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الجامعة تحتفل باليوم الوطني 91.. اليوم
ممثلًة  اجلامعة  اإدارة  برعاية 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  مبعايل 

ب������دران ال���ع���م���ر، حت��ي��ي ج��ام��ع��ة 

الأح��د  ال��ي��وم  �صباح  �صعود  امللك 

ال��ي��وم  ذك���رى  مبنا�صبة  اأح��ت��ف��الً 

يف  وذل��ك  للمملكة   91 ال� الوطني 

بح�صور  للجامعة،  الرئي�صي  البهو 

الكليات،  وعمداء  اجلامعة،  وكالء 

وموظفي  التدري�س  هيئة  واأع�صاء 

الطالب  اإىل  بالإ�صافة  اجلامعة، 

�صعود  امل��ل��ك  جلامعة  املنت�صبون 

وم��ن  التخ�ص�صات،  خمتلف  يف 

اجلن�صيات. خمتلف 

ال�صنوية  ال��ذك��رى  ه��ذه  وت��اأت��ي 

هذه  ق��ي��ادة  م��اآث��ر  لتحيي  الغالية 

عبد  امللك  مقدمتهم  ويف  البالد، 

اهلل-  –رحمه  �صعود  اآل  ال��ع��زي��ز 

واأب��ن��اءه  اململكة،  وموحد  موؤ�ص�س 

قيادة  يف  بعده  م��ن  خلفوه  ال��ذي��ن 

وامللك  �صعود،  امللك  البالد،  هذه 

ف��ي�����ص��ل، وامل���ل���ك خ���ال���د، وامل��ل��ك 

–رحمهم  اهلل  عبد  وامل��ل��ك  ف��ه��د، 

عبد  ب���ن  ���ص��ل��م��ان  وامل���ل���ك  اهلل- 

الأمري  الأمني  عهده  وويل  العزيز، 

–حفظهم  ���ص��ل��م��ان  ب���ن  حم��م��د 

بر  اإىل  البالد  قادوا  والذين  اهلل- 

تنموية  نه�صة  واأح��دث��وا  الأم���ان، 

جرى  وق��د  امل��ج��الت.  يف خمتلف 

الإعداد والرتتيب لهذه الحتفالية 

الطالب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  قبل  م��ن 

كناخر  ب��ن  علي  ال��دك��ت��ور  ب��ق��ي��ادة 

ال��دل��ب��ح��ي ح��ي��ث ���ص��ي��ت��خ��ل��ل ه��ذه 

الفقرات  من  العديد  الحتفالية 

ال��ف��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة 

امللكي،  »ال�صالم  منها  والوطنية، 

الرتاثية،  واخليمة  العلم،  و�صارية 

�صعار  عر�س  النجدية،  والعر�صة 

ال�صا�صات،  على  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 

لطالب  ال��وط��ن��ي  ال�����ص��الم  ع���زف 

واأداء  وكمان  عود  اآلة  على  كفيف 

ال�صارة«. بلغة  الوطني  ال�صالم 

وتنمية  احلا�صب  مركز  وي�صارك 

حيث  رب��ورت  تقدمي  يف  امل��ه��ارات 

احلفل  ل��راع��ي  معلومات  �صيقدم 

للفعالية. امل�صاحب  املعر�س  عن 

سفير النمسا يزور الجامعة 

تدشين تطبيق هوية الجامعة

الدكتور  اجلامعة  وكيل  اأ�صتقبل 

عند  ال�صلمان،  �صلمان  بن  عبداهلل 

يوم  �صباح  م��ن  والن�صف   11 ال��� 

املوافق  1443/02/09ه،  اخلمي�س 

النم�صا  �صفري  2021/09/16م 
بو�صتنجر،  ج��ورج  ال�صيد  بالريا�س 

وال�صيد كوت�صيغا ولفجاجن يف مكتبه 

بجامعة امللك �صعود.

تناق�س الطرفان عدد من الق�صايا 

العلمي  بالبحث  اخلا�صة  امل�صرتكة 

واأوجه التعاون امل�صتقبلي، وكان من 

اأبرز نتائج اللقاء، اإيجاد �صبل تعاون 

م�صرتكة بني اجلانبني.

ك��م��ا ت��ع��د ه���ذه ال���زي���ارة فر�صة 

كبرية لفتح اآفاق جديدة للتعاون بني 

اجلامعات النم�صاوية وجامعة امللك 

�صعود، وتوفري فر�س كبرية جلامعة 

حتالفاتها  ل��ت��ع��زي��ز  ���ص��ع��ود  امل��ل��ك 

م�صتدامة  فوائد  وحتقيق  الدولية، 

وللمملكة  خ��ا���س  ب�صكل  للجامعة 

ب�صكل عام. 

ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�صات 

الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي، 

وامل�صرف على اإدارة التعاون الدويل 

الدكتور  العاملية  العلمية  والتواأمة 

م�زيد بن م�صهور الرتكاوي.

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  د�صن   

م�صملي،  علي  الدكتور  والتطوير 

ال��ت��ط��ب��ي��ق الإل�����ك�����رتوين ل��ه��وي��ة 

اجل���ام���ع���ة ال������ذي ع��م��ل��ت ع��ل��ي��ه 

ب��وك��ال��ة  ال���ه���وي���ة  اإدارة  وح�����دة 

باملدينة  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

�صارك  حيث  للطالبات؛  اجلامعية 

عدد  التطبيق  وتنفيذ  اإع���داد  يف 

وطالباتها،  اجلامعة  من�صوبات  من 

وق�����د اأ������ص�����اد وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ط���وي���ر ب��ج��ه��ود 

م��ن�����ص��وب��ات وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة 

على  الهوية  اإدارة  وح��دة  وحر�س 

يف  لهم  الفر�صة  واإتاحة  حتفيزهم 

من  الأول  الإ�صدار  وتنفيذ  اإعداد 

التطبيق.

عمادة  وكيلة  التد�صني  ح�صر 

اجلودة  ل�صوؤون  واجل��ودة  التطوير 

واملتحدث  العليان،  حنان  الدكتورة 

عهود  الدكتورة  للجامعة  الر�صمي 

ال�صهيل.

جاهزة  قوالب  التطبيق  ويقدم 

مي��ك��ن حت��م��ي��ل��ه��ا وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا، 

التوا�صل  وه��ي»م��اي��ك��رو���ص��وف��ت، 

دروع  امل��ط��ب��وع��ات،  الل���ك���رتوين، 

و����ص���ه���ادات ال��ت��ك��رمي، ال�����ص��رك��اء 

الر�صادية«. اللوحات  والرعاة، 
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وقعت جامعة امللك �سعود ممثلة 

وتنمية  املــنــاخــي  الــتــغــر  بكر�سي 

ومكافحة  النباتي   والغطاء  البيئة 

�سفر   8 الربـــعـــاء  يـــوم  الت�سحر 

املركز  مع  تفاهم  مذكرة  1443هـ، 
النباتي  الــغــطــاء  لتنمية  الــوطــنــي 

الت�سحر. ومكافحة 

معايل  عن  نيابة  اجلامعة  مثل 

اجلامعة  وكيل  اجلــامــعــة،   رئي�س 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

الــدكــتــور خــالــد احلــمــيــزي، فيما 

الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز  مثل 

الــنــبــاتــي ومــكــافــحــة الــتــ�ــســحــر 

خالد  الدكتور  التنفيذي  الرئي�س 

اجلامعة  وكيل  وقال  العبدالقادر. 

ـــات الـــعـــلـــيـــا والــبــحــث  ـــس ـــدرا� ـــل ل

احلميزي  خالد  الــدكــتــور  العلمي 

انــطــاقــاً من  تــاأتــي  اأن التــفــاقــيــة 

اأوا�سر  بتوطيد  اجلامعة  اهتمام 

مد  خــال  مــن  البحثية  الــ�ــســراكــة 

وطنية  جهات  مع  التعاون  ج�سور 

مهتمة باملحافظة على البيئة، حتى 

بالنفع  يعود  مبــا  اجلــهــود  تتظافر 

يف  وي�ساهم  واملجتمع  الوطن  على 

حتقيق اأهداف روؤية اململكة.

التنفيذي  الرئي�س  اأ�ــســار  فيما 

الغطاء  لتنمية  الــوطــنــي  للمركز 

الدكتور  الت�سحر  النباتي ومكافحة 

التفاقية  اأن  العبدالقادر،  خالد 

يف  للتعاون  اإطار  و�سع  اإىل  تهدف 

والتوعية  العلمي  البحث  جمــالت 

مبا  والكر�سي  املركز  بني  البيئية 

يخدم اأهداف تنمية الغطاء النباتي 

الــطــبــيــعــي ومــكــافــحــة الــتــ�ــســحــر 

بــاملــمــلــكــة. مــن جــهــتــهــا اأو�ــســحــت 

امل�سرف على كر�سي التغر املناخي 

النباتي  والــغــطــاء  البيئة  وتنمية 

هذه  باأن  احلقيل  اأ�سماء  الدكتورة 

املــذكــرة اأتـــت تــفــاعــًا مــع مــبــادرة 

ــراء« وتــهــدف  »الــ�ــســعــوديــة اخلــ�ــس

الوطنية  الــ�ــســراكــات  تفعيل  اإىل 

الغطاء  دور  تعزيز  يف  للم�ساهمة 

امل�سكات  مــواجــهــة  يف  الــنــبــاتــي 

البيئية الناجتة عن التغر املناخي. 

التعاون يف  تت�سمن  املذكرة  اأن  كما 

والتدريب  ال�ست�سارات  جمــالت 

ــــج الـــتـــوعـــويـــة،  ــــربام وتــنــفــيــذ ال

ــوؤمتــرات  امل تنظيم  يف  واملــ�ــســاركــة 

جمــالت  يف  العلمية  واملــلــتــقــيــات 

تنمية الغطاء النباتي يف اململكة.

حــ�ــســر تــوقــيــع الإتــفــاقــيــة من 

عميد  �سعود  امللك  جامعة  جانب 

الــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور حممد 

الوابل، وعميد كلية العلوم الدكتور 

الكرا�سي  ــل  ــي ووك الــعــثــمــان،  زيـــد 

الهجهوج،  ــدر  ب الــدكــتــور  البحثية 

والأحــيــاء  الــنــبــات  ق�سم  ورئــيــ�ــس 

الـــداوود  تــركــي  الــدكــتــور  الدقيقة 

الدكتورة  الكر�سي  على  وامل�سرف 

املركز  جانب  ومن  احلقيل،  اأ�سماء 

الع�سيمي، والدكتور  اأريج  الدكتورة 

اأحمد  والدكتور  الربيكي،  عبداهلل 

الغامدي.

مذكرة بين كرسي التغير المناخي ومركز تنمية الغطاء النباتي

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  برعاية 

الــطــالــبــات الــدكــتــورة غــــادة بنت 

املخترب  اأقــام  �سيف  بن  عبدالعزيز 

ــة  ــي ــــزي بـــاملـــديـــنـــة اجلــامــع ــــرك امل

واخلمي�س  الأربعاء  يومي  للطالبات 

العلمي  املــوؤمتــر  8-2021/9/9م 
ــوان  ــوي الـــثـــالـــث حتـــت عــن ــن ــس ــ� ال

مع جائحة  احلقائق  على  »الوقوف 

.ZOOM كوفيد 19«، عرب من�سة

األقتها  بكلمة  املـــوؤمتـــر   افتتح 

الدكتورة  املــركــزي  املخترب  مديرة 

اأ�سادت  بدورها  والتي  بالطو  حنان 

بجهود اململكة الكبرة يف امل�ساهمة 

املــتــعــلــق  الــبــحــثــي  املـــجـــهـــود  يف 

اململكة  اأن  م�سيفة  بــاجلــائــحــة، 

احتلت املرتبة الأوىل للدول العربية 

واملرتبة الرابعة ع�سرة على م�ستوى 

املرتبط  البحثي  الإنتاج  يف  العامل 

امــتــداداً  يعترب  والــذي  باجلائحة، 

لأحد اأدوار املخترب املركزي.

فــيــمــا اأكـــــدت وكــيــلــة اجلــامــعــة 

بن  الدكتور غادة  الطالبات  ل�سوؤون 

العلم  منظومة  اأهمية  على  �سيف 

من  ت�سعى  التي  والبتكار  والبحث 

دائما  �سعود  امللك  جامعة  خالها 

العلمي  الــبــحــث  جمــــالت  ــدعــم  ل

ال�سامل.

  انطلقت بعد ذلك اأوىل جل�سات 

املوؤمتر مع الدكتور �سالح املح�سن، 

احل�سا�سية  اأمـــرا�ـــس  ا�ــســتــ�ــســاري 

بجامعة  الطبية  باملدينة  واملناعة 

ـــذي حتــدث عن  املــلــك �ــســعــود، وال

اجلهود واملوارد التعاونية بني مراكز 

نوه  ــاء، حيث  ــوب ال اأثــنــاء  الأبــحــاث 

املا�سيني  العقدين  اأن  على  خالها 

مما  اجلــوائــح  مــن  الكثر  �سهدت 

هذه  مثل  ح�سول  باحتمالية  ينبئ 

اجلوائح يف امل�ستقبل، لذا ل بد اأن 

وجاهزية  تاأهب  على  العامل  يكون 

اأكرث. 

الثانية  اجلل�سة  ذلــك  واأعــقــب 

ــا الـــدكـــتـــور ولـــيـــد اجلـــرب،  ــه قــدم

بعلم  ال�سريرية  البحوث  ا�ست�ساري 

امللك  الفرو�سات اجلزيئية مبدينة 

ـــر املــراكــز  فــهــد الــطــبــيــة، حـــول اأث

ــاء  ــوب ل ــة  ــتــجــاب الــبــحــثــيــة يف ال�ــس

فرو�س كورونا.

يومه  يف  املــوؤمتــر  ا�ستمر  كما    

الــزامــل،  فهد  الدكتور  مــع  الــثــاين 

ا�ست�ساري طب الأطفال والأمرا�س 

بجامعة  الطبية  املدينة  يف  املعدية 

ــطــرق اإىل  ــعــود، حــيــث ت ــك �ــس ــل امل

�سمنها  ومـــن  املــعــديــة  الأمـــرا�ـــس 

لآلية  م�سرا  كوفيد19-،  جائحة 

فاعليتها  ومــدى  اللقاحات  �سنع 

وماأمونيتها. 

اأو�ـــســـحـــت  الـــــذي  الــــوقــــت  يف 

ــورة هــيــام املــو�ــســى، مــديــرة  ــدكــت ال

العاقات العامة والإعام والأ�ستاذ 

بكلية  الت�سويق  ق�سم  يف  امل�ساعد 

امللك  جــامــعــة  يف  الأعــمــال  اإدارة 

مواجهة  يف  اجلامعة  جهود  �سعود، 

�سر  ــتــمــرار يف  وال�ــس اجلــائــحــة، 

التعليمية خالها. العملية 

التطوعية  املبادرات  اإىل  م�سرة 

ــة وتــفــعــيــل  ــي ــب ــدري ــت والــــــــدورات ال

التي �ساهمت  املن�سات اللكرتونية 

ــــوادر اجلــامــعــة يف  مــن خــالــهــا ك

مـــراكـــز الــلــقــاحــات والــتــحــ�ــســني 

اجلائحة،  لتجاوز  عموما  والتهيئة 

اجلامعة  ق�س�س جناح  واأن  خا�سة 

يف التعامل مع جائحة كورونا ت�سمل 

العديد من املحاور والأ�سعدة مثل: 

ال�سحية،  الرعاية  العلمي،  البحث 

وغرها  ال�سرتاتيجية،  امل�ساريع 

الكثر.

يــوم  ال�ــســتــثــمــار  وزارة  نظمت 

الأربعاء املوافق 8 �سبتمرب 2021، 

بني   )ZOOM( عربمن�سة  لــقــاًء 

ولية  وجامعة  �سعود  امللك  جامعة 

فر�س  ملناق�سة  الأمريكية  اأريزونا 

من  اللقاء  املحتملة. ح�سر  التعاون 

اجلامعة  وكيل  �سعود  امللك  جامعة 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

البحث  عــمــادة  وعميد  امل�سملي، 

و  الــوابــل،  حممد  الدكتور  العلمي 

عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث 

الدكتور  ال�ست�سارية  والدرا�سات 

امل�سرف  و  الثابت،  اأحمد  عبد اهلل 

على اإدارة التعاون الدويل والتواأمة 

بن  مـزيد  الدكتور  العاملية  العلمية 

م�سهور الرتكاوي، فيما مثل جامعة 

رئي�س اجلامعة  نائب  اأريزونا  ولية 

العاملية  الأكــادميــيــة  ــمــبــادرات  ــل ل

ال�سيدة جوليا روزين.

جوليا  قدمت  اللقاء  بداية  ويف 

اأريزونا،  روزين �سرحاً  عن جامعة 

الطريقة  وعرجت يف حديثها حول 

جامعة  فيها  اأحــتــلــت  الــتــي  املثلى 

الأوىل يف  املــرتــبــة  اأريــزونــا  وليـــة 

مدارال�سنوات  على  البتكار  جمال 

ـــات  ـــولي ال املــا�ــســيــة يف  الــ�ــســت 

التي  بالقيادة  ذلك  املتحدة،معللة 

التقليدية  غر  الأ�ساليب  �سجعت 

و�سائل  وكذلك  والتفكر  للتعاون 

البحث املتطورة.

مـزيد  الدكتور  رحــب  جهته  من 

يف  احلا�سرين  بجميع  ــرتكــاوي  ال

الدكتور  قــدم  ثــم  ومــن  الإجــتــمــاع 

علي امل�سملي ت�سوراً موجزاً ببحث 

�سبل ال�سراكة وطلب خارطة طريق 

جامعة  يف  البتكار  ل�سرتاتيجية 

جامعة  تتمكن  حتى  اأريزونا  وليــة 

امللك �سعود من الإقتداء بها. 

عبد  الدكتور  حتــدث  ذلــك  بعد 

جامعة  م�ساريع  عــن  الــثــابــت  اهلل 

املـــلـــك �ــســعــود وتـــركـــيـــزهـــا عــلــى 

براءات  وخلق  امل�ستدامة  الطاقات 

ــعــاون مــع اجلــهــات  ــت الخــــرتاع وال

ال�سراكة  اأن  م�سدداً   احلكومية، 

وجامعة  �سعود  امللك  جامعة  بــني 

قال»  حيث  مهمة،  �ستكون  اأريزونا 

�ستكون جامعة ولية اأريزونا �سريًكا 

ب�سبب  �سعود  امللك  جلامعة  مثالًيا 

واأهميتها  البتكارية  ممار�ساتها 

الإجتماع  هــدف  ال�سرتاتيجية.  

الإ�ــســتــثــمــار  وزارة  نظمته  الـــذي 

اأف�سل الطرق  لت�سهيل  للبحث عن 

يف  اجلامعات  اأف�سل  اإىل  الو�سول 

العامل للتعاون مع جامعات اململكة. 

