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شعاُرها الِسلم والتوحيد رايتها ..
.. يا كم تباهت ونادت باسمها العرب

»أيقونة المجد«88 عامًا لــ



رف�������ع م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 

ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر اأ���س��م��ى اآي���ات 

ال��ت��ه��ن��ئ��ة وال���ت���ري���ك���ات مل���ق���ام خ���ادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

ول�ساحب  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز 

ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ر حم��م��د بن 

���س��ل��م��ان ويل ال���ع���ه���د ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع، وللعائلة 

ال�سعودي  وال�سعب  الكرمية  املالكة 

الويف، مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني 

الفتية  ودول���ت���ن���ا  حت���ل  ال��ت��ي  ال�88 

ورخ��اء  وا�ستقرار  واأم���ان  باأمن  تنعم 

بف�سل  ث��م  اهلل  بف�سل  عي�س  ورغ���د 

وحنكتها  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  حكمة 

وبعد نظرها، واأ�ساد معاليه بالتطور 

ال�����ذي حققته  وال���ن���م���اء والزده��������ار 

امل��م��ل��ك��ة م���ن���ذ ت���وح���ي���ده���ا ع���ل���ى ي��د 

املغفور له باإذن اهلل امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن طيب اهلل ثراه.

اأعظم ح�سارة

والقيم  املعاين  اإن  معاليه:  وق��ال 

جت�ّسد  ال��ي��وم  ه���ذا  يحملها  ال��ت��ي 

م�����س��رة اأم����ة وب��ط��ل ���س��ي��د اأع��ظ��م 

اليوم  بنائها  يف  ي�ساهم  ح�����س��ارة 

فاملوؤ�س�س  ال���وط���ن،  اأب���ن���اء  ج��م��ي��ع 

املغفور له باإذن اهلل امللك عبدالعزيز 

رحلته  ب���داأ  ح��ن  عبدالرحمن  ب��ن 

كان  الغايل؛  الوطن  ه��ذا  لتاأ�سي�س 

موؤمناً مبقدرات هذه البالد، مراهناً 

�سيء،  كل  قبل  العظيم  �سعبها  على 

ولأجل ذلك حر�س يف تاأ�سي�سه على 

العطاء  البالد موطن  تكون هذه  اأن 

ونا�سرة  ل��الأف��ئ��دة  وم��ه��وًى  وال��ب��ذل 

حتى  والعربية  الإ�سالمية  للق�سايا 

ديدن  العظيمة  الأ�س�س  هذه  غدت 

ال��وط��ن يف ع��الق��ات��ه، ولأج���ل ذلك 

حر�س اأبناوؤه امللوك الربرة من بعده 

النهج لت�سبح  اأن يحتذوا بهذا  على 

العامل  يف  ال��ري��ادة  �ساحبة  اململكة 

ال��ذي  واملَ��ع��ن  والإ���س��الم��ي  العربي 

واأم��ان��اً  وم����اأوًى  ملحبيها  ين�سب  ل 

ل�ساكنيها.

م�سرب مثل

العطاء  مفهوم  اإن  العمر:  واأردف 

ال���ذي اح��ت��ذت��ه ه��ذه ال��دول��ة امتد 

تبخل عليهم  الذين مل  لأبنائها  اأولً 

ب�سيء، حيث وفرت لهم �سبل العي�س 

الرغيد وحر�ست على التعليم الذي 

هو ركاز التقدم والتطور، فاأ�سهمت 

يف بنائه وتطويره ودعمه حتى غدا 

التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية 

واملثالية،  التطور  يف  املثل  م�سرب 

الوطن  هذا  اأبناء  اإ�سهامات  اإن  بل 

يف حركة البحث العلمي والخرتاع 

على  جامعاته  م��ن  ع���دًدا  و�سعت 

راأ�س الت�سنيفات العاملية ويف املرتبة 

واإ�سالمياً، ومل تكتِف  الأوىل عربياً 

اأر���س��ل��ت  ب��ل  ف��ق��ط،  ب��ه��ذا  اململكة 

اأبناءها حول العامل يف حركة ابتعاث 

نقل  لأهمية  منها  اإدراك����اً  ك��ب��رة، 

اجليل  لي�ساهم  واقت�سادها  املعرفة 

على  نوعية  نقلة  خلق  يف  اجلديد 

امل�ستويات كافة.

نهج متميز

على  اململكة  لعطاء  وا�ستمراراً 

معاليه  اأ���س��اف  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى 

امل��ل��ك  اهلل  ب�����اإذن  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اأن 

واأبناءه  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

يف  متميًزا  نهجاً  تبّنوا  ب��ع��ده  م��ن 

ن�سرة الق�سايا الإ�سالمية والعربية 

ودع���م���اً ل��ق��ي��ادات��ه��ا و���س��ع��وب��ه��ا يف 

حت��ق��ي��ق ن�����س��ال��ه��ا م��ن اأج����ل حياة 

فل�سطن  ق�سية  كانت  فقد  كرمية، 

اأ�سا�س  الأوىل هي  امل�سلمن  ق�سية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأولويات 

اململكة يف كونها  من دور  وانطالقاً 

كل  �سخرت  فقد  للم�سلمن  قبلة 

اإمكاناتها املادية واملعنوية يف خدمة 

ملوكها  اإن  بل  ال�سريفن،  احلرمن 

ام  ُخ��دَّ عليهم  يطلق  ب��اأن  يفخرون 

يتكرر  رمز  يف  ال�سريفن  احلرمن 

املعمورة  اأ�سقاع  يف  اجلليل  �سداه 

الذي  العظيم  ال�سرف  على  دلل��ة 

باأن  وملوكها  البالد  هذه  به  حتظى 

الدين  هذا  خدمة  يف  رواداً  يكونوا 

يف  لي�سهموا  ل��واءه  وحمل  احلنيف 

ن�سر ال�سورة ال�سحيحة لهذا الدين 

القومي.

قائد م�سرتنا

يف  واإننا  قائاًل:  معاليه  واأ�ساف 

هذا اليوم اإذ نحتفل بيومنا الوطني 

لن�ستلهم مواقف قائد م�سرتنا خادم 

احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن 

مع  ذكرياته  تنره  الذي  عبدالعزيز 

امللك  اهلل  باإذن  له  املغفور  املوؤ�س�س 

الذي  عبدالرحمن،  بن  عبدالعزيز 

اجلليلة  مبواقفه  ذهنه  يف  ا�سطبغ 

يف  بح�سورها  تطل  فتئت  ما  التي 

له،  ملهمة  لتكون  متعددة  مواقف 

اهلل  حفظه  �سلمان  امل��ل��ك  ل��ي��ك��ون 

للعطاء  وي��دا  وال��ع��زم،  للحزم  رم��زاً 

مّن  التي  النعم  من  واإن  والف�سل، 

اهلل بها على هذه البالد ا�ستح�سار 

التاريخ يف �سناعة احلا�سر، ولأجل 

ذلك فاإن ويل العهد �ساحب ال�سمو 

�سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي 

امللك  »اأن  ذكر  اأن  �سبق  حفظه اهلل 

اجلزيرة  وحدوا  ورجاله  عبدالعزيز 

من دون نفط، وقاوموا العدوان من 

دون نفط«.

نقلة اقت�سادية عظمى

وا�ستطرد قائاًل: هذا ال�ستدعاء 

املواقف  لهذه  الفذ  القائد  هذا  من 

اأتت لتوؤكد عزم الدولة ورجالها على 

امل�سي يف �سباق مع الزمن واخت�سار 

التناف�س  عمق  لإذك���اء  للم�سافات 

ب��ن م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين، 

والرفاه  الب�سرية  التنمية  يعزز  ومبا 

ال���ذي ت�سعى  وال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي 

عرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  له 

امل�ساريع  هذه  وما   »2030« روؤيتها 

القت�سادية ال�سخمة التي ياأتي على 

راأ�سها »نيوم وم�سروع البحر الأحمر 

وم�����س��روع ال��ق��دي��ة« وغ���ره���ا من 

نوعية  م�ساريع  تعترب  التي  امل�ساريع 

على  دللة  اإل  وعامليتها  ب�سموليتها 

التي  العظمى  القت�سادية  النقلة 

ت�سعى الدولة اإىل حتقيقها.

درة م�سيئة

ذكرى  على  معاليه  علق  وختاماً 

اليوم الوطني قائاًل: اإنه يوم الوطن 

ويحق له اأن يحتفل بنف�سه، ويحتفل 

اأبناوؤه به، فمملكتنا اليوم درة م�سيئة 

العطاء  �سعاعها  متوهجة،  وق��ام��ة 

وخط دفاعها الأول التفاف ال�سعب 

ووف��اء،  وولء  قيادته يف حب  ح��ول 

ومليكنا وويل  بالدنا  لنا  حفظ اهلل 

واأرج���ع  الأع�����داء،  كيد  م��ن  عهدنا 

غامنن  ���س��امل��ن  ج��ن��ودن��ا  ل��ن��ا  اهلل 

منت�سرين.

هناأ القيادة الر�سيدة وال�سعب ال�سعودي الويف

شّيد المؤسس رحمه الله أعظم حضارة ويساهم في بنائها 
اليوم جميع أبناء الوطن

خط دفاع المملكة األول التفاف الشعب حول قيادته 
الرشيدة في حب ووالء ووفاء

مشاريع »نيوم و البحر األحمر والقدية« تعتبر نوعية 
بشموليتها وعالميتها

د. العمر: مملكتنا في اليوم الوطني »88« درة مضيئة 
وقامة متوهجة
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امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- رحمه اهلل

اأنا اأدعو لدين الإ�سالم، ولن�سره بن الأق�وام، واأنا داعية لعقي�دة ال�سلف 

التم�سك بكتاب اهلل، و�سنة ر�سوله  ال�سالح هي  ال�سلف  ال�سالح، وعقيدة 

�سلى اهلل عليه و�سلم. 



�»ر�ؤي��������������ُة« ال�����ع�����زِّ يف ال����ع����ل����ي����اِء ت��ن��ت�����ص��ُب 

حت����ت����اُر يف �����ص���ِف���ه���ا ال���ع�������ص���اُق �ال���ك���ت���ُب

ف��������وَق ال�����ري�����ا ل����ه����ا الأق�������م�������اُر ت���ن���ج���ذُب

ذه�������������ُب �������������ٌة  م������و�������ص������يَّ درٌة  ك�������اأن�������ه�������ا 

����ص���ه���ُب �ل  اأن�������������واٌء  ال������ن������وَر  ي����ح����ج����ُب  ل 

ال�����������ر�ح م����ن����ه �ف�����ي�����ه ال�����ق�����ل�����ُب ي���خ���ت���ل���ُب

ب�����ن احل����ن����اي����ا �ب�������ن ال������ع������وِج م��ن�����ص��ع��ُب

ي����ا ك����م ت���ب���اه���ت �ن�������ادت ب��ا���ص��م��ه��ا ال���ع���رُب

ع��������زَّ امل������ل������وك ل����ه����ا ال������ت������اري������ُخ ي���ن���ت�������ص���ُب

حت����م����ي ال������ع������ر�ب������َة اإم���������ا م�������ص���ه���ا ُك���������َرُب  

دان�������ت ل���ه���ا ال���ب���ي���ُد �الأع�������ن�������اُق �احل����ق����ُب

َت����َه����ُب ل  الأم��������ر  يف  ي����ُده����ا  م�������ص���ت  �اإن 

�اجل����������وُد ك���ال���غ���ي���ِث ب���ال���ك���ف���ن م���ن�������ص���رُب

�ح���ي���ُث���م���ا اأ�م������������اأت م�����ن خ���ل���ف���ه���ا ذه���ب���وا

�ه�����������مُّ ع�����ذال�����ه�����ا ال����ت����ل����ف����ي����ُق �ال�������ك�������ذُب

ت��ل��ت��ه��ُب ال����غ����ي����ِظ يف احل�����������ص�����اِد  ف����ت����ائ����ُل 

اأف�����ع�����ال�����ُه ������ص�����و�ؤه�����ا ي����ن����دى ل�����ه ال���ع���ج���ُب

اأراَده����������������������ا ������ص�����غ�����ب�����اً ف�������������اإذ ب�����ه�����ا ن���������ص����ُب

ي�����ت�����اب�����ُع امل�����������وَج ي���خ�������ص���ى م����ن����ه ي���رت���ق���ُب

ي�����ق�����رُب ال���������غ���������راَء  ال�����������ص�����ع�����ودي�����َة  اإل 

��ُب ال��ع�����صِ ����ارُم  ال���������صَّ ف��ن��ح��ن  ���ص��رب��ن��ا  �اإن 

ال���������ص����اب����ق����ون ل����ن����ا الإق�����������������داُم �ال�����َغ�����ل�����ُب

م����ن ل������وؤل������وؤٍ ب���ي���ده���ا ب���امل�������ص���ِك ي��خ��ت�����ص��ُب

»ب�������ر�ؤي�������ٍة« ت��ن��ث��ن��ي م����ن د�ن����ه����ا ال�����ص��ح��ُب

����ق����د الإب��������������داع ت���ن�������ص���ِك���ُب م������ن ف�����ك�����ِر ُم����تَّ

�احل�����ا������ص�����د�ن �ل������أ������ص�����راِر م�����ا ن�����ص��ب��وا 

اأ� غ����رُب ال����ك����وِن  ����ص���رق  امل����ج����ِد  اأي����ق����ون����ُة 

اأرُب ������ص�����ام�����ٌخ  �جم�����������ٌد  ج�������دي�������ٌد  ع�����������اٌم 

ي����ا م����وط����َن ال���ف���خ���ِر �الأجم�����������اِد مم��ل��ك��ٌة

�����ص����ارق����ًة الآف��������������اِق  ذرى  يف  جن�����م�����ًة  ي������ا 

زه������������راُء ح���������ص����ن����اُء م����ن����ق����و�����ٌش ب���ه���ال���ِت���ه���ا

اأدرك�����ه�����ا ال����ل����ي����ُل  م�����ا  اإذا  �ه�����ج�����اً  ت����������زداُد 

ك�����م ع����ا�����ص����ٍق يف ه�����واه�����ا ب�������ات م�����ص��ت��ل��ب��اً

ح��������ٌب ع����ت����ي����ٌق ع������������ذ�ٌب ��������ص�������ادٌق �����ص����رُب

����ص���ع���اُره���ا ال�������ص���ل���ُم �ال����ت����وح����ي����ُد راي���ُت���ه���ا

ع���ب���دال���ع���زي���ِز ال���ف���ري���ُد ال�������ص���ه���ُم اأ�رَث����ه����ا

ه����ي ال����ع����ري����ُن ل�������ص���رِق الأر�����������شِ ق���اط���ب���ًة

�����َوُب ال�����نُّ ب���ه���ا  اذا ط����اف����ت  ال����غ����م����اَم  جت���ل���و 

ت���ه���اب���ه���ا ال������ري������ُح �ال����ه����ي����ج����اُء ت���ره���ُب���ه���ا

ل���ه ب������ح������ٌر ل ح�������������د�َد  امل���������ك���������ارُم  ف����ي����ه����ا 

�����ص����ارت ع���ل���ى ن��ه��ِج��ه��ا الأق������ط������اُر ت��ت��ب��ع��ه��ا

�����ه�����ا يف ال�����ع������ ت�������ص���ع���ى ل������ه ط���ل���ب���اً �ه�����مُّ

ه�����ا ال����ق����ي����ُل ع���ن���ه���ا �ه������ي غ���اف���ل���ٌة م�����ا ه�����زَّ

ك�����م م�����ن ع�������د�ٍّ ق�����ري�����ِب ال����������داِر ن��ح�����ص��ب��ُه

َق ت�������ص���ل���ي���ً� ����ص��ف�����ص��ط��ًة ي�����ا ك�����م ت���������ص����دَّ

اأم�������ص���ى �ح�����ي�����داً م����ه����بُّ ال�����ري�����ِح ���ص��ل��وت��ُه

رم�����ي�����َت�����ُه  
ُ
اهلل �������ص������دَّ  ف������اخ������ط������اأ  رم���������ى 

ت���ِث���ُب ال�����وغ�����ى  يف  اأ�������ص������وٌد  غ�������ص���ب���ن���ا  اإذا 

ال���������ص����اخم����ون �����ص����ل الأزم��������������ان ت���ع���رف���ن���ا

ال����ع����ا�����ص����ق����ون ل�����ه�����ذي الأر�������������ش غ���ال���ي���ٌة

ع�����زائ�����ُم�����ن�����ا ُت������ث������ن������ى  �ل  احل����������امل����������ون 

خم���ط���وط���ٌة يف ال���ع���� ب�����������الأذرِع ال����ُزه����ِر

���ع���ٍد ����صُ يف   
ُ
اهلل رع���������اِك  ب���������دي  �����ص����ري 

�ح����لِّ����ق����ي يف ال����ع����� �ازه����������ي ب����ه����ا اأب��������داً

أيقونة المجد

شعر: د. أسماء بنت عبدالكريم الحقيل
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امللك �سعود بن عبدالعزيز اآل �سعود - رحمه اهلل

جـاء الإ�سالم فنقلنا من ال�سعة واملهانة اإىل اأعلى الدرجات فكنـا 

اأمنع النا�س جانباً، وكنا القادة، وكنا الهداة الداعني اإىل اهلل. 

ُ



وال��ن��م��اء والإجن������ازات  ال��ع��ط��اء  م�����س��رة  ت�ستمر 

حت���ت راي�����ة ال��ت��وح��ي��د، وت���رق���ى مم��ل��ك��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة 

�ساخمة، جت�سد قيم الإن�سانية وتر�سي مبادئ العز 

والفخر يف عهد متجدد ميمون، عهد حامي حمى 

الوطن وجمدد الآمال نحو امل�ستقبل امل�سرق باإذن 

ال�سريفني امللك �سلمان  اهلل، عهد خ��ادم احلرمني 

اهلل  حفظهما  الأم���ني  عهده  وويل  عبدالعزيز  ب��ن 

واأيدهما بن�سره.

ويف ذك����رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 88، ع���ام جديد 

به ونحن نعي�ش بحمد  الوطن نحتفل  تاريخ  من 

اهلل يف ح�سن وطننا الغايل يف اأم��ن واأم��ان ورخاء 

الإجن����ازات  ع��ه��د  اهلل  بف�سل  وي�ستمر  وا���س��ت��ق��رار، 

ع��ام  ب��ع��د  ع��ام��ًا  امل��م��ل��ك��ة  ت�سهدها  ال��ت��ي  العظيمة 

املوحد  ي��د  امل��ب��ارك على  الكيان  ه��ذا  تاأ�سي�ش  منذ 

بامللوك  م��رورًا  ث��راه-  امللك عبدالعزيز- طيب اهلل 

–رحمهم اهلل- حتى عهد ملك  ب��ع��ده  م��ن  ال���ررة 

احلزم والعزم امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه 

اهلل. اإجن��ازات جليلة يف خمتلف اجلوانب الأمنية 

والجتماعية  والثقافية  والقت�سادية  والتعليمية 

ق��ادرًا  والعمرانية، ينعم بها كل مواطن حتى غدا 

ع���ل���ى م���واج���ه���ة حت����دي����ات احل���ي���اة 

مب��ا ت��وف��ر ل��ه م��ن ط��م��اأن��ي��ن��ة اأم��ن��ي��ة 

واقت�سادية وحياة كرمية.

وه�����ا ه����ي ���س��ي��ا���س��ة ق������ادة وط��ن��ن��ا 

ئ امل��م��ل��ك��ة م��ك��ان��ة  احل��ك��ي��م��ة ُت�����َب�����وِّ

وعاملًيا،  واإقليمًيا  حملًيا  مرموقة 

ف��ق��د ان��ت��ه��ج��ت ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة 

احل�����زم  م�����ب�����داأ  اهلل-  -ي���ح���ف���ظ���ه���ا 

معاجلة  الق�سايا،  خمتلف  اجت���اه 

وم���ق���رح���ة وم���داف���ع���ة ع����ن م���ب���ادئ 

الأم�����ن وال�����س��ام وال���ع���دل و���س��ي��ان��ة 

حقوق الإن�سان. 

لقد ا�ستطاع قائد م�سرتنا امللك �سلمان وويل 

اأن يحمل  ال��واع��ي  ال��ق��ائ��د  الأم����ني بحكمة  ع��ه��ده 

وطنه وجمتمعه وي�سر بهما اإىل �سواطئ اآمنة يف 

ظل ق��رارات موفقة اأثبتتها ح�سن القيادة وحكمة 

القرارات يف اأ�سعب املواقف اإىل مكانتهما العاملية، 

ف��ك��ان��ت ه����ذه ال���ب���اد ح��ف��ظ��ه��ا اهلل م���ث���ار اإع���ج���اب 

وتقدير واحرام الآخرين.

بنظرة  اهتماماته  ي��وج��ه  اهلل  يحفظه  ه��و  وه��ا 

ك��ل  اإىل  ����س���م���ول���ي���ة  ت����ط����وي����ري����ة 

ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة مب���ا فيها 

قطاع التعليم الذي يرتقي يف ظل 

عهده امليمون اإىل اأعلى الدرجات، 

اإمي��ان��ا منه  كبر،  بدعم  ويحظى 

باأهمية العلم والتعليم والعلماء 

اململكة  روؤي�����ة  وال�����ذي جت�����س��د يف 

الطموحة 2030.

وت�����س��ت��م��ر اأي���ام���ن���ا وك��ل��ه��ا اأي����ام 

وط����ن����ي����ة ت����ر�����س����خ مل������ب������داأ ال�������ولء 

والن��ت��م��اء ل��ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��زي��ز 

ال�����غ�����ايل وامل�����ع�����ط�����اء، جن������دد ف��ي��ه 

البيعة والولء لقيادتنا الر�سيدة.

حفظ اهلل لنا قائدنا و�سدد على طريق اخلر 

بالرخاء،  وطننا  على  اهلل  واأن��ع��م  ه���داه،  وال�ساح 

اأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره يف ظ��ل ق��ي��ادة خ��ادم  واأدام عليه 

 � احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اأيده اهلل � و�سمو ويل عهده الأمني � يحفظهما اهلل.

د. عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان

وكيل اجلامعة

هذه  لتوحيد  والثمانون  الثامنة  ال��ذك��رى  هو  اليوم 

البالد على يد جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

اآل �سعود طيب اهلل ثراه، وها نحن نحتفل بهذه املنا�سبة 

العزيزة لنوؤّكد نحن اأبناء اململكة العربية ال�سعودية على 

وحدتنا وحبنا ووفائنا والتزامنا بديننا الإ�سالمي الذي 

قامت عليه هذه البالد املباركة.

وما  ورخاء،  وا�ستقرار  اأمن  اململكة من  تعي�سه  ما  اإن 

قيادتنا  ثم  اهلل  بف�سل  واإمكانات  ث��روات  من  به  تزخر 

الر�سيدة بروؤيتها امل�ستقبلية وحر�سها على ا�ستثمار هذه 

والتدريبية،  التعليمية  بالربامج  والهتمام  الإمكانات 

الطبية  املدن  اإن�ساء  من  الطموحة،  امل�سروعات  وتنفيذ 

وكليات  بحثية  وم��راك��ز  م�ست�سفيات  م��ن  ت�سمه  وم��ا 

والعناية  بالوطن  الرتقاء  على  احلر�ص  تعك�ص  �سحية، 

وفق  من خدمات  اإليه  ي�سبو  ما  لتحقيق  الإن�سان  ببناء 

ي�سهم يف خدمة  منتجاً  ليكون عن�سراً  امل�ستويات  اأعلى 

جمتمعه، فهذه اجلهود املباركة توؤكد عمق التالحم بني 

املواطن وقيادته مما يعطي ر�سالة وا�سحة مبا تنعم به 

اململكة وهلل احلمد من اأمن واأمان وا�ستقرار.

ويف يوم الوطن نقف احرتاماً وتبجياًل لرجال يف ميدان 

ال�سرف يذودون باأرواحهم عن حمى الدين والوطن فلهم 

كل التقدير، واأ�ساأل اهلل اأن يثبتهم وين�سرهم واأن يتقبل 

يدمي  اأن  القدير  العلي  امل��وىل  �سائلني  منهم،  ال�سهداء 

علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ بالدنا من كل حاقد 

وحا�سد.

اأ. د. عبدالرحمن بن حممد املعمر

املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية

ذك����رى ت��وح��ي��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

طيب   – املوؤ�س�ص  يد  على  ال�سعودية 

النه�سة  مب�سرية  تذكرنا   – ث��راه  اهلل 

والتطور لبالدنا الغالية، والتي اتقدت 

واليوم  التوحيد،  ذل��ك  منذ  �سرارتها 

الوطني  لليوم   ٨٨ ال��ذك��رى  مبنا�سبة 

احلرمني  خادم  اإىل  اأتقدم  ال�سعودي، 

اهلل  حفظه  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

الأم��ري  العهد  ويل  �سمو  واإىل  ورع��اه 

ال�سعب  ����س���ل���م���ان واإىل  ب���ن  حم��م��د 

كلية  اأ���س��رة  واإىل  ال��ك��رمي  ال�سعودي 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  ال�سيدلة 

التهاين  باأ�سمى  والطالبات؛  الطلبة  اأبنائنا  واإىل  والعاملني  والتدريب 

املا�سية  ال�سنوات  �سهدناه يف  الذي  العظيم  الوطن  لهذا  والتربيكات 

التحديات  واإجنازات كبرية رغم  نوعية  ويتقدم حمقًقا قفزات  يزهو 

التي تواجهه، يف �سبيل الو�سول للهدف الأ�سمى وحتقيق روؤية امل�ستقبل 

.٢٠٣٠

كما قال �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

ورائ��داً يف  ناجحاً  تكون بالدنا منوذجاً  اأن  الأول  يحفظه اهلل »هديف 

العامل على كافة الأ�سعدة، و�ساأعمل معكم على حتقيق ذلك«.

باأمانة  الوطن  وتقدم  رفعة  على  العمل  يف  تتج�سد  ر�سالتنا  واليوم 

ما  كل  واأفعالنا جتاه  اأقوالنا  اأمام اهلل يف  واإخال�ص  ومثابرة  واجتهاد 

الوطن  لهذا  اإخال�سنا  اليوم جزء من  بهذا  وامل�ساركة  بوطننا،  يرتبط 

وتعزيز للروح الوطنية لدينا جميًعا، والهتمام بهذه املنا�سبة اإمنا يعك�ص 

وعي من�سوبي اجلامعة جتاه ما حتمله من معاٍن، فالر�سالة التعليمية ما 

هي اإل جزء من ر�سالة وطنية اأكرب واأ�سمل.

ووفق اهلل خادم  ال�سالح،  ورحم خلفه  امللك عبدالعزيز،  رحم اهلل 

العهد  ويل  و�سمو  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

الأمري حممد بن �سلمان، وحفظ اهلل مملكتنا الغالية يف ظل حكومتنا 

الر�سيدة واأدام املوىل عزها واأمنها واأمانها وحفظها اهلل من كل ال�سرور.

اأ. د. اأو�ش بن اإبراهيم ال�سم�سان

عميد كلية ال�سيدلة

اليوم الوطني يوم خالد، اأ�سرقت 

�سم�سه من قلب اجلزيرة، وعمت 

اأرجاء مملكتنا الغالية اأمناً واإمياناً 

ووحدة وبناًء، اإنه يوم ن�ستعيد فيه 

والنجاح  ال��ك��ف��اح  م�سرية  ذك���رى 

وال��ن��م��اء وال��ع��ط��اء ال��ت��ي اأر���س��ى 

دعائمها امللك املوؤ�س�ص عبدالعزيز 

ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن - ط��ي��ب اهلل 

بعده  من  امل�سرية  ووا�سل  ث��راه- 

اأبناوؤه الربرة، الذين عملوا جميعاً 

ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ن��ج��زات 

نه�سة  وحتقيق  العظيمة  الوطن 

تنموية �ساملة حققت للمواطن كل 

من  وجعلت  الكرمي،  العي�ص  �سبل 

حمط  ال�سعودية  العربية  اململكة 

وتقديراً  اإعجاباً  الآخرين  اأنظار 

املحلي  ول��دوره��ا  ولقيادتها،  لها 

والإقليمي والعاملي.

اإننا ونحن نحتفي بهذه الذكرى 

راي��ة  ال��وط��ن حت��ت  لتوحيد ه��ذا 

التوحيد نعي�ص ذكرى يوم له قدره 

فهي  والعالية،  الغالية  ومكانته 

الوطن  ح��ب  النفو�ص  يف  جت��دد 

وتغر�ص فينا النتماء له والعتزاز 

امللك عبدالعزيز  به، حيث غر�ص 

– رحمه اهلل- غر�ساً طيباً مباركاً 
تعهده اأبناوؤه الكرام من بعده، فكان 

التم�سك بالعروة الوثقى واللتزام 

والنماء،  ال��ع��دل  وت��ق��دمي  بالبناء 

قبل  الأف��ع��ال  ذل��ك  عن  فتحدثت 

الإجن��ازات  به  و�سهدت  الأق���وال، 

فاأ�سبحت  ال��ت�����س��ري��ح��ات،  ق��ب��ل 

مثالً  ال�سعودية  العربية  اململكة 

يف  ب��ه  يقتدى  ون��ربا���س��اً  يحتذى 

التطور والنمو يف خمتلف امليادين 

وال�سيا�سية  والقت�سادية  العلمية 

فرتة  يف  واحل�سارية  والثقافية 

زمنية وجيزة يف تاريخ الأمم.

منذ  بالدنا،  مل�سرية  املتابع  اإن 

توحيدها على يدي املوؤ�س�ص جاللة 

رحمه اهلل –  امللك عبدالعزيز – 

وحتى  الربرة  اأبنائه  بحكم  مروراً 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد 

امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ي�سهد  اهلل-  -حفظه  �سعود  اآل 

والبناء  التنمية  م�سرية  با�ستمرار 

وال���ت���و����س���ع يف ر����س���م اخل��ط��ط 

املختلفة  امل��ج��الت  يف  ال�ساملة 

ويف  ال�سعودي،  الإن�سان  خلدمة 

التعليم وتطويره ب�سقيه  مقدمتها 

املبهر  النجاح  اإن  والعايل.  العام 

ملو�سم حج هذا العام دليل �سادق 

واأعمال عظيمة  فذة،  قيادة  على 

ت�سهد بالرعاية الكرمية للم�ساعر 

هذا  واأبناء  القيادة  من  املقد�سة 

البوا�سل،  اأم��ن��ه  ورج���ال  ال�سعب 

نعمه  على  اهلل  نحمد  اإذ  واإن��ن��ا 

الكثرية ويف مقدمتها نعمة الأمن 

وال�ستقرار؛  وال��رخ��اء  والإمي���ان 

لنا  يحفظ  اأن  �سبحانه  ن��دع��وه 

راأ�سها  وعلى  الر�سيدة  قيادتنا 

نه�ستنا  وراع���ي  م�سريتنا  قائد 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

و�سمو  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  

ويل عهده الأم��ني الأم��ري حممد 

كما  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن 

نبتهل اإىل املوىل باأن يحفظ على 

ومكت�سباتها  واأمانها  اأمنها  بالدنا 

ذلك  ويل  اإنه  اأعدائها  كيد  ويرد 

والقادر عليه.

