ �سفحة جديدة من �سفحات �لتاريخ �ل�سعودي، وهكذ� خطا هذ� �لقائد 
�أجز�ئها  وتوحيد  �لبلد  يف  �ل�سعودي  �حلكم  ال�ستعادة  �الأول���ى  خطوته  �لعظيم 
�ملختلفة، ويعد هذ� �حلدث �لتاريخي نقطة حتول كبرية يف تاريخ �ملنطقة؛ نظر� 
ملا �أدى �إليها من قيام دولة �سعودية حديثة متكنت من توحيد معظم �أجز�ء �سبه 

�جلزيرة �لعربية، وحتقيق �إجناز�ت ح�سارية و��سعة يف �ستى �ملجاالت.
فيها  ظهرت  �لتي  �لتاريخية  �الأح��د�ث  �أعظم  من  �لريا�س  ��سرتد�د  ويعد 
و�خل��ربة  عبد�لعزيز  �مللك  ل��دى  �لقيادة  وح�سن  �ل�سخ�سية  ق��وة  علمات 
�لتي �كت�سبها بنف�سه،  كما كانت �لعملية �لتي قام بها �مللك 
ورفاقه عملية جريئة وحمكمة على �لرغم 
م���ن �أه��م��ي��ت��ه��ا �ل��ت��ي تنبع 
من كونها 

بد�ية من �ساب يف �لع�سرينات من عمره حلاكم قوي ملنطقة و��سعة وكونها �للبنة 
�الأولى ملا قام بعدها من بناء �سامخ.

كفاح ال�30 عاما
ت��زي��د على  م��دة  �مل��ل��ك عبد�لعزيز كفاحه  و����س��ل  �ل��ري��ا���س  ����س��رتد�د  بعد 
ث��لث��ني ع��ام��ا م��ن �أج���ل توحيد �ل��ب��لد، ومت��ك��ن م��ن توحيد �ل��ع��دي��د من 
�أهمها توحيد منطقة جند بعد �سم منطقة �خلرج و�حلريق  �ملناطق من 
�إلى  �لريا�س  نفوذه متتد من  �أ�سبحت  كما  بني متيم،  و�الأف��لج وحوطه 
و�دي �لدو��سر، والأن �إقليم �لق�سيم له عدة جو�نب مهمة �أبرزها �مل�ساحة 
�لتوحيد،  م�سرية  يف  �لتالية  �خلطة  فكانت  �لزر�عية  و�الأر����س��ي  �لو��سعة 
ففي عام 1904 توجه -رحمه �هلل- �إلى مدينة عنيزة ثم بعدها باأ�سهر دخل 
و�لتي ك�سر  »�ل�سنانه«  و�أختتم �سم منطقة جند يف موقعة  بريدة،  مدينة 
�أ�سبحت   1905 عام  وبحلول  �الأت���ر�ك،  وحلفائهم  �لر�سيد  �بن  ق��و�ت  فيها 

جميع ه�سبة جند حتت حكم �مللك عبد �لعزيز.
�سم منطقة جند  و��سحا يف  �لعربية  توحيد �جلزيرة  �لتفكري يف  ك��ان  وق��د 
�أ�سلوب  كاملة ثم �سم وتوحيد مناطق جغر�فية �أخرى، و كانت هذه �حلكمة هي 

��سرت�تيجي يف توحيد �ململكة جميعها، و��ستثمار كافة �ملو�قع �جلغر�فية.

استمرار القائد 
ملنطقة جند جغر�فيا  �ملجاورة  �الأح�ساء  �إلى منطقة  بجي�سه  �ملوؤ�س�س  �مللك  توجه 
وحررها من �الأتر�ك فنجح بتوحيد منطقة �الأح�ساء يف عام )1913( بعد �أن ثبت 
�حلكم يف منطقة جند، ثم �سم �لقطيف وما جاورها، فاأ�سبحت ما يعرف �ليوم 

باملنطقة �ل�سرقية.
وبعد �أن ثبت حكمه يف جند و�الأح�ساء، �سم منطقة ع�سري يف عام  1921 كما 
ب�سم  �ل��ب��لد  توحيد  و��ستكمل   1925 ع��ام  يف  �حل��ج��از  منطقة  توحيد  �إل��ى  توجه 
منطقة جاز�ن فاأ�سبحت �الأربعة مناطق �جلغر�فية �لهامة للجزيرة �لعربية حتت 

حكم �مللك عبد �لعزيز.
�مل��ل��ك عبد �لعزيز بفكره  وه��ك��ذ� وخ���لل ق��ر�ب��ة ث��لث��ني ع��ام��اً متكن 
للجزيرة  و�لب�سري  �جل��غ��ر�يف  للتماثل  و�إدر�ك����ه  �ل��ث��اق��ب،  �ال�سرت�تيجي 
�لعربية من توحيد �جلزيرة �لعربية لبنة بعد �الأخرى م�ستثمر�ً جغر�فية 
هذه �لبلد، وطاقة �ل�سرب ودهاء �النتظار، حتى �كتمل بناء هذه �لدولة 
�لفتية وتاأكد من �سلمة �لبنيان ، و�أمن جانب �لقوى �الإقليمية و�لدولية 
بالتعامل و�لتفاعل معها بطريقة ذكية وبدون ��ستعد�ء هذه �لدول عليه، 

و�أعلن يف عام )1932( تاأ�سي�س �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

توطين البادية
�لبالد؛  توحيد  بعد  �لبادية  بتوطني  ث��ر�ه-  �هلل  -طيب  �لعزيز  عبد  �مللك  �أهتم 
حياتهم،  ب��اأم��ور  �لنا�س  وتعليم   ، و�ل��ت��ج��ارة  �مل��و�ق��ع،  وتنمية  �ال���س��ت��ق��ر�ر،  ب��ه��دف 
لتكون  �لهجر  وتاأ�سي�س  بينهم،  �مل�ستمرة  �لقبلية  �حل��روب  و�لتخلي عن  ودينهم، 

من  ل��ع��دد  �ململكة  �أن��ح��اء  يف  ع��دي��دة  ��ستقر�ر  ملناطق  �ل����ق����ب����ائ����ل �ل���ت���ي ن���و�ة 
و�ل�������ت�������ج�������ارة �أجت�����ه �أف�����ر�ده�����ا �إل�����ى �أع����م����ال �ل���زر�ع���ة 

ف���رت����س���خ و�إح��ي��اء �الأر�����س���ي �ل��ت��ي ����س��ت��ق��رو� بها   ،
و�الن��ت��ق��ال لديهم حب وطنهم ومنو مو�طنتهم، 
و�لعي�س  �ال�ستقر�ر  �ل�����ه�����ادئ �إلى حالة من 
م�����ن  ج�������������و  �الأم��������ن يف 
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و�لطماأنينة و�ل�سلم، من خلل م�سروع �لتوطني �لعظيم حتى �أ�سبحت حو��سر 
�أبرز �مل�سروعات �ملتعلقة بالتطور �الجتماعي و�زدهار  مزدهرة ويعد �مل�سروع من 

�ملناطق عمر�نيا و�سكانيا.
�لبادية لل�ستقر�ر، وبالتايل زيادة  �أبناء  �إلى جذب  �لتوطني  �أدى  كما 
ن�سبة �لتح�سر �لتي لها �ل�سيادة �ملطلقة �ليوم يف �ململكة، وحتقيق �لتنمية 
لديها  �لر��سخة  �ملجتمع  من  �ل�سريحة  لهذه  و�القت�سادية  �الجتماعية 
مبادئ �ملو�طنة،  و�سملت هذه �جله�ود كثري� من مظاهر �حلياة حينذ�ك 
�لتي  �لهجر  �إن�ساء  و�الجتماعية، فمن  و�القت�سادي�ة  و�الإد�ري�ة  �ل�سيا�سية، 
وتوفري  �لقبائل  �سمل  جمع  �أج��ل  من  �إقامتها  على  �لعظيم  �ملوؤ�س�س  ع��زم 
يف  ودجمه�م  معي�سته�م  وحت�سني  خلدمتهم  �ملنا�سبة  �الجتماعية  �لبيئة 
جمتم�ع و�حد،  كما قام بغر�س مبد�أ �مل�ساركة للجميع حيث �أقبل �لنا�س على 
جتهيز �أنف�سهم للم�ساركة معه يف توحيد �لبلد �إميانا بهدفه يف �لتوحيد 
�أبناء  ونبذ �لفو�سى، ومن نتائج هذه �لظاهرة تلك �لوحدة �لعظيمة بني 

�ململكة �لتي �سهدتها �لبلد وال تز�ل ت�سهدها �إلى �ليوم.

23 سبتمبر
23 �سبتمرب هو �ليوم �لتاريخي �لذي �أعلن فيه �مللك عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن 
�أرج��اءه وجمع �سمله  �لعظيم وتوحيد  �لكيان  تاأ�سي�س هذ�  �آل �سعود -رحمه �هلل- 
على قلب و�حد حتت ر�ية »ال �إله �إال �هلل حممد ر�سول �هلل«، و�أطلق ��سم )�ململكة 
�لعربية �ل�سعودية( عليها يف �ل�سابع ع�سر من �سهر جمادى �الأولى من �سنة 1351ه� 
بعد �سنني من �جلهاد و�لكفاح،  كما �أر�سى خللها قو�عد هذ� �لبنيان على هدى 

كتاب �هلل �لكرمي و�سنة ر�سوله �الأمني.
�آن��ذ�ك دولة فتية تزهو بتطبيق �سرع �الإ�سلم، وت�سدح بتعاليمه  وقد ن�ساأت 
�ل�سمحة وقيمه �الإن�سانية يف كل �الأرجاء نا�سرة �ل�سلم و�خلري و�لدعوة �ملباركة، 
وللأمة  ل�سعبها  �أف�سل  غد  نحو  �سائرة بخطى حثيثة  و�لتطور  �لعلم  باحثة عن 

�الإ�شالمية و�لعامل �أجمع.

لم شمل العرب
كان للملك عبد�لعزيز علقات بقوى خمتلفة يف مرحلة توحيده للبلد،  
�إلى  �سعت  بل  �لد�خلي  �لبناء  على  عهده  يف  �لدولة  جهود  تقت�سر  فلم 
و�للغة  و�ل��دي��ن  �الأخ���وة  ب��وح��دة  �ل�سقيقة  �ل���دول  م��ع  �ل��ع��لق��ات  توثيق 
�لهدف  و���س��وح  على  مبنية  �خلارجية  �ململكة  �سيا�سة  فكانت  و�جل���و�ر، 
و�لثبات على �ملبد�أ ومنا�سرة �حلق �نطلقا من تعاليم �لدين �الإ�سلمي 
�حلنيف �لذي قامت عليه هذه �لدولة، وهو �لقاعدة �لتي �نطلقت منها 
نه�ستها و�أمنها ورخاوؤها،  فقد حر�س �مللك عبد �لعزيز على مد ج�سور 
�لتعاون و�لتقارب وتعزيز �لرو�بط مع �الأ�سقاء �لعرب و�سعى �إلى توحيد 
و�التفاق  بينهم  فيما  بالت�شاور  خالفاتهم  وحل  �شملهم  ومل  �شفوفهم 
و�سيانة  �أر��سيهم  حترير  لهم  ت�سمن  �لتي  �الأ�سا�سية  �الأه���د�ف  على 

حقوقهم ومكت�سباتهم.

استمرار النهضة 
��ستمرت �ململكة يف حتقيق �لنه�سة و�الرتقاء بحياة �ملو�طن بعد رحيل 
موحد هذ� �لوطن بف�سل من �هلل ثم بجهود  �أبناوؤه �لربرة ملوك هذه 
و�قت�سادية  �جتماعية  نه�سة  وبناء  و�ملبادئ  بالثو�بت  فتم�سكو�  �ململكة، 
�لتطور،   ومو��سلة  �لبنيان  ��ستكمال  مع  �الأخ���رى  �مل��ج��االت  جميع  ويف 
كما �أن دفع م�سرية �لبناء و�لتقدم هي �سمة متميزة وبارزة لقادة �ململكة 
خادم  عهد  وحتى  ث��ر�ه  �هلل  طيب  �ملوؤ�س�س  عهد  منذ  �ل�سعودية  �لعربية 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز يحفظه �هلل، حيث متثل 
م�سرية �ململكة مر�حل ثرية حافلة باالإجناز�ت �لتي جت�سدت من تر�سيخ 
�أ�س�س �لتطور يف �لبلد وبناء قاعدة �قت�سادية وطنية �سلبة و�سعتها يف 
م�ساف �لقوى �القت�سادية �ملنتجة و�مل�سدرة، �إ�سافة �إلى متكني �الإن�سان 
�ل�شعودي من �للحاق بركب �لتطور يف �لعامل بف�شل ما حتقق يف �ململكة 

من نه�سة �ساملة و�إجناز�ت تت��و��سل على مد�ر 90 عاما.

من انجازات الملك سلمان بن عبدالعزيز
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�أك����د �الأم����ري ت��رك��ي ب��ن ط��لل 
�أمري منطقة ع�سري، �أنه يحق لنا �أن 
فيه منظومٌة  ن�ساهد  بوطن  نفخر 
�لتي  �ملنجز�ت  من  متكاملٌة  هائلٌة 
�لعظيم  �لكيان  ه��ذ�  بتوحيد  ب��د�أت 
و�نطلقت عجلة �لتوحيد و�لتنمية 
جميع  ط���ال���ت  ح��ت��ى  و�ح�����د  �آن  يف 
حتت  ��ستثناء،  ب��ل  �ل��وط��ن  �أن��ح��اء 
ظل قيادته �حلكيمة - �أيدها �هلل -. 
جاء ذلك يف كلمته عرب �ت�سال 
فيه  �سارك  �ملا�سي  �الأ�سبوع  مرئي 
�أهايل 1٧ حمافظة مبنطقة ع�سري، 
يف �الحتفاالت �لتي �أقيمت مبنا�سبة 
90  لتوحيد  �ل�����  �ل���وط���ن���ي  �ل���ي���وم 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة على 
ي��د �مل��وؤ���س�����س �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 

في احتفال عسير باليوم الوطني ال�90 :
األمير تركي بن طالل : يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة 

هائلة من المنجزات
عبد�لرحمن �آل �سعود -رحمه �هلل-

، حتت �سعار »هّمة حتى �لقّمة«.
وقال �أمري منطقة ع�سري»هذه 
�إنها  �لعامل  عليها  يح�شدنا  �لليلة 
�سبتمرب  �ململكة يف 23  ليلة توحيد 
�مل��ل��ك عبد  �مل���وح���د  ي���د  1932 ع��ل��ى 
�لعزيز -طيب �هلل ثر�ه- ، فهي ليلة 
نبتهج حتت  �لليلة  ع��ز،  وليلة  ف��رح 
�الأمري  ع�سيده  و�سمو  �مللك  قيادة 
حممد �لذين يقودون هذه �مل�سرية 

بكل عز وفخر و�سموخ.
و�أ�����س����اف ���س��م��وه �أن���ن���ا يف ه��ذه 
�ل�����ب�����لد ن���ن���ع���م ب������االأم������ان ون��ن��ع��م 
ووح��دت��ن��ا  ب���ال���وح���دة  وبتما�سكنا 

تكون �أيامنا �ف�سل.
�إلى ذلك �متدت �الحتفاالت يف 
حمافظات ع�سري على م�ساحة تقدر 

�مل�����س��اح��ة  مت��ث��ل  كم²(   81،000( ب���� 
�الإجمالية ملدن وحمافظات �ملنطقة 
�لتي �سهدت �الحتفاالت من مدينة 
وبي�سة  م�سيط  خمي�س  �إل����ى  �أب��ه��ا 
و�ل��ن��م��ا���س و�أح����د رف��ي��دة وب����ارق و 
�ل����ربك وب��ل��ق��رن وت��ث��ل��ي��ث وت��ن��وم��ة 
وحم��اي��ل ورج����ال �أمل���ع و�حل��رج��ة و 
����س���ر�ة ع��ب��ي��دة و ط��ري��ب وظ��ه��ر�ن 

�جلنوب و�ملجاردة و�الأمو�ه.
و���������س��������ارك �مل�������������س������وؤول������ون يف 
�لتعبري  يف  و�الأه������ايل  �مل��ح��اف��ظ��ات 
ع����ن �ع����ت����ز�زه����م ب����ه����ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة 
�لوطنية ، من خلل تقدمي بر�مج 
وف���ع���ال���ي���ات ج��م��اه��ريي��ة ����س��ت��م��ل��ت 
و�ملثقفني  للمحافظني  كلمات  على 
خللها  ��ستعر�سو�  و�الأك��ادمي��ي��ني 
م�������س���رية �الإجن�������������از�ت و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

و�لتطور طيلة �لعقود �ل� 9 �ملا�سية، 
وم�����ا حت���ق���ق م����ن ن��ه�����س��ة يف ���س��ت��ى 
على  �ل��ب��لد  توحيد  منذ  �مل��ج��االت 
�ملوؤ�س�س  �هلل-  -ب��اإذن  له  �ملغفور  يد 
�مللك عبد�لعزيز -طيب �هلل ثر�ه-، 
�إلى جانب �إلقاء �لق�سائد �ل�سعرية 
�لتي تعرب عن حب �لوطن و�لوالء 

للقيادة.
و�����س���ت���م���ل���ت �ل���ف���ع���ال���ي���ات ع��ل��ى 
خدمو�  مم��ن  لعدد  جت��ارب  تقدمي 
�لوطن يف جماالت خمتلفة ، كذلك 
ح�سوًر�  �لوطنية  للأوبريتات  كان 
كبرًي� يف فعاليات ع�سري  مب�ساركة 
�لفرق �ل�سعبية باملنطقة، ويف نهاية 
�لنارية  �الألعاب  ��ساءت  �لفعاليات 
�ملنا�سبة  بهذه  �حتفاًء  ع�سري  �سماء 

�لوطنية.
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آمال علي،
روان زندان

عرب عدد من م�سوؤويل منطقة ع�سري عن �سعادتهم بحلول منا�سبة ذكرى توحيد 
�لوطن �ل�90، ر�فعني �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات خلادم  �حلرمني �ل�سريفني 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز ولويل عهده �الأمري حممد.
حققه  مب��ا  م�سيدين  ولل�سعب،  �جلنوبي  باحلد  �ل��وط��ن  وجل��ن��ود  �سلمان  ب��ن 

�لوطن من �إجناز�ت وم�ساريع عملقة يف �ستى �ملجاالت.

دولة الشموخ والعطاء
عبد  �ملهند�س  ع�سري  مبنطقة  و�لزر�عة  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  فرع  عام  مدير  تقدم 
�سلمان بن  �مللك  �ل�سريفني  ملقام خادم �حلرمني  بالتهنئة  �لوميني  �هلل بن ح�سن 
عبد�لعزيز �آل �سعود، ول�سمو ويل عهده �الأمني �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد 
�أمري  عبد�لعزيز  بن  ط��لل  بن  تركي  �الأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �سلمان،  بن 
�ملنطقة -حفظهم �هلل- و�ل�سعب �ل�سعودي �لكرمي مبنا�سبة ذكرى �ليوم �لوطني90 

للمملكة �لعربية �ل�سعودية.
وقال �لوميني: »يف كل عام تتجدد ذكرى توحيد دولة �ل�سموخ و�لعطاء على 
يد �لقائد �لبطل �مللك عبد �لعزيز �آل �سعود -رحمه �هلل- وها نحن ن�ستذكر بكل 
فخر �مللحمة �لبطولية �لتي �سطرها جللته، فقد جمع �أطر�ف هذه �لبلد حتت 
بها  نفخر  �أن  لنا  يحق  م�ست  عاما  و�أ�ساف:»ت�سعون  �خل��ال��دة«،   �لتوحيد  ر�ي��ة 
ونفخر مبا حققه هذ� �لوطن بف�سل �هلل �أوال ثم بف�سل حكمة قيادتنا �لر�سيدة، 
من �إجن��از�ت ر�ئدة يف زمن قيا�سي،  ويف مقدمة ذلك �مل�ساريع �لعملقة لتو�سعة 
و�اله��ت��م��ام  �مل�ساعر  وت��ط��وي��ر  �ل��ت��اري��خ  �الأك���رب يف  تعد  �ل��ت��ي  �ل�سريفني  �حل��رم��ني 
بالتعليم و�ل�سحة و�الإ�سكان وغريها من �ملجاالت يف �ستى �أرجاء �لوطن،  مبا يف 

ذلك ما حتقق من �إجناز�ت كبرية ونوعية يف قطاع �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة«.
و�ختتم �لوميني حديثه �سائل �ملولى عز وجل �أن يحفظ مليكنا وويل عهده 
�الأمني، و�ل�سعب �ل�سعودي �لكرمي وهذ� �لوطن �لغايل من كل �سوء، و�أن يرد عنهم 

كيد �الأعد�ء، و�أن ينعم علينا باخلري و�لنماء.

الوطن أرض وبشر
من جانبها قالت رئي�سة ق�سم �الإعلم و�الت�سال مبكتب تعليم خمي�س 
م�سيط �الأ�ستاذة نور بنت �سعيد �آل قي�س:»�لوطن لي�س �أر�سا 
فح�سب، و�النتماء �إليه ال يعني �أن نكتفي برتديد كلمات 
�حلب للأوطان، �لوطن �أر�س وب�سر، عقول تفكر 

وتخطط، و�سو�عد تبني وحتمي ما بنت«.
و�أردف�����������ت :»ك�������ل ع������ام ي���اأت���ي 
�إلى  لننظر  �لوطني  �ليوم 
م��ا���س��ي��ن��ا ب��اع��ت��ز�ز 
وف��������������خ��������������ر 

مسؤولو عسير يهنئون القيادة والشعب بعيد الوطن ال�90
لو�سع  ون�سعى  �مل�ستقبل  ن�ست�سرف  ونحن  وطموح،  بعزم  م�ستقبلنا  �إل��ى  لنتطلع 
بلدنا �لغالية يف مقدمة �الأمم مبتابعة د�ئمة وتوجيهات كرمية ودعم م�ستمر من 

لدن �سيدي خادم �حلرمني �ل�سريفني حفظه �هلل«.

مسيرة النهضة العمالقة
�هلل  ع��ب��د  ب��ن  �سليمان  �الأ���س��ت��اذ  م�سيط  ب��ل��دي��ة حم��اف��ظ��ة خمي�س  رئ��ي�����س  وت��ق��دم 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات ملقام  �أ�سمى  �أرفع  �أن  �ل�سهر�ين بالتهنئة قائل:»ي�سرين 
موالي خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز حفظه �هلل و�إلى مقام 
�سمو ويل عهده �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز و�إلى 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري تركي بن طلل بن عبد�لعزيز �أمري منطقة ع�سري  
حفظهم �هلل جميعا و�إلى �الأ�سرة �ملالكة و�ل�سعب �ل�سعودي �لكرمي مبنا�سبة ذكرى 

�ليوم �لوطني 90.
ي��ذودون عن  �لذين  �لبو��سل على �حلد �جلنوبي  �أبطالنا  �أن�سى  ال  �أنني  كما 
حيا�س �لوطن م�سحني باأرو�حهم ملبني ند�ء �لوطن بكل �سجاعة و�إخل�س، ويف 
ذكرى �ليوم �لوطني �لت�سعني لبلدنا �حلبيبة نقف لنتذكر ونتابع م�سرية �لنه�سة 
�لعملقة �لتي عرفها �لوطن ويعي�سها يف كافة �ملجاالت حتى �أ�سبحت �ململكة ويف 
�ل��دول �ملتقدمة، بل تتقدم و تتميز على كثري من �لدول  زمن قيا�سي يف م�ساف 
منهجا  �الإ�سلم  وتبنيها  �الإ�سلمية  للعقيدة  وحمايتها  وتر�ثها  �لدينية  بقيمها 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ب�سيا�سة  �أفتخر  �أن  يفوتني  ال  �أن��ه  كما  حياة،  و�أ�سلوب 
و�إد�رتها جلائحة كورونا �لتي �أد�رتها بكل �حرت�فية وما تو�سل �إليه عدد �الإ�سابات 
�ملنخف�س ن�سبة �لى �عد�د �الإ�سابات �لعاملية، ويف �خلتام يحق لكل مو�طن �أن يرفع 
ر�أ�سه �سموخا وفخر� مبا حتقق على �أر�س وطنه �ملعطاء وندعو �هلل �لعلي �لقدير 
�أن يحفظ لنا والة �أمرنا و�أن ميتعهم بال�سحة و�لعافية و�أن يجزيهم خري �جلز�ء 

ملا يبذلونه خلدمة �لوطن و�ملو�طن«.

تجديد للوعي بالهوية
�لنادي  رئي�س  خ��ال��د،  �مللك  بجامعة  م�سيط  بخمي�س  �ملجتمع  كلية  عميد  وق��ال 
�الأدبي باأبها �لدكتور �أحمد بن علي �آل مريع:»�لوقوف �أمام ذكرى �ليوم �لوطني 
يف حمطتها �لت�شعني، هو يف حقيقته جتديد للوعي بالهوية و�لتاريخ و�مل�شتقبل؛ 
�حل�ساري  و�لعمق  بالتاريخ  و�العتز�ز  �لو�جب  يفر�سها  م�سوؤولية  هو  حيث  من 
�نعك�ست  و�أل��ف��ة  حلمة  من  حتقق  وم��ا  مبكت�سباته،  �لوطني  و�ل��وج��ود  �الإ�سلمي، 
فردو�سا  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ��سم  من  جعلت  �لتي  �لكربى،  �ملنجز�ت  على 
ينعم بالرفاهية و�ملودة و�لعدل و�لتنمية، ومنوذجا للعلقة �ال�ستثنائية بني قيادة 
حكيمة و�سعب خمل�س ويف، لذلك فلحظة �لوطن حلظة جمللة باملهابة ومكتنزة 
بامل�سوؤولية، جتعلنا نر�جع �أنف�سنا ودورنا يف بناء كيان �لوطن وموؤ�س�ساته و�حلفاظ 
عليه من كل ما يجرح ��سمه �أو ح�سوره.. كما جتعلنا ننظر بتقدير كبري جلهود 
�ملوؤ�س�س �مللك عبد�لعزيز ورجاله ولبناة هذ� �لوطن من �لرعيل �الأول ومن �أكمل 
�لبناء وو��سل �مل�سرية ليكون وطننا �ساخما معتز� ب�سيادته ووحدته.. لهذ� فهو يوم 

فرحة و�سعادة، وثقة و�نتماء، وم�سوؤولية وبناء«.

90 عام من العطاء
وعربت �الأ�ستاذة رحمه �لبارقي م�سوؤولة �لعلقات �لعامة ومن�سقة �لعمل 

ب���������االأق�������������������س���������ام �ل������ت������ط������وع������ي 

�لن�سائية بجمعية �آباء لرعاية �الأيتام  عن �سعادتها بهذ� �ليوم حيث قالت: »90 عام 
من �لعطاء،  90 عام من  �ملجد،  90 عام من �لتقدم و�ل�سموخ،  ويف كل عام يزد�د 
حب هذ� �لوطن يف �سدري ويخفق قلبي باالنتماء و�لعزة،  كل عام و�أنت تزد�د علو 

�أيها �لوطن �لعظيم«.
للتطوع  و�سعت  �جلليلة  �الإجن���از�ت  من  �لكثري  وطني  يا  :»�سهدت  و�أردف���ت 
و�لعمل �لتطوعي عنو�ن �لعطاء و�لبذل الأجلك يا وطن  ور�سمت للتطوع  �أجمل 
�لوطن  وب��ن��ات  للأبناء  �لقمة  نحو  وهمة  جم��د�  ليكون  �ل��ت��ور�ي��خ  تدونها  ر�ساله 
برعاية ملك �خلري �سلمان بن عبد �لعزيز حفظه �هلل وويل �لعزم حممد بن �سلمان 

حفظ �هلل زعيم �الأمة وقائدها«.

