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الحمد هلل رب العالمين, وال�سالة وال�سالم على المبعوث 
تبعهم  ومــن  اأجمعين,  و�سحبه  اآلــه  وعلى  للعالمين,  رحمة 

باإح�سان اإلى يوم الدين, وبعد:
ففي مثل هذا اليوم الأول من برج الميزان, الموافق هذا 
العام اليوم الثاني والع�سرين من �سهر ذي الحجة, من عام 
قد  والم�سلمون  الهجرة,  واألف من  واأربعمائة  وثالثين  �سبعة 
من  الخام�س  الركن  واأّدوا  المنا�سك,  عر�سات  في  وقفوا 
اأركان الإ�سالم, وغمرتهم م�ساعر الغبطة وال�سرور, والفرحة 
والحبور بما اأتم اهلل عليهم من نعمه, وما اأفا�س عليهم من 
رحمته ونفحاته, ي�ساألون ربهم اأن يكون حجهم مبرورًا, واأن 
ب�سارة  اإلــى  متطلعين  اأمهاتهم,  ولدتهم  كيوم  منه  يرجعوا 
نبيهم -�سلى اهلل عليه و�سلم- لمن حج البيت بال رفث ول 
المملكة  قيادة  وي�سكرون  اأمه,  ولدته  كيوم  يرجع  اأن  ف�سوق 
العربية ال�سعودية على ما قامت به من جهود كبيرة واأعمال 
جليلة في خدمة الحرمين ال�سريفين وقا�سديهما,  تمر علينا 
منا�سبة تتجدد ذكراها في كل عام, وهي ذكرى اليوم الوطني 
المجيد للمملكة العربية ال�سعودية, وتمر في هذا العام على 
كان  ما  ويتذكرون  فنتذكر  حجهم,  انق�ساء  بعد  الحجاج 
اإلى هذه البقاع  يقا�سيه الآباء والأجداد حينما كانوا يفدون 
الطاهرة, وينتقلون عبر البراري والقفار, من الم�سقة والعناء 
وغلبة الخوف وت�سلل �سعور الياأ�س من كثرة ما ي�سمعون من 
الحوادث المحزنة والوقائع المخيفة, ب�سبب ما كانت تعي�سه 
المجاهد  القائد  يد  على  توحيدها  قبل  العربية  الجزيرة 
البطل الفاتح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -غفر اهلل 
له-, من حالة �سيئة دينية و�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية, 
ما  مع  والخوف,  والفقر  والنهب  ال�سلب  فيها  �ساع  قد  حيث 
و�سقاق  وتناحر,  وتفاخر  جاهلية  ع�سبية  من  ذلــك  واكــب 
اأ�سبح  ونزاع وخالف واختالف, عم وطم و�ساع وذاع, حتى 
بينهم جولة, ولقطاع الطرق �سولة  للظلم  اأهلها �سذر مذر, 
و�سطوة, وللبدع والخرافات والجهل ظهور ون�سوة مما ل ياأمن 
ب�سفة  وماله, وهذا  ودينه  نف�سه وعر�سه  الإن�سان معه على 
والم�ساعر  ال�سريفين  الحرمين  قا�سدي  حــال  اأمــا  عامة, 
فهو  خا�سة  ب�سفة  الــزيــارة  اأو  العمرة  اأو  للحج  المقد�سة 
محزن مبٍك؛ قتل و�سلب ونهب, القوي ياأكل ال�سعيف والغني 
ي�ستبعد الفقير, تخرج القافلة المكونة من العدد الكبير اإلى 
الحج فقد ت�سل اإلى البلد الحرام وقد ل ت�سل, وبالتالي فاإن 
من يعود اإلى اأهله من اأداء ن�سكه يكون في حكم المولود من 
اآبائنا يحكونه  و�سمعناه من  الكتب,  جديد, عرفنا ذلك من 
عن اآبائهم واأجدادهم الذين عاي�سوا تلك الحقبة, ثم اإنه من 
-رحمه  عبدالعزيز  الملك  الموؤ�س�س  اإخال�س  ثم  اهلل  توفيق 
بذل  الذي  التليد,  والمجد  البي�ساء,  الأيــادي  �ساحب  اهلل- 
وتر�سيخ  التوحيد,  كلمة  اإعــالء  اأجل  من  وماله  وولــده  نف�سه 
اهلل,  �سريعة  وتطبيق  ال�سليم,  والمنهج  ال�سحيح  المعتقد 
غنى,  والفقر  اأمًنا,  الخوف  تبدل  واأحكامه,  حدوده  وتنفيذ 

والظلم عدًل, وتبددت �سحب الظالم, وانك�سفت بحمد 
الحاج,  واطــمــاأن  الكربة,  وانفرجت  الغمة,  اهلل 

الــدنــيــا على  وتــو�ــســعــت 
وانح�سر  الــمــحــتــاج, 
والف�ساد,  ال�سر  اأهــل 

ــاب  وفــرَّ الأ�ــســرار واأرب
الـــــعـــــنـــــاد, وانـــــدحـــــر 

والهوى  الجور  اأ�سحاب 
واأنــار  وال�سبهة,  وال�سهوة 

اأرجـــاء  الخال�س  التوحيد 
المعمورة,  اأنحاء  اإلى  بل تعداها  الجزيرة 

وفاح عبق المعتقد ال�سحيح الممتزج ب�سالمة المنهج في 
كل �سبر من بالدنا الحبيبة.