وزارة  قبل  من  الإجتماع  ح�سر 

التعليم  قــطــاع  مــديــرة  الإ�ستثمار 

رمي  الدكتورة  ال�ستثمار  وزارة  يف 

الأعــمــال  تطوير  وحمــلــل  الــرتكــي، 

عبد  الأ�ستاذ  ال�ستثمار  وزارة  يف 

ال�سعيد. املجيد 

المختبر المركزي يقيم المؤتمر العلمي السنوي الثالث 

لقاًء بين جامعتي الملك سعود ووالية أريزونا

نوق�ست فيه اخلطط الدرا�سية 

رئيس قسم الجغرافيا يعقد لقاءًا 
مفتوحًا مع الطالب

كتب: في�سل املجلي

الإربــعــاء  اجلغرافيا  بق�سم  والإعـــام  العامة  العاقات  جلنة  نظمت 

�سامي  بن  مفرح  الدكتور  اجلغرافيا  ق�سم  رئي�س  مع  مفتوح  لقاء  املا�سي 

وكيلة  بح�سور  »زووم«  من�سة  عرب  وذلــك  الكلية،  طــاب  مع  الــقــرادي 

الق�سم الدكتورة فاتن النحا�س وعدداً من مقرري اللجان املعنية بال�سوؤون 

بالق�سم. الطابية 

بداأ اللقاء بتقدمي الدكتور مفرح كلمًة ترحيبية بطاب وطالبات الق�سم، 

تاها تقدمي نبذة عن ق�سم اجلغرافيا وتاريخه العريق واخلطط الدرا�سية 

والكلية  الق�سم  يقدمها  التي  واخلدمات  املمنوحة،  العلمية  والدرجات 

واجلامعة لت�سهيل العملية التعليمية للطلبة، كما �سدد »القرادي« يف كلمته 

لزيادة  والإجتهاد  اجلد  من  مزيد  بذل  �سرورة  على  والطالبات  للطاب 

حت�سيلهم العلمي وحتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من املرافق واخلدمات 

التي يقدمها الق�سم، مع �سرورة الإلتزام بالإجراءات الحرتازية والوقائية 

من فرو�س كورونا.

اأ�سئلتهم  لــطــرح  ــبــات  والــطــال لــلــطــاب  ــجــال  امل فــتــح  مت  ذلـــك  بــعــد 

والأنــظــمــة  الــدرا�ــســيــة  اخلــطــط  حــول  متــحــورت  الــتــي  وا�ستف�ساراتهم 

الأكادميية، وكيفية الأ�ستفادة من مرافق الق�سم والكلية، وطريقة التوا�سل 

مع املر�سد الأكادميي حلل امل�سكات الطابية.

دورة فن االتيكيت والبروتوكول

كتبت: �سارة ال�سويداء 

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يوم الثاثاء 23 حمرم 1443هـ 

قدمتها   « والــربوتــوكــول  التيكيت  فن   « بعنوان  بُعد  عن  تدريبية  ور�سة 

الدكتورة تهاين العريفي. بداأت الدورة بتعريف التيكيت والربوتوكول واأنه 

قد  التيكيت  قواعد  فمعظم   ، الإ�سام  بــزوغ  منذ  بل  عهد  حديث  لي�س 

التعامل  اتيكيت  د.العريفي عن  بعدها حتدثت  ديننا احلنيف،  عليها  حث 

مثل  الجتماعي  التعامل  اتيكيت  مو�سوعات  واأهم  والجتماعي،  الر�سمي 

عن  باحلديث  انتقلت  ثم  ذلــك،  اإىل  وما  والأ�سبقية  والب�ساطة  :املجاملة 

التي يجب مراعاتها عند  القواعد  واأهم  واملقابات،  اتيكيت الجتماعات 

الدورة  فتحت جمال لأ�سئلة  املقابات، ويف ختام  اإدارة الجتماع، وعمل 

وا�ستف�سارات احل�سور. 
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ال�سعودية  العربية  اململكة  اأحتفت 

يوم اخلمي�س املا�سي بيومها الوطني 

فيها  م�ستعيدة  والت�سعون،  الــواحــد 

اإجنــازات حققتها يف �ستى املجالت، 

منذ توحيدها على يد امللك املوؤ�س�س 

اآل  الــرحــمــن  بــن عبد  الــعــزيــز  عبد 

بقيادة  احلــايل  العهد  وحتى  �سعود، 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبد العزيز اآل �سعود، وويل عهده 

بــن عبد  �سلمان  بــن  الأمـــر حممد 

�سباح  اجلامعة  حتيي  كما  العزيز. 

ذكرى  مبنا�سبة  اأحتفالً  الأحد  اليوم 

اليوم الوطني الـ91 للمملكة وذلك يف 

البهو الرئي�سي للجامعة، برعاية معايل 

رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر، 

وعــمــداء  اجلــامــعــة،  وكـــاء  وح�سور 

التدري�س  هيئة  واأعــ�ــســاء  الكليات، 

وموظفي اجلامعة. وبهذه املنا�سبة رفع 

بن  اهلل  عبد  الدكتور  اجلامعة  وكيل 

�سلمان ال�سلمان اأ�سمى اآيات التهاين 

خادم  مقام  اإىل  التربيكات  و�سادق 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبد العزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو 

بن  �سلمان  بن  الأمــر حممد  امللكي 

عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائب 

الدفاع  وزيــر  ـــوزراء  ال رئي�س جمل�س 

اأفــراد  كافة  واإىل   - اهلل  - حفظهم 

ال�سعب ال�سعودي النبيل مبنا�سبة حلول 

ذكرى اليوم الوطني الواحد والت�سعون 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  لتوحيد 

داعياً املوىل �سبحانه وتعايل اأن يدمي 

على وطننا الغايل نعمة الأمن والأمان 

خر  يف  ونحن  وال�ستقرار  والرخاء 

واأمان وقوة وجمد وعز و�سوؤدد وحلمة 

وطنية ل مثيل لها، واأن يحفظ بادنا 

من كل �سر و�سوء.

وقال الدكتور ال�سلمان اإن من ف�سل 

اهلل و نعمته على هذا الوطن املبارك، 

وخمل�سة  حكيمة  قيادة  له  هياأ  اأن 

واملواطنني، منُذ  الوطن  خلدمة هذا 

تاأ�سي�س وتوحيد هذا الكيان املبارك 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  امللك  يد  على 

- رحمه اهلل - مروراً بامللوك الربرة 

من بعده -رحمهم اهلل - حتى عهد 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود - اأيــده اهلل 

الأمــر  الأمـــني  عهده  ويل  و�سمو   -

 - اهلل  حفظه   - �سلمان  بــن  حممد 

اإجنــــازات عظيمة  ــذي حتقق فيه  ال

يف �ستَّى اجلوانب الأمنية والتعليمية 

والجتماعية  والثقافية  والقت�سادية 

مواطن  كــل  بها  لينعم  والعمرانية 

اأر�س  على  املقيمني  وحتى  ومواطنة 

هذا الوطن الغايل.

عام  الوطني ميثل  اليوم  واإن هذا 

املجيد  التاريخ  اإىل  ي�ساف  جديد 

للوطن، و�سفحة م�سيئة ت�ساف اإىل 

�سجل حافل بالإجناز واخلر وال�سام، 

ــزداد كل عــام، ويف  ت وب�سمة نهو�س 

هذا اليوم املجيد جنده فر�سة تتكرر 

الوطن  لهذا  والوفاء  احلب  لتجديد 

البيعة  فيه  وجنــدد  العزيز،  ال�سامخ 

د  والولء لقيادتنا الر�سيدة، التي جت�َسّ

نعمة مل �سمل هذه الباد حتت راية 

التوحيد يف الأر�ــس التي انبثق منها 

نور الإ�سام وحملت ر�سالته اخلالدة 

اإىل الب�سرية قاطبة.

واأ�ساف د. ال�سلمان حيث ن�ستعيد 

والنجاح  الكفاح  م�سرة  ذكــرى  فيه 

والــنــمــاء والــعــطــاء والأمــــن والأمـــان 

املوؤ�س�س  امللك  دعائمها  اأر�سى  التي 

عبدالعزيز بن عبد الرحمن – طيب 

العهد  اإىل  وو�ـــســـول   – ثــــراه  اهلل 

الزاهر والروؤية ال�سديدة بقيادة خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبد العزيز و�سمو ويل عهده الأمني 

الوطن  منجزات  فيه  تتوا�سل  الــذي 

نه�سة  فيه  وت�ستمر  تــرا  العظيمة 

�ساملة  وتنظيمية  واقت�سادية  تنموية 

من خال روؤية اململكة 2030 والتي 

�ستحقق للمواطن – باإذن اهلل – كل 

�سبل العي�س الكرمي، واحلياة ال�سعيدة، 

وجتعل من اململكة العربية ال�سعودية 

حمط اأنظار الآخرين اإعجاباً وتقديراً 

لها ولقيادتها.

ونّوه وكيل اجلامعة قائاً اإننا ونحن 

والت�سعون  الــواحــد  بالذكرى  نحتفي 

لــتــوحــيــد هــــذا الـــوطـــن حتـــت رايـــة 

التوحيد نعي�س ذكرى يوم له قدره وله 

جتدد  فهي  والعالية،  الغالية  مكانته 

يف النفو�س حب الوطن وتغر�س فينا 

النتماء له والعتزاز والفخر به والولء 

الأفعال  ذلــك  عن  فتحدثت  لقيادته، 

قبل الأقـــوال، و�سهدت به الإجنــازات 

اململكة  فاأ�سبحت  الت�سريحات،  قبل 

العربية ال�سعودية مثالً يحتذى ونربا�ساً 

يقتدى به يف الأمن ال�سامل ويف النه�سة 

امليادين  خمتلف  يف  والنمو  والتطور 

وال�سيا�سية  والقــتــ�ــســاديــة  العلمية 

والثقافية والريا�سية.

م�سرية تنموية

ـــر وكــيــل اجلــامــعــة  مــن جــهــتــه ذك

لل�سوؤون التعليمية والكادميية الدكتور 

حممد النمي اأن اأبناء الوطن يحتفون 

الكيان  هذا  لتوحيد  جديدة  بذكرى 

بــاإذن   – له  املغفور  يد  على  املبارك 

اهلل- امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

نعمة  ذكــرى جت�سد  وهي  �سعود،  اآل 

توحيد هذا الوطن حتت راية التوحيد 

يف اأر�س الر�سالة املحمدية، التي انبثق 

الب�سرية  اإىل  واخلــر  بالهدى  نورها 

جميعاً.

وقال د.النمي اإن كل مواطن ي�ستلهم 

تلك الت�سحيات وذلك العطاء، فبعد 

ال�سعودية  العربية  اململكة  توحيد 

�سملت  التي  التنمية  م�سرة  بـــداأت 

جميع القطاعات واملجالت التعليمية 

واخلدمية،  والــزراعــيــة  وال�سناعية 

وجعلت املواطن ال�سعودي هدف هذه 

ح�سارته،  معامل  ور�سمت  التنمية، 

بب�سرة  املزهر  للم�ستقبل  وتهياأت 

�سادقة  وبعزمية  الآفــاق،  ت�ست�سرف 

توظف الإمكانات والطاقات لتحقيق 

م�ستقبل اأف�سل لأبنائنا وبناتنا.

ــل اجلــامــعــة لــلــ�ــســوؤون  ــي وبـــني وك

العهد  اأن  والأكــادميــيــة  التعليمية 

ــد خـــــادم احلــرمــني  ــــزاهــــر- عــه ال

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 

وويل عهده الأمني الأمر حممد بن 

عهد    - اهلل  يحفظهما   – �سلمان 

ا�ستمرت فيه م�سرة التقدم والنماء 

لتطرق كل اأبواب التطور وحتقق اأكرب 

الإجنــازات التنموية، والتي منها رفع 

ــادة فاعليته، ورفع  التعليم وزي جــودة 

م�ستوى من�سوبيه واإك�سابهم املهارات 

املطلوبة، التي بان اأثرها يف مواجهة 

جائحة فايرو�س كورونا، والتغلب عليه.

يفخر  الوطن  اأن  د.النمي  واأو�سح 

التي  ومببادرتهم  الأكفاء  اأبنائه  برب 

�ــســتــغــر وجــــه الـــوطـــن وجتــعــلــه يف 

روؤيــة  وفــق  املتقدمة  الـــدول  م�ساف 

الوطن 2030، والتي �سيكون لها الأثر 

العظيم يف تقدم ورقي جميع املجالت 

القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية، 

م�سراً اإىل اأن وزارة التعليم ا�ستثمرت 

هذا الدعم يف حتقيق الرتقاء الكمي 

والنوعي جلميع موؤ�س�ساتها من خال 

واخلارجية  الداخلية  الكفاءة  رفــع 

النوعية والركيز  والهتمام باجلودة 

على التخ�س�سات التي تلبي م�سرة 

التنمية.

كيان عظيم

فيما قال وكيل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

احلميزي يف اليوم الواحد والت�سعني 

ال�سعودية  العربية  اململكة  لتوحيد 

التي  الر�سيدة  لقيادتنا  ولءنــا  جندد 

وبعد  والروية  باحلكمة  بادنا  تقود 

النظر م�ستندين اىل كتاب اهلل و�سنه 

من  عظيم  بــــارث  ملهمني  ر�ــســولــه 

الــربرة،  وابناءه  الكيان  هذا  موؤ�س�س 

تعود  العظيم  اليوم  هذا  اأن  م�سيفاً 

العظيم  كياننا  ملوؤ�س�س  الــذاكــرة  بنا 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال 

ا�ستطاع  الــذي  اهلل-  -رحمه  �سعود 

ال�سامخ،  البناء  اأن ي�سع قواعد هذا 

وي�سيد منطلقاته وثوابته ب�سورة تنر 

احلا�سر، وت�ست�سرف ماح غد م�سرق 

التي  والقيم  الثوابت  على  حمافظا 

يعتز بها كل عربي م�سلم. وا�ستمرت 

يف   ، بعده  مــن  الـــربرة  اأبنائه  جهود 

املحافظة على هيبة الدولة ومتا�سكها 

ــهــم  وجــهــودهــم  ــن اعــمــال ، مــركــزي

حتى  الوطن  ورفعة  الآمـــال  لتحقيق 

ملراتب متقدمة عامليا  و�سلت بادنا 

يف جميع املجالت ، ومتيزت اململكة 

ب�سيا�سة متزنة حتافظ على حقوقها 

وجتنبها الكثر من الأزمات ال�سيا�سية 

اهلل  بف�سل  وبقيت   ، والقت�سادية 

وتوفيقه يف ماأمن من ال�سراعات يف 

ظل ظروف خمتلفة من زمن لخر.

خادم  عهد  اأن  د.احلميزي  وبــني 

بن  �سلمان  امللك  ال�سرفني  احلرمني 

يحفل   – اهلل  يحفظه   – عبدالعزيز 

النجاحات  و  العظيمة  باملنجزات 

الكبرة لوطننا ال�سامخ ، حيث تعمل 

ــة  روؤي وفــق  الــدولــة  قطاعات  جميع 

ال�سعودية 2030 التي اطلقها �سمو ويل 
العهد لتحقيق اهداف تنموية حتافظ 

على قوة ومتانة اقت�ساد اململكة وتوفر 

تطاأ  من  لكل  الرفاهية  و  ال�ستقرار 

قدماه ار�س هذا الوطن املعطاء . ويف 

د.احلميزي»اأ�ساأل  قال  حديثه  ختام 

اأن يحفظ خادم احلرمني امللك  اهلل 

�سلمان بن عبدالعزيز ، واأن يوفقه لكل 

خر ، واأن ي�سبغ عليه نعمة ال�سحة 

والعافية ، و اأن يحفظ �سمو ويل عهده 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 

بن �سلمان بن عبدالعزيز ، و اأن يجعل 

اآمنه م�ستقرة تنعم باخلرات  بادنا 

والعزة« . 

�أ�سا�س تعليمي متني

بــيــنــمــا و�ـــســـف وكـــيـــل اجلــامــعــة 

ال�سقر  عبداهلل  الدكتور  للم�ساريع 

�سهر  من  والع�سرين  الثالث  يــوم  اأن 

�سبتمرب من كل عام تتجدد الذكريات 

اململكة  التي �سطرتها  الأجمــاد  نحو 

على  تاأ�سي�سها  منذ  م�سرتها  خال 

يد املوؤ�س�س املغفور له باإذن اهلل امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود 

-طيب اهلل ثراه- مروراً باأبنائه الربرة 

من بعده وو�سولً اإىل قائد هذه الأمة 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

و�سمو ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

امللكي  ال�سمو  الأمــني �ساحب  عهده 

الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود - اأيّدهما اهلل -.

وت�سعون  واحــٌد   « د.ال�سقر  وزاد 

عاماً من العطاء والتقدم والإزدهــار، 

الــظــروف  وتتغر  الأحــــوال  وتتبدل 

الطويل  بتاريخها  اململكة  وتــبــقــى 

را�ــســخــة بــثــوابــتــهــا ومــبــادئــهــا نحو 

حتقيق الإجنازات والتقدم على كافة 

متمكنة  قوية  دولــة  لبناء  امل�ستويات؛ 

العامل  دول  بني  مرموقة  مكانة  ذات 

ت�سمن ل�سعبها الُرقي والرخاء«.

اأنه  واأكد وكيل اجلامعة للم�ساريع 

يفخر  اأن  �سعودي  مواطٍن  لكل  يحق 

لقيادتنا  كــان  فقد  وقيادته،  بوطنه 

احلكيمة روؤية �ساملة وبرامج طموحة 

تنبثق منها العديد من الربامج التي 

تام�س احتياجات الوطن واملواطنني، 

القدرات  تنمية  برنامج  اآخرها  وكان 

اأ�سا�س  على  يرتكز  ــذي  وال الب�سرية 

تعليمي متني ومرن ي�ساهم يف اإعداد 

املواطن ال�سعودي ل�سوق العمل واإتاحة 

فر�سة التعلم مدى احلياة، مما ي�سهم 

موؤهل  جيل  اإعـــداد  يف  فّعال  ب�سكل 

ي�سارك يف بناء م�ستقبل هذا الوطن 

لروؤية  وفقاً  عاملية  تناف�سية  ويحقق 

ال�سعودية 2030م.
وطن نزهو به

اجلامعة  وكيل  اأعــتــرب  جهته  مــن 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

م�سملي اأن اململكة العربية ال�سعودية 

علينا  وجــل  املــوىل عز  اأنعمها  نعمة 

ــا،  دوًم به  ونفتخر  نزهو  وطــن  كونه 

ويزداد اإمياننا يوًما بعد يوم باأن قوة 

هذا الوطن وحلمته واأ�سالته والتفاف 

�سعبه حول قادته هو الدرع احل�سني 

تقوم  التي  والركيزة  اهلل  توفيق  بعد 

ال�ساملة  النه�سة  وت�ستمر  عليها 

يقودها �سيدي خــادم احلرمني  التي 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 

ال�سمو  �ساحب  الأمــني  عهده  وويل 

– �سلمان  بن  الأمـــر حممد  امللكي 

الحتفال  ــي  ــاأت وي اهلل-  يحفظهما 

باليوم الوطني ال�سعودي ال91 حتت 

�سعار )هي لنا دار( يف ظل جناحات 

متتالية حققتها الدولة- وفقها اهلل- 

على امل�ستوى املحلي والعاملي، م�سيفاً 

اأن روؤية اململكة 2030 على امل�ستوى 

بجودة  كبًرا  اهتماًما  ــت  اأول املحلي 

من  العديد  تنفيذ  ن�سهد  اإذ  احلياة، 

حتقق  التي  واملــبــادرات  امل�سروعات 

هذه اجلودة، والرتقاء بكل اخلدمات 

التي تقدم للمواطن واملقيم، كما ن�سهد 

الرعاية ال�سحية وحر�س الدولة على 

حماية املكت�سبات الب�سرية للوطن ولعل 

ما حتقق بف�سل اهلل يف ظل جائحة 

اإ�سافة  ذلـــك؛  على  �ساهد  ــا  كــورون

اإىل رعاية الدولة وفقها اهلل ل�سباب 

الفر�س  ــقــدمي  وت ــوطــن  ال و�ــســابــات 

الوظيفية لهم، ودعم ال�سركات الوطنية 

بقطاع  الكبر  والهتمام  واخلا�سة، 

والبتكار،  العلمي  والبحث  التعليم 

وبحمد اهلل يخطو القت�ساد الوطني 

خطوات واثقة نحو التقدم امل�ستمر، 

كل هذا يف ظل اأمن واأمان وا�ستقرار.