اأ. د. حممد بن �سالح النمي

وكيل اجلامعة لل�سوؤون 

التعليمية والأكادميية 

 ياأتي الحتفال باليوم الوطني«88« للمملكة العربية 

ومليكهم،  املواطنني  بني  اللُحمة  قوة  موؤكداً  ال�سعودية 

احلرمني  خ��ادم  حر�ص  م��دى  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  ويك�سف 

اآل �سعود، وويل  ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

نه�سة  حتقيق  على  اهلل-  حفظهما  الأم����ني-  ع��ه��ده 

جمتمعية �ساملة، وهو ما ن�ستب�سر به جميعاً مع حتقيق 

روؤية اململكة KSA2030 التي تعتمد على ثالثة حماور 

»جمتمع حيوي، واقت�ساد مزدهر، ووطن طموح«، واإنني 

قيادة  بها  تقوم  التي  املتوا�سلة  اجلهود  بتلك  ثقة  على 

للفخر هو �سالبة  العزيز، وما يدعو دوماً  الوطن  هذا 

عنه  للزود  واحداً  �سفاً  ووقوفه  ومتا�سكه،  الوطن  هذا 

ا�ستقراره  حتقيق  اهلل  مب�سيئة  يدعم  ما  وهو  وحمايته، 

واأمنه الداخلي واخلارجي، وما يزيدين فخراً هو ت�سحيه 

جنودنا البوا�سل بالغايل والنفي�ص، وما يقدمونه من اأروع 

�سور الت�سحية والفداء ل�سالمة هذا الوطن.

ويف اليوم الوطني ال� 88 جلياً بنا اأن جندد ولءنا خلادم 

احلرمني ال�سريفني، ووىل عهده الأمني، واأن نعاهد اهلل 

روؤية  دعم  يف  للم�ساهمة  ممكن  جهد  اأق�سى  بذل  على 

الوطن وحتقيق طموحاته امل�ستقبلية. 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

اأ.د. يو�سف بن عبده ع�سري

يف يوم الوطن، يتحتم على كل واحد منا من باب مقت�سيات 

املواطنة امل�سوؤولة، اأن ي�ساأل نف�سه اأوًل، ومن ثم ي�ساأل كل من 

اأبناء وزمالِء عمل، �سوؤاًل جوهريًّا،  وِكَل اإليه م�سوؤوليته من 
ُ
اأ

وهو: ماذا قدمنا ملجتمعنا ووطننا؟.

�سوؤال يجب اأن نقف عنده وقفة تاأمل، وحما�سبة ذاتية، كل 

منا ح�سب م�سوؤوليته �سواء كان طالًبا،

اأو معلًما اأو موظًفا اأو م�سوؤوًل اأو رجل اأعمال اأو حتى اإن 

مل يجد عماًل بعد اأو غري ذلك.

واملحدد الرئي�ص يف الر�سا عن النف�ص يف الإجابة عن هذا 

م�سوؤوليتي  ُو�سعٍي يف حتمل  بحقٍّ  بذلت   هل  هو:  ال�سوؤال، 

جتاه وطني على امل�ستوى ال�سخ�سي اأو الأ�سري اأو املجتمعي 

اأو الوطني؟

نحن اليوم يف وطننا الغايل، يف خ�سمِّ نه�سة �ساملة، وفق روؤية وا�سحة 

وحمددة، تر�سم الطريق »ِلَوَطٍن َطُموٍح« يقوده ويطري به نحو العال جناحان 

رئي�ساِن - ح�سب ما حددته روؤية اململكة 2030 - وُهَما: حكومة فاعلة 

ومواط�نة م�سوؤولة.

علينا حتمل  ينبغي  التي  جميعاً  م�سوؤوليتنا  هي  امل�سوؤولة  وال�مواط�نة 

م�سوؤولياته  منا  كل  اأدى  ومتى  واأعمالنا وجمتمعنا،  حياتنا  تبعاتها جتاه 

بوعي وحب جتاه وطنه مت�سلحا بقيم را�سخة واعتزاز بهويتنا الوطنية، 

نبني  بذلك  فاإننا  الرا�سخة،  الإ�سالمية  مبادئنا  ووفق 

 - روؤيتنا  له  خططت  كما  بحق  حيويًّا«  »جمتمًعا  مًعا 

روؤيُة اململكة -2030، وذلك كله يقودنا نحو »اقت�ساد 

الفر�ص  م�ستثمرين  وجمتمعنا،  بوطننا  يليق  مزدهر« 

وفق  تبني  ج��اذب��ة،  تناف�سية  وف��ق  ف��اع��اًل،  ا�ستثماًرا 

الرقي  نحو  دائًما  ومتطلعة  م�ستمرة  وروؤي��ة  منهجية، 

والتقدم.

واأدع��و  نف�سي،  على  العهد  اأج��دد  ال��وط��ن،  ي��وم  يف 

زمالئي يف قطاع الرتبية والتعليم على وجه اخل�سو�ص، 

»وطننا  بناء  جتاه  العظيمة  مب�سوؤولياتنا  ن�سطلع  اأن 

�سناعة  يف  الرئي�سة  م�سوؤوليتنا  خالل  من  الطموِح«، 

ال�سخ�سية  فيه  نعزز  ح��ي��وي«؛  »جيل  لبناء  التغيري 

لوطننا،  مزدهر«  »اقت�ساد  بناء  يف  لي�سهم  الوطنية،  والهوية  ال�سعودية، 

لننعم جميعا بالرخاء والنماء يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني وويل 

عهده الأمني، حفظهما اهلل ورعاهما واأدامهما ذخًرا للوطن واأهله.

اأ. د. فهد بن �سليمان ال�سايع

عميد كلية الربية - رئي�ش جمل�ش اإدارة اجلمعية ال�سعودية للعلوم 

الربوية والنف�سية

88 عامًا من العطاء والنماء واإلنجاز

وطن المجد والعلياء

توحيد ونهضة وتطور

ذكرى التأسيس والبناء

أفتخر بوطني

وطن طموح
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امللك في�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود- رحمه اهلل

معاذ اهلل اأن يعرت�ص الإ�سالم �سبيل التقدم فهو دين التطور ودين العزة 

ودين الكرامة.



كل  م��ن  �سبتمر   23 ي��وم  اململكة  حتتفل 

عام بذكرى اليوم الوطني، وهذا التاريخ يعود 

اإىل املر�سوم امللكي الذي اأ�سدره امللك املوؤ�س�ش 

17 جمادى  وت��اري��خ   2716 رحمه اهلل برقم 

ا�سم  بتحويل  ويق�سي  1351ه�  ع��ام  الأوىل 

الدولة من مملكة احلجاز وجند وملحقاتها 

اإىل اململكة العربية ال�سعودية ابتداًء من يوم 

اخلمي�ش 21 جمادى الأوىل 1351ه� املوافق 

ال��ي��وم  ذك���رى  اإن  1932م.  �سبتمر   23 ي���وم 

التي حتل علينا كل ع��ام هي ذكرى  الوطني 

ع��زي��زة وغ��ال��ي��ة ع��ل��ى ك��ل م��واط��ن وم��واط��ن��ة، 

ت�����س��م��و م���ن خ��ال��ه م�����س��اع��ر احل����ب ال�����س��ادق 

لوطننا الغايل وقيادته التي حققت لأبناء هذا الوطن احلياة الكرمية من خال 

بذلها  التي  العظيمة  باجلهود  يذكرنا  اليوم  اأن هذا  كما  كافة اخلدمات،  توفر 

موؤ�س�ش هذه الباد امللك عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه -لتوحيد هذه الباد الغالية 

علينا جميعًا و�سوًل حتى عهدنا الزاهر. اأن الحتفال بيوم الوطن يعك�ش الروح 

الوطنية التي يجب اأن ن�ست�سعرها يف عقولنا ووجداننا، وهذا اليوم ي�ستحق اأن 

نتوقف عنده ونحن نحتفل مبا اأجنزناه عامًا بعد عام، لن�ستدرك الأبعاد الوطنية 

منا�سبة  وه��ي  �سعورنا،  عابر يف  ي��وم  ي�سبح جم��رد  نفو�سنا حتى ل  العميقة يف 

اأي�سا ل�سحذ الهمم و�سد العزم وتاأكيد الوقوف مع القيادة قلبًا وقالبًا للمحافظة 

اآمًنا بحول اهلل وتوفيقه.  على هذا الكيان الكبر و�سيبقى الوطن عزيزًا منيعًا 

اأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يحفظ قائد م�سرتنا يف هذه الباد املباركة خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اهلل– 

واأن يدمي على هذا الباد اأمنها وعزها ورخاءها، اإنه �سميع جميب.

د. عبداهلل بن حممد ال�سقر 

وكيل اجلامعة للم�ساريع

يف هذه املنا�سبة العطرة ويف هذا اليوم الغايل على قلب كل 

�سعودي و�سعودية »يوم الولء والنه�سة والبناء« ل بد اأن نعي�ص 

ون�ست�سعر بكل فخر واعتزاز ذكرى تاأ�سي�ص هذا الوطن الغايل 

وذكرى توحيد اململكة العربية ال�سعودية احلديثة على يد امللك 

عبدالعزيز اآل �سعود - طيب اهلل ثراه- الذي و�سع اللبنة الأوىل 

ت�سرب  الذي  الإ�سالم  رجال  اأحد  يُعد  والذي  الدولة  بناء  يف 

وعطاء  جهود  من  بذله  وما  احلا�سر،  ع�سرنا  يف  الأمثال  به 

هو واأبناوؤه الربرة من بعده يف جمع �ستات الأمة ودحر الفرقة 

واخلوف والفقر واجلهل وحتقيق الأمن والأمان وال�ستقرار.

يومنا هذا  اململكة يف  والتاأمل فيما حققته  للوقوف  بد  ول 

التعليمية  املجالت  �ستى  يف  وتطويرية  تنموية  اإجن��ازات  من 

متيزت  التي  وال�سيا�سية  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سحية 

بال�سمولية والتكامل يف بناء وتنمية الوطن واملواطن؛ مما جعلها وهلل احلمد يف 

م�ساف الدول العاملية املتقدمة.

الإجن���ازات  من  العديد  املا�سية  الوجيزة  الفرتة  خ��الل  الوطن  �سهد  لقد 

ال�سعيد  فعلى  ودول��ي��اً،  واإ�سالمياً  وعربياً  حملياً  والتاريخ  املجد  �سي�سطرها 

تبني  احلديثة يف  القيادة  ظل  الر�سيدة يف  حكومتنا  قرارات  ات�سمت  الداخلي 

ثقافة التغيري والتحول والق�ساء على البريوقراطية وحتقيق الن�سباط واللتزام 

وال�سفافية يف جميع موؤ�س�سات الدولة واإجراءاتها، والتاأكيد على �سرورة و�سع 

م�سلحة الوطن واملواطن يف مقدمة اأولويات العمل من اأجل حتقيق ال�ستقرار 

والتنمية امل�ستدامة للمملكة العربية ال�سعودية ومواجهة التحديات التي تتعر�ص 

لها اململكة �سيا�سياً واقت�سادياً وع�سكرياً.

الوطني  التحول  برنامج  حديثاً  اململكة  انتهجتها  التي  القرارات  اأهم  ومن 

عدة  على  والعتماد  القت�سادي،  الإ���س��الح  حتقيق  اىل  ي�سعى  ال��ذي   2020
م�سادر اقت�سادية دون العتماد ب�سكٍل رئي�ص على النفط كم�سدر وحيد للدخل 

القومي يف ظل الظروف الراهنة التي متر بها املنطقة والعامل، بالإ�سافة اإىل 

حتقيق التوازن املايل وت�سجيع ال�ستثمارات الجنبية باململكة. 

القت�ساد  وبناء  التعليمية  التحتية  البنية  تطوير  اأج��ل  وم��ن 

وتنمية  واخلدمات  املنتجات  تو�سعة  على  يعمل  الذي  املعريف 

الناجت املحلي الإجمايل لتحقيق النمو والزدهار، جاءت روؤية 

امل�ستقبل  لأجيال  العري�سة  اخلطوط  لرت�سم   2030 اململكة 

التي  الثاقبة  الروؤية  تلك  اأولوياتها،  مقدمة  يف  التعليم  وت�سع 

اتخاذها  خالل  من  املعرفة  جمتمع  اإىل  التحول  اإىل  تهدف 

�سعار »نتعلم لنعمل« وهو ما �سيحقق للوطن القت�ساد املزدهر 

والفر�ص املثمرة.

تعي�ص اململكة اليوم بف�سل اهلل ثم بجهود القيادة الر�سيدة، 

التعليم بكل  نه�سة تعليمية �ساملة ومباركة، من خالل تطوير 

احلديثة  والتقنية  العلوم  على  امل��درو���ص  والنفتاح  مراحله 

التعليم  موؤ�س�سات  من  الر�سيدة  قرب حكومتنا  يوؤكد  �ستى جمالتها، ومما  يف 

والبحث العلمي واملعرفة، ما �سهده قطاع التعليم يف ال�سنوات القليلة املا�سية 

من قرارات �سامية توؤكد على اأن التعليم من اهم اأولويات الدولة ويتجلى ذلك يف 

امليزانية العامة للمملكة التي �سددت على تعزيز ا�ستمرار تطوير التعليم العام 

ب�سقيه احلكومي والأهلي والتدريب املهني وتنمية املوارد الب�سرية، التي تعد من 

اأهم مقومات القت�ساد املبني على املعرفة.

اآيات التهاين والتربيكات بخال�ص  اأ�سمى  اأرفع  اأن  اإل  يف اخلتام، ل ي�سعني 

الوفاء والولء ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

بن  �سلمان  بن  الأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو 

عبدالعزيز - يحفظهم اهلل - وال�سكر وعظيم المتنان على دعمهم وحر�سهم 

على قطاع التعليم العايل الذي ي�سب يف نه�سة اململكة وازدهارها. كما اأتقدم 

بخال�ص التهنئة ل�سعبنا ال�سعودي النبيل، ودام وطننا عزيزاً �ساخماً. 

اأ. د. اأحمد بن �سامل العامري

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

الأيام اخلالدة  اليوم الوطني من 

ونحن  ال�سعودي،  املواطن  ذاكرة  يف 

وثمانني  ثمان  م��رور  ذك��رى  نعي�ص 

العربية  اململكة  توحيد  على  عاماً 

هذه  اأه��م��ي��ة  ن�ست�سعر  ال�سعودية 

هي  التي  العظيمة  املجيدة  الذكرى 

متميزة  كبرية  نوعية  لنقلة  ب��داي��ة 

ال�سعودي  وال�سعب  البالد  بها  مرت 

الكرمي.

بن  عبدالعزيز  امللك  فاملوؤ�س�ص 

عبدالرحمن طيب اهلل ثراه ورجاله 

املخل�سون منذ ا�ستعادة الريا�ص عام 

اثنني وثالثني  1319ه� وعلى مدى 
التوحيد واجلهاد  عاماً هي مراحل 

والكفاح لتوحيد اأرجاء الوطن املجيد 

وواكبها توحيد الأفئدة والقلوب، ومت 

بعدها اإعالن توحيد اململكة العربية 

امل��واف��ق  1351ه�  ع��ام  ال�سعودية 

هو  �سبتمرب   23 واع��ت��رب  1932م، 
اليوم الوطني للبالد. وبعد اأن وحد 

طيب   ��� عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�ص 

اهلل ثراه ��� اململكة العربية ال�سعودية 

اآخر  بجهاد  العظيم  العمل  يف  ب��داأ 

يف  به  والنهو�ص  الوطن  تطوير  هو 

وتاأ�سي�ص  املتقدمة  ال��دول  م�ساف 

الإن�����س��ان  وت��ط��وي��ر  التحتية  البنى 

ال�سعودي، فعمل رحمه اهلل جاهداً 

ثالوث  على  الق�ساء  على  �سابراً 

اجلهل والفقر واملر�ص، فق�سى على 

واملعاهد  املدار�ص  بتاأ�سي�ص  اجلهل 

من  كثري  يف  اآف���اق  وفتح  العلمية، 

املجالت الثقافية والتعليمية.

اإن�ساء  مت  ال�سحي  امل��ج��ال  ويف 

امل�سايف يف كل املناطق والهجر، اأما 

مت  فقد  الفقر  حم��ارب��ة  جم��ال  يف 

اإيجاد الكثري من الفر�ص الوظيفية 

ال�سباب  وم�ساعدة  ال��وط��ن  لأب��ن��اء 

امل��ج��الت يف خمتلف  م��ن  كثري  يف 

واخلا�سة،  احلكومية  القطاعات 

بال�سمان  الفقرية  الأ�سر  وم�ساعدة 

اجلمعيات  واإن�����س��اء  الج��ت��م��اع��ي 

اخلريية. وهذا الأمر �سار عليه اأبناوؤه 

وفي�سل  �سعود  البالد  ملوك  الكرام 

وخالد وفهد وعبداهلل رحمهم اهلل، 

يدخروا  ومل  الأم��ان��ة  حفظوا  فقد 

واحلفاظ  الوطن  تطوير  يف  جهداً 

على مكت�سباته، ونحن اليوم يف عهد 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سيدي 

و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

ويل عهده الأمني الأمري حممد بن 

�سلمان حفظهم اهلل ن�ساهد اململكة 

و�ساءة  جوهرة  ال�سعودية  العربية 

تتالألأ باملنجزات احل�سارية الرائعة 

على  املناف�سة  الفكرية  والعطاءات 

احلبيبة  فمملكتنا  العامل.  م�ستوى 

ال��ع��امل  دول  م�����س��اف  اأ���س��ح��ت يف 

املتقدمة، فاملنجزات امللمو�سة مبنية 

وال��واق��ع  وامل�ساهدة  الأرق����ام  على 

بهذه  وي�سهد  اأق���وال،  فقط  ولي�ص 

املنجزات وي�سيد بها العامل باأجمعه، 

فالوطن من �سماله اإىل جنوبه ومن 

م�ستمر  تطور  يف  غربه  اإىل  �سرقه 

من  متالحقة  اإجن��ازات  خ�سم  ويف 

واأي�ساً  احل�سارية  البنية  ناحية 

بناء الإن�سان ال�سعودي الذي اأ�سبح 

ي�سرب به املثل يف امل�ستوى العلمي 

واملعريف والثقايف.

لي�ست  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ولكنها م�سدر  موارد طبيعية  فقط 

وم�سدر  اإن�����س��اين  وع��ط��اء  اب��ت��ك��ار 

لل�سالم والأمن والأمان، فهي اأر�ص 

الوحي  ومهبط  املحمدية  الر�سالة 

وح��ا���س��ن��ة احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 

ي�ساعف  وهذا  املقد�سة،  والأماكن 

علينا  امللقاة  وامل�سوؤولية  الأهمية 

جميعاً باحلفاظ على اأمنها واأمانها 

ومقد�ساتها.

وال�سعب  احلكيمة  القيادة  اأهنئ 

الوطني  باليوم  ال��ك��رمي  ال�سعودي 

املجيد، واأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل 

والأمان  الأمن  نعمة  علينا  يدمي  اأن 

املعمورة  اأرج���اء  ال�سالم  يعم  واأن 

وي��ح��ف��ظ ال��ب��الد وال��ع��ب��اد م��ن كل 

الإ�سهام  جميعاً  وواجبنا  م��ك��روه، 

التي مل  امل��ن��ج��زات  ه��ذه  يف حفظ 

تاأت  ومل  و�سحاها  ع�سية  بني  تاأت 

وولء  اإخ��ال���ص  وك��ف��اح  بجهاد  اإل 

وت�����س��ح��ي��ات ج�����س��ام، ف��رح��م اهلل 

واأبناءه  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�ص 

اهلل  واأم���د  ورجالهم  ال��ب��الد  ملوك 

يف ع��م��ر ���س��ي��دي خ���ادم احل��رم��ني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني.

اأ. د. نايف بن ثنيان اآل �سعود

عميد كلية الآداب

بها كل  يعتز  تاريخية  الوطني منا�سبة  اليوم 

مواطن، تعك�ص متانة النتماء لأر�ص اأكرمها اهلل 

باحلرمني ال�سريفني وبقيادة حكيمة تعمل على 

بل كل م�سلم  �سعودي  به كل  يفتخر  بناء وطن 

التنموية  امل�سرية  توا�سل  يوؤكد  ي��وم  وع��رب��ي. 

التي ت�سهدها هذه الأر�ص الطيبة منذ توحيد 

اأطرافها على يد املوؤ�س�ص امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن الفي�سل اآل �سعود طيب اهلل ثراه. 

اأمتنا يف ظل قائد الأمة امللك  واليوم ت�سري 

وويل  اهلل-  حفظه   – عبدالعزيز  بن  �سلمان 

عهده الأمني اأمرينا حممد بن �سلمان، بخطى 

احلياة،  نواحي  جميع  يف  ال��ري��ادة  نحو  ثابتة 

املنحرف  ال�سال  الفكر  ملحاربة  بحزم  وتعمل 

وتر�سيخ  والأل��ف��ة  واملحبة  الو�سطية  ومتكني 

الأمن والأمان اإ�سالمًيا وعربًيا ودولًيا.

يف هذا اليوم املبارك نُذكر اأنف�سنا بجنودنا 

الثغور  وجميع  اجلنوبي  احل��د  على  واأبطالنا 

ووطننا  لديننا  حماية  باأرواحهم  ي�سحون  وهم 

وقادته،  للوطن  واعتزاز   ور�سالة حب  واأمتنا، 

بلدنا  يحفظ  اأن  القدير  العزيز  اهلل  ون�ساأل 

وقادتنا ويدمي علينا نعمة الأمن والأمان.

اأ. د. وليد بن حممد زاهد 

عميد كلية الهند�سة

يف مثل هذا اليوم 23 �سبتمرب من عام 1932م 

 - عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  جاللة  اأعلن 

طيب اهلل ثراه - تاأ�سي�ص اململكة العربية ال�سعودية، 

ول �سك اأن الحتفاء بهذه املنا�سبة الوطنية والذكرى 

وولئنا  بديننا  لعتزازنا  تر�سيخاً  ياأتي  املجيدة  

للقيم  وتعميقاً  لوطننا  وانتمائنا  الر�سيدة،  لقيادتنا 

الوطنية يف نفو�سنا، وتعريفاً مبكانة الوطن وتاريخه 

لأبنائه،  وعطائه  الزاهر  بحا�سره  وربطه  العريق 

وتذكرياً بنعمة الأمن والأمان وال�ستقرار.

وحتى  اململكة  تاأ�سي�ص  منذ  التعليم  �سهد  وق��د 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد 

هيكلة  يف  نوعيا  ت��غ��رًيا  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز 

موؤ�س�ساته واإداراتها، وبداأت على �سوء ذلك مالمح 

التغري التي تواكبت مع روؤية اململكة 2030 ومتا�ست 

مع معطياتها لتطوير العملية التعليمية والرتبوية.

تعزيز  يف  ال��روؤي��ة  ه��ذه  م�سامني  من  وانطالقاً 

ومن�سوبيه،  التعليم  وطالبات  لدى طالب  الإيجابية 

فاإن املدينة اجلامعية للطالبات حتتفل يف كل عام 

لرت�سيخ  وطالباتها  من�سوباتها  مع  الوطني  باليوم 

الولء والعتزاز بهذا الوطن العظيم.

امللك  جامعة  تكون  اأن  املنا�سبة  بهذه  نفخر  كما 

يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  ال�����س��واع��د  اأح���د  �سعود 

دور  لإب��راز  �سعيها  من خالل  اململكة  روؤي��ة  حتقيق 

املراأة التنموي وزيادة م�ساركة العن�سر الن�سائي يف 

التنمية وانخراطه يف �سوق العمل وتو�سيع املجالت 

من  وذل��ك  للمراأة،  الوظيفية  الفر�ص  توفر  التي 

اجلديدة  الأكادميية  الربامج  من  عدد  طرح  خالل 

ومن  العمل،  �سوق  حاجات  تلبي  والتي  للطالبات 

الإح�ساء  ق�سم  يف  البكالوريو�ص  برنامج  اأب��رزه��ا 

بكلية  املبكرة  الطفولة  وق�سم  العمليات،  وبحوث 

الرتبية، كما مت افتتاح م�سارات متخ�س�سة جديدة 

يف كلية احلا�سب كعلم البيانات، والأمن ال�سيرباين، 

اإىل  اإ�سافة  الأ�سياء،  واإنرتنت  ال�سبكات  وهند�سة 

فتح باب القبول لطالبات الدرا�سات العليا يف كلية 

العمارة والتخطيط.

اأ�سمى  اأرفع  اأن  املنا�سبة  بهذه  ي�سرفني  وختاماً، 

اإىل مقام خادم احلرمني  والتربيكات  التهنئة  اآيات 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �سائلة املوىل 

اأن يوؤيده بن�سره وتوفيقه وي�سدد على طريق اخلري 

خطاه. كما ي�سرفني اأن اأهنئ �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد 

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع، راجية من 

اهلل اأن يعينه ويحقق م�ساعيه.

من  راجية  ال�سعودي  لل�سعب  مو�سولة  والتهنئة 

اهلل تعاىل اأن ين�سر جنودنا البوا�سل الذين يبذلون 

الغايل والنفي�ص للدفاع عن هذه الأر�ص ومقد�ساتها 

واأن يحفظ لنا هذا الوطن املعطاء ويدمي علينا نعمة 

الأمن والأمان.

اأ. د. اإينا�ش بنت �سليمان العي�سى

وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات

جوهرة وضاءة تتألأل بالمنجزاتترسيخ الوالء واالعتزاز

يوم 
العز 
والفخر 
والعمل

روحنا الوطنية يوم الوالء والنهضة

والثمانني،  الثامن  الوطني  بيومها  بالدنا  احتفالت  مبنا�سبة 

اأتوجه باحلمد وال�سكر للموىل عز وجل اأن هياأ لنا وطناً ن�سكن 

الأر�ص ظاهرها  اإليه ونطمئن فيه ويرزقنا اهلل فيه من خريات 

وباطنها، كما يطيب يل اأن اأهنئ ولة اأمرنا حفظهم اهلل ورعاهم 

بهذه املنا�سبة الطيبة املباركة، �سائاًل اهلل عز وجل اأن يدمي علينا 

وط��وارق  كل مكروه  بالدنا من  واأن يحفظ  والأم��ان  الأم��ن  نعمة 

العربية  اململكة  ا�سم  اإطالق  على  عاماً  وثمانون  ثمانية  الزمان. 

ال�سعودية على هذا الكيان ال�سامخ، اإنه تاريخ عريق و�سارب يف 

جذور الزمن ل يقبل التاأويل والت�سكيك، واملح�سلة وطن متطور 

ويتفاعل  وت��ف��اوؤل،  اأم��ل  بكل  امل�ستقبل  اإىل  يتطلع  وم�ستقر  اآم��ن 

ويتناغم مع بلدان العامل الوا�سعة، اإنه الوطن الذي يحت�سن الأب والأم والبن 

والبنت، اإنه الوطن الذي تربينا على ثراه و�سربنا ماءه وتن�سمنا هواءه. مل يكن 

يوم اخلمي�ص 23 �سبتمرب 1932م اإل اخلامتة اجلميلة واملوفقة جلهاد كابده 

موؤ�س�ص هذا الكيان الرا�سخ امللك عبدالعزيز اآل �سعود طيب اهلل ثراه، والذي 

انطلقت �سرارته الأوىل يف اخلام�ص ع�سر من يناير عام 1902م لتوحيد هذه 

الوطني هي منا�سبة عزيزة على كل مواطن  اليوم  واإن ذكرى  املباركة،  البالد 

ومواطنة يف هذه البالد املباركة.

ومتر بالدنا احلبيبة بعد هذا العمر املديد من التاأ�سي�ص 

والبناء مبرحلة التطور امل�ستدام من خالل روؤية 2030م التي 

حملت م�سامني حتولية يف املجال القت�سادي والجتماعي 

تهدف يف جمملها اإىل بناء الإن�سان ال�سعودي ليقود التنمية 

الزمان  تقلبات  تهددها  ل  را�سخة  اأ�س�ص  على  اململكة  يف 

ون�سوب الرثوات، فالإن�سان ال�سعودي هو الرثوة احلقيقية 

غري القابلة للن�سوب وهو �سمام الأمان بعد توفيق اهلل عز 

وجل لرخاء وتطور املجتمع، ويبقى واجبنا هو احلفاظ على 

وطننا والعمل على منائه وازدهاره.

اإن النه�سة التي ي�سهدها الوطن يف عهد خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان، حفظهما اهلل، تعرب بجالء عما يكنه ولة الأمر حفظهم 

اهلل جتاه الوطن واملواطن من تنمية ورفاه وعي�ص رغيد. ن�ساأل اهلل اأن يحفظ هذه 

البالد من كيد الكائدين ومن مكر املاكرين واأن يحفظ ولة اأمرنا وميتعهم بال�سحة 

والعافية ويدمي على بالدنا نعمة الأمن والأمان.

اأ. د. فهد بن حمد القريني

عميد �سوؤون الطاب

اليوم الوطني ومضامين رؤية 2030
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امللك خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود- رحمه اهلل

لأن املوؤمن القوي خري من املوؤمن ال�سعيف فاإننا نحر�ص على بناء قاعدة 

اقت�سادية قوية اأ�سا�سها وقاعدتها الإن�سان ال�سعودي الذي نبني فيه القدرة 

على حتديات التعامل مع منجزات الع�سر .



ك�����د امل�������ش���رف ال���ع���ام ع��ل��ى  اأ

م��ك��ت��ب ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 

ه�شام  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزارة 

البحث  بيئة  تطوير  اأن  الهدلق 

اجلامعات  دور  وتفعيل  العلمي 

ال��ت��ن��م��ي��ة  ق�����ش��اي��ا  م��ع��اجل��ة  يف 

بات  واالجتماعية  االقت�شادية 

�����ش����رورة ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه������داف 

االبتكار  الكربى وحتفيز  الوطنية 

ب������داع مل��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات  واالإ

اأهمية  اإىل  م�����ش��راً  ال��ت��ن��م��وي��ة، 

ال�����ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

»ال�������ش���رك���ات ال���ك���ربى وق��ط��اع 

واملتو�شطة«  ال�شغرة  املن�شاآت 

برنامج  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 

»دع�����م ال��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر يف 

لتكون  ال�����ش��ع��ودي��ة«  اجل��ام��ع��ات 

للنمو  م�شرعات  مبثابة  ال�شراكة 

وحتقيق  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش��ادي 

.2030 ال�شعودية  روؤية  اأهداف 

الربنامج  اأن  الهدلق  واأو���ش��ح 

اجلامعات  قدرات  رفع  على  يعمل 

يف ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز 

ال����ق����درات ال��ب�����ش��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة 

امل��وؤه��ل��ة، وت��ع��زي��ز االرت���ب���اط بني 

اجل���ام���ع���ات وال���ق���ط���اع اخل��ا���ص 

لتحقيق  امللحة  املجتمع  وحاجات  

ال�شعودي  للمجتمع  ملمو�شة  نتائج 

اقت�شادية  عوائد  ول�شمان حتقيق 

م��ن االأب��ح��اث وهو 

م�����ا م�����ن ����ش���اأن���ه 

بحثية  بنية  تطوير 

ومناف�شة  م�شتدامة 

اأقليمياً ودولياً.