قلب العالم اإلسالمي
من جانبه قال مدير �لعلقات �لعامة باأمانة ع�سري �الأ�ستاذ ماجد �ل�سهري:»حتل 
علينا ذكرى �ليوم �لوطني �ل�90 لوطننا �حلبيب ويتعاظم معها �لفخر و�العتز�ز 
بوطن قدر له �هلل �أن يكون قلب �لعامل �الإ�شالمي وقبلته ويف م�شاف �لدول �ملوؤثرة 
عربيا و�إ�سلميا وعامليا، وبهذه �ملنا�سبة نرفع �أ�سمى �آيات �لتهاين ملقام �سيدي خادم 
�ساحب  ول�سيدي  �هلل  يحفظه  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 
رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري  �مللكي  �ل�سمو 
�ل��وزر�ء وزير �لدفاع ول�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأم��ري تركي بن طلل بن  جمل�س 
عبد�لعزيز �أمري منطقة ع�سري حفظهما �هلل و�إنها لذكرى خالدة يف قلوبنا جميعا 
حيث يف مثل هذ� �ليوم �أنعم �هلل علينا �أن وحد هذه �لبلد حتت ر�ية �لتوحيد على 
يد جللة �مللك عبد�لعزيز طيب �هلل ثر�ه، و�إن وطننا لي�س حكاية تروى وح�سب 
بل وجود يتعاظم و�سموخ يت�سامى وحلمة وطنية عظيمة ومنو و�زده��ار يف �ستى 
�أدع��و� �هلل �أن يدمي علينا هذه �لنعم و�أن يحفظ والة �أمرنا ويوفقهم ملا  �ملجاالت 

فيه �خلري و�ل�سلح للبلد و�لعباد«.

نعمة الوطن
بدورها بينت  مديرة �لق�سم �لن�سائي بجمعية �آباء لرعاية �الأيتام �الأ�ستاذة عيدة 
ٌمرفت:»تاأتي هذه �ملنا�سبة و�سيبادر �جلميع كاملعتاد يف هذ� �ليوم باإعلن مظاهر 
�لفرح بعاطفة نقية تغمر �ل�سو�رع وتلون ثياب �الأطفال باالأخ�سر �حلبيب، ولكن 
نعمة  يف  نرفل  ونحن  �لوطن(  )نعمة  �لعظيمة  �لنعمة  ه��ذه  ذل��ك  مع  لن�ست�سعر 
، يف زم��ن نقف فيه يف تلك  �لعامل  بلد�ن  �لتي فقدها كثري من  �الأم��ن و�الأم���ان 
مثار  يكون  )�ل�سعودية(  ب�  يبد�أ  خرب  ف��اأي  �الآخ��ري��ن.  ف�سول  تثري  �لتي  �لنقطة 

�هتمام �لعامل كله.
�مللوك  و�أبنائه  للموؤ�س�س  وندعو  �ملجيدة  �لذكرى  ه��ذه  و�أ�سافت:»لن�ستعيد 
بالرحمة وللملك �سلمان وويل عهده بطول �لعمر ولوطننا باملجد فوطننا �نتماء 

ومو�سع فخر و�عتز�ز«.
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رفع عدد من  وكلء ومن�سوبي �جلامعة  يف �ل�سطرين �لرجايل و�لن�سائي، 
�أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إلى مقام خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 
�سلمان بن عبد�لعزيز، و�سمو ويل عهده �الأمني �الأمري حممد بن �سلمان 
�لدفاع، مبنا�سبة ذكرى  وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  بن عبد�لعزيز 
�ليوم �لوطني �ل�90 للمملكة �لعربية �ل�سعودية، وتناولت م�ساركات تعبريية 

عن فخرهم و�عتز�زهم بانتمائهم لهذ� �لوطن �ملعطاء. 

ملحمة كفاح ونجاح 
حيث بعث وكيل �جلامعة �الأ�ستاذ �لدكتور حممد بن حامد �لبحريي �أجمل 
�مللك �سلمان بن عبد �لعزيز  �ل�سريفني  �إلى مقام خادم �حلرمني  �لتهاين 
و�إل��ى  �لعزيز  �سلمان بن عبد  �الأم��ري حممد بن  �الأم��ني  و�سمو ويل عهده 
�سمو �أمري منطقة ع�سري �الأمري تركي بن طلل بن عبد �لعزيز حفظهم 
�هلل مبنا�سبة ذكرى �ليوم �لوطني للمملكة �لعربية �ل�سعودية، موؤكًد� على 
�أن هذه �لذكرى �ملباركة �لتي تعي�سها مملكتنا �حلبيبة يف �أزهى ع�سورها، 
عهد خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز، �لذي ت�سهد 
فيه �لبلد حركة تنموية �ساملة وحتديثا د�ئما ال يتوقف، و�جناز�ت وطنية 

�ساهدة على حكمة �لقيادة.
موؤكًد� �أن ذكرى �ليوم �لوطني هي ملحمة كفاح وجناح، يرويها �الآباء 
للأبناء بكل فخر و�عتز�ز، الفًتا �إلى �أن �ملن�سف يرى يف ذكرى �ليوم �لوطني 
بلد�  �سملت  و�لتنمية  �لعطاء  وف�سوال من  و�حلكمة،  �لبطولة  ق�سة من 
�حلق،  كلمة  فوحدتها  ومت�ستتة  �لتوحيد،  ر�ي��ة  فجمعتها  متناثرة  كانت 
ومتاأخرة عن ركب �الأمم فقادتها �سيا�سية وفية، وروؤية حكيمة، حتى غدت 
�أمنوذجاً لبلد جمعت بني �الأ�سالة و�لتطور فكانت ماأرز �لدين و�الإميان، 
وبيت �لتطور و�لعلم ووجهة �الإبد�ع و�لتفرد، �سائًل  �هلل �أن يدمي على هذه 
�لبلد نعمة �الأمن و�الأمان و�ال�ستقر�ر و�أن يحفظ قادتها و�سعبها من كيد 

�لكائدين ومكر �ملرتب�سني. 

غايات التطور 
بن  �سعد  �لدكتور  و�لتعليمية  �الأكادميية  لل�سوؤون  �جلامعة  وكيل  و�أ���س��ار 
�ل����23 من  ي��وم  �ل�سعودية حتتفل  �لعربية  �ململكة  �أن   �إل��ى  دع��ج��م   حممد 
قوة  �أك��ر  وهي  �ملوؤ�س�س،  يد  على  �ململكة  90لتوحيد  �ل�  بالذكرى  �سبتمرب 
�لتطور، يف تفاعل حميم بني �سعبها  و�أ�سد عزماً على بلوغ غايات  ومنعة، 
وقيادتها، ويف تلحم وطني عري�س �أر�سى �أ�س�سه موؤ�س�سها �ملغفور له �مللك 

عبد�لعزيز �آل �سعود و�أبناوؤه �لذين تعاقبو� على حكم �لبلد.
وترعرعنا، وطلباً  ن�ساأنا  �أطفااًل  نكون،  وبالوطن  للوطن  �أننا  موؤكًد� 

نوهوا بما تحظى به قطاعات الدولة من اهتمام 
للقيادة  التهنئة  يرفعون  الجامعة  ومنسوبو  وكالء 

الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ال�90

باإخل�س ورفعه  �لوطن  �أينما كنا، حملنا حب  در�سنا و�سهرنا، وموظفون 
�أمام �هلل يف  و�جتهاد ومثابرة فاأمام حبه لي�س هناك م�ساومة، و�إخل�سنا 
�أقو�لنا و�أفعالنا و�أعمالنا، ر�فًعا ��سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات ملقام �سيدي 
خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود وويل عهده 
�الأمني �الأمري حممد بن �سلمان مبنا�سبة �ليوم �لوطني �أعاده  �هلل علينا 

وعلى قيادتنا �لر�سيده و�ل�سعب �ل�سعودي �لكرمي باليمن و�مل�سر�ت. 

تتابع مسيرة 
كذلك بنّي وكيل �جلامعة للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي �الأ�ستاذ �لدكتور 
�سعد بن عبد�لرحمن �لعمري �أن �الحتفال بهذ� �ليوم �ملميز يج�سد تتابع 
هذ�  �ليوم من  ه��ذ�  ليكون  – �ملباركة،  �هلل  رحمه   - �ملوؤ�س�س  �أبناء  م�سرية 
�حلرمني  خ��ادم  عهد  من  �ملباركة  �ل�سنة  ه��ذه  يف  �لعقد  و��سطة  هو  �لعام 
�ب �لنه�سة  َع��رَّ �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز وويل عهد �الأمني 
بالتعليم  �لتنموية، بدء�ً  �ملجاالت  �لتطوير و�الإ�سلح يف كل  وقائد حركة 
باالأمن  و�ن��ت��ه��اًء  �القت�ساد،  وجم���االت  بال�سحة  م���رور�ً  �لق�ساء،  و�أنظمة 

و�لرخاء و�لعي�س �لكرمي وحماربة �لف�ساد.
الفًتا �إلى �أن كل ذلك ياأتي بالرغم من ما متر به �ملنطقة وما متوج به 
كثرٌي من �لدول حولنا من �نفلٍت للأمن وتدٍن مل�ستوى �ملعي�سة وتوقٍف 
�إال  كورونا،  جائحِة  �نت�شاِر  من  �لعامل  به  مير  ما  ورغ��م  �لتنمية،  حلركة 
ثم  و�أخ���ري�ً  �أواًل  وك��رم��ه  وَم��ّن��ه  تعالى  �مل��ب��ارك -بف�سل �هلل  �لبلد  ه��ذ�  �أن 
بف�سل �لقيادة �لر�سيدة وتكاتف �سو�عد �أبنائه- ي�سري -حتت ر�ية �الإ�سلم 
�ل��و���س��ط��ي �ل����ذي ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ه��وي��ت��ه م��ن ج��ه��ة، وي��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى خمتلف 
هذه  ك��لَّ  ع��اب��ر�ً  �أخ���رى-  جهٍة  م��ن  �لثقافات  تنوع  ويحت�سن  �حل�����س��ار�ت 
�لبلد  �أن يجنب هذ�  تعالى  �سائًل �هلل  �لعقبات،  لكل هذه  �ملحن وجمتاز�ً 
�ملبارك �ملحن و�لفنت، و�أن يزيده رفعًة ورقياً، و�أن يبقي ر�يَته خّفاقًة بالعز 

و�لن�سر و�لتمكني.
 

توحيد الصفوف 
�ل�سهر�ين  م��رزن  �لدكتور  و�جل���ودة  للتطوير  �جلامعة  وكيل  رف��ع  ب��دوره 
�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  ملقام  و�لتربيكات  �لتهاين  عبار�ت  �أ�سمى 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود و لويل عهده �الأمني �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأم��ري حممد بن �سلمان، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأم��ري تركي بن طلل 
�أمري منطقة ع�سري حفظهم �هلل ولل�سعب �ل�سعودي �لكرمي مبنا�سبه ذكرى 

�ليوم �لوطني �ل� 90.
موؤكًد� على �أننا يف هذه �ملنا�سبة نقف جميعنا جنًبا �إلى جنب ممثلني 

وخدمات  كثرية  بنعم  ننعم  ونحن  ال  كيف  �ل�سفوف،  توحيد  �سور  �أبهى 
جليلة تقدمها حكومتنا �لر�سيدة على كافة �الأ�سعدة، جلميع فئات �ملجتمع 
�الأي��ام من �جلهود  �أبرزها ما ن�سهده هذه  ويف خمتلف �ملجاالت ولعل من 
�لتي تقدم للمو�طن و�ملقيم يف ظل جائحة كورونا، �سائًل �هلل �أن يعيد علينا 

هذه �لذكرى �أعو�ًما مديدة ومن تقدم �إلى تقدم.  

مالمح مستقبل 
وه���ن���اأ وك��ي��ل �جل��ام��ع��ة ل��لأع��م��ال و�الق��ت�����س��اد �مل���ع���ريف �الأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور 
�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  مقام  �حلديثي  �إبر�هيم  بن  عبد�للطيف 
�سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزير �لدفاع، 
و�ساحب �ل�سمو �مللكي �المري تركي بن طلل بن عبد�لعزيز �مري منطقة 
ع�سري - حفظهم �هلل –، و�ل�سعب �ل�سعودي �لكرمي مبنا�سبة �ليوم �لوطني 

�ل� 90.
لروؤية  و�لتحفيز  �ل��وح��دة  قيم  لتعزيز  ياأتي  �ليوم  ه��ذ�  �أن  �إل��ى  الفًتا 
�مل��ج��االت، حيث  و�ع��دة باخلري و�لتقدم و�ل��رق��ي و�ل��رخ��اء للبلد يف �ستى 
�ململكة  نقل  �ساأنه  ��سرت�تيجي من  لعمل  روؤي��ة 2030 خارطة طريق  متثل 
نحو �لتنمية �ل�ساملة ور�سم ملمح م�ستقبل يعد بالنماء و�لبناء ملتزمني 
بتحقيقها كل ح�سب تخ�س�سه وطبيعة عمله نحو م�ستقبل م�سرق باإذن �هلل 

تعالى لهذ� �لوطن. 

قصص كفاح 
رفع  ا  �أي�سً �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  لتوحيد  �ل����90   �ل��ذك��رى  ومبنا�سبة 
�مل�سرف �لعام على فرع �جلامعة بتهامة �لدكتور �أحمد بن عاطف �ل�سهري 
�أ�سمى و�أزكى �آيات �لتهاين و�لتربيكات ملقام خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 
�مللكي  �ل�سمو  �الأم��ني �ساحب  �سعود وويل عهده  �آل  �سلمان بن عبد�لعزيز 
و�إل��ى  �هلل-  -حفظهما  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  �الأم��ري 
�ل�سعب �ل�سعودي كاآفة مبنا�سبة هذه �لذكرى �لغالية على قلوبنا جميعا، 
و�سلت  حتى  و�الأج����د�د  �الآب���اء  ون�سال  كفاح  ق�س�س  فيها  ن�ستلهم  و�ل��ت��ي 
�ململكة �إلى ما نحن فيه �ليوم من عزة ومنعة بف�سل �هلل، ثم بف�سل �لقيادة 
�أولوياتها، وخري  ر�أ���س  �ملو�طن يف  �لتي جعلت رفاهية وم�سلحة  �حلكيمة 
�ملو�طنني  حماية  �سبيل  يف  بذلتها  �لتي  �جل��ب��ارة  �جلهود  ذل��ك  على  دليل 
و�ملقيمني و�لتخفيف عليهم من وطاأة جائحة كورونا �لتي ع�شفت بالعامل 
نعمة  علينا  و�أن يدمي  و�سعبنا  وقادتنا  وطننا  �أن يحفظ  �هلل  د�عًيا  �أجمع، 

�الأمن و�الأمان. 

عبداللطيف الحديثيمرزن الشهرانيسعد العمريسعد بن دعجممحمد البحيري
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فخورين بقيادتنا 
خلود  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �لطالبات  ل�سوؤون  �جلام��عة  وكيلة  و�أك��دت 
م�ستد�مة  �ساملة  تنموية  مرحلة  نعي�س  �أننا  ملحة  �أب��و  �سعد  بنت 
جت�سدت يف برنامج �لتحول �لوطني 2020 �لطموحة �لتي �عتمدت 
مزدهر  مل�ستقبل  للو�سول  �حلديثة  و�ال�سرت�تيجيات  �ملنهجيات 
حمايتها  يف  وي�ساهم  �لدولية  �ل�ساحة  يف  �ململكة  مكانة  فيه  تتعزز 

من �لتحديات �ملختلفة.
�أن��ه ينق�سي ع��ام وياأتي ع��ام جديد لي�سطر يف �سفحاته  �إل��ى  و�أ���س��ارت 
و�سمو ويل عهدة  �ل�سريفني  خ��ادم �حلرمني  بقيادة  �لبلد  ه��ذه  �إجن���از�ت 
�الأمني حفظها �هلل، �سائلة �هلل �أن يحفظ والة �مرنا و�أن يدمي علينا نعمه 

�الأمن و�الإميان.                                                                              

حب وانتماء  
�أننا نحتفل  �لقرين  �لدكتور عبد�ملح�سن  و�لت�سجيل  �لقبول  وبنّي عميد 
�لقادمة  الأجيالنا  �مللهمة  �ملنا�سبة  هذه  �لبلد،  لتوحيد   90 �ل�  بالذكرى 
منا�سبة  ه��ذه،  �لبناء  مرحلة  ر�فقت  �لتي  و�لت�سحيات  و�مل��ب��ادئ  بالقيم 
�أ�س�سها  مل��ن  و�ل���والء  �لطاهرة  �الأر����س  ع��ن �حل��ب و�الن��ت��م��اء لهذه  تعبري 

و�سارك يف بنائها حتى جعلها بهذ� �ل�سكل �مل�سهود له.
موؤكًد� �أن �ململكة �سهدت يف وقت ق�سري قفز�ت ح�سارية ال ت�ساهى يف 
بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  جماالت خمتلفة، فمنذ تويل خادم �حلرمني 
عبد�لعزيز حفظه �هلل �سهدت �لبلد �أكرب �لقفز�ت �ملعرفية و�لتقنية على 
يد عر�ب �ملرحلة �لقادمة �سمو ويل �لعهد �الأمري حممد بن �سلمان حفظه 
�ل��دول  م�ساف  �سمن  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �ململكة  ��سطفاف  �إل��ى  و�أ���س��ار  �هلل، 
�لكربى وكان لها ق�سب �ل�سبق يف كثري من �ملبادر�ت �لتي �أ�سهمت يف جعل 

�لعامل مكاناً �أكرث �شالماً وتطوًر�. 

سلمان التاريخ  
�آل فائع  �أحمد بن يحيى  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �لعليا  �لدر��سات  �أكد عميد  كما 
�حتفال �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف هذ� �ليوم باليوم �لوطني �ملجيد، بعد 
�لتي  �ملجاالت،  خمتلف  يف  و�لتنمية  و�لنماء  �لتطور  من  مزدهرة  م�سرية 
و�قت�سادية  وعلمية  تنموية  ق��ف��ز�ت  وحققت  �ل��زم��ن  م�سافات  �خت�سرت 
و�جتماعية مل حتققها بع�ض �لدول �ملتقدمة يف قرون طويلة، وذلك نتيجة 
م��روًر�  �ملوؤ�س�س  عهد  منذ  �لوطن  ه��ذ�  بناء  على  �حلكيمة  �لقيادة  حر�س 
باأبنائه �مللوك �سعود ، وفي�سل ، وخالد ، وفهد ، وعبد�هلل ، �إلى هذ� �لع�سر 
�الأم��ري حممد  �لطموح  �ل�ساب  ، وويل عهد  �لتاريخ  �سلمان  بقيادة  �لز�هر 
، و�لتي ر�سمت م�سرية م�ستقبلية  �ململكة 2030  روؤي��ة  ، �ساحب  �سلمان  بن 
لهذ� �لكيان �ل�سامخ، �سائًل �هلل �أن ُيدمي على هذ� �لوطن �أمنه و��ستقر�ره 
، و�أن يحفظ قيادته ، وين�سر جنودنا �لبو��سل على �حلدود، ورجال �أمننا 
يف �لد�خل ، و�أن يحفظ هذ� �ل�سعب �لويف ، و�أن يرد كيد �الأعد�ء، �إنه �سميع 

جميب �لدعاء . 

كل عام ووطني استثنائي 
ب��اإم��ارة منطقة ع�سري  �ملجتمعي  �ل�سلم  �إر���س��اء  �أم��ني جلنة  من جانبه بني 
 )90( �لوطني  �ليوم  هذ�  �أن  �لهاجري  �سعيد  عبد�لعزيز  �لدكتور  �الأ�ستاذ 
باأ�شره يف ظل جائحة  �لعامل  به  ��شتثنائي مير  �لعام يف ظرف  لهذ�  ياأتي 
كورونا؛ بيد �أن دولتنا حر�شها �هلل قدمت كل �المكانات �ملادية و�لب�شرية 

الإد�رة هذه �جلائحة و�ل�سعي لر�حة �ملو�طنني يف �لد�خل و�خلارج وكذلك 
�ملقيمني على �أر��سيها.

�ململكة  �ليوم �لوطني لهو دليل على ما يقدمه قادة  �إن جت�سيد ذكرى 
منذ عهد موؤ�س�سها �ملغفور له باإذن �هلل �مللك عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �آل 
�سعود و�أبنائه من بعده وما حدث يف بلدنا من تقدم و�زدهار حتى ع�سرنا 
لكل مو�طن  توفري حياة كرمية  �جل��اد على  �لوطني  �لعزم  يوؤكد  �حلا�سر، 

ومو�طنه.
�حلرمني  خ��ادم  م��والي  بقيادة  �لعظمى  �ل�سعودية  عهد  �ليوم  نعي�س 
�ل�����س��ري��ف��ني �مل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز -�أي�����ده �هلل- حم��ق��ق��ة جلميع 
�لع�سرين،  قمة  �لعام  هذ�  تقود  وهي  �لطموحات  لكل  ومدركة  �الجن��از�ت 

لتوؤكد مكانتها �لعاملية على كافة �ال�سعدة. 

بالتوفيق  �الأم����ني  ع��ه��ده  وويل  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خل���ادم  ون��دع��و 
و�ل�����س��د�د، جم��ددي��ن �ل��ب��ي��ع��ة، ور�ف��ع��ي �ل�سكر مل��ا ق��دم��و� ل��ي��ك��ون �الإن�����س��ان 

�ل�سعودي يف عز متجدد. 
و�لن�سر،  بالعز  �لبو��سل  وللجنود  و�الأم���ان،  باحلفظ  لوطننا  د�ع��ني 

والأبطال �ل�سحة و�لتعليم بالعون، وكل عام ووطني بخري.

ارفع رأسك 
�الأكادميي و�جلودة  �لتطوير  وعرب م�ست�سار معايل رئي�س �جلامعة عميد 
�لدكتور نا�سر بن من�سور �آل طري�ن باأنه يقال رب �سارة نافعة، ويقال �أي�ساً 
�الإبد�ع يولد من رحم �ملعاناة، موؤكًد� �أن �ملعاناة مقيا�س للعظمة، وم�سرًي� 
�إلى �أنه وبالعودة �لى �لكو�رث �لتي مرت على �الإن�سانية جند �أن �ملعاناة هي 
�ملحرك �حلقيقي لعجلة �الإبد�ع و�لتطور و�الخرت�ع و�أن �لكو�رث موؤ�سر�ت 
جماالت  يف  �ال�ستثنائي  متيزهم  وقيا�س  �ل��دول  تطور  لقيا�س  فعالة  �أد�ء 
�إلى  م�سرًي�  وغ��ريه��ا،  و�القت�سادي  و�لعلمي  �ل�سحي  �ملجال  مثل  �حلياة 
�أن �ليوم �لوطني �ل� 90 ياأتي لهذ� �لبلد �لعظيم و�لعامل �جمع مير باأزمة 
وجائحة كورونا، هذه �الأزمة �لتي ك�سفت �الأقنعة عن �لدول و�أعادت ترتيب 
�لدول  بينت ملو�طني  �أن هذه �جلائحة   �لعظمى(، موؤكًد�  )�ل��دول  م�سمى 
مقايي�س �لدول �لعظمى وما يجب �أن تتمتع به �لدول من نظام متني، يوفر 
خدمات متميزة �سو�ء على م�ستوى �ل�سحة وهو �لهاج�س �الأول خلل هذه 
�ل��دول  مر�فق  يغذي  �ل��ذي  و�ل�سريان  �لع�سب  وه��و  �القت�ساد  �أو  �الأزم���ة، 
وي�ستمر مهما  يبقى  �ن  الب��د  و�ل��ذي  �لتنمية  وق��ود  يعد  �ل��ذي  �لتعليم  �أو 
كانت �لظروف �لتي تعي�سها �لدول، م�سيًد� مبا قامت به �لدولة �ل�سعودية 
�أو حتى للمنظمات  �أو للعامل  �الأزمة �شو�ء ل�شعبها  "�لعظمى" خالل هذه 
لكل  ويحق  للعظمة  �أمنوذجاً  منها  يجعل  وغريها  �ل�سحية  �سو�ء  �لعاملية 

�سعودي �ن يقال له: �رفع ر�أ�سك �نت �سعودي. 

نمو وازدهار 
وهناأ عميد خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر �الأ�ستاذ �لدكتور عمر بن علو�ن 
عقيل �لقيادة �حلكيمة مبنا�سبة �ليوم �لوطني 90 �لذي يعيد �إلى �الأذهان 
ث��ر�ه- من ملحمة  �مللك عبد�لعزيز -طيب �هلل  �ملوؤ�س�س  �لبطل  به  ما قام 
تاريخية وحد بها �أطر�ف �ململكة وجعلها حتت ر�ية و�حدة، موؤكًد� �أنه منذ 
بتقدم  فخره  عن  معرًب�  متو��سل،  و�زده���ار  منو  يف  و�ململكة  �لوقت  ذل��ك 
�لكثري من  �ملتقدمة يف  �ل��دول  �أ�سبحت ت�ساهي كل  �لتي  �لعظيمة  دولتنا 
�ملجاالت بف�سل �هلل ثم بف�سل ما تنعم به من رجال خمل�سني رفعو� ر�يتها 

يف �ملحافل �لدولية و�القليمية. 

عمر بن علوان عبدالعزيز  الهاجريأحمد آل فائععبدالمحسن القرني أحمد الشهري
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عنوان األمان 
وعرب عميد �سوؤون �لطلب �لدكتور عبد�هلل بن من�سور �آل ع�سيد يف هذه �ملنا�سبة 
عن فخره و�عتز�زه بالوطن وما حتقق على �أر�سه من منجز�ت، و��سًفا �إياه بعنو�ن 
�لكلمات و�لعبار�ت  �ل�سلم.وطني جبٌل �سامٌخ تعجُز  �لِوئام، ور�سالُة  �الأمان ورمُز 
عن و�سفه، ُدمت عزيًز� يا وطن، و�سِلمت من كلِّ �ملِحن، وبقيت رمز�ً لل�سموِخ على 
مرِّ �لزَّمن، �سائًل �هلل تعالى �أن يدمي نعمة �الأمن و�الأمان و�لرخاء و�لرفاة و�لعز 

و�لتمكني و�ال�ستقر�ر على 
هذه �لبلد �ملباركة و�سائر 

بلد �مل�سلمني.
 

ليجتمع الجميع 
�أنه  �سليمان بن حممد �حلميِّد  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �لطب  و�أكد عميد كلية 
�ملوؤ�س�س - رحمه �هلل - بعد جهاد  �لبلد على يد  �إع��لن توحيد هذ�  منذ 
وعناء عظيمني، و�ساكنيه يحظون باالألفة و�الجتماع �سعوباً وقبائل بعد 
فرقة وتناحر وخوف وجوع، موؤكًد� �أن �جلميع يهناأ بتوحيد هذه �لدولة 
�ل�سف،    وتوحيد  �ل�سمل  و�جتماع  و�لطماأنينة  و�الأم���ان  باالأمن  �ملباركة 
و�لعزم  �حل��زم  �لفرحة يف عهد ملك  �ليوم  ه��ذ�  �أننا جن��دد يف  �إل��ى  الفًتا 
حفظه  �الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  �هلل  حفظه  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم 
�هلل، هذ� �لعهد  �مليمون �لذي ي�ستمر فيه �لعطاء وحتقيق م�سرية تنموية 
�إلى �ال�ستمر�ر يف خدمة �حلرمني  �ساملة وفق روؤية ثاقبة و�سعي حثيث 
�ل�سريفني وزو�رهما وعمل م�ستمر على ما يخدم ت�سامن �مل�سلمني يف كل 
مكان وت�سٍد وبقوٍة ملن �سولت له نف�سه �مل�سا�س باأمن هذ� �لبلد من �أعد�ئه 

�ملرتب�سني.  