اململكة  اأن مكانة  واأكــد د.م�سملي 

العربية ال�سعودية على امل�ستوى الدولة 

تربز بل ويزداد ثقة العامل يف توجهات 

اململكة لن�سر ال�سام بني العامل، ودعم 

وتقدمي  والتنموية  الدولية  املنظمات 

لكثر  والإغــاثــة  وامل�ساعدات  الدعم 

من الدول، كما حققت اململكة مراكز 

املــوؤ�ــســرات  مــن  كبر  عــدد  عليا يف 

الدولية يف جمالت التقنية والتعليم 

واخلدمات والت�سهيات وغرها من 

املجالت املختلفة، ولعل دخول عدد 

عدد  يف  ال�سعودية  اجلــامــعــات  مــن 

من الت�سنيفات العاملية دليل على ما 

اهتمام  من  اهلل  وفقها  الدولة  توليه 

ودعم لقطاع التعليم العايل والبحث 

والبتكار.

وطننا �سامخ كاجلبال

هذا وو�سفت وكيلة اجلامعة ل�سوؤون 

الطالبات الدكتورة غادة بن �سيف اأن 

اليوم الوطني ن�ستعيد فيه ذاكرة ذلك 

اليوم امل�سرق يف جبني تاريخنا العريق، 

اململكة  توحيد  بذكرى  نحتفل  حيث 

اأن  الـ91، م�سيفة  العربية ال�سعودية 

نعي�س  اجلبال،  �سموخ  �سامخ  وطننا 

ما�سيه  م�ستذكرين  الزاهر  حا�سره 

احلكيمة  قيادتنا  ظــل  يف  املــجــيــد، 

التي تر�سم خططها وروؤاهــا مل�ستقبل 

رائعاً  اأ�سبحنا منوذجاً  م�سرق، حتى 

ملعنى التاحم وقوة النتماء والزدهار 

وحتقيق الروؤى.

حققته  ما  اأن  �سيف  ــن  د.ب وبينت 

اململكة من اإجنازات عماقة يف عهد 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمــني  عهده 

بــن عبد  �سلمان  بــن  الأمــــر حممد 

خمتلف  يف  اهلل-  -حفظهما  العزيز 

املجالت تقدمت بنا وهلل احلمد اإىل 

اآفاٍق متقدمة من النماء ل�سالح الوطن 

واملواطن. واإن ما نعي�سه اليوم من تطور 

وازدهار مت�سارع لهو اأكرب مدعاة للفخر 

والعــتــزاز، فا نكاد ننتهي من قفزة 

نحو روؤية اململكة حتى نتلوها باأخرى، 

ولعل ما �سهدناه مــوؤخــراً من اإطــاق 

�سمو �سيدي ويل العهد لربنامج تنمية 

ذلك.  على  كمثل  الب�سرية  الــقــدرات 

فللوطن روؤية وللقيادة هدف اأن ن�سعى 

�سوياً لتطوير قــدرات جميع مواطني 

اململكة العربية ال�سعودية، وحت�سرهم 

للم�ستقبل واغتنام الفر�س التي توفرها 

الحتياجات املتجددة واملت�سارعة، على 

وعرجت  والعاملي.  املحلي  امل�ستويني 

وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات حديثها 

حول متكني املراءة بقولها »اإنه ملا يثلج 

ال�سدر ويَّقُر العني اأن نرى اليوم املراأة 

ال�سعودية وقد تبواأت من العلم اأعلى 

خمتلف  يف  كفاءتها  واأثبتت  منزلة، 

املجالت، انطاقاً من الفر�س العظيمة 

الر�سيدة  حكومتنا  لها  منحتها  التي 

لتكون املراأة عن�سراً فاعاً يف امل�سرة 

التنموية لبادنا، واأن تقطع يف عمر 

زمني ق�سر مبقيا�س ح�سارات الأمم 

�سوطاً كبراً نحو حتقيق روؤية وطننا 

الغايل. وها نحن يف املدينة اجلامعية 

للطالبات بجامعة امللك �سعود ن�سعى 

والتعليمي  الإداري  بكادرنا  جاهرين 

لأن نبني لهذا الوطن املعطاء م�ستقبًا 

اأبناوؤه، وتعتز به خمرجاته،  به  يفخر 

بتاأهيل  اأهدافه  بلوغ  يف  ن�ساهم  واأن 

الكوادر الب�سرية ورفع ت�سنيف اجلامعة 

وغرها من م�ستهدفاتنا لروؤية 2030.

كيان �سامخ

اأكد املدير العام التنفيذي للمدينة 

اأحمد  الــدكــتــور  اجلامعية  الطبية 

الغالية  مملكتنا  احتفال  اأن  هر�سي 

والت�سعون  احلـــادي  الوطني  باليوم 

ذكرى متاأ�سلة يف وجدان اأبناء مملكتنا 

ن�ستذكر فيها توحيدها على  الغالية 

يد امللك املوؤ�س�س عبد العزيز بن عبد 

الرحمن اآل �سعود طيب –اهلل- ثراه 

على  ال�سامخ  الكيان  هــذا  بنى  حني 

م�ستمداً  قــومي،  ونهج  را�سخة  اأ�س�س 

من كتاب اهلل و�سنة نبيه حممد �سلى 

اهلل عليه و�سلم، وانطلقت على اأثرها 

عجلة البناء والتطوير على يد اأبنائه 

التي   – ــربرة- رحمهم اهلل  ال امللوك 

متميزة  مكانة  الــدولــة  لهذه  جعلت 

على ال�سعيد الإقليمي والدويل اإىل 

احلرمني  خــادم  النه�سة  قائد  عهد 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 

الأمني-  عهده  و�سمو ويل  �سعود  اآل 

حفظهما اهلل-  حتل الذكرى الغالية 

بف�سل  حتققه-  ن�ست�سعرما  ونحن 

 ،2030 اململكة  روؤيــة  وتوفيقه  اهلل- 

القطاع  اأولـــت  الر�سيدة  فاحلكومة 

خال  مــن  كــبــراً  اإهتماماً  ال�سحي 

الدعم ال�سخي الذي يحظى به هذا 

مب�ستوى  لاإرتقاء  احليوي  القطاع 

الأداء يف املرافق ال�سحية واخلدمات 

 – ومــامت  واملقيم،  للمواطن  املقدمة 

اإجنـــازات متميزة  من   – بف�سل اهلل 

امل�ستجد  كورونا  جائحة  مواجهة  يف 

على ال�سعيدين املحلي والدويل حيث 

بتميز  ـــة  الأزم تلك  اململكة  واجــهــت 

واإقتدار اثبته تراجع اأعداد الإ�سابات 

ب�سكل كبر- وهلل احلمد- واملنه؛ وما 

ذكره  ما  والعــتــزاز  الفخر  يزيد من 

�سمو ويل العهد اأن تكون جامعة امللك 

جامعات   10 اأف�سل  �سمن  �سعود 

على م�ستوى العامل، واملدينة الطبية 

اجلامعية وهي جزء من هذه اجلامعة 

متميزة  ب�سمة  لها  �سيكون  العريقة 

يف تقدمي الرعاية ال�سحية والإ�سهام 

يف الأبحاث الطبية، وتطوير الربامج 

اإن-  الطموح  لتحقيق هذا  التدريبية 

�ساء اهلل-.

التهاين  اآيــات  اأ�سمى  اأرفــع  ختاماً 

والــتــربيــكــات ملــقــام خـــادم احلرمني 

الأمني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 

اهلل  واأ�ساأل  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 

خر  عنا  يجزيهم  الــقــديــراأن  العلي 

اجلـــــزاء، كــمــا اأهــنــئ اأبـــطـــال هــذه 

البي�ساء  املعاطف  اأ�سحاب  املرحلة 

الذين واجهوا تلك الأزمة بعزمية و 

�سرب فال�سكر لهم بعد اهلل �سبحانه 

كما  اليه،  و�سلنا  ما  على  تعاىل  و 

اأهنئ �سباب الوطن يف ميدان التطوع 

الذين وقفوا بجد خال تلك الأزمة 

وما تاها من حمات التطعيم، ول 

حدنا  يف  الأ�ساو�س  اأبطالنا  نن�سى 

ب�سجاعٍة  يـــذودون  الــذيــن  اجلنوبي 

عن حمى الدين والوطن واأ�ساأل اهلل 

العلي القدير اأن يعيدهم اإىل اأهليهم 

�ساملني غامنني واأن يتقبل �سهدائهم 

وي�سفي جرحاهم.
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كتب: في�سل ال�سمريي

الثــنــن  يـــوم  فرن�سي  وفـــد  زارَّ 

 13 املـــوافـــق  1443هـ،  �ــســفــر   6
�سبتمرب 2021م، كلية علوم الأغذية 

اإ�ستقبالهم  يف  كان  حيث  والزراعة، 

عميد الكلية الدكتور نا�سر بن عبد 

اللقاء  ح�سر  ال�سحيباين،  الرحمن 

وكالء الكلية وروؤ�ساء الأق�سام.

ـــــس الـــــوفـــــد الــفــرنــ�ــســي  ـــــراأ� ت

عن  ــثــاًل  ممُ بوكيم  ح�سان  الدكتور 

) راي�س«  »فالو  الفرن�سية  ال�سركة 

املمُتخ�س�سة   (VALORHIZ
وال�سيدة  احليوية،  التكنولوجيا  يف 

ثلة عن »الوكالة  �سوفيا لياموري ممُ

) العال  مدينة  لتطوير  الفرن�سية 

مــارك  وال�سيد   ،»(AFALULA

ـــاًل عـــن الــ�ــســركــة  ـــث دوكـــو�ـــســـو ممُ

 (CIRAD) راد«  »�سي  الفرن�سية 

مُــتــخــ�ــســ�ــســة بــالــتــنــمــيــة الــدولــيــة  امل

الوفد  رافق   الزراعية).  والبحاث 

ــر اأبـــحـــاث احلــيــاة  ــدي الــفــرنــ�ــســي ممُ

الفطرية والرتاث الطبيعي يف الهيئة 

امللكية ملحافظة العال ال�سيد حممد 

عن  موؤجزة  ملحة  قدم  الذي  �سـلّيم، 

اأهم حماور الزيارة، من جهته رحب 

والزراعة  الأغذية  علوم  كلية  عميد 

بالوفد  ال�سحيباين  نا�سر  الدكتور 

واأبدى �سعادته يف �سبيل خلق تعاون 

بــنــاء وكــذلــك. وتــاأتــي زيـــارة الوفد 

الفرن�سي  يف اإطار تاأ�سي�س ومناق�سة 

ــ�ــســركــات  فـــر�ـــس الـــتـــعـــاون مـــع ال

 AFALULA،) الــفــرنــ�ــســيــة 

CIRAD، VALORHIZ) وبن 
بكلية  ثلة  ممُ �سعود  املــلــك  جامعة 

علوم الأغــذيــة والــزراعــة يف جمال 

الرتبة والهند�سة الزراعية والأنظمة 

البيئية الطبيعية، ويف جمال الأحياء 

الــقــدرات  وتعزيز  وبــنــاء  الدقيقة، 

التكنولوجيا  جمـــال  يف  البحثية 

احليوية والإ�ستدامة البيئية لتطوير 

مدينة العال، وقد قام الوفد بزيارة 

واملــيــاه،  الــرتبــة  علوم  ق�سم  معامل 

ومعامل ق�سم الإنتاج النباتي، اأطلعوا 

والبحاث  واعمالها  اأن�سطتها  على 

الإ�ــســتــفــادة  و�ــســبــل  فيها  اجلــاريــة 

العمُاّل  مدينة  تطوير  �سبيل  يف  منها 

التاأريخية وحتقيق الروؤية امللكية ملا 

من �ساأنه رقي وتقدم هذا الوطن، .

وفد فرنسي يزور كلية علوم األغذية والزراعة

محاضرة حول التغذية واألمن الغذائي
بين »الملك سعود« و»اإلمارات«

اتفاقية بين العمارة والتخطيط وجمعية النهضة

ــة املـــلـــك �ــســعــود  ــع نــظــمــت جــام

املتحدة  العربية  ــارات  الإم وجامعة 

ــرة بــحــثــيــة مــ�ــســرتكــة بن  ــس حمــا�

ــة  ــذي ــغ ــت اجلــامــعــتــن بـــعـــنـــوان »ال

ــوم  ـــي«، وذلـــــك ي ـــذائ ـــغ ــــــن ال والأم

1443/02/09ه،  اخلــمــيــ�ــس 

من  2021/09/16م  املـــوافـــق 

عرب  �ــســبــاحــاً،   11-10 الــ�ــســاعــة 

.»ZOOM«من�سة

حتـــدث يف املــحــا�ــســرة الــدكــتــور 

الزراعة  كلية  وكيل  اليافعي  حممد 

الجتــاهــات  عــن  البيطري  والــطــب 

�سيناريو  يف  م�ستقبلنا  ت�سكل  التي 

تغري املناخ العاملي، بعد ذلك حتدث 

رئي�س ق�سم علوم الأغذية والتغذية 

يف جامعة امللك �سعود الدكتور غدير 

الغذائي  الأمن  انعدام  ال�سمري عن 

والنظام الغذائي ال�سحي.

الأ�ستاذ  احلوارية  اجلل�سة  اأدار 

ال�سراكات  �سلطان احلجي - خبري 

مـــن جــامــعــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 

املتحدة.

مبادرة  �سمن  املحا�سرة  وتــاأتــي 

بن  البحثية  املــحــا�ــســرات  �سل�سة 

اجلامعتن ، والتي بدورها �ساهمت 

ـــوي بن  ــاء تـــعـــاون بــحــثــي ق ــن يف ب

الطرفن.

�سعود مثلة  امللك  وّقعت جامعة 

يــوم  والــتــخــطــيــط  ــارة  ــم ــع ال بكلية 

املــوافــق  1443/2/6هــ  الإثــنــن 

مع جمعية  اتفاقية  2021/9/13م 
الــتــعــاون  تــعــزيــز  بــهــدف  النه�سة، 

والإ�سهام  الطرفن  بــن  امل�سرتك 

من  املجتمعية  اخلدمات  توفري  يف 

والتدريب،  والبحث  التعليم  خــالل 

وبــنــاء �ــســراكــة مبــا يــخــدم اجلانب 

العملي والعلمي واملهني.

كلية  مقر  التفاقية يف  توقيع  مّت 

الكلية  ومّثل  والتخطيط،  العمارة 

الدكتور  الكلية  عميد  التوقيع  يف 

الدغي�سم  جــاراهلل  بن  عبدالعزيز 

املديرة  النه�سة  جمعية  مّثل  بينما 

خالد  ر�ــســا  ــاذة  ــت ــس الأ� التنفيذية 

الرتكي.

ــة  ــربم تــ�ــســّمــنــت التـــفـــاقـــيـــة امل

يف  ــحــاث  الأب فــريــق  قــيــام  امكانية 

ــوحــات،  ــس ــ� اجلــمــعــيــة بــــاإجــــراء امل

العمارة  كلية  الرتكيز يف  وجمموعة 

الإفــادة  بغر�س  ــك  وذل والتخطيط 

يف امل�ساريع البحثية، وكذلك تقدمي 

فــر�ــس الــتــدريــب والــتــطــوع لطالب 

الكلية للعمل على امل�ساريع البحثية 

اإ�سافًة  وتنفيذ امل�سوحات امليدانية، 

الكلية  طالب  وتر�سيح  ت�سجيع  اإىل 

اأبحاث  مركز  يف  والتدريب  للتطوع 

يف  امل�ساركة  على  عــالوة  اجلمعية 

الفعاليات اأو الندوات اأو ور�س العمل 

اأو  ينظمها  التي  النقا�س  وحلقات 

العمل  الطرفان يف جمال  بها  يقوم 

البيانات  تــبــادل  كــذلــك  املــ�ــســرتك، 

واملوؤلفات  واملطبوعات  واملعلومات 

ـــات الــتــي تــ�ــســدر عــن كــِل  ـــدوري وال

منهما.

عميدة  اأكــــد  ــاأن  ــس ــ� ال هـــذا  ويف 

الدكتور  والتخطيط  العمارة  كلية 

اأهمية  على  الدغي�سم  عبدالعزيز 

مــثــل هــذه  التــفــاقــيــة، ودور  هـــذه 

يف  امل�ساهمة  يف  البحثية  الأعــمــال 

مت�س  التي  العلمية  البحوث  ــراء  اث

الق�سايا  حل  يف  وت�ساعد  املجتمع 

العمرانية عن طريق حتفيز اأع�ساء 

وا�ستثمار  والطالب  التدري�س  هيئة 

جهودهم البحثية مبا يخدم اجلامعة 

واملجتمع والوطن، وعرب �سعادته عن 

اعتزازه بجهود اجلمعية و�سعيها يف 

خالل  من  املجتمعي  دورهــا  تفعيل 

وال�سراكات،  التفاقيات  هذه  مثل 

الدعم  على  للجامعة  �سكره  مقدماً 

للكلية  تــقــدمــه  ـــذي  ال الـــالحمـــدود 

املاأمول  ال�سراكة  حتّقق  اأن  متمنياً 

املــديــرة  اأكــــدت  مــن جهتها  مــنــهــا. 

ر�سا  الأ�ستاذة  للجمعية  التنفيذية 

تاألو  ل  اجلمعية  اأن  الرتكي  خالد 

جــهــداً يف تــقــدمي الــ�ــســراكــات التي 

للمجتمع  ــدة  ــفــائ وال بالنفع  تــعــود 

واجلامعة  للكلية  �سكرها  وقدمت 

ومتطلعة اأن تعزز مثل هذه ال�سراكة 

الرتباط بن البحث العلمي وق�سايا 

املجتمع التنموية.

تاأتي الإتفاقية حتقيقاً للمرتكزات 

واملحاور يف دعم الأبحاث التي مت�س 

اململكة  روؤيــة  مع  ومتا�سياً  املجتمع، 

التكامل والتن�سيق  2030 يف تعزيز 
القطاع  يف  امل�ساركة  اجلــهــات  بــن 

التنموي.