الهدلق  واأ����ش���ار 

روؤي�������ة  اأن  اإىل 

 2030 ال�شعودية 

زي���ادة  اإىل  ت��ه��دف 

التناف�شّية  ال��ق��درة 

للمملكة وت�شنيفات 

عاملًيا،  جامعاتها 

واأن هناك حمورين 

اأ�شا�شيني ملوؤ�شر التناف�شّية العاملّية 

باالأبحاث  مبا�شر  ب�شكل  يرتبطان 

اأن  لل�شعودية  ومي��ك��ن  والتطوير 

زي��ادة  خ��ال  من  فقط  حت�شنهما 

االأب��ح��اث  يف  التناف�شّية  قدرتها 

بني  ال�شراكات  ودع��م  والتطوير 

اجلامعات والقطاع اخلا�ص.

وت��اب��ع ال��ه��دل��ق: »ي�����ش��اف اإىل 

اآخ���ر ه��و حتقيق ما  ذل��ك ه��دف 

�شعودّية  جامعات   5 ع��ن  يقل  ال 

م��رات��ب م��ت��ق��دم��ة ���ش��م��ن اأف�����ش��ل 

200 جامعة يف الت�شنيف العاملي، 
دعم  الهدف  هذا  ويتطلب حتقيق 

ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  ق���وة 

التقنية  ن��ق��ل  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��ا 

املجتمع  م��ع  والتفاعل  واالب��ت��ك��ار 

مب����وؤ�����ش���������ش����ات����ه 

والتميز  املختلفة، 

م��ن خ���ال اإج���راء 

اأب�����ح�����اث ع��ال��ي��ة 

اجل��������ودة واالأث������ر 

اجل����ام����ع����ات  يف 

ال�شعودية«.

واأب�����ان ال��ه��دل��ق 

تعمل  ال����وزارة  اأن 

على اإيجاد التناغم 

ب�������ني اأع�����������ش�����اء 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 

اجل����ام����ع����ات  يف 

م�شتوى  ع��ل��ى  ����ش���واء  وال���ط���اب 

العليا،  الدرا�شات  اأو  البكالوريو�ص 

وم���ا ي��ت��م م��ن ت��ط��وي��ر يف م��راك��ز 

ما  ه��و  اخل��ا���ص،  القطاع  اأب��ح��اث 

ي�شتثمر  اأن  من  الباحث  �شيمكن 

احتياجات  على  ويبنيها  اإمكانياته 

ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص، 

ومهنية  تعليمية  فر�شاً  يوفر  مما 

على  ا�شتثمارية  ف��ر���ش��اً  واأي�����ش��اً 

دور  اإىل  الف��ًت��ا  ال��ط��وي��ل،  امل���دى 

البحث العلمي يف توليد الوظائف 

يف  املتغرة  االحتياجات  ومواكبة 

�شوق العمل. وقال: »نوؤمن باأهمية 

فاملهارات  العمل،  يف  الديناميكية 

التي �شنحتاجها بعد ب�شع �شنوات 

احتجناها  التي  تلك  عن  خمتلفة 

يختلف  ال��واق��ع  ���ش��ن��وات،   5 قبل 

ب�شكل �شريع وتختلف معه املهارات 

الازمة له«.

وح����ول م���واءم���ة االأب���ح���اث مع 

الهدلق  اأو�شح  الوطنية  االأولويات 

ومهمة  حيوية  قطاعات  هناك  اأن 

يتوقع اأن يكون لها دور كبر خال 

بها  االهتمام  مت  املقبلة  ال�شنوات 

يف جماالت التعاون الدويل جللب 

اخلربات، مثل الذكاء اال�شطناعي 

واالأم�����ن ال�����ش��ي��رباين ك��اأول��وي��ات 

ويف  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  يف جم��ال 

م�شادر  حتديد  مت  الطاقة  جمال 

تخزينها،  وكيفية  املتجددة  الطاقة 

احلياة  وعلوم  ال�شحة  جمال  ويف 

جانب  اإىل  اجلينات  علم  حددنا 

ذات  االجتماعية  بالعلوم  االهتمام 

التي  املجتمع  بتحديات  العاقة 

حتقيق  يف  ال�شعودية  �شت�شاعد 

الوطنية. اأهدافها 

البحث  »دع��م  برنامج  اأن  يذكر 

اأطلق  اجل��ام��ع��ات«  يف  والتطوير 

2017 �شمن برنامج التحول  عام 

االإ�شراف  مهمة  واأوكلت  الوطني 

اإىل  تقدمه  ومتابعة  تنفيذه  على 

ب���وزارة  والتطوير  البحث  مكتب 

التعليم، ومت ر�شد 6 مليارات ريال 

حتى  للربنامج  ميزانية  �شعودي 

. 2020

للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  وقعت 

مع  تعاون  مذكرة  واملهني،  التقني 

واالعتماد  للتقومي  الوطني  املركز 

تقومي  لهيئة  التابع  واملهني  التقني 

العاملية  الكلية  مقر  يف  التعليم 

بالريا�ص. الطران  لعلوم 

وّقع املذكرة، من جانب املوؤ�ش�شة 

نائب املحافظ للتخطيط والتطوير 

ومن  ال�شايغ؛  اإب��راه��ي��م  ب��ن  زي��اد 

عبداحلميد  الدكتور  املركز  جانب 

ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ب��د اجل��ب��ار؛ 

بح�شور  للمركز،  التنفيذي  املدير 

عبداهلل  بن  في�شل  الدكتور  االأمر 

وحمافظ  الهيئة  رئي�ص  امل�شاري؛ 

فهد  بن  اأحمد  الدكتور  املوؤ�ش�شة 

اإىل  امل���ذك���رة  ال��ف��ه��ي��د. وت���ه���دف 

التقومي  ت��ق��دمي  امل��رك��ز  ي��ت��وىل  اأن 

للمن�شاآت  املوؤ�ش�شي  واالع��ت��م��اد 

للموؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

واملهني  التقني  للتدريب  العامة 

املوؤ�ش�شي  االعتماد  معاير  وف��ق 

واملهني  التقني  التدريب  ملن�شاآت 

هيئة  اإدارة  جمل�ص  م��ن  املعتمدة 

االرت��ق��اء  اأج��ل  م��ن  التعليم  تقومي 

التدريب. بجودة خمرجات 

وت�����ش��ت��م��ل امل���ذك���رة ع��ل��ى ب��ن��ود 

ا�شتيفاء  من  »التحقق  منها:  عدة، 

للموؤ�ش�شة  التابعة  التدريب  من�شاآت 

من  املعتمدة  االأهلية  �شروط  من 

امل��رك��ز ل��ل��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب االع��ت��م��اد 

امل��وؤ���ش�����ش��ي، وت���ق���دمي امل�����ش��ان��دة 

وامل�����ش��ورة مل��ن�����ش��اآت ال��ت��دري��ب من 

فرق  زي��ارات  وتنظيم  املركز،  ِقبل 

املوؤ�ش�شة  ل��وح��دات  املركز  خ��رباء 

التح�شني  اأجل  من  التقارير  ورفع 

والتطوير«.

وكان حمافظ املوؤ�ش�شة قد جتّول 

م��ع رئ��ي�����ص ال��ه��ي��ئ��ة داخ���ل م��راف��ق 

ال��ك��ل��ي��ة، واط��ل��ع م��ن خ��ال��ه��ا على 

االإمكانات املتقدمة للكلية والربامج 

احلديثة  التقنيات  وكذلك  املنفذة، 

امل�شتخدمة يف العملية التدريبية.

اأ����ش���اد  اجل����ول����ة،  خ���ت���ام  ويف 

املوؤ�ش�شة  بتوّجهات  الهيئة  رئي�ص 

�شراكاتها  جم��ال  يف  حققته  وم��ا 

االإ�شرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص، 

معرباً عن �شعادته مبا �شاهده من 

وفق  التدريب  اأ�شاليب  يف  تطور 

�شتمّكن  ال��ت��ي  التقنيات،  اأح���دث 

���ش��ب��اب ال��وط��ن م��ن امل��ن��اف�����ش��ة يف 

�شوق العمل واحل�شول على فر�ص 

واعدة. وظيفية 

حازت جامعة امللك في�شل ممثلة 

بق�شم نظم املعلومات يف كلية علوم 

على  املعلومات،  وتقنية  احلا�شب 

م�شابقة  يف  عاملًيا  ال�شاد�ص  املركز 

Dell EMC الدولية ال�شنوية التي 
عاملية،  جامعة   70 فيها  ت�شارك 

امل�شابقة  مقر  يف  دول���ة،   18 متثل 

بالواليات املتحدة االأمريكية.

وت���ه���دف امل�����ش��اب��ق��ة اخل��ا���ش��ة 

مب�������ش���روع���ات ال���ت���خ���رج ل��ط��اب 

يف  للجامعات  البكالوريو�ص  درج��ة 

واإف��ري��ق��ي��ا  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  دول 

ال�شباب  ابتكارات  لت�شجيع  وتركيا، 

ومواهبهم يف خمتلف جماالت تقنية 

املعلومات.

احلا�شب  ع��ل��وم  كلية  و���ش��ارك��ت 

عرب  اجلامعة  يف  املعلومات  وتقنية 

مب�شروع  طالباتها  م��ن  جم��م��وع��ة 

Drowsiness- ب��ع��ن��وان  ت��خ��رج 

 related Accident
 Prevention Using

 ،Wearable Technology
الذي ي�شع حًا للك�شف عن نعا�ص 

وق��وع  ق��ب��ل  وتنبيههم  ال�����ش��ائ��ق��ني 

تتبع  خ��ال  م��ن  املميتة  احل����وادث 

وت�شجيل معدل �شربات قلب ال�شائق 

الهاتف  يف  تطبيق  ع��رب  وتنبيهه 

املحمول املطور يف امل�شروع.

د. الهدلق يؤكد دور البحث العلمي في تحفيز االقتصاد 
وتحقيق رؤية 2030

توقيع مذكرة بين »التدريب التقني« ومركز التقويم واالعتماد

جامعة الملك فيصل السادسة في مسابقة دولية

�شدد على اأهمية مواءمته مع الأولويات الوطنية

تن�ّص على تنظيم زيارات لفرق اخلرباء بهدف التح�شني والتطوير

مجالت جامعة أم القرى في 
محركات البحث العالمية

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  القرى  اأم  جامعة  وكيل  ناق�ص 

الدكتور ثامر احلربي، مع فريق خطة متكني 2023، االأ�شبوع املا�شي، 

العليا،  الدرا�شات  وبرامج  العلمي  للبحث  اال�شرتاتيجية  التوجهات 

للو�شول باجلامعة اإىل املوؤ�ش�شات التعليمية املتقدمة �شمن الت�شنيف 

العاملي. واأكد الدكتور احلربي اأن روؤية وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا 

اأوعية  يف  العلمي  للن�شر  الباحثني  حتفيز  يف  تتمثل  العلمي  والبحث 

البحث العلمي امل�شنفة عاملياً، وذلك بتفعيل بدل التميز وجوائز التميز 

البحثي، وفتح املجال ب�شكل اأكرب للهيئة التدري�شية حل�شور املوؤمترات 

وامللتقيات العلمية، واإقرار جلنة اأخاقيات البحث العلمي والتي �شيتم 

والبحث  العليا  للدرا�شات  القرى  اأم  تفعيلها قريباً. وبني وكيل جامعة 

العلمي اأنه يتم العمل على ت�شجيل جمات جامعة اأم القرى يف حمركات 

البحث العاملية، الفتاً اأنه يجب اأن يكون للجامعة خطوط بحثية اأولية 

التدري�ص،  هيئة  اأع�شاء  وكذلك  العليا،  الدرا�شات  طلبة  عليها  يعمل 

وت�شميم حمرك بحث حديث لا�شتفادة من الكنز الثمني من البحوث 

العاملية،  البحث  تظهر يف حمركات  لكي  واللغوية  والرتبوية  ال�شرعية 

وكرا�شي  بحثية  معامل  باإن�شاء  العلمي  للبحث  التحتية  البنية  ودعم 

بحثية نوعية وا�شتحداث وظائف للباحثني وم�شاعدي الباحثني.

ن اأع�شاء فريق »متكني« �شفافية وكيل اجلامعة للدرا�شات  بدورهم ثمَّ

العليا والبحث العلمي يف املو�شوعات التي مت مناق�شتها، االأمر الذي 

ي�شهل تطوير وتعزيز االإيجابيات والعمل على تايف املاحظات من اأجل 

االرتقاء باملخرجات البحثية، واإبراز دور اجلامعة البحثي.

�شيتم اإقامة مع�شكر اإعدادي قبل امل�شاركة الر�شمية

اتحاد الجامعات يشارك في 
بطولة كرة الصاالت بأبوظبي

للجامعات  الريا�شي  االحت��اد  م�شاركة  على   ال�شامي  املقام  واف��ق 

ال�شعودية يف بطولة كرة القدم لل�شاالت التي يقيمها االحتاد العربي 

للريا�شة اجلامعية مبنا�شبة الذكرى املئوية لل�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
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مدينة اأبوظبي. وقدم بهذه املنا�شبة معايل وزير التعليم رئي�ص جمل�ص 

العي�شى  اأحمد  الدكتور  ال�شعودية  للجامعات  الريا�شي  االحتاد  اإدارة 

�شكره للمقام ال�شامي الكرمي على هذه املوافقة، م�شيًفا اأن مثل هذه 

الدولية  املحافل  اململكة يف  اأبناء  احتكاك  فر�ص  من  تزيد  امل�شاركات 

مما ي�شاهم يف حتقيق روؤية اململكة ٢٠٣٠، خ�شو�ًشا اأن امل�شاركات يف 

اأكادميية متيزها عن  تربوية  بقيم  تلتزم  الدولية  اجلامعية  املناف�شات 

غرها من املناف�شات، وهي فر�شة الإيجاد الريا�شي القدوة.

واأكد معايل الوزير اأن ما قدمه اأبناوؤنا طاب اجلامعات من نتائج 

على  وح�شولهم  املا�شية،  الدولية  املناف�شات  يف  متميزة  اإيجابية 

ميداليات، ومتثيل الوطن ورفع علمه يف البطوالت الدولية اجلامعية؛ 

يعد هدفاً ا�شرتاتيجياً يجب املحافظة عليه، ويعترب اأي�ًشا رافداً مهماً 

لريا�شة الوطن. كما عرب رئي�ص االحتاد الريا�شي للجامعات ال�شعودية 

الدكتور عبداهلل البقمي عن �شعادته مب�شاركة منتخب اململكة للجامعات 

الأنها تعد فر�شة للتناف�ص مع االأ�شقاء العرب حتت مظلة االحتاد العربي 

للريا�شة اجلامعية، لذلك مت اال�شتعداد لهذه البطولة باختيار اأف�شل 

املدربني والاعبني والطاقم االإداري على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية، 

و�شيتم اإقامة مع�شكر اإعدادي لهذه البطولة قبل امل�شاركة الر�شمية.

ودعا رئي�ص االحتاد، اهلل �شبحانه وتعاىل، بالتوفيق الأبنائنا امل�شاركني، 

�شاكًرا ملعايل الوزير الدكتور اأحمد العي�شى دعمه الاحمدود للريا�شة 

متابعته  العا�شمي  عبدالرحمن  الدكتور  النائب  ومعايل  اجلامعية، 

واإ�شرافه على جميع ن�شاطات االحتاد الريا�شي.

81 متدربا ومتدربة في برامج 
الملحقية الثقافية بباكستان

لدى  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  ب�شفارة  الثقافية  امللحقية  اأقامت 

بن   
ّ

عبداهلل امللك  مركز  مع  بالتعاون  االإ�شامية  باك�شتان  جمهورية 

عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، دورة تدريبية بعنوان »مهارات 

البحث العلمي اللغوي العربي« ا�شتهدفت عدًدا من الباحثني يف املجال 

اللغوي واأع�شاء الهيئات التدري�شية يف باك�شتان، وذلك مبقر معهد اللغة 

العربية يف اإ�شام اأباد.

 بن عبدالعزيز الدويل خلدمة 
ّ

قّدم الدورة ع�شو مركز امللك عبداهلل

اللغة العربية الدكتور فهد بن �شالح امللحم، فيما بلغ عدد املتدربني فيها 

واملوؤ�ش�شات  الباك�شتانية  اجلامعات  خمتلف  من  ومتدربة  متدرًبا   81
التعليمية وحاملي الدرجات العلمية املتفاوتة.

كما قّدم الدكتور امللحم على هام�ص الدورة حلقة نقا�ص بعنوان »اأدب 

اخلطاب - مناذج معا�شرة«، وذلك يف مقر املدر�شة ال�شعودية باإ�شام 

لدى  ال�شعودية  العربية  اململكة  ب�شفارة  الثقايف  امللحق  و�شلّم  اأب��اد. 

باك�شتان الدكتور علي بن حممد هو�شاوي يف ختام الدورة ال�شهادات 

للمتدربني وا�شتلم درًعا تذكارية من معهد اللغة العربية بهذه املنا�شبة.

يُذكر اأن هذه الربامج تاأتي ا�شتمراًرا للربامج التي نفذها و�شينفذها 

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بالتعاون 

مع امللحقية الثقافية يف �شفارة خادم احلرمني ال�شريفني لدى باك�شتان.

د. الهدلق
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اأن هذا البلد يعتمد بعد اهلل على  اأوؤكد  نحن ال ندعي التفوق ولكنني 

عقيدته االإ�شامي�ة ومن اعتمد على عقيدته االإ�شامية ال�شحيحة ال ميكن 

باأي حال من االأحوال اإال اأن يكون ن�شيبه كبًرا جدا من الرقي واالندفاع 

ملا فيه خر مواطنيه يف جميع املجاالت.

امللك فهد بن عبدالعزيز اآل �شعود - رحمه اهلل -



الفيزياء  ق�سم  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  �ساركت 

بجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة 

بني  بحثي  م�سروع  يف  ال�سهراين،  حممد  ثمراء 

 ،MIT خمترب اأبحاث اخلاليا ال�سم�سية يف معهد

ومركز الطاقة املتجددة لأرامكو يف جامعة امللك 

عبداهلل للعلوم والتقنية »كاو�ست«، والذي يهدف 

يف  تعمل  اأن  ميكنها  �سم�سية  خاليا  تطوير  اإىل 

املناخات احلارة اأو القاحلة، مثل اململكة العربية 

ال�سعودية.

الأ�ستاذ  املخترب  مدير  مع  ال�سهراين  وعملت 

معهد  يف  امليكانيكية  الهند�سة  يف  امل�����س��ارك 

ومن  بونا�سي�سي،  تونيو  للتقنية،  ما�سات�سو�ست�س 

وفريقها  ال��دك��ت��ورة  عملت  امل�سروع  ه��ذا  خ��الل 

حرارة  لدرجات  ال�سم�سية  اخلاليا  تعري�س  على 

التي  الكيفية  لتحديد  �سلوكها،  ودرا�سة  متفاوتة 

تعّر�سها  عند  اخلاليا  هذه  ا�ستقرار  من  ن  �سِّ تحُ

البحث  هذا  عن  ونتج  مرتفعة،  ح��رارة  لدرجات 

اأبحاث  جمعية  موؤمتر  يف  َم��ت  ��دِّ قحُ علمية  ورق��ة 

وكانت   ،MRS 2018 املا�سي  اإبريل  يف  العلوم 

ال�سهراين املوؤلف الرئي�سي لهذه الورقة.

وقد اأو�سحت ال�سهراين اأن جتربة قيادة فريق 

من علماء معهد MIT و�سركة اأرامكو ال�سعودية، 

حيث  مهمة،  بحثية  خربة  من جمرد  اأكرث  كانت 

اأ�سافت لها هذه التجربة خربة عن كيفية العمل 

اجل��م��اع��ي ال����الزم ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل يف جم��ال 

اأن زمالة ابن خلدون مل  اأو�سحت  الأبحاث، كما 

تدعمها فقط يف جمال البحث العلمي، واإمنا يف 

اأخ���رى، من خ��الل ور���س عمل وبرامج  جم��الت 

تعليم تنفيذي يف كليَّتي »�سلون« و»هارفارد« لإدارة 

الأعمال.

با�ستقطاب  تحُعنى  اجلامعة  اأن  بالذكر  اجلدير 

ال�سعوديني  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

�سعًيا  املختلفة،  التخ�س�سات  يف  املتميزين 

لتحقيق غاياتها ال�سرتاتيجية، املتمثلة يف تطوير 

القدرات، وت�سني اجلودة اخلا�سة باأع�ساء هيئة 

العلمي  والبحث  التعليم  جم��الت  يف  التدري�س، 

امل�ستوى  على  للمحافظة  ت�سعى  كما  والإدارة، 

املتميز يف املجال العلمي والبحثي ملن�سوبيها.

اأول��ت جامعة الأم��رية  الغاية  اأج��ل ه��ذه  وم��ن 

ثمراء  الدكتورة  وت�سجيع  لدعم  اهتمامها  ن��ورة 

خم�س  بني  من  اختيارها  مت  والتي  ال�سهراين، 

يف  البحثية  الزمالة  لإج��راء  اململكة،  يف  عاملات 

برنامج  خالل  من  للتقنية  ما�سات�سو�ست�س  معهد 

امللك  مدينة  تقيمه  ال��ذي  خ��ل��دون،  اب��ن  زم��ال��ة 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

�سعود  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��اد 

ال�سرقية  املنطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن 

واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  مبخرجات 

اأعلى  تبواأت  التي  املتميزة  الوطنية  الكوادر  من 

املنا�سب يف الدولة، وكذلك ما تقدمه من تطور 

ملحوظ يف البيئة التعليمية ويف خدمة املجتمع.

مكتبه  يف  �سموه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

فهد  امللك  جامعة  مدير  موؤخراً  الإم��ارة  بديوان 

عبداجلواد  �سهل  د.  املكلف  وامل��ع��ادن  للبرتول 

العام  ب��دء  مبنا�سبة  اجلامعة  وع��م��داء  ووك���الء 

الدرا�سي اجلديد.

ا�ستعدادات  على  اللقاء  خ��الل  �سموه  واطلع 

قبول  واآل��ي��ة  اجل��دي��د  ال��درا���س��ي  للعام  اجلامعة 

اأب��رز  ا�ستعرا�س  مت  كما  امل�ستجدين،  الطالب 

امل�ساريع التطويرية التي تنفذها اجلامعة خلدمة 

الطالب وهيئة التدري�س والعاملني، متمنًيا �سموه 

للجميع التوفيق.

من جانبه، �سكر د. �سهل عبداجلواد �سمو اأمري 

لأمور  ومتابعته  حر�سه  على  ال�سرقية  املنطقة 

�ساأنه  من  ما  لكل  ال�سديدة  وتوجيهاته  اجلامعة 

تطوير وجودة الأداء لكافة من�سوبي اجلامعة.

اأطلق مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن 

ح�سني القحطاين، هوية اجلامعة لليوم الوطني 

ب�سعار »�سعوديتي اأولً«، كما اأطلق امل�ساركة يف 

امل�سابقة الفوتوغرافية عرب بوابتها الإلكرتونية 

مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني ال�88 للمملكة.

النتماء  معاين  اإب��راز  اإىل  امل�سابقة  وتهدف 

والرتاثي،  الوطني  البعد  عن  والتعبري  للوطن، 

من  تقق  وما  ال�سعودي  املجتمع  قيم  وعك�س 

منجزات.

واأو�سح مدير جامعة جازان اأن اململكة تتفل 

�سبتمرب   23 اململكة يف  لتوحيد  الوطني  باليوم 

من كل ع��ام، وه��ي ذك��رى حمفورة يف وج��دان 

وفكر كل مواطن �سعودي، وتكرر كل عام لتذكر 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  املوؤ�س�س  امللك  اأجنزه  مبا 

و�سولً  ال��ربرة،  اأبناوؤه  بعده  ومن  اهلل-  -رحمه 

اإىل عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- والذي ا�ستمر على 

والتطور  النمو  امل�سي يف طريق  النهج يف  ذلك 

والبناء للمملكة.

اجلامعة  اأن  اإىل  القحطاين  الدكتور  واأ�سار 

يف كل عام تتفل بهذه املنا�سبة باإقامة الكثري 

والن�ساطات  والندوات  والربامج  الفعاليات  من 

اأمري  بافتتاح  وتت�سرف  كلياتها  كل  يف  املختلفة 

بن  نا�سر  ب��ن  حممد  الأم���ري  ج���ازان  منطقة 

عبدالعزيز.

ودع����ت اجل��ام��ع��ة ال��راغ��ب��ني يف امل�����س��ارك��ة 

للبوابة  الدخول  اإىل  الفوتوغرافية  بامل�سابقة 

ttp://www. ال��راب��ط  ع��رب  الإل��ك��رتون��ي��ة 

jazanu.edu.sa/Pages/National-
الآل��ي��ة  على  ل��الط��الع  Day-88th.aspx؛ 

وال�سروط اخلا�سة بها.

أمير الشرقية يشيد بمخرجات جامعة الملك فهد

»جامعة جازان« تطلق هويتها لليوم الوطني 88 
بشعار »سعوديتي أوال«

دشنت مسابقة فوتوغرافية عبر بوابتها اإللكترونية

ا في الخاليا الشمسية ا بحثّيً ـً دكتورة بجامعة نورة تشارك فريق

ياأتي اليوم الوطني معه الذكرى العطرة للموؤ�س�س امللك عبدالعزيز-

طيب اهلل ثراه- و�سحبه الكرام الذين رافقوه رحلة اجلهاد وم�سرية 

توحيد هذه البالد الطيبة تت راية التوحيد.. ليجمعهم بعد تفرق 

وي�سود الأمن بعد ت�سرذم وين�سر العلم بعد اجلهل وتخيم الطماأنينة 

بعد ا�سطراب..

اأم�سى املوؤ�س�س ثالثني عاًما يف �سبيل اأن نتفياأ هذه الثمار املباركة 

اأكمل باقي عمره يف جهاد �سد  باأمن واأم��ان.. ثم  من البحر للبحر 

الفقر والعوز واجلهل.. لتقوم دولة فتية تنه�س ب�سواعد اأبنائها ونزهو 

بها بني الأمم والأوطان.

ولالإعالم اأدوار كبرية يف تعزيز النتماء الوطني  وغر�س الولء بني 

اأبناء الوطن..وذلك عرب جمالت عدة، منها:

رحمه  املوؤ�س�س  اأطلقها  التي  والوحدة  التاأ�سي�س  بتجربة  التذكري 

اهلل.. وت�سليط ال�سوء على الر�سالة الكرمية التي حملها ليوحد هذه 

البالد التي كانت ممزقة بالقبليات والثاأرات.  واإبراز التاآزر واللتفاف 

من كل اأبناء هذه البالد مبختلف مناطقها حول القيادة وامل�ساركة يف 

هذا املنجز احل�ساري ودورنا الأجيال يف احلفاظ عليه.

والإعالم يعك�س مفهوم »احل�س الوطني«، فالوطنية احلقة لي�ست 

مقايي�س  للوطنية  واإمن��ا  ف��ارغ��ة..  مباهاة  ول  بها،  يت�سدق  دع��وى 

ال�سعودية  العربية  اململكة  عليه  قامت  وملا  للقيادة  فالولء  ومعايري، 

يقت�سي اتباع قيم الآباء والأجداد..من اجلد والجتهاد.. وهنا على 

العلمي  العطاء  اأ�سحاب  النماذج اجلادة واملتميزة من  اإبراز  الإعالم 

والإبداعي والريادة.. لياأخذوا مكانتهم الطبيعية يف اهتمام املجتمع 

وليكونوا قدوات لالأجيال  ال�ساعدة.

بامل�سوؤولية  الل��ت��زام  تاأكيد  يف  دور  الإعالمية  املوؤ�س�سة  وعلى 

الإعالمية  الر�سالة  اأداء  بدورهم يف  لينه�سوا  لأفرادها  الجتماعية 

مبو�سوعية وتوازن ومعاجلة الق�سايا الوطنية م�ست�سحبني امل�سالح 

العليا لوطننا العزيز.

توؤكد العديد من الدرا�سات الإعالمية الأكادميية اأن الإعالم عن�سر 

اأ�سا�سي �سمن منظومة ال�ستقرار والأمن يف املجتمعات.. وذلك عرب 

واقع  ومهنية-  –باحرتافية  تعك�س  التي  الإيجابية  الر�سائل  اإي�سال 

املنجزات التي حققها الوطن للمواطن..وهنا نذكر بدور املواطن الذي 

هو يف القلب من روؤية ال�سعودية 2030  التي يقودها �سمو ويل العهد 

كاهل  على  كبرية  مب�سوؤولية  يلقي  وهذا  �سلمان،  بن  الأم��ري حممد 

الإعالم يف زيادة م�ساحات التوا�سل وامل�ساركة مع املواطن مع بذل 

الر�سالة  لت�سل  جذابة  واأ�ساليب  املحتوى  عر�س  يف  تطويري  جهد 

لعقل وقلب املواطن. 

مبنظومة  املواطن  معرفة  النتماء،  قيم  تعزيز  و�سائل  اأه��م  ومن 

احلقوق والواجبات املن�سو�س عليها يف الت�سريعات والنظم.. وعلى 

الإعالم واجب ن�سر الثقافة احلقوقية، ليتمتع املواطن باحلقوق التي 

منحتها الدولة له، ويوؤدي الواجبات التي عليه. 

ومن الأدوار احليوية لالإعالم  تعزيز الوعي الأمني عرب حمتوى 

جدار  خلرق  حماولة  اأي  جتاه  والنتباه  اليقظة  روح  يبث  اإعالمي 

الو�سطية  تعزيز  يف  اململكة  دور  م�ست�سحبني  الوطنية،  ال��وح��دة 

اهلل  يحفظه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأوجزها  والتي  والعتدال.. 

بكلمات متثل نربا�ًسا لالإعالم الوطني بقوله: »ل مكان بيننا ملتطرف 

اأهدافه،  لتحقيق  ال�سمحة  عقيدتنا  وي�ستغل  انحاللً  العتدال  يرى 

ول مكان ملنحل يرى يف حربنا على التطرف و�سيلة لن�سر النحالل«.

makinzyadel@ksu.edu.sa

واجب اإلعالم في تعزيز الوالء 
واالنتماء الوطني 

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

جامعة الملك عبدالعزيز تدشن معرض الكتاب
اف��ت��ت��ح م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

عبدالرحمن  الدكتور  عبدالعزيز 

الكتاب  معر�س  اليوبي  عبيد  بن 

عمادة  نظمته  وال��ذي  اجلامعي، 

����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات يف اجل��ام��ع��ة 

وا����س���ت���م���رت ف���ع���ال���ي���ات���ه ح��ت��ى 

على  د�سن   كما  ١٤٤٠/١/٣ه�����، 

الرقمية  البوابة  املعر�س  هام�س 

ال��ت��ي اأن�����س��اأت��ه��ا ع��م��ادة ���س��وؤون 

املكتبات على ال�سبكة العنكبوتية، وذلك بح�سور وكيل اجلامعة للتطوير 

الدكتور اأمني نعمان، وعميد �سوؤون املكتبات الدكتور نبيل قم�ساين.