تنمية حقيقية 
�ل�سهر�ين  �سليمان  بن  �بر�هيم  �لدكتور  �الأ�سنان  كلية طب  وو�سف عميد 
و�سعبها،  �لدولة  قياد�ت  و�لتكامل بني  �لوحدة  بيوم  �لوطني  �ليوم  ذكرى 
�لتطوير  �لدولة نحو  ��ستطاع قيادة  �لذي  �لتاريخي  وحتقق هذ� �الإجن��از 
و�الزدهار و�لتقدم، وذلك مع �لتم�سك بالعقائد �لثابتة، وبكتاب �هلل و�سنة 
�الأج��ي��ال  على  �ل��و�ج��ب  م��ن  �أن���ه  �إل���ى  و�سلم، الف��ًت��ا  عليه،  �هلل  �لنبي �سلى 
مع  �لبلد،  ت�سهدها  �لتي  و�حل�سارة  �لتقدم،  هذ�  على  �حلر�س  �لقادمة 
�أهمية  �أق��وى، و�أكر تقدماً، موؤكًد� على  �لعمل على م�ساندتها لكي تكون 
و�لتاأكيد على  �أو �خل��ذالن،  �لتطرف  �أن��و�ع  نبذ  �لذكرى، وجتديد  جتديد 
و�لتو�سعات  و�الإجن��از�ت  �لتطوير�ت  وتنمية  ودعم  قيادتنا،  خلف  �لوقوف 
�لتي يتم �إقامتها يف �لدولة، مبا يحقق �لروؤية �لتي و�سعتها �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية ل�2030، فهي ذكرى توؤكد على �مل�سي نحو �إجناز�ت عريقة، ونحو 
تنمية حقيقية تعود على �ململكة باأكملها باخلري �لكثري و�لوفري، وتزيد من 

�إثر�ء �ملو�طنني مبا ينفعهم وينفع دينهم ووطنهم.  

منارة التوحيد 
 وعربت عميدة كلية �ملجتمع باأبها �لدكتورة منرية �أبوحمامة باأن �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية حتتفل مبنا�سبة �ليوم �لوطني �ل�سعودي �ل�90، يف عام منجز�ت جديد، 
للأنام  �ساخماً  �لوطن  ع��ام يظل  وُك��ل  وعاماً مي�سي  ياأتي  �أن��ه  عاماً  �إل��ى  م�سرية 
، وبارك  و��ستقر�رنا  �مننا  �أن يدمي علينا  د�عية �هلل  �الأب��د،  �إلى  �لتوحيد  ومنارة 

لنا يف حكامنا. 

أهداف جديدة 
ا عميدة كليتي �لعلوم و�الآد�ب و�ملجتمع برجال �أملع �لدكتورة �سهام  كما عربت �أي�سً
ووطننا  ع��ام  كل  �ل��ذك��رى  ه��ذه  يعيد  ب��اأن  و�أمنياتها  تهانيها  �سادق  عن  حيدر  �آل 
وقيادته و�سعبه بخري، وكل عام وجامعتنا وطلبنا وطالباتنا يف تطور مبهر، �آمله 
�أن نحقق �أهد�ف علمية جديدة، يف بيئة تعليمية حا�سنة للإبد�ع حتظى باهتمام 

قيادتنا �لر�سيدة. 

مشاعر والء 
كذلك �أو�سحت عميدة كلية �لعلوم �لطبية 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة �ل���دك���ت���ورة ن����ورة ب��ن��ت ح�سني 
وهو  و�الأم���ان  و�ل�سلم  و�خل��ري  ب��االإجن��از  �لوطني حافلة  �ليوم  ذك��رى  �أن  بانافع 
ذكرى عطرة يف يوم توحيد مملكتنا �حلبيبة على يد �ملوؤ�س�س -�ملغفور له - �مللك 
عبد �لعزيز بن عبد�لرحمن �آل �سعود، ر�فعة �أجمل �لتهاين و�أ�سدق م�ساعر �لوالء 
�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز و�إلى ويل عهده  �ل�سريفني  �إلى مقام خادم �حلرمني 
�الأمني �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان، و�إلى �الأ�سرة �ملالكة �لكرمية 

و�إلى �ل�سعب �ل�سعودي �لكرمي.  

فخري ومجدي 
�آي��ات  �أ�سمى  �لقحطاين  �سامله  �ل��دك��ت��ورة  و�لرتجمة  �للغات  كلية  وكيلة  ورف��ع��ت 
فخرها  �إل��ى  م�سرية  و�سعًبا،  ق��ي��ادة  للوطن  �ملنا�سبة  بهذه  و�لتربيكات  �لتهاين 
بانتمائها لهذ� �لوطن وجمدة، �سائله �هلل �أن يعيد هذه �لذكرى و�لوطن وقيادته 
لنا قادتنا  و�أن يحفظ �هلل  و�أم��ن��ه،  ي��دمي �هلل ع��زه  و�أن  �زده��ار وتقدم،  و�سعبة يف 

ومملكتنا �حلبيبة. 

بناء ونماء 
ووح��دة   KKUx من�سة  على  �مل�سرف  �جلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  م�ست�سار  وع��رب 
�لت�سميم �لدكتور فهد بن عبد�هلل �الأحمري �أن �ليوم �لوطني يحل يف ذكر�ه �ل�90 
�هلل  �لبلد حينما جمع  ه��ذه  �أبناء  فيه  يتذكر  �ل��ذي  �ليوم  وه��و  �حلبيبة  لبلدنا 
�ل�شمل ومل �شتات هذ� �لوطن �ملعطاء، لتبنى �أعظم �ملنجز�ت �حل�شارية وت�شتمر 
�إن ما تعي�سه بلدنا من  �إلى  �لثمار، الفًتا  �أعظم  �لبناء و�لنماء لتثمر  فيه عجلة 
�أمن و�مان،  وما ت�سهده من حلمة و��ستقر�ر، وما متلكه من �إمكانات، ت�ستوجب منا 
ا �ملحافظة على مكت�سباته و�أمنه و��ستقر�ره  �سكر �هلل عز وجل، وتوجب علينا �أي�سً

و�أن نقف �سفا و�حد�ً خلف قيادتنا �لعظيمة. 

القيادة الواعية 
�سالح  بن  �سعيد  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �جلامعة  رئي�س  معايل  م�ست�سار  و�أك��د 
�لرقيب �إن �لنه�سة �ل�ساملة �ملتكاملة �لتي ي�سهدها وطننا �ملعطاء، و�الأمن 
و�الأمان �للذين ينعم بهما من يعي�س على ثر�ه مدعاة ل�سكر �هلل تعالى ثم 
و�سنة  �لعظيم  �لتي جعلت من كتاب �هلل  �لر�عية  �لو�عية  بالقيادة  �لفخر 
نبيه �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم مثًل ت�سري على �آثاره، وت�ستنري باأنو�ره، 
جهاًد�  �ل�سعي  �أن  �جلميع  م��ن  تتطلب  �مل��ت��ع��ددة  �لنعم  ه��ذه  �أن  �إل��ى  الف��ًت��ا 
لتحقيق ما ت�سبو �إليه �لقيادة �حلكيمة من �حلفاظ على �لُلّحمة �لوطنية، 
�إرثنا �لديني  وحتقيق روؤية �ململكة 2030، ومكافحة كل ما هو دخيل على 
و�لوطني �الأ�سيل مبا يحقق �الأمن و�ال�ستقر�ر و�لتطوير يف �ستى مناحي 

�إميانها،  �مليمونة  �لبلد  على هذه  يدمي  �أن  وجل  عز  �ملولى  د�عًيا  �حلياة، 
�لوطني  باليوم  �الحتفال  �أن  �إل��ى  م�سرًي�  �أم��ره��ا،  ووالة  و�أم��ان��ه��ا،  و�أمنها 
�لفريد،  باملا�سي  و�الع��ت��ز�ز  و�لفخر   �ل��وط��ن،  �أب��ن��اء  بني  �لتلحم  لتاأكيد 

و�حلا�سر �ملجيد، و�مل�ستقبل �لز�هر �لز�هي �لفريد باإذن �هلل تعالى. 

علو وشموخ 
�ل��دك��ت��ور حممد  �مل��ع��ل��وم��ات  �إد�رة تقنية  �ل��ع��ام ع��ل��ى  �مل�����س��رف  ك��م��ا دع���ا 
ذكرى  يف  �لعزيز  عبد  �مللك  جللة  �ملوؤ�س�س  لو�لدنا  بالرحمة  �ل�سقر 
�ليوم �لوطني �ل�90، م�سيًد� بهذ� �لوطن �ملعطاء و�الآمن و�لكرمي �لذي 

جتاوز كل �لتحديات و�مل�ساعب يف منطقة تعج بال�سر�عات وقلة �المن 
و�خلوف يف زمن بعيد، مقارًنا ذلك مبا حتظى به مملكتنا �لغالية من 
�أحر �لتهاين  تقدم وتطور يف جميع �ملجاالت يف �لوقت �حلا�سر، باعًثا 
و�لتربيكات ملقام خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز 
ولويل �لعهد �مللهم �الأمري حممد بن �سلمان ولكافة �ل�سعب �ل�سعودي 
�الأبطال يف �حلد �جلنوبي والأ�سرهم  تهانيه جلنودنا  �لكرمي، مو�سًل 
وك���ل ع���ام ووط��ن��ن��ا م��ن ع��ل��و يف ع��ل��و وم���ن ���س��م��وخ يف ���س��م��وخ متكاتفني 

متعا�سدين خمل�سني لهذ� �لوطن.  

أجمل التهاني 
�ملنح  لطلب  �لعامة  �الإد�رة  على  �لعام  �مل�سرف  م�ساعدة  رفعت  كذلك 
�لدكتورة جميلة �لقحطاين ملقام خادم �حلرمني �ل�سريفني  وويل عهده 
�لوكلء،  �ل�سعادة  والأ�سحاب  خالد  �مللك  جامعة  مدير  وملعايل  �الأم��ني 
�أن يحفظ بلدنا  �ملولى  �سائلة  �ل��والء،  و�أ�سدق م�ساعر  �لتهاين  �أجمل 

و�أن يدمي عليها نعمة �الأمن و�الأمان.
 

كل يوم وطني 
�إد�رة عمليات �الأ�ساتذة بعمادة �ملو�رد �لب�سرية �الأ�ستاذ  وبنّي مدير عام 
�سالح بن علي �ل �حلارث �أن كل يوم نعي�سه على �أر�س هذ� �لوطن هو 
يوم وطني نحتفل به، وال يقت�سر على يوم حمدد من �لعام، م�سرًي� �إلى 
ت�سعون  قبل  �لعظيم  �لكيان  هذ�  �أرج��اء  توحيد  يو�فق  �لتاريخ  هذ�  �أن 
عاماً على يد جللة �ملغفور له �مللك عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن طيب 
�هلل ثر�ه، ويف كل عام نتباهى فيه بكل فخر و�عتز�ز باإجناز�ت هذه �لبلد 
�ملباركة �لتي تتقدم ب�سكل مت�سارع يف �لتنمية على جميع �الأ�سعدة بقيادة 
حكيمة من �سيدي خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 

وويل عهده �الأمني حفظهما �هلل  

زهرة مستقبلنا 
عي�سى  بنت  �سهري  �ل��دك��ت��ورة  �مل�����س��ارك  و�لنقد  �لبلغة  �أ���س��ت��اذ  و�أك���دت 
�لقحطاين �أن يوم �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لوطني، يوم ما�ٍس عريق 
باهلل،  وقوتنا  ومنجز�تنا  وبهويتنا  بعقيدتنا  فيه  نفخر  تليد،  وحا�سر 
�أن��ه يف يوم وطننا �حلبيب نعلن �نتماءنا ووالءن��ا فهو وطن  �إل��ى  الفته 
و�ل�سد�د  بالتوفيق  لقادته  �هلل  د�عية  ن��وؤي��ده،  وباحلق  ويفدينا  نفديه 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بكون  فخرها  عن  معربة  و�ل�سلم،  و�ل��ع��زة 

منبت �أوالدنا وزهرة م�ستقبلنا. 

نورة بانافععبداهلل آل عضيد سهام آل حيدرابراهيم الشهرانيسليمان الحميد
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 تطور وارتقاء 
�ملحائلي  عمر  بن  �بر�هيم  �لدكتور  �مل�ساعد  و�لنقد  �الأدب  �أ�ستاذ  و�أ�سار 
�إلى �أن يومنا �لوطني ي�سكل منا�سبة مهمة نتذكر فيها نعم �هلل علينا، 
ونحن نرى وطننا �لكرمي يرتقي كل يوم �إلى مزيد من �لتطور و�لنمو 
رغم  و�حل�سارية  و�لثقافية  و�القت�سادية  �لعلمية  �مليادين  خمتلف  يف 
توجيهات  بف�سل  ياأتي  و�لنمو  �لتطور  ه��ذ�  �أن  على  م��وؤك��ًد�  �جلائحة، 
ويدمي  بلدنا  يحفظ  �أن  �هلل  �سائًل  �هلل-،  –حفظها  �لر�سيدة  �لقيادة 

علينا نعمة �الأمن و�الأمان. 

رغد العيش 
كذلك �أكد ع�سو هيئة �لتدري�س �لدكتور �إدري�س بن ح�سن �لقوزي �أن �ليوم 
�لوطني ململكتنا �حلبيبة يوٌم �أغُر يف جبني �لتاأريخ، الفًتا �إلى �أن هذ� �ليوم 
�ملو�فق للثالث و�لع�سرين من �سهر �سبتمرب تكمل مملكتنا �لغالية عامها 
�لت�سعني من �لتوحيد، وموؤكًد� على �أن طيلة هذ� �لعمر �ملديد ونحن وهلل 
�حلمد ننعم يف رغد من �لعي�س، و�أمن ور�ف �لظلل، د�عًيا �هلل �أن يحفظ 

والة �أمرنا، و�أن يدمي على بلد �لرخاء و�الزدهار. 

همة حتى القمة
���س��وؤون  ب��ع��م��ادة  و�الإر����س���اد  �لتوجيه  م��رك��ز  �مل�����س��رف على  وع���ربت م�ساعدة 
فخرها  عن  معدي  �آل  عبود  خديجة  �لدكتورة  �لطالبات  ل�سطر  �لطلب 
�لوطن  بهذ�  نرتقي  ونحن  ع��ام  قائلة:»كل  �ل���90  �لوطن  توحيد  بذكرى  
�لعهد  وويل  ومليكي  ووطني  ع��ام  كل  و�لعطاء؛  و�ل�شالم  و�خل��ري  باحلب 
و�ل�سعب �ل�سعودي بخري و�أمن و�أمان، ويف هذ� �ليوم من �لوحدة �لوطنية 
�ل�سعودي من خلل  �لوعي �الجتماعي  �نتاج  �لقمه( يتم فيه  )همه حتى 
جت�سيد �لهوية �لوطنية �لر��سخة من والء و�نتماء وفد�ء باالأرو�ح حتمي 
�أي  م��ن  �ل�سعودي  و�الق��ت�����س��ادي  و�الجتماعي  و�ل�سيا�سي  �لديني  �لكيان 

متل�ش�ض وغادر؛ نحن همة حتى �لقمة حكومة وقيادة و�شعبا«.

رؤية تنموية
من جهتها قالت وكيلة عمادة �لتطوير و�جلودة لكليات �لبنات �لدكتورة 
ح�سة حممد �آل ملوذ: "ننتظر كل عام هذه �لذكرى �لوطنية �ملميزة، 
ذكرى ال ين�ساها �أبناء هذ� �لوطن �لذي قام على �أ�س�س دينية و�إن�سانية 
حماطة بروؤية تنموية ت�شري قدما رغم كل ما مير به �لعامل �ليوم من 
�أزمات �إال �أنها تقف �ساخمة، مزدهرة  منوها يف كل جماالتها، ليتلم�س 
�مل���و�ط���ن �الأم����ن و�الأم������ان و�خل����ري و�ل��ع��ط��اء يف ج��ن��ب��ات��ه��ا، كمو�طنني 

محمد النهاريجميلة القحطانيمحمد الصقرسعيد الرقيبفهد األحمري

و�أرو�ح��ن��ا،  بكلماتنا  وحمايته  وطننا  عن  دفاعنا  يف  �سعادتنا  فخورين، 
و�الإميان بقدرة هذه �لقيادة �حلكيمة على حماية �لوطن و�لوقوف به 

يف م�ساف �لدول �ملتقدمة، حفظك �هلل يا وطني قيادة و�أر�سا و�سعبا.

السعودية الجديدة
من جانبها  قالت �ملحا�سرة بكلية �الأعمال �إميان هيف عبد �هلل بن و�رد: 
»يف كل يوم 23 من �سبتمرب لكل عام حتتفل �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
بالذكرى �ل�90 لتوحيد �ململكة على يد �ملوؤ�س�س �مللك عبد�لعزيز – رحمة 
�هلل – يومنا �لوطني يحظى مبكانة عظيمة يف قلوب �أفر�د �ل�سعب كافه، 
وهو يوم عز وفخر للوطن �لعربي عامة، ولل�سعودية خا�سة، فال�سعودية 
�مل��ر�أة  دور  تعزيز ومتكني  وت��ط��ور ملحوظ يف  �سهدت حت��ول  �جل��دي��دة 
�ل�سعودية يف �ملجتمع و�ملنا�سب �لقيادية و�هتمت وركزت بجيل �ل�سباب 
و�أكدت باأنهم ثروة �لوطن و�لبنية �الأ�سا�سية لتحقيق �لروؤية �مل�ستقبلية 
للمملكة �لعربية �ل�سعودية 2030،  ف�سبه ويل �لعهد حممد بن �سلمان 
-حفظة �هلل- همتهم بجبال طويق ولن تنك�سر �إال �إذ� ت�ساوى �جلبل مع 
�الأر�س، وهنا موؤ�سر الهتمام �لقيادة بال�سعب ويف وجود متا�سك وطني 

عري�س«.

مشاركات .. 
علي  بن  حممد  �الأ�ستاذ  �جلامعة  رئي�س  ملكتب  �لعام  �ملدير  عرب  فيما 
�ملو�رد  عمليات  �إد�رة  ومدير  ع�سريي،  عادل  �الأ�ستاذ  وم�ساعده  نهاري، 
�ملتعاقدين  �إد�رة  ومدير  �لنهاري،  �سايع  بن  حممد  �الأ�ستاذ  �لب�سرية 
�الأ�ستاذ �سالح �لنجر�ن، ومدير �الإد�رة �لعامة لل�سوؤون �الإد�رية و�ملالية 
�الأ�ستاذ عبد�لرحمن حمو�س، وكذلك �سكرتري رئي�س �جلامعة �الأ�ستاذ 
�لب�سرية �الأ�ستاذ  �مل��و�رد  �إد�رة تطوير  �آل عامر، ومدير  �ساكر بن عامر 
علي بن �سالح �آل دميح، ورئي�س ق�سم �ل�سوؤون �الإد�رية و�ملالية باالإد�رة 
�لعامة للإعلم و�لعلقات �الأ�ستاذ علي �آل ملحم، ورئي�س وحدة �لتعاقد 
و�لتعاون �الأكادميي �الأ�ستاذ ماجد بن عبد�هلل ع�سريي، و�الأ�ستاذ حمزة 
ب��ن �أح��م��د ع�����س��ريي م��ن مكتب م��ع��ايل رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة، ع��ن تهانيهم 
�لوطني  �ليوم  ذك��رى  مبنا�سبة  �لوطن  ه��ذ�  والأب��ن��اء  �لر�سيدة  للقيادة 
�ل�90، �سائلني �هلل �أن يدمي �الأمن و�الأمان، و�أن يحفظ والة �أمرنا، و�أن 
يعيد هذه �لذكرى �أعو�ًما مديدة تخزر فيها بلدنا مبزيد من �لتقدم 
على  �ململكة  ت�سهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��ور  بالنه�سة  وم�سيدين  و�ل��ت��ط��ور، 
�ل�سعاب  على حتدي  �حلكيمة  �لقيادة  ثقتهم يف  موؤكدين  �ل�سنني،  مر 

و�لتقدم باملكان و�الإن�سان نحو �لتطور و�الزدهار يف جميع �ملجاالت. 
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�أع���ل���ن �مل��ك��ت��ب �الإع����لم����ي حل��ك��وم��ة 
دول�����ة �الإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
�عتماد �ل�سعار �لر�سمي للم�ساركة يف 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �حتفاالت 
�إل���ى جانب  �ل���� 90،  ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي 
وذل��ك  �لو�سم#معاً_�أبد�ً،  �ع��ت��م��اد 
ت���ع���زي���ز�ً ل�����روح �الأخ�������وة و�ل��ت��لح��م 
و�لتعا�سد و�ملحبة بني �لبلدين، على 

م�ستوى �لقيادة و�ل�سعبني.
و�����س���ت���ل���ه���م ت�����س��م��ي��م �ل�������س���ع���ار 
�ملعتمد للحتفالية من �سعار �ململكة 
�ل��ر���س��م��ي �ل���ذي ي��ت��األ��ف م��ن �سيفني 
نخلة،  متقاطعني،تعلوهما  عربيني 
م����ع و����س���ع �ل����رق����م 90 ك���ن���اي���ة ع��ل��ى 
ت�سميم �ل�سعار، يف �إ�سارة ملرور ت�سعني 
�ململكة�لعربية  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  ع��ام��اً 
�ل�سعودية، �لذي ي�سادف يوم 23 من 

�سهر �سبتمرب �جلاري.
وذكرت وكالة �الأنباء �الإمار�تية، 
و�مل���وؤ����س�������س���ات  �جل����ه����ات  ج���م���ي���ع  �أن 
�خل���ا����س  �ل���ق���ط���اع  �حل���ك���وم���ي���ة ويف 
ب����االإ�����س����اف����ة �إل��������ى خم��ت��ل��ف�����س��ر�ئ��ح 
�ل�����س��ع��ب �الإم������ار�ت������ي حت���ر����س ع��ل��ى 
�ل�سنوية،  �ملنا�سبة  ه��ذه  يف  �مل�ساركة 
م������ن خ��������لل �إق�������ام�������ة �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�ل���رتف���ي���ه���ي���ةو�ل���رت�ث���ي���ة و�ل��ف��ن��ي��ة 
و�ل����ف����ع����ال����ي����ات و�إ��������س�������اءة �ل���ع���دي���د 
م���ن �مل���ع���امل و�ل�������ش���روح �ل����ب����ارزة يف 
�الإم���������ار�ت ب��ع��ل��م �مل��م��ل��ك��ة، وحت��وي��ل 
�أ�سخم  �إل���ى  ك��اف��ة  من�ساتالتو��سل 
خللها  ي�سعر  نوعها،  من  �حتفالية 
�إل��ى  �ل��ق��ادم��ني  �ل�����س��ع��ودي��ون، خا�سة 

دولة اإلمارات تعتمد 
الشعار الرسمي لالحتفال 

باليوم الوطني ال� 90
�الإمار�ت يف ذلكاليوم، باأنهم يعي�سون 
عر�ساً وطنياً حقيقياً، يف �أجو�ء مليئة 
و�الإخ���اء  �لفخر  وم�ساعر  بالبهجة 

و�النتماء �مل�سرتك.
وب��ي��ن��ت �أن����ه وع��ل��ى م����دى ع��ق��ود 
يف  �ل�����س��ام��ل  و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  م��ن 
���س��ت��ى �مل����ج����االت، حت���ول���ت �ل��ع��لق��ات 
�الإم����ار�ت����ي����ة �ل�������س���ع���ودي���ة�إل���ى من���وذج 
ل��ل�����س��ر�ك��ة �ل��ن��م��وذج��ي��ة �مل��ب��ن��ي��ة على 
و�ن�سجام  م��ت��ج��ذرة  تاريخية  رو�ب���ط 
و�لتكاتف  و�الأه�����د�ف  �ل����روؤى  ت��ام يف 
و�ل���ت���لح���م ب����ني ق���ي���ادت���ي �ل��ب��ل��دي��ن 
على  �ل��ت��ك��ام��ل  وحت��ق��ي��ق  و�سعبيهما، 
�ل�����س��ع��د �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
و�القت�سادية كافة مبا�أ�سهم يف حتويل 
�إلى  �ل�سعودية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لعلقات 
فاعل  دور  ذي  �إق��ل��ي��م��ي،  ث��ق��ل  م��رك��ز 
�أب��رز  �ال�ستقر�رومو�جهة  حتقيق  يف 

�لتحديات يف �ملنطقة.
وك����ان����ت �ل���ع���لق���ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
ب���ني �مل��م��ل��ك��ة و�الإم����������ار�ت ق���د و���س��ع 
عبد�لعزيز  بن  في�سل  �مللك  �أ�س�سها 
�سلطان  ز�ي��دب��ن  و�ل�����س��ي��خ  ���س��ع��ود  �آل 
لتكت�سب   ،� �هلل  رحمهما   � نهيان  �آل 
م��ن��ع��ًة وم���ت���ان���ًة �أك�����رب ب���ق���ي���ادة خ���ادم 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن 
عبد�لعزيز �آل �سعود و�ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����س��ي��خ 
رئ��ي�����س دول����ة �الإم��������ار�ت، م���ن خ��لل 
و�لقيم  �ل��ق��رب��ى  و���س��ائ��ج  �ل��ب��ن��اء على 

�مل�سرتكة و�مل�سري �لو�حد.
وخ�����لل �ل��ع��ق��د �الأخ�������ري، قطع 

�أفق  تعزيز  يف  كبرية  قفز�ت  �لبلد�ن 
�ل���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا وت��وح��ي��د �جل��ه��ود 
�مل��ج��االت،  في�ستى  �لتكامل  وجت��ذي��ر 
و�لتن�سيق  �ل��ت�����س��اور  ن��ه��ج  وت��ر���س��ي��خ 
ذ�ت  �حليوية  �لق�سايا  �إز�ء  و�لتعاون 

�الهتمام �مل�سرتك.
ول��ل��م�����س��ي ن���ح���و �آف�������اق �أرح�����ب 
�ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة  �ل����ع����لق����ة  ت���ع���م���ي���ق  يف 
و�الإم���ار�ت،  �ململكة  بني  و�لتن�سيقية 
�لعليا�مل�سرتكة  �للجنة  ت�سكيل  مت 
مهامها  م��ن  و�ل��ت��ي   ،2014 �ل��ع��ام  يف 
ت���ن���ف���ي���ذ �ل�����������روؤى �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لعلقات  لتعزيز  �لبلدين  لقيادتي 
�لثنائيةيف �إطار كيان قوي متما�سك، 
ويدعم  �ل�سعبني،  على  باخلري  يعود 

م�سرية �لعمل �خلليجي �مل�سرتك.
ويف �لعام 2016، مت �إن�ساء جمل�س 
بهدف  �الإمار�تي  �ل�سعودي  �لتن�سيق 
حتقيق �لروؤية �مل�سرتكة بني �لبلدين 
وت��ر���س��ي��خ��م��ك��ان��ت��ي��ه��م��ا يف جم����االت 
�الق��ت�����س��اد و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����س��ري��ة مبا 

يحقق �لرفاه �ملجتمعي يف �لبلدين.
�أطلقت  �مل��ج��ل�����س،  مظلة  وحت���ت 
�ل���ع���ام 2018  �مل��م��ل��ك��ة و�الإم��������ار�ت يف 
لتحقيق  �لعزم"،  "��سرت�تيجية 
�ل���ت���ك���ام���ل �ل���ت���ن���م���وي���و�الق���ت�������س���ادي 
و�ل���������س����ي����ا�����س����ي و�ل����ع���������س����ك����ري ب��ني 
�ل��ب��ل��دي��ن م���ن خ����لل 44 م�����س��روع��اً 
��سرت�تيجياً م�سرتكاً، مبا يعمل على 
ت��رج��م��ةط��م��وح��ات وت��ط��ل��ع��ات ق��ي��ادة 
�ل��ب��ل��دي��ن وحت��ق��ي��ق �أم����ن و����س��ت��ق��ر�ر 

ورخاء �ل�سعبني.