دورة حول طرق كتابة
المقاالت الجدلية بالتربية

اأقام املجل�س الطالبي التابع لق�سم الرتبية اخلا�سة موؤخراً دورة تدريبية 

الق�سايا  ملناق�سة  اجلدلية  واملقالت  املقارنة  املقالت  كتابة  »طرق  بعنوان 

ال�سالمة،  علي  اأريج  الدكتورة  قدمتها  اخلا�س«،  الرتبية  مبيدان  املتعلقة 

وذلك  �سعود،  امللك  بجامعة  اخلا�سة  الرتبية  ق�سم  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ 

وطلبة  الباحثن  من   )129( ح�سور جتاوز  و�سط   )Zoom( من�سة  عرب 

الدرا�سات العليا واملهتمن. يف بداية اللقاء رحب الأ�ستاذ اأحمد الطخي�س 

ع�سو املجل�س الطالبي بالدكتورة اأريج ال�سالمة وباحل�سور. 

ويف بداية الدورة حتدثت د. اأريج حول عدد من املحاور املهمة يف جمال 

الرتبية  متعلقة مبيدان  ق�سايا  واجلدلية يف  املقارنة  املقالت  كتابة  طرق 

طرق  وكذلك  املقارنة.  املقالت  وا�ستخدامات  تعريف  منها:  اخلا�سة، 

الفكرة  وطريقة   .block((الأفكار جمع  طريقة  وهي:  فيها  الن�س  تنظيم 

املقالت اجلدلية  اأي�ساً  )Point by point(. وعرفت  الفكرة  تلي  التي 

 .Point by point pattern(( وطرق تنظيمها وهي: طريقة منت املقال

وطريقة �سرد كل وجهات النظر املعار�سة يف فقرة ثم �سرد وجهات النظر 

التي تقابلها ))black pattern. يف ختام اللقاء قدم اأ. اأحمد الطخي�س 

ما  على  ال�سالمة  اأريــج  للدكتورة  وامتنانه  �سكره  الطالبي  املجل�س  ع�سو 

قدمته من معلومات قيمة وثرية، كما �سكر جميع احل�سور. ومت ن�سر �سل�سلة 

من التغريدات حول الدورة عرب ح�ساب املجل�س الطالبي مبن�سة تويرت.

هدفت الدورة اإىل تنمية املهارات البحثية، وجتويد الكتابة العلمية لدى 

الباحثن وطلبة الدرا�سات العليا.

حدادي رئيسًا للخدمات 
المساندة بإدارة 

الخدمات اإللكترونية 
اأ�سدر عميد املوارد الب�سرية الدكتور �سامل 

الأ�ستاذ  بتكليف  اإدارياً  قراراً  الرجيعي موؤخراً 

عبداهلل بن حممد حدادي مبهام رئي�س وحدة 

اخلدمات امل�ساندة باإدارة اخلدمات الإلكرتونية 

اإدارة اخلدمات  مدير  املطريي  من�سور  الأ�ستاذ  هناأ  باجلامعة. من جهته 

الإلكرتونية الزميل عبداهلل على تكليفه بعمله اجلديد وحثه على املزيد من 

العطاء؛ متمنياً له كل التوفيق والنجاح.

يف  املتميزة  الإداريـــة  الكوادر  من  حــدادي  عبداهلل  اأن  بالذكر  اجلدير 

العمادة.
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���م���ا    ت�������س���َنّ م����ك����ان����ِك يف ال����ع����ل����ي����اِء ع����ر�����س����اً 

ال�سما  ��م��اك��ن يف  ّ ال�����سِ ع��ل��ى جن���ِم  ���س��م��وِت 

����س���ب���اح���ِك ذك������رى امل����ج����ِد وامل����ج����ُد ���س��لَّ��م��ا

����م����ا واأط���������������رَب ا������س�����م�����ِك ك������ل ق�����ل�����ٍب وت����َيّ

واأن������������ِت ل����ن����ا ال����ع����ي����ن����اُن ن���ب�������س���ُر ف��ي��ه��م��ا

���������ا مب������ع������زوف������ِة احل�������������رِف امل������خ������ل������ِد رَنّ

�����م�����ا وه�����َيّ احل������ن������اي������ا  ب�����������اِب  واأزه����������������ر يف 

وم������������اوؤِك اك���������س����ٌر ي���������داوي م�����ن ال��ظ��م��ا

و�����س����م���������س����ِك اأف��������ي��������اٌء وب��������������درِك األ����ه����م����ا

����س���م���ا ق��������د  ب��������ال��������زم��������رِد  دٌر  رم���������ال���������ِك 

ب������ي������ارَق ن���������وٍر ل���ي�������س ي���خ���ط���ئ���ه���ا ال���ع���م���ى

�����س����ح����ائ����ُب ك��������ٍف ال ت�����ك�����ُف ع������ن ال���ه���م���ى

ب����ن����ي����ِت ع����ل����ى �������س������دِر امل��������ك��������ارِم َم���ع���لَ���م���ا

ع����ل����ى ه������ام������ِة االأزم����������������اِن ع���������زاً م���ت���م���م���اً

ع����ل����ى م�������س���م���ِع ال����دن����ي����ا اأق�����������َرّ واأق�������س���م���ا   

ب�����اأرواح�����ن�����ا ن����ف����دي����ِك وال����ق����ل����ب وال�����ِدم�����ا

و����س���ان���ي���ك واالأ���������س��������راُر ي���ل���ج���ُم ُم��ف��ح��م��ا

ال�����س��م��ا اإىل  ت����رن����و  خ���������س����راء  ����س���ع���ودي���ة 

اأي������ا م����وط����َن االأجم���������اِد وال���ف���خ���ر وال��ن��م��ا

������س�����ع�����دِت ح����������دود ال�����ف�����رق�����دي�����ن ب���ه���م���ٍة 

واأ�������س������رق������ت االآف���������������اُق ������س�����ع�����داً وب����ه����ج����ًة

ن����ا م���ل���ك���ِت ق����ل����وَب اخل����ل����ِق ي����ا ق���ب���ل���ة ال����ُدّ

���س��ن��ك��ت��ُب م������اذا ع���ن���ِك يف ����س���ِر ال���ه���وى؟

وحت���ل���و ب�����ِك االأ�����س����ع����اُر وال����ب����ح����ُر ُم��ف��ع��ٌم

ن��ا ب���ه���ا  غ�����ر������ٌس  االأرواِح   يف  ف���ح���ب���ِك 

ن�����س��ي��ُم �����س����ذاِك ال����ع����ذُب ي��ح��ي��ي ن��ف��و���س��ن��ا

������س�����م�����اوؤِك ح���������س����ٌن ب�������االأم�������اين مم���ط���ٌر

و����س���ح���راءِك اخل�������س���راُء يف ع����ِن ع��ا���س��ٍق

���م���ا و�����س����ف����ح����ُة وج���������ٍه م������ن جل���������ٍن  ت���ن���َعّ

���م���ا ت�����س��وع��ن يف االأك����������وان م�����س��ك��اً ُم���َتّ

ر������س�����م�����ِت ل����ن����ا ن����ه����ج����اً ودرًب��������������ا م������������وؤزراً

����م����ا واأر��������س�������ى ل�������ِك ع����ب����دال����ع����زي����ِز ور�����سَّ

ي�����ه�����ُب ل�������ِك ال������ت������اري������ُخ ف������خ������راً وه���ي���ب���ًة 

ال���ُع���ا ق����م����ِة  اإىل  �����س����ري  م���وط���ن���ي  اأي�������ا 

ن����ظ����ُل ل�������ِك ن���ب�������س���اً ��������س�������واراً وم��ع�����س��م��ا 

وت����ب����ق����ى ب��������اُد ال�����ع�����ِز ُذخ������������راً ُم�������س���لَّ���م���ا 

سعودية خضراء

شعر: د. أسماء بنت عبدالكريم الحقيل



اليوم الوطني ... ب�شائر اخلري

والنماء والتوحيد

علينا،  عزيزة  منا�سبة  الوطني  اليوم  ي�سكل 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت��اري��خ  يف  ف��ارق��ة  وع��ام��ة 

للحظة  ذك���رى  لي�س جم���رد  ف��ه��و  ال�����س��ع��ودي��ة، 

اخلري  ب�سائر  معها  انطلقت  ف��ارق��ة  تاريخية 

مبا  خالها  م��ن  نحتفل  وال��ت��وح��ي��د،  وال��ن��م��اء 

واأمنية  �سيا�سية  مكا�سب  من  الباد  اأجن��زت��ه 

نحتفل  ولكننا  فح�سب،  وح�سارية  وعمرانية 

اأي�ساً بالتاحم الذي ي�سود هذا الوطن ووحدته 

وعرى الوالء ومتانة اأوا�سر االنتماء.

لقد كان هذا اليوم ف�سًا مهماً يف تاريخ هذا 

من  يحمله  مبا  الوطن  هذا  اأجم��اد  يحكي  والوحدة،  التكامل  نحو  الوطن 

املغزى واملعنى مل�سرية تاريٍخ عظيم ر�سمه املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز -طيب 

االأط��راف،  االأرج��اء مرتامية  وا�سعة  اأر�سى دعائم دول��ة  ال��ذي  ث��راه-  اهلل 

والوجدان؛ الأنه مّثل خطاً  االأجيال  ذاكرة  اليوم حمفوراً يف  و�سيبقى هذا 

الت�سظي  والرخاء، بني عهد  ال�سدة  الباد بني  فا�سا �سنعه موحد هذه 

التي  والتحوالت  احل�سارية  بال�سواهد  مليء  جديد  عهٍد  وبني  واحلاجة 

ي�سري عليه والة  ما  املتقدمة وهو  الع�سرية  للدولة  فريداً  اأنتجت منوذجاً 

االأمر يف هذه الباد نحو مزيد من العطاء والعزم لهذا البلد االأمني.

واحد وت�سعون �سنة من تاأ�سي�س هذا الوطن، حتققت فيها اجنازات طالت 

عنان ال�سماء باأجمادها وخرياتها املثمرة وتربعت معها اململكة ال�سدارة يف 

جماالت حيوية مهمة وما تزال امل�سرية واعدة باخلري والنماء والعطاء باإذن 

اهلل يف قادم االأيام.

بذلتها  التي  املباركة  نتذكر اجلهود  الوطني  اليوم  بذكرى  ونحن نحتفل 

حكومتنا الر�سيدة يف مواجهة جائحة كورونا التي انت�سرت خال العامني 

املا�سيني، وبدعم وتوجيه م�ستمر من �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- و�سمو �سيدي ويل العهد االأمري حممد 

الفريو�س،  تف�سي  باحتواء  الكفيلة  املوارد  بح�سد  وتوجيهاتهم  �سلمان؛  بن 

وجعله �سمن دائرة التحكم وال�سيطرة، وهو ما جعل بادنا حتقق املرتبة 

الثانية عاملياً يف موؤ�سر نيكاي للتعايف من جائحة كورونا بف�سل القرارات 

واالإجراءات االحرتازية واال�ستباقية التي اأبقت معدل انت�ساره يف منحنيات 

تعد االأقل عامليا.

هنيئاً للقيادة احلكيمة باليوم الوطني، وهنيئاً لهذا ال�سعب بيوم الوطن، 

وهنيئا للوطن بيومه، ودام الوطن لنا داراً �ساملاً اآمناً وبهيجا. 

اأ.د. خالد فودة 

عميد كلية الطب 

يوم فخر لكل مواطن و مقيم

هذا اليوم هو فخر لكل مواطن اأو مقيم على 

قادتها  تعاقب  التي  الطاهرة  الباد  هذه  اأر�س 

ما نحن  اإىل  و�سلنا  والتطوير حتى  البناء  على 

عليه االآن وهلل احلمد من نه�سة علمية وتقدم 

-حماها  الباد  هذه  ق��ادة  �سعار  اإن  وازده��ار. 

العربية  اململكة  ت�سبح  اأن  يزال  وما  كان  اهلل- 

هذه  توجت  وق��د  االأمم،  مقدمة  يف  ال�سعودية 

تتمثل  للتنمية  متكاملة  با�سرتاتيجية  امل�سرية 

تنمية  من  جعلت  التي   2030 اململكة  روؤي��ة  يف 

االأ�سا�سية  مرتكزاتها  اإحدى  الب�سرية  القدرات 

توفري  من خال  املناف�سة عاملياً  املواطن قدراٍت متكنه من  بحيث ميتلك 

معارف نوعية للمتميزين يف املجاالت ذات االأولوية. 

براجمها  خال  من  ت�سعى  �سعود  امللك  جامعة  فاإن  املنطلق  هذا  ومن 

للدرا�سات العليا اإىل تقدمي برامج تخ�س�سية للمتميزين يف جماالت الهند�سة 

والعلوم والطاقة و�سحة االإن�سان وتقنية املعلومات والبناء والت�سييد والنقل 

العامة  والعاقات  واللغات  واالإع��ام  احليوية  وامل��وارد  والبيئة  والزراعة 

والريا�سة والقانون واالإدارة واملال واالأعمال والعلوم ال�سرعية واالجتماعية 

املختلفة،  التخ�س�سات  بني  نوعية جتمع  بينية  برامج  وكذلك  واالإن�سانية، 

حيث بلغ اإجمايل برامج الدرا�سات العليا باجلامعة 216 برنامج )3 دبلوم 

عايل – 147 ماج�ستري – 66 دكتوراه( منها 20 برناجماً بينياً.

التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  نرفع  ومن�سوبيها  العليا  الدرا�سات  عمادة  با�سم 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سيدي  مقام  اإىل  والتربيكات 

عبدالعزيز اآل �سعود وويل عهده االأمني �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد 

بن �سلمان اآل �سعود، واإىل كافة اأفراد ال�سعب ال�سعودي مبنا�سبة هذا اليوم 

العظيم اليوم الوطني 91 .

اأ.د. عادل الهدلق

عميد الدرا�سات العليا

حب الوطن دعم للإح�شا�س

الوطني وتنميته

والذي  الوطني  اليوم  بذكرى  جميعاً  نحتفى 

العربية  اململكة  توحيد  على   عاماً   91 ميثل 

امللك  ي��د  على  كيانه  اأ�س�س  وب��ن��اء  ال�سعودية 

طيب   - �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

اهلل ثراه - حتت مظلة واحدة يحكمها د�ستور 

واحد م�ستمد من الكتاب الكرمي وال�سنة النبوية، 

الر�سيدة  قيادتنا  ظل  يف  ال�ساعة  ه��ذه  وحتى 

ووطننا الغايل يتقدم خطوة تلو االأخرى وي�سهد 

قفزات ح�سارية يف جميع املجاالت االقت�سادية 

طموح  لتحقيق  والثقافية  واالأمنية  والتعليمية 

قائد و�سعب وهي روؤية 2030م فقيمة حب الوطن دعم لاإح�سا�س الوطني، 

وتنميته مبا يخدم امل�سلحة الوطنية واالهتمام الكبري والرعاية التي اأولته 

الدولة فهي لنا دار وفخر واإنتماء .

واإين بهذه املنا�سبة اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ووىل عهد االأمني االأمري 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما اهلل - واإىل زمائي وزمياتي 

من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة واإىل كافة ال�سعب ال�سعودي العظيم.

�سامل بن �سالح الرجيعي

عميد املوارد الب�سرية 

يوم االنتماء والوالء والفخر

من  والع�سرين  الثالث  عام يف  كل  علينا  يهل 

والفخر،  بالزهو  جميعا  ي�سعرنا  يوم  �سبتمرب، 

اإنه اليوم الوطني لهذه الباد املباركة، فيحتفي 

الوطن واأبناءه بالذكرى املجيدة لتوحيد اململكة 

العربية ال�سعودية، وتاأ�سي�س كيانها ال�سامخ على 

عبد  امللك  املوؤ�س�س  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  يدي 

�سعود.  اآل  في�سل  بن  الرحمن  عبد  بن  العزيز 

ففي هذا اليوم العزيز على قلوب جموع ال�سعب 

باللون  اململكة  مناطق  جميع  تتزين  ال�سعودي، 

اأروع  فيه  وت���رتدد  اجل��م��ي��ل،  املبهج  االأخ�����س��ر 

وبقيادته  الكبري  الوطن  بهذا  واالعتزاز  والفخر  وال��والء  االنتماء  عبارات 

الر�سيدة ومنجزاته التنموية الفريدة.

 وتاأتي ذكرى اليوم الوطني ال�������واحد والت�سعني يف تاريخ اململكة العربية 

ال�سعودية لرت�سخ ذكرى من كان له الف�سل االأكرب بعد اهلل �سبحانه وتعاىل 

وهو املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  - طيب اهلل ثراه - ورجاله 

املخل�سني االأوفياء الذين �ساهموا معه يف التاأ�سي�س وتوحيد الكلمة، فكل 

ما ننعم به اليوم من تاآلف واأمن ورفاهية – بف�سل اهلل وتوفيقه- هو نتيجة 

ثم  امللك عبدالعزيز رحمه اهلل، حيث متكن بف�سل اهلل  املوؤ�س�س  ملا بذله 

وو�سع  الدولة،  دعائم  اإر�ساء  من  وكفاحه  و�سربه  احلكيمة  قيادته  بف�سل 

اللبنات االأوىل للتنمية، ووا�سل من بعده م�سرية العطاء والبناء اأبناوؤه امللوك 

�سعود وفي�سل وخالد وفهد وعبداهلل رحمهم اهلل، و�سوال اإىل عهد التنمية 

ال�ساملة والرخاء واالزدهار بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظه 

اهلل، حيث �سهدت اململكة قفزات ح�سارية وتنموية ال مثيل لها يف جميع 

القطاعات واملجاالت، فاأ�سبحت اليوم مثاال يحتذى به ونربا�سا يقتدى به 

يف التقدم والنمو يف خمتلف ميادين احلياة.  

مبعثاً  ال�سعودية  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  و�سيظل  وم��ازال  كان 

للزهو والفخر وال�سموخ لكل اأبناء وبنات وطننا الغايل، اإن اململكة العربية 

ال�سعودية دار لكل من يعي�س فيها، حيث ينعم بخرياتها املواطن واملقيم، فكل 

عام واململكة العربية ال�سعودية قيادة و�سعباً باألف خري، وكل عام واململكة 

حترز تقدماً ملمو�ساً يف �ستى جماالت احلياة، وكل عام واململكة يف مزيد 

من املجد والرخاء واالزدهار واالأمن واالأمان والتطور.

ويف اخلتام، مل يتبق �سوى القول، باأن ندعو املوىل عز وجل، اأن يدمي على 

اأمنها وا�ستقرارها وجمدها، يف ظل قيادتها الر�سيدة، واأن يحفظ  بادنا 

اإىل ما فيه  ويوفقهما  االأمني  ال�سريفني و�سمو ويل عهده  خادم احلرمني 

خري وازدهار الوطن، واأن يجزيهما اهلل عنا خري اجلزاء، نظري ما يبذالنه 

من �سيا�سات حكيمة، واأعمال عظيمة، وجهود جّبارة يف �سبيل خدمة اأبناء 

وبنات هذا الوطن الكرمي.  