واطلع مدير جامعة امللك عبدالعزيز على حمتوى املعر�س من كتب 

ومناهج درا�سية وم�سادر بحثية تخدم طالب وطالبات اجلامعة، و�سدد 

الذي  اجلامعي  الكتاب  معر�س  تنظيم  اأهمية  على  خطابية  كلمة  يف 

توفري  يف  الطالب  مل�ساندة  �سعياً  اجلديد،  العام  انطالق  مع  تزامنت 

نحو  وانطالقة  بداية  ذلك  يكون  اأن  وناأمل  املطلوبة،  واملقررات  الكتب 

وتنمية  بناء  يف  للم�ساهمة  قيادتنا  تطلعات  وتقيق  والنجاح  الإجن��از 

الوطن وتقيق م�ستهدفات روؤية »2030«.

17 7اليوم الوطني
 العدد 1312 - الأحد 13 حمرم 1440هـ املوافق 23 �سبتمرب 2018م

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - رحمه اهلل -

والتنمية،  لال�ستثمار  رئي�سية  وركيزة  متميز  منوذج  اململكة  يف  التعليم 

والأجيال القادمة هم الرثوة احلقيقية، والهتمام بهم هدف اأ�سا�سي.



حتتفل اململكة العربية ال�سعودية 

املوافق  1440هـ  حمــرم   13 يــوم 

بــالــذكــرى  2018م  �سبتمرب   23
الثامنة والثمانني لإعالن تاأ�سي�سها 

باإذن اهلل امللك  له  على يد املغفور 

اآل  عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز 

اليوم  ثراه، ففي  �سعود، طيب اهلل 

جمادى  �سهر  مــن  ع�سر  التا�سع 

املوافق  1351هـ  �سنة  من  الأوىل 

الإعالن  مت  1932م،  �سبتمرب   23
عن قيام اململكة العربية ال�سعودية 

للمرة  وت�سميتها  توحيدها  بعد 

الأوىل بهذا امل�سمى.

كل  من  �سبتمرب   23 يوم  وحدد 

الوطني،  بــالــيــوم  لالحتفال  عــام 

تعي�ش  الــيــوم  هـــذا  ذكــــرى  فــفــي 

اأ�سبح  الذي  يومها  فرحة  بالدنا 

امللك  �سرية  فيه  الأعماق،  ي�سكن 

هذه  اأجــزاء  وحــد  الــذي  املوؤ�س�ش 

ــد جــهــاد  ــع ـــة، ب ـــبـــالد املـــرامـــي ال

ا�ــســتــمــر اثــنــني وثـــالثـــني عــامــاً، 

البنيان  قواعد هذا  اأر�سى خاللها 

ــكــرمي  ال اهلل  كـــتـــاب  هــــدي  ــى  عــل

اهلل  �سلى  الأمـــني  ر�سوله  و�سنة 

و�سلم. عليه 

الأوىل  ال�سعودية  الدولة  قامت 

1744م،  املــوافــق  1157هـ  عــام 

عندما قرر الإمام حممد بن �سعود 

ال�سيخ  دعــوة  منا�سرة  اهلل  رحمه 

حمــمــد بـــن عــبــدالــوهــاب رحــمــه 

الإ�سالم  اإىل  للعودة  الهادفة  اهلل 

املعتقدات  وت�سحيح  ال�سحيح، 

ال�سبهات واجلهل.  �سابها من  مما 

�سعود  اآل  جهاد  تتابع  ذلك  بعد 

من ذات املنطلق، فلم تنطفئ جذوة 

املوؤمنة  الفئة  قــلــوب  يف  الإميـــان 

ال�سعودية  ــة  ــدول ال حكم  بانتهاء 

و�سبعني  ـــع  اأرب زهـــاء  بعد  الأوىل 

الأجنبي.  التدخل  ب�سبب  عاماً 

1824م   / 1240هـ  عــام  ويف 

الثانية  ال�سعودية  الــدولــة  قامت 

تركي  الثاين  املوؤ�س�ش  الإمام  بقيام 

�سعود  بــن  بــن حممد  عــبــداهلل  بــن 

بعده  من  وا�سل  الذي  اهلل،  رحمه 

ثمانية  نحو  اأ�سالفهم  نهج  اأبناوؤه 

حتى  عــامــاً  و�ستني 

الدولة  حكم  انتهى 

الثانية  الــ�ــســعــوديــة 

 / 1309هـ  عـــــام 

نــتــيــجــة  1891م، 
داخلية. عوامل 

ــوم  ــــزغ فــجــر ي وب

�سوال  من  اخلمي�ش 

 / 1319هـ  عـــــام 

اإيــــذانــــاً  1901م، 
ا�ستعاد  جديد  بعهد 

املـــــوحـــــد الــــبــــاين 

ــك عــبــدالــعــزيــز  ــل امل

اآل  عبدالرحمن  بن 

الريا�ش،  �سعود رحمه اهلل، مدينة 

ــه واأجـــــداده يف  ــائ مــعــيــداً مــلــك اآب

البطولة  �سور  من  �سادقة  �سورة 

فو�سع-  ـــــدام،  والإق والــ�ــســجــاعــة 

هذا  لبنات  اأوىل  ثــراه-  اهلل  طيب 

قوية  اأ�س�ش  على  الكبري  البنيان 

والعمل  اهلل  �سرع  حتكيم  هدفها 

بكتابه و�سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل 

و�سلم. عليه 

من   - اهلل  رحــمــه   - ــق  وانــطــل

الريا�ش بذلك الإميان ال�سادق يف 

جهاده حتى جمع اهلل به ال�سفوف 

ــــن  واأر�ــــســــى دعـــائـــم احلــــق والأم

البالد  اأرجــاء  فتوحدت  والإميــان، 

واأماناً  اأمناً  اجلهود  تلك  واأينعت 

من  املجتمع  وحتــول  وا�ــســتــقــراراً، 

متحد  �سعب  اإىل  متناحرة  قبائل 

الكتاب  هدي  على  ي�سري  وم�ستقر 

وال�سنة.

عالقة  يف  املوؤ�س�ش  اعتمد  وقد 

املــمــلــكــة و�ــســيــا�ــســتــهــا اخلــارجــيــة 

ــوجــه الإ�ــســالمــي  ــت عــلــى مــنــهــج ال

العربي  التعاون  اإىل  فدعا  القومي، 

يف  واأ�سهم  الإ�سالمي  والت�سامن 

العربية،  الـــدول  جامعة  تاأ�سي�ش 

وا�سرك يف ع�سوية الأمم املتحدة 

له جهود  كان  كما  موؤ�س�ساً،  ع�سواً 

الفل�سطينية.  الق�سية  يف  م�سكورة 

وا�سل  الداخلي،  امل�ستوى  وعلى 

امل�سار  عبدالعزيز جهوده يف  امللك 

وتكوين  الدولة  بناء  نحو  التنموي 

ور�سم  موؤ�س�ساتها 

متخذاً  �سيا�ستها، 

و�ــســنــة  اهلل  كـــتـــاب 

اهلل  �سلى  ر�ــســولــه 

امل�سدر  و�سلم  عليه 

ـــذي  الأ�ـــســـا�ـــســـي ال

احلكم  عليه  يــقــوم 

الــدولــة  اإدارة  يف 

واإدارة اأمور البالد. 

ـــك  ـــل ورحـــــــــل امل

رحمه  العزيز  عبد 

اأر�سى  اأن  بعد  اهلل 

�سار  قومياً  منهجاً 

ــــاوؤه من  ــــن اأب عــلــيــه 

وال�سالم  الأمن  اأطر  لتكتمل  بعده 

ــــدف نــفــ�ــســه  ــــه وفـــــق املـــنـــهـــج وال

املطهر  اهلل  �سرع  من  امل�ستمدين 

اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  اهلل  كتاب 

و�سلم.  عليه 

اهلل  رحــمــه  �سعود  املــلــك  وكـــان 

النهج  ذلــك  على  ال�سائرين  اأول 

بــرزت  حتى  اإطـــاره  يف  والعاملني 

هياكل  واكتملت  الــتــقــدم  مــالمــح 

والــــوزارات  املوؤ�س�سات  مــن  عــدد 

الدولة،  يف  الأ�سا�سية  والأجــهــزة 

الت�سامن  رائـــد  بــعــده  مــن  وجـــاء 

رحمه  في�سل  املــلــك  ــالمــي  ــس الإ�

اخلــرية  املــنــجــزات  فتتابعت  اهلل 

اململكة  وبــداأت  العطاءات  وتوالت 

اخلم�سية  تنفيذ اخلطط  يف عهده 

للتنمية.  الطموحة 

عطاًء  اخلــري  ينابيع  وتــدفــقــت 

رحمه  خالد  امللك  بت�سلم  وافـــراً 

والنماء خدمة  البناء  فتوا�سل  اهلل 

والإ�سالم  بخا�سة  واملواطن  للوطن 

خطط  وات�سلت  بعامة  وامل�سلمني 

لتحقيق  ببع�ش  بع�سها  التنمية 

الرخاء وال�ستقرار.  املزيد من 

احلــرمــني  خـــادم  مبايعة  وبــعــد 

ــــك فـــهـــد بــن  ــــل ـــفـــني امل ـــري ـــس ـــ� ال

اهلل  رحمه  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

البناء  ازداد  ــبــالد،  ال على  ملكاً 

ــاد عهد  ــس الــكــبــري عـــزاً ورفــعــة و�

والنماء  والعطاء  اخلري  من  جديد 

التي  امل�سوؤولية  ولعظم  والإجنــاز، 

فهد  امللك  اختار  جاللته،  تقلدها 

خادم  نف�سه  ي�سمي  اأن  اهلل  رحمه 

ا�سمه  وقرن  ال�سريفني،  احلرمني 

ا�ست�سعاراً  الرفيعة  ال�سفة  بهذه 

قبلة  هي  التي  للمملكة  بامل�سوؤولية 

امل�سلمني. 

املــمــلــكــة يف عهد  �ــســهــدت  كــمــا 

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم 

مـــزيـــداً من  رحــمــه اهلل  ــداهلل  ــب ع

مقاليد  ت�سلمه  بــعــد  ــجــزات  ــن امل

2005م،   / 1426هـ  عام  احلكم 

مناطق  كافة  التنمية  عمت  فقد 

احلياة  جوانب  خمتلف  يف  البالد 

وال�سحية  والعلمية  القت�سادية 

واملــيــاه  وال�سناعة  والجتماعية 

املنجزات  تلك  ومتيزت  والكهرباء 

والتكامل.  بال�سمولية 

عهد  الـــزاهـــر  الــعــهــد  هــذ  ويف 

ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سيدي 

ــك �ــســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز،  ــل امل

حممد  الأمـــني  العهد  ويل  و�سمو 

يف  اململكة  دور  تعزز  �سلمان  بــن 

�سيا�سياً  والعاملي،  الإقليمي  ال�ساأن 

ـــاً، واأ�ــســبــح  ــاً وجتـــاري واقــتــ�ــســادي

املحافل  يف  ووجــود  دور  للمملكة 

الـــقـــرار  ــاعــة  ــن �ــس ويف  الـــدولـــيـــة 

قوي  دفع  عن�سر  و�سكلت  العاملي 

يف  والإ�ــســالمــي  الــعــربــي  لل�سوت 

دوائر احلوار العاملي على اختالف 

وموؤ�س�ساته  وهــيــئــاتــه  منظماته 

الع�سرين  �سمن  اململكة  ودخــلــت 

ــة يف  ــادي ــ�ــس ــت ــــة الـــكـــربى الق دول

العامل. 

خلــــادم  نــــرفــــع  ــــام  اخلــــت ويف 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

الأمني  بن عبدالعزيز ولويل عهده 

�ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمـــري 

ــمــان وحلــكــومــتــه  ــل حمــمــد بـــن �ــس

اأ�سدق  ولأهله  ال�سعودي  والوطن 

الــتــهــاين واأجــمــل الــربيــكــات، وكل 

عام واجلميع بخري.

ع�سو هيئة تدري�ش بق�سم التاريخ

نائب رئي�ش اجلمعية التاريخية 

ال�سعودية

يطل علينا هذا اليوم من كل عام 

الــدولــة  مــيــالد  1932م  �سنة  منذ 

الذي  اليوم  ذلك  الثالثة،  ال�سعودية 

له  املغفور  عبده  بن�سره  اهلل  اأيــد 

بن  عبدالعزيز  امللك  تعاىل  بــاإذنــه 

عبدالرحمن اآل �سعود، والذي اأكمل 

فيه توحيد هذه البالد املباركة.

ومنذ ذلــك الــيــوم وهــذه الأر�ــش 

وت�سعى  تعمل  عليها  ومن  الطاهرة 

لرتقي مبواطنيها و�ساكنيها بالرفعة 

لهم يف كافة جمالت احلياة، و�سمل 

الأكــادميــي  املجال  والــرقــي  التطور 

لهذه  ال�سبق  كــان  فقد  وال�سحي، 

طب  كلية  اأول  بتاأ�سي�ش  ــالد  ــب ال

العربي  اخلليج  منطقة  يف  الأ�سنان 

منذ 1975م.

امللك  بجامعة  الأ�سنان  كلية طب 

�سعود اأطلقت اأول برنامج للدرا�سات 

الأ�سنان  طب  تخ�س�سات  يف  العليا 

بــدايــًة  ــان  ك والـــذي  1990م،  �سنة 

والتدريب  املاج�ستري  درجــة  مينح 

تخ�س�سي  مــ�ــســار  يف  الــ�ــســريــري 

ال�سناعية،  ال�ستعا�سة  وهو  واحد 

 4 بعدد  منه  دفعة  اأول  تخريج  ومت 

بتاريخ  ومتخ�س�سات  متخ�س�سني 

1993م، ومنذ ذلك الوقت تو�سعت 
الــكــلــيــة يف ا�ــســتــحــداث مــ�ــســارات 

تخ�س�سية حتى و�سلت اىل اأكرث من 

9 م�سارات تخ�س�سية.
مل يقت�سر دور الكلية على اإن�ساء 

وتو�سيع براجمها الأكادميية، بل كان 

لها دور الريادة والواجب الوطني يف 

لطب  زمالة  اأول  باإن�ساء  امل�ساهمة 

الأ�ــســنــان عــن طريق 

الــهــيــئــة الــ�ــســعــوديــة 

ـــات  ـــ�ـــس ـــخـــ�ـــس ـــت ـــل ل

الــــ�ــــســــحــــيــــة عــــام 

و�ساهمت  2000م، 
خمــــــرجــــــات هــــذه 

الـــــربامـــــج بـــتـــزويـــد 

باأطباء  الطبية  املدن 

يخدمون  ا�ست�ساريني 

وطنهم.

ا�ست�سعرت  كــمــا 

ـــا  ـــه ـــاإدارت ــة ب ــي ــل ــك ال

الأكادميية  وكوادرها 

والطبية حاجة البالد 

مبكراً لإن�ساء برامج اأكادميية مهنية 

التعليمية  النه�سة  تواكب  متقدمة 

وال�سحية يف الفرة القريبة املا�سية 

من  العديد  تاأ�سي�ش  �سملت  والتي 

الطبية  واملدن  الأ�سنان  طب  كليات 

يف كل اأنحاء اململكة.

تــكــلــلــت تــلــك اجلـــهـــود مـــن قبل 

�سعود  امللك  جامعة  وجمل�ش  الكلية 

برنامج  اأول  اإن�ساء  على  باملوافقة 

دكتوراه العلوم يف طب الأ�سنان يخدم 

يف  تخ�س�سية  م�سارات   7 مبدئياً 

بداأ  الذي  والربنامج  الأ�سنان،  طب 

دكتوراه  عن  عبارة  2015م  بتاريخ 

يف  الإمكانية  اخلريج  مينح  مهنية 

العمل الأكادميي اأو ال�سريري ح�سب 

مــلء  عــلــى  ي�ساعد  ممــا  احلــاجــة، 

النق�ش احلا�سل للكوادر الأكادميية 

الوطنية واملهنية.

برامج  بداية  من  عاماً   28 وبعد 

العليا  الــدرا�ــســات 

اأن  بــالــكــلــيــة، جنـــد 

عـــــدد مــنــ�ــســوبــيــهــا 

ـــــــفـــــــع مـــــــن 4  ارت

ــــرث  اأك اىل  طـــلـــبـــة 

مــتــدربــاً   113 مـــن 

ــا  ــًي ـــة حــال ـــدرب ـــت وم

خمتلفة  بــرامــج  يف 

العليا  ــلــدرا�ــســات  ل

املاج�ستري  »درجتي 

والزمالة  والدكتوراه 

اإ�سافة  ال�سعودية«، 

اأكـــرث  اإجــــــازة  اإىل 

ر�ــســالــة   238 مـــن 

ــعــديــد من  مــاجــ�ــســتــري وتــخــريــج ال

وكان  ال�سعودية،  الزمالت  متدربي 

لهذا الربنامج الفخر بتخريج العديد 

والأكادميية  ال�سحية  القيادات  من 

وتوفيقه  اهلل  وبـــــاإذن  بـــالدنـــا،  يف 

الأكادميية  كـــوادره  بجهود  ثم  اأولً 

التو�سع يف  ي�ستمر  ف�سوف  والطبية 

العليا  الدرا�سات  برامج  قبول طلبة 

يف خمتلف م�سمياتها وتخ�س�ساتها 

الأ�سنان  كلية طب  واإن  ال�سريرية.  

ت�سارك  اإذ  �سعود  املــلــك  بجامعة 

الوطني  بــالــيــوم  احــتــفــالــه  ــوطــن  ال

الــثــامــن والــثــمــانــني ونــحــن يف اأمــن 

الــعــيــ�ــش، فاإنها  واأمــــان ورغـــد مــن 

ت�ستذكر املنجزات التي قامت وتقوم 

الأ�سنان،  الكلية يف جمال طب  بها 

فهذه الكلية التي كان لها ال�سبق يف 

ل�سوق  وزفت  املنطقة  يف  التاأ�سي�ش 

العمل الآف اأطباء الأ�سنان املوؤهلني 

تاأهياًل عالياً. وتوفر الكلية اخلدمة 

املتميزة  املتخ�س�سة  الــعــالجــيــة 

لع�سرات الآلف من املراجعني، كما 

الوطن  لهذا  الكلية  هذه  عطاء  اإن 

اأ�ــســوار  داخـــل  ينح�سر  ل  واأبــنــائــه 

ــل يــتــعــداهــا مــن خــالل  اجلــامــعــة ب

ينفذها  الــتــي  املجتمعية  الــربامــج 

بالكلية  الــتــدريــ�ــش  هيئة  اأعــ�ــســاء 

وكذلك طالب وطالبات الكلية، هذه 

الربامج تعنى بن�سر الوعي عن �سحة 

املجتمع  فئات  بني  والأ�سنان  الفم 

لتقليل ن�سب اأمرا�ش الفم والأ�سنان 

على  واملقيمني  املواطنني  اأبناء  بني 

ثرى هذا الوطن الغايل.

نحن  مــا  ن�ست�سعر  اخلــتــام  ويف 

بحاجة اإليه يف هذه الذكرى الثامنة 

والثمانني وهو اأن نحمد اهلل على ما 

نحن عليه من نعم وافرة، واأن جنعل 

وحمــركــاً  دافــعــاً  ال�سعور  هــذا  مــن 

هذا  لقيادتنا حلماية  ولئنا  لتعزيز 

اأجله  من  نبذل  واأن  العظيم  الوطن 

ويف �سبيل ا�ستقراره واملحافظة على 

ونحقق  والنفي�ش  الغايل  وعزه  اأمنه 

ما نطمح اإليه، كما ن�ساأل اهلل العلي 

الأمن  نعمة  علينا  يدمي  اأن  العظيم 

حماة  اأبطالنا  ين�سر  واأن  والأمـــان 

قائدنا  يحفظ  واأن  بــالدنــا،  حــدود 

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم 

عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

الأمني الأمري حممد بن �سلمان واأن 

يوؤيدهم بتوفيقه.

وكيل كلية طب الأ�سنان للتطوير 

واجلودة

د. ناصر القحطاني

د. سعيد القحطاني

جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

تقارير اإجناز وحدات اجلامعة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تعد التقارير ال�سنوية التي تعدها وحدات اجلامعة عن اأن�سطتها 

الأكادميية والإدارية والفنية اأحد امل�سادر الرئي�سة التي تعتمد عليها 

الإح�ساء  اإدارة  ت�ستقي  ال�سنوي، حيث  تقريرها  اإعداد  اجلامعة يف 

من  كثرًيا  منها  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  بوكالة  واملعلومات 

املعلومات التي يتطلبها هذا التقرير.

اجلامعة،  وحــدات  كافة  من  كبرياً  تعاوناً  تتطلب  عملية  وهــي 

خا�سة واأن ا�ستخراج املعلومات والبيانات املطلوبة من هذه التقارير 

تتطلب جهداً كبرياً وتوا�ساًل م�ستمراً بني اإدارة الإح�ساء واملعلومات 

ووحدات اجلامعة املتعددة. عالوة على ذلك ت�ستقي اإدارة الإح�ساء 

وي�سهم  متعددة،  تقنية  م�سادر  من  والبيانات  املعلومات  واملعلومات 

حر�ش وحدات اجلامعة على توثيق كافة اإجنازاتها يف توفر املعلومات 

والبيانات التي تتطلبها ب�سفة عامة التقارير املرفوعة من اجلامعة 

للجهات املعنية. لذا حر�سنا خالل الأيام املا�سية على اإ�سدار تعميم 

نخاطب فيه جميع وحدات اجلامعة ب�سرورة موافاة اإدارة الإح�ساء 

اإجنازاتها  تر�سد  والتي  بها،  ال�سنوية اخلا�سة  بالتقارير  واملعلومات 

خالل الفرة من 1438/12/19هـ اإىل 1439/12/04هـ، على اأن 

يكون ذلك يف موعد اأق�ساه نهاية ال�سهر الأول من الف�سل الدرا�سي 

الأول للعام اجلامعي احلايل 1440/1439هـ.

ونظًرا لأهمية هذه التقارير وجب اأن اأذكر باهتمام الدولة – وفقها 

ب�ساأنها،  احلكومية  اجلهات  مع  والتوا�سل  ال�سنوي  بالتقرير  اهلل- 

فقد اأ�سارت الفقرة الثانية من املادة »29« من نظام جمل�ش الوزراء 

»على  باأنه  1413/3/3هـ  بتاريخ  اأ/13  رقم  امللكي  بالأمر  ال�سادر 

جمل�ش  رئي�ش  اإىل  ترفع  اأن  احلكومية  والأجــهــزة  الـــوزارات  جميع 

الوزراء خالل ت�سعني يوًما من بداية كل �سنة مالية تقريراً عما حققته 

املالية  ال�سنة  التنمية خالل  اإجنــازات مقارنة مبا ورد يف خطة  من 

تراه من مقرحات حل�سن  وما  واجهها من �سعوبات  وما  املنق�سية 

بتاريخ   1368 الوزراء رقم  العمل فيها«. وكذلك قرار جمل�ش  �سري 

خطة  تنفيذ  ملتابعة  الأ�سا�سية  القواعد  املت�سمن  1396/8/22هـ 
نظام جمل�ش  »25« من  رقم  املــادة  ما جاء يف  اإىل  اإ�سافة  التنمية، 

التعليم العايل واجلامعات الذي متت املوافقة عليه مبوجب املر�سوم 

امللكي الكرمي رقم م/8 بتاريخ 1414/6/4هـ، واأخرياً الأمر ال�سامي 

من  اأ�سله  املوجه  1439/8/11هـ  وتاريخ   »40459« برقم  ال�سادر 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري ويل العهد، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء، 

بالتاأكيد  القا�سية  التعميمية  الأوامــر  اإىل  فيه  امل�سار  الدفاع  وزير 

على الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى باأهمية اللتزام مب�سمون 

املادة »29« من نظام جمل�ش الوزراء، واملوافقة على قواعد التقارير 

ال�سنوية، واملت�سمن اعتماد احلر�ش على التقارير ال�سنوية للجهات 

احلكومية والرفع ملقامه الكرمي عن التاأخري يف رفعها اأو درا�ستها. 

لذا، ورغم اإ�سدار تعميم لكافة وحدات اجلامعة بهذا ال�ساأن فاإنني 

حر�ست اليوم اأن اأذكر باأهمية الهتمام بالتقارير ال�سنوية التي تعدها 

وحدات اجلامعة، واأن يت�سمن مقايل هذا فحوى هذا التعميم تاأكيداً 

على اأهميته واأهمية تعاون كافة وحدات اجلامعة مع اإدارة الإح�ساء 

واملعلومات و�سرعة رفع التقارير ال�سنوية اإليها.

ا�ساأل اهلل اأن يوفقنا جميعاً خلدمة وطننا ومليكنا، واأهناأ اجلميع 

عز  يف  ووطننا  علينا  اهلل  اأعــاده  والثمانني  الثامن  الوطني  باليوم 

ومتكني.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

دور ريادي لكلية »طب األسنان«

حفظك الله يا وطني
يعود اليوم الوطني الثامن والثمانون بحلة جديدة على اململكة العربية 

ال�سعودية حتت راية اآل �سعود، حيث قام املغفور له باإذن اهلل امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن اآل �سعود بتوحيد اململكة واتخذ نهج اأ�سالفه واأجداده يف 

رفع راية الدين الإ�سالمي، وتوارث اأبناوؤه احلكم اإىل وقتنا احلايل، فنحن 

العهد �ساحب  حتت قيادة ملك احلزم �سلمان بن عبدالعزيز وجنله ويل 

ال�سمو الأمري حممد بن �سلمان، حفظهما اهلل. النتماء اإىل الوطن وحبه 

لي�ش يف يوم واحد فقط، بل يف كل الأيام، ولكن لبد اأن تغمر الفرحة ال�سعب 

ال�سعودي يف مثل هذا اليوم، وذلك يعود لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية 

حيث يقوم  البع�ش يف الحتفال بطريقته اخلا�سة وذلك تعبرياً عن حبه 

وروحه الوطنية ومدى انِتمائه لهذا الوطن، وكلنا نعتز باأننا اأبناء لهذا الوطن 

اإن�سانية فطر اهلل الب�سر عليها. وهلل احلمد  لأن الرتباط بالوطن فطرة 

واملنة على نعمة الأمن والأمان التي نعي�سها يف هذا الوطن ويعود الف�سل هلل 

ثم حلكامها الذين يحكمون ب�سرع اهلل و�سنة ر�سوله، وهذا ما توؤكده اأنظمة 

الدولة. كما يهدف الوطن اإىل اإن�ساء اأجيال متعلمة وواعية منُذ اأن تاأ�س�ست 

اأبنائها  التعليم«، وهي ت�سعى لتطوير  بـ»وزارة  وزارة املعارف املعروفة الآن 

وتقدمي الإمكانيات الكافية.

ومن اأبرز اإجنازات اململكة يف جمال التعليم رعاية املبتعثني �سمن برنامج 

البتعاث اخلارجي، تطوير املدار�ش، م�سروع الدمج لذوي الحتياجات اخلا�سة، 

تعزيز الرعاية بالطلبة املوهوبني، وغريها من امل�ساريع التي نفذتها اململكة 

ولزالت قائمة على تنفيذ بع�سها يف وقتنا احلا�سر مبا يتواكب مع روؤية 2030.

كيان املعنز - الآداب ـ اإعالم عام
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      امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل -

اإن لقب »خادم احلرمني ال�سريفني«، �سرف لقادة اململكة، منذ عهد امللك 

عبدالعزيز اإىل اليوم.



ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

كان  عـاماً،  وثمانني  ثمانية  قبل 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل 

�سعود، طيب اهلل ثراه، قد �سرع يف 

راأى  عندما  الوطن  مملكة  تاأ�سي�س 

ال�سيا�سي  ونــظــرة  القائد  بحكمة 

املــحــنــك، اآفـــــــاق هـــذا الــوطــن يف 

وا�سمه  اأر�ــســه  وقيمة  م�ستقبله، 

واجلغرافيا،  والــتــاريــخ  الــديــن  يف 

يف  الوطن  هــذا  عليه  �سيكون  ومــا 

الر�سينة  ب�سيا�سته  النافذ  غـده 

ترابه  فـذرع  احل�سيف،  واقت�ساده 

على مداد اجلهات الأربع يف بو�سلة 

رايته يف  ورَكـز  وثاقب نظره،  فكره 

قدماه،  اإليه  و�سلت  منه  مكان  كل 

فاأ�س�س لبناء اأمة تعي�س متام الأمن 

ورخاء العي�س وطيب املقام على مر 

ال�سنني.

عــنــدمــا و�ــســع املــلــك املــوؤ�ــســ�ــس 

لبنة  اأول  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز 

ممــلــكــتــه،  بـــنـــاء  يف 

العقيدة  عماده  كان 

اهلل،  كتاب  و�سرعه 

اأول  غر�س  وعندما 

نــخــلــة مـــن بــوا�ــســق 

هـــذه الأر�ـــــس، كــان 

ينعم  اأن  اهلل  يدعو 

برغد  �سعبها  على 

احلـــــيـــــاة واأمـــــــــان 

اخلـــر، وهـــــو، ذلك 

ينظر  ــان  ك ــوقــت،  ال

بــعــني املــ�ــســتــبــ�ــســر 

ويعمل  الغد،  ملاآلت 

نف�سه  مــن  ــواثــق  ال ــقــادر  ال بنفوذ 

ملء  بـــالده  تــكــون  اأن  على  ــه،  بــرّب

الأر�س،  والب�سر على وجه  ال�سمع 

ــة مــن كل  ـــالذ الأفـــئـــدة املــوؤمــن وم

يف  النف�س  ومنية  الدنيا،  اأ�سقاع 

بالده  �سمل  فلّم  احلاملني،  خوالج 

اهلل  بــــيــــت  حـــــــول 

ــه،  ــي ــب ومـــ�ـــســـجـــد ن

واأحـــــــاط بــعــنــايــتــه 

وحــبــه مــ�ــســاعــرهــا 

واأنفق  ومقد�ساتها، 

�سعبه  تعليم  عــلــى 

غــال  كــل  وعي�سهم 

وقــت  ونــفــيــ�ــس، يف 

كان يعز فيه الغايل 

ـــدر الــنــفــيــ�ــس،  ـــن وي

على  بــتــوكــلــه  لــكــنــه 

كان  القادر اجلبار، 

جبار  بقلب  ي�سر 

الأجــيــال  وعــزميــة  الــوطــن  بحجم 

الرجال. ونبل 

كــبــرة  ول  ــغــرة  �ــس يــــرك  مل 

بحبه،  رعاها  اإل  وطنه  تراب  على 

بلد  يف  وعزميته،  بعزمه  و�سقاها 

ــدرة  ون مــائــه  وفـقر  بــرمــالــه  �سج 

لكرمي  �سادق  دعاء  من  اإل  موارده 

توكل هو عليه، وبه اعتزم واإليه يف 

الأول والآخر كان داأبه وم�سعاه.