ج��ائ��زة  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �لن�سخة  �الإع�����لم  وز�رة  تطلق 
باليوم  �حتفاًء  2020م  �لوطني  لليوم  �الإع��لم��ي  ز  �لَتميُّ

�لوطني �ل�90 للمملكة.
ودع�������ت �ل�����������وز�رة ج���م���ي���ع �ل����ق����ط����اع����ات �حل���ك���وم���ي���ة 
و�مل�ساركة  �جلائزة  �إل��ى  للتقدم  �ملجتمع  و�أف��ر�د  و�خلا�سة 
باإبد�عاتهم،وتر�سيح �الأعمال �ملتميزة �لتي حتتفي بوطننا 

�ل�سامخ.
وت�سعى وز�رة �الإعلم من خلل �جلائزة �إلى بث روح 
وغري  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات  وحتفيز  �حل��م��ا���س، 
يف  و�الإ���س��ه��ام  باإيجابية،  �مل�ساركة  �إل���ى  �ل��رب��ح��ي��ةو�الأف��ر�د 
تقدمي  خ��لل  من  قيمها،  و�إب���ر�ز  �لوطنية  �لهوية  تعزيز 
�مل��ح��ت��وى �الإب���د�ع���ي �الإع���لم���ي �مل��ت��م��ي��ز، و�خ��ت��ي��ار �أف�سل 

�مل�ساركات للفوز باجلائزة.
�إلى ت�سليط �ل�سوء على دور �الإعلميني  كما تهدف 
و�ملبدعني عرب �حلملت �لوطنية، وكذلك �إبر�ز �ملنتجات 
�ل��ق��ط��اع��ات و�الأف����ر�د  �ل��ت��ي تقدمها  �الإع��لم��ي��ة�مل��ت��ن��وع��ة 
�حتفاًء باليوم �لوطني �ل�90، من خلل �إظهار حب �لوطن 
�ل��ن��ع��م، و�الع���ت���د�د بامللحمة  �إل��ي��ه،و����س��ت�����س��ع��ار  و�الن��ت��م��اء 

�لبطولية لتاأ�سي�س �لبلد وتوحيدها.
ومن �ملقرر �أن يتم تكرمي �أف�سل �مل�ساركات �الإبد�عية 
خرب�ء  جلنة  قبل  من  حتكيمها  بعد  �لفائزة،  �الإعلمية 

ني يف م�سار�ت �جلائزة �لثمانية. مناملخت�سّ
لليوم  �الإع���لم���ي  �ل��ت��م��ّي��ز  »ج��ائ��زة  م�����س��ار�ت  وت�سمل 
�لوطني �ل�90«: �أف�سل حملة �إعلمية من جهة حكومية، 
فوتوغر�فية،  ���س��ورة  و�أف�����س��ل  وط��ن��ي��ة،  ق�سيدة  و�أف�����س��ل 
�لربحي،  غري  و�لقطاع  �خلا�س  للقطاع  فيديو  و�أف�سل 
و�أف�سل مادة�إبد�عية يف �الإعلم �جلديد للأفر�د، و�أف�سل 
تغطية �سحفية، و�أف�سل منتج تلفزيوين، و�أف�سل فيديو 

�إبد�عي جلهود�ململكة يف مكافحة جائحة كورونا.
�خلا�سة  و�لرت�سيحات  �مل�����س��ارك��ات  جميع  وُت�ستقبل 
�جل��اري  �سبتمرب   24 ي��وم  �ليوم حتى  بد�ية من  باجلائزة 

عرب �ملن�سة�لرقمية �ملخ�س�سة للجائزة:

و���س��ُت��ع��ل��ن �أ����س���م���اء �ل��ف��ائ��زي��ن يف م�������س���ار�ت �جل���ائ���زة 
�لثاين من  �لتو��سل �الجتماعي، يف  �لثمانية على قنو�ت 

�سهر�أكتوبر �لقادم.
وتتوفر يف موقع �جلائزة معلومات و�شروط �مل�شاركة 

ب�سكل �أو�سع.

 كما يقوم ح�ساب �جلائزة على من�سة تويرت

بالرد على �لت�ساوؤالت �خلا�سة باجلائزة.

احتفاًء باليوم الوطني ال�90 للمملكة
وزارة اإلعالم تطلق 

النسخة 
الثانية من 

جائزة التميز 
اإلعالمي

اليوم الوطني ال90
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طالب وطالبات:
90 عاما ووطننا شامخا يعانق السماء بأمجاده

عهد عبدالعزيز،
منال األحمري

نحتفل  �لقمة«  حتى  »همة  ب�سعار 
ه���ذ� �ل��ع��ام ب��ذك��رى ت��وح��ي��د وطننا 
�ل�90، �لذي �أ�سبح يف  »�لقمة« على 
�الأ���ش��ع��دة؛ ح��ي��ث ح��ق��ق منذ  �شتى 
ت��اأ���س��ي�����س��ه ع��ل��ى ي���د �مل��ل��ك �مل��وؤ���س�����س 
عبد �لعزيز طيب �هلل ثر�ه، مرور� 
ب��اأب��ن��ائ��ه وح��ت��ى ع��ه��د �مل��ل��ك �سلمان 
ب��ن  �الأم�������ري حم���م���د  ع���ه���ده  وويل 
���س��ل��م��ان �ل���ك���ث���ري م����ن �الإجن��������از�ت 
ما  وك��ل  و�ل�����ن��ج��اح��ات،  و�ل�م�ساريع 
ينتمي  كل من  �أن يجعل  �ساأنه  من 

له ي�سعر بالفخر.
�لقمة«  حتى  »ه��م��ة  �سعار  وي��اأت��ي 
ل��ل��دالل��ة على �ل��ت��ق��دم و�ل��ت��ط��ور �ل��ذي 
�الأخ���رية  �ل�����س��ن��و�ت  يف  �ململكة  ت�سهده 
�ل�سعار  ��ستلهم  حيث  �أبنائها،  ب�سو�عد 
�الأم��ري حممد  �لعهد  من مقولة ويل 
ب���ن ���س��ل��م��ان ع��ن��دم��ا ق����ال ب�����اأن »ه��م��ة 
كداللة  طويق«  جبل  مثل  �ل�سعوديني 
�ل��ت��ي يتمتع بها  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل��ه��م��ة  ع��ل��ى 

�ل�سباب �ل�سعودي.
»�آف������اق« �أج�����رت ����س��ت��ط��لع جلمع 
�آر�ء ط��لب وط��ال��ب��ات �جل��ام��ع��ة  حول 
�الحتفال بذكرى توحيد �لوطن �ل�90 
يف ظل ظروف جائحة كورونا �لعاملية،  
لهذ�  �ل��وط��ن  بيوم  �سيحتفلون  وكيف 
�ل�����ع�����ام،  ول���ر����س���د م�����س��اع��ره��م ب��ه��ذه 

�ملنا�سبة.

نحتفل بحذر
ح���ي���ث �أك��������د ع������دد م���ن���ه���م ب���اأن���ه���م 
�لعائلة  م��ع  �مل��ن��زل  يف  �سيحتفلون 
كورونا،  فايرو�س  ب�سبب  �ح��رت�زي��ا 
يكون  لن  »بالتاأكيد  �لبع�س:  وقال 
ه�����ذ� �ل����ي����وم ك��م��ث��ل��ه م����ن �الأع�������و�م 
�ل�سابقة لكن بحر�سنا على �لتقيد 
ب������االإج������ر�ء�ت �الح�����رت�زي�����ة ميكن 
ت��ك��وي��ن �ل��ف��رح��ة ب��اأب�����س��ط �ل��ط��رق، 
منعا  �الح���ت���ف���ال  مي��ن��ع  ال  �أن  �أي 
بالتقيد  بحذر  لنحتفل  لكن  ب��ات��ا،  
وتعليمات  �ل��لزم��ة  ب���االح���رت�ز�ت 

وز�رة �ل�سحة«.

لن تعكر كورونا فرحتنا
و�أك�����د �ل��ب��ع�����س �أن ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة 

م���ن �أه�����م �مل��ن��ا���س��ب��ات �ل���ت���ي يجب 
�أخ�����ذه�����ا ب���االع���ت���ب���ار ك����ون����ه ف��خ��ر 
عظيم ي�سري يف دم �جلميع، حيث 
ول��ن  متحم�سني  »�سنبقى  ق��ال��و�: 
�ملنا�سبة  تعكر جائحة كورونا هذه 

�لوطنية �ل�سعيدة«.
وذكر �لبع�س باأنهم �سيخرجون يف 
هذ� �ليوم لروؤية �لطقو�س �الحتفالية، 
و�ال�ستمتاع  بهذ� �ليوم وروؤية �الأعلم 
وه����ي ت���رف���رف ب���ال�������س���و�رع، وح�����س��ور 

�الحتفاالت �إن وجدت.

دام عزك يا وطن
وق��ال��ت �ل��ط��ال��ب��ة ف��اط��م��ة �ل�����س��ه��ر�ين: 
»�هلل �أدم علينا �الأمن و�الأمان، و�أجعلها 
ي��ا �هلل ب��لد ع��ام��رة بكرم �لنعم ي��ا رب 
د�م  �أجمل وط��ن،  يا  د�م ع��زك  �لعاملني، 

عزك يا �أجمل ثرى«.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��ط��ال��ب في�سل 
ب��ن حممد ع��ائ�����س: »ك��ل ع��ام ووطننا 
حقيقة  و�ل��رق��ي،  �لتقدم  من  مزيد  يف 
ت�سف  وال حتى جمل  كلمات  يوجد  ال 

حبنا لوطننا �لغايل«.

وطن شامخ
وع����رب �ل��ط��ال��ب م��اج��د �ل��ع�����س��ريي 
ع�����ن �ع������ت������ز�زه ب����ال����وط����ن ق���ائ���ل: 
�أن��ت  ���س��اخم��ا،  وط��ن��ي  ي��ا  »فلت�ستمر 
�ل��ع��ز و�أن����ت �ل��ف��خ��ر، ح��م��اك �هلل يا 
قالت  جانبها  من  �حلرمني«،  بلد 
�ل���ط���ال���ب���ة م����ي �ل���ع���م���ري:»�أح���ب���ك 
ت��خ��ذل ف��خ��ري بكوين  وط��ن��ي ومل 

�سعودية يوما«.
�لكلبان:  �أجم��اد  �لطالبة  وقالت   
�ل�سعودية  �ل��ب��لد  ����س��ت��ق��ر�ر  �هلل  »�أد�م 
و�أعادها  �جلميلة  �لذكرى  لنا  وحفظ 
ب�اأو�ساع  �ل��ق��ادم��ة  �ل�سنني  يف  لنا  �هلل 

�أجمل باإذن �هلل«.

خير األوطان
�الإع����لم  بق�سم  �ل��ط��ال��ب��ة  وع����ربت 
و�الت�����س��ال خ��ل��ود �ل��ق��ح��ط��اين عن 
�شعادتها بهذ� �ليوم قائلة: »وطني؛ 
ُدم���ت يف ع��ز و�أم���ن و�أم����ان و���س��لم، 
�إين الأفخر وكيف ال �أفخر و�لعامل 
�ل��وط��ن ه��و خري  ب����اأن ه���ذ�  ي�سهد 

�الأوطان«.
�لطالبة مب�سار  من جانبها قالت 

�لعلقات �لعامة �إيثار عائ�س: »يكفيها 
�أن علمها كلمة �لتوحيد و�أن فيها قبلة 
�أ���س��رف  ق��رب  فيها  و�أن  كلهم  �مل�سلمني 

�خللق، �أبعد هذ� فخر؟«.

اهلل اللي عزنا
�حلا�سب  بق�سم  �ل��ط��ال��ب��ة  وق��ال��ت 
»�هلل  حم���م���د:  ن��ا���س��ر  مل���ى  �الآيل 
ي����دمي ل��وط��ن��ا �ل�������س���لم و�الأم������ان 
وح��ق��ود«،  ح�سود  ك��ل  عنها  ويبعد 
وع����رب �ل���ط���ال���ب ب��ق�����س��م �الإع�����لم 
�ل�����س��ه��ر�ين عن  �سعيد  و�الت�����س��ال 
و�ملكانة  بالوطن  وفخره  �ع��ت��ز�زه 
�ل��ت��ي و���س��ل ل��ه��ا �ل�����س��ع��ب يف ه��ذ� 
�ل���وط���ن خم��ت�����س��ر� م�����س��اع��ره يف 
ع�����ب�����ارة م�����ن �إح���������دى �الأغ����ن����ي����ات 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل�����س��ه��رية ق��ائ��ل: »�هلل 

�للي عزنا ما الأحد مّنة«.

رمز المجد
وب����اع����ت����ز�ز ع�����ربت ط���ال���ب���ة ع��ل��وم 
�ل���ت���غ���ذي���ة رق����ي����ة �مل���ت���ح���م���ي ع��ن 
م�����س��اع��ره��ا ب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة حيث 
قالت: »�حلمد هلل �أين وبكل فخر 
جانبها  م��ن  وم�سلمة«،   �سعودية 
ق���ال���ت ط���ال���ب���ة �ل���ف���ي���زي���اء خ��ل��ود 
�الأح����م����ري: »�أح��ب��ب��ت��ه ك���ل �حل��ب 
ب�����س��خ��اء،  وطن  �ل��ع��ط��اء  فبادلني 
�أجم��اده  وخ��ط  عنه  �لتاريخ  كتب 
ك���ح���روف م���ن ذه����ب، وط��ن��ي �أن���ت 

رمز للمجد وعنو�ن للتقدم«.

شكرا لك
وطني

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ط��ال��ب��ة �للغة 
�ل���ع���رب���ي���ة ل���ط���ي���ف���ة �الأح�����م�����ري: 
للتطور،  �سكر�  »�سكر� لك وطني، 
ملا  لك  �سكر�ً  �لتح�سر  على  �سكر� 
قدمته لنا«،   وقالت طالبة �لطب 
�آل �ساري: »�هلل  و�جلر�حة �أجماد 
ي��ع��زك وي��ق��وي��ك ي��ا وط��ن��ا وي��دمي 
عليك �الأمن و�الأم��ان دمت بخري 

ويف خري«.
وق���ال���ت ط��ال��ب��ة �ل��ري��ا���س��ي��ات 
�ساخمة،  »ب���لدي  م��ب��ارك:  طيف 
و�ست�سل �ساخمة حماها �هلل دوما 
و�أب��������د�ً«، م���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ط��ال��ب 
�الإذ�ع������ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون م���ن ق�سم 

�لوطن  �لنعمي  �إبر�هيم  �الإع��لم 
بحلول ذكرى توحيده �ل�90 د�عيا 
و�مل��ل��ك  �ل���وط���ن  ي��ح��ف��ظ  �أن  �هلل 

وويل �لعهد.

شامخ بكل عصر
وق�����ال�����ت �ل����ط����ال����ب����ة  م�����ن م�����س��ار 
�الإع��لم  بق�سم  �لعامة  �لعلقات 
و�الت�����س��ال غ��ال��ي��ة �مل��غ��ي��دي: »ك��ل 
ع����ام و�أن������ت ع���ز ٌم���ع���ز ل�����س��ع��ب��ك يا 
وط��ن��ي، ك��ل ع��ام و�ل��ت��اري��خ ي�سجل 
ب��ك ع��ن��و�ن��ا، ك��ل ع���ام و�أن����ا �أ�سعى 
جاهدة �أرجو نيل �سرف خدمتك، 
ك���ل ع����ام و�أع�����د�ئ�����ك يف ك���ل م��رة 
ُيخذلون، كل عام ودعو�تي لك ال 
تنقطع باأن تبقى �ساخما على مر 
�لع�سور ، ٌدمت بخري يا موطني«.

وع�����������ربت ط�����ال�����ب�����ة ري�����ا������س 
�الأط��ف��ال ري��ن��اد عبد �ل��ع��زي��ز عن 
»وطني  ق��ائ��ل��ة:  ب��ال��وط��ن  فخرها 
ب���ه �ل�����س��رع �مل��ط��ه��ر ح���اك���م«، من 
لينا  �لتاريخ  طالبة  قالت  جانبها 
�أمن  وطني  يل  »دم��ت  �لعا�سمي: 

و�أمان«.

السعودية العظمى
وع���ن م�����س��اع��ره ب��ه��ذ� �ل��ي��وم عرب 
�ل����ط����ال����ب م�����ن ق�������س���م �الإع��������لم 
قائل:  �ملريزن  حممد  و�الت�سال 
�لقلب  �لكلم حمل يف  »كثري من 
م��ا  �ل���ل�������س���ان، و�هلل  ع���ن���ه  وع���ج���ز 
�أق������ول ه����ذ� ت��ف��خ��ي��م��ا ول���ك���ن ه��ذ� 
دول��ة  ٌخلقنا  نحن  ب��ه،  �سعرت  م��ا 
و���س��ع��ب ون��ح��ن �الأع���ظ���م ع��ل��ى مر 
،�الأ�شل،  �لتاريخ  �لدين،  �لدهر؛ 
و�لتقاليد،  �ل��ع��اد�ت  �حل�����س��ار�ت، 
�حل��ك��م، �الأ���س��رة �حل��اك��م��ة، نحمد 
�لعربية  )�ململكة  جعلنا  ب��اأن  �هلل 

�ل�سعودية �لعظمى(.
من جانبها قالت طالبة علم 
»وطن  �الأحمري:  ن��ورة  �الجتماع 
�ل��ع��ي�����س  ن�����س��ت��ح��ق  ن��ح��م��ي��ه ال  ال 
يا وطني يف ظل  �هلل  فيه، حماك 

حكومتنا �لر�سيدة«.

األولى عربيا
وقال طالب �الإعلم حممد �أحمد 
تتحدث  �الأرق����ام  »لغة  �جل��ائ��زي: 

عن هذ� �لوطن �لذي �جتمعت به 
قيادة حكيمة و�سعب ويف،  ففي كل 
يوم حتوز �ململكة على رقم قيا�سي 
م���ت���ق���دم يف ج��م��ي��ع �ل��ت�����س��ن��ي��ف��ات 
�مل��ث��ال  �ل��ع��امل��ي��ة، ف��ه��ي ع��ل��ى �سبيل 
�الأول����ى ع��رب��ي��ا و�خل��ام�����س��ة عامليا 
�مل�������س���اع���د�ت  ت����ق����دمي  يف جم������ال 
�أف��خ��ر  �أن  �الإن�����س��ان��ي��ة،  ي��ح��ق يل 
�أد�م �هلل  �ل���وط���ن،  ب��ه��ذ�  و�أف���اخ���ر 
و�ال���س��ت��ق��ر�ر،  �الأم���ن  نعمة  علينا 

وحفظ �هلل قيادتنا«.
وي��������س��ارك��ه �ل�����ف��خ��ر ب��و���س��ول 
عربيا  �الأول  �مل��رك��ز  �إل���ى  �ل��وط��ن 
�لعلقات  طالب  عامليا  و�خلام�س 
حيث  �لكلثمي  �هلل  ع��ب��د  �ل��ع��ام��ة 
يقول: »كفى للت�سعني عز� وفخر� 

و�سولها �إلى هذ� �ملركز«.

وطن يعانق السماء
�الإجنليزية  �للغة  طالبة  وع��ربت 
�شعادتها  �ملولى عن  �شامل  جو�هر 
يدي  �أن  �ملولى  ر�جية  �ليوم  بهذ� 
�الأمن و�ال�ستقر�ر يف ظل حكومة 
خ���������ادم �حل������رم������ني �ل�������س���ري���ف���ني 
م��ن جانبها  �الأم���ني،  عهده  وويل 
و�الت�سال  �الإع���لم  طالبة  ق��ال��ت 
ع����و�ط����ف �ل����غ����ام����دي: »ج������اء 23 
ل��ي��ح��ك��ي 90 ع���ام���ا من  ���س��ب��ت��م��رب 
�ملجد و�لرخاء و�الزده��ار و�الأمن 
و�الأم������������ان و�ل�����ت�����ط�����ور، ك�����ل ع���ام 
و�ل�سعودية تعانق �ل�سماء جمد�«.

خدمة الحرمين الشريفين
و�أك����د ط��ال��ب �الإع����لم و�الت�����س��ال 
�إب���ر�ه���ي���م �أب�����و ط���ال���ب �ل���زي���ن �أن 
�اللتفاف حول �لقيادة و�العت�سام 
ب��ح��ب��ل �هلل و�الل����ت����ز�م ب���االأخ���لق 
�ل���ن���رية �ل��ت��ي ي��ح��ث ع��ل��ي��ه��ا ديننا 
بلدنا  نه�سة  خلف  ه��ي  �حلنيف 
م��ن��ذ ع��ه��د �مل��وؤ���س�����س وح���ت���ى ه��ذ� 
�أن م��ا تقدمه  �إل��ى  �ل��ي��وم، م�سري� 
�حل���ك���وم���ة م����ن  خ���دم���ة عظيمة 
ل��ل��ح��رم��ني �ل�����س��ري��ف��ني ول��ك��اف��ة 
�مل�سلمني وللمو�طنني، و�نتهاجها 
ملبد� �مل�ساو�ة و�لعدل و�الإخاء بني 
حتقيق  يف  �أ���س��ه��م  �ملجتمع  �أف����ر�د 
�ستى  الأرق������ام ج���ب���ارة يف  �مل��م��ل��ك��ة 
و�ل�سياحة  كال�سناعة  �مل���ج���االت 

و�لتعليم و�ل�سحة.
و�أ�ساف: »��ساأل �هلل �أن يحفظ 
لهذ� �لوطن �ملعطاء مليكه �ملفدى 
ي��دمي  و�أن  �الأم�����ني،  ع��ه��ده  وويل 
�الأم��ن و�الأم���ان و�أن تبقى بلدي 
�ساخمة يف م�ساف �لدول �ملتقدمة 
بعزم وقوة وتكاتف �أبنائها وبناتها 
�ل�سورة  لت�سحيح  �سويا  و�لعمل 
�ل�سعودية وت�سويقها  �لغربية عن 
جيد� ملا فيها من خري�ت كثرية«.

وطن العطاء
بدوره �أو�سح طالب ق�سم �العلم 
و�الت�����س��ال ع��ب��د �ل��رح��م��ن ب��ه��ر�ن 
�أن���ه ي��وم��ا بعد ي��وم ي���زد�د �لفخر 
و�ل��������والء ل���ه���ذ� �ل����وط����ن �مل��ج��ي��د 
وحتى  �لتوحيد  فجر  ب��زوغ  فمنذ 
ع�����س��ر �ل��ت��ج��دي��د و�ل��ن��ه�����س��ة �ن��ا 
ف���رق���ة  �ل���ع�������س���ري���ن يف  ه�����اذي�����ن 
و���س��ت��ات و�ل��ك��ب��ري مي��ل��ك �ل�سغري 
و�لكثري  �لفقري  ي�ستعبد  و�لغني 
م�����ن �ل���������س����رك����ي����ات و�ل����وث����ن����ي����ات 
و�ل���ب���دع و�خل����ر�ف����ات  ح��ت��ى ج��اء 
ع�سر  و�لتجديد  �لنه�سة  ع�سر 
ومبنجز�تنا  ب��ه  �ف��ت��خ��رن��ا  ل��ط��امل��ا 
�ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل 
تقدم ع�سكري و �مني و�خر تقدم 

تعليمي و�جناز�ت �سحية.
فنحن نعي�س باقت�ساد مزدهر 
ي����ر�ه وي��ح�����س��ه ك��ل م��ن يعي�س يف 
هذه �لبلد �ملباركةفبلدنا عازمة 
ع��ل��ى ت��ق��وي��ة �ق��ت�����س��اده��ا و�ل�����س��ري 
ل��ي��ك��ون ر�ف����د� ق��وي��ا ت�ستطيع  ب��ه 
�ن  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملمملكة 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ل��ي�����س��اه��م يف زي����ادة 
�ل��ب��لد يف خمتلف  وت��ط��ور  تنمية 
�مل����ج����االت،  وه���و م��ا���س��ي��ج��ع��ل��ن��ا يف 

م�ساف �لدول �ملتقدمة.
�ل��ت�����س��ع��ني  ب�����لدي خ����لل  �ن 
مر�حل  عا�ست  م�ست  �لتي  عاما 
تتجاوزها  �ن  ��ستطاعت  خمتلفة 
ح����ت����ى ������س����ب����ح����ن����ا م������ن �ل��������دول 
�ل��ع�����س��ري��ن �الك�����رب �ق���ت�������س���اد� يف 
�ل��ع��امل �ج��م��ع و����ش��ب��ح��ن��ا بف�شل 
وم��ق��در�ت��ن��ا  ب�سعبنا  ث��م  �هلل  م��ن 
يف  ت�ساهم  عظيمة  نه�سة  نحقق 
�يجاد حياة كرمية لكل من يعي�س 

يف هذه �لبلد �نه وطن �لعطاء.

طالبنا
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وقعت �سركة نيوم )�مل�ستقبل �جلديد(  
يف نهاية �سهر ذي �حلجة �ملا�سي  عقد�ً 
�لر�ئدة  �لعاملية  �الإن�����س��اء�ت  �سركة  مع 
و�إد�رة  وت���ط���وي���ر  ل��ت�����س��م��ي��م  »ب���ك���ت���ل« 
�لرئي�سية  �لتحتية  �لبنية  م�سروعات 
ب���امل�������س���روع �ال����س���ت���ث���م���اري �ل���ت���ج���اري 
�ل�سناعي �سمال غربي �ململكة �لعربية 
�الأحمر  �لبحر  �ساحل  على  �ل�سعودية 
و�ملطل على خليج �لعقبة، و�لتي تتمثل 
يف بنية حتتية متكاملة ومنظومة تنّقل 
متقدمة،  تت�سم بكفاءة عالية، وت�سمل 
ج��م��ي��ع �مل���ر�ف���ق �خل��دم��ي��ة �مل�����س��اح��ب��ة 
نيوم  م���دن  ب��ني  ب��ك��ل �سل�سة  ل��ل��رب��ط، 

�الإدر�كية �ملقرر �إن�سائها.
وبني رئي�س �سركة نيوم �لتنفيذي 
�مل��ه��ن��د���س ن��ظ��م��ي �ل��ن�����س��ر �أن م�����س��روع 
�أك��ر  ي��ك��ون  ���س��وف  �جل��دي��د  �مل�ستقبل 
�مل�������ش���روع���ات يف �ل����ع����امل ت����ط����ور�ً م��ن 
�لناحية �لفنية و�لتقنية، حيث �أن نيوم 
تبني �قت�ساد�ً وجمتمعاً موجهني نحو 
�سياغة  �إل���ى  �سعيها  �سمن  �مل�ستقبل 
و�ق����ع ج��دي��د ل��ل��ب�����س��ري��ة ي�����س��م��ل م��دن��اً 
ببنية حتتية  م��ت��ط��ورة مت��ت��از  �إدر�ك���ي���ة 
ذك���ي���ة وم�����س��ت��د�م��ة ت�����س��ت��م��د ط��اق��ت��ه��ا 
معي�سة  لتوفري  متجددة  م�سادر  م��ن 
��ستثنائية  ويف ذ�ت �ل�سياق ذكر نظمي 
»بكتل«  ل�سركة  �لعقد  منحت  نيوم  �أن 
و  �مل�������س���روع  الإد�رة  ت��ن��ف��ي��ذي  ك��م��دي��ر 
�ملتخ�س�سة  �ل�سركة  �ستعمل  مبوجبه 
ع���ل���ى ت����وف����ري خ���دم���ات���ه���ا وخ���رب�ت���ه���ا 
�أح���دث  وتنفيذ  تخطيط  يف  �ل��و����س��ع��ة 
م�سروعات �سبكات �لنقل �ملتقدمة على 
�إل��ى  م�شتوى �ل��ع��امل و �أك��رثه��ا ت��ط��ور�ً 
جانب �لكثري من �مل�سروعات �الأخرى.