 د. عبد اللطيف بن حممد اآل ال�سيخ

عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

�شعارنا »هي لنا دار«

فخرنا  ي���زداد   ٩١ الوطني  ال��ي��وم  ذك��رى  يف 

ك�سعوديني بانتمائنا لهذا الوطن ونعتز بتوحدنا 

حتت رايته اخل�سراء. فهذا اليوم هو يوم عزيز 

اململكة حتت قيادة  علينا جميعا حيث توحدت 

اآل  املغفور له امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

�سعود

املجد  م��ن  ع��اًم��ا   ٩١ ال��ذك��رى متثل  وه���ذه 

�سعار  والتي حتمل  وال�سام  وال�سلم  واالزده��ار 

علمنا  ي��ظ��ل  اأن  اهلل  ف��ن��دع��و  دار«  ل��ن��ا  »ه���ي 

االأخ�سر عاليا خفاقا يعك�س لنا ما�سينا االأ�سيل 

احلرمني  خادم  �سيدي  قيادة  حتت  الزاهر  وم�ستقبلنا  امل�سرق  وحا�سرنا 

ال�سمو  االأمني �ساحب  امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده  ال�سريفني 

امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز حفظهما اهلل ووفقهما ملا فيه 

خري اململكة وال�سعب ال�سعودي. كل عام وال�سعب ال�سعودي بخري كل عام 

وقلوبنا تنب�س باالنتماء واالعتزاز لهذ الوطن كل عام ووطننا دائما يف تقدم 

وازدهار  كل عام وكلنا فداء لرتابه الغايل. دمت لنا يا �سعودية دمتي لنا 

وطنا لاأمن واالأمان يا مهد اال�سام وقبلة امل�سلمني.

تنمية  لربنامج  العهد  ويل  �سيدي  اط��اق  مع   ٩١ ال  الذكرى  وتتزامن 

باملواطن  الر�سيدة  حكومتنا  اهتمام  مدى  متثل  والتي  الب�سرية  القدرات 

ال�سعودي لتنمية قدراته وتدعيم ثقافته باالبداع وتاأهيله للمناف�سة يف �سوق 

العمل املحلي والدويل. وهذا يدعونا جميعا للفخر واالعتزاز بانتمائنا لهذا 

الوطن الغايل. دمت يا وطني يف قلوبنا وعقولنا ما حيينا.

اأ.د. زيد بن عبداهلل ال عثمان

عميد كلية العلوم

فخورين مبا حققه الوطن

يتزامن يومنا الوطني العزيز هذا العام مع بداية العام اجلامعي والعودة 

احل�سورية االآمنة مع تطبيق االإجراءات االحرتازية �سائلني اهلل عز وجل اأن 

يكون عاما مفعما بالنجاح والتاألق على كافة االأ�سعدة.

فخورين مبا حققه الوطن من منو وتطور واإجناز ي�سل اإىل القمة ب�سريا 

وتنمويا �سهد به العامل اأجمع.

تعامل قطاعات وطننا باحرتافية مع اجلائحة كان حمل ثناء واإعجاب 

ب�سحة  املعنية  االأممية  املنظمات  اأو  احلكومات  من  �سواء  عاملي  وتقدير 

و�سامة االإن�سان. نباهي بك يا وطن العز واملجد ونرفع هاماتنا اعتزازا 

مبا و�سلت اإليه اململكة العربية ال�سعودية من تقدم وح�سور اإقليمي وعاملي.

نعم اإنها »لنا دار« وللعامل اأجمع مكان ا�ستقرار واأمان

يف ظل حكومتنا الر�سيدة اأيدها اهلل وحفظها

د. �سفية بنت اإبراهيم العبدالكرمي

وكيلة ق�سم االإعام

٩١ عامًا من العطاء والوفاء 

ن��ح��ت��ف��ي ج��م��ي��ع��اً ب��ح��ل��ول ي��وم��ن��ا ال��وط��ن��ي 

ال�سعودية  العربية  للمملكة  والت�سعون  الواحد 

خا�سها  التي  التاريخية  امللحمة  م�ستذكرين   ،

بقيادة  التوحيد  راي��ة  حت��ت  واالآب����اء  االأج����داد 

بن  عبدالعزيز  امللك  وموحدها  اململكة  موؤ�س�س 

اليوم  ثراه«. ففي هذا  عبدالرحمن »طيب اهلل 

ال�سمل  ومل  الباد  املوؤ�س�س  امللك  وحد  املبارك 

ومنهجها  االإ�سام  اأ�سا�سها  قوية  دول��ًة  و�سنع 

عند  اهلل  رحمه  يتوقف  ومل  وال�سنة.  ال��ق��ران 

هذا احلد بل ر�سم مبادئها ال�سامية وم�ستقبلها 

امل�سرق نحو التنمية والبناء ، وتبعه بعد ذلك اأبناءه ملوك اململكة على هذا 

وهويتنا   ، االإ�سامية  وعقيدتنا   ، العربية  اأ�سالتنا  بني  جمع  الذي  النهج 

والعزم  التطور واالزده��ار. ويف عهد ملك احلزم  ، و�سغفنا نحو  الثقافية 

اململكة  �سهدت   ، عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

نقلة نوعية وغري م�سبوقة على كافة االأ�سعدة ، حيث اأ�سبح للملكة روؤية 

وا�سحة ر�سم مفا�سلها ويل العهد   حممد بن �سلمان -حفظه اهلل- الذي 

فقد  باحل�سبان.  تكن  مل  و�سريعة  ا�ستثنائية  اجن��ازات  يحقق  اأن  ا�ستطاع 

الناجت  موؤ�سرات  ورفع   ، االقت�ساد  مب�ساعفة  اأجمع  العامل  �سموه  فاجئ 

العمل  املراأة يف �سوق  ،  ومكن دور  النفطي الأعلى م�ستوياته  املحلي غري 

، واأعاد هيكلة �سندوق اال�ستثمارات العامة حتى اأ�سبح من اأكرب �سناديق 

اجلامعات  تلقت  فقد   ، العلمي  املجال  يف  اأم��ا  بالعامل.  ال�سيادية  ال��روة 

ال�سريفني وويل عهده  لدن خادم احلرمني  من  ا�ستثنائياً  ال�سعودية دعماً 

االأمني وذلك الإميانهم وثقتهم باأهمية موؤ�س�سات التعليم العايل ب�سكل عام 

وجامعة امللك �سعود ب�سكل خا�س يف نه�سة وازدهار اململكة. فاإختيار �سمو 

ويل العهد جلامعة امللك �سعود لتكون يف مقدمة اجلامعات العاملية اأعطى 

اإ�سارة وا�سحة على متانة وقوة الثقة التي يوليها والة االمر -حفظهم اهلل- 

لهذا ال�سرح العلمي العظيم الذي رفع اأعمدته زماء لنا �سابقون ويكمل 

م�سريتهم قادة عازمون على حمل راية العلم والتعليم مب�ساندة اأع�ساء هيئة 

امل�ستقبل.  قادة  بناء  ودورهم  يف  مل�سوؤولياتهم  ومدركون  متميزون  تدري�س 

اإن هذه الثقة الكرمية مل تزدنا فقط اعتزازاً وفخراً واإنتماًء لهذا الوطن 

الغايل بل رفعت �سقف طموحاتنا وم�سوؤولياتنا جتاهه مانقدمه من خدمة 

لطاب وطالبات هذا الوطن املعطاء ورفع ا�سم اململكة باملحافل الدولية يف 

كافة جماالتنا البحثية ، والتعليمية ، وخدمة املجتمع.  ويف النهاية، يحق 

لنا اأن ن�سعد جميعاً يف هذا اليوم ال�سعودي باإمتياز ، واأن نتبادل التهاين 

والتربيكات لبع�سنا البع�س �سائلني املوىل عز وجل اأن يحفظ بادنا ووالة 

بلد  التوحيد يف  راية  اجنازاتنا حتت  ت�ستمر  واأن   ، الكرمي  و�سعبنا  اأمرنا 

العطاء والوفاء.

اأ.د. طارق بن علي ال�ساحلي

عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين 

باملحبة واالإخل�س نبارك

ونحتفل بيومنا الوطني الـ 91

نبارك  وال��ط��اع��ة  واالإخ���ا����س  املحبة  بكل 

وحمبيه  ومواطنيه  بقياداته  املعطاء  لوطننا 

باليوم الوطني ال� 91 �سائلني املوىل الكرمي اأن 

يدمي علينا ف�سله، ويحفظ لنا وطننا مبقدراته 

قائد  وف��خ��ره يف ظ��ل  ي��دمي عزته  واأن  واأم��ن��ه، 

امل�سرية مليكنا املفدى خادم احلرمني ال�سريفني 

و�سمو ويل عهده الكرمي.

مبا  اأن���وه  اأن  العجالة  ه��ذه  يف  ي�سرين  كما 

ن�ساهده من تطور وتقدم يف كافة املجاالت، وال 

نن�سى من ذلك ما يوليه قائد امل�سرية من تطوير 

وتر�سيد الأعمال القطاع الزراعي والبيئي وما لهذا القطاع من دور يف اأمن 

الوطن ا�سرتاتيجيا وخا�سة توفري الغذاء ال�سحي بالكمية والنوعية بف�سل 

اهلل يف كل وقت. وقد اأثبت القطاع الزراعي جناحه طيلة فرتة جائحة كورونا 

الوطن  قيادات  طموح  الزراعية.  وال�سلع  املحا�سيل  كافة  توفر  من خال 

ال�سعودية   « الكرمية  العهد عن مبادرته  اأعلن �سمو ويل  يتوقف، حيث  ال 

اخل�سراء » ومبادرة »ال�سرق االأو�سط االأخ�سر«، يف 14 �سعبان 1442ه�. 

هذه اخلطوة املباركة �سرت�سم بدون �سك وجها جديدا للبيئة الوطنية وبيئة 

املنطقة ال�سرق اأو�سطية، مما �سينعك�س بحول اهلل اإيجابا على حماية البيئة 

واالأر�س والطبيعة من الت�سحر واجلفاف وحت�سينها لتكون نظيفة و�سحية 

مليون   40 تاأهيل  على  �ستعمل  املبادرة  واال�ستثمار. هذه  لل�سكنى  وجاذبة 

هكتار من االأرا�سي املتدهورة وبالتايل تقليل االنبعاثات الكربونية ب�سبب 

اإنتاج النفط باأكر من %60. جامعة امللك �سعود مل تكن بعيدة عن توجيهات 

وطموحات القيادة الكرمية، فقد �ساهمت بفاعلية وال زالت بتخريج الكوادر 

املوؤهلة وتقدمي الدرا�سات واال�ست�سارات وتنفيذ امل�سروعات يف كل جماالت 

التنمية واأخ�س هنا القطاع الزراعي والبيئي. وقد تقدمت اجلامعة باإن�ساء 

كر�سي بحثي مب�سمى ال�سعودية اخل�سراء ويقوم عليه باحثون متمكنون ذوو 

بكلية  النباتي  الغطاء  وتنمية  واملراعي  الت�سجري  عالية يف جماالت  خربة 

علوم االأغذية والزراعة.

د.نا�سر بن عبدالرحمن ال�سحيباين

عميد كلية علوم االأغذية والزراعة
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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

روؤى ال�شليم- وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  - ف/ 4673479

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

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 / 8058529

resalah2@ksu.edu.sa
�شارة  احلمدان
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م�سرية عطاء م�ستمرة بوترية 

مت�ساعدة..

الثالث والع�سرون من �سبتمرب يوم را�سخ يف 

ذهن كل من يعي�ض على هذه الأر�ــض الطاهرة 

وتالحم  لوحدة  وتخليد  دللت  من  يحمله  ملا 

اململكة قيادة و�سعًبا. فهو ذكرى توحيد اململكة 

اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  يد  على 

�سعود طيب اهلل ثراه يوم اأعلن تاأ�سي�ض اململكة 

العربية ال�سعودية عام 1351هـ 1932م . واليوم 

بني  وت�سدرها  اململكة  كعب  علو  ن�سهد  نحن 

دول العامل يف �ستى الأ�سعدة. فم�سرية العطاء 

بالوطن  نه�ست  مت�ساعدة  بــوتــرية  م�ستمرة 

واملواطن. واأ�سبح ال�سعودي يفاخر كلما اأ�سار العامل لوطننا بالبنان، واأ�ساد 

بكل خطوة يحتذى بها، وخري �ساهد على ذلك ما �سربت به اململكة للعامل 

املواطن  الهمم ل�سحة  الت�سدي جلائحة كورونا وا�ستنها�ض  خري مثال يف 

واملقيم على حد �سواء. 

اأرفع يف يوم الوطن اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات ملقام مولي خادم 

لوطنه  القائد  اهلل  اأيــده  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ال�سمو  �ساحب  الأمــني  عهده  ويل  �سمو  ل�سيدي  واأبــارك  ل�سعبه.  والوالد 

والنظرة  املجدد  الفكر  �ساحب  اهلل  اأيده  �سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي 

اأبهى  لتعي�ض مملكتنا احلبيبة  الراية  كالنور وحامل  البازغ  والأمل  الثاقبة 

الطموحات  وحتقيق  والزدهــار  التنمية  م�سرية  بتوا�سل  �سورها  واأزهــى 

يف  لل�سدارة  الغايل  وطننا  دفعت  التي  وامل�ساهمات  الــربامــج  وتطبيق 

�ستى  الــدول يف  طليعة  اململكة يف  اأن جند  فخرنا  دواعــي  فمن  املنطقة. 

املجالت وي�سهد لها حقيقة الإجنازات. ول يفوتني يف هذه املنا�سبة تهنئة 

زمالئي من�سوبي اجلامعة واأبانئي الطلبة الذين يحملون طموحا يعانق عنان 

ال�سماء. واأو�سيهم مبتابعة م�سرية بناء الوطن وذلك ببذل املزيد من اجلهد 

والتفاين خلدمة هذا الوطن الذي قدم لنا الكثري. 

حفظ اهلل هذا الوطن العزيز و�سعبه الويف.

اأ.د. اأو�ض بن اإبراهيم ال�سم�سان

عميد كلية ال�سيدلة

اليوم الوطني ... وطموحات

روؤية اململكة 2030م

لنا  �سطرت  عظيمة  منا�سبة  الوطني  اليوم 

منهجاً  واأ�سبح  به  ونفتخر  نعتز  جميداً  تاريخاً 

و�سربهم  الأجـــــداد  �سجاعة  ــاول  ــن ت يــدر�ــض، 

وت�سحياتهم ومثابرتهم، وحكمة القائد املوؤ�س�ض 

ال  عبدالعزيز  امللك  الوطن  هــذا  اأ�س�ض  التي 

�سعود طيب اهلل ثراه؛ حيث قدم لنا هذا التاريخ 

درو�ساً يف الت�سحية واملثابرة واجلهد والجتهاد؛ 

والنت�سارات  والطموحات  الكبرية  فــالأحــالم 

بال�سجاعة  يتحلون  عظماء  رجــال  اإىل  حتتاج 

الوطن  باأهمية  الرا�سخة  والعقيدة  واملــثــابــرة 

وميتلكون قيم حب الوطن والنتماء اإليه.

والوطن يحتاج دائماً اإىل عظماء يقدمون الت�سحية واملثابرة فاإن عا�ض 

العربية  اململكة  توحيد  حتقيق  يف  والت�سحية  واملثابرة  بالبذل  اأجــدادنــا 

ال�سعودية فاإن اأبنائنا وبناتنا لبد اأن يعي�سوا لبناء هذا الوطن وذلك بالبذل 

واجلهد والت�سحيات ليكملوا ما بذله الأجداد. اإن الوطن يف عامه )91( 

املتقدمة  الــدول  م�ساف  اإىل  ينقلنا  وطموح  متميز  وطٍن  بناء  اإىل  ي�سعى 

ويناف�ض الدول العظمى وذلك عرب روؤيته 2030م التي حتظى بدعم ورعاية 

الأمري  ويقودها  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

اململكة  عليها  تراهن  �سخمة  م�ساريع  تعك�ض  والتي  اهلل،  حفظهم  الدفاع 

مثل م�ساريع البحر الأحمر ونيوم، وذا لين، ومبادرة ال�سعودية اخل�سراء، 

ومرتو الريا�ض، والربنامج الوطني للطاقة املتجددة، و غريها من املبادرات 

وامل�ساريع والربامج العديدة التي تهدف اإىل دعم جمالت التنمية الوطنية 

فرحة  لي�ض جمرد  الوطني  اليوم  ال�سعودية.   العربية  اململكة  ال�ساملة يف 

والإ�سرار  العزم  فيه  يتجدد  يوم  هو  بل  اليوم  ذلك  بنهاية  ينتهي  موؤقتة 

واملثابرة لبناء خيوط النتماء لل�سعودّية وق�ساياها الوطنّية املختلفة والعمل 

وج�سمية  عديدة  حتديات  اأن  ل�سيما  الوطن،  رفعة  يف  امل�ستمر  الــدوؤوب 

كوفيد  من جائحة  اليوم  العامل  ي�سهده  ما  مثل  الأيــام  الوطن هذه  تواجه 

الوطن  وحب  والعزمية  بالإ�سرار  ولكن  تقدمنا،  توقف  اأن  تريد  19التي 
والنتماء اإليه �سوف ننجح يف التغلب على جميع التحديات. اللهم اأنا ن�ساألك 

اأن حتفظ بالدنا الغالية من الأمرا�ض والأوبئة ومن كل �سوء واأن تدمي علينا 

نعمة الأمن والأمان. 

اأ.د.عثمان بن حممد املنيع 

عميد كلية الرتبية

وطني اأمن واأمان ورخاء 

 91 ال�سعودي  الوطني  باليوم  جميًعا  نحتفي 

دار«، وهو احتفاًء بذكرى  لنا  حتت �سعار »هي 

راية  حتت  ال�سعودية  العربية  اململكة  تاأ�سي�ض 

علينا  العزيز  اليوم  هذا  ذكرى  وياأتي  التوحيد. 

خادم  من  كبري  واهتمام  رعاية  ظل  يف  جميعاً 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 

اآل �سعود، وجد واجتهاد وعمل م�ستمر لتحقيق 

روؤية اململكة 2030 بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز، وهو ما 

اأثمر بف�سل اهلل وتوفيقه عن اإجنازات كبرية على امل�ستوى املحلي والعاملي 

ي�ست�سعر بها القا�سي والداين، فكل من يحيا على هذه الأر�ض املباركة ينعم 

بالأمن والأمان والرخاء، تلك النعم التي علينا جميعاً �سكر اهلل تعاىل عليها، 

ثم �سكر ولة الأمر والدعاء لهم اأن ي�سدد اهلل خطاهم، واأن يحفظ اململكة 

العربية ال�سعودية، ويوفق م�ساعيها ل�سمو وطننا الغايل وعزته ومتكينه. 

د. مبارك بن هادي القحطاين

عميد عمادة التطوير واجلودة

تاأ�سي�س جمتمع املعرفة

يف �سوء روؤية املوؤ�س�س

كيانه  اأ�س�ض  وبناء  توحيد  يوم  الوطني  اليوم 

اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  و�سيا�سته 

�سعود ول ميكن اأن يتحقق البناء بدون التوحيد 

جميع  البناء  وي�سمل  متداخلتان  وتعتربكلمتان 

والإجتماعية  والإقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلوانب 

الأجــزاء  توحيد  بعد  البناء  وحتقق  والعلمية. 

امل�ستقرة حتت مظلة  واملتباعدة وغري  املتنافرة 

واحدة يحكمها د�ستور واحد م�ستمد من الكتاب 

ج�سداً  اأ�سبحت  حيث  املطهرة  وال�سنة  الكرمي 

واحـــداً وروحـــاً واحـــدة متثل قــوة اأمـــام العامل 

وينظر اإىل اأهمية هذا الكيان الذي ميثل مركز العامل الروحي للم�سلمني  

وكذلك م�سدراً لإمدادات الطاقة، وموقعها ال�سرتاتيجي املتميز.  