عــبــدالــعــزيــز، الــــذي مل يــتــوان 

وعقيدته،  دينه  ن�سرة  عــن  يــومــاً 

حا�سره،  ملجد  ي�سعى  اآنــذاك  ظل 

الراية  لي�سلـّم  م�ستقبله،  وح�سارة 

بــعــده، فــكــانــوا خيـر  لأبــنــائــه مــن 

قــــادة لــلــوطــن وخـــر مـــن عــمــره، 

ــهــج بــجــالل  ــل ــوا الــــرايــــة ت فــحــمــل

العدل  ب�سْمت  وتـــزدان  التوحيد، 

فاأ�سمعوا  والأمـــل،  التفاوؤل  ولــون 

من  واأجــروا  الدنيا،  كل  اأ�سواتهم 

احرامهم  احــراف  على  عرفهم 

ال�سرق  لهم  فدان  هيبتهم،  وحفظ 

والـــغـــرب قــيــمــة ومــقــامــاً وقــــدًرا، 

ــوطــن روحـــاً  ــن لــهــم اأبــنــاء ال ــدي وي

وحباً، ووفاًء وِبراً.

عميد كلية طب الأ�سنان

لوطننا  الوطني  اليوم  ذكــرى  يف 

ــطــاء والـــتـــي تــعــيــد لـــالأذهـــان  ــع امل

ــام  ــه هــــذا احلـــــدث الــتــاريــخــي ال

الــذي وحــد فيه امللك  الــيــوم  وهــو 

�ستات  ثــراه  اهلل  عبدالعزيز طيب 

الفرقة  واأحال  العظيم  الكيان  هذا 

والتناحر اإىل وحدة وتكامل.

يف هذه الأيام تعي�س بالدنا اأجواء 

منا�سبة  وهي  الوطني،  اليوم  ذكرى 

الق�س�س  الأجــيــال  فيها  ت�ستذكر  

موؤ�س�س  �سطرها  التي  البطولية 

هــــذه الـــبـــالد املــلــك عــبــدالــعــزيــز 

بف�سل  ا�ستطاع  والذي  اهلل،  رحمه 

وقاد  التاريخ  جمــرى  يغر  اأن  اهلل 

والتطور  الوحدة  اإىل  و�سعبه  بالده 

ثابتاً  بعقيدته  متم�سكاً  والزدهــار 

على دينه.

ــذكــرى م�سرة  ال هــذه  وجتــ�ــســد 

البطل  خــا�ــســهــا  طــويــلــة  جــهــاديــة 

امللك  اهلل  بــاإذن  له  املغفور  املوحد 

اهلل  -طيب  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

هم  جماهدون  اأبطال  ومعه  ثــراه- 

ــــاء والأجـــــداد - رحــمــهــم اهلل  الآب

اأركــان  تر�سيخ  �سبيل  يف   - جميعاً 

رايــة  وتــوحــيــده حتــت  الكيان  هــذا 

موحداً  التوحيد  راية  وهي  واحدة 

و�سنة  اهلل  كتاب  على  الوطن  هذا 

نبيه.

منا�سبة  الوطني  اليوم  ذكرى  اإن 

من  نتابع  عــام  كــل  تتكرر  عــزيــزة 

العمالقة  النه�سة  م�سرة  خاللها 

ـــوطـــن يف كــافــة  الــتــي يــعــيــ�ــســهــا ال

ويف  اململكة  غــدت  حتى  املــجــالت 

الـــدول  مــ�ــســاف  يف  قيا�سي  زمـــن 

من  كثر  على  تتميز  بل  املتقدمة، 

وحمايتها  الدينية  بقيمها  الــدول 

للعقيدة الإ�سالمية وتبنيها الإ�سالم 

منهجاً واأ�سلوب حياة.

ــقــد بــذلــت املــمــلــكــة الــعــربــيــة  ل

ـــوًدا عــظــيــمــة يف  ــة جـــه ــعــودي ــس ــ� ال

جل  وو�سعت  ال�سريفني  احلرمني 

اهــتــمــامــهــا، وبــذلــت كــل غــــاٍل يف 

اأراح  ب�سكل  وتو�سعتهما  اإعمارهما 

ــن  ــري ــزائ وال احلجاج واملعتمرين 

واأحلى  ثوب  اأف�سل  يف  واإبرازهما 

�سورة يتمناها كل م�سلم.

فر�سة  اليوم الوطني  ذكــرى  اإن 

جليلة لنغر�س  ومــنــا�ــســبــة  ثمينة 

يف نــفــو�ــس الــنــ�ــسء مــعــاين الــوفــاء 

البالد  ولهذه  املعطاء  الوطن  لهذا 

والعز،  بالفخر  في�سعرون  املباركة، 

املبادئ  تلك  نفو�سهم  يف  فنغر�س 

هذه  عليها  قــامــت  الــتــي  واملــعــاين 

ــطــاهــرة بـــالد احلــرمــني  ــالد ال ــب ال

اأر�ــســى  اأن  مــنــذ  امل�سلمني  وقــبــلــة 

اهلل  طيب  املوؤ�س�س  امللك  قواعدها 

معاين  الن�سء  هذا  يف  ونعمق  ثراه 

والنتماء لهذا  الــوطــنــي  احلــ�ــس 

الــوطــن املــعــطــاء، ودمــت يــا وطني 

ازدهار  اأيامك  وكل  �ساخماً  عزيزاً 

وجمد و�سوؤدد.

د. مبارك ال�سقري

اأنعم  نحمد اهلل ون�سكره على ما 

املباركة،  الــبــالد  هــذه  يف  علينا  بــه 

من  الــ�ــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  اململكة 

خرات وا�ستقرار واأمن واأمان ورخاء 

ونه�سة �ساملة يتحدث عنها القا�سي 

للم�ستقبل  وا�ست�سراف  والــــداين، 

اأبناءنا  م�ستقبل  تر�سم  ثاقبة  بروؤية 

مبا يحقق لهم رغد العي�س باإذن اهلل 

يف ظل قيادة حكيمة من لدن خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عهده  وويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

بن  الأمــر حممد  الأمــني  وع�سده 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

حفظهما اهلل.

ول يفوتنا يف هذه املنا�سبة العزيزه 

واملــغــفــرة  الــرحــمــة  اهلل  نــ�ــســاأل  اأن 

املباركة، جاللة  البالد  ملوؤ�س�س هذه 

املغفور له باإذن اهلل امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن اآل �سعود، والرحمة 

واملــغــفــره لأبــنــائــه املــلــوك مــن بعده 

ـــد وفــهــد  ــل وخـــال ــ�ــس ــي �ــســعــود وف

وعبداهلل، واأن يجزيهم اهلل عنا خر 

قائد  عمر  يف  يطيل  واأن  اجلـــزاء، 

عهده  وويل  �سلمان  امللك  م�سرتنا 

الأمني وميتعهما بال�سحة والعافية.

دام عزك يا وطن يف ظل قيادتنا 

اآخــر يف  اإىل  اإجنــاز  ومن  الر�سيدة، 

اهلل،  ــاإذن  ب وامليادين  املحافل  كافة 

باألف  واجلميع  والــوطــن  عــام  وكــل 

خر.

املدير الطبي مل�ست�سفى طب 

الأ�سنان اجلامعي

يوم الوطن

غرس معاني الوفاء في نفوس النشء

دام عزك يا وطن

د. محمد الرفاعي

سليمان الجهني

تاريخ عظيم وحاضر مزهر
املوؤ�س�س  واإجنــازات  ذكــرى  ليجدد  الوطني  اليوم  علينا  يطل 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود طيب اهلل ثراه، الذي 

وحد �ستات هذا الكيان العظيم، يوم مبعانيه ربط التاريخ اخلالد 

وطنهم  عن  الأجيال  ليُحدث  اجلميل  املزهر  باحلا�سر  العظيم 

متما�سكاً  �ساخماً  �سرًحا  لنا  وقدموه  الأوفياء  القادة  بناه  الذي 

حفظه  م�سوؤولية  وحملونا  والرخاء  وال�ستقرار  بالأمن  عامراً 

ومتا�سكه وموا�سلة ال�سر بقافلته اإىل الأمام.

يف هذه الأيام تعي�س بالدنا فرحة هذه الذكرى العطرة »ذكرى 

اليوم الوطني« تلك املنا�سبة اخلالدة التي تعي فيها الأجيال ق�سة 

اأمانة قيادة ووفاء �سعب، حيث �سهدت اململكة العربية ال�سعودية 

م�سارات  فتح  اهلل  وفقه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  عهد  يف 

التنمية وتعجيل حركتها نحو اآفاق امل�ستقبل مراعياً فيها ات�ساقها 

مع الأ�سول والثوابت التي قامت عليها اأركان الوطن.

العلم  لن�سر  اإن�سائها  منذ  �سعود  امللك  جامعة  �سعت  ولقد 

بت�سجيع  وعنايتها  والثقافة  والآداب  بالعلوم  والهتمام  والتعليم 

البحث العلمي اإ�سهاما يف حتقيق روؤية اململكة العربية ال�سعودية 

.2030
كما اأنها فر�سة ثمينة اأن نذكر دعم القيادة الر�سيدة لدور املراأة 

ال�سعودية البارز يف امل�ساهمة يف بناء الوطن وحتقيق الأهداف 

ومواجهة التحديات لتحقيق مزيد من الإجنازات وو�سع ب�سمتها 

داخل اململكة وخارجها يف �ستى املجالت رفعًة للوطن ووفاًء له.

ورخاء  قيادته  وعز  الوطن  يدمي جمد  اأن  العظيم  اهلل  اأ�ساأل 

على  املواطنة  بواجب  القيام  على  جميعاً  يعيننا  واأن  مواطنيه، 

الوجه الأكمل ليظل �ساخماً فوق قمم املجد، واأن يحفظ ملكنا 

الغايل قائد الأمة امللك �سلمان بن عبدالعزيز وكل عام والوطن 

باألف خر.

د. مي�ساء حممد القر�سي

عميدة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية

تجديد الحب والعطاء واالنتماء
ال�سعودية، ذلك  العربية  اململكة  يوم وطننا احلبيب  يف ذكرى 

املوؤ�س�س  القائد  امللك  فيه  وحد  الذي  1351هــ  عام  من  اليوم 

ثراه،  وطيب  اهلل  رحمه  �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

ذكرى  ال�سعودية،  العربية  اململكة  العظيم  الكيان  هــذا  �ستات 

البطولة والعطاء، والتوحيد والبناء على قواعد را�سخة اأ�سا�سها 

كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.

والفخر مبا�سي  والبناء  والعزة  القوة  ن�ست�سعر  اليوم  يف هذا 

وحا�سر وطننا احلبيب بقيادته الر�سيدة التي جعلته يف م�ساف 

لكافة  املجالت  كافة  يف  �ساملة  تنموية  بنه�سة  املتقدمة  الدول 

مناطق اململكة، كما ن�ست�سرف امل�ستقبل بروؤية تطويرية وا�سحة 

بداأت تاأخذ م�سارها التطبيقي بخطى ثابتة من خالل اخلطط 

ال�سراتيجية وبراجمها التنفيذية لكافة قطاعات الدولة.

احتفالية  العام  لهذا  والثمانني  الثامن  الوطني  اليوم  وذكرى 

ثابتة  خطوات  �سطورها  يف  �سجلت  طموحة  مبنجزات  تفردت 

تبني امل�ستقبل بكفاءات وطنية كان للمراأة ن�سيب وافر منها.

والعطاء،  احلــب  ال�سعودي  ال�سعب  يــجــدد  الــوطــن  ــوم  ي يف 

امل�سرة خادم  قائد  الر�سيدة؛  وقيادتنا  لوطننا  والولء  والنتماء 

العهد  وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان حفظهما اهلل.

وعزها  ورخاءها  وا�ستقرارها  اأمنها  واأدام  بالدنا  اهلل  حفظ 

وجمدها، وكل عام ووطننا بخر.

د. غزيل �سعد العي�سى

عميدة اأق�سام العلوم الإن�سانية
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الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود- حفظه اهلل -

اململكة العربية ال�سعودية.. عمق عربي اإ�سالمي.. قوة ا�ستثمارية رائدة 

.. وحمور ربط القارات الثالث.



لوحة الفعاليات

15 حمرم14 حمرم

21 حمرم14 حمرم

28 حمرم14 حمرم

20 حمرم14 حمرم

21 حمرم14 حمرم

28 حمرم15 حمرم

دورةمحاضرة

برنامجبرنامج

دورةدورة

ورشةفعالية

ملتقىمعرض

ورشةبرنامج

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

�صعوبات التعلم بني طالب اجلامعات

الوقت: من ١٠٫٣٠�ص

اجلهة املنظمة: اجلمعية اجلغرافية ال�صعودية وق�صم 

اجلغرافيا

املكان: جمل�ص ق�صم اجلغرافيا بكلية الآداب

املراجعة الداخلية للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

العالقات العامة يف ظل روؤية ٢٠٣٠ للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

ال�صكرتارية احلديثة واإدارة املكاتب للموظفني

الوقت:  من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

كيفية كتابة امل�صح الأدبي للدكتور مها املرواين

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�صات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ الدور الأول

الأمن ال�صيرباين للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان:  الدور اخلام�ص مبنى ٢٦

مبنا�صبة اليوم الوطني

الوقت: من ١٠٫٣٠�ص

اجلهة املنظمة: كلية الرتبية

املكان: بهو كلية الرتبية

نظام التح�صني امل�صتمر »كايزن« للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

ذاكرة وطنية بعيون طالبية

الوقت:   ١م

اجلهة املنظمة: مركز امللك �صلمان لدرا�صات تاريخ 

اجلزيرة العربية وح�صارتها

املكان: بهو اجلامعة

امللتقى ال�صنوي الثاين

الوقت:  من ٩�ص

اجلهة املنظمة: وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير

املكان: قاعة الدرعية مبنى ١٧ 

برنامج latex لكتابة الأبحاث الأكادميية

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�صات العلمية 

والطبية

املكان: معمل احلا�صب الآيل مبنى ٣٠ الدور الأول

الإعالم اجلديد للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان:  الدور اخلام�ص مبنى ٢٦
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11 ربيع اأول29 حمرم

19 ربيع اأول5 �سفر

8 جمادى الآخرة3 ربيع اأول

19 ربيع اأول1 �سفر

21 ربيع اأول30 �سفر

12جمادى الآخرة11 ربيع اأول

معرضدورة

معرضملتقى

معرضمعرض

معرضمؤتمر

معرضمعرض

ملتقىمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

http://rs.ksu.edu.sa/

ا�سم الكتاب: اخلروج من داخلل ال�سندوق: تدريب ميداين قائم على املغامرة

Kelly Ward :امل�ؤلف

املرتجم: هند عقيل امليزر

ال�سنة: 1439

يت�سمن الكتاب وثيقتني اإحداهما امليثاق الأخالقي للجمعية الكندية لالأخ�سائيني 

الجتماعيني CASW Code of Ethics والأخرى امليثاق الأخالقي للجمعية 

 NASW Code of Ethics الجتماعيني  لالأخ�سائيني  الأمريكية  ال�طنية 

والتي يتحتم على الأخ�سائي الجتماعي كممار�س ملهنة اخلدمة الجتماعية اأن 

يلتزم بال�سل�ك املهني.

كما يقدم جمم�عة من امل��س�عات املرتبطة مبعارف وقيم ومهارات ممار�سة 

ت�ساعد  التي  التدريبية  الأن�سطة  اإىل  بالإ�سافة  امليدان،  يف  الجتماعي  العمل 

امل�ؤ�س�سات  يف  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  وتطبيق  فهم  على  الجتماعية  اخلدمة  طالب/ة 

املجتمعية التي تقدم خدماتها لعمالئها.

املرجع ال�ضريع يف طب تاأهيل الإ�ضابات الدماغية

ينق�سم كتاب »املرجع ال�سريع يف طب تاأهيل الإ�سابات الدماغية« 

الذين  الأ�سخا�س  تقييم  الأول  الق�سم  يت�سمن  اأق�سام،  ثالثة  اإىل 

يعان�ن من ا�سطرابات ما بعد الإ�سابة الدماغية احلادة واملزمنة، 

عن  الناجتة  امل�ساعفات  اأه��م  امل�ؤلف  يتناول  الثاين  الق�سم  ويف 

الإ�سابات الدماغية التي ت�اجه املر�سى وكيفية جتنب وعالج هذه 

امل�ساعفات، وقد خ�س�س امل�ؤلف جزءاً من الكتاب لإ�سابات الدماغ 

الناجتة عن الريا�سة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

�صندوق البحث العلمي للدكتورة اإ�صراء الطريفي

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�صات العلمية 

والطبية

املكان: معمل احلا�صب الآيل مبنى ٣٠ الدور الأول

 ال�صعودي للمختربات الطبية

الوقت:  من ١٠:٠٠ �صباحاً اإىل ٦ م�صاًء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص, 

الريا�ص

اللياقة البدنية واحلياة ال�صحية - ال�صتثمار 

الريا�صي ٢

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �صركة عني امل�صتقبل

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

هوريكا ال�صعودية ٢٠١8

الوقت: من ٤:٠٠ م�صاًء اإىل ١١:٠٠ م�صاًء

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات, 

الريا�ص

ال�صعودي للنقل واخلدمات اللوج�صتية

الوقت: من 8�ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�ص الريا�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 ال�صعودي الدويل الثاين لإنرتنت الأ�صياء

الوقت من ٩:٠٠ �صباحاً اإىل 8:٠٠ م�صاًء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص, 

الريا�ص

 التاأمني ال�صحي ال�صعودي

الوقت: من ٩�ص اإىل ٥٫٤٥م

اجلهة املنظمة: جمموعة املخت�ص

املكان: قاعة الأمري �صلطان, فندق الفي�صلية, الريا�ص

ديكوفري ٢٠١8 - الريا�ص

الوقت:  من ٤:٠٠ م�صاًء اإىل ١١:٠٠ م�صاًء

املكان: فندق الفي�صلية, الريا�ص

ال�صعودي الدويل لتكنولوجيا اجلوالت وملحقاتها

الوقت: من ١م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ال�صدمي املا�صي

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص, 

الريا�ص

ومك�ص الثاين ع�صر

الوقت: من ٤:٠٠ م�صاًء اإىل ١١:٠٠ م�صاًء

املكان: فندق الفور�صيزنز, الريا�ص

 ال�صعودي الدويل لل�صيدلة 

الوقت:  من ١٠:٠٠ �صباحاً اإىل ٦ م�صاًء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص, 

الريا�ص

ال�صعودي ل�صناعة الجتماعات

الوقت:  من 8:٠٠ �صباحاً اإىل ٤:٠٠ م�صاًء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص, 

الريا�ص

حمرم
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كيف حتّولت الألعاب الإلكرتونّية 

من و�سيلة للإبداع والبتكار اإىل اأداة 

للنتحار؟

ه��ذا ه��و ال�����س��وؤال ال��ذي طرحته 

العلوم  اأ���س��ت��اذة  الطوير  اإينا�س  د. 

يف  التون�سية  اجلامعة  يف  الثقافية 

»الأل��ع��اب  بعنوان  ميدانية  درا���س��ة 

الإلكرتونية من الإبداع والبتكار اإىل 

اأداة للنتحار - لعبة احلوت الأزرق 

منوذًجا«.

ال��ع��امل  اأّن  ال��ط��وي��ر  د.  وب��ّي��ن��ت 

ي�سهد اليوم انفجاًرا اإعلمًيا رقمًيا 

املعلومات  تكنولوجيات  تطّور  اأفرزه 

الأخريين  العقدين  والت�سال خلل 

تلك  وخا�سة  الع�سرين  القرن  من 

الجتماعية  بالتن�سئة  تعنى  التي 

اأ�سحى  حتى  واملراهقني؛  للأطفال 

ات�سالية  »بيئة  يف  يعي�سون  ه��وؤلء 

الو�سائل  �ساملة« يحكمها جملة من 

ك���ال���ه���ات���ف اخل����ل����وي والإن����رتن����ت 

ومم��ار���س��ة الأل���ع���اب الإل��ك��رتون��ي��ة 

باأ�سكالها املختلفة.

واأّكدت اأّن هذه الألعاب اأ�سبحت 

النت�سار  �سديدة  واق��ع��ّي��ة  حقيقة 

مي��ار���س��ه��ا الأف�����راد ع��ل��ى اخ��ت��لف 

امل��رت��ب��ة  حت��ت��ل  جعلتها  اأع��م��اره��م 

الرابعة عاملًيا يف قائمة اأكرث الو�سائل 

�سعبّية بعد الأف��لم والأغ��اين وكرة 

القدم.

الرئي�سّية  الأه���داف  اأّن  ورغ��م 

بداية  كانت  الفرتا�سية  للألعاب 

ال��ف��راغ،  اأوق����ات  وم���لء  للت�سلية 

ال�سباب على  بداياتها  و�سجعت يف 

الذهنية  قدراتهم  وتنمية  البتكار 

اليوم  ال��واق��ع  اأن  اإل  وامل��ع��رف��ي��ة، 

من  جملة  حتولت  اإذ  مفزًعا،  بات 

حل�سد  اآلة  اإىل  اخلطرية  الألعاب 

من  العديد  انتحار  بعد  الأرواح 

امل���راه���ق���ني وامل����راه����ق����ات ح��ول 

»احلوت  لعبة  منها  وخا�سة  العامل 

الأزرق«.

وذّكرت د. اإينا�س اأّن لعبة احلوت 

اأخ��ط��ر  م��ن  �سّنفت  ال��ت��ي  الأزرق 

الألعاب يف العامل ظهرت يف رو�سيا 

يدعى  طالب  يد  على   2013 منذ 

عاًما،   21 عمره  ب��ودك��ني«  »فيليب 

130 �سحية  اإىل  و�سلت �سحاياها 

على ال�سعيد العاملي و5 جزائريني، 

الكويت،  يف  واآخر  �سعودي،  وتلميذ 

انتحار يف  10حالت  وتقدير وجود 

اخلطرية  اللعبة  ه��ذه  ج��راء  تون�س 

ال���ت���ي ع���رف���ت ب�����»حت����دي احل���وت 

الأزرق«.

من  تتكون  اإلكرتونّية  لعبة  وهي 

بني  املراهقني  ت�ستهدف  مهمة   50
12 و16 �سنة بعد اأن يقوم ال�سخ�س 
يطلب  التحدي  خلو�س  بالت�سجيل 

اأو   »F57« التايل  الرمز  نق�س  منه 

ال��ذراع  على  الأزرق  احل��وت  ر�سم 

ب��اآل��ة ح��ادة وم��ن ث��م اإر���س��ال �سورة 

ال�سخ�س  اأّن  من  للتاأكد  للم�سوؤول 

قد دخل  يف اللعبة فعًل، بعد ذلك 

يعطى ال�سخ�س اأمًرا بال�ستيقاظ يف 

وقت مبكر جدا عند ال�ساعة الرابعة 

اإليه  لي�سل  فجًرا  دقيقة   وع�سرين 

مبو�سيقى  م�سحوب  فيديو  مقطع 

غريبة تدخله يف حالة نف�سّية كئيبة، 

النزواء  لت�سمل  املهمات  ت�ستمر  ثم 

وم�ساهدة اأفلم رعب وال�سعود اإىل 

�سطح املنزل اأو غريها بهدف التغلّب 

على اخلوف.

على  امل���ه���ّم���ات  م��ن��ت�����س��ف  ويف 

امل�سوؤولني  اأح��د  حمادثة  ال�سخ�س 

والتحول  الثقة  لك�سب  اللعبة  عن 

اإىل »حوت اأزرق«، وبذلك يطلب من 

اأح��ًدا بعد ذلك  اأن ل يكلم  اللعب 

وي�ستمر يف جرح نف�سه مع م�ساهدة 

اليوم  ي�سل  اأن  اإىل  الرعب  اأف��لم 

منه  ف��ي��ه  يطلب  ال���ذي  اخل��م�����س��ون 

اأو  اإما بالقفز من النافذة  النتحار، 

الطعن ب�سكني.

واأم�������ام ت��ف��اق��م خ��ط��ر ح�����س��ور 

الأل���ع���اب الإل���ك���رتون���ّي���ة يف ح��ي��اة 

امل��راه��ق��ني، دع���ت ال��درا���س��ة اإىل 

جهة  م��ن  وثقافتنا  قيمنا  ح��م��اي��ة 

وعلى  الكونّية  القيم  على  والتفتح 

التعدّدية  واح��رتام  الأخ��رى  الثقافة 

لفتح  ال�سعي  م��ع  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن 

اآفاق اأمام اأ�سكال تربوية جديدة مثل 

 Education الإع��لم��ي��ة  الرتبية 

يف  واإدم���اج���ه���ا    aux médias
ب��ع�����س امل��وؤ���س�����س��ات ال��رتب��وي��ة من 

وتفعيلها  وكليات  ومعاهد  مدار�س 

املدر�سية يف  املواد  باقي  على غرار 

ومتّكنهم  وتوعيتهم  ال�سباب  تن�سئة 

تنمية  على  ت�ساعدهم  اآل��ي��ات  م��ن 

اآليات  واإك�سابهم   الفردّية  قدراتهم 

نقدية  ب��روح  حتلّيهم  على  ت�ساعد 

على  اإقبالهم  عند  عقلنّية  وق��راءة 

مثل هذه الو�سائط الرقمّية مبختلف 

اأتواعها.

أسس علم المناخ

حم��م��د  ب����ن  ف���ه���د  د. 

الكليبي

يعد كتاب »اأ�س�س علم 

تطبيقات  م��ع   - امل��ن��اخ 

العربية  اململكة  ع��ل��ى 

ال�����س��ع��ودي��ة« ال�����س��ادر 

فهد  للدكتور  ح��دي��ث��اً 

الكليبي،  حم��م��د  ب��ن 

الآداب  كلية  عميد 

�سعود  امللك  بجامعة 

ووك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

واجل���ودة  للتطوير 

اأوائ��ل  م��ن  �سابقاً، 

تناولت  التي  الكتب 

فهو  الأ���س��ل��وب،  بهذا  املناخ  علم  مو�سوع 

يف  ويطرح  وعنا�سره،  املناخ  علم  لأ�س�س  يتطرق  علمي  كتاب 

ذات الوقت تطبيقات عملية مناخية عن اململكة، وذلك بغر�س 

اأف�سل  فهم  وحتقيق  العلم  هذا  من  امل�ستفيدين  قاعدة  تو�سيع 

املناخ. لعلم 

علم املناخ

رئا�سة  بيانات �سادرة من  التطبيقات  املوؤلف يف هذه  وظف 

متتد  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  البيئة  وحماية  الأر�ساد 

املناخ  علم  اأن  اإىل  واأ�سار  2014م،  عام  حتى   1984 عام  من 

ولكن  واح��د  كتاب  يف  بالكامل  تغطيته  ميكن  ل  وا���س��ع  علم 

اأن  كما  الكتاب.  ه��ذا  يف  املناخية  الأ�س�س  اأه��م  تغطية  متت 

التطبيقات  ك��ل  تغطي  ل  فيه  ال���واردة  املناخية  التطبيقات 

املوا�سيع  لأهم  تطبيقات  اختيار  ولكن مت  اململكة  املناخية عن 

املناخية. والعنا�سر 

تنظيم املوا�ضيع

ل  متداخلة  وعنا�سره  املناخ  موا�سيع  فاإن  املوؤلف  وح�سب 

يف  النحو  هذا  على  وترتيبها  و�سعها  مت  ولكن  ف�سلها،  ميكن 

الفهم  وت�سهيل  والرتتيب  التنظيم  بغر�س  الكتاب  هذا  ف�سول 

الف�سل. بغر�س  ولي�س 

15 ف�ضاًل
ف�سًل؛  ع�سر  وخم�سة  اأب��واب  ثلثة  على  الكتاب  ا�ستمل 

على  فيهما  الرتكيز  مت  متهيديان  ف�سلن  فيه  الأول  الباب 

التعريف بعلم املناخ وتاريخه وتطبيقاته وبع�س املفاهيم املهمة 

من  ف�سول  �ستة  يف  املناخ  عنا�سر  غطى  الثاين  والباب  عنه، 

اأبرز  الف�سل الثالث حتى الف�سل الثامن، والباب الثالث غطى 

الظواهر التي تنتج عن تفاعل عنا�سر املناخ وامتد من الف�سل 

ع�سر. اخلام�س  الف�سل  التا�سع حتى 

جداول واأ�ضكال

عديدة  اإي�ساحية  اأ�سكال  على  الكتاب  هذا  ف�سول  واحتوت 

ج��دولً   50 ج���داول جت���اوزت  وك��ذل��ك  �سكًل   150 جت���اوزت 

من  لكثري  عديدة  اأمثلة  يغطي  ملحق  على  الكتاب  واح��ت��وى 

يغطي  اآخر  ملحق  وكذلك  الف�سول،  يف  وردت  التي  القوانني 

الرجوع  ومت  الكتاب،  الواردة يف  املناخية  العلمية  امل�سطلحات 

للعديد من املراجع العدبية والأجنبية يف هذا الكتاب.

امل�ضتفيدون

تخ�س�سات  ع��دة  يف  ال��ط��لب  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  م��ن  ي�ستفيد 

الباحثون  وكذلك  والهند�سة  واجليولوجيا  اجلغرافيا  اأبرزها 

وغريها  املدنية  والهند�سة  والزراعة  اجلغرافيا  جم��الت  يف 

للمكتبة  مهمة  اإ�سافة  الكتاب  هذا  يعد  كما  التخ�س�سات.  من 

املناخية. والتطبيقات  املناخ  العربية وبخا�سة يف جمال علم 

املوؤلف

امللك  جامعة  يف  تدري�س  هيئة  ع�سو  الكليبي  فهد  الدكتور 

�سعود كلية الآداب ق�سم اجلغرافيا وعميد �سابق لكلية الآداب 

عدد  وله  �سعود،  امللك  بجامعة  واجلودة  للتطوير  �سابق  ووكيل 

املحكمة  العلمية  والأب��ح��اث  والإ����س���دارات  الكتب  م��ن  كبري 

و�سارك يف ح�سور عدد كبري من املوؤمترات والندوات العلمية 

املجال�س  من  كبري  لعدد  ع�سو  وهو  وخارجها،  اململكة  داخل 

يف  م�ست�ساراً  وعمل  واخلارجية  الوطنية  وامل�ساريع  العلمية 

العديد من اجلهات احلكومية.

قــــــــــــــــرأت لك..

رغ���م ال��ت�����س��ور ال���ع���ام ال��وا���س��ع 

تركيز  ت�ستت  الأمومة  باأن  النت�سار 

الأم  اأم��ام  واأن��ه��ا متثل عقبة  امل���راأة 

العاملة يف املجالت الإبداعية، فقد 

بالفعل،  �سحيح  العك�س  اأن  تبني 

ن�سرتها  مل��ا ج��اء يف درا���س��ة  وف��ًق��ا 

جملة »The Atlantic« لل�سحفّية 

اأم  وهي  هيا�ساكي،  اإريكا  والباحثة 

اأي�ًسا.

فقد اأثبتت البحوث التي اأجريت 

ت�سبه  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران  اأدم��غ��ة  على 

من  ال��ع��دي��د  يف  الب�سرية  ال��ع��ق��ول 

ال��ن��واح��ي ال��ه��ام��ة؛ اأن���ه عند وج��ود 

الأم  ال��ف��اأرة  دم���اغ  يخ�سع  اأط��ف��ال 

تعمل  ل  ف��ه��ي  م��ل��ح��وظ،  ل��ت��ح��ول 

اأي�ًسا  ولكنها  فقط،  اأولوياتها  على 

بالتقاط  فعالية  اأكرث  �سيادة  ت�سبح 

احل�سرات ب�سرعة تزيد عن �سرعة 

الفئران دون اأطفال، باأربعة اأ�سعاف.