�ل�سركات  م��ن  بكتل  �سركة  وت��ع��د 
�لر�ئدة حيث �سبق و�ساهمت  يف �إن�ساء 
ن��ف��ق �ل���ق���ن���اة �ل�����ذي ي���رب���ط ف��رن�����س��ا و 
بريطانيا و هو �أحد �أ�سخم �مل�سروعات 

�لهند�سية يف �لقرن �ملا�سي.
تنفيذ  �إيل  بكتل   �سركة  وت�سعى 
�سيتم  �ل���ذي  �لنقل  منظومة  م�����س��روع 
ع���ل���ى ن���ح���و ي���غ���ط���ي م����و�ق����ع م���ت���ع���ددة 
ليتما�شى  ؛  ن��ي��وم  يف  م��ت��ز�م��ن  ب�شكل 
م����ع ط���م���وح���ات���ه���ا ل��ت��ج��ه��ي��ز �مل��ن��ط��ق��ة 
�ملدنية  �لتجهيز�ت  و  �لتقنيات  باأحدث 
�حل�������س���ري���ة ل���ت���ق���دمي من�������وذج ح���ي���اة 
��ستثنائي لل�سكان و�لزو�ر و�مل�ستثمرين 
، ويف نف�س �لوقت �حلفاظ على �لبيئة 
نيوم  منطقة  بها  حتظى  �لتي  �لغنية 
، و����س���وف ت���ك���ون �مل�����دن �الإدر�ك�����ي�����ة يف 
�ملدن  من  �لقادم  للجيل  منوذجاً  نيوم 
تقنياً  م��ع��ززة  جمتمعات  وه��ي  �لذكية 

وم�ستد�مة رقمياً.
وك���ان���ت  ���س��رك��ة ن��ي��وم ق���د �أر���س��ت 
م��ع جمموعة   �ملا�سي  يوليو  ع��ق��د�ً  يف 
stc �لوطنية  لتطوير �لبنية �لتحتية 
يف م��دن��ه��ا م���ن خ����لل ب���ن���اء وت�����س��غ��ي��ل 
�سبكة �جليل �خلام�س ، كما �أنه  دخلت  
يف ���س��ر�ك��ة م��ع ���س��رك��ة �إي����ر ب��رودك��ت�����س 
ب����اور ب��ق��ي��م��ة 5 م���ل���ي���ار�ت دوالر  و�أك�����و 
الإنتاج  �لعامل  يف  م�شروع  �أك��ر  الإن�شاء 
�ل���ه���ي���دروج���ني و�الأم����ون����ي����ا ب��ط��ري��ق��ة 
�سيكون  �ل��ذي  للبيئة  و�سديقة  نظيفة 

جاهز�ً للت�سغيل يف عام 2025 م. 
�لن�سر  نظمي  �ملهند�س  و�أو���س��ح  
�أن  ن��ي��وم   ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وتعزيز  تن�سيق  �إل��ى  تهدف  �التفاقية 

نيوم .... خطواتنا الثابتة نحو المستقبل
توقيع عقد مع شركة بكتل العالمية لتصميم وتطوير البنية التحتية لمشروع المستقبل الجديد

�ل���ت���ع���اون ب���ني �جل���ان���ب���ني يف جم���االت 
�ل��ط��اق��ة ع��م��وم��اً ، و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة 
�إلى  باالإ�سافة   ، �خل�سو�س  وج��ه  على 
مر�حل  وتطبيق  �ل��ه��ي��دروج��ني  �إن��ت��اج 
�القت�ساد �لد�ئري للكربون و �البتكار 
يف  �ال�سطناعي  �ل��ذك��اء  و  �لتطوير  و 
�ململكة  �أن  �إيل  م�سري�ً   ، �لطاقة  قطاع 
ت�����س��ع��ى م����ن خ�����لل وروؤي����ت����ه����ا 2030 
�ال���س��ت��ف��ادة م��ن �مل����و�رد �مل��ت��ج��ددة مثل 
�ل��ط��اق��ة �ل�����س��م�����س��ي��ة ، وط���اق���ة �ل��ري��اح 
 ، وغريها  �لكهربائية  �لطاقة  لتوليد 
ومو�سحاً �أن خادم �حلرمني �ل�سريفني 
ق��د ب���ني  جم���االت �ل��ت��ع��اون ب��ني وز�رة 
�لطاقة و�سركة نيوم  حيث �أنها �ست�سمل 
جو�نب ع��دة،  ذكر منها ت�سكيل مزيج 
�لطاقة  وم�سروعات   ، �لكهرباء  الإنتاج 
�مل���ت���ج���ددة ، و �ال���س��ت��ف��ادة م���ن ب��ر�م��ج 
ودعم  �لطاقة  لكفاءة  �ل�سعودي  �ملركز 
م�سروعات �ل�سبكة �لكهربائية و بنيتها 
�لربنامج  ق��و�ع��د  وتطبيق   ، �لتحتية 
�مل��ح��ل��ي يف قطاع  ل��ل��م��ح��ت��وى  �ل��وط��ن��ي 
�لطاقة ، و �الإ�سهام يف برنامج ��ستد�مة 
�لهيدروكربونية،  �مل���و�د  على  �لطلب 
وت��ط��ب��ي��ق �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �الق��ت�����س��اد 

�لد�ئري للكربون.
�ملهند�س  �سكر  ح��دي��ث��ه  خ��ت��ام  ويف 
ن���ظ���م���ي �ل����ن���������س����ر خ���������ادم �حل����رم����ني 
�الأم��ني  ع��ه��ده  ويل  و�سمو  �ل�سريفني 
على دعمهما �ملتو��سل ل�سركة وم�سروع 
�ل��دع��م يحّفز  �ن ه���ذ�  ، م���وؤك���د�ً  ن��ي��وم 
لتحقيق  �ل��دوؤوب  �ل�سعي  على  �جلميع 

�هد�ف روؤية �ململكة 2030.
 جتدر �الإ���س��ارة �أن��ه قبل ثلث 
�شنو�ت  ؛ وحت��دي��د�ً يف �ل��ر�ب��ع من 
�أع���ل���ن ويل  ه����  ل���ع���ام 1439  ���س��ف��ر 
�لعهد �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
عبد�لعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد 
�إط��لق م�سروع نيوم  �آل �سعود عن 
�جل���دي���د(  )�مل�����س��ت��ق��ب��ل   NEOM
�ل�سناعي  �ل��ت��ج��اري  �ال���س��ت��ث��م��اري 
�ل������ذي ي���ق���ع يف �ل�������س���م���ال �ل��غ��رب��ي 
على  �ل�سعودية  �لعربية  للمملكة 
على  ومطل  �الأحمر  �لبحر  �ساحل 
�ساأنه  م��ن  و�ل����ذي   ، �لعقبة  خليج 
تنطلق  �ل��ت��ط��ور  ع��ج��ل��ة  ي��ج��ع��ل  �أن 
ب�سكل �أ�سرع، وياأتي  �مل�سروع  �سمن 
للمملكة  �مل�ستقبلية  �ل��روؤي��ة  �إط���ار 
�لعربية �ل�سعودية روؤية 2030 �لتي 
بتحقيقها تتحول �ململكة �لى منوذج 
ع��امل��ي ر�ئ����د يف خم��ت��ل��ف �مل��ج��االت، 
وكان  ويل �لعهد �سرح يف �العلن 
عن �مل�سروع �أنه  �سيتم �لرتكيز �لى 
ت�سع ق��ط��اع��ات ����س��ت��ث��م��اري��ة،  وه��ي 
مب�ستقبل  �مل��خ��ت�����س��ة،  �ل��ق��ط��اع��ات 
�حل�����������س�����ارة �الن���������س����ان����ي����ة  وه�����ي، 
�ل��ط��اق��ة، �مل��ي��اه ، �ل���غ���ذ�ء،  �ل��ع��ل��وم 
�لتقنية �لرقمية، �الإعلم و�الإنتاج 
�لت�سنيع  �ل��رتف��ي��ه،  �الإع����لم����ي،  
�مل����ت����ط����ور،  وم�����س��ت��ق��ب��ل �مل��ع��ي�����س��ة، 
�قت�سادي  حمرك  �مل�سروع  ويعترب 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة و�ل����ع����امل �أج����م����ع؛ فهو 
و�لنمو  �القت�سادي  للتنوع  م�سجع 
�لعديد  �أنه �سيوفر  و�لتطور، وكما 

من فر�س �لعمل.
نيوم ذو موقع    كما يعد م�سروع 
ي��ق��ع يف منطقة  ف��ه��و  �إ����س���رت�ت���ي���ج���ي،  
جغر�فية ��ستثنائية متنوع �لت�ساري�س 
، مبا فيها  �سهول وجبال �ساهقة على 
�أن درجات �حلر�رة  �رتفاع 2500م، كما 
تقل عن �ملناطق �ملحيطة ب� 10 درجات 
�لعقبة  ع��ل��ى خليج  ي��ط��ل  ك��م��ا  م��ئ��وي��ة، 

�سو�حل  �الأحمر، وميتد  على  و�لبحر 
�إ�سافة   ، م��ن 450ك���م  �أك��ر  تزيد على 
�إيل �ل��ع��دي��د م��ن �جل����زر، ك��م��ا �أن����ه له 
�أن م��ا يقارب  �إذ  م��وق��ع جت���اري م��ه��م؛ 
عرب  مت��ر  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  م��ن   ،٪10
�لبحر �الأحمر، وي�سم �مل�سروع  �أف�سل 
�لعامل،  م�شتوى  على  �ملائية  �لتقنيات 
وحتظى بفر�س �ال�ستفادة من م�سادر 
مائية غري حمدودة، و�لى جانب ذلك 
�لتكاليف  منخف�سة  م�����س��ادر  وج����ود  
ميزة  ي�شيف  مم��ا  �مل��ت��ج��ددة؛  للطاقة 
تناف�سية يف هذ� �ملجال �حليوي، ومن 

�أن ت�سبح م�سدر�ً عاملياً  �أهد�ف نيوم 
وتخزينها،   �ملائية  �لطاقة  الإن��ت��اج 

وم���رك���ز�ً ر�ئ�����د�ً يف حت��ل��ي��ة �مل��ي��اه 
له  �ملخطط  م��ن  و  وتنقيتها،  
����س��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة 

بن�سبة 100% يف حتلية �ملياه؛ 
ل�����س��م��ان خ��ف�����س �ن��ب��ع��اث��ات 
�لى  �ل��ك��رب��ون  �أك�سيد  ث��اين 
�ل�������س���ف���ر،  ي�������س���اف �إل��ي��ه��ا 
جت��ن��ب ت�����س��ري��ف �أي م��و�د 
حفاظ  م�سرة  خملفات  �أو 
ع���ل���ى �ل���ب���ي���ئ���ة �مل���ح���ي���ط���ة،  
وك�����ذل�����ك م�����ن �الأه���������د�ف 
م���ع���اجل���ة م����ي����اه �ل�������س���رف 

�ل�����س��ح��ي ت��ول��ي��د �ل��ط��اق��ة، 
وحت����وي����ل����ه����ا �ل�������ى �أ�����س����م����دة 

�ملياه وتنقيتها  ،و�إعادة تدوير 
مياه  الإع��ادت��ه��ا  ك��ام��ل؛  ب�شكل 

�سمن  ذلك  وياأتي   ، ري �ساحلة 
م���������س����روع  �ل���ت���خ���ل�������س م����ن م��ي��اه 

�ل�سرف �ل�سحي بطريقة م�ستد�مة 
، و�ال�ستفادة باأكرب �سكل منها،  كما �أن 
�ستكون  �مل�سروع  يف  �ملياه  توزيع  �سبكة 
�لتحتية،   �لبنية  بالكامل عرب  مت�سلة 
ل�سمان  و�لذكاء  بالتطور  متتاز  �لتي 
، وبهذ�  �حلد �الأدن��ى من فقد�ن �ملياه 
يحتذى  عاملياً  �أمنوذجاً  نيوم  �ست�سبح 
�مل��ي��اه  تنقية  �ب��ت��ك��ار�ت  ب���ه،  يف طليعة 

وحتليتها من خلل �أنظمة منوذجية، 
�لى  �ملياه  من  مثايل  ب�سكل  معا  تعمل 
�مل�سمار  ذ�ت  ويف  �ل��ط��اق��ة،  م�ستقبل 
ي��ح��ت��وي �مل�������س���روع ع��ل��ى ن���ظ���ام ط��اق��ة 

�أن   حيث  ي�ساهى،  ال  متجددة 
ذ�ت  �مل�����س��روع  منطقة 

مناخية  طبيعة 
م�����س��اع��دة 

لتوليد �لطاقة �ملتجددة، ويرجع ذلك 
�إيل  �إ�سعاعات �ل�سم�س �لقوية ، و�سرعة 
�لرياح، ف�سيتم بناء �أنظمة تعتمد على 
�ل��������ط��������اق��������ة 

�س�ستم  ك��م��ا   ،٪100 بن�سبة  �مل��ت��ج��ددة 
تطوير �سبكة نقل وتوزيع ذكية جمهزة 
باأحدث �لتقنيات، و�ستو��سل �سعيها يف 
ذ�ت  �لنظيفة  �لطاقة  قطاعات  قيادة 

�ال�ستهلك �ملرتفع.
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فضاءات

شوق يحيى،
رزان العكاسي

و�لذي  �الأحمر  �لبحر  يعد م�سروع 
مت �الإعلن عنه يف 31 يوليو 201٧ 
من قبل ويل �لعهد �الأم��ري حممد 
�لعزيز م�سروع  �سلمان بن عبد  بن 
طموحا  �الأك��ر  �لفاخرة  �ل�سياحة 
يف �ل���ع���امل؛ ح��ي��ث ي�����ش��م �أرخ��ب��ي��ال 
جزيرة   90 م��ن  �أك���ر  على  يحتوي 
�إلى طبيعة خلبة،  باالإ�سافة  بكر، 
خامدة،  وبر�كني  و�أخ��ادي��د،  وجبال 
من  جمموعة  و�سيوفر  و���س��ح��ر�ء، 
�ل���ت���ج���ارب �حل�����س��ري��ة و�ل���ف���ري���دة 
ل��ل�����س��ي��اح �ل���ق���ادم���ني م����ن خم��ت��ل��ف 

�أنحاء �لعامل.

90 جزيرة
ب�������د�أ �ل���ع���م���ل ع���ل���ى �مل���رح���ل���ة �الأول�������ى 
وت��ب��ل��غ   ،2019 ف���رب�ي���ر  يف  ل��ل��م�����س��روع 
�ألف   34 ح��و�يل  له  �الإجمالية  �مل�ساحة 
من  �أك���ر  ويت�سمن  م��رب��ع  م��رت  كيلو 
90 جزيرة طبيعية بني منطقتي �أملج 
و�لوجه، وال يحتاج �لزو�ر �إلى تاأ�سرية 
دخ����ول ���ش��ع��ودي��ة؛ ح��ي��ث �أن �الأن��ظ��م��ة 
�أنظمة  �ملطبقة يف �مل�سروع تختلف عن 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية.

كنوز خفية
و�إل������ى ج���ان���ب �مل�������س���روع ت��ق��ع �آث����ار 
بجمالها  متتاز  �لتي  �سالح  مد�ئن 
�ل��ع��م��ر�ين و�أه��م��ي��ت��ه��ا �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�لكبرية،  كما �ستتاح للزو�ر على بعد 
دقائق قليلة من �ل�ساطئ �لرئي�سي 
فر�سة �لتعرف على �لكنوز �خلفية 
يف منطقة م�سروع »�لبحر �الأحمر« 
وي�������س���م���ل ذل�����ك حم��م��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لنباتية  �حل��ي��اة  ت��ن��وع  ال�ستك�ساف 
و�سيتمكن  �ملنطقة،  يف  و�حليو�نية 
ه������و�ة �مل���غ���ام���رة م����ن �ل��ت��ن��ق��ل ب��ني 
بجو�ر  �لو�قعة  �خلاملة  �ل��رب�ك��ني 
�لغو�س  وع�����س��اق  �مل�����س��روع  منطقة 
�ملرجانية  �ل�سعاب  ��ستك�ساف  م��ن 

�لوفرية يف �ملياه �ملحيطة به.

مشروع »البحر األحمر«.. 
كنوز خفية وفرص 
استثمارية

فرص استثمارية
ت��ط��وي��ر 22  �إل����ى   �مل�����س��روع  وي�سعى 
جزيرة من �أ�سل 90،  و�ن�ساء مطار 
خم�����س�����س ل���وج���ه���ة  �مل�������س���روع مع 
مر��س خم�س�س لليخوت، و3 �آالف 
غرفة فندقية مع مر�فقها ومر�فق 
�سكنية وترفيهية ينتهي �لعمل بها 

يف �ملرحلة �الأولى من �مل�سروع.
��ستحد�ث  �إل��ى  �مل�سروع  يهدف  كما 
�أك���ر م��ن ٧0 �أل���ف فر�سة ع��م��ل، وج��ذب 
ن��ح��و م��ل��ي��ون ���س��ائ��ح ���س��ن��وي��ا، و�مل�����س��اه��م��ة 
ب��اإ���س��اف��ة 22 م��ل��ي��ار ري����ال ���س��ع��ودي �إل���ى 
�لناجت �ملحلي للمملكة، وذلك من خلل 
�إيجاد فر�س ��ستثمارية للقطاع �خلا�س، 
وت��ط��وي��ر ق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ة، �إ���س��اف��ة �إل��ى 
�ل��رت�ث  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �لبيئة  حماية 

�لثقايف و�حل�ساري للمملكة.

شركة البحر االحمر
وت���ع���ن���ى ����س���رك���ة �ل���ب���ح���ر �الأح���م���ر 
للتطوير بتطوير منطقة �مل�سروع 
�سياحية  وج���ه���ة  �إل�����ى  وحت��وي��ل��ه��ا 
ف���اخ���رة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����د�ر �ل��ع��ام، 
و�ل�سياح  �ملنطقة،  �أه��ايل  يقدرها 
من جميع �أنحاء �لعامل، وجمتمع 

�الأعمال �لدويل على حد �سو�ء.
وت���ل���ت���زم �ل�������س���رك���ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
�لتنمية  جمال  يف  �لدولية  �ملعايري 
�مل�ستد�مة وحماية �لبيئة �لطبيعية 
خ����لل ج��م��ي��ع م���ر�ح���ل �ل��ت��ط��وي��ر 
�ب����ت����د�ء م����ن م���رح���ل���ة �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
و�الإن���������س����اء، و����س���وال �إل�����ى م��رح��ل��ة 
و�ستعمل   �لوجهة،  و�إد�رة  �لت�سغيل 
على ت�سخري مو�ردها �لفريدة �لتي 
تتميز بها لعقد �سر�كات �قت�سادية 
م���ع م��وؤ���س�����س��ات ع��امل��ي��ة يف جم���االت 
�ل�����س��ي��اف��ة و�ل��ف��ن��دق��ة و�ل��رتف��ي��ه، 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م��ر�ف��ق  وت��ط��وي��ر 
�لطرق  �سبكة  مثل  �مل�سروع  ملنطقة 

و�ملر�فق �لعامة.

تنوع بيولوجي
ح��ر���س��ت ���س��رك��ة �ل��ب��ح��ر �الأح���م���ر 

ق��در  �أق�����س��ى  �ت��ب��اع  ع��ل��ى  للتطوير 
�مل�سروع  ت��اأث��ري  لقيا�س  �ل��دق��ة  م��ن 
�لبيئة قبل وبعد �النتهاء من  على 
مر�حل تنفيذ �مل�سروع، و��ستخدمت 

يف ذلك �أ�سلوب �مل�سح �لبحري.
وت�������س���ت���ه���دف �خل����ط����ة �مل���ع���دة 
ت�سل  بن�سبة  �سافية  زي��ادة  حتقيق 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي  �ل��ت��ن��وع  �إل����ى 30٪ يف 
خ���لل �ل��ع��ق��دي��ن �مل��ق��ب��ل��ني، بهدف 

تعزيز �لنظام �لبيئي وتنميته.
�بتكار  �إل���ى  �ل�����س��رك��ة  ت�سعى  ك��م��ا 
ح��ل��ول ت��ق��ن��ي��ة م��ت��ط��ورة مت��ك��ن��ه��ا من 
جمال  يف  �مللحة  �لتحديات  مو�جهة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������س���ت���د�م���ة، ح���ي���ث ت��ل��ت��زم 
ب��ان��ت��ه��اج ���س��ي��ا���س��ة �الع���ت���م���اد �ل��ك��ام��ل 
ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة يف �ل��وج��ه��ة، 
وب��ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ي��ا���س��ات ح��ظ��ر ����س��ت��خ��د�م 
�ملو�د �لبل�ستيكية غري �لقابلة الإعادة 
�لتدوير، ومنع ردم �لنفايات يف �ملوقع، 

وعدم �لت�سريف يف مياه �لبحر.

نظام إداري ذكي
للم�سروع  �ل��ع��ام  �ملخطط  وي��رت��ك��ز 
الإد�رة  ذك�����ي  �إد�ري  ن����ظ����ام  ع���ل���ى 
�مل��ن��ت��ج��ع��ات �ل�����س��ي��اح��ي��ة يف �ل��وج��ه��ة 
و�ل�������ذي ي���دع���م جم���م���وع���ة ك��ب��رية 
�مل�سممة  و�خل��دم��ات  �ملنتجات  من 

�ل�������س���ي���اح يف ق���ط���اع  ال����س���ت���ق���ط���اب 
يف  ي�ساعد  كما  �لفاخرة،  �ل�سياحة 
ل�سمان متتعهم  �ل��زو�ر  ع��دد  �إد�رة 
�أثناء  بتجربة خالية من �الزدح��ام 

زيارتهم للوجهة.

حفاظ على البيئة
لعبت عملية �لتخطيط �مل�ساحي 
�سركة  بها  قامت  �لتي  �لبحري 
�ل����ب����ح����ر �الأح�������م�������ر ل���ل���ت���ط���وي���ر 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج���ام���ع���ة �مل��ل��ك 
دور�  و�لتقنية،  للعلوم  �هلل  عبد 
�الأويل  �لت�سور  �إجن���از  يف  مهما 
ل��ل��م��خ��ط��ط �ل�����ع�����ام، ح���ي���ث م��ن 
�ملتوقع حتقيق ن�سبة ��ستفادة يف 
عن  تزيد  �لبيئة  على  �ملحافظة 

30٪ من �لقيم �حلالية.
�لبيئية  �مل�ست�سعر�ت  و�ستقوم 
�لتي مت و�سعها يف �لوجهة مبر�قبة 
ور�سد �لتاأثري �لبيئي، و�لعمل على 

توفري �لتغذية �لر�جعة للمياه.

طاقة متجددة
وت�����س��ع��ى ���س��رك��ة �ل��ب��ح��ر �الأح���م���ر 
ل��ل��ت��ط��وي��ر �إل������ى �ن���ت���ه���اج ���س��ي��ا���س��ة 
�الع���ت���م���اد �ل���ك���ام���ل ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة 
 ،٪100 بن�سبة  �لوجهة  يف  �ملتجددة 

وع����دم رب��ط��ه��ا ب�����س��ب��ك��ة �ل��ك��ه��رب��اء. 
كل  وت��خ��زي��ن  بتوليد  �ستقوم   كما 
با�ستخد�م  ط��اق��ة  م��ن  حتتاجه  م��ا 

�ملو�رد �ملتجددة فقط.

مستجدات المشروع
ب�������د�أت ����س���رك���ة �ل���ب���ح���ر �الأح���م���ر 
ل��ل��ت��ط��وي��ر �أع����م����ال �الإن�������س���اء يف 
�الأولية لتطوير م�سروع  �ملرحلة 
�ل��ب��ح��ر �الأح���م���ر وف����ق �مل��خ��ط��ط 
ومعايري  ملقايي�س  �خلا�سع  �لعام 

�ل���ت���خ���ط���ي���ط و�ل����ت����ط����وي����ر، 
وت�����ع�����م�����ل �ل���������س����رك����ة 

ح��ال��ي��ا ع��ل��ى و���س��ع 
باأ�سماء  ق��ائ��م��ة 

ين  مل�ستثمر �
و�ل�������س���رك���اء 

�ل��ر�غ��ب��ني 
يف 

�ل����ع����م����ل ع����ل����ى حت���ق���ي���ق �أه��������د�ف 
�مل�سروع.

و���س��ي��ت��م حت���دي���ث م�����س��ت��ج��د�ت 
خطوة  تطويره  وم��ر�ح��ل  �مل�سروع 
�ل�سركة  موقع  خ��لل  من  بخطوة 

�اللكرتوين.
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مجلس الجامعة يقر 
في جلسته الثانية 
1442ه� الئحة سياسة 
تعارض المصالح 
لمنسوبي الجامعة

�جلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  ر�أ����س 
�الأ����س���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ف���ال���ح بن 
عن  نيابة  �ل�سلمي  �هلل  رج���اء 
�لتعليم  وزي��ر  �ملعايل  �ساحب 
�الج����ت����م����اع �ل�����ث�����اين مل��ج��ل�����س 
�جل����ام����ع����ة ل���ل���ع���ام �جل���ام���ع���ي 
1442ه������� �ل����ذي ُع��ق��د م���وؤخ���ًر� 
با�ستخد�م تقنية �الت�سال عن 
ب��ع��د، وذل����ك ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة 
���س��وؤون  ملجل�س  �ل��ع��ام  �الأم����ني 
�جلامعات �لدكتور حممد بن 
و�أع�ساء  �ل�سالح  عبد�لعزيز 

�ملجل�س.
و�أو������س�����ح وك���ي���ل �جل��ام��ع��ة 
ل���ل���در�����س���ات �ل���ع���ل���ي���ا و�ل��ب��ح��ث 

�لعلمي )�أمني �ملجل�س( �الأ�ستاذ 
عبد�لرحمن  بن  �سعد  �لدكتور 
�لعمري �أن �ملجل�س ناق�س عدًد� 
م���ن �مل���و����س���وع���ات �الأك���ادمي���ي���ة 
�ملهمة و�تخذ حيالها �لتو�سيات 
�ملجل�ض  �أو���ش��ى  حيث  �ملنا�شبة؛ 
بقبول   – تو�سياته  �سمن   –
ت������ربع خ������ريي ل����دع����م �أوق�������اف 
�جل���ام���ع���ة، و�إق���������ر�ر �ل��لئ��ح��ة 
ت��ع��ار���س  ل�سيا�سة  �لتنظيمية 
�مل�����س��ال��ح مل��ن�����س��وب��ي �جل��ام��ع��ة، 
و�مل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى �إ���س��اف��ة ع�سو 
ل��ل��ج��ن��ة �ل����د�ئ����م����ة ل��لب��ت��ع��اث 

و�لتدريب.