اجلدير بالذكر باأن العامل تتحدث عن تكوين جمتمع املعرفة الذي يعترب 

الإن�سان املكون الأ�سا�ض فيه، ويعترب راأ�ض املال الب�سري العن�سر الرئي�سي 

واملوجه للتنمية يف جميع املجالت وتتناف�ض دول العامل على كيفية تكوينه 

وا�ستقطابه. ويف بالدنا مل يكن تاأ�سي�ض جمتمع املعرفة من وليد ال�سدفة، 

اأبرز اعمال املوؤ�س�ض امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه حيث  واإمنا كان من 

اأمر يف توطني البادية يف الهجر التي بلغ عددها الع�سرات يف هذه االبالد 

يف  باخلرباء  وال�ستعانة  والتعليم.  ال�ستقرار  لغر�ض  الأطــراف  املرتامية 

على  يقت�سر  ل  البناء  لأن  العامل  لــدول  البتعاث  وتعزيز  التعليم  جمال 

اجلوانب املادية فقط واإمنا يجب الرتكيز على العن�سر الب�سري الذي يعترب 

م�سدر املعرفة وهذا تطبيقاً لأول اآية نزلت على الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم. وكذلك يف �سوء الآيات التي تركز وتوؤكد على اأهمية التفكري ودوره 

يف جميع جوانب احلياة. وا�ستمر ملوك هذه البالد على ال�ستمرار يف ما 

الوقت  يف  ن�ساهده  وما  املعرفة،  ملجتمع  وتعزيز  دعم  من  املوؤ�س�ض  ر�سمه 

احلا�سر من التطور روؤية 2030 لدعم جميع املجالت.

د. �سالح حممد العطيوي

ع�سو هئية التدري�ض - ق�سم تقنيات التعليم  

ت�سعة عقود من العزة والإجناز

العقد  العزيزة  ر�سالة اجلامعة تدخل بالدنا  العدد من  مع �سدور هذا 

العا�سر من عمرها املديد باإذن اهلل، ول اأعلم كيف قدحت يف ذهني املقارنة 

بني احلالة الطبية لإن�سان يف هذا العمر واحلالة الطبية لبالدنا العزيزة 

التي تعرب عنها احلالة التنموية.

متعباً  يبدو  الأول  فالكيان  تباين،  اأميا  متباينة  للكيانني  الطبية  احلالة 

اأنهكت قواه تعاقب الليل والنهار مبا حتمله من هموم ومهمات، اأما الكيان 

الثاين »بلدنا العزيز« فيقف �سامخ البنيان يتدثر 

بقيم الإ�سالم اخلالدة التي �سكلت اأ�سا�ض بنيانه 

يوكدها  املبطلني؛  كيد احلاقدين ودعوات  رغم 

ومنا�سبة،  حمفل  كل  يف  بالدنا  يف  الأمــر  ولة 

حياتهم  مظاهر  يف  الأبــي  �سعبها  عنها  ويعرب 

اليومية. ومع جتدد هذه املنا�سبة كل عام حتيا 

معطاء  لوطن  ووفائهم  اجلميع  بحب  النفو�ض 

وقيادة حكيمة، وفاء ل يكدره حمدث اأو حادث 

بل اجلميع يعرب عنه بوقفة �ساخمة يراجع فيها 

�سمن  م�سوؤوليات  من  حتمله  ومــا  اأداه  قد  ما 

منظومة الوطن املتكاملة؛ رداً جلميل الوطن وقادته الذين و�سعوا خطط 

التنمية واأعمال التطوير يف خدمته ووفروا له �سبل العزة والتمكني والأمن 

وال�ستدامة رغم ال�سري يف حميط جلي اأمواجه عاتية.

فهنيئاً لنا بكيان متجدد ورا�سخ يزداد قوة ومنعة مع الزمن واإىل املزيد 

منه باإذن اهلل.

د. مفلح ال�سغيرثي

املدير التنفيذي لدار جامعة امللك �سعود للن�سر

حب الوطن �سغاف قلوبنا جميعًا

 23 املوافق  ال�سعودية يوم17 جمادى الأوىل  العربية  اململكة  مت توحيد 

باإ�سدار  العزيز  امللك عبد  قام  اليوم  1351هـ. يف هذا  �سبتمرب من عام 

مر�سوم ملكي رقم 2716 لتوحيد اململكة وحتويل ا�سم الدولة من مملكة 

اململكة  ال�سعودية وحتتفل  العربية  اململكة  اإىل  وملحقاتها  احلجاز، وجند 

العربية ال�سعودية به يف كل عام ويعترب اجازة ر�سمية.

 اأت�سائل يف كل �سنة قبل الحتفال باليوم الوطني هل النتماء للوطن هو 

انت�سار الأعالم اخل�سراء التي ترفرف بكلمة التوحيد؟ هل النتماء للوطن 

هو التو�سح بالأخ�سر؟  اأعتقد اأن املواطنة والنتماء للوطن ي�سمل كلما �سبق 

بالإ�سافة اإىل مواقف ل ميكن ح�سرها: جنود يخدمون احلجاج بطريقه ل 

ميكن تخيلها...  مواطنه وانتماء... متطوعني ومتطوعات يخدمون احلجاج 

باجلنوب  اجلبهة  على  جنود  وانتماء...  مواطنه   ... ال�سحة  وزارة  ويف 

وموظفات  موظفني  وانتماء...   مواطنه  اأمانه...  بكل  حدودنا  يحفظون 

باأمانة.... مواطنة وانتماء... �سباب يحلمون بعمل يرفع من ا�سم  يعملون 

وطنهم يف كل مكان.... مواطنة وانتماء...  اأتذكر عندما كنت اأق�سي التفرغ 

العلمي بكندا عام 2007 ...قال يل اأحد الأ�ساتذة العرب املهاجرين ملاذا ل 

تهاجري وتقدمي للح�سول على اجلن�سية الكندية و�ساأدعمك بتزكية!!! كان 

العر�ض مغريا ولكني قلت له اين اأف�سل العي�ض يف خيمة يف �سحراء وطني 

خري من ق�سر يف اخلارج. 

اأمان،  واحة  الوطن  اأن  ندرك  القلوب  �سغاف  الوطن  عندما ميلك حب 

حتى لو كانت �سحراء قاحلة. اإن ثروتنا احلقيقية لي�ست يف البرتول فقط 

اأبنائنا وبناتنا وهمتهم التي تتجاوز  وامنا باإمياننا بديننا وانتمائنا وجهود 

جبال طويق.

اأ.د. ليلى عبد الكرمي اجلهيمان 

ق�سم الكيمياء
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يوم الوطن .. م�شاعر فخر و اعتزاز

الوطني  الــيــوم  بــذكــرى  نحتفل  عــام  كــل  يف 

اأذهاننا  اإىل  لتعيد  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

بن  عبدالعزيز  امللك  لتوحيد  املباركة  الذكرى 

 – ثــراه  اهلل  طيب   – �سعود  اآل  عبدالرحمن 

لوطننا العزيز.

ففي هذه الأيام يعي�ش وطننا احتفال وا�سعاً 

م�ساعر  املواطنون  فيها  يت�سارك  عامة  وفرحًة 

العتزاز والفخر مبنا�سبة خالدة ووقفة �سموخ 

للت�سحيات واجلهود التي رافقت م�سرية توحيد 

هذا الوطن العزيز. حيث يعود ما نحن به اليوم 

من نعمه وتقدم وازدهار ورفاهية وا�ستقرار اإىل املوؤ�س�ش امللك عبدالعزيز 

قليلة يف  �سنوات  �ساهموا يف  الذين  امللوك  واأبــنــاءه   – ثــراه  اهلل  طيب   –
قفزات هائلة جعلت مملكتنا يف �سدارة الدول املتقدمة والدول التي ي�سار 

لها بالبنان.

املواطن  و�سعت  حكيمة  قيادة  رزقنا  اأن  املنا�سبة  هذه  يف  اهلل  نحمد 

ال�سعودي يف اأعلى اأولوياتها اإميان منها باأن الهتمام باملواطن �سبب تقدم 

ال�سعوب ورفعتها. وهو الأمر الذي يحتم علينا تعريف الأجيال النا�سئة. 

ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل ان تدوم علينا نعمة هذا الكيان ال�سامخ الذي 

اأنعم علينا بالنتماء اإليه و هياأ له زيادة يف النعمة قيادة ر�سيدة �سارت و 

ت�سري به اإىل بر الأمان.

ي�سرين وي�سرفني ان اأرفع اأ�سمى اآياآت التهنئة والتربيكات اىل مقام خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود وويل عهده الأمني 

الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود _ حفظهم اهلل _  ورعاهم واإىل كافة 

ال�سعب ال�سعودي النبيل و املقيمني معنا على ثرى هذا الوطن الطاهر . 

د. مي بنت حممد الرا�سد

عميد كلية التمري�ش

اليوم الوطني91 قيادة

حكيمة وروؤية ثاقبة

اأجدها فر�سة �سانحة مبنا�سبة اليوم الوطني 91 ململكتنا الأبية لأتقّدم 

امللك  ال�سريفني  ملقام خادم احلرمني  التربيكات  و�سادق  التهاين  بخال�ش 

بن  �سلمان  بن  الأمري حممد  الأمني  ولويّل عهده  العزيز،  بن عبد  �سلمان 

العون  لهما  القدير  املوىل  �سائلة   ،2030 اململكة  روؤية  اب  َعــرَّ عبدالعزيز 

والتوفيق وال�سداد والن�سر املوؤزرعلى كل من يحمل �سراً لهذا الوطن املعطاء 

الذي عّم خريه جميع اأنحاء الدنيا .

العديد من  �سلمان  امللك  مبايعة  ال�سعودية منذ  العربية  اململكة  �سهدت 

الوطن،  بناء  يف  �ساهمت  التي  القطاعات  خمتلف  يف  املتنوعة  املنجزات 

وخدمة املواطن. ولعل من املفيد يف هذه املنا�سبة الوطنية ال�سنوية اأن ن�سطر 

اليوم  90 وحتى  الوطني  اليوم  اململكة منذ  التي حققتها  الإجنــازات  اأبرز 

اإجنازات على خمتلف  اأي يف بحر عامنا الذي م�سى. وتلك   91 الوطني 

الأ�سعدة حيث تعزز وجود اململكة وح�سورها الفاعل يف املحافل الدولية 

، ويف �سناعة القرار العاملي، ووا�سلت اململكة نهجها يف تطوير العالقات 

مع كافة الدول، وذلك من خالل توقيع التفاقيات ومذكرات التفاهم مع 

كثري منها يف ال�سرق والغرب ، اإ�سافة اإىل الزيارات املتبادلة وبلدان كثرية، 

تلك الزيارات التي عك�ست ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة ودورها يف حفظ 

ال�سالم والأمن الدوليني ، انطالًقا من تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف.

ويف اإطار الأعمال الإن�سانية كانت اململكة �سبَّاقة يف مّد يد العون لنجدة 

اأ�سقائها واأ�سدقائها يف كل اأنحاء العامل يف اأوقات الكوارث التي تلّم بهم ، 

اإدراًكا من م�سوؤولياتها نحو املجتمع الدويل. ومن ذلك دعم مبادرة منظمة 

التعاون الإ�سالمي لتوفري اللقاحات للدول الأقّل منوا بـ 20 مليون ريال. 

وعلى ال�سعيد املحلي اأود الرتكيز على روؤية الوطن الطموحة، وما اأولته 

�سركة عاملية وحملية   150 ا�ست�سافة  القت�سادية احلكيمة من  �سيا�ستها 

يف قطاع الت�سميم والبناء للتعرف اإىل تلك الروؤية. وما اأعلنه عراب تلك 

الروؤية من مبادرة ال�سعودية اخل�سراء ومبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر . 

ويف املجال التقني �سهدت اململكة تقدما ملحوظا يذكر لها وت�سكر عليه 

عوا�سم  كاأذكى  اخلام�ش  املركز  نالت  الريا�ش  مدينة  اأن  القول  ويكفيها 

الذي  2020م،  للعام  الذكية  للمدن   IMD موؤ�سر  الع�سرين يف  جمموعة 

يُ�سدره املعهد الدويل للتنمية الإدارية.

اأما يف ميدان الثقافة واأن�سطتها فقد اأ�سبح لدينا يف اململكة » 11« هيئة 

ثقافية تتوىل احلراك الثقايف يف اململكة، واإدارة القطاع الثقايف مبختلف 

جتري  الــذي  للكتاب  الــدويل  املعر�ش  ذلك  ومن  واجتاهاته،  تخ�س�ساته 

ال�ستعدادات لفتتاحه يف اأكتوبر القادم اإن �ساء اهلل .

 ويف ال�سياحة حققت اململكة قفزات يف هذا الباب غري م�سبوقة حتى 

اإن منظمة ال�سياحة العاملية اأطلقت ا�سم العال على »اإطار رئي�سي للتنمية 

ال�سياحية ال�ساملة للمجتمعات املحلية« ، وذلك يف اجتماع وزراء ال�سياحة 

فريو�ش  جائحة  اأحدثتها  التي  التحديات  ملواجهة  الع�سرين،  ملجموعة 

»كورونا« ودعم جهود اإعادة اإحياء قطاع ال�سفر وال�سياحة.

حفظه  اأما يف جمال متكني املراأة فقد اأكد خادم احلرمني ال�سريفني– 

اأن رئا�سة اململكة  اهلل –يف كلمته يف ختام )جمموعة توا�سل املراأة 20 ( 

املتعلقة  ال�سيا�سات  مبناق�سة  خا�ساً  اهتماماً  اأولــت  الع�سرين  ملجموعة 

باملراأة، وذلك من خالل اجتماعات جمموعات العمل والجتماعات الوزارية 

القرار من خالل  املراأة يف �سنع  املختلفة، واحلر�ش على �سمان م�ساركة 

م�ساركة تو�سيات جمموعة توا�سل املراأة 20 يف تلك الجتماعات.

وقد ح�سلت اململكة على جائزة عاملية لتمكني املراأة من الحتاد الدويل 

 ،2020 لعام  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  قطاع  يف   )ITU( لالت�سالت 

والذي يعك�ش دعم القيادة الر�سيدة لدور املراأة يف كافة املجالت ، مبا يف 

ذلك التعليم الذي عملت الوزارة املخت�سة به على رفع ن�سبة اإ�سناد تدري�ش 

البنني يف مرحلة الطفولة املبكرة للمعلمات اإىل 45 % لت�سمل جميع مناطق 

وحمافظات اململكة. 

اأما هيئة الأزياء وهي الهيئة املخت�سة ب�سوؤون الأزياء واملحافظة عليها 

وتطويرها والرتقاء بها  فقد اأطلقت برنامج »�سمو« لتاأهيل قياديات الأزياء 

ال�سعوديات، وهو برنامج طموح يوؤمل له اأن ي�سنع قيادات ن�سائية ياأخذن 

على عواتقهن الرتقاء بالأزياء ال�سعودية مع املوائمة بني الأ�سالة واملعا�سرة 

.

»دمية  وكانت   ، الرقمي  التعاون  منظمة  برئا�سة  اململكة  حظيت  كما 

اليحيى« اأول امراأة �سعودية ت�سبح اأميًنا عاًما ملنظمة دولية »منظمة التعاون 

الرقمي«.

الأوروبي  الأوملبياد  اأربع جوائز عاملية يف  اململكة  كما ح�سدت طالبات 

للريا�سيات للبنات الذي اأقيم عن بُعد يف جورجيا .

حفظ اهلل اململكة العربية ال�سعودية وحفظ قيادتها و�سعبها من ح�سد 

احلا�سدين وكيد الكائدين، وكل يوم وطني واجلميع بخري و�سحة وعافية 

و�سالمة و�سعادة ورخاء.  

اأ.د. اإلهام بنت اأحمد البابطني

اأ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي

التعليم وتعزيز قدرات املواطن ال�شعودي

ميثل التعليم قلب الهتمام للدول التي تعطي اأولوياتها لالهتمام بتعزيز 

الهتمام على  وينعك�ش هذا  قدرات مواطنيها. 

خططها  يف  بالتعليم  عناية  مــن  تــر�ــســده  مــا 

يف  للتعليم  تخ�س�سه  ومـــا  ال�ــســرتاتــيــجــيــة، 

م�سروعات  من  عنهما  ينبثق  ومــا  ميزانيتها، 

العربية  اململكة  لهتمام  واملتتبع  تطويرية. 

ال�سعودية بالتعليم منذ ن�ساأتها على يد املوؤ�س�ش 

ع�سرنا  وحتى  اهلل-،  -رحمه  عبدالعزيز  امللك 

ال�سريفني  احلــرمــني  خــــادم  بــقــيــادة  احلــــايل 

الأمني  عهد  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

اأولوية  واعتباره  بالتعليم  الهتمام  هذا  بجالء  �سيلحظ  اهلل-؛  -حفظهما 

التعليم مت�سرب يف  اأن  اأن املتاأمل بروؤية اململكة 2030؛ يجد  وطنية. كما 

جميع حماورها واأهدافها مبختلف امل�ستويات، وميثل رافدا وجزءا اأ�سيال 

يف جميع براجمها.

القدرات  تنمية  برنامج  اهلل-  -حفظه  العهد  ويل  �سمو  اإطــالق  وياأتي 

الب�سرية، والذي يعد اأحد اأهم برامج حتقيق روؤية اململكة 2030، متزامنا 

مع اليوم الوطني الواحد والت�سعني، ليوؤكد جمددا اأن املواطن ال�سعودي يقع 

يف هرم اأولويات الدولة. ويهدف الربنامج لتعزيز تناف�سية املواطن ال�سعودي 

للم�ستقبل،  لال�ستعداد  قدراته  تطوير  خــالل  من  وذلــك  وعامليا،  حمليا 

املهارات  وال�سلوكيات،  )القيم  هــي:  رئي�سة  مكونات  اأربــعــة  با�ستهداف 

الأ�سا�سية، مهارات امل�ستقبل، املعارف(، تتكامل فيما بينها لت�سهم يف تعزيز 

م�ستهدفات  الربنامج  حدد  وقد  للم�ستقبل.  ال�سعودي  املواطن  جاهزية 

طموحة ترقى باملواطن ال�سعودي نحو مزيد من التميز والإبداع.

وقيادته  للوطن  الولء  من  را�سخ  اعتقاد  على  تقوم  احلقة  املواطنة  اإن 

ومقدراته، وتنعك�ش على �سلوك ر�سيد ومتوا�سل خلدمة الوطن والذود عنه. 

وميكن اأن يتحقق ذلك كله من خالل مواطنة واعية حتول ال�سعور والإدراك 

الوجداين للفرد اإىل �سلوك وممار�سة ر�سيدة قائمة على املعرفة واملهارة، 

من اأجل اتخاذ قرارات م�سوؤولة و�سائبة ت�سهم يف بناء الوطن ورفعته من 

جهة، وحتقق جودة احلياة جلميع املواطنني من جهة اأخرى. وهذا ما ركزت 

�سرائح  جميع  با�ستهداف  الب�سرية  القدرات  تعزيز  برنامج  مكونات  عليه 

اإتاحة فر�ش  اإىل  املجتمع، ليمثل رحلة م�ستمرة تبداأ من الطفولة املبكرة 

التعلم مدى احلياة للجميع. وهو ما نوؤمن اأننا �سرناه واقعا معا�سا يف ظل 

روؤية اململكة 2030.