ت���رتج���م اإىل  ال��ت��ك��ي��ف��ات  ه����ذه 

حيث  اأي�ًسا،  اإبداًعا  اأك��رث  م�ساعي 

قابلية  اأكرث  ت�سبح  الأم  الفئران  اإن 

يف  للخطاأ  عر�سة  واأق���ل  للتكيف، 

حل امل�سكلت، مثل معرفة الطريق 

ذلك  وم��ع  متاهة،  يف  و�سعها  عند 

ي��رتددون يف  النا�س قد  فاإن معظم 

الأمهات  اأدمغة  اأن  حقيقة  ت�سديق 

الب�سريات تعك�س اأدمغة الفئران يف 

هذا البحث.

وقد اأ�سارت عدة درا�سات �سابقة 

تغيريات  اإىل  ي��وؤدي  اأن احلمل  اإىل 

ذلك  ورغ��م  الأم،  دم��اغ  يف  هيكلية 

»مارينا  اأمثال  ب��ارزات  فنانات  فاإن 

�سربية  اأداء  فنانة  اإبراموفيت�س« 

اجل�سد  حدود  حول  اأعمالها  تدور 

واإمكانات العقل؛ قد ادعت اأن وجود 

املجالت  يف  باملراأة  ي�سر  الأطفال 

الإبداعية بدلً من م�ساعدتها!

اأي�سا  هناك  الآخ��ر  اجلانب  ويف 

اأثبتتها  كما  ال�سورة  يرين  فنانات 

فنانة  ك���وه«  »ه��اي��ن  مثل  الأب��ح��اث 

نيويورك،  مدينة  تعي�س يف  ور�سامة 

تظهرها  ب�����س��ورة  ا�ستهرت  وال��ت��ي 

البالغ  تواأمها  مع  جنب  اإىل  جنًبا 

تر�سعهم  اأ�سابيع، وهي  العمر5  من 

الذي  الوقت  يف  طبيعية،  ر�ساعة 

املحمول.  جهازها  على  فيه  تعمل 

وقالت اإن كونها اأماً مل ي�سر بعملها 

بل جعله »اأكرث اإمتاًعا«.

ن�سرت  التي  »هايا�ساكي«  وتقول 

تربية  بني  املناف�سة  »اإن  الدرا�سة 

الأط����ف����ال، والإن����ت����اج الإب���داع���ي 

النظر  م��ن  ب���دلً  ول��ك��ن  حقيقية، 

العمل،  ع��دو  ب��اأن��ه��ا  الأم��وم��ة  اإىل 

ت�سجيع  والكاتبات  الفنانات  على 

اإىل  النظر  حماولة  على  زميلتهن 

امل�سكلة من جانب اإبداعي«.

ح������ذرت درا�����س����ة اأ����س���رتال���ي���ة 

واملربني  والأم��ه��ات  الآب���اء  حديثة 

الطفل  لغة  حم��اك��اة  خ��ط��ورة  م��ن 

البدائية واملتك�سرة اأثناء خماطبته، 

بعدم  الأمهات  الدرا�سة  ون�سحت 

البدائية؛  بلغته  الطفل  خماطبة 

لأن ذلك رمبا يوؤثر �سلًبا على قدرة 

الكلم. الطفل على 

واأو����س���ح���ت ال���درا����س���ة ال��ت��ي 

ج��ام��ع��ة  يف  خ�������راء  اأج�����راه�����ا 

الأ�سرتالية،  �سيدين«  »وي�����س��رتن 

يكونوا  اأن  ينبغي  »ال��ب��ال��غ��ني  اأن 

مع  توا�سلهم  اأثناء  و�سوًحا  اأك��رث 

دخوله  قبل  ما  مرحلة  يف  الطفل 

بلغة  يخاطبوه  اأن  ويجب  املدر�سة، 

�ستكون  واإل  ووا���س��ح��ة  �سليمة 

�سلبية«. النتائج 

ووف�����ًق�����ا مل�������س���ادر اإع���لم���ي���ة 

تكملة  تعد  التي  الدرا�سة  نوهت 

النقاب  ك�سفت  �سابقة،  لدرا�سات 

اإىل  الطفل  لدى  الكلم  تطور  عن 

لنموذج  البالغني  ا�ستخدام  �سرورة 

اأقرب  اأكرث تطوًرا يف التعبري ولغة 

يُكمل  عندما  الر�سمية  اللغة  اإىل 

الطفل عامه الأول.

نُ�سرت  التي  الدرا�سة  وك�سفت 

ميل«  »ديلي  �سحيفة  يف  نتائجها 

طريقة  معرفة  ع��ن  الريطانية، 

ت���ط���ور ف��ه��م ال��ل��غ��ة وامل����ف����ردات 

اأن  اإىل  واأ���س��ارت  ل��دى الأط��ف��ال، 

اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الأطفال 

يف  البدء  ميكنهم  اأعوام   6-3 بني 

نف�سها  الإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 

عند  البالغون  ي�ستخدمها  ال��ت��ي 

اجلديدة  احلقائق  على  التعرف 

�سياء. والأ

األلعاب اإللكترونية من اإلبداع واالبتكار إلى أداة لالنتحار

األمومة ليست عائقًا في المجاالت اإلبداعية

دراسة تحذر من »محاكاة« لغة األطفال أثناء مخاطبتهم

لعبة »احلوت الأزرق« منوذجًا
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ي��ع��رف ت��ط��وي��ر �ل����ذ�ت و�مل���ه���ار�ت ع��ل��ى �أّن���ه 

تطوير  �إىل  تهدف  �لتي  �لأن�شطة  من  جمموعة 

�لوعي و�لإدر�ك باملو�هب و�لإمكانيات �ملوجودة 

ل���دى �ل��ف��رد م��ن �أج����ل حت�����ش��ن من��ط �حل��ي��اة 

و�ل�شتقالل  �لطموحات  وحتقيق  ونوعيتها، 

�ل�شخ�شي، كما ي�شمل �أي�شاً بناء �أو �إعادة تعريف 

�أو  �لذ�ت و�حرت�مها، وتطوير وحت�شن �ملهار�ت 

تعلم مهار�ت جديدة.

�أوىل  بالنف�س  و�لثقة  �لنف�س  قيمة  �إدر�ك 

�حرت�م  عليك  ينبغي  �إذ  �لذ�ت،  تطوير  خطو�ت 

�إ�شالحها،  حماولة  مع  بعيوبها  وتقبلها  نف�شك 

�لأخ��ط��اء.  يف  �ل��وق��وع  عند  �لنف�س  جلد  وع��دم 

بجو�نب  بالعرت�ف  �شجاعاً  تكون  �أن  يجب  كما 

�ل�شعف لديك و�لق�شور يف �شخ�شيتك.

بالنف�س  �لع���ت���ز�ز  ج����د�ً  �مل��ه��م  م��ن  ك��ذل��ك 

يتم  �لتي  بالإجناز�ت  و�لفتخار  بها،  و�لفتخار 

�إجن���از�ت  حتقيق  �أج��ل  م��ن  و�ل�شعي  حتقيقها 

�أخرى، ويعترب �لت�شلح بالعلم و�ملعرفة من �لأمور 

�ملهمة �لتي ت�شاعد على تطوير �لذ�ت و�ملهار�ت، 

ول يق�شد بالعلم �لتح�شيل �لأكادميي فقط، �إمنا 

لتنمية  مكان  ب��اأي  و�لثقافة  �ملعرفة  عن  �لبحث 

�لقدر�ت و�ملهار�ت عن طريق �لقر�ءة و�للتحاق 

بالرب�مج �لتدريبة بالتخ�ش�شات �ملختلفة.

كّل  ي�شع  �أن  يف�شل  �لوقت  لتنظيم  وبالن�شبة 

جميع  ي�شمل  منطقياً  زم��ن��ي��اً  ج���دولً  �شخ�س 

يومياً  منه  تطلب  �ل��ت��ي  و�لإجن�����از�ت  �لأع��م��ال 

�أن من  �لوقت، ول نن�شى  و�إجنازها دون ت�شييع 

عالقات  تكوين  و�ملهار�ت  �ل��ذ�ت  تطوير  �أ�ش�س 

وحمبة  و�لح���رت�م  �ل��ود  على  قائمة  �جتماعية 

�لآخ��ري��ن، مل��ا لها م��ن ت��اأث��ر ف��ع��ال يف حت�شن 

تعترب  كما  �حلياة،  يف  و�لتميز  �لنف�س  يف  �لثقة 

�لعالقات  �أهم  من  �لو�لدين  مع  �لعالقة �جليدة 

حيث  عليها،  �حلفاظ  يجب  �لتي  �لجتماعية 

�لد�عمة  و�لإر���ش��اد�ت  �لن�شائح  �لو�لد�ن  يقدم 

لالأبناء يف �شبيل حتقيق �لأهد�ف و�لطموحات.

عليك �أي�ًشا جتنب �لعبار�ت �ل�شلبية و�ملحبطة 

مثل »�أنت فا�شل« �أو »�شتبقى كما �أنت« و��شتبدلها 

�إيجابية وت�شجيعية مثل »�شاأجنح«  �أكرث  بعبار�ت 

�إ�شعال �حلما�س  �أو »�شاأحقق طموحي« من �أجل 

و�لتحفيز على تطوير �لذ�ت و�ملهار�ت.

ب��امل��ظ��ه��ر �خل���ارج���ي  ت��ه��م��ل �له���ت���م���ام  ول 

عن  و�لبتعاد  �ل�شخ�شية  بالنظافة  و�لهتمام 

�لعاد�ت �ل�شلبية �لتي توؤثر يف �ل�شحة و�لتعامل 

�لأ�شدقاء  و�ختيار  ولباقة  بلطف  �لآخرين  مع 

�إيجابية  ب�شخ�شية  يتمتعون  �ل��ذي��ن  �جليدين 

ومتفائلن.

�أف�شل  م��ن  �لطفل  حياة  يف  �ل��ق��دوة  تعترب 

�لإط��الق؛  على  �أث��ر�ً  و�أ�شدها  �لرتبية  و�شائل 

بالتلقن  �لأطفال  يتاأثر  ل  �ملبكرة  �ل�شن  ففي 

-�لكالم �ل�شفوي- �إذ� مل توجد �أمامهم �لقدوة 

�ملعاين  عملية  ب�شورة  ترتجم  �لتي  �ل�شاحلة، 

�ملجردة.

مثال: �إذ� حدثت طفاًل عمره ثالث �شنن، ل 

ت�شتطيع �أن تكلمه عن �ملعاين �ملجردة؛ كاجلمال 

و�لعدل و�ل�شماحة و�لكرم وهكذ�؛ لأن هذه ل 

يدركها �لطفل لأنها معاٍن جمردة، لكنه يدرك 

�لأمور �ملح�شو�شة ويتاأثر بها جد�ً.

�ل��ق��دوة ه��ي �أف�����ش��ل و���ش��ائ��ل �ل��رتب��ي��ة على 

�ل�شهل  فمن  �لنجاح،  �إىل  و�أقربها  �لإط���الق، 

لكن  �لرتبية،  يف  كتاب  تاأليف  �أو  منهج  تخيل 

هذ� �ملنهج يظل حرًب� على ورق، ما مل يتحول 

�إىل حقيقة تتحرك يف و�قع �لأر�س، و�إىل ب�شر 

و�أفكاره  وم�شاعره  وت�شرفاته  ب�شلوكه  يرتجم 

مبادئ هذ� �ملنهج ومعانيه.

�إن �لقدوة �إذ� كانت ح�شنة: فاإن �لأمل يكون 

كبًر� يف �إ�شالح �لطفل، و�إذ� كانت �لقدوة �شيئة، 

فاإن �لحتمال �لأرجح هو ف�شاد �لطفل، وقدرة 

�لو�عية  وغ��ر  �لو�عية  �ملحاكاة  على  �لطفل 

كبرة جد�، فهو يلتقط بوعي وبغر وعي كل ما 

ير�ه حوله �أو ي�شمعه، فالطفل �لذي يرى �أباه �أو 

�أمه تكذب، ل ميكن �أن يتعلم �ل�شدق، و�لطفل 

�أو تغ�شه هو  �أخاه  �أو  �أباه  �أمه تغ�س  �لذي يرى 

�لتي  �لأمانة، و�لبنت  يتعلم  �أن  نف�شه: ل ميكن 

ترى �أمها م�شتهرتة: ل ميكن �أن تتعلم �لف�شيلة، 

و�لطفل �لذي يق�شو عليه �أبو�ه ل ميكن �أن يتعلم 

�لرحمة.

�لتي   و�لأ���ش��وة،  �لقدوة  هما  فالو�لد�ن  �إذن 

��شمه  �شيء  هناك  ولي�س  �لطفل،  بها  يحتذي 

�لو�لد يف  يح�شر  ولن  �لبيت،  يف  تربية  ح�شة 

�أربيك«،  لكي  »تعال  لولده  ويقول  معن  وق��ت 

�لأب  ب�شلوكيات  يرتبى  و�لنهار  �لليل  يف  فهو 

و�لأم و�لأ�شدقاء، و�شلوكيات �لإخوة، و�لإعالم، 

�آخ��ر،  دون  وق��ت  لها  وظيفة  لي�شت  فالرتبية 

و�إمنا يف كل �ل�شلوكيات هو يرتبى؛ لذلك ينبغي 

�حلذر  غاية  يف  يكون  �أن  و�مل��رب��ي  �لأب  على 

يتلقون منه  لأنهم  �لأطفال؛  �أمام  ت�شرفاته  من 

�شلوكياته �شاء �أم �أبى.

كيف يمكنني زيادة التركيز والتحصيل؟

�لرتكيز  زي���ادة  على  ت�شاعدك  �أن  ميكن  ع��و�م��ل  ع��دة  هناك 

و�لتح�شيل �أبرزها �لغذ�ء و�لتمارين �لذهنية و�لعاد�ت �ليومية.

�أهم �لأطعمة �لتي تزيد �لرتكيز �لبي�س و�ملوز و�لربوكلي و�شمك 

�ل�شلمون و�أنو�ع حمددة من �ملاأكولت �لبحرية، ومن �لتمارين �لتي 

ميكن �لقيام بها لزيادة �لرتكيز �لقيام بعّد م�شاعفات �لرقم ثالثة 

تنازلياً من مئة �إىل و�حد، وفتح كتاب ب�شكل ع�شو�ئّي، و�ختيار �أّي 

فقرة فيه، و�إح�شاء عدد كلمات �ل�شطر �لأول منها ب�شكل �شريع، 

ثّم �إعادة �إح�شاء �لكلمات باأكرث دقة وتركيز من خالل �لعينن، مع 

�حلر�س على عدم �لإ�شارة �إىل �لكلمات بالقلم �أو بالأ�شبع، وبعد 

فرتة من �لوقت يتّم �إح�شاء عدد كلمات �لفقرة �لثانية، وعندما 

ي�شبح �لأمر �شهاًل يتّم �إح�شاء عدد كلمات �ل�شفحة بالكامل.

بطريقة  �لرتكيز  م�شتوى  حت�شن  على  ت�شاعد  �ألعاب  وهناك 

ممتعة، كاألعاب �إيجاد �لكلمات، و�ل�شودوكو، و�لكلمات �ملتقاطعة، 

�إ�شافة ملمار�شة �ليوغا و�لتي تعترب �أحد �أ�شاليب �لتاأّمل �لعاملّية، 

حيث تلعب �ليوغا دور�ً مهماً يف حت�شن م�شتوى �لرتكيز.

وفيما يخ�س �لعاد�ت �ليومية �لتي ت�شاعد على زيادة �لرتكيز 

ن�شط  بدين  وبرنامج  �شحي  غذ�ئي  نظام  و�تباع  �لوقت  تنظيم 

وحيوي يعتمد على ممار�شة �لتمارين �لريا�شية وبذل جمهود بدين 

منا�شب، �إ�شافة لتجنب �لقيام بالعديد من �ملهام يف نف�س �لوقت، 

و�أخذ قيلولة و�تباع نظام غذ�ئّي �شحّي.

سيـــن 
وجيم

الثقة بالنفس أولى خطوات تطوير الذات والمهارات

�صارك بنقد ال�صورة والتعليق 

عليها قبل نهاية دوام يوم 

الثالثاء و�صيتم ن�صر اأجمل 

تعليق يف العدد القادم من 

الر�صالة.

تر�صل امل�صاركات 

على اإمييل الر�صالة:

resalah@ksu.edu.sa 

صورة نقدية

فكر خارج 
الصندوق

القدوة أكثر وسائل التربية تأثيرا في حياة الطفل

ثالثة �أمور تدفعك للنجاح.. �جلر�أة يف �لتفكر، 

و�جلر�أة يف �لتنفيذ، و�جلر�أة يف تقبل �لف�شل.

نل�صون مانديال »1918 - 2013م«

�صيا�صي مناه�ض لنظام الف�صل العن�صري 

�صغل من�صب رئي�ض جنوب اأفريقيا 1994-

.1999
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ع�����ر ع������دد ك���ب���ر م�����ن ط������اب وط���ال���ب���ات 

اجل��ام��ع��ة ع��ن ف��خ��ره��م واع���ت���زازه���م ب��ذك��رى 

ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال����� 88 ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�������س���ع���ودي���ة، واأك���������دوا اأن����ه����ا ذك������رى ع��ظ��ي��م��ة 

لهذا  واالن��ت��م��اء  ال����والء  لتجديد  ومنا�سبة 

ال��وط��ن امل��ب��ارك ول��ق��ي��ادت��ه ال��ر���س��ي��دة، ودع��وا 

امل��وؤ���س�����س ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  اأن ي��رح��م  اهلل 

���س��ع��ود واأن  اآل  ال��ف��ي�����س��ل  ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 

بادنا  واأن يحفظ على  امل��ث��وب��ة،  ل��ه  ي��ج��زل 

اأم��ن��ه��ا واأم��ان��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا ورغ���د عي�سها 

يف ظ���ل ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����س���ي���دة وع���ل���ى راأ���س��ه��م 

امللك �سلمان بن  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني 

عبدالعزيز و�سمو ويل عهده االأم��ني االأمر 

واأن يعيد  حممد بن �سلمان حفظهما اهلل، 

اأع���وام���ًا ع��دي��دة،  ه���ذه املنا�سبة ع��ل��ى ب��ادن��ا 

وه��ي تنعم ب��ث��وب ال��رخ��اء واالأم����ن واالأم����ان، 

والتريكات  التهنئة  املنا�سبة  بهذه  ورف��ع��وا 

ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

عهده  ويل  ول�سمو  �سعود  ال  عبدالعزيز  بن 

االأمر حممد بن �سلمان، وال�سكر والعرفان 

جلنودنا البوا�سل على حماية الوطن ولكل 

 من ���س��اه��م يف ن��ه�����س��ة وت���ط���ور ورف���ع���ة ه��ذا 

البلد..

يوم ا�ستثنائي

ال�سنة  ع��م��ادة  م��ن  امل��ط��ري  ف��اح  علي 

هذه  يعيد  اأن  اهلل  دع��ا  امل�سرتكة،  الأوىل 

الذكرى العظيمة على بادنا اأعواماً عديدة. 

ت�سيع حروف  العظيم  اليوم  وقال: يف هذا 

اللغة، وتغرقنا بحور البهجة، فهو يوم لي�س 

َّ �سمل املتفرقني،  كاأي يوم، يوم ا�ستثنائي به لمُ

قادها  الظاميني،  ع�سور  عنده  وانتهت 

املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه 

الأوائل،  باأن نكون يف �سفوف  لنا  - وتعهد 

احلرمني  خ��ادم  بقيادة  نلتم�سه  م��ا  وه��ذا 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل 

حفظهما  �سلمان  بن  حممد  الأم��ر  عهده 

طى من قبلهم. اهلل، الذين �ساروا على خمُ

ذكرى عظيمة

الغايل  وطننا  اأن  اأك���د  البي�سي  خ��ال��د 

والتعليم،  والتطور  وال�ستقرار  بالأمن  ينعم 

بف�سل  ثم  �سبحانه  اهلل  بف�سل  هذا  وياأتي 

قيادتنا الر�سيدة وال�سعب ال�سعودي العظيم 

املتما�سك مع قيادته، وبهذه املنا�سبة جندد 

الولء ملقام خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو 

�ساحب  اهلل،  الأم��ني، حفظهما  العهد  ويل 

روؤية اململكة 2030 والتي �سوف ت�سل بحول 

م�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل  باململكة  وق��وت��ه  اهلل 

التطور والتعليم يف العال، ويجب اأن نتذكر 

اأن حب الأوط��ان وطاعة ولة الأم��ر واجب 

ديني قبل اأن يكون وطني، فديننا الإ�سامي 

احلنيف يحثنا على حب الوطن والوفاء له، 

ولعل اأكرب مثال يف ذلك، حني اأجرب ر�سولنا 

فراق  على  و�سلّم  عليه  اهلل  �سلّى  احلبيب 

وطنه الغايل مكة، فعندما خرج منها جمبوراً 

، ولول  قال: ما اأطيبِك من بلد، واأحَبِّك اإيَلّ

اأّن قومك اأخرجوين منِك ما �سكنتمُ غرك.

فخر واعتزاز

كلية  م��ن  جم��اه��د،  مقرن  �سعود  حممد 

ف��خ��ره  ع���ن  ع���رب  الإع�����ام  ق�����س��م  الآداب 

اململكة  اإن  وق��ال  املنا�سبة  بهذه  واع��ت��زازه 

اليوم اأكملت ٨٨ عاماً من املجد والزدهادر 

توحيدها  منذ  واحل�ساري  العلمي  والتطور 

اآل  الفي�سل  عبدالعزيز  امللك  ي��دي  على 

�سعود رحمه اهلل، ورفع التهنئة والتربيكات 

ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

ول�سمو ويل عهده  �سعود  ال  بن عبدالعزيز 

الأمر حممد بن �سلمان، وال�سكر والعرفان 

ولكل  الوطن  حماية  على  البوا�سل  جلنودنا 

هذا  ورف��ع��ة  وت��ط��ور  نه�سة  يف  �ساهم   من 

البلد.

مهد النبوة وقبلة امل�سلمني

مهند فهد الذييبي من كلية الآداب ق�سم 

اآي��ات  اأ�سمى  املنا�سبة  بهذه  رف��ع  الإع���ام، 

احلرمني  خ��ادم  ملقام  والتربيكات  التهاين 

اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

ال�سمو  �ساحب  الأم��ني  عهده  وويل  �سعود 

حفظهما  �سلمان  بن  حممد  الأم��ر  امللكي 

اهلل، وقال: يكفي وطني فخراً اأنه مهد النبوة 

وقبلة امل�سلمني. وعرب عن افتخاره بالوحدة 

العربية  اجلزيرة  �سمل  وملت  حتققت  التي 

الر�سيدة  قيادتها  ظل  يف  اآمنة  مملكة  يف 

اأفتخر ب�سحراء  واحلكيمة. واأ�ساف قائًا: 

جند التي غطتها ناطحات ال�سحاب، وبحر 

�سمالها  وودي��ان  ال�سرقية  و�ساحل  احلجاز 

واأ�سبح  اأم�سى  مبن  اأفتخر  جنوبها،  وجبال 

ت��راب��ه، وك��ل عام  اآم��ن��اً حتت �سمائه وف��وق 

وبادي بخر.

وطن يحتوينا

احلا�سب  علوم  كلية  من  الهمداين  هبة 

وامل��ع��ل��وم��ات، ع���ربت ع��ن م�����س��اع��ر احل��ب 

اليوم  مبنا�سبة  والنتماء  وال���ولء  والفخر 

يحفظ  اأن  اهلل  ودع���ت   ،88 ال����  ال��وط��ن��ي 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

عبدالعزيز وويل عهده الأمني الأمر حممد 

بانتمائنا  جميعاً  نفخر  وقالت:  �سلمان،  بن 

لأنف�سنا  ون��ب��ارك  وال�����س��م��وخ،  ال��ع��ز  ل��وط��ن 

وقيادتنا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة، وندعو اهلل 

اأن يحفظ لنا هذا الوطن باأمنه واأمانه ورغد 

عي�س فهو يحتوينا ونحن نبنيه فكانا مكمل 

لاآخر.

الوطن واأمي

خدمة  ماج�ستر  ال��وت��ي��د  حم��م��د  ن��ه��ى 

ل  التي  نعمه  على  اهلل  حمدت  اجتماعية، 

الأمن  نعمة  راأ�سها  وعلى  حت�سى  ول  تعد 

والأمان وال�ستقرار ورغد العي�س، يف وطن 

مرتامي الأط��راف، حتت ظل قيادة حكيمة 

مواطنيها.  على  ب�سيء  تبخل  ل  ر���س��ي��دة 

مت�سابهني  جميعهم  واأم��ي  الوطن  وق��ال��ت: 

اأن  اهلل  ب��دع��اء  وختمت  واح���د.  فح�سنهم 

يحفظ ثيادتنا الر�سيدة واأن يعيد علينا هذه 

املنا�سبة ال�سعيدة اأعواماً عديدة.

 �سارة عبدالعزيز، من كلية العلوم الطبية 

التطبيقية، هناأت القيادة الر�سيدة وال�سعب 

الغالية،  املنا�سبة  بهذه  النبيل  ال�سعودي 

موعداً  الوطني  اليوم  ذك��رى  جلعل  ودع��ت 

واجلد  للعمل  بل  وح�سب،  لاحتفال  لي�س 

وت�سحيات  عطاء  ل�ستذكار  وكذلك  والبناء 

عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س 

اآل �سعود طيب اهلل ثراه، ورجاله الربرة، يف 

�سبيل توحيد هذه الباد الغالية ون�سر الأمن 

والأمان يف ربوعها حتت ظل راية التوحيد. 

وخاطبت الوطن قائلة: اأنت ثم اأنت وبعدك 

نحن.

وطني احلبيب

غروى البقمي من كلية اللغات والرتجمة 

خاطبت الوطن بهذه املنا�سبة وقالت: يا قبلة 

املوؤمنني اأرواحنا لك فداء ولك منا كل انتماء 

نفديك باأرواحنا واأبد الدهر لك الولء. اأما 

ماج�ستر  اخلمي�س  عبداملح�سن  بنت  مودة 

خدمة اجتماعية فقالت: اأفدي وطني مبايل 

وفكري وطموحي وطني احلبيب فهل اأحب 

�سواه. وقالت منى ال�سعدون: اأعي�س فيك ول 

اأكون اإل بك. وقالت �سارة املحارب: لن مت�س 

املاجد،  لطيفة  وقالت  مبوتنا.  اإل  ح��دودك 

حا�سب: حماك اهلل ول اأرانا بك مكروًها يا 

اأعز بقاع الأر�س. وقالت العنود �سعد اإدارة 

واأم��ان كل عام  باأمن  واأنت  اأعمال: كل عام 

ونحن لك من املخل�سني.

�سكرًا يا وطني

كلية  من  ال�سعيد  حممد  قال  جانبه  من 

الآداب ق�سم الإعام امل�ستوى الثامن: اأفتخر 

فوطني  عالًيا،  راأ�سي  واأرف��ع  املنا�سبة  بهذه 

هو القلب الناب�س واحل�سن الدافئ والروح 

وهو حياتي، وكل الولء ملليكنا وويل عهده. 

واأ�ساف قائًا: نعي�س الآن يف ع�سر النه�سة 

كل  ال��ع��ال   يف  دول  متقدمني على جميع 

الأف��ك��ار  يحملون  ج��ي��ل  ول��دي��ن��ا  امل��ج��الت 

�سكًرا  امل��ج��الت،  من  العديد  يف  املتطورة 

عاهدوا اهلل على حماية الوطن وخدمته والذود عنه

الطالب والطالبات: نفخر بوطننا وقيادتنا ونهضتنا 
وكلنا جنود وسواعد بناء

فار�س ال�سبيعيحممد ال�سعيد حممد جماهدخالدالبي�سيفالح العا�سمي
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عهده  وويل  مليكنا  اهلل  وحفظ  وطني،  يا 

الأمني.

يوم م�سهود

كلية  م��ن  العا�سمي  في�سل  فالح  وع��رب 

عن  اخلام�س،  امل�ستوى  والآث���ار  ال�سياحة 

فخره واعتزازه باليوم الوطني ال� 88 قائًا: 

ونعرب  ب��ه  ونعتز  ال��ي��وم  ه��ذا  نحب  ل  كيف 

اليوم  وه��و  وامل�ساعر  ال��ك��ام  باأجمل  عنه 

عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س  فيه  وحد  ال��ذي 

الباد  ث���راه،  اهلل  طيب  عبدالرحمن  ب��ن 

حتت راية التوحيد. واأ�ساف: واليوم بادنا 

تعي�س نه�سة وتطوراً وروؤية خر، نتمنى اأن 

واأحب  واملواطنني،  الوطن  على  يعم خرها 

احلرمني  خ��ادم  ل�سيدي  واأب���ارك  اأهنئ  اأن 

ال�سريفني وويل عهده الأمني مبنا�سبة اليوم 

الوطني �سائًا اهلل اأن يجعله عاماً مزدهراً 

واأن يعم الأمن والأمان �سائر وطننا الغايل.

روؤية وم�ساعر

نورة معاذ من كلية الرتبية امل�ستوى الرابع، 

اليوم الوطني لي�س جمرد احتفال،  اأن  ترى 

وهو موعد  وم�ساعر،  وحلم  روؤي���ة  ه��و  ب��ل 

العربية  واململكة  الأم���ة،  مبولد  الحتفال 

من  والع�سرين  الثالث  يف  حتتفل  ال�سعودية 

�سهر �سبتمرب من كل عام باليوم الوطني، ذلك 

اليوم الذي ميثل ذكرى توحيد اململكة الذي 

ع�سر  يف ال�سابع  عبدالعزيز  اأ�سدره امللك 

من �سهر جمادى الأوىل عام 1351ه�جرية 

بتوحيد كل اأجزاء الدولة ال�سعودية احلديثة 

حتت ا�سم اململكة العربية ال�سعودية.

يوم جميد

امل�ستوى  الآداب  كلية  من  الدخيل  هند 

بيومك  وطني  ي��ا  فلتهناأ  ق��ال��ت:  اخلام�س 

تناف�س  ال��ي��وم ل  اأ���س��ب��ح��ت  ل��ق��د  امل��ج��ي��د، 

بتطورك باد العرب فقط بل العال اأجمع، 

والفخر،  امل��ج��اراة  ح��دود  عند  تقف  بل ل 

فقد اأ�سبحت اأحد واجهات العال املتقدم، 

ون�ساأل اهلل اأن يحفظ لنا هذا الوطن القوي 

بعقيدته املزدهي بتطوره الرا�سخ باأمنه، كما 

ن�ساأله اأن يحفظ لنا باين نه�سة هذا الوطن 

وويل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  العظيم 

الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمني  عهده 

حممد بن �سلمان.