رئيس الجامعة وأمين 
عام غرفة أبها يبحثان 

تعزيز التعاون
�لتقى معايل رئي�س �جلامعة �الأ�ستاذ �لدكتور فالح بن رجاء �هلل �ل�سلمي 
�لتجارية  للغرفة  �ل��ع��ام  �الأم���ني  باأبها  �جلامعة  �إد�رة  مقر  يف  مبكتبه 

�ل�سناعية باأبها �لدكتور ريا�س بن �أحمد �آل عقر�ن.
وج���رى خ���لل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �سبل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون و�ل�����س��ر�ك��ة بني 
�جل��ام��ع��ة و�ل��غ��رف��ة �ل��ت��ج��اري��ة يف ع��دد م��ن �جل��و�ن��ب ك��م��ر�ك��ز �لبحوث 
�ملوجهة  �جل���دوى  در����س��ات  �إع���د�د  يف  �ملتخ�س�سة  �لب�سرية  و�ل��ك��ف��اء�ت 
لل�سباب و�الأ�سر �ملنتجة، �إ�سافة �إلى �لبحوث �لتي ميكن تطبيقها على 
خدمة  جم��ال  يف  للجامعة  �ملتميزة  �لن�ساطات  وك��ذل��ك  �ل��و�ق��ع  �أر����س 

�ملجتمع.
يذكر �أن هذ� �للقاء ياأتي يف �إطار �الهتمامات �مل�سرتكة بني جامعة 
�مللك خالد و�لغرفة �لتجارية �ل�سناعية باأبها و�لر�مية �إلى �الإ�سهام يف 
حتقيق �لتنمية �القت�سادية و�ملعرفية للمنطقة، يف �سوء مذكرة �لتعاون 

وعقد �ل�سر�كة �لقائم بني �جلامعة و�لغرفة.
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رئيس الجامعة يدشن عددًا من األعمال والمبادرات بفرع تهامة

من  أكثر  تسجل  بالجامعة  اإللكتروني  التعلم  عمادة 
13 ألف جلسة افتراضية خالل األسبوع الثالث من الفصل 

األول 1442ه� 
الجامعة تعلن أسماء 

الفائزين بمسابقة الخط 
العربي

ق������ام م����ع����ايل رئ���ي�������س �جل���ام���ع���ة 
رج��اء  ب��ن  فالح  �لدكتور  �الأ���س��ت��اذ 
�هلل �ل�سلمي بزيارة لفرع �جلامعة 
من  ع���دًد�  خللها  تفقد  بتهامة 

�لكليات و�ملقر�ت.
و�سملت �لزيارة م�سروع كلية 
�لعلوم و�الآد�ب برجال �أملع وكليات 
�مل���ج���م���ع �الأك�������ادمي�������ي ل��ل��ط��لب 
�لفرع  و�إد�رة  بتهامة  و�لطالبات 

و�لعياد�ت �لطبية.
ود�سن معايل رئي�س �جلامعة 
�الأعمال  ع��دًد� من  زيارته  خلل 
و�ملبادر�ت نفذتها �ل�سوؤون �لفنية 
�لت�سغيل  �إد�رة  يف  ممثلة  بالفرع 
و�ل�سيانة �سملت م�سروع حت�سني 
�لكليات  د�خل  �الأكادميية  �لبيئة 
يف م��رح��ل��ت��ه �ل��ث��ان��ي��ة وم�����س��روع 
�ل���ت�������س���ج���ري وم���������س����روع حت�����س��ني 

�ملد�خل و�ملوقع �لعام.
ك��م��ا ع��ق��د م��ع��ال��ي��ه ل���ق���اًء مع 
ع���دد م���ن م��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات 
خلله  ��ستمع  �مل�����س��رح  يف  �ل��ف��رع 
�إلى �أهم �الإجناز�ت و�الحتياجات 

و�لتطلعات.
من جانبه �سكر �مل�سرف �لعام 
على �لفرع �لدكتور �أحمد عاطف 
�جلامعة  رئي�س  معايل  �ل�سهري 
ع���ل���ى زي�����ارت�����ه م���ث���م���ًن���ا مل��ع��ال��ي��ه 

توجيهاته ودعمه �لد�ئم للفرع.

�الإلكرتوين  �لتعلم  عمادة  تو��سل 
ب����اجل����ام����ع����ة ت�����ق�����دمي خ���دم���ات���ه���ا 
�الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، ح����ي����ث �أظ����ه����رت 
�إح�������س���ائ���ي���ات �ل���ع���م���ادة ل��لأ���س��ب��وع 
�ل����ث����ال����ث م�����ن �ل�����در�������س�����ة ل���ل���ع���ام 
 2654 ت�سجيل  1442ه�����،  �جل��ام��ع��ي 
ع�سو هيئة تدري�س، و52140 طالًبا 
13202 جل�سة  �إلى  �إ�سافة  وطالبة، 

�فرت��سية.  
��ا  و�أظ���ه���رت �الإح�����س��ائ��ي��ة �أي�����سً
بح�سب مقايي�س نظام �إد�رة �لتعلم 
بالعمادة،  �الفرت��سية  و�لف�سول 
م�������س���ت���ف���ي���د�   534084 ح���������س����ور 
وم�ستفيدة، وكذلك ت�سجيل 1500٧ 

يف �لنظام.    
ف���ي���م���ا �أك���������د ع���م���ي���د �ل���ت���ع���ل���م 
�الإل����ك����رتوين ب��اجل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور 
ع��دًد�  �لعمادة  تقدمي  جبلي  نايف 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة �ملوجهة  �ل�����دور�ت  م��ن 
و�لطلب  �لتدري�س  هيئة  الأع�ساء 
و�ل���ط���ال���ب���ات، و�ل���ت���ي ���س��م��ل��ت دورة 
ت�����س��م��ي��م �مل����ح����ا�����س����ر�ت �مل�����س��ج��ل��ة 

��ستفاد منها 368 ع�سو  و�لتي 
ه���ي���ئ���ة ت����دري���������س، �إ����س���اف���ة 
 e-learning دورة  �إل�����ى 
و�ل��ت��ي   Practitioner
منها  �مل�ستفيدين  ع��دد  بلغ 

ت��دري�����س،  146 ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
��ا  الف��ًت��ا �إل���ى ح��ر���س �ل��ع��م��ادة �أي�����سً
حول  تثقيفية  دور�ت  تقدمي  على 
للطلب  �الإلكرتوين  �لتعلم  �آليات 

�أعلنت �جلامعة �أ�سماء �لفائزين مب�سابقة �خلط �لعربي، �لتي �نطلقت 
بن  ط��لل  بن  تركي  �الأم��ري  برعاية  �ملا�سي،  �لقعدة  ذي  �سهر  مطلع 
�أم���ري منطقة ع�����س��ري، ود���س��ن��ه��ا م��ع��ايل رئ��ي�����س �جلامعة  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، 
م�سروع  �سمن  وذل��ك  �ل�سلمي،  �هلل  رج��اء  ب��ن  فالح  �لدكتور  �الأ���س��ت��اذ 
»مبادرون«، و�لتي ت�سم �سبعة فروع متثلت يف خط �لثلث، وخط �لثلث 

�جللي، وخط �لن�سخ، وخط �لرقعة، و�خلط �لكويف، وخط �لديو�ين.
وقد وجه عميد خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر باجلامعة �الأ�ستاذ 
�لدكتور عمر علو�ن عقيل �سكره ل�سمو �أمري منطقة ع�سري على رعايته 
تد�سينه  على  �جل��ام��ع��ة  رئي�س  مل��ع��ايل  ��ا  �أي�����سً �سكره  م��ق��دًم��ا  للم�سابقة، 

�مل�سابقة ودعمه ومتابعته.
�إلى �أن جو�ئز  كما هناأ عقيل �لفائزين و�لفائز�ت يف �مل�سابقة، الفًتا 
و�ملقيمني يف  �ملو�طنني  للفائزين من  ريال  �ألف   80 �إلى  و�سلت  �مل�سابقة 
ريال   5000 �ل��ف��روع  جميع  يف  �الأول  �ملركز  جائزة  �ستكون  حيث  �ململكة، 
 2000 �لثالثة  و�جل��ائ��زة  �سعودي،  ري��ال   3000 �لثانية  و�جل��ائ��زة  �سعودي، 
يف  و�ل�ساد�س  و�خلام�س  �لر�بع  للمر�كز  �جلو�ئز  و�ستكون  �سعودي،  ريال 
�أن موعد  �إلى  كل فرع عبارة عن جو�ئز ت�سجيعية ودروع تكرمي، م�سرًي� 

و�آلية حفل �لتكرمي �ستحدد يف وقت الحق.
هذ� وقد ن�سرت �جلامعة �أ�سماء �لفائزين على �لر�بط:

وعلى موقعها �الإلكرتوين وح�ساباتها �لر�سمية.

ت���ق���دمي  و�ل����ط����ال����ب����ات، ح���ي���ث مت 
�الأ����س���ب���وع  خ�����لل  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 
�ل����ث����ال����ث حت�����ت ع�����ن�����و�ن م����ه����ار�ت 
�الإل��ك��رتوين وبلغ ع��دد من  �لتعلم 
ط��ال��ب��ا   1829 م��ن��ه��ا  �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

وطالبة.  
ك��������ذل��������ك ق��������دم��������ت ع������م������ادة 
�ل����ت����ع����ل����م �الإل���������ك���������رتوين ���س��م��ن 
ج���ه���وده���ا يف �الأدل��������ة �الإر�����س����ادي����ة 
ت�ساميم   3 �الإل����ك����رتوين  ل��ل��ت��ع��ل��م 
و�لطالبات،  �إنفوجر�فيك للطلب 
ك����م����ا ب����ل����غ����ت ع��������دد �مل���������س����اه����د�ت 
لفيديوهات قناة متكني من بد�ية 
م�ساهدة،   ٧3196 �الأول  �الأ���س��ب��وع 

بو�قع 1952.4 �ساعة.   
يذكر �أن �لعمادة قدمت خلل 
�الأ����س���ب���وع �ل���ث���ال���ث خ���دم���ات دع��م 
فنيًّا  دع���ًم���ا   536 يف  مت��ث��ل��ت  ف��ن��ي 
�ل��ه��ات��ف، و336 ع��ن طريق  ع��رب 
خ��لل  م���ن  و26  �آب،  �ل���و�ت�������س 
مكتب �ل��ع��م��ادة، �إ���س��اف��ة �إل���ى ٧ 

وذلك  �إلكرتويّن،  بريد 

بو�قع 56٪ لدعم 
�ل���ت���دري�������س، و٪44  �أع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 

�إ�سافة  و�لطالبات،  �لطلب  لدعم 
�إلى 6 خدمات للدعم عرب برنامج 

 .zoom
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رئيس الجامعة يرعى حفل استقبال الطالب والطالبات المستجدين 
االفتراضي للعام الجامعي 1442ه� 

واالقتصاد  لألعمال  الجامعة  وكيل 
المعرفي يلتقي أمين عام غرفة أبها

رعى معايل رئي�س �جلامعة �الأ�ستاذ 
�لدكتور فالح بن رجاء �هلل �ل�سلمي 
، ح���ف���ل �ال����س���ت���ق���ب���ال �الف���رت�����س���ي 
�مل�ستجدين،  و�ل��ط��ال��ب��ات  ل��ل��ط��لب 
�ل�������ذي ن���ظ���م���ت���ه وك�����ال�����ة �جل���ام���ع���ة 
و�الأك��ادمي��ي��ة،  �لتعليمية  ل��ل�����س��وؤون 
�جلامعة  وك��لء  وم�ساركة  بح�سور 
وعمد�ء �لكليات و�لعماد�ت �مل�ساندة، 

وعدد من من�سوبي �جلامعة.  
و�ف���ت���ت���ح ر�ع�����ي �حل���ف���ل �ل��ل��ق��اء 
بكلمة ترحيبية رحب فيها بالطلب 
و�ل��ط��ال��ب��ات �مل�����س��ت��ج��دي��ن، م�����س��ي��ًد� 
ب��ج��ه��ود �ل����دول����ة و�ل���ق���ائ���م���ني على 
ق���ط���اع �ل��ت��ع��ل��ي��م وح���ر����س���ه���م ع��ل��ى 
مبا  �لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ����س��ت��م��ر�ر 
تتطلبه �ملرحلة، موؤكًد� خلل كلمته 
�الإل��ك��رتوين  �لتعليم  �أن  على  ا  �أي�سً
خياًر�  �أ�سبح  �جلائحة  ه��ذه  ظ��ل  يف 

��سرت�تيجًيا يف �مل�ستقبل. 
ك����م����ا �أك��������د �ل�������س���ل���م���ي ح���ر����س 
تقدمي  ع��ل��ى  ومن�سوبيها  �جل��ام��ع��ة 
ك������ل �ل������ع������ون و�ل�������دع�������م ل���ل���ط���لب 
�لنجاح  لتحقيق  وذل��ك  و�لطالبات، 
�مل���اأم���ول، م��ت��م��ن��ًي��ا جل��م��ي��ع �ل��ط��لب 
��ا ح��اف��ل  و�ل��ط��ال��ب��ات ع���اًم���ا ج��ام��ع��يًّ
�سكره  وم��ق��دًم��ا  و�ل��ن��ج��اح،  بالتقدم 

و�ساهمت  نظمت  �لتي  �جلهات  لكل 
يف �إقامة هذ� �للقاء.

ك����ذل����ك ه����ن����اأ وك����ي����ل �جل���ام���ع���ة 
و�الأك���ادمي���ي���ة  �لتعليمية  ل��ل�����س��وؤون 
ب��ن حممد  �ل��دك��ت��ور �سعد  �الأ���س��ت��اذ 
دع�����ج�����م �ل������ط������لب و�ل����ط����ال����ب����ات 
�جل��دي��د،  �ل��ع��ام  ببد�ية  �مل�ستجدين 
�جلامعية  �ملرحلة  عن  نبذة  مقدًما 
وما تتطلبه من جد و�جتهاد و�إبد�ع 
و�بتكار، م�سرًي� خلل كلمته �إلى �أن 
�الأدو�ر  م��ن  �لعديد  تقدم  �جلامعة 
و�لطالبات  �لطلب  حياة  يف  �ملهمة 

�أكادمييًّا و�جتماعيًّا. 
ه��ن��اك  �أن  دع����ج����م  �ب�����ن  وب�����ني 
�ل��ط��لب  ���س��ن��دوق  يقدمها  م��ب��ادرة 
بعمادة �سوؤون �لطلب بالتعاون مع 
�لكليات تتمثل يف تقدمي �إعانة على 
ملن  �آيل  حا�سب  �أو  ذك��ي  جهاز  �سر�ء 
و�لطالبات،  �لطلب  من  يحتاجها 
ل��لإ���س��ه��ام يف م��و����س��ل��ة ه����ذ� �ل��ع��ام 
وذلك  �ملعروفة،  بظروفه  �جلامعي 
م���ن خ����لل �ل���ت���و�����س���ل م���ع ع��م��د�ء 
�شروط  ملطابقة  �لكليات  وعميد�ت 
ت���ق���دمي �ل�����ع�����ون، ر�ج�����ًي�����ا ل��ل��ج��م��ي��ع 

�لتوفيق و�ل�سد�د. 
���ا ه���ن���اأت وك��ي��ل��ة �جل��ام��ع��ة  �أي�������سً

�لدكتور  �الأ�ستاذ  �لطالبات  ل�سوؤون 
خ��ل��ود �أب��وم��ل��ح��ة، و�مل�������س���رف �ل��ع��ام 
�لدكتور  بتهامة  على فرع �جلامعة 
�ل�سهري �لطلب  �أحمد بن عاطف 
يف  بقبولهم  �مل�ستجدين  و�لطالبات 
بان�سمامهم،  م��رح��ب��ني  �جل��ام��ع��ة، 
وم����وؤك����دي����ن �����س���ت���ع���د�د �جل���ام���ع���ة 
ل��ه��م يف �ستى  �ل���ع���ون  ل��ت��ق��دمي ك���ل 

�ملجاالت. 
ت���ق���دمي  �حل����ف����ل  خ�������لل  ومت 
ع��ر���س م��رئ��ي مل���ب���ادرة »�آم�����ن« �لتي 
د���س��ن��ه��ا م���ع���ايل رئ���ي�������س �جل��ام��ع��ة 
م���وؤخ���ًر�، و�ل����ذي ت��ن��اول ع����دًد� من 
�ل��ن�����س��ائ��ح و�الإج���������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة 
�إ�سافة  ك��ورون��ا،  جلائحة  للت�سدي 

�إل��ى عر�س مرئي �آخ��ر مت 
من خلله تقدمي نبذة 
�جلامعة  ع��ن  تعريفية 
وم����ر�ف����ق����ه����ا وك����ذل����ك 

�خل��������دم��������ات �ل����ط����لب����ي����ة 
و�ملجتمعية �لتي تقوم عليها. 

تقدمي  ��ا  �أي�����سً �حلفل  وت�سمن 
�مل�ساندة  �لعماد�ت  عمد�ء  من  عدد 
�ل��ع��لق��ة  ذ�ت  �الإد�ر�ت  وم���دي���ري 
بالطلب و�لطالبات نبذة تعريفية 
عن جهاتهم و�خلدمات �لتي ميكن 

ل���لأع���م���ال  �جل���ام���ع���ة  وك���ي���ل  ز�ر 
و�الق����ت���������س����اد �مل�����ع�����ريف �الأ�����س����ت����اذ 
�إبر�هيم  �لدكتور عبد�للطيف بن 
�لغرفة  �لثلثاء  �ليوم  �حلديثي 
�لتجارية �ل�سناعية باأبها، و�لتقى 
ريا�س  �لدكتور  �لغرفة  عام  �أمني 

�آل عقر�ن.
و�ط������ل������ع �حل�����دي�����ث�����ي خ����لل 
�ل����زي����ارة ع��ل��ى ح��ا���س��ن��ة �الأع���م���ال 
ب��ال��غ��رف��ة ك��م��ا ����س��ت��م��ع �إل����ى ���س��رح 
حول �حلا�سنة وجهودها يف تعزيز 
�الب���ت���ك���ار و�الإب����������د�ع و�خل����دم����ات 
�ل���ت���ي ت���وف���ره���ا ل�������رو�د �الأع����م����ال 

و�الآد�ب  �لعلوم  كلية  تنظم  �ل�سلمي،  �هلل  رج��اء  بن  فالح  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �جلامعة  رئي�س  معايل  برعاية 
ا للمعلمني  بظهر�ن �جلنوب، بالتعاون مع عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر برناجًما تدريبيًّا تربويًّ

و�ملعلمات، وذلك عن ُبعد ملدة �أ�سبوع، �عتباًر� من يوم �الأحد �ل� 3 �سفر . 
�لربنامج  �أن  �لو�دعي  �أحمد  بن  م�سفر  �لدكتور  �جلنوب  بظهر�ن  و�الآد�ب  �لعلوم  كلية  عميد  و�أو�سح 
�لتدريبي ي�سم عدًد� من �لدور�ت �لتدريبية �ملتخ�س�سة، وذلك مب�ساركة نخبة من من�سوبي و�أع�ساء هيئة 
�مل�سوؤولية  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لعام،  �لتعليم  من�سوبي  ي�ستهدف  �لربنامج  �أن  �إل��ى  الفًتا  باجلامعة،  �لتدري�س 

�الجتماعية للجامعة.
ا  وقّدم �لو�دعي �سكره ملعايل رئي�س �جلامعة على رعايته للربنامج ودعمه �مل�ستمر، مقدًما �سكره �أي�سً
لعمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر على تعاونها يف تنفيذ دور�ت �لربنامج، وجميع �أع�ساء ومن�سوبي 

�جلامعة �مل�ساركني يف �لتقدمي و�إد�رة �للقاء�ت �خلا�سة بالربنامج. 
فيما �أكد عميد عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر �الأ�ستاذ �لدكتور عمر علو�ن عقيل حر�س �لعمادة 
على تقدمي كل ما يخدم جمتمع �لتعليم �لعام و�جلامعي، وباالأخ�س يف ظل ظروف جائحة كورونا �لتي 
تتطلب ت�سافر �جلهود لتقدمي كل ما ي�سهم يف تقدم وتطور �لعملية �لتعليمية و�لرقي بالطلب و�لطالبات 

يف جميع مر�حل �لتعليم. 
وي�سم �لربنامج �لتدريبي 5 دور�ت تدريبية بو�قع دورة تدريبية يوميًّا ملدة �أ�سبوع، وتاأتي دورة »�ملهار�ت 
�لرتبوية يف �إد�رة �لتعليم عن بعد« لع�سو هيئة �لتدري�س باجلامعة �لدكتور خ�سر�ن بن عبد�هلل �ل�سهيمي 
نايف بن حممد جبلي  �لدكتور  باجلامعة  �الإلكرتوين  �لتعلم  دورة مقدمة من عميد  يليها  يف مقدمتها، 
بعنو�ن »�البتكار يف �لتعليم �الإلكرتوين«، كذلك تتناول ثالث دور�ت �لربنامج �لتدريبية دورة »�ليدويات يف 

تعليم �لريا�سيات« لوكيل عمادة �لتطوير �الأكادميي و�جلودة �لدكتور �سامي بن م�سبح �ل�سهري. 
كذلك يقدم ع�سو هيئة �لتدري�س بكلية �لرتبية �الأ�ستاذ �لدكتور عبد�لعزيز بن �سعيد �لهاجري ر�بع 
�لتعليمية«،  �ملوؤ�س�سات  يف  �الأزم��ات  الإد�رة  �لتطبيقية  »�ملمار�سات  عنو�ن  حتت  �لتدريبية  �لربنامج  دور�ت 
ويختتم �لربنامج �لتدريبي دور�ته بدورة �مل�سرف على وحدة �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت باجلامعة �لدكتور �أحمد 

بن علي �ل�سغري »�ال�سرت�تيجيات �الأ�سا�سية للتدري�س �لفعال«. 
يذكر �أن �إد�رة لقاء�ت �لدور�ت �لتدريبية حتظى مب�ساركة نخبة من من�سوبي و�أع�ساء هيئة �لتدري�س 
باجلامعة، و�ستنطلق طيلة �أيام �الأ�سبوع �لتدريبي يف متام �ل�ساعة �ل� 8:30 حتى �ل� 10:30 م�ساًء، كما �سيتم 

توزيع �سهاد�ت معتمدة للح�سور.

�ملبدعة  �الأفكار  و�أ�سحاب  �ل�سباب 
�أفكارهم  تطوير  على  مل�ساعدتهم 
وم�ساريعهم، تل ذلك �جتماع مت 
ف��ي��ه ب��ح��ث ع���دد م��ن �مل��و���س��وع��ات 

ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك.
ه �حلديثي بالدعم �لذي  ون��وَّ
حت��ظ��ى ب���ه ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د، 
وم���ا ت��ول��ي��ه �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة – 
و�هتمام  عناية  – من  �هلل  �أيدها 
و�لبحثية  �الأك��ادمي��ي��ة  ب��ال��رب�م��ج 
�لتي تقدمها �جلامعة مما مكنها 
�لقيام بدورها وم�ساركتها يف  من 
�ل��ت��ح��ول نحو �الق��ت�����س��اد �مل��ع��ريف، 

�إل��ى  ت�سعى  �جل��ام��ع��ة  �أن  م�سيًفا 
وبحثية  تعليمية  من�سات  توفري 
مهمة للمناق�سة وتبادل �خلرب�ت 
حا�سنة  ل��دع��م  �ملبتكرة  و�ل����روؤى 

�الأعمال يف غرفة �أبها.
ه���ذ� وق���د ح�����س��ر �ل��ل��ق��اء من 
�جل���ام���ع���ة م���دي���ر م���رك���ز �مل��وه��ب��ة 
و�الإب��د�ع وريادة �الأعمال �لدكتور 
حم���م���د �مل���غ���رب���ي ووك����ي����ل �مل���رك���ز 
حممد  �لدكتور  �البتكار  ل�سوؤون 
�ل��ف��ي��ف��ي ووك���ي���ل �مل���رك���ز ل�����س��وؤون 
ري�������ادة �الأع�����م�����ال �ل���دك���ت���ور ع��ل��ي 

�ل�سهري.

علوم وآداب ظهران الجنوب 
وخدمة المجتمع بالجامعة 

تنظمان برنامجا لتطوير قدرات 
منسوبي التعليم العام 

ل��ل��ط��لب و�ل���ط���ال���ب���ات �ال���س��ت��ف��ادة 
�أ�سئلة  على  �الإج��اب��ة  وكذلك  منها، 
و�لطالبات  �ل��ط��لب  و��ستف�سار�ت 

�مل�ستجدين. 
�ل�سحب  مت  �حل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 

ع���ل���ى ع�����دد م����ن �جل�����و�ئ�����ز �ل��ت��ي 
مت��ث��ل��ت يف ب���اق���ات �����س���رت�ك���ات 

 KKUx لدور�ت عرب من�سة
ل��ل��ح�����س��ور م����ن �ل���ط���لب 

و�لطالبات.
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�أطلقت عمادة �سوؤون �لطلب يف �جلامعة ممثلة يف 
وكالتها ل�سوؤون �لطالبات فعاليات ملتقى �لطالبة 
�جل��ام��ع��ي��ة ع��ن ب��ع��د، وي�����س��م ع����دد�ً م��ن �ل��ل��ق��اء�ت 
�لتعريفية، و�جلل�سات �الإر�سادية، �إ�سافة �إلى دور�ت 

تطويرية، وعدد من �لتجارب و�خلرب�ت. 
وق���د ح��ظ��ي �مل��ل��ت��ق��ى ب��رع��اي��ة وك��ي��ل��ة �جل��ام��ع��ة 
ل�سوؤون �لطالبات �الأ�ستاذ �لدكتور خلود بنت �سعد 
ي�ستهدف  �مللتقى  ه��ذ�  �أن  بّينت  و�ل��ت��ي  ملحة،  �أب��و 
طالبات �جلامعة مبن فيهن �لطالبات �مل�ستجد�ت، 
ب��ن��اء وت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��ن يف  وذل���ك للم�ساهمة يف 
بالعام  �جلامعة  طالبات  مهنئة  �لعلمية،  حياتهن 

�جلامعي ومرحبة بامل�ستجد�ت. 
كما �أو�سحت �أبو ملحة �أن �جلامعة تعمل على 
�إيجاد بيئة تعليمية جادة وجاذبة وممتعة، م�سرية 
�إلى �أن �لطالبات �سريكات �مل�سرية وحليفات �لنجاح، 
���س��اك��رة م���ع���ايل رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة وف���ري���ق �ل��ع��م��ل 
�لطالبات  ل�سوؤون  �ل��ط��لب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  بوكالة 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ن يف ت��ق��دمي ك��ل م��ا ي��خ��دم �ل��ط��لب 

و�لطالبات وتطورهم. 

من  ع��دد  بعر�س  �مللتقى  فعاليات  ب���د�أت  فيما 
�لطلبية  �الأن�سطة  يف  �ملميزة  �لطالبات  جت���ارب 
�ملركزية  بالنو�دي  �لكليات، مروًر�  بدًء� من نو�دي 
و�ن��ت��ه��اء ب���رب�م���ج �ل��وك��ال��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ك��ربى 
�لعمادة  ب��وك��االت  ذل��ك تعريف  �أع��ق��ب  ب��اجل��ام��ع��ة، 
وم���ر�ك���زه���ا و�إد�ر�ت����ه����ا و�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة منها 
��ستف�سار�ت  على  بالرد  �للقاء  و�ختتم  للطالبات، 

�لطالبات. 
�إقامة وتنفيذ هذ� �مللتقى مع  هذ� وي�سارك يف 
�خلدمات  وكالة  �لطالبات،  ل�سوؤون  �لعمادة  وكالة 
�لطالبات،  ب�سطر  �لريا�سية  و�الأن�سطة  �لطلبية 
ومركز �لتوجيه و�الإر�ساد، ومركز �الأ�سخا�س ذوي 

�الإعاقة، و�إد�رة �سندوق �لطلب. 
يذكر �أن �أبرز �أهد�ف ملتقى �لطالبة �جلامعية 
بعمادة  �مل�����س��ت��ج��د�ت  �ل��ط��ال��ب��ات  ت��ع��ري��ف  يف  تتمثل 
���س��وؤون �ل��ط��لب ووك��االت��ه��ا وم��ر�ك��زه��ا و�خل��دم��ات 
�مل��ق��دم��ة م��ن��ه��ا، �إ���س��اف��ة �إل����ى �ل��ت��ع��ري��ف ب��االأن��دي��ة 
�ل��ط��لب��ي��ة وت�����س��ج��ي��ع �ل���ط���ال���ب���ات ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

�الأن�سطة �لطلبية.