حفظ اهلل وطننا وقيادتنا، واأدام اهلل نعمة الأمن وال�ستقرار لهذا الوطن 

العزيز، ووفقنا اهلل جميعا خلدمته والذود عنه. واهلل ويل التوفيق،،،

اأ.د. فهد بن �سليمان ال�سايع

رئي�ش جمل�ش اإدارة اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

دمت �شعيداً ياوطني

األب�ش هندامك يا وطني يف هذا اليوم، األب�ش 

هندامك وتك�سخ فيحق لك اأن تتباهى ويحق لك 

اأن تفخر يف نف�سك ويحق لنا اأن نفخر بك. 

وهنيئاً لك يف قادتك ويف �سعبك، وهنيئاً لنا 

اأقرانك  وتباهى بني  ب�ستك  الب�ش  فيك،  جميعاً 

وطموحاتك  واعدة  الأوطان، فهممك دوماً  من 

بوجود  واأجمادك رائدًة  ال�سحب، وجمدك  فوق 

قيادتك و�سعبك . 

كل عام ووطني احلبيب بخري

ب�سحة  و�سعبه  عهده  وويل  ومليكنا  عام  كل 

وعافية واأمن واأمان و�سالمة.

د . نا�سر برج�ش بن مطلب

ع�سو اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

توحيد املوؤ�ش�س بتوحيد اخلالق

يف مثل هذا اليوم من عام 1351هـ 1932م، �سجل التاريخ مولد اململكة 

العربية ال�سعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها املوؤ�س�ش امللك عبد العزيز 

وثالثني  اثنني  مدى  –على  ثراه  اهلل  طيب   – �سعود  اآل  الرحمن  عبد  بن 

عاماً. اإن القراءة ال�سريعة للمعجزة التاريخية التي حتققت على يد امللك 

جتعلنا   – اهلل  رحمه   – الفي�سل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  املوؤ�س�ش 

املنجز  على  للحفاظ  وذلــك:  وجلية  وا�سحة  ب�سورة   لالأجيال  جن�سدها 

للمعجزة  املوؤ�س�ش  امللك  حتقيق  ق�سة  يف  يتمثل  الــذي  العظيم  التاريخي 

الكربى املتمثلة يف توحيد اأجزاء اململكة ، ومناطقها ، وقبائلها حتت راية 

التوحيد ، ويف تاأ�سي�سه للدولة احلديثة ، ويف منجزاته العديدة مثل: توطني 

والدوائر  ــوزارات  ال واإن�ساء  البعثات،  واإر�سال  التعليم،  وت�سجيع  البادية، 

احلكومية، وتو�سعة احلرمني، وخدمة بيت اهلل احلرام، وا�ستقدام ال�سركات 

للتنقيب عن البرتول، وتكريره، واإن�ساء �سبكات الطرق، و�سبكة املوا�سالت 

والت�سالت.. وغريها...وغريها من املنجزات التاريخية، واحل�سارية التي 

تدل على اإخال�ش امللك املوؤ�س�ش، وبعد نظره، و�سفاء نيته، وقوة عزميته.

توحيد  قبل  الأجــداد  ما�سي  نتذكر  حيث  هذه  الذكرى  مع  وقفة  ولنا 

و�ستات  وت�سرذم  ت�سرد  من  الأيام  تلك  وما يف  ال�سعودية.  العربية  اململكة 

اأبدلها  التي  والفرقة  واجلوع  اخلوف  اإىل  بالإ�سافة  القبائل،  بني  وتناحر 

اهلل جل �ساأنه بهذه النعم العظيمة من وحدًة واأمن وخريات ل تعد بتاتا ول 

حت�سى، والتي يح�سدنا عليها القا�سي والداين يف جميع اأنحاء املعمورة. 

اأن يتغمد املوؤ�س�ش بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح  فن�ساأل اهلل عز وجل 

جناته. فنتذكر الرمز الوطني اخلالد املوؤ�س�ش لهذا الكيان املميز والكبري 

الع�سرية  الدولة  اإىل  والتخلف  ال�سحراء  حياة  يديه  على  والذي حتولت 

املتح�سرة التي حتاكي بل تتفوق دوماً على دول ع�سرنا املتمدنة.

تاأتي هذه الذكرى لنتذكر نعمة جمع الكلمة التي حتققت بف�سل اهلل ثم 

مب�سرية التوحيد التي بداأها الإمام حممد بن �سعود يف الدولة ال�سعودية 

اآل �سعود  الرحمن  العزيز بن عبد  املوؤ�س�ش عبد  امللك  الأوىل وحتى عهد 

الــذي مل ال�ستات ووحــد اأركــان هذا الوطن، واأقامه  طيب اهلل ثــراه –   –
واخلرافات  البدع  ودح�ش  الأمة،  �سلف  اأثر  واقتفاء  وال�سنة  الكتاب  على 

والتع�سب والعن�سرية، حتى اأكمل م�سريته اأبناوؤه من بعده، و�سول اإىل عهد 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل – وويل 

عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان، حفظهما اهلل.

اأن يذكر هذا اليوم  حري بكل مواطن ومقيم على هذه الأر�ش الطيبة 

املبارك بكل فخر واعتزاز، واأن يذكر موؤ�س�ش هذه الدولة وموحدها وباعث 

اأجمادها، املغفور له امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود، الذي وحد 

ال�سف ون�سر الأمن والأمان وال�ستقرار يف ربوع اململكة العربية ال�سعودية، 

بعده  من  نهجه  على  و�سار  ال�سمحة،  العقيدة  اأ�س�ش  على  اأركانها  ووطد 

اأبناوؤه الربرة، و�سولً اإىل عهد قائد م�سرية املجد والعلياء خادم احلرمني 

ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبد العزيز”. واململكة العربية ال�سعودية بف�سل 

اهلل اليوم ت�سابق الزمن بثبات وذلك وفقا لروؤية طموحة تهدف ان تكون 

بالدنا منوذجا ناجحا و رائدا يف العامل على كافة الأ�سعدة، يف معادلة �سعبة 

ال�سريفني  لدن خادم احلرمني  دائمة من  برعاية كرمية  والتنمية،  للتقدم 

وويل عهده الأمني، حتى اأ�سبح الوطن وهلل احلمد يرفل يف حا�سر زاهر 

وقيادته  املــواطــن  بني  ومنــاء  خري  حلمة  خــالل  من  م�سرق،  لغد  ويتطلع 

الر�سيدة، حلمة وطنية تتج�سد فيها معاين الولء والوفاء والفداء، فهاهو 

الوطن بتاريخه العريق وحا�سره اجلميل وم�ستقبله الزاهر ي�سخر كل ذلك 

لتقدم ورخاء املواطن، وها هو املواطن ال�سعودي الويف يربهن كل يوم على 

حبه واإخال�سه وولئه لقيادته ووطنه. فالوطن 

وهو  وال�سغري  الكبري  وثــروة  اجلميع  بيت  هو 

واحلا�سر  املا�سي  لأنه  عليه  نحافظ  ما  اأغلى 

وامل�ستقبل. واليوم و نحن نعي�ش الذكرى الواحدة 

والت�سعني لتوحيد اململكة وننعم بالأمن والأمان 

وتطور يف جميع النواحي يف وقت وجيز يوجب 

الوطنية  قيمنا  لتعزيز  التكاتف  اجلميع  على 

وحباً  انتماًء  الوطن  خــريات  على  واملحافظة 

لأر�سه العزيزة. اأن هذا اليوم ياأتي ليذكرنا مبا 

حتقق من جمع الكلمة بف�سل اهلل ثم ما بذله 

الأجداد بقيادة امللك املوؤ�س�ش امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود 

وتوحيد  ال�ستات  للم  والنفي�ش  الغايل  بذلوا  اللذين   – ثــراه  اهلل  طيب   –
نحتفل  اليوم  وال�سنة.  الكتاب  د�ستورها  دولة  واإقامة   ، الوطن  اأركان هذا 

بامل�ساريع ال�سخمة التي راهنت عليها اململكة يف روؤيتها الطموحة 2030، 

التي حتظى بدعم ورعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 

العزيز ويقودها ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

هوية  منها  ا�ستلهام  مت  التي  امل�سروعات  هذه  اأهم  ومن  العزيز.  عبد  بن 

اليوم الوطني 91  هي م�ساريع البحر الأحمر وم�سروع نيوم Neom وذا 

لين The Line، ومبادرة ال�سعودية اخل�سراء، ومرتو الريا�ش، والربنامج 

الوطني للطاقة املتجددة، وم�سروع القدية، والقمر ال�سناعي �ساهني �سات 

التاريخي. متتد م�سرية اخلري  الدرعية  shaheen sat، وبرنامج تطوير 
والعطاء والبناء، ُمتخطية احلا�سر للم�ستقبل، بروؤية ثاقبة طموحة؛ اأ�سعل 

م�سباحها ويل العهد - اأيده اهلل - لت�سيء جميع مناحي احلياة، وتطرق 

والعلمية  ال�سيا�سية  املجالت  جميع  والتقدم يف  والنمو  التطور  اأبواب  كل 

الدول  من  واحدة  اململكة  اأ�سبحت  حتى  وغريها،  والثقافية  والقت�سادية 

عاملًة   ،»G20« الع�سرين  جمموعة  لتقود  العامل،  يف  اقت�ساًدا  ــوى  الأق

منذ  ال�سعودية  العربية  اململكة  عليها  قامت  التي  الرا�سخة  الأ�س�ش  على 

املواطن  وا�سعًة  وم�سابقته،  التطور  ومواكبة  بقيمها  بالتم�سك  تاأ�سي�سها، 

ال�سعودي هدفها الأول يف التنمية، ولقد اأولت حكومتنا الر�سيدة اهتماماً 

كبرياً بالتعليم يف روؤيتها الوطنية الطموحة، وجعلته حموراً مهماً يف برنامج 

التحول الوطني. وها نحن اليوم وبعد 91 عاماً نقطف الثمار على اجلانب 

التعليمي بوجود �ستة مليون من طالب وطالبات املدار�ش يدر�سون يف 43 

األف مدر�سة ويعلمهم 490 األف معلم ومعلمة، وعدد 1،3 مليون من طالب 

وطالبات اجلامعات يدر�سون يف 74 جامعة حكومية واأهلية وخا�سة تزخر 

بجميع التخ�س�سات ويتوىل تدري�سهم 85 األف من اأع�ساء هيئة التدري�ش. 

وتنفق الدولة ما يقارب 186 مليار ريال �سنوياً من ميزانيتها على التعليم.

ورخــاءه  وا�ستقراره  اأمنه  وطننا  على  يُــدمي  اأن  اهلل  اأدعــو  اخلتام  ويف 

وازدهاره.

اأ. د. عبداهلل بن م�ساعد الفالح

ق�سم النبات والأحياء الدقيقة - كلية العلوم
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يومنا  نــبــداأ  اأن  جــمــيــعــاً  نــحــب 

بفنجان �ساخن من القهوة اأو ال�ساي، 

ي�سبب احلمو�سة،  اأنه قد  العلم  مع 

ووفقاً للدرا�سات فهي م�ساألة نحتاج 

اإىل تغيريها من اأجل �سحة اأف�سل، 

وبح�سب خرباء ال�سحة فاإنه خالل 

تكون  ال�سباح  من  الأوىل  ال�ساعات 

يجب  وبالتايل  بطيئة  اجل�سم  اآلية 

اأي  ت�سبب  ل  خفيفة  اأ�سياء  تناول 

ذلك  ولتحقيق  بالداخل،  ا�سطراب 

نحتاج اأولً اإىل فهم الأ�سياء التي من 

الأف�سل جتنبها على معدة فارغة يف 

ال�سباح ومنها:

1- الكافيني:
القهوة يف  تناول  الكثريون  يع�سق 

حال  اأ�سراراً  ت�سبب  لكنها  ال�سباح، 

حيث  فــارغــة،  مــعــدة  على  تناولها 

يوؤدي �سرب القهوة على معدة فارغة 

اإىل حتفيز احلمو�سة فيها.

2- العلكة »اللبان«:
فارغة  معدة  على  العلكة  م�سغ 

امل�سغ  اأبداً، لأن  لي�ست فكرة جيدة 

املزيد  ينتج  اله�سمي  اجلهاز  يجعل 

من احلم�ض يف املعدة، حيث ميكن 

معدتك،  بطانة  يدمر  اأن  للحم�ض 

يبطن  طــعــام  يــوجــد  ل  اأنـــه  خا�سة 

الإ�سابة  عليه  يرتتب  وقــد  املــعــدة 

بالقرحة.

3- الت�سوق:
ــارغــة  ــى مـــعـــدة ف ــل ــوق ع ــس ــ� ــت ال

ووفقاً  الإطـــالق،  على  جيداً  لي�ض 

الذين  الأ�سخا�ض  فــاإن  للدرا�سات 

فارغة  معدة  على  للت�سوق  يذهبون 

ل يكتفون بالت�سوق فقط، بل مييلون 

ال�سريعة  الأطعمة  �سراء  اإىل  اأي�ساً 

عالية ال�سعرات احلرارية التي ت�سر 

يف  كبرية  زيـــادة  وت�سبب  بال�سحة 

الوزن.

4- اجلدال
ــقــرتح خــــرباء الــ�ــســحــة اأيــ�ــســاً  ي

فارغة،  معدة  على  اجلــدال  جتنب 

اأن  اإىل  الــدرا�ــســات  ت�سري  حــيــث 

اجلدال الذي يثري م�ساعر الغ�سب 

خا�سة يف حالة اجلوع وعدم تناول 

�سيء، قد ي�سبب انخفا�ساً يف ن�سبة 

ال�سكر يف الدم، لذلك من الأف�سل 

تناول وجبة خفيفة لتفادي م�ساعر 

الغ�سب الناجتة عن اجلدال.

اأن  اإىل  جــديــدة  درا�ــســة  خل�ست 

العالج بال�سدمات الكهربائية ميكن 

الكتئاب  عــالج  يف  فعالً  يكون  اأن 

مثل  متاماً  اآمــن  اأنــه  كما  ال�سديد، 

الأدوية امل�سادة لالكتئاب مع العالج 

النف�سي. هذا العالج له تاريخ مثري 

لــلــجــدل، كـــان هـــذا جــزئــيــاً ب�سبب 

الكتب  الــدقــيــقــة يف  غــري  الــ�ــســور 

اأنه  تظهر  التي  ال�سهرية  والأفـــالم 

نوع من اأنواع التعذيب، واأي�ساً نتيجة 

الإ�ـــســـدارات  يف  حقيقية  مل�ساكل 

التي  ــعــالج،  ال طريقة  مــن  الأوىل 

قوية  كهربائية  تيارات  ا�ستخدمت 

ودون تخدير.

ــــوم، يـــتـــم اإجــــــــراء الـــعـــالج  ــــي ال

تاأثري  حتت  الكهربائية  بال�سدمات 

التخدير العام، ويقوم الطبيب الذي 

التخدير وممر�سة  طبيب  مع  يعمل 

اإىل  �سعيف  كهربائي  تيار  بتو�سيل 

الدماغ )عادة 0.8 اأمبري عند 120 

فولتاً( ملدة ترتاوح من ثانية اإىل �ست 

ثواٍن.

الدماغ،  داخــل  نوبة  ي�سبب  هــذا 

لكن ب�سبب التخدير ل يعاين املري�ض 

النوبة  توؤدي  ع�سلية.  تقل�سات  من 

الدماغ، تخفف من  اإىل تغريات يف 

اأعرا�ض الكتئاب، وبع�ض الأمرا�ض 

يقوم  مــا  وعـــادًة  الأخــــرى،  العقلية 

الأطباء باإدارة �سل�سلة من عالجات 

على  الكهربائية  بال�سدمات  العالج 

مدار اأيام اأو اأ�سابيع.

اجلزء الوحيد املوؤمل من الإجراء 

هــو اإدخــــال خــط يف الــوريــد قبل 

هناك  تكون  اأن  وميكن  التخدير، 

ذلك  ذلك، مبا يف  بعد  اآثار جانبية 

فقدان الذاكرة املوؤقت، والرتباك اأو 

ال�سداع العابر واآلم الع�سالت.

يناق�ض الأطباء ما اإذا كان العالج 

اأن  ميكن  الكهربائية  بال�سدمات 

طويلة  الــذاكــرة  يف  م�ساكل  ي�سبب 

الذاكرة  م�ساكل  عن  تختلف  املــدى 

الكتئاب  ي�سببها  اأن  ميكن  الــتــي 

نف�سه.

ـــة اجلـــديـــدة  ـــس ـــدرا� ال يف هــــذه 

 Lancet نـُـ�ــســرت يف جمــلــة  الــتــي 

باحثون  ا�ستخدم   ،Psychiatry
كنديون �سجالت 10016 بالغاً كان 

اكتئابهم �سديداً لدرجة اأنهم اأم�سوا 

امل�ست�سفى.  يف  اأكــر  اأو  اأيــام  ثالثة 

بال�سدمات  الــعــالج  ن�سفهم  تلقى 

الن�سف  تلقى  بينما  الكهربائية، 

ــعــالج بـــالأدويـــة والــعــالج  الآخــــر ال

النف�سي.

كان متو�سط   اأعمارهم 57 عاماً، 

وتتبع  الن�ساء،  ثلثيهم من  وكان نحو 

الــبــاحــثــون حــالــة كــل جمــمــوعــة يف 

الأيام الثالثني التي اأعقبت خروجهم 

من امل�ست�سفى.

طــابــقــت الـــدرا�ـــســـة املــر�ــســى 

وتعديلهم  بعناية،  ال�سوابط  ذوي 

75 عـــامـــاًل، مبـــا يف  لأكـــــر مـــن 

ذلــــك اخلــ�ــســائــ�ــض الجــتــمــاعــيــة 

الأدوية،  وا�ستخدام  الدميوغرافية، 

والأمرا�ض الطبية الأخرى، واحلالة 

وا�ستخدام  واملعرفية،  ال�سلوكية 

اخلـــدمـــات الــ�ــســحــيــة الــنــفــ�ــســيــة 

املنهجية  هــذه  �ساعدت  وغــريهــا، 

ال�ساملة يف التغلب على بع�ض قيود 

ال�سابقة. الدرا�سات 

بال�سدمات  الــعــالج  اأن  يبدو  ل 

حدوث  خطر  من  يزيد  الكهربائية 

ذلك  طبية خطرية، مبا يف  م�ساكل 

اجلهاز  اأو  الدموية  الــدورة  م�ساكل 

التنف�سي اأو اجلهاز البويل التنا�سلي 

امل�ست�سفى،  الإقامة يف  التي تتطلب 

نتيجة  تكن  مل  الــتــي  الــوفــيــات  اأو 

النتحار.