فخور بانتمائي

واأ�سافت هند الدخيل قائلة: مع مطلع كل 

لك  ال��ولء  �سم�س جندد  كل  واإ�سراقة  فجر 

بانتماين  فخور  اأنا  كم  الغايل،  الوطن  اأيها 

اإليك اأيها الوطن، فبرتابك الطاهر امتزجت 

دم��اء اآب��ائ��ي واأج����دادي، وب��رتاب��ك الطاهر 

ر���س��خ��ت ج�����ذوري واخ�������س���ّرت اأغ�����س��اين 

اأغ��ل��ى وطن  ي��ا  اأوراق����ي، فلتبَق  وازده����رت 

�ساخماً ولتبَق قوًة را�سخًة ب�سواعد اأبنائك، 

حفظك اهلل من كل مكروه وحفظ لك حماة 

عزك ورعاة جمدك.

اأحبك يا وطني

الآداب  كلية  من  ال�سبيعي  فار�س  فايز 

الر�سيدة  القيادة  هناأ  ال�ساد�س،  امل�ستوى 

املنا�سبة  بهذه  الكرمي  ال�سعودي  وال�سعب 

اأب��ارك  وق��ال:  جميعاً،  قلوبنا  على  الغالية 

عهده  وويل  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل���ادم 

اليوم  مبنا�سبة  الر�سيدة  والقيادة  الأم��ني 

اأعواًما  وعليكم  علينا  اهلل  اأع��اده  الوطني، 

عديدة، واأقول يف هذه املنا�سبة: وطني يا من 

وراق�ست  ب�سمائك  وتغزلت  ع�سقت هواءك 

يف  دللً  ومتايلت  ترابك  وداعبت  جنومك 

مبائك  واأرت���وي  وطني  يا  اأحبك  اأح�سانك 

واأ�سقى بعدك واأموت فداًء لك.

عبداهلل القحطاين علي فاح املطريمهند فهد

حتل ذكرى اليوم الوطني لبادنا الغالية الذي يتذكر فيه 

املواطن ال�سعودي بكل فخر واعتزاز هذه املنا�سبة التاريخية 

الوطن  هذا  �ستات  ول  ال�سمل  جمع  فيها  مت  التي  ال�سعيدة 

املعطاء.

88 عاماً مت�سي يف م�سرة بناء ملحمي تت�سابك خطوطه 
وتتقاطع، فما اأن يمُ�سّيد ج�سر، اأو ير�سف طريق، اأو يبنى �سرح، 

حتى تبداأ ملحمة بناء الإن�سان ال�سعودي جيًا يتلوه جيل، يف 

م�سرة �سمتها الثبات على املبادئ، وو�سوح الأهداف، والإميان 

باإمكان اإعادة ترتيب الأولويات بح�سب املراحل واملتطلبات.

88 عاماً وال�سعودية ما�سية على خطى اآبائها املوؤ�س�سني، 
اآل  الفي�سل  امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  ويف �سدارتهم 

�سعود، طيب اهلل ثراه، الذي قاد معارك التوحيد، وو�سع اأ�س�س 

الدولة الراهنة، وتواىل ملوك الباد على احلكم دون اأن يغيب 

الب�سري، يف ظل  عنهم هّم �سنع التقدم، وتطوير راأ�س املال 

معطيات دقيقة ت�سمل �سرورة تنويع م�سادر الدخل الوطني، 

وتوجيه دفة ال�سيا�سة النفطية مبا يحقق ا�ستقرار القت�ساد 

العاملي، وحتقيق اأهداف اململكة التي ترى يف التنمية حتدياً 

لبد من جمابهته مل�سلحة اإن�سانها، وللحفاظ على املقد�سات 

من  قا�سديها  وخدمة  برعايتها  اهلل  �سّرفها  التي  الإ�سامية 

م�سلمي املعمورة.

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ويجد  مت�سي  عاماً   88
�سلمان بن عبدالعزيز نف�سه مم�سكاً بق�سايا التحديث والتطوير 

والإ�ساح واحلفاظ على ثوابت الدين والأمة، وهي بعدمُ فرتة 

ق�سرة  هي  بل  والأمم،  ال�سعوب  اأع��م��ار  يف  طويلة  لي�ست 

جداً بح�ساب ما انطوت عليه من �سرورات الإجناز، وم�سقة 

التحديث، وحتديات اللحاق بركب الأمم املتقدمة.

ول�سك يف اأن امللك �سلمان بن عبدالعزيز ي�ستطيع اجتياز 

التفاف  اإىل  م�ستنداً  بنجاح،  الطموحات  وحتقيق  التحديات 

�سعبه حوله، و�سخاء مواطنيه بعقولهم وفكرهم، لتتحول معركة 

البناء والتحديث اإىل ملحمة اإجناز تتوا�سل من جيل اإىل جيل.

88 عاماً من عمر اململكة العربية ال�سعودية وهي من بناء اإىل 
بناء، ومن جتربة اإىل اأخرى، ومن حلم اإىل حقيقة، ومن جيل 

اإىل جيل ي�ستلم الراية ويتحمل امل�سوؤوليات والواجبات والأمل 

وتنمية  اجلميع،  منه  يفيد  ورخاء  الأرج��اء،  يعم  باأمن  الدائم 

م�ستدامة ل ت�ستثني �سرباً من تراب هذا الوطن املعطاء.

يد  على  العماق  الكيان  هذا  توحيد  يوم  الوطني،  اليوم 

جالة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب اهلل ثراه - 

ويف هذه املنا�سبة الغالية ن�سجل فخرنا واعتزازنا باملنجزات 

قاعدة  اأر�ست  التي  الكبرة  وال�سواهد  الفريدة  احل�سارية 

متينة حلا�سر زاهر وغد م�سرق يف وطن تتوا�سل فيه م�سرة 

اأخل�سوا  لقادة  الوفاء  معاين  فيه  وتتج�سد  والنماء  اخل��ر 

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

بني الأمم.

متر علينا هذه الذكرى لن�ستلهم العرب والدرو�س من �سرة 

ونافذ  بحنكته  ا�ستطاع  الذي  عبدالعزيز  امللك  الفذ  القائد 

اأن  ب�سرته، وقبل ذلك كله باإميانه الرا�سخ باهلل جل وعا، 

ي�سع قواعد هذا البناء ال�سامخ وي�سيد منطلقاته وثوابته التي 

ما زلنا نقتب�س منها لتنر حا�سرنا ون�ست�سرف بها مامح ما 

اإليه يف الغد - اإن �ساء اهلل - من الرقي والتقدم يف  نتطلع 

�سعينا الدائم لكل ما من �ساأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة 

املواطن.

كل ال�سكر والتقدير والعرفان لك ياوطني احلبيب.

�سلطان القحطاين

مسيرة عطاء وملحمة تقدم



جامعة كاليفورنيا تحذر من آثار 
»تحلية المياه« على ملوحة المحيطات

غلوتين الخبز يسبب 
االكتئاب

باحثون ينجحون 
في محاكاة 

»التمثيل الضوئي« 
لدى النبات

يف �سعيهم نحو حتويل 

�سوء �ل�سم�س �إىل وقود

حسب دراسة أسترالية

تلجاأ معظم �ملناطق �لتي تعاين نق�ص مياه �ل�شرب �إىل حتلية �ملياه، �أي 

عملية ف�شل �مللح عن ماء �لبحر جلعله �شاحًلا لل�شرب، لكن �لباحثني 

�أن توؤدي �ملنتجات �لثانوية �ملاحلة لهذه �لعملية �إىل زعزعة  قِلقون من 

��شتقر�ر �لأنظمة �لبيئية �ملُحيطيَّة �حل�شا�شة.

�لتي  �جلنوبية  كاليفورنيا  بجامعة  باحثة  ت�شايلدِر�ص،  �إمي��ي  وقالت 

�لبيئية يف  �مل�شاكل  �أكرب  �ملتز�يدة من  »�مللوحة  �ملياه:  �آثار حتلية  تَدر�ص 

�لقرن �لو�حد و�لع�شرين«.

ومن تقنيات �لتحلية تقنية تُدعى بالتنا�شح �لعك�شي، ين�شاب فيها �ملاء 

من خالل غ�شاء ل ي�شع �مللح �ملرور من خالله؛ في�شري لدى جانب من 

ز تبلغ  جانبي �لغ�شاء ماء �شالح لل�شرب، ولدى �لآخر حملول �أجاج مركَّ

ملوحته �شعف ملوحة ماء �ملحيط �لعادي.

ومعظم حمطات �لتحلية ترد تلك �ملياه �ملاحلة �ملتبقية �إىل �ملحيط، 

و�لباحثون قلقون من �حتمالية �أن ي�شر هذ� �لكائنات �حل�شا�شة �لتي ل 

ُذن �لبحر �حلمر�ء، �أو طحلب �لكلب �لعمالق 
ُ
تنا�شبها �مللوحة �لز�ئدة، كاأ

�لذي تُعد غاباته م�شكًنا لعديد من �لأنو�ع �لبحرية.

�لتحلية  حمطات  تخفف  �أن  �قرتح  �ملحتملة،  �لعو�قب  تلك  ولتفادي 

�شاحلة  لكنها غري  ن�شبيًّا،  ونظيفة  �مللوحة  قليلة  �ملتبقية مبياه  مياهها 

لل�شرب، في�شلح حينئذ رد تلك �ملياه �ملتبقية �إىل �ملحيط، �شحيح �أن هذه 

�شة لتوفري �أهم عنا�شر �حلياة، لكن له  خطوة ز�ئدة على �ملحطات �ملكرَّ

ثمرة متمثلة يف حفظ كائنات حميطية كثرية.

وت�شبب عملية حتلية �ملياه مب�شكالت فعاًل، وعلينا �أن نحلها ب�شرعة، 

ففي �لعامل حاليًّا نحو �أربعة مليار�ت �إن�شان يحدق بهم خطر ندرة �ملياه، 

وما من وقت ن�شيعه.

وجد باحثون يف جامعة لتروب �لأ�شرت�لية، �أن �لغلوتني، وهو مركب 

�لنا�ص  �أن يجعل  �ملئة من بذرة �لقمح، ميكن  80 يف  بروتيني ي�شكل 

مكتئبني �أو متعبني، كما �أنه غالًبا ما ي�شبب ��شطر�بات ه�شمية لدى 

بع�ص �لنا�ص وي�شاهم يف زيادة �لوزن، لذلك ين�شح �لأطباء بالبتعاد 

عنه.

وجاءت �لدر��شة �جلديدة، �لتي �أجريت على 14 �شخ�ًشا ل يعانون 

من �أي م�شاكل �شحية، لتك�شف �أ�شر�ًر� جديدة لهذ� �ملركب �لربوتيني، 

�أن �لغلوتني يوؤثر على  وتو�شل �خلرب�ء يف �جلامعة �لأ�شرت�لية، �إىل 

وكاأنهم  ي�شعرون  يجعلهم  حيث  �لنا�ص،  بع�ص  عند  �لعقلية  �ل�شحة 

مكتئبني �أو متعبني، بالإ�شافة �إىل �أنه يوؤدي �إىل �نتفاخ وت�شجنات.

ويوجد �لغلوتني بكرثة يف �لقمح و�ل�شوفان و�للحوم �مل�شنعة، و�أي�ًشا 

يف بع�ص م�شروبات �ل�شعري و�مل�شروبات �ملحالة، وقد ك�شفت در��شات 

�شابقة �أن عدًد� من �لنا�ص يف خمتلف دول �لعامل يعانون من ح�شا�شية 

�شد �لغلوتني، حيث �أفادت باأن و�حًد� من بني 113 �شخ�ًشا يف �لدول 

�ملتقدمة ل يتحملون �لغلوتني.

�لقطبية  �ل��ق��ارة  خ��ر�ئ��ط  ع��ن  ُع���ِرف  لطاملا 

�جلنوبية »�أنتاركتيكا« �أن دقتها منخف�شة؛ �إل �أن 

باحثني خلريطة جديدة  تطوير  بعد  تغري  �لأم��ر 

ه��ي �لأف�����ش��ل ب��ني خ��ر�ئ��ط ق���ار�ت �ل��ع��امل؛ �إذ 

للقطب  تف�شياًل  و�أكرث  جًد�  دقيًقا  م�شًحا  توفر 

�جلنوبي.

عن  �لأمريكية  ميني�شوتا  جامعة  موقع  ونقل 

�إن »خريطة  �إيان هو�ت،  �أحد مطوري �خلريطة 

�أنتاركتيكا �جلديدة ت�شنف �لآن كاأف�شل خريطة 

قارية يف �لعامل، بعد تفوقها على خريطة دقيقة 

للمريخ«.

وجامعة  ميني�شوتا  �لباحثون يف جامعة  وجمع 

�أوهايو، لت�شميم �خلريطة، ماليني �ل�شور  ولية 

�جلنوبية  �لقطبية  �لقارة  من  �ملاأخوذة  �ملج�شمة 

عامي  ب��ني  �ل�شطناعية  �لأق��م��ار  ط��ري��ق  ع��ن 

2009 و2017، ثم ��شتخدمو� �حلا�شوب �لفائق 
لدمج  �لأمريكية  �إلينوي  جامعة  يف  ووت��رز«  »بلو 

تو�شح  خريطة  يف  �لبيانات  من  تري�بايت   150
و�رتفاعها  �ملتجمدة  للقارة  �لب�شرية  �لت�شاري�ص 

من��وذج  جت�شيد  �لنتيجة  وك��ان��ت  نقطة،  ك��ل  يف 

�لرتفاعات �ملرجعية للقارة �لقطبية �جلنوبية.

ووفًقا ل�شحيفة نيويورك تاميز فاإن �خلريطة 

�أن��ه��ا متكنك من  ل��درج��ة  �جل��دي��دة دقيقة ج��ًد� 

جليدي،  ج��رف  على  متوقفة  مركبة  �كت�شاف 

و�أعد �لباحثون �أي�ًشا موقًعا �إلكرتونًيا ميكنك من 

خالله ��شتك�شاف �خلريطة بنف�شك.

�شت�شاعد  �خلريطة  �أن  على  �ملبتكرون  ويوؤكد 

بني  �أم��اًن��ا  �أك��رث  م�شار�ت  ر�شم  على  �لباحثني 

حمطات �لعلوم، و�شتكون مفيدة �أي�ًشا يف معركتنا 

�شد �لتغري �ملناخي، ويخطط �لباحثون لتحديث 

ي�شاعد  ما  ع��ام،  كل  �لأق��ل  على  م��رة  �خلريطة 

وترقق  �جلليد  ذوب���ان  تتبع  على  �مل��ن��اخ  باحثي 

�لأنهار �جلليدية ون�شاط �لأنهار و�لرب�كني.

�لطاقة  لت�شخري  �شعيهم  يف  جديدة  خطوة  باحثون  قطع 

ذر�ت  �إىل  �مل��ي��اه  جزيئات  �شطر  يف  جنحو�  �إذ  �ل�شم�شية، 

هيدروجني و�أك�شجني من خالل تغري �آلية �لتمثيل �ل�شوئي يف 

�ل�شوئي  �لتمثيل  على عملية  �لنباتات  تعتمد  �لنباتات، حيث 

لتحويل �شوء �ل�شم�ص �إىل طاقة، فتنتج �لأك�شجني كناجت ثانوي 

عندما تُ�شَطر �ملياه �لتي متت�شها.

متثل هذه �لعملية �إحدى �أهم �لتفاعالت على كوكب �لأر�ص 

لأنها تنتج كل �لأك�شجني �ملوجود يف �لعامل تقريًبا، وقد ي�شبح 

�لهيدروجني �لناجت عن �شطر جزيئات �ملياه م�شدًر� متجدًد� 

للطاقة و�شديًقا للبيئة.

كامربيدج  بجامعة  جونز  �شان  كلية  يف  �أكادمييون  وق��اد 

در��شًة جديدة ��شتخدمت عملية متثيل �شوئي �شبه ��شطناعي 

ل�شتك�شاف طر�ئق جديدة لإنتاج �لطاقة �ل�شم�شية وتخزينها، 

�إىل  �ملياه  يحولو�  كي  �لطبيعي  �ل�شم�ص  �شوء  و��شتخدمو� 

هيدروجني و�أك�شجني من خالل خليط من �ملكونات �حليوية 

تطوير  يف  �لبحث  ه��ذ�  ي�شاعد  وق��د  ��شطناعية.  وتقنيات 

�أنظمة �إنتاج �لطاقة �ملتجددة، و�أو�شحت ورقة بحثية جديدة 

�أكادمييو خمترب  طور  كيف  �إنرجي  نيت�شر  دوري��ة  يف  ن�شرت 

�ملياه  جزيئات  ل�شطر  من�شتهم  كامربيدج  جامعة  يف  ريزنر 

�أخرى، وجنح  م�شاعدة  �أي  دون  �ل�شم�شية  �لطاقة  با�شتخد�م 

�أكرب  �لطريقة �جلديدة كي متت�ص كمية  �لباحثون يف تطوير 

من �شوء �ل�شم�ص مقارنًة مع عملية �لتمثيل �ل�شوئي �لطبيعية.

وطالبة  للدر��شة  �لرئي�شة  �ملوؤلفة  �شوكو،  كاتارزينا  وقالت 

�ل�شوئي  �لتمثيل  »عملية  ج��ون��ز:  �شان  كلية  يف  �ل��دك��ت��ور�ه 

على  حتافظ  كي  طورتها  �لنباتات  لأن  فعالة  غري  �لطبيعية 

للنبات،  �لالزمة  �لطاقة  من  �لأدنى  �حلد  تنتج  ولذ�  حياتها، 

�أي نحو 1-%2 من �لكمية �لتي ت�شتطيع �إنتاجها وتخزينها«.

منذ  �ل�شطناعي  �ل�شوئي  �لتمثيل  عملية  تطوير  ومت 

تعتمد  لأنها  متجددة  طاقة  �إنتاج  يف  تنجح  مل  لكنها  عقود، 

على �ملحفز�ت وهي باهظة �لثمن و�شامة غالًبا، ما يعني عدم 

�إمكانية ��شتخد�مها على �مل�شتوى �ل�شناعي.

ومل يقت�شر عمل �شوكو وفريق �لباحثني على حت�شني كمية 

�لطاقة �ملنتجة و�ملخزنة، ولكنهم �أي�ًشا �أعادو� تن�شيط عملية 

ظلت خاملة لآلف �لأعو�م يف �لطحالب. وقالت �شوكو: »يوجد 

�إنزمي �لهيدروجينيز يف �لطحالب ي�شتطيع �ختز�ل �لربوتونات 

وتكوين �لهيدروجني، وخملت هذه �لعملية خالل عملية �لتطور 

كي  تن�شيطها  لكننا جنحنا يف  للبقاء،  �شرورية  تكن  لأنها مل 

�لهيدروجني  و�إنتاج  �ملاء  �شطر  وهو  �ملرغوب،  �لتفاعل  ننفذ 

و�لأك�شجني«.

خريطة دقيقة للقطب الجنوبي 
تـُحدث سنويًا

�بتكر باحثون من جامعة كولومبيا �لربيطانية 

�ل�شوتية  فوق  لالأمو�ج  جهاًز�  كند�،  ومقرها 

جًد�  منخف�شة  تكلفته  �جل��روح  ل�شاقة  بحجم 

ول تتجاوز 100 دولر فقط، ومع هذ� باإمكانه 

لال�شتعا�شة  لالإن�شان  �لد�خلية  �لبنية  روؤي��ة 

�لكبري  �ملطبقة حالًيا ذ�ت �حلجم  �لتقنية  عن 

و�لتكلفة �ملرتفعة ما �عتربه متخ�ش�شون �إجناًز� 

مهًما.

�ل�شوتية �جلديد  �لأمو�ج فوق  وميتاز جهاز 

ب�شهولة �حلمل ما ي�شمح با�شتخد�مه يف مناطق 

موجات  وي�شدر  �ملخترب�ت.  عن  بعيًد�  نائية 

�شوتية ثم يلتقط �رتد�دها عن �أن�شجة �جل�شم 

�إىل  �لبيانات  يحول  حا�شوب  �إىل  وير�شلها 

خمطط �أمو�ج فوق �شوتية »�شونوغر�م«.

وتعتمد تقنية �لت�شوير باملوجات فوق �ل�شوتية 

�أو  تر�ن�شديو�شر  ى  يُ�شمَّ �أ�شا�شي  جهاز  على 

�ملج�ص، وهو جهاز �إلكرتوين يحول �لطاقة من 

�لطاقة؛  يُدعى حمول  ولذلك  �آخر،  �إىل  �شكل 

ومن �أمثلة �لأجهزة �لتي ن�شتخدمها ويوجد فيها 

�ل�شوت  و�شماعات  �مليكرفون  تر�ن�شديو�شر، 

وجم�شات  �حل����ر�رة  درج���ات  قيا�ص  و�أج��ه��زة 

حتديد �ملوقع.

�حلالية  �لطاقة  حم���ولت  معظم  تت�شمن 

بلور�ت كهرو�شغطية، وهي بلور�ت �شغرية تُنتج 

لالهتز�ز�ت،  تتعر�ص  عندما  كهربائًيا  جهًد� 

لكنها بلور�ت ي�شعب �لتعامل معها، ما يزيد من 

تكلفة ت�شنيع حمولت �لطاقة �حلالية.

�إىل  �ملهند�شني  بع�ص  توجه  لذلك  وكبديل 

�شعة  ذ�ت  ���ش��وت��ي��ة  ف���وق  م��وج��ات  حم����ولت 

ميكروية متناهية �ل�شغر، تتطلب �شناعتها حًد� 

�أدنى من �ملعد�ت، وتقل تكلفتها عن 100 دولر، 

ما  تعمل،  كي  فقط  فولطات   10 �إىل  وحتتاج 

ويتيح  ذكي،  بت�شغيلها عن طريق هاتف  ي�شمح 

فر�شة ��شتخد�مها يف مو�قع منخف�شة �لطاقة، 

ويزيد حجم �لتقنية �ل�شغري كذلك من خيار�ت 

�ملُلتفة  �ملرنة  كاملج�شات  �جل��دي��دة؛  �لت�شميم 

حول �جل�شم لإنتاج �شور �أكرث دقة؛ وفًقا لبيان 

�شحايف ن�شره موقع �جلامعة.

وتاأتي �لتقنية �جلديدة ��شتكماًل ل�شل�شلة من 

�أجهزة �لأمو�ج فوق �ل�شوتية،  �لتحديثات على 

�إذ �شبق �أن طور باحثون من كلية لندن �جلامعية 

�ملا�شي،  �لعام  �للندنية  م��اري  كوين  وجامعة 

روؤي��ة  للجر�حني  يتيح  ج��دي��د  ت�شوير  ج��ه��از 

ي�شهل  ما  �لد�خلية،  و�لأن�شجة  �لقلب  تفا�شيل 

عمليات �لقلب ويقلل خطورتها.

بحجم ل�ساقة �جلروح وبتكلفة ال تتجاوز 100 دوالر

طورها باحثون من عدة جامعات �أمريكية

جهاز صغير للتصوير باألمواج فوق الصوتية
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الزيتون يعالج االلتهابات ويحمي من األمراض

أغذية منزلية تنظف القولون وتبعد 
أمراضه الخطيرة

ين�سح خرباء ال�سحة باحلر�ص على �سالمة القولون من خالل اتباع 

نظام غذائي متزن، والقيام ببع�ص اخلطوات الب�سيطة لتفادي تبعات 

خطرية.

وي�ساعد القولون اأو الأمعاء الغليظة ج�سم الإن�سان على امت�سا�ص 

ال�سخ�ص  قام  واإذا  الأخ��رى،  املغذية  والعنا�سر  احلرارية  ال�سعرات 

بتنظيف القولون من ال�سموم على نحو منتظم فاإنه يقي نف�سه اإىل حٍد 

كبري من اأخطار الأمعاء املتهيجة والإم�ساك وال�سرطان.

ويوؤدي تنظيف القولون عرب تناول اأغذية مفيدة اإىل تخلي�ص الأمعاء 

الغليظة من ال�سموم التي تتفاقم ب�سورة موؤذية، اإذا مل يتخذ الإن�سان 

اإجراًء وقائًيا يف الوقت املنا�سب.

وبح�سب ما نقلت »بولد �سكاي« فاإن اأوىل خطوات تنظيف القولون 

تتم عرب الإكثار من �سرب املاء، فقبل تناول وجبة الفطور مثاًل يجدر 

بالإن�سان اأن ي�سرب كوبني من املاء بعد و�سع القليل من ملح البحر اأو 

ملح الهماليا.

موازاة مع ذلك، ي�ساعد خل التفاح على تنظيف القولون بالنظر اإىل 

ما يحتوي عليه من مواد م�سادة لالأك�سدة ومكونات اأخرى حتفز نوًعا 

من  احل�سا�ص  اجلزء  هذا  وحلماية  الأمعاء،  يف  البكترييا  من  مفيًدا 

اجل�سم، يجدر اأي�ًسا بالإن�سان اأن يكرث اإقباله على اخل�سروات والفواكه 

واملك�سرات التي ت�سم ن�سًبا مهمة من الألياف ومادة ال�سيلولوز.

ومبا اأن اجل�سم يحتاج ما ي�ساعده على ه�سم �سل�ص، يقدم ع�سري 

حم�ص  على  يحتوي  فهو  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  ك��ب��رية  خ��دم��ة  الليمون 

الكريكتيك املفيد، كما اأنه ينعك�ص اإيجاًبا على عملية التمثيل الغذائي 

املعروفة ب�»امليتابوليزم«.

ويحفز تناول الزبادي »الياغورت« ن�ساط بع�ص البكترييا املفيدة يف 

القولون، اأما بذور الكتان فتحمي الأمعاء الغليظة من حدوث اللتهاب 

وت�ساعد على التخل�ص من ف�سالت اجل�سم بكل �سهولة.

وما دام النا�ص يع�سقون ال�ساي يف فرتة ال�سباح اأو امل�ساء، فال باأ�ص 

فهذه  الكايني«،  ب�»فليفلة  امل�سماة  النبتة  اأو  بالزجنيل  يح�سروه  اأن  يف 

امل�سروبات حتتوي على عنا�سر كيميائية حتارب البكترييا ال�سارة.

الزهامير  مري�ص  مع  ترتافق  التي  الأعرا�ص  من  جمموعة  هناك 

منها الآتي: 

الفرد  عند  تالحظ  التي  الآتية  الأعرا�ص   »2013« حممد  يعر�ص 

املري�ص بالزهامير ومنها:

الأحداث  وب�سكل خا�ص   املبكرة،  الأعرا�ص  من  وهو   : الن�سيان   -

القريبة.

- ا�سطراب ال�سعور بالزمان واملكان.

- مزاج م�سطرب

- عدم التعرف على الأفراد املاألوفني يف حياته.

- قدرات ذهنية طفولية.

- �سل�ص البول.

- اأرق.

- عدم ال�سيطرة على احلركة. 

- اكتئاب.

- اإم�ساك.

الأعمال  اأداء  على  قدرته  املري�ص  يفقد  متاأخرة  مرحلة  ويف   -

احلياتية كال�ستحمام وارتداء املالب�ص....

تغريات  عليه  تظهر  الزهامير  مري�ص  اأن   »2013« عبدربه  وت��رى 

العناد  بالآخرين،  الثقة  انعدام  املتقلب،  املزاج  مثل:  من  ال�سخ�سية  يف 

ويورد  والعدوانية.  والقلق،  الكتئاب  الجتماعي،  النطواء  املتزايد، 

العي�سوي »2011« جمموعة مالمح ملري�ص الزهامير منها الآتي: الن�سيان 

اأو فقدان الذاكرة وهو امللمح الأبرز ملري�ص الزهامير، حيث يكون بدرجة 

حادة ول يرجع ذلك للتقدم يف ال�سن، كما ينخرط املري�ص يف �سلوكات 

عدوانية وثورة وهياج، ويفقد ال�سيطرة على  النف�ص، وثمة ملمح اآخر 

يتمثل يف الكتئاب مع فقدان القدرة على الرتكيز ، وبع�ص ا�سطرابات 

النوم ، ويف املراحل املتقدمة يفقد املري�ص ال�سيطرة على املثانة والقولون 

ي�ستطيع  ل   وق��د  املري�ص،  ل��دى  ال�سك  يكرث  كما   ، الغائط  اأو  البول 

ال�  كا�سطراب  لغوية  �سعوبات  من  يعاين  كما  للمنزل،  العودة  املري�ص 

aphasia،  حيث يجد �سعوبة يف التعبري واإيجاد الكلمات املنا�سبة، كما 
الهادفة،  اأو احلركات   Apraixia يعاين من فقدان احلركات املت�سقة 

ويجد املري�ص �سعوبة يف النوم، وعدم الراحة لياًل .

 ق�سم علم النف�ص

اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة

مرض الزهايمر )3(
د. علي مو�صى ال�صبحيني

للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�صية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�صية بق�صم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�صاد الطالبي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�صاد النف�صي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�صية بق�صم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�صم الطب النف�صي مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�صت�صفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

زيت  ج��ودة  مدى  اجلميع  يعرف 

الإن�سان،  ل�سحة  وفوائده  الزيتون 

وللزيتون يف حد ذاته فوائد �سحية 

اأك�����رث ب��ك��ث��ري م���ن جم����رد م��ذاق��ه 

الزيتون  ح�ساد  اأن  وم��ع  الطيب، 

اإل  يجري يف �سبتمرب من كل عام، 

العام، ولكن  اأنه يكون متاًحا طوال 

ل ميكن اأكله من ال�سجرة مبا�سرة، 

امل����رارة، ويحتاج  ب��ال��غ  ي��ك��ون  لأن���ه 

للمعاجلة للحد من مرارته.

وهناك قائمة طويلة من الفوائد 

للزيتون: ال�سحية 

اأن  ميكن  الل��ت��ه��اب:  تخفيف   -

يف  م�سبًبا  ع��ام��اًل  اللتهاب  يكون 

الرئي�سية،  الأم��را���ص  من  العديد 

اأجريت  التي  ال��درا���س��ات  وتن�سح 

ل���ب���ح���ث ك��ي��ف��ي��ة رف�����ع م�����س��ت��وى 

م�ساد  وه���و   ،gluthathione
اأك�سدة قوي وفعال، ب�سرورة تناول 

امل���ادة  بتلك  غ��ن��ي  لأن���ه  ال��زي��ت��ون، 

امل�سادة لالأك�سدة.

يحتوي  ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا:  م�����س��اد   -

يف  امل�������ر   glucoside ال�������� 

ال� م���ادة  على  الأخ�����س��ر  ال��زي��ت��ون 

�سد  تعمل  التي   ،oleuropein
ال���ع���دوى ال��ب��ك��ت��ريي��ة يف اجل�����س��م، 

داخلًيا وخارجًيا.

- الوقاية من ال�سرطان: تبني اأن 

الإ�سابة بال�سرطان اأقل يف الأقطار 

املتبع  الغذائي  النظام  تتناول  التي 

املتو�سط،  الأبي�ص  البحر  دول  يف 

وال���ت���ي ت�����س��ت��م��ل ال���زي���ت���ون وزي���ت 

الزيتون، حيث تبني اأن زيت الزيتون 

له تاأثريات م�سادة لالأورام.