�لدكتور فالح  �الأ�ستاذ   رعى معايل رئي�س �جلامعة 
�ف��رت����س��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  �ل�سلمي  �هلل  رج���اء  ب��ن 
مدير  قدمها  �مل�سافة"  �لقيمة  "�سريبة  ب��ع��ن��و�ن 
�لعامة  بالهيئة  �مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  عمليات 
�الأ�ستاذ  للهيئة  �لر�سمي  و�ملتحدث  و�لدخل،  للزكاة 
�لعامة  �الإد�رة  م��ن  بتنظيم  وذل��ك  �حل��رب��ي،  حمود 
�جلامعة  وك��ال��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لقانونية  ل��ل�����س��وؤون 
ل���لأع���م���ال و�الق���ت�������س���اد �مل����ع����ريف، وب��ح�����س��ور وك��ي��ل 
�جل��ام��ع��ة ل���لأع���م���ال و�الق��ت�����س��اد �مل���ع���ريف �الأ���س��ت��اذ 
من�سوبي  من  وعدد  �حلديثي  عبد�للطيف  �لدكتور 

�جلامعة. 
وتناولت �لدورة عدًد� من �ملحاور كان من �أبرزها 
و�سرح  لل�سريبة،  �لت�سريعي  �الإط��ار  ملحة عامة عن 
لتطبيق  �ال�ستعد�د  ومتطلبات  �لت�سجيل  متطلبات 
�ل�سريبية،  �ل��ف��و�ت��ري  �إ����س���د�ر  و�آل���ي���ات  �ل�����س��ري��ب��ة، 
�ل�سريبية، وحاالت عملية  �الإق��ر�ر�ت  و�آلية تقدمي 

لتقدمي �الإقر�ر. 
�ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  ع��ل��ى  �ل���ع���ام  �مل�����س��رف  و�أو����س���ح 
هذه  �أن  �لهجري  علي  �لدكتور  �لقانونية  لل�سوؤون 
�لقا�سية  �لعليا  للتوجيهات  ��ستجابة  تاأتي  �ل��دورة 
بتطبيق  �حل��ك��وم��ي��ة  �الأج����ه����زة  �ل����ت����ز�م  ب�������س���رورة 
�لتنفيذية  والئحته  �مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  نظام 
و�ال�ستفادة من معلومات و�أفكار �ملخت�سني بالهيئة 

�لعامة للزكاة و�لدخل مثمًنا ح�سور ورعاية معايل 
رئي�س �جلامعة �الأ�ستاذ �لدكتور فالح بن رجاء �هلل 
�ساأنه  من  ما  لكل  �لد�ئم  ودعمه  وحر�سه  �ل�سلمي 
�الرتقاء باأد�ء من�سوبي �جلامعة ليتمكنو� من �إجناز 

�ملهام �ملنوطة بهم بكل مهنية و�حرت�فية.
هذ� وقد �أثرى �حل�سور �لدورة با�ستف�سار�تهم 
وت���ف���اع���ل���ه���م وخ������رج������و� ب�����اإج�����اب�����ات ل���ل���ع���دي���د م��ن 

�ال�ستف�سار�ت �ملهمة يف هذ� �ل�سياق.

فعاليات  تطلق  بالجامعة  الطالب  شؤون 
برعاية معالي الرئيس الجامعة تنظم دورة ملتقى الطالبة الجامعية االفتراضي

تدريبية في »ضريبة القيمة المضافة«

رئيس الجامعة يرعى حفل تكريم شركاء نجاح شؤون الطالب 
للعام الماضي 

�الأ�ستاذ  �جلامعة  رئي�س  معايل  رعى 
�ل�سلمي  �هلل  رج��اء  بن  فالح  �لدكتور 
���س��وؤون �لطلب  ت��ك��رمي ع��م��ادة  حفل 
ب��اجل��ام��ع��ة ل�����س��رك��اء �ل���ن���ج���اح ل��ل��ع��ام 
�جل���ام���ع���ي �مل���ا����س���ي 1441ه���������، وذل���ك 
ب��ح�����س��ور وك����لء �جل��ام��ع��ة، وممثلي 

�جلهات �لد�عمة الأن�سطة �لعمادة. 
�ل��ت��ك��رمي �سكر  ب��د�ي��ة ح��ف��ل  ويف 
معايل رئي�س �جلامعة �سركاء �لنجاح 
ورعايتهم  ودعمهم  م�ساهمتهم  على 
ل����ع����دد م�����ن ف����ع����ال����ي����ات وم������ب������ادر�ت 
�أن  وم���ن���ا����س���ط �جل����ام����ع����ة، م�����وؤك�����ًد� 
مع  �ملا�سي  �لعام  يف  �جلامعة  �سر�كة 
طلب  على  بالنفع  ع��ادت  جمتمعها 
��ستمر�ر  متمنًيا  �جلامعة،  وطالبات 
لعمادة  �سكره  ومقدًما  �لتعاون،  هذ� 
�سوؤون �لطلب على جهودها يف عقد 
�أن  ا  �أي�سً وم��وؤك��ًد�  �ملميزة،  �ل�سر�كات 
��ست�سعار  �إط��ار  ياأتي يف  �لتكرمي  هذ� 
�جلامعة الأهمية ما مت تقدميه خلل 

�لعام �ملا�سي.  
�لطلب  ���س��وؤون  عميد  �أك���د  كما 
�ل���دك���ت���ور ع���ب���د�هلل ب���ن م��ن�����س��ور �آل 
بني  �ل�����س��ر�ك��ات  �أن  كلمته  يف  ع�سيد 
�ل���ق���ط���اع���ات �حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����س���ة 
و�ملنظمات غري �لربحية ت�سهم ب�سكل 
و�لتفاعل  �لعلقات  توطيد  يف  كبري 
كذلك  وت��ع��زز  بينها،  فيما  و�لتكامل 
�ال���س��ت��ث��م��ار �الج��ت��م��اع��ي ك��م��ا مت من 
�سر�كات مع �سندوق �لطلب خلدمة 

طلب وطالبات �جلامعة. 
ك��ذل��ك ق����دم م��دي��ر �مل��ب��ي��ع��ات يف 
"با�سمح"  ب�سركة  �جلنوبية  �ملنطقة 
�ل��ق��ح��ط��اين كلمة  �الأ����س���ت���اذ حم��م��د 
�مل�����س��ارك��ني، و�ل��ت��ي �أك���د م��ن خللها 

�لتنمية  م�����س��رية  يف  �جل��ام��ع��ات  دور 
م�سيًد�  جم��ت��م��ع��ات��ه��ا،  يف  �مل�����س��ت��د�م��ة 
باإتاحة �جلامعة لل�سر�كات �ملجتمعية 
تقدمي  من  �لر�غبني  جميع  لتمكني 
يتمثل  م�ستد�م  وتنموي  حقيقي  دور 
يف بناء �الإن�سان، �ساكًر� معايل رئي�س 
تعاونهم  على  ومن�سوبيها  �جلامعة 
قدًما  للم�سي  �جل��ه��ود  ك��ل  وت�سخري 
يعدون  �ل��ذي��ن  و�لطالبات  بالطلب 

�أ�سا�س �ملجتمعات. 
و����س���م���ل �ل����ت����ك����رمي �مل���وؤ����س�������س���ات 
موؤ�س�سة  يف  متثلت  و�ل��ت��ي  �ل��د�ع��م��ة 
�حل��ب��ي��ب �خل��ريي��ة و�ل�����س��ي��خ ع��ل��ي بن 
ح�سن بن حمر�ن لقاء ما قدموه من 
�ملجتمع،  كليات  لطالبات  م��ايل  دع��م 
�جلميح  عبد�لعزيز  موؤ�س�سة  كذلك 
�خلريية وم�ست�سفى �أبها �خلا�س على 
�لطلبية،  �الأن��دي��ة  مللتقى  رعايتهما 
بن عبد�هلل  �إل��ى وقف حممد  �إ�سافة 
�جل��م��ي��ح ع��ل��ى دع���م ب��رن��ام��ج بو�سلة 
�لطاقات لقياديي �الأندية �لطلبية، 
برناجمها  يف  ممثلة  با�سمح  و�سركة 
"متقن" على دعم �لرب�مج �لتدريبية 
مبتكرة"  "حلول  وم��رك��ز  ب��ال��ع��م��ادة، 
بو�سلة  �لتدريبي  �لربنامج  لتنفيذه 

�لطاقات. 
�أن�������ه مت خ������لل �حل���ف���ل  ي����ذك����ر 
�����ا ت����ك����رمي �حل����ا�����س����ل����ني ع��ل��ى  �أي�����������سً
�لك�سفي  للتاأهيل  �ملتقدمة  �لدر��سة 
م���ن �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة، 
و�ل���ط���لب �حل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى �ل�����س��ارة 
�خل�سبية �لك�سفية، �إ�سافة �إلى تكرمي 
معلم �خلط �لعربي و�لفن �لت�سكيلي 
�لدين �سيد  �لدكتور �سيف  باجلامعة 

حممد مبنا�سبة نهاية خدمته. 
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�ساركت �جلامعة ممثلة يف كلية علوم �حلا�سب �الآيل 
حيث  �ال�سطناعي،  للذكاء  نيوم  حت��دي  مناف�سة  يف 
جميع  يف  �ملتميزين  و�لطالبات  �ل��ط��لب  تر�سيح  مت 
ذلك  و�سارك يف  �لتحدي،  للم�ساركة يف  �لكلية  �أق�سام 
تقنية  حلول  تقدمي  على  يعملون  وطالبة  طالًبا   13
�لذكاء  تقنيات  �إح��دى  �أ�سا�سي  ب�سكل  توظف  مبتكرة 
�ال�سطناعي للتغلب على �لتحديات �لتي قد تو�جهها 
مدينة نيوم يف 3 م�سار�ت خمتلفة وهي م�سار �لطاقة، 
فريق  كل  وُيطلب من  �لنقل،  وم�سار  �لرتفيه،  م�سار 
�لعمل على �ختيار فكرة مبتكرة  �لتحدي  م�سارك يف 
ت�ساهم يف حل حتديات نيوم، و�لبدء بتنفيذ �لنموذج 

�الأويل للحل �أو حماكاته.
�لدكتور  �الآيل  �حلا�سب  علوم  كلية  عميد  و�أ���س��اد 
وطالبات  ط��لب  بتمثيل  ق���روي  �آل  حممد  ب��ن  علي 
�ل��ك��ل��ي��ة �جل��ام��ع��ة يف �أك����ر م��ن ف��ري��ق ع��ل��ى م�ستوى 
نيوم،  حت��دي  يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  جامعات 
��ا �أن ف��ت��ح �ل��ب��اب ل��ل��ط��لب و�ل��ط��ال��ب��ات  و�أو����س���ح �أي�����سً
بناء  يف  و�إ�سر�كهم  �لتحديات  هذه  مثل  يف  للم�ساركة 
�مل��ه��ار�ت  م��ن  �لعديد  يك�سبهم  و�قعية  رقمية  ح��ل��ول 
من  وي��ط��ور  �لعمل  ل�سوق  دخ��ول��ه��م  قبل  �لتدريبية 

معرفتهم �لتقنية. 
ُيذكر �أن �لطلب و�لطالبات �مل�ساركني بالتحدي 
�سو�ل  م��ن  للتحدي  �الأول���ى  �ملرحلة  يف  �لعمل  ب���د�أو� 
�ملا�سي و��ستمر �لعمل ملدة �أكر من 3 �أ�سهر، �سيتاأهل 
 30 �حللول"  ع���ر����س  "مرحلة  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  م�ستوى  على  فقط  فريًقا 
للمناف�سة على �ملر�كز �لثلثة �الأولى لكل م�سار، ومن 
�ملقرر �أن يكون يوم �لتحدي هو يوم �الثنني �ملو�فق 14 
�سبتمرب 2020م تز�مًنا مع �إقامة �لقمة �لعاملية للذكاء 

�ال�سطناعي.

بالكلية،  �لتخ�س�سات  مبختلف  �لعليا  �لدر��سات  وطالبات  طلب  مع  �إلكرتونيًّا  لقاًء  باجلامعة  �لرتبية  كلية  نظمت 
وذلك بح�سور عميد �لكلية �الأ�ستاذ �لدكتور ثابت بن �سعيد �آل كحلن، ومب�ساركة عميد �سوؤون �ملكتبات �لدكتور عبد 

�هلل �آل نا�سر.
ومت خلل �للقاء �لذي �أد�ره وكيل �لكلية للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي �لدكتور مفرح �آل كردم تو�سيح �للو�ئح 
تقدمها  �لتي  �الإلكرتونية  �خلدمات  ��ستخد�م  عن  موجزة  نبذة  عر�س  مت  كما  �لعليا،  للدر��سات  �ملنظمة  و�الأنظمة 

�جلامعة، ومت �لتاأكيد على عدد من �ملحاور �لتي تخ�س �إعد�د �لر�سائل �لعلمية و�لتي تهم طالب �لدر��سات �لعليا.
ا مت خلل �للقاء تو�سيح �خلدمات �لتي تقدمها �ملكتبة �ملركزية باجلامعة، ويف نهاية �للقاء متت �الإجابة على  �أي�سً

��ستف�سار�ت �لطلب و�أ�سئلتهم.

الحاسب  علوم  كلية  وطالبات  طالب 
اآللي بالجامعة يشاركون في تحدي 

نيوم للذكاء االصطناعي

كلية التربية بالجامعة تنظم لقاًء 
إلكترونيا مع طالب الدراسات العليا

مشروع GoGeek بالجامعة يحصل على شهادة القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات 2020  

�الإد�رة  يف  ممثلة  �جلامعة  ح�سلت 
م��وؤخ��ًر�  �مل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  �ل��ع��ام��ة 
ملجتمع  �لعاملية  �لقمة  �سهادة  على 
�مل��ع��ل��وم��ات، وذل���ك م��ن ب��ني ج��ائ��زة 
�ململكة  ح�سدتها  متيز  �سهاد�ت  و٧ 
يف �لقمة، و�لتي متثلت يف مبادر�ت 

وم�ساريع عدد من �جلهات. 
وق����د ح�����س��ل��ت �جل���ام���ع���ة على 
فئة  عن  �لعاملية  �لقمة  من  �سهادة 
م�سروع  وذل��ك يف  �الإم��ك��ان��ات،  بناء 
�ملعلومات  لتقنية  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
ع��ن  ن��ت��ج��ت  و�ل����ت����ي   ،GoGeek
�ملعلومات  تقنية  عمل  فريق  جهود 
يف تطوير كفاء�ت جمتمع ع�سري يف 
جماالت برجمة تطبيقات �الأجهزة 
و�الألعاب  �لتقنية  و�ملن�سات  �لذكية 

�الإلكرتونية و�الأمن �ل�سيرب�ين.
�إد�رة  على  �لعام  �مل�سرف  و�أك��د 
تقنية �ملعلومات باجلامعة �لدكتور 
���س��ع��ادت��ه بح�سول  �ل�����س��ق��ر  حم��م��د 
�لقّيمة،  �ل�سهادة  �مل�سروع على هذه 
���س��اك��ًر� ك��ل م��ن ���س��اه��م يف �إجن��اح��ه 
�ل�����ذي يليق  ب��امل�����س��ت��وى  وظ����ه����وره 
ا  باململكة و�جلامعة، ومناف�سته �أي�سً

على �مل�ستوى �ملحلي و�لدويل. 
�نطلقة  �أن  �ل�سقر  و�أو���س��ح 
يف  ت��ت��م��ث��ل   GoGeek م�������س���روع 
خمت�س  تقني  مع�سكر  �أول  ع��ق��د 
وذل��ك  �لتقنية،  �ل���ق���در�ت  ب��ن��اء  يف 

منها  ��ستفاد  �أ�سابيع   4 م��دى  على 
12 �سابًّا و�سابة، و�أنتج �ملع�سكر بعد 
يف  عر�ست  تقنية  م�ساريع   6 ذل��ك 
بن�سخته  للمع�سكر  �خل��ت��ام  ل��ي��ل��ة 
�الأولى ثم تو�لت مبادر�ت �مل�سروع 
ل��ت�����س��م��ل �الأل�����ع�����اب �الإل���ك���رتون���ي���ة 
و�الأمن �ل�سيرب�ين وزيارة �ملد�ر�س 
ون�����س��ر �ل���وع���ي �ل��ت��ق��ن��ي وت���دري���ب 

�خلريجني.
 GoGeek م�����س��روع  �أن  ي��ذك��ر 
�ساهم يف بناء جمتمع تقني، د�عًما 
�لرقمي،  و�ل��ع��ط��اء  �لتطوع  ثقافة 
وع��ق��د �ل�����س��ر�ك��ات و�ال���س��ت��ف��ادة من 
بناء  جم���ال  يف  �ملختلفة  �خل����رب�ت 
�لقدر�ت �لرقمية وتنميتها، وتهيئة 

�لبيئة �لتقنية.

ً
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أحمد األسمري: 
دعم حكومتنا لمبتعثيها يثير اعجاب المبتعثين من دول أخرى

حنان البشري،
جوهرة الشهراني

 
�لتطوير  ب��رن��ام��ج  يف  �ملبتعث  �أ���س��اد 
�ملهني �لنوعي »خرب�ت« �لذي يعنى 
ب��ت��ط��وي��ر م���ه���ار�ت �مل��ع��ل��م��ني وزي����ادة 
خ���ربت���ه���م يف م�����د�ر������س وج���ام���ع���ات 
�ل������ع������امل  �أح������م������د ع����ب����د�ل����رح����م����ن 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ب��دع��م  �الأ���س��م��ري 
�ل�����س��ع��ودي��ة ل��ط��لب��ه��ا �مل��ب��ت��ع��ث��ني يف 
ك���اف���ة �أن����ح����اء �ل����ع����امل، وح��ر���ش��ه��ا 
ع��ل��ى ت��وف��ري �ل��ك��ث��ري م��ن �خل��دم��ات 
وت��ط��وي��ره��ا، و�ل��ت��ك��ف��ل مب�����س��اري��ف 

�ل�سكن و�لعلج و�لتنقل.
ت��ق��دم��ه  م����ا  �أن  �إل�������ى  م�������س���ري� 

يثري  للمبتعثني  دعم  من  �حلكومة 
تعجب �ملبتعثني من �لدول �الأخرى، 
بقيمة  ي�����س��ع��ره��م  ذل���ك  �أن  م���وؤك���د� 
�لنعم �لتي من �هلل بها على وطننا، 
على  �ل��ر���س��ي��دة  حكومتنا  وب��ح��ر���س 
�جلانب �لتعليمي ملو�طنيها وتذليل 

�لكثري من �ل�سعاب �أمامهم.

خبرات علمية واجتماعية
�لتي  �ل��ت��ج��ارب  �أن جم��م��وع��ة  �أك����د 
مرحلة  خ��لل  �ملبتعثني  يخو�سها 
من  �لكثري  لهم  ت�سيف  �الب��ت��ع��اث 
�أن����ه ال يعني  �إل����ى  �خل�����رب�ت الف��ت��ا 
�لعلمية فقط بل �خلرب�ت  �خلربة 
�الج��ت��م��اع��ي��ة �أي�����س��ا و�ل���ت���ي ت��دف��ع 
�مل��ب��ت��ع��ث �إل�����ى ت��غ��ي��ري �ل��ك��ث��ري من 
�الأف�����ك�����ار وم��ن��اق�����س��ة �ل���ع���دي���د م��ن 
�خلاطئة  �الأحكام  وت�سحيح  �الآر�ء، 
�ل��ذي  �ل��ب��ل��د  �أو جت���اه  نف�سه  جت���اه 

يدر�س به.

أهمية االستقرار النفسي
وك�سف باأن �حل�سول على �ال�ستقر�ر 
�البتعاث  مرحلة  بد�ية  يف  �لنف�سي 
ل��ي�����س ب��غ��اي��ة �ل�����س��ه��ول��ة ك��م��ا يظن 
�أول��ى  �أم�سى  ب��اأن��ه  م��وؤك��د�  �لبع�س، 
ميزوري  لوالية  و�سوله  عند  �أيامه 
ب����ال����والي����ات �مل���ت���ح���دة �الأم���ري���ك���ي���ة 
�سربينقفيلد  م��دي��ن��ة  يف  وحت��دي��د� 
�الأف�سل  �خل��ي��ار�ت  ع��ن  يف  �لبحث 
�إل��ى  م�سري�  و�مل��و����س��لت،  للم�سكن 
�جلهد  �لكثري من  يتطلب  ذل��ك  �أن 

و�لبحث �مل�ستمر.
»�ال����س���ت���ق���ر�ر  ق����ائ����ل:  و�أردف 

أحمد األسمري

�ل���ن���ف�������س���ي ي���ح���ف���ز ع���ل���ى �الإجن���������از، 
وي�����س��اع��د ع��ل��ى �ل��رتك��ي��ز �ل��در����س��ي 

و�لعملي«.

مميزات الشعب األمريكي
�لواليات  يف  �لعي�س  �أن  �إل��ى  ولفت 
يلحظ  جعله  �الأمريكية  �ملتحدة 
ع�����دة �أم�������ور ي��ت��م��ي��ز ب���ه���ا �ل�����س��ع��ب 
�الأم����ري����ك����ي م���ن���ه���ا ك��االب��ت�����س��ام��ة 
و�ل����رتح����ي����ب، و�مل�����ب�����ادرة ب��ت��ق��دمي 
�الع������ت������ذ�ر، وت���ق���دي���ره���م ل��ق��ي��م��ة 
�ل���وق���ت، و�حل���ر����س ع��ل��ى �الل��ت��ز�م 

باملو�عيد.
و�أ������س�����اف: »م����ن ج���ان���ب �آخ���ر 
�سغط  حت��ت  منهم  �لكثري  يعي�س 
�ل���ع���م���ل وق�����د ي���ع���م���ل���ون ل�����س��اع��ات 
�أك���ر من  يعملون يف  �أو  �إ���س��اف��ي��ة، 
وظيفة لك�سب خرب�ت جديدة، كما 
باالأنظمة  ملتزم  منهم  �لكثري  �أن 
�أ�سعر  يجعلني  وذل���ك  و�ل��ق��و�ن��ني 

باالأمان«.
و�أكد باأن �أكر ما �أثار �أعجابه 
�ل�سن  كبار  �الأمريكي هم  بال�سعب 
�ل���ذي���ن م��ه��م��ا ت��ق��دم��و� ب��ال�����س��ن ال 
ممار�سة  ع��ن  بالتوقف  ي�سمحون 
د�ئما  يبدون  يجعلهم  مما  �حلياة 

وكاأنهم الز�لو� �سغار بالعمر.
»م��ن خ��لل معاي�ستي  وق���ال: 
ل��ل�����س��ع��ب �الأم���ري���ك���ي ت��ي��ق��ن��ت ب���اأن 
�حل��ال هناك كما هو �حل��ال يف �أي 
دول���ة م��ن حيث �خ��ت��لف �ل��ع��اد�ت 
�ملرء  ي�ستطيع  ال  حيث  و�لتقاليد، 
ب�سفات  ك��ام��ل  �سعب  ع��ل��ى  �حل��ك��م 
م��ع��ي��ن��ة؛ ف��ه��ن��اك �خ��ت��الف م��ا بني 

���س��ك��ان �مل���دن �ل��ك��ب��رية و�ل�����س��غ��رية، 
و�أي���������س����ا �ل�����ق�����رى، و�أن�����ه�����م رغ���م 
�أنني وجدت تقبلهم  �إال  �ختلفهم 
الأد�ء  �إال  ي��ن��ظ��رون  وال  ل��ب��ع�����س، 
�ل�سخ�س خلل عمله، وال يهتمون 

بغري ذلك«.
تجربة االبتعاث

و�خ����ت����ت����م ح���دي���ث���ه ق�����ائ�����ل: »م���ن 
جتددها  هو  �حلياة  �أح���د�ث  جمال 
وت���ن���وع���ه���ا، ف��ل��و ك���ان���ت ع��ل��ى منط 

و�حد ل�سجر منها �لنا�س، وغلبهم 
�ل������رك������ود، وت���ث���اق���ل���و� �ل���ت���ج���دي���د، 
�الآن  �أخ���و����س���ه���ا  �ل���ت���ي  وجت���رب���ت���ي 

كمبتعث تعني يل �لكثري«.