اأعقبت  التي  الثالثني  الأيــام  يف 

 105 كان  امل�ست�سفى،  من  اخلــروج 

بال�سدمات  ــالج  ــع ال مــر�ــســى  ــن  م

م�سكلة  مــن  يــعــانــون  الــكــهــربــائــيــة 

من  بـ135  مقارنة  خطرية،  طبية 

بــني املــجــمــوعــة، وهــو فــرق �سئيل 

ــاً، مل يــتــتــبــع الــبــاحــثــون  ــي ــائ اإحــ�ــس

التي  الب�سيطة  الطبية  امل�سكالت 

مت عالجها يف العيادات اخلارجية، 

كانت حالت النتحار نادرة يف كال 

املجموعتني، لكنها كانت اأقل ب�سكل 

عوجلوا  الذين  اأولــئــك  يف  ملحوظ 

بال�سدمات الكهربائية

تأكيد علمي ثان… ال حاجة لجرعة ثالثة من لقاح كورونا

4 أشياء تجنبها على معدة فارغة 

دراسة جديدة تكشف: العالج بالصدمات الكهربائية فعال ضد االكتئاب

كلية صناعية.. ستنهي معاناة 
مرضى الفشل الكلوي لألبد

ابتكر باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية كلية �سناعية حيوية، 

والنتظار  الكلى  غ�سيل  بانتهاء عهد  العامل  املر�سى يف  تب�سر ماليني 

املوؤمل لقوائم املتربعني.

وقدتبني ان النموذج الأويل للكلية ال�سطناعية حيوية ميكن زراعتها، 

حيث تعمل دون احلاجة اإىل الأدوية.

وتتكون الكلية ال�سطناعية التي مت ابتكارها من جزئني رئي�سيني، 

تزيل  التي  ال�سيليكون،  اأغ�سية  من  امل�سنوع  الــدم،  مر�سح  هو  الأول 

الف�سالت من الدم، اأما اجلزء الثاين فهو مفاعل حيوي يحتوي على 

وحدات الأنابيب الكلوية، التي تنظم حجم املاء وتوازن الكهارل.

ال�سابقة قد جعلت كل جزء من هذين اجلزئني  وكانت الختبارات 

فيها  يخترب  التي  الأوىل  املــرة  هي  هــذه  لكن  م�ستقل،  ب�سكل  يعمل 

الباحثون اجلزئني جنبا اإىل جنب يف جهاز واحد.

الفريق والذي  الإطــار، قال الربوفي�سور �سوفو روي قائد  ويف هذا 

يعمل حاليا اأ�ستاذا يف ق�سم الهند�سة احليوية والعلوم العالجية بجامعة 

كاليفورنيا، اإن »هذه الكلية تعد مب�ستقبل اأف�سل بكثري ملاليني املر�سى 

اإن  القول  واأ�ستطيع  العامل،  اأنحاء  الكلوي يف جميع  بالف�سل  امل�سابني 

عهد غ�سيل الكلى قد انتهى لالأبد«.

يذكر اأن اأكر من 850 مليون �سخ�ض يف جميع اأنحاء العامل يعانون 

الذين  الأ�سخا�ض  عدد  �سعف  من  يقرب  ما  وهو  الكلى،  اأمرا�ض  من 

يعانون من مر�ض ال�سكري 422 مليونا، واأكر من 20 �سعفا من مر�سى 

اأنحاء العامل والذين يبلغ عددهم نحو 42 مليون  ال�سرطان يف جميع 

الكلى  لأمرا�ض  الدولية  اأجرتها اجلمعية  درا�سة  وذلك ح�سب  اإن�سان، 

»اآي اإ�ض اإن«.

منظمة  من  خــرباء  ك�سف  بعدما 

اأن جرعة ثالثة من  ال�سحة العاملية 

لقاح كورونا غري �سرورية يف الوقت 

احلايل، اأكدت اإدارة الغذاء والدواء 

احلالية  اجلــرعــات  اأن  الأمــريكــيــة 

كافية للحماية �سد املر�ض ال�سديد 

والوفاة الناجتة عن الفريو�ض.

اللقاحات  اإن  الوكالة  قالت  فقد 

التي متت املوافقة عليها يف الوليات 

كافية  حماية  حالياً  توفر  املتحدة 

دون احلاجة جلرعات اإ�سافية، 

والــدواء  الغذاء  اإدارة  واأ�ــســدرت 

يحلل  تقرير  يف  النتائج  الأمريكية 

ــات قــدمــتــهــا �ــســركــتــا فــايــزر  ــان ــي ب

طلبهما  ـــن  م كـــجـــزء  ــك  ــي ــت ــون ــي وب

احلــ�ــســول عــلــى تــ�ــســريــح جلــرعــة 

مــعــززة لــالأ�ــســخــا�ــض الــبــالــغــني من 

العمر 16 عاماً وما فوق.

اإىل ذلك، �سرتاجع جلنة خارجية 

من امل�ست�سارين العلميني تقرير اإدارة 

الغذاء والدواء ، جنباً اإىل جنب مع 

فايزر  �سركة  من  م�ساحب  حتليل 

ومعلومات اأخرى، كجزء من مناق�سة 

حول من يحتاج اإىل جرعات معززة 

ومتى.

وقد تتمثل اإحدى النتائج املحتملة 

باجلرعات  اللجنة  تو�سي  اأن  يف 

املعززة يف الوقت احلايل ملجموعات 

معينة فقط، مثل العاملني يف جمال 

الأ�سخا�ض  اأو  ال�سحية  الــرعــايــة 

الذين يبلغون من العمر 65 عاماً اأو 

لأ�سخا�ض مطلعني على  اأكرب، وفقاً 

الأمر.

اإدارة  علماء  اأو�سح  ال�سياق،  يف 

اأنهم  الأمــريكــيــة  ــــدواء  وال ــغــذاء  ال

اأخـــذوا يف العــتــبــار املــخــاوف من 

تظهر  التي  احلديثة  الدرا�سات  اأن 

ــام  انــخــفــا�ــض مــ�ــســتــويــات الأجــ�ــس

�سد  ال�سعيفة  واحلماية  امل�سادة 

ــــوؤدي اإىل  ــد ت اأعـــرا�ـــض كـــورونـــا ق

متغري  واأن  اإ�ــســايف،  �سديد  مر�ض 

انت�سار  زاد  العدوى قد  �سديد  دلتا 

الفريو�ض.

ـــك، فــقــد اأعـــربـــوا عن  ومـــع ذل

احلماية  انخفا�ض  اأن  يف  �سكوكهم 

الـــوا�ـــســـح والـــظـــاهـــر يــجــعــل من 

فــعــالــيــة، حيث  اأقــــل  ــقــاحــات  ــل ال

اقــــرتحــــت بـــعـــ�ـــض الــــدرا�ــــســــات 

لقاح  اأن  املالحظة  على  القائمة 

ـــت، يــوفــر  ـــوق فـــايـــزر ومبـــــرور ال

ـــــل �ـــســـد الأمــــرا�ــــض  حـــمـــايـــة اأق

�سد  اأو  بـــاأعـــرا�ـــض  املــ�ــســحــوبــة 

البع�ض  اأن  حني  يف  دلتا،  املتغري 

الآخــــر مل يــفــعــل ذلــــك. لــكــن يف 

الوقت ذاته، اأكد العلماء اأن البيانات 

لقاحات  اأن  اإىل  ب�سكل عام  اأ�سارت 

اأو املرخ�سة  كورونا املرخ�سة حالياً 

توفر  تزال  ل  املتحدة  الوليات  من 

احلماية �سد املر�ض ال�سديد والوفاة 

يف الوليات املتحدة.
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معالي رئيس الجامعة

أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر

في وفاة شقيقته

�سائلني اهلل العلي القدير

اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

واأن يلهم ذويها واأهلها ال�سرب وال�سلوان
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يــوم الوطــن للشــعب ذكــرى وميعاد
ــزداد ــن دوم ي ــز الوط ــى ع ــاهلل ع ي
يــــا دارنا وأنتــــي لنا االمن والـــــزاد
و انتـــي لنــــا بالخــر مصــدر ومــراد
يــا خــادم البيتــن هتنــاك األجمــاد
ســاد عّزهــا  ظلكــم  يف  المملكــة 
قبلــة هــل اإلســام وملوكهــا اســياد
ولقيــادة العــامل علــى الســبق حّصــاد
وســناد درع  المملكــة  عهــد  وويل 
حيــّل بافــكاره صعيبــات واضــداد
باالمــس حلمه نعتلي فوق االشــهاد
يف خمســة أعــوام جــى أهدافه وزاد
حــى الفضــاء الرقمــي لنا فيــه رواد
يــا امرنــا فكــرك لــه العــامل انقــاد
ــاد ــازٍم ج ــزي وح ــبيه مع ــك ش والن
شــعب عظــم بمهتــه عنــك ماحــاد
حب الوطن والدين والحاكم اامعد
وبالمختصــر يــا من عــن الدار نّشــاد

ــعة ــرى بطــوالٍت وجتديــد بيـــــ ذكـــ
وتعــز حـــــكامه وشــــــعبه جميـــــعه
وانتــي لنا غيــث القــلوب وربــيعــه
خــٍر مشــل كـــــل الديــار الوســـــيعة
ــه ــم مطيع ــعب يف رضاك ــاك ش وهين
عــزٍّ شــــــهر بن النــــــجوم الرفيــــــعة
الشريعـــة حبكــم  حتكمهــا  والــدار 
ــة ويف قمــة العشــرين قــدت الطليعـ
مـــــع هيبته فيـــه التـــــواضع طبيعـة
الفــــكر صــايـــب والنتــــــايج تبيعـة
واليــــوم صـــار الحـــلم واقع نذيعـه
والعشــــر االخــرى مقباٍت  سريعـة
وبالتقنيــــــة نصنــع حــــــلوٍل بديعـــة
يستـــــلهم ابداعــه ويشــــــكر صنيعــه
الشعب من حولـــك حصـون منيعـة
ثابت ثبــــات طويـــق ما أحـــد يزيعه
ثاث فـــي قلــب الســــعودي وديعـة
الـــــّدار دار حمـــــــّكمن الشــــــــريعة



�سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  ي�����س��ارك 

العربية  اجل��زي��رة  تاريخ  لدرا�سات 

���س��ب��اح ال���ي���وم الأح�����د ب��امل��ع��ر���ض 

امل�ساحب لليوم الوطني 91، والذي 

�سيقام ببهو اجلامعة للطالب، وبهو 

كلية الآداب يف مدينة الطالبات.

بجدارية  املركز  م�ساركة  وتاأتي 

ر���س��ده��ا م��ن ف��ع��ال��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

الوطني من خالل  باليوم  لالحتفال 

مانُ�سر يف �سحيفة ر�سالة اجلامعة.

هذا واأنتج مركز �سلمان لدرا�سات 

وح�سارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

على  تعر�ض  توثيقية  اأف���الم  ثالثة 

من�سات  وعلى  الإل��ك��روين  امل��وق��ع 

التوا�سل الجتماعي.

الوثائيقية  الأف���الم  وت�ستعر�ض 

احلرمني  خل��ادم  اخلالدة  العبارات 

�ساحب  لكلمة  وت�سجيل  ال�سريفني، 

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

�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 

يف ح��ف��ل ت���خ���رج ط����الب ال��دف��ع��ة 

بتاريخ  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة   46
1428/4/6ه� - 2007/4/23م.

فيه  ي��وث��ق  فيلم  �سيعر�ض  ك��م��ا 

م��ف��ه��وم ج����ودة احل���ي���اة وه���واأح���د 

الربامج املهمة لروؤية 2030. 

كتب: عبدالرحمن اخلليفي

اأنطلقت باكورة فعاليات واأن�سطة 

يف  ومتثلت  الطالبي،  ال�سكن  نادي 

ال�سعودي  املنتخب  مباراتي  عر�ض 

من اأمام املنتخب الفيتنامي واملنتخب 

الفعاليتني ح�سور  العماين، �سهدت 

مميز من جانب طالب ال�سكن.

ه����ذا و اأع���ل���ن ن�����ادي ال�����س��ك��ن 

يف  للراغبني  اأب��واب��ه  فتح  الطالبي 

الت�سجيل فيه، كما مت افتتاح ال�سالة 

الرفيهية  وال�����س��ال��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

واإدارة  ال�سكن  اإدارة  من  باإ�سراف 

نادي ال�سكن الطالبي. يهدف نادي 

ال�سكن من اإقامة فعالياته خللق بيئة 

بني  عالقات  وبناء  لل�سباب  جاذبة 

الجتماعية  لزيادة  ال�سكن  �سباب 

بني الطالب و�سيقدم النادي العديد 

والفعاليات  الإبداعية  الربامج  من 

اإليه  املوكلة  مهامه  �سمن  ال��رائ��دة 

الإ�سكان  جلعل  ال�سكن  اإدارة  م��ن 

ومنا�سبة  م��ري��ح��ة  بيئة  ال��ط��الب��ي 

للطالب. وتاأتي هذه الفعاليات حتت 

مظلة اإدارة الإ�سكان الطالبي بقيادة 

الأ�ستاذ نا�سر املطري.

كتبت: �سارة ال�سويداء 

املتفوقني  الطلبة  ب��رن��ام��ج  اأق����ام 

واملوهوبني يف بهو مبنى)25( باملدينة 

تعريفياً  رك��ن��اً   للطالبات  اجلامعية 

ل��ل��ط��ال��ب��ات يف جميع  ب��ال��ربن��ام��ج  

امل�����س��ارات وال��ك��ل��ي��ات، وذل���ك يومّي 

الثامن  امل��واف��ق  واخلمي�ض  الأرب��ع��اء 

والتا�سع من �سهر �سفر لعام 1443 

ه� من ال�ساعة العا�سرة �سباحاً وحتى 

وقد  ظ��ه��راً،  ع�سر  الثانية  ال�ساعة 

الفنية  امل�ساركات  بع�ض  عر�ض  مت 

على  ال��رد  ومت  املوهوبات،  للطالبات 

جميع  يف  ال��ط��ال��ب��ات  ا�ستف�سارات 

امل�سارات من ِقبل م�سرفات امل�سارات، 

كذلك مت توزيع هدايا تذكارية حتمل 

�سعار الربنامج على الطالبات. 

شبه رأي
شبه رأي

mualmutiri@ksu.edu.sa

هي لنا دار.. من الجد لألبن للحفيد

د. مطلق سعود المطيري

تاريخ الوطن م�سرة حافلة بالتعب و الت�سحيات والنت�سار 

.. ففي يوم الوطن تكون وقفاتنا مع رحلة التاأ�سي�ض اخلالدة 

در�ض يعلم العزة والت�سحية والنتماء .. فاملوؤ�س�ض العظيم امللك 

عبدالعزيز غفراهلل له مل يكن زعيم له تاريخ فح�سب، بل امام 

ومعلم وقائد ،، ح�سوره يف حياتنا ح�سور ابدي، ويتجدد مع 

الإجناز ون�ستند عليه عند امل�ساعب والت�سحيات .

احلا�سر ل يتحرك اإىل الوراء فالأمم اما ان تتقدم لتبقى او 

تتوقف لتزول، فتاريخ مملكتنا جاء من املا�سي ليثّبت احلا�سر 

فمولي خادم   .. امل�ستقبل  للحياة يف  �سمانات عملية  ويقدم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظ التاريخ 

ال�سعودية كعالمات  الهوية  �سواهد  لي�سنع  موؤ�س�سي  نظام  يف 

متيز ان�سان هذه الأر�ض عن ان�سان الثقافات البعيدة  فاملواطن 

اليوم يف ح�ساب التاريخ ح�سور منتج له تاريخ يوؤكد على وجوده، 

وميده بثقافة الختالف عن الأمم الأخرى .. فاحتفالنا بيوم 

الوطن هو احتفال باختالفنا عن الثقافات الأخرى، اختالف 

يحرم الختالف بالتعاي�ض معه ويواجه اخلالف بقوة وحكمة 

متنع و�سوله اىل الأر�ض والجناز احل�ساري الذي نحيا فيه 

اليوم

قدم  العهد  ويل  �سمو  واحل�سارية  الوطنية  روؤيتنا  فبطل   

وجود اإن�سان هذه البالد على جميع املكت�سبات املادية فو�سع 

ويحارب  العاجز  ويعالج  املبدع  ي�سجع  حياة  م�سار  للروؤية 

دن�ض  عن  ت�سان  اج��داده  تاريخ  طهارة  �سموه  فعند  الفا�سد، 

العابثني مهما ارتفع حجمهم الوظيفي و الجتماعي، فتاأ�سي�ض 

له  الوطن حدث  فعيد  احلفيد،  ج��دده  و  الب��ن  اجلد حفظه 

امل�ستقبل  طريق  متهد  �سجاعة  باأفعال  احلا�سر  اأ�ساء  تاريخ 

بواقعية اآمنة وممكنة لنقول: دائما ان مملكتنا على طول الزمن 

هي لنا دار.

ح�سل على الدكتوراه الفخرية من جامعة �سيئول

د. العيار يحتفي بالملحق الثقافي 
السابق بكوريا الجنوبية

اأقام الدكتور تركي بن فهد العيار اأ�ستاذ الإعالم بجامعة امللك �سعود 

ماآدبة ع�ساء موؤخراً تكرميا للدكتور �سامي بن �سالح العبدالوهاب اأ�ستاذ 

كوريا  يف  ال�سابق  الثقايف  وامللحق  �سعود  امللك  بجامعة  الطبي  التاأهيل 

اجلامعة  ب�سكن  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اإ�سراحة  يف  وذل��ك  اجلنوبية 

القدمي، مبنا�سبة عودة د.العبدالوهاب من كوريا اجلنوبية ومنحه �سهادة 

الدكتوراه الفخرية من جامعة �سيئول بعد انتهاء تكليفه.

و ح�سر احلفل عددا من الأكادميني واملثقفني والإعالمني.

�سامي  بالدكتور  بها  رح��ب  العيار  تركي  للدكتور  بكلمة  احلفل  ب��داأ 

العبدالوهاب واحل�سور و�سكرهم على قبول الدعوة ثم حتدث عن معرفته 

وعالقته بالدكتور �سامي والتي متتد لأكرث من 20 عاما حيث كانت بداية 

املعرفة العمل معاً كم�ست�سارين يف مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة يف 

احلي الدبلوما�سي.

 ثم حتدث الدكتور �سامي  العبدالوهاب عن جتربته يف كوريا اجلنوبية 

العوامل  و  كوريا  يف  والعلمية  التعليمية  النه�سة  على  ال�سوء  م�سلطاً 

واملقومات لهذه النه�سة.

 بعد ذلك حتدث عدد من املدعويني كمداخالت واإ�سافات وتعليقات 

التاأهيل  ق�سم  رئي�ض  الديحان  م�سعل  الدكتور  ابرزهم  من  وا�ستف�سارات 

الطبي بجامعة امللك �سعود والدكتور عبدالرحمن ابو عمه ووالدكتور اأحمد 

ال�سهري والدكتور عبداهلل احل�سني والدكتور عبداهلل ال�سديد والأ�ستاذ 

حممد املعجل و�سليمان ال�سامل واحمد الدوي�ض. واختتم احلفل بق�سيدة 

رائعة لل�ساعر الإعالمي حمد ال�سنيد ثم التقطت ال�سور التذكارية ياأتي 

هذا التكرمي تقديرا جلهود د.العبدالوهاب يف تعزيز العالقات التعليمية 

والثقافية بني البلدين ال�سديقني.

جدارية مركز الملك سلمان ترصد احتفاالت رسالة 
الجامعة باليوم الوطني السعودي

انطالق باكورة أنشطة نادي السكن الطالبي

ركن تعريفي ببرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
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