الثدي:  �سرطان  من  احلماية   -

ق�سر  اأن  ال���درا����س���ات  اأظ���ه���رت 

خ�سائ�ص  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال��زي��ت��ون 

مت  حيث  الثدي،  �سرطان  منو  ملنع 

وهو   ،Oleic حم�ص  اأن  اكت�ساف 

الرئي�سية  الدهنية  الأحما�ص  من 

يتوافر  امل�سبعة،  غ��ري  الأح���ادي���ة 

الزيتون،  وزي��ت  الزيتون  ق�سر  يف 

اخلاليا  منو  يوقف  احلم�ص  وهذا 

ال�سرطانية يف الثدي.

- منع �سرطان القولون: ي�ساعد 

مكونات  اأح���د   ،Erythrodiol
الزيتون، كعن�سر مهم يف وقف منو 

اخلاليا ال�سرطانية يف القولون.

- يقلل من احل�سا�سية املو�سمية: 

م�سادة  بخ�سائ�ص  الزيتون  ميتاز 

ي��ق��ل��ل من  اأن  ومي��ك��ن  ل��الل��ت��ه��اب، 

احل�����س��ا���س��ي��ة امل��و���س��م��ي��ة. واأث��ب��ت��ت 

 ،hydroxytyrosol الدرا�سات اأن

لاللتهاب  م�ساد  ق��وي  مكون  وه��و 

ميكن  الزيتون،  زيت  م�ستخل�ص  يف 

الإ�سابة  تقليل  يف  فعالً  يكون  اأن 

باحل�سا�سية املو�سمية.

الدماغية:  ال�سكتة  - يقلل خطر 

 7625 ع��ل��ى  اأج��ري��ت  درا���س��ة  يف 

 65 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  �سخ�ًسا 

فرن�سية،  مدن   3 من  واأك��رث،  عاًما 

باأي  اإ�سابتهم  ي�سبق  مل  اأن��ه  تبني 

النظام  ومبراجعة  دماغية،  �سكتات 

تبني  الأ�سخا�ص،  لهوؤلء  الغذائي 

بانتظام  الزيتون  زيت  ا�ستخدام  اأن 

لأغرا�ص الطهي وتوابل ال�سلطة، اأو 

اخلبز يقلل خطر ال�سكتة الدماغية 

بن�سبة 41%.

ميتلئ  عالية:  غذائية  قيمة   -

امل�سادة  النباتية  باملغذيات  الزيتون 

لاللتهابات،  وامل�����س��ادة  لالأك�سدة 

ف�سال عن عدد من الفالفونويدات 

الزيتون  ويعترب  النباتية،  واملغذيات 

واحلديد  للنحا�ص  جيًدا  م�سدًرا 

.E والألياف الغذائية وفيتامني

الزيتون اجليد:  - كيفية اختيار 

الأقرب  اأو  الع�سوي  الزيتون  اخرت 

جتنب  ال��ع�����س��وي��ة،  ال���زراع���ة  اإىل 

م�سادر  من  املعلب  الزيتون  �سراء 

منتج  ���س��راء  لتجنب  موثوقة  غ��ري 

ومر  احل�سرية  باملبيدات  ر�سه  مت 

ت��ق�����س��ي على  ت�����س��ن��ي��ع  ب��ع��م��ل��ي��ات 

فوائده ال�سحية، عند �سراء زيتون 

ا�سم  عن  ابحث  بالزجاجات،  معباأ 

معاجلته  مت  التي  الع�سوية،  املواد 

ب���ه���ا ب�����س��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي، ل��ت��ج��ن��ب 

معاجلتها  مت��ت  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات 

ا�سرت  بالغلي،  التنظيف  با�ستخدام 

يف  ال�سناديق  من  الطازج  الزيتون 

الأ�سواق.

يتمتع بقيمة غذائية عالية
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راقب حالتك الصحية 
من خالل لسانك

النا�ص  م��ن  ك��ث��ري  ي��ع��ري  ل  ق��د 

تطراأ  التي  لالختالفات  اهتماماً 

اإل  الل�سان،  ل��ون  اأو  �سكل  على 

�سرورة  على  ���س��ددوا  علماء  اأن 

الن��ت��ب��اه مل��ث��ل ه���ذه ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

الكثري  تك�سف  قد  التي  الدقيقة، 

لل�سخ�ص. ال�سحية  احلالة  عن 

ميل«  »دي��ل��ي  �سحيفة  ونقلت 

ال�سينية  الطبيبة  عن  الربيطانية 

الأ�سرتالية وافيني هولند، قولها 

من  الكثري  ا�ستخال�ص  ميكن  اإنه 

املعلومات من حجم وملم�ص ولون 

»خمطط  وهناك  الل�سان،  و�سكل 

لأج���زاء  تق�سيمه  ي��ت��م  ل��ل�����س��ان«، 

ترتبط كل منها مع اأع�ساء اأخرى 

الك�سف  ي�سهل  مما  اجل�سم،  من 

املر�ص. عن عالمات 

ل��ون  اأن  ه���ولن���د  واأو����س���ح���ت 

اأو  ال��وردي  هو  الطبيعي  الل�سان 

طبقة  تغطيه  ال��ف��احت،  الأح��م��ر 

مييل  قد  اأن��ه  اإىل  لفتة  بي�ساء، 

ق��ل��ي��ال  الأرج��������واين  ال���ل���ون  اإىل 

الإناث،  عند  احلي�ص  فرتة  خالل 

ال��ل�����س��ان  ل���ون  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 

»���س��اح��ب��ا« يف ح���ال ك���ان ه��ن��اك 

املعادن  اأو  الفيتامينات  يف  نق�ص 

بني  منت�سر  اأمر  وهو  اجل�سم،  يف 

ي��ع��ان��ون م��ن فقر  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

الدم.

اإىل  الل�سان  اأما يف حالة حتول 

اللون الأحمر، فاإن هذا قد ي�سري 

اجل�سم  حرارة  درجة  ارتفاع  اإىل 

درجة  ارتفاع  اأو  احلمى،  ب�سبب 

بانقطاع  املرتبطة  اجل�سم  حرارة 

الطمث.



تقرير: اأ.د. عبدالعزيز بن لعبون

من�صاأ تاريخ ال�صناعة النفطية

والأمن  العي�ش  برغد  ننعم  ونحن 

اهلل  اأنعم  مبا  ونتمتع  والطماأنينة، 

ومنها  طبيعية  ث��روات  من  علينا  به 

ال��ن��ف��ط، لب���د ل��ن��ا م��ن ا���س��رج��اع 

النفطية  ال�سناعة  ن�ساأة  وت��دار���ش 

واجل���ه����د ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا امل���ؤ���س�����ش 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن اآل 

�سع�د يف ذلك ال�ساأن و�سعيه رحمه 

لتلك  الأوىل  اللبنات  و�سع  يف  اهلل 

ال�سناعة احلي�بة ومراحل تط�رها، 

بجانب معرفة تط�ر الأحداث التي 

مهدت لت�حيد بالدنا الغالية وتط�ر 

املقت�سبة  الدرا�سة  هذه  ت�سمياتها، 

ال�س�ء على هذين اجلانبني  ت�سلط 

امل�ىل  �سائلني  والنفطي،  التاريخي 

عز وجل اأن ينعم على بالدنا الغالية 

ب��الأم��ن  امل�سلمني  ب��ل��دان  وج��م��ي��ع 

والأمان. 

اكت�صاف نفط ال�صرق العربي

ح�����س��ل وي��ل��ي��ام ن���ك�����ش دار���س��ي 

 »William K. D’Arcy«

ال�ساه  م��ن  اجلن�سية  ال��ري��ط��اين 

مظفر الدين حاكم الدولة الفار�سية 

ام��ت��ي��از مطلق  ع��ل��ى  ال��ق��اج��اري��ة 

ل�ستغالل النفط يف اأرا�سيها وذلك 

اأول  ذل��ك  وك��ان  1901م،  �سنة  يف 

امتياز للتنقيب عن النفط يف ال�سرق 

���س��ن���ات من  �سبع  وب��ع��د  ال��ع��رب��ي، 

اكت�سف  واحلفر  التنقيب  عمليات 

1908م يف  �سنة  النفط يف  دار�سي 

Masjid-I-( �سليمان  م�سجد  بئر 

 .)Sulaiman
ميجور يناف�س �صركات النفط

بعد احلرب العاملية الأوىل، ظهر 

ولفرة  دوًرا  لعب  بريطاين  ميج�ر 

النفطية«  »ال�ساحة  يف  الزمن  من 

تاريخ �سناعة  كبرًيا يف  اأث��ًرا  وترك 

العرب،  وجزيرة  اخلليج  يف  النفط 

اإنه امليج�ر فرانك »فران�س�ش« ه�ملز 

 .»Frank–Francis–Holmes«

ا���س��ت��غ��ل ه���مل��ز خ���رة ت��ن��ق��الت��ه يف 

ال��ع��رب،  وج��زي��رة  اخلليج  منطقة 

ف��اأ���س�����ش ���س��رك��ة ب��ا���س��م »ال�����س��رك��ة 

-النقابة- ال�سرقية والعامة املحدودة  

�سينديكيت  جينريال  اآند  »اإي�سرن 

 Eastern and Genera  ليميتيد

ال�ساد�ش  يف   ».Syndicate Ltd
1920م،«  »اأغ�����س��ط�����ش(  اآب  م��ن 

و�سعى للح�س�ل على امتيازات نفط 

املنطقة.من حكامها، وبالفعل متكن 

من احل�س�ل  ومثابرته  ه  بجدِّ ه�ملز 

على امتيازات للنفط.

هوملز ... عينه على امتياز  

الأح�صاء

ات�سل ه�ملز بال�سلطان عبدالعزيز 

اآل �سع�د وطلب مقابلته يف الريا�ش، 

اأدرك ال�سلطان عبدالعزيز اأن النفط 

الأر���ش  باطن  يف  وج����ده  املحتمل 

�سائقته  ل��ف��ك  ال�سبيل  ه���  رمب���ا 

النا�سئة،  مملكته  وتط�ير  املالية 

فانتهز ال�سلطان هذه الفر�سة فدعا 

الريا�ش  زي��ارة  اإىل  ه�ملز  امليج�ر 

1922م  »اأغ�سط�ش«  اآب  �سهر  يف 

النفط. و�سل  امتياز  للتباحث ح�ل 

الدكت�ر  برفقة  وكان  ه�ملز  امليج�ر 

مان »Dr. Mann« ممثل ال�سلطان 

متكن  الزيارة  تلك  واأثناء  لندن،  يف 

ت��ق��دمي م�����س���دة امتياز  ه���مل��ز م��ن 

املنطقة ليطلع عليها ال�سلطان.

هوملز يف العقري

وا�سل ه�ملز ات�سالته بال�سلطان 

عبدالعزيز بغية احل�س�ل منه على 

امتياز منطقة الأح�ساء، فقام بزيارة 

خالل  عبدالعزيز  لل�سلطان  ثانية 

انعقاد م�ؤمتر العقري يف 28 ت�سرين 

ثاين »ن�فمر«1922م.

ال�صلطان عبدالعزيز مينح امتياز 

الأح�صاء

وح�سل  ه���مل��ز  اأم��ن��ي��ة  حتققت 

منطقة  يف  ال��ن��ف��ط  ام��ت��ي��از  ع��ل��ى 

1341ه�  رم�سان  يف20  الأح�ساء 

امل�افق 6 اآيار »ماي�« 1923م، فقد 

والعامة  ال�سرقية  ال�سركة  ح�سلت 

�سلطان جند  »عظمة  من  املحدودة 

ال�سلطان  العرب  بالد  يف  وت�ابعها 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

في�سل اآل �سع�د« على خيار �سامل 

ل�ستك�ساف النفط وحق�ق التعدين، 

ل�ستك�ساف  ات��ف��اق��ي��ة  اأول  وه���ي 

و�سرقي  العربي  اخلليج  يف  النفط 

جزيرة العرب.

ال�صلطان ... يوؤ�ص�س اأول �صركة 

نفط وطنية م�صاهمة

عبدالعزيز  ال�سلطان  منح  اأن  ما 

الأح�ساء  منطقة  يف  النفط  امتياز 

املحدودة  والعامة  ال�سرقية  لل�سركة 

الرتيبات  اإع����داد  يف  با�سر  حتى 

ل��ت��اأ���س��ي�����ش ���س��رك��ة ل��ت��ت���ىل ال��ق��ي��ام 

اكت�سافه.  بعد  النفطية  بالعمليات 

نفط  �سركة  اأول  تك�ين  ولتحقيق 

ال�سلطان  ف��ت��ح  م�ساهمة  وط��ن��ي��ة 

واأه��ل  �سلطنته،  لأب��ن��اء  عبدالعزيز 

جند املقيمني يف العراق للم�ساهمة 

وذل��ك  ال�طنية،  ال�سركة  ه��ذه  يف 

على  يحثهم  ل��ه��م  وج��ه��ه  ب��خ��ط��اب 

اإىل  واأوك��ل  ال�سركة،  يف  امل�ساهمة 

عبداللطيف با�سا املنديل وه� اأحد 

امل�ساهمات.  بجمع  ال��زب��ري  اأع��ي��ان 

وق��د ذك��ر يل ع��دد م��ن اأع��ي��ان بلد 

تلك  �ساهم�ا يف  ق��د  اأن��ه��م  ال��زب��ري 

ال�سركة.

وه�����ذا ه���و ن�����س اخل���ط���اب بلغته 

ومفرداته:

»ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز  م��ن 

الفي�صل اإىل كافة من يراه من اأهل 

تعاىل  اهلل  �صلمهم  ب��غ��داد  يف  جن��د 

اآمني.

ال�����������ص�����ام ع���ل���ي���ك���م ورح������م������ة اهلل 

وب��ع��د عندكم معلوم يف   – وب��رك��ات��ه 

قلة اأ�صباب التجارة وعدم املوا�صات 

يف اأطرافنا، واأن ذلك لي�س من فقر 

برتبة بادنا وغناها يف تربة غريها، 

ت��رب��ة وطننا هي  اأن  ب��ل م��ن املحقق 

م��ن اأح�����ص��ن ال����رتب واأغ���ن���اه���ا، واإمن���ا 

ال�����ذي غ���رين���ا ج�����دوا واج���ت���ه���دوا يف 

اإخ��������راج م����ع����ادن ب����اده����م امل���دف���ون���ة 

فا�صتفادوا من خزائنها واأفادوا، ومن 

املعلوم اأن مثل هذه الأعمال ل يقوم 

ب��ه��ا الأف������راد، ف��اأج��ل ذل���ك وخ��دم��ة 

للم�صلحة العمومية قد اتفقنا مع 

ال�صركة ال�صرقية واأعطيناها امتياز 

اإخ�����راج امل���ع���ادن ال��غ��ازي��ة يف منطقة 

الأح�����ص��اء وال��ق��ط��ي��ف وع��ي��ن��ني. وق��د 

مت التفاق بيننا وبني هذه ال�صركة 

ب�صروط مائمة

عليها  ا�صرتطنا  وق��د  للطرفني. 

اأ�صهمها  ولرعايانا من  لنا  يكون  اأن 

م��ئ��ة وع�����ص��رون األ����ف ���ص��ه��م، ن�صفها 

�صتني األف �صهم خا�صة لنا والن�صف 

الآخ�����ر ���ص��ت��ني األ����ف ���ص��ه��م مل���ن يحب 

ال�صرتاك من رعايانا، كل ذلك حًبا 

ل�صرتاك الرعية يف م�صالح بادهم 

وع����دم ح��رم��ان��ه��م م��ن��ه��ا، وح��ي��ث اإن 

ق��ررت وعني  ق��د  ال�صركة  اأ�صهم ه��ذه 

مقدارها و�صار تخريجها اأحببنا اأن 

نعرفكم ب�صورة احل��ال للمبادرة ملن 

يرغب ال�صرتاك بهذا العمل النافع 

امل��ف��ي��د، ف��ك��ل ���ص��ه��م م��ن اأ���ص��ه��م ه��ذه 

ال�صركة قيمته جنيه اإنكليزي، فمن 

اأراد ال�صرتاك فليبادر ويراجع الأخ 

عبداللطيف با�صا املنديل فقد �صدر 

بذلك،  الكافية  التعليمات  منا  ل��ه 

واإمنا يجب املبادرة بذلك قبل نفاد 

اخلا�س  اإىل  قريبة  فاإنها  الأ�صهم، 

وال����وق����ت م���ا ف��ي��ه م��ت�����ص��ع، ف��ال��ع��م��ل 

�صوف يبتدئ

اهلل  ن�������ص���األ  اهلل،  اإن�������ص���اء  ق���ري���ًب���ا 

ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح مل���ا ف��ي��ه اخل��ري 

وال�صاح للعباد والباد مبنه وكرمه 

يف 30 حمرم 1342ه�«.
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مع ذكرى ت�أ�سي�س اململكة 88:

أسس الملك عبدالعزيز آل سعود 
صناعة النفط قبل التوحيد

»... من املحقق اأن تربة وطننا هي من اأح�صن الرتب واأغناها ...«

ال�صلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود 1342- ه� 

أهم األحداث التاريخية التي مهدت 
الطريق لتوحيد المملكة

 

اإحياء  اإىل  بالدع�ة  عبدال�هاب  بن  حممد  ال�سيخ  قام  1741م: 
الت�حيد اخلال�ش وحماربة البدع، وذلك يف بلدة حرميالء ثم عاد اإىل 

بلدته العيينة.

1744م: ترك ال�سيخ حممد بن عبدال�هاب بلدته العيينة وت�جه 
دع�ة  ن�سر  على  �سع�د  بن  والإم��ام حممد  اتفق  الدرعية حيث  اإىل 

الت�حيد.

1773م: فتحت الريا�ش اأب�ابها للدع�ة وخالل الفرة 73–1875م 
عزز امل�حدون وج�دهم يف جند.

1789م: �سم امل�حدون مقاطعة الأح�ساء.
ال�سيخ  انتقل  ال�سنة  هذه  ويف  القطيف،  امل�حدون  �سم  1792م: 

حممد بن عبدال�هاب اإىل ج�ار ربه.

1793م: عزز امل�حدون حكمهم ملقاطعة الأح�ساء.
1803م: �سم امل�حدون مكة املكرمة.

1803–1813م: عزز امل�حدون �سيطرتهم على املنطقة املمتدة من 
�س�احل اخلليج العربي �سرًقا اإىل احلجاز غرًبا، ومن احلماد �سمالً 

اإىل ُعمان جن�ًبا.

1811–1818م: احتلت ق�ات حممد علي با�سا احلجاز.
1818م: احتل اإبراهيم با�سا مدينة الدرعية معقل امل�حدين.

با�سا  1824م: طرد الإم��ام تركي بن عبداهلل ق���ات حممد علي 
و�سيطر على الريا�ش وجعلها عا�سمته وعزز �سيطرته على بقية جند.

1830م: ا�ستعاد امل�حدون مقاطعة الأح�ساء.
1834م: اغتيل الإمام تركي بن عبداهلل.

جزيرة  وو�سط  �سرقي  من  امل�سرية  الق�ات  ان�سحبت  1840م: 
العرب.

1843م: ا�ستعاد الإمام في�سل بن تركي جند وتقدم ل�سرقي جزيرة 
العرب.

1865م: ت�يف الإمام في�سل بن تركي.
1882م: ن�سبت حروب �سرو�ش بني اآل ر�سيد واآل �سع�د.

1891م: فرّ  عبدالرحمن بن في�سل وعائلته من الريا�ش ويف عام 
1894 ميالدية التجاأ اإىل الك�يت بعد �سيطرة اآل ر�سيد على جند.

بن  عبدالعزيز  ا�ستعاد  1902م«:  يناير   15« 1319ه�  �س�ال   5
عبدالرحمن مدينة الريا�ش ثم اأتبعها مناطق من جند.

1913م: طرد عبدالعزيز الأتراك من �سرقي البالد وعني عبداهلل 
بن جل�ي اأمرًيا على منطقة الأح�ساء.

ك�ك�ش  بري�سي  مع  داري���ن«  »معاهدة  عبدالعزيز  اأب��رم  1915م: 
املندوب ال�سامي الريطاين.

1916م: انت�سر عبدالعزيز على اآل ر�سيد و�سيطر على حائل وجبل 
�سمر.

1922م: اأبرم »اتفاقية العقري« لر�سيم احلدود مع العراق والك�يت، 
وتك�ين املنطقتني املحايدتني.

1924م: �سيطر عبدالعزيز على الطائف ومكة املكرمة.
1925م: �سيطر عبدالعزيز على احلجاز باأكمله.

لنجد  و�سلطاًنا  للحجاز  ملًكا  نف�سه  عبدالعزيز  اأعلن  1926م: 
وملحقاتها.

1927م: اأبرم عبدالعزيز »معاهدة جدة« مع احلك�مة الريطانية.
اأعلن  1932م«:  �سبتمر   22« 1351ه�  عام  الأوىل  جمادى   21

عبدالعزيز اكتمال ت�حيد اململكة.

اتفاقيات النفط في عهد الملك عبدالعزيز
 20 يف  املحدودة  والعامة  ال�سرقية  ال�سركة  مع  الأح�ساء:  اإقليم   -

رم�سان 1341ه�.

- املنطقة املحايدة: مع ال�سركة ال�سرقية والعامة املحدودة يف 17 

اآيار »ماي�« 1924م.

يف  - الق�سم ال�سرقي: مع �سركة نفط �ستاندرد كاليف�رنيا )�س�كال( 

4 �سفر 1352ه�
- الق�سم الغربي - البحر الأحمر : مع �سركة امتيازات النفط يف 

19 ربيع الآخر 1355ه�.
- ت��سيع الق�سم ال�سرقي �سركة نفط كاليف�رنيا - اأريبيان �ستاندرد 

»كا�س�ك«12 ربيع الآخر 1358ه�.

- خط الأنابيب : مع �سركة الأنابيب عر البالد العربية »التابالين« 

يف 22 �سعبان 1366ه�.

»لحًقا  وي�سرين  با�سيفيك  نفط  �سركة  مع   : املحايدة  املنطقة   -

�سركة جيتي« 22 ربيع الآخر 1368ه�.

ن�صرت جريدة »اأم القرى« الر�صمية يف عددها رقم 449 ال�صادر يف 28 ربيع الأول 

1352ه� املوافق 21 متوز »يوليو« 1933م. ن�س املر�صوم امللكي ال�صادر برقم 
1135 وتاريخ 14ربيع الأول 1352ه� املوافق 7 متوز »يوليو« 1933م،  »باإعطاء 

امتياز ا�صتخراج البرتول«، وبن�صر هذا املر�صوم �صرى مفعول التفاق.

ح�صر هوملز موؤمتر العقري يف �صنة 1922،  فوقف بني ال�صلطان عبدالعزيز 

وال�صري بري�صي كوك�س.
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إبداع في حب الوطن 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

حب �لوطن ال يرتبط مبنا�سبة �أو توقيت، ولكن هي 

و�ل�سحذ،  �لتذكري  �إىل  و�أفكار وهمم حتتاج  �أحا�سي�س 

حب  يف  ب��االإب��د�ع  �لعقول  تتناف�س  �لوطن  ي��وم  ففي 

يظل يف حميط  منها  و�لكثري  يعرف  وبع�سها  �لوطن، 

�لنا�س. �سيق بني جمموعة من 

و�سكر  توثيق  �إىل  حتتاج  جميلة  فكرة  م��ن  فكم   

ويبادر  �مل�سوؤولية  يتوىل  من  يحتاج  وه��ذ�  وتقدير، 

لتنفيذ. با

من  و�ل��ك��ث��ري  �ل��ك��ث��ري  ف��ق��ط  جامعتنا  ف��ف��ي  ن��ع��م.. 

�ملبدعة  زميلتنا  تقدمه  ما  لعل  و  �الإب��د�ع،  مبادر�ت 

�أ�سماء �حلقيل �أبرز �لنماذج �ل�سعرية يف حب �لوطن، 

�إىل  يحتاج  و�لطالب  �لطالبات  بني  تناف�س  وهناك 

رعاية حتى يتم حتفيز وتوثيق وتقدير �الإبد�ع يف حب 

�لوطن. 

�أو  �لطالب  �سوؤون  عمادة  من  مبادرة  ننتظر  فهل 

�أم  �لوطني؟  وتر�ثنا  بتاريخنا  �ملعنية  �لكر��سي  �أحد 

بناء  يف  ت�ستقر  حتى  �حلر  �الإب��د�ع  ف�ساء  يف  نرتكها 

خا�س؟ موؤ�س�سي 

يفتتح �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 

في�سل بن بندر بن عبد�لعزيز �أمري 

منطقة �لريا�س، غد�ً �الثنني، �ملعر�س 

لطالب  �لوطن  حب  عن  �لت�سكيلي 

�ململكة  ع�سر جامعات يف  وطالبات 

�سلمان  �مل��ل��ك  م��رك��ز  ينظمه  �ل���ذي 

ل��در����س��ات ت��اري��خ �جل��زي��رة �لعربية 

�سعود،  �مللك  جامعة  يف  وح�سارتها 

مبقر بهو �جلامعة يف �لدرعية، حتت 

عنو�ن »ذ�كرة وطنية بعيون طالبية«، 

وي�ستمر ثالثة �أيام.

����س���ّرح ب���ذل���ك �مل�����س��رف �ل��ع��ام 

لدر��سات  �سلمان  �مللك  مركز  على 

وح�سارتها  �لعربية  �جلزيرة  تاريخ 

ل�سمو  مثمًنا  �ل�سبيعي،  د.ع��ب��د�هلل 

�أمري منطقة �لريا�س �الهتمام �ملعهود 

يف  �ل��ط��الب��ي  للن�ساط  ���س��م��وه  م��ن 

خمتلف �جلامعات، وحتفيزه ل�سباب 

�مل��ج��االت ومنه  �ل��وط��ن يف خمتلف 

�ملجال �لفني.

ي�سم  �ملعر�س  �إن  �ل�سبيعي:  د. 

فنية قدمها جمموعة من  لوحة   60
من  �لت�سكيلي  �لر�سم  يف  �ملوهوبني 

يف  جامعات  ع�سر  وطالبات  ط��الب 

�سعود،  �مل��ل��ك  جامعة  ه��ي:  �ململكة 

�أم  جامعة  عبد�لعزيز،  �مللك  جامعة 

�لقرى، جامعة طيبة، جامعة �لق�سيم، 

جامعة �الأمرية نوره بنت عبد�لرحمن، 

ج��ام��ع��ة �الإم�����ام حم��م��د ب���ن �سعود 

�الإ�سالمية، جامعة �الإمام عبد�لرحمن 

�لفي�سل، جامعة جاز�ن.

و�أ�ساف �أن �ملعر�س يُعرب عن حب 

عاًما   88 مب��رور  و�الحتفاء  �لوطن، 

على توحيد �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

على يد �مللك عبد�لعزيز �آل �سعود – 

م�ستقبل  و��ست�سر�ف   ،- �هلل  رحمه 

�لبالد من خالل عرو�س ملد�ر�س فنية 

بالدنا  �إليه  و�سلت  ما  تُ��ربز  خمتلفة 

من تقدم مزدهر وهلل �حلمد يف ظل 

رعاية خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 

�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، و�سمو 

ويل عهده �الأمني – حفظهما �هلل -، 

مع عرو�س �أخرى الأبرز مالمح �لتاريخ 

�لوطني، برموزه، وتر�ثه.

وبني �أن �سمو �أمري منطقة �لريا�س 

�سيُقدم يف ختام حفل �فتتاح �ملعر�س، 

�جلو�ئز �ملالية، و�مليد�ليات �لتقديرية 

الأف�سل �أربع لوحات فنية م�ساركة يف 

�ملعر�س، عالوة على تقدمي �سهاد�ت 

�سكر وتقدير للم�ساركني.

و�متنانه  �سكره  �ل�سبيعي  د.  وقّدم 

�لدكتور  �جلامعة  مدير  معايل  �إىل 

بدر�ن �لعمر نظري دعمه الإقامة هذ� 

�ملعر�س يف �حلرم �جلامعي، وحتفيزه 

�مل�ستمر لن�ساطات مركز �مللك �سلمان 

ت��اري��خ �جل��زي��رة �لعربية  ل��در����س��ات 

�لعمل  فريق  على  مثنًيا  وح�سارتها، 

�لذي عمل بجهد الإخر�ج هذ� �ملعر�س 

على �أكمل وجه يف �لوقت �ملحدد يف 

جو من �الألفة ومتعة �الإجناز.

ب�����ر�ءة  ن�����س��ر  �هلل  ب��ح��م��د  مت 

بكلية  �ل��ك��ي��م��ي��اء  بق�سم  �خ����رت�ع 

Enaminone-« بعنو�ن  �لعلوم 

 grafted trithiocarbonate
 with anticancer and

.»antimicrobial activity
يحيى  �لربوفي�سور  متكن  وق��د 

�ل��ت��ق��ن��ي��ة من  م��ب��خ��وت يف ه����ذه 

�سناعة مركب كيميائي جديد وهو 

تر�يوكربونيت �ملطعم  م�ستق ثالثي 

فريق  ومب�����س��ارك��ة  ب��االي��ن��ام��ي��ن��ون، 

�لعمل بالكلية �لزمالء »جمال خالد 

�خلليدي  وف��ه��د  �سلطان  وجم��ي��ب 

ونايف �حلربي و�سوميان �ل�سوميان 

�لتجارب  �إجر�ء  غبوري« مت  وحازم 

كعامل قوي  ��ستخد�مه  �أثبتت  �لتي 

نف�س  يف  و�أي�ًسا  لل�سرطان  م�ساد 

�لوقت عامل م�ساد للميكروبات. 

وك��ان ه��دف �ل��رب�ءة هو �سناعة 

م��ن��ت��ج م��ن��اف�����س ل��ل�����س��وق و�أف�����س��ل 

و�ملخت�سني  �لكيميائيني  الأن  جودة، 

و���س��رك��ات �الأدوي����ة ي��درك��ون �الآث���ار 

�لعالج  لعو�مل  و�خلطرية  �جلانبية 

لل�سرطان،  �مل�����س��ادة  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي 

ل��ه��ذ� �أ���س��ب��ح ه��ن��اك ح��اج��ة ملحة 

جديدة  مركبات  وتطوير  الكت�ساف 

ال���س��ت��خ��د�م��ه��ا ك��ع��و�م��ل م�����س��ادة 

لل�سرطان ذ�ت تاأثري�ت جانبية �أكرث 

و�أق��ل  وج��ودة  كفاءة  و�أف�سل  �أم��اًن��ا 

كلفة على �الإن�سان �لذي يعاين �أحد 

�الأمرين.

ذاكرة وطنية بعيون طالبية في معرض تشكيلي

ت���ن���ظ���م �جل���م���ع���ي���ة �جل���غ���ر�ف���ي���ة 

�ل�سعودية بالتعاون و�لتن�سيق مع ق�سم 

�جلغر�فيا، عند �لعا�سرة و�لن�سف من 

علمية  حما�سرة  �الثنني،  غد  �سباح 

طالب  بني  �لتعلم  »�سعوبات  بعنو�ن 

�إبر�هيم  �لدكتور  يلقيها  �جلامعات« 

�خلا�سة،  �لرتبية  ق�سم  من  نيان،  �أبو 

�سعود،  �مللك  بجامعة  �لرتبية  كلية 

وذلك بقاعة �جتماعات جمل�س ق�سم 

�جلغر�فيا بكلية �الآد�ب.
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