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم
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إصدارات متنوعة لمكتبة الملك 
عهد  ترصد  العامة  عبدالعزيز 

الملك المؤسس وسيرته

قدم الدعم السكني ألكثر من 1.2 مليون أسرة ..
صندوق التنمية العقارية قصة تحول جديدة ترسم معالم التنمية بالمملكة

ت���ن���وع���ت �إ��������س�������د�ر�ت م���ك���ت���ب���ة �مل���ل���ك 
عبد�لعزيز �لعامة حول �مللك �ملوؤ�س�س، 
�آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �مللك 
�سعود »طيب �هلل ثر�ه« لت�سمل خمتلف 
من  ب�سخ�سيته  تتعلق  �لتي  �جلو�نب 
�لتاأ�سي�سية  ب��اأع��م��ال��ه  وت��ت��ع��ل��ق  ج��ه��ة، 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة م���ن ح��ي��ث و����س���ع �ل��ل��ب��ن��ات 
باملجاالت  و�اله��ت��م��ام  للدولة  �الأول���ى 
و�الجتماعية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 

و�لثقافية و�لتعليمية.
�لتقرير  ب��ه��ذه  �ملكتبة  وت�ستعر�س 
عبد�لعزيز  �مللك  ع��ن  مطبوعاتها  �أب���رز 
�ألفت  �لتي  و�لكتب  �لتاأ�سي�س،  ومرحلة 
�مللك  ع��ه��د  ل���ق���ر�ءة  ت��اري��خ��ي��ة  مبنهجية 
�مل���وؤ����س�������س، م���ن ج���و�ن���ب خم��ت��ل��ف��ة حيث 
�لكتب  من  ع��دد  برتجمة  �ملكتبة  �هتمت 
�الأج��ن��ب��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف �ل���ل���غ���ات، �ل��ت��ي 
ن��اق�����س��ت ���س��رية �مل��ل��ك �مل��وؤ���س�����س و�أع��م��ال��ه 
ومو�قفه �ل�سيا�سية من عدد من �لق�سايا 

�لعربية و�الإ�سلمية و�لدولية.
�أ�سدرتها  �لتي  �لكتب  �أب���رز  وم��ن 
– رحمه  عبد�لعزيز  �مللك  عن  �ملكتبة 
�ل�����س��ع��ر  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز يف  – �مل���ل���ك  �هلل 
�ل��ع��رب��ي �حل���دي���ث، �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
فهر�س  �نتقائية،  ببليوجر�فية  قائمة 
�ملخطوطات، �ل�سعر يف حا�سرة �ليمامة 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �ل��ع�����س��ر �الأم������وي، �ل���دور 
يف  �لبعثات  حت�سري  ملدر�سة  �ل��رتب��وي 
عبد�لعزيز  �مللك  عهد  يف  �ملكرمة  مكة 
�آل �سعود، �لرعاية �الجتماعية يف عهد 
عن  �لنادرة  �ملوؤلفات  عبد�لعزيز،  �مللك 

و�جل��زي��رة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
�ل����ع����رب����ي����ة، م���و����س���وع���ة ت�����اري�����خ �مل���ل���ك 
فهد  للدكتور  �لدبلوما�سي  عبد�لعزيز 
�مللك  و�آخ��ري��ن،  �ل�سماري  ع��ب��د�هلل  ب��ن 
مع  �لتعامل  و�إ�سرت�تيجية  عبد�لعزيز 
خملد  بنت  دالل  للدكتورة  �الأح����د�ث، 

�حلربي، ديو�ن �ملئوية.
ذك�����رى �ل��ت��وح��ي��د و�ل��ت��اأ���س��ي�����س، 
�ل�سبط  و�قع  زعنونة،  �أبو  الإ�سماعيل 
�ل��ب��ب��ل��ي��وج��ر�يف ل��لإن��ت��اج �ل��ف��ك��ري عن 
للدكتور  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  �مل��ل��ك 
����ش���امل ب���ن حم��م��د �ل�������ش���امل، و�إن�����ش��ان 
�جل�����زي�����رة الإب����ر�ه����ي����م ع����ب����ده، �مل��ل��ك 
للقائد  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ق��ائ��د: 
للدكتور  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  �مل��ل��ك 
يو�سف بن �إبر�هيم �ل�سلوم، �ملو��سلت 
يف �مل��م��ل��ك��ة وت���ط���وره���ا يف ع��ه��د �مل��ل��ك 
عبد�لعزيز للدكتور حممد بن عبد�هلل 
�ل�سحر�ء  ملك  �سعود  �ب��ن  �ل�سلمان، 
وكتاب:   Yves Besson تاأليف  من 
�ملجهولة  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��زي��رة  �سبه  يف 
�ل���ت���ط���ور   ،R.E.Cheesman ل 
�لعمر�ين ملدن �حلج و�مل�ساعر �ملقد�سة 
يف ع��ه��د �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ل��ل��دك��ت��ور 
ن��ا���س��ر ب��ن ع��ل��ي �حل���ارث���ي، �الأم����ن يف 
عهد �مللك عبد�لعزيز : تطوره و�آثاره، 
�لثعلي  عوي�س  بن  �إبر�هيم  للدكتور 
قال  »�أ�سد �جلزيرة  وكتاب:   ، �لعتيبي 

يل« ملحمد رفعت �ملحامي.
تناولت  �لتي  �ل��در����س��ات  وت��ع��ددت 
يف  و�أدو�ره  �مل���وؤ����س�������س  �مل����ل����ك  �����س����رية 

�ل�سيا�سية  �مل��ج��االت  خمتلف 
و�حل����رب����ي����ة و�الق���ت�������س���ادي���ة 
و�ل�������ع�������لق�������ات �ل������دول������ي������ة، 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، و�ل���دي���ن���ي���ة، 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، وه����ي در�����س���ات 
بحيث  مبكان  �ل�سمولية  من 
يف  �جل��و�ن��ب  خمتلف  تغطي 
عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  �سخ�سية 
ث��ر�ه  �هلل  – طيب  �سعود  �آل 
– وتعنى �لدر��سات بتحديد 

�لتطور�ت و�لتحوالت يف �سخ�سية 
�لريا�س  فتح  من  ب��دء�ً  �ملوؤ�س�س  �مللك 
�ململكة  تاأ�سي�س  حتى  1902م  �ل��ع��ام  يف 
�سبتمرب من  �ل�سعودية يف 23  �لعربية 
�لعام 1932م . ثم ر�سد مرحلة �لبناء 
و�لتطور حتى رحيله -رحمه �هلل- يف 

�لعام 1953م .
وي�����ربز �ل��ك��ت��اب �ل��ب��ب��ل��ي��وج��ر�يف: 
ق����ائ����م����ة   : ع�����ب�����د�ل�����ع�����زي�����ز  »�مل�������ل�������ك 
�أ�سدرته  ببليوجر�فية �نتقائية« �لذي 
�ملكتبة ج��و�ن��ب ك��ث��رية م��ن �ل��در����س��ات 
و�ل���ب���ح���وث و�مل����ق����االت �ل���ت���ي ت��ن��اول��ت 
هذه  تنوعت  وقد  �ملوؤ�س�س،  �مللك  حياة 
تناولت:  جماالت  ف�سملت:  �لدر��سات 
و�الأدب،  و�الإد�رة،  �لثقافية،  �الأح���و�ل 
و�القت�ساد، وتاأ�سي�س �ململكة، و�لتعليم، 
و�ل�����دع�����وة و�ل�������س���ري���ع���ة �الإ����س���لم���ي���ة، 
و�ل����رح����لت و�جل���غ���ر�ف���ي���ا، و�ل��رع��اي��ة 
�مللك  و�سخ�سية  و�ل��زر�ع��ة،  �ل�سحية 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، و�ل�������س���وؤون �ل��ع�����س��ك��ري��ة، 
و�ل����ع����لق����ات �خل����ارج����ي����ة، و�مل��ج��ت��م��ع 

و�مل��وؤمت��ر�ت 
و�مل����ع����اه����د�ت و�الت���ف���اق���ي���ات، و�ل��ن��ق��ل 

و�ملو��سلت.
ف��ال��ك��ت��اب مي��ث��ل ر�����س����ًد� جلميع 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �مل��ل��ك  مكتبة  تقتنيه  م��ا 
�أوعية معلومات  بالريا�س من  �لعامة 
�أو  لها علقة بتاريخ �مللك عبد�لعزيز 
بتاريخ �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وما 
�كتنفها من تطور�ت يف عهده – طيب 
ت��اري��خ هذ�  �إب����ر�ز  �هلل ث���ر�ه- حيث مت 
�لعربية  �ململكة  وت��اري��خ  �ل��ف��ذ  �ل��ق��ائ��د 
�ل�سعودية وتر�ثها �لوطني، يف )2381( 
ت�سجيلة ما بني كتب ودر��سات ووثائق 
�لكتاب  ه��ذ�  ويعد  جامعية،  ودر����س��ات 
م���ن �أو�����س����ع �ل��ك��ت��ب �ل��ب��ب��ل��ي��وج��ر�ف��ي��ة 
�إ�سد�ر� عن �سخ�سية �مللك عبد�لعزيز 
، حيث ير�سد بتوثيق �سامل هذ� �لكم 
مما  �لتاريخية،  �ل��وث��ائ��ق  م��ن  �ل��ه��ائ��ل 
�ململكة  بتاريخ  �ملعنية  �لدر��سات  يعزز 

وتر�ثها �لوطني.

�سعودية  �أ����س���رة  م��ل��ي��ون   1.2 م��ن  �أك����ر 
��ستفادت من �لدعم �ل�سكني �ملقدم من 
منذ  �ل��ع��ق��اري��ة  �لتنمية  ���س��ن��دوق  ق��ب��ل 
�أغ�سط�س  �سهر  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى  �إن�����س��ائ��ه 
م��دي��ن��ة   4٧00 م����ن  �أك������ر  يف  2020م، 

وحمافظة ومركز وهجرة باململكة.
عام  �أن�سئ  �ل���ذي  �ل�سندوق  ويحظى 
250مليون  حينها  بلغ  مال  بر�أ�س  1394ه��، 
حكومتنا  م��ن  م�ستمر  �سنوي  بدعم  ري���ال، 
�إلى 191  ر�أ���س ماله حالياً  �لر�سيدة لي�سل 
�أه��م �لقطاعات  مليار ري��ال، حيث يعد من 
�لتنموية ذ�ت �الأثر يف تعزيز م�سرية �لبناء 
ويف  �ململكة،  مناطق  خمتلف  يف  و�لتنمية 
ت��ع��زي��ز �ال���س��ت��ق��ر�ر �الج��ت��م��اع��ي وحت��ق��ي��ق 
�لرفاه �القت�سادي، �إذ ��ستفاد �ملو�طنون من 
و�زدي��اد  �مل��دن  �ت�ساع رقعه  و�أ�سهم يف  دعمه 
ع���دد �الأح���ي���اء �جل���دي���دة يف خم��ت��ل��ف �مل��دن 

وباأمناط بناء حديثة منوعة.
و�أ����ش���ه���م �ل�����ش��ن��دوق يف ر����ش���م م��ع��امل 
201٧م،  ع���ام  وح��ت��ى  �إن�����س��ائ��ه  م��ن��ذ  �لتنمية 
ب�����دع�����م م�����ن ح����ك����وم����ة خ���������ادم �حل����رم����ني 
�أربعة  م��دى  وعلى  مّكن  حيث  �ل�سريفني، 
�أ�سرة  �أل��ف  �أك��ر من 860  عقود من �لزمن 
 20 مبتو�سط  �ل�سكن  مت��ل��ك  م��ن  ���س��ع��ودي��ة 
�ل�سكان  �زدي��اد عدد  �أل��ف عقد �سنوياً، ومع 
و�رت���ف���اع ن�����س��ب��ة �ل�����س��ب��اب يف �مل��ج��ت��م��ع، ز�د 
�لعقارية  �ل��ق��رو���س  طلبات  على  �لتقدمي 
مم��ا �أوج����د ق��ائ��م��ة �ن��ت��ظ��ار ط��وي��ل��ة و�سلت 
�أ�سرة، وكان البد من حترك  �ألف  �إلى 480 

الإي���ج���اد ب���ر�م���ج �ق���ر�����س ج���دي���دة ت��و�ك��ب 
ت��ط��ل��ع��ات �مل��و�ط��ن��ني، وحت��ق��ق ل��ه��م �سرعة 
وكانت  �ل�سكن،  �حلمهم يف متلك  حتقيق 
ه��ذه مبثابة حت��دي��ات، �الأم���ر �ل��ذي تطلب 
من �ل�سندوق �لعقاري �أهمية تغيري روؤيته 
�مل�ستقبلية و�أولوياته ليبد�أ يف يونيو 201٧م 
رح��ل��ة ج��دي��دة يف �ل��دع��م �ل�����س��ك��ن��ي تهدف 
�إلى متكني �ملو�طنني من �ل�سكن بكل ي�سر 

و�سهولة ودون �نتظار .
حتتاج  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لتحديات  تلك  وم��ع 
�إلى عقود من �لزمن، و�أحقية �الأجيال �لقادمة 
لل�سكن، وتقلي�س قو�ئم �النتظار، و�لتعجيل يف 
منح �الأ�سر �لقرو�س �لعقارية لتاأمني �مل�سكن، 
�لعقاري  �لقر�س  برنامج  �إيجاد  �الأم��ر  تطلب 
�مل���دُع���وم، وم���ن ه��ن��ا ك��ان��ت �لنقلة �ل��ن��وع��ي��ة يف 
�سهر  يف  �ل��ع��ق��اري  �ل�����س��ن��دوق  ع��م��ل  منهجية 
تو�كب  ج��دي��دة  وبا�سرت�تيجية  201٧م  يونيو 
م�ستهدفات برنامج �الإ�سكان 2020 برفع ن�سبة 
�لى  ثم  �إلى 60٪ ومن  �ل�سعودية  �الأ�سر  متلك 

٧0 ٪ عام 2030 ح�سب روؤية �ململكة.
و�أعلن جمل�س �إد�رة �ل�سندوق �لعقاري 
�الإق���ر�����س  م��ن  ي��ون��ي��و 201٧م،  �ل��ت��ّح��ول يف 
�الإق��ر����س ع��ن ط��ري��ق �جلهات  �إل���ى  �ملبا�سر 
تلك  يف  �أولوياته  من  ك��ان  حيث  �لتمويلية، 
�ل��ف��رتة ت��ذل��ي��ل �مل��ع��وق��ات و�ل��ت��ح��دي��ات من 
�أج����ل مت��ك��ني �مل���و�ط���ن م���ن �حل�����س��ول على 
متويله �ل�سكني ، وجعل جتربته مميزة عرب 
تقدمي �أف�سل �خلدمات من خلل �خلدمات 

�الإلكرتونية ومر�كز خدمة �مل�ستفيدين.

وي���ه���دف ب��رن��ام��ج �ل��ق��ر���س �ل��ع��ق��اري 
�ملدُعوم �إلى توفري �لتمويل من قبل �جلهات 
�لتمويل،  �لبنوك وموؤ�س�سات  �لتمويلية من 
�لدعم  �شروط  عليهم  تنطبق  لتمكني ممن 
�إلى  ي�سل  مبلغ  على  �حل�سول  من  �ل�سكني 
بن�سبة ت�سل  �الأرب��اح  �ألف ريال مدعوم   500
ج��اه��زة،  �سكنية  وح���دة  ل�����س��ر�ء   ،٪100 �إل���ى 
وز�رة  م�ساريع  م��ن  �سكنية  وح���دة  ���س��ر�ء  �أو 

�الإ�سكان �أو �لبناء �لذ�تي.
وك�������ان م����ن م����وؤ�����س����ر�ت جن������اح ب���ر�م���ج 
�ل�سندوق �لعقاري ومبادر�ته �سمن منظومة 
من  �خلا�س  �لقطاع  مع  بال�سر�كة  �الإ�سكان 
�ل��ع��ق��اري��ني،  و�مل��ط��وري��ن  �لتمويلية  �جل��ه��ات 
تنظيم �سوق �لتمويل و�ل�سوق �لعقاري، حيث 
�سنت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي »�ساما« 
نظام  منها  �للزمة  و�لتنظيمات  �لت�سريعات 
�ل�سركة  تاأ�سي�س  مت  وكذلك  �لعقاري  �لرهن 
�ل�����س��ع��ودي��ة الإع�����ادة �ل��ت��م��وي��ل، مم��ا �أدى �إل��ى 
�رتفاع �سوق �لتمويل �لعقاري ثلثة �أ�سعاف 
�إل��ى  �إ���س��اف��ة  �أع��ل��ن��ت عنه »���س��ام��ا«،  ح�سب م��ا 
م��ن٧ ٪ يف  �لعقاري  �ل�سندوق  �رت��ف��اع ح�سة 
�إجمايل  من  2019م  نهاية   ٪  84 �إل��ى  201٧م 

�لقرو�س �لعقارية �ملدعومة.
وي�����ق�����دم �ل���������س����ن����دوق �ل����ع����دي����د م��ن 
�خل����دم����ات �الإل���ك���رتون���ي���ة �ل���ت���ي �أ���س��ه��م��ت 
يف م���رون���ة �إج�������ر�ء�ت �ل��ت��م��وي��ل �ل��ع��ق��اري 
�مل�����دع�����وم، ومت���ك���ني �مل����و�ط����ن م����ن �إن���ه���اء 
�إج��ر�ء�ت متويله عرب �أكر من 30 خدمة 
�لذكية  �لفروع  �إل��ى  باالإ�سافة  �إلكرتونية 

و�أج���ه���زة �خل���دم���ات �ل��ذ�ت��ي��ة، �ل��ت��ي تغني 
�مل�ستفيد من مر�جعة �لفروع �أو �ال�ستعانة 
�إج��ر�ء�ت��ه  �إن��ه��اء  م��ن  ومتكينه  باملوظفني 
يف �أي وقت بكل ي�سر و�سهولة دون �لتقيد 
�ل�سندوق  متيز  وب�سبب  و�ل��زم��ان،  باملكان 
يف تقدمي �خلدمات �الإلكرتونية حاز على 
�لرتتيب �الأول �سمن موؤ�سر »ي�سر« للربع 
�أف�����س��ل 15 جهة  ب��ني  م��ن  �ل��ث��اين 2019م 

حكومية يف قطاع �خلدمات.
وب�����ه�����دف �إث�����������ر�ء جت����رب����ة �مل����و�ط����ن 
م���ن خ���لل رح��ل��ة �حل�����س��ول ع��ل��ى �ل�سكن 
تطبيق  2018م  نهاية  يف  �ل�سندوق  �أط��ل��ق 
كنموذج  ي�سنف  �لعقاري" �لذي  "�مل�ست�سار 
ع��م��ل �إل���ك���رتوين ف��ري��د م��ن ن��وع��ه يب�سط 
وي�سهل �إجر�ء�ت �لتمويل للم�ستفيد، يقدم 
�لبنوك وموؤ�س�سات  5 خيار�ت متويلية من 
عالية  �إل��ك��رتون��ي��ة  عملية  �سمن  �لتمويل 
�ل�����دق�����ة ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ����س���ح���ة �ل���ب���ي���ان���ات 
�جلهات  ب��ني  تو�فرها  و�سرعة  و�ملعلومات 

�ملرتبطة يف �ملن�سة.
وخ����لل م�����س��رية �ل��ت��ّح��ول وع��ل��ى م��دى 
ث���لث���ة �أع��������و�م ف���ق���ط ك���ان���ت �مل���ن���ج���ز�ت غ��ري 
م�سبوقة، تتمثل يف متكني �أكر من 341 �ألف 
�أ�سرة �سعودية من �ل�سكن عرب برنامج �لقر�س 
�ل��ع��ق��اري �مل���دُع���وم خ���لل �ل��ف��رتة م��ن يونيو 
201٧م وحتى �سهر �أغ�سط�س 2020م، و�إمكانية 
�إ�سافة  ف��ور�ً،  �لعقاري  �لقر�س  �حل�سول على 
من  و�النتهاء  �لنهائية  �ملو�فقات  �إع��لن  �إل��ى 

قو�ئم �النتظار مطلع �لعام 2020م.

بعد �كت�ساف �ول حالة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية جلائحة 
كورونا و�تخاذ كافة �الحتياطات �الحرت�زية حلماية جميع 
م��ن يقيم على �ر���س ه��ذ� �ل��وط��ن وق��ام��ت �ل��دول��ة بجهود 
�لوباء  ملو�جهة هذ�  و�سارت ل�سخ ميز�نيات جديدة  جبارة 
لتخفيف  تقدميه  ي�ستطيع  جهد  كل  بذل  �جلميع  �لعاملي 
ه���ذه �جل��ائ��ح��ة ع��ن وط��ن��ن��ا، ورغ���م �مل��ع��ان��اة �ل��ت��ي و�جهتنا 

كمو�طنني خل �حلجر �ل�سحي وزيادة �ال�سابات.
غري �ن هذه �جلائحة كانت �سببا لنا لنتاكد من عظمة 
ه��ذ� �ل��وط��ن وم��دى حبنا ل��ه فقد ع�سنا ف��رتة م��ن �لزمن 
نحب وطننا ونفرح به  ولكن كان هناك من مينع عنا هذ� 
نكمل  يجعلنا  يكن  فلم  بيننا  م�سافة  خلق  ويحاول  �لفرح 

�لفرحة �إال مبنغ�سات يحاول ت�سكيلها وفق هو�ه.
هذه �جلائحة وبقائنا يف منازلنا لفرت�ت طويلة و�يقاف 
و�الجتماعي  �ال�سري  تقاربنا  ز�د   ، �الجتماعية  منا�سبتنا 
��سبحنا ن�سعر بهموم بع�س ��سبحت منازل وطني منازل 
لنا ��سبح جميع �ملو�طنني �كر حمبة وقربا، جعلتنا هذه 
وطننا  �ن  �جلائحة  هذه  »�ساعدتنا  كج�سد�ًو�حد  �جلائحة 
�واًل وال ميكن �ن يعو�سه �ي وطن ورغم ما عانينا من هذه 
�جلائحة �إال �نه كان لها وجها م�سرفاً فقد مل�سنا ما ميكن 
�ن يقدم لنا من ت�سهيلت وفر�س وحماية يف هذ� �لوطن.

��ستطعنا من خلل هذ� �جلائحة �ن نعرف وطننا �كر 
�قت�سادية  مقومات   م��ن  ميلكه  م��ا  نعرف  وجعلنا  و�ك��ر 
�ل�سفر  منع  ك��ان  فقد  و�سياحة  وفنية  وثقافة  و�جتماعية 
خلارج �ململكة فر�سة جلميع �ملو�طنني ملعرفة ما لدينا من 
�ول مرة  �كت�سفها  �ماكن  �ملدن  �سياحية يف خمتلف  مو�قع 
جمالها  �كت�سفنا  م��دن  منا  قريبة  كانت  �نها  من  بالرغم 
�لذي  �لثقايف  و�الأر���س  بالرت�ث  كثري�  ��ستمتعنا  ومعاملها، 
، م��دن وق���رى وهجر  وم��ر�ك��ز مل  ك��ل منطقة   منتلك يف 
نعرف موقعها �جربتنا هذه �جلائحة على  بها وال  ن�سمع 
معرفتها ��ستفدنا من �لبنية �لرقمية لدينا فارقنا �لتعليم 
عن بعد و��سبح هدفا ن�سعى �لى ��ستمر�ره و�جناحه ز�دت 
لدينا فر�س �لتدريب للكثري من �ملو�طنني ، ز�د �الهتمام 
�ع��ادة  وك��ذل��ك  �ملناطق  خمتلف  ويف  �ل��ري��ة  باالكت�سافات 
ترميم بع�س �مل�ساجد و�لقلع �الأثرية �لتي توؤكد على قوة 

موروث �لثقايف و�لتاريخي.
هذه �جلائحة جعلتنا نوؤمن بالفرد �ل�سعودي وجناحه 
باننا  و���س��اك��ن��ي��ه، عرفتنا  �ل��وط��ن  ه���ذ�  وت��ف��ان��ي��ه يف خ��دم��ة 
ك�سعب ميكنه عمل كل �سي و�ال�ستفادة من كل ما حباه �هلل 
، علمتنا هذه �جلائحةقوة وعي  لنا من مقدر�ت خمتلفة 
ليعي�س  منها  و�ال�ستفادة  له  يقدم  مبا  و�لتز�مه  �مل��و�ط��ن 
وي��ع��ي�����ض غ���ريه ب�����ش��الم و�م�����ان، مل ت��ك��ن �مل��م��ل��ك��ة �لعربية 
و�لذي  �لعظيم  �ل�سعب  هذ�  على  ر�هنت  و�لتي  �ل�سعودية 
و�ل��ت��ق��دم يف  �ل��رق��ي  م��ن  مل��ر�ح��ل متقدمة  ي�سل  �ن  ميكن 

خمتلف �ملجاالت.

محمد ابراهيم 
العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

كورونا زادتنا 
وطنية 
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أ. د. علي
بن شويل القرني
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ماذا يعني اليوم 
الوطني؟

�أنه  فلنقل  �لوطني  لليوم  �لعميق  �ملعنى  نحدد  �ن  لنا  �ذ� 
ك�سف ح�ساب: ماذ� قدمنا؟ وماذ� �أخرنا؟ لهذ� �لوطن يف 
عام كامل؟ نعم هو ك�سف ح�ساب لكل م�سئول ومو�طن يف 
كل مكان يف كل زمان عن �عماله و�أفعاله ونو�ياه نحو هذ� 
م��ن غريه  �ك��ر  �مل�����س��وؤول  م�سوؤولية  وتت�ساعف  �ل��وط��ن؟ 
�تخاذ  ب�سلحيات  ويتمتع  يحمل  لكونه  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 
�لقر�ر يف جمال من جماالت �لتنمية و�مل�سوؤولية �ملناطة 
به، ولكن يبقى �ملو�طن �أيا كان رجل �و �مر�أة �سغري� �و 
كبري� د�خل �ململكة �و خارجها م�سوؤوال هو كذلك عن هذ� 
�لوطن، م�سوؤوال عن �أمنه و��ستقر�ره، م�سوؤوال عن تطبيق 

�أنظمته وقو�نينه. 
وعندنا نحتفي باليوم �لوطني، فيجب �ال يكون �حتفال 
علينا  �لنف�سية  النعكا�ساتها  مطلوبة  فهذه  وم�ساعر  �سعار�ت 
وعلى �الآخرين، ولكن هناك جرد حل�ساب �لوطن وما قدمناه 
�أعلناه.  فعندما  �أ�سمرناه وما  �أخرناه، وما  لهذ� �لوطن، وما 
�لوطني،  �حل�ساب  ه��ذ�  عن  نف�سه  مو�طن  كل  وي��و�ج��ه  ي�ساأل 
تتاأرجح كفة �لبع�س على �لبع�س �الآخر، وميز�ن على مو�زين 
�أخرى، و�أعمال على �أعمال �أخرى، ولكنها تبقى جميعا ر�سيد� 

يف ح�ساب �لوطن من �أجل �لوطن.
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آفاق طالبية
المرأة السعودية في 

تسعين عاما .. 
يف �لذك���رى �لت�سع���ني للملك���ة نفخ���ر كث���رًي� مب���ا حتق���ق للمر�أة 
�ل�سعودية خلل هذه �ل�سنو�ت �لتي ع�سناها يف كنف هذ� �لوطن 
�لعظيم، بعد �أن خطت خطو�ت ثابتة وم�سّرفة، مر�عيًة يف ذلك 
ع���اد�ت وتقاليد �ملجتم���ع �ل�سعودي، وتعاليم �لدي���ن �الإ�سلمي، 

وبعد �أن كانت فقط حتلم �أ�سبحت حتلم ويتحقق حلمها.
فق���د نالت �مل���ر�أة �ل�سعودية �ملكانة �لت���ي ت�ستحقها ، و�أثبتت 
ذل���ك وبج���د�رة فف���ي كل موقع ت�سغل���ه ومن�سب تتقل���ده ت�ساعد 
يف نهو����س �ملجتم���ع وتطوي���ره ، فامل���ر�أة �لعامل���ة ت�ساعد يف مناء 
�لوط���ن وحتقي���ق �لروؤي���ة �لت���ي نطم���ح له���ا جميًع���ا، وحت���ى ربة 
�لوط���ن مب���ا  له���ذ�  و�لرق���ي  �لنم���اء  ت�ساه���م يف عملي���ة  �ملن���زل 
تقدم���ه الأبنائه���ا و�أ�سرته���ا وملجتمعه���ا، �مل���ر�أة �ل�سعودي���ة �أثبت���ت 
�أنه���ا ت�ستطيع �أن حتق���ق �أ�سياء كان ينظر �إليه���ا �أنها م�ستحيلة ، 
فب�سربه���ا وعزميتها ��ستطاعت �لو�س���ول وحتقيق �ملرجو منها 
ب�س���كل يليق بها ، وبدعم من قي���ادة �ململكة ووالة �الأمر ُمهد لها 

�لكثري من �لطرق �لتي كانت وعرة و�سعبة �مل�سلك. 
ولعلن���ا نتذكر �لعديد م���ن �الأ�سماء لن�ساء �سعوديات و�سلن 
بعلمه���ن وطموحاته���ن للعاملي���ة م���ن خ���لل �لتج���ارب و�لعديد 
م���ن �ملح���اوالت و�الخرتع���ات و�الإجن���از�ت حت���ى و�سل���ّن �إلى ما 
ه���ن عليه �لي���وم ، وهكذ� عودتنا �ملر�أة �ل�سعودي���ة �نها باعتز�زها 
بنف�سه���ا وثقته���ا بنف�سه���ا و مب���ن حوله���ا، ت�ستطي���ع �لو�س���ول 

الأهد�فها و�لنهو�س بوطنها. 
جمتمعن���ا �لعظي���م عندم���ا مكن �مل���ر�ة من حقوقه���ا جعلها 
حت�س���ل عل���ى فر�س كث���رية يف �ست���ى �ملجاالت وخمتلفه���ا ، حتى 
ا حمل �لثقة  �سغل���ت �أماك���ن ومنا�سب تلي���ق بها وكانت ه���ي �أي�سً
، فربع���ت يف �ملج���ال �ل�سيا�س���ي و�القت�س���ادي و�لطب���ي و�ملج���ال 
�لع�سك���ري وعل���وم �لف�س���اء ويف �ملج���ال �لفن���ي و�الأدب���ي و�ملج���ال 

�لعلمي ... وغريها.
كل ذل���ك لتحقي���ق وبل���وغ �لغاي���ات وفًق���ا لروؤي���ة مملكتن���ا 
وحكومتن���ا �لر�سي���دة، حتى �أن �مل���ر�أة �ل�سعودي���ة �أ�سبحت حمط 
�أنظ���ار �لع���امل والأنه���ا متثل ن�ش���ف �ملجتمع فدوره���ا يف حتريك 

عجلة �لتنمية و��سح وملمو�س.

بشائر سعيد الغامدي
رئيسة التحرير * 

* طالبة قسم االعالم واالتصال

ً