وِقبلة  الــوحــي,  مهبط  ال�سعودية  العربية  المملكة  ولأن 
�سلواتهم  في  اإليها  يتوجهون  اأفئدتهم  ومهوى  الم�سلمين 

ونوافلهم, ومتطلع اأفئدتهم, 
منا�سك  لأداء  ومق�سدهم 
اأو الــزيــارة  الــحــج والــعــمــرة 
الملك  جــاللــة  �ــســرف  فقد 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
عنايته,  جــّل  اهلل-  -رحمه 
ــامــه, وكــبــيــر  ــم وفـــائـــق اهــت
ــه في  ــت جـــهـــده, ومــعــظــم وق
ال�سريفين  الحرمين  خدمة 
تــو�ــســعــة وتــهــيــئــة لكل  مـــن 
فـــي جميع  مــمــكــن  هـــو  مـــا 
اأن  اأجـــــل  ـــن  الـــمـــجـــالت م
الحرمين  قا�سدو  ي�ستطيع 
منا�سكهم  تاأدية  ال�سريفين 
ــهــم  ــادات ــرهــم وعــب ــائ ــع ــس و�
واطمئنان  و�ــســهــولــة  بي�سر 

هذه  وا�ستمرت  واأمان,  واأمن 
والنظرة  المباركة,  الجهود 
الدقيقة  والمتابعة  الخا�سة, 
الــ�ــســادقــة مــن قــبــل اأبــنــائــه 

البررة الميامين حتى تقلد زمام الأمور, وولية الأمر, واإدارة 
�سدة البالد من لقب نف�سه بخادم الحرمين ال�سريفين حًبا 
ا لدينه, ووفاًء لعقيدته, ورعاية لوطنه واأبنائه  لهما, واإخال�سً
للعطاء,  وا�ستمراًرا  والم�سلمين ب�سفة عامة,  ب�سفة خا�سة 
وموا�سلة للجهود المباركة الخيرة التي بداأها وو�سع لبنتها 
الأولى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه اهلل- حتى 
ال�سارة في هذا العهد الزاهر  اليانعة ونتائجها  اآتت ثمارها 
بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم  عهد  الميمون 
الأجــداد  تــراث  فيه  تالقى  الــذي  اهلل-  -حفظه  عبدالعزيز 
من  فات�سح  المجيد,  والأحفاد  الأبناء  بوفاء  العتيد  التليد 
المفعم  التوجه  و�سدق  البناء,  و�سالمة  الأ�س�س,  قوة  خالله 
ب�سحة المعتقد والتوحيد الخال�س, اإلى �سدق الولء و�سالمة 
ى منا�سك الحج في الع�سر  المنهج, ولذلك فاإن كل من اأدَّ

ال�سدر,  يثلج  مــا  ــرى  ي الحا�سر 
ــاح لــه الــنــفــ�ــس, وتقر  ــرت وت

ب�سببه  ويلهج  العين,  به 
الــلــ�ــســان بــالــدعــاء 

ـــمـــن قـــامـــوا  ل
عــــلــــيــــه, 
وتـــابـــعـــوه 

وعــمــلــوا 
عـــلـــى 

واإمكاناتهم  جهودهم  بــذل 
ــة من  ــوي ــن ــع ــم الـــمـــاديـــة وال
الحج  فظهر  اإنجاحه,  اأجــل 
ــا,  ــًب ــا, مــرت ــظــًم دائــــًمــــا مــن
نجاًحا  ناجًحا  مت�سل�ساًل, 
حركة  في  من�سبًطا  باهًرا, 
ومراقبته  وم�ساته,  �سياراته 
ــة دقــيــقــة مـــن حيث  مــراقــب
اأماكن اختناقاته, مما يجعل 
الــجــمــيــع يــثــنــون ويــ�ــســكــرون 
ـــدعـــون لــــولة اأمــــر هــذه  وي

البالد.
الــوطــنــي  الــيــوم  اأن  كــمــا 
مع  يتزامن  الــعــام  هــذا  فــي 
ونجاحات  عظيمة  منجزات 
كان  الغالي,  لوطننا  كبيرة 
المبهر  النجاح  ذلك  اآخرها 
الذي  الحج  لمو�سم  المفرح 
اهلل  توفيق  بعد  خلفه  ــف  وق
ــذة, واأعــمــال جبارة  قــيــادة ف
هذا  اأبــنــاء  مــن  محبون  ورجـــال  والم�ساعر,  الحرمين  فــي 
�سبق هذا  وما  البوا�سل,  اأمنه  ورجال  وجنوده  الوفي  ال�سعب 
البطولية  المواقف  تلك  في  تمثلت  ونجاحات  منجزات  من 
في  الأ�سقاء  لن�سرة  ظهرت  التي  والعزم  الحزم  ملك  من 
جعلهم  مما  بخا�سة  الجوار  دول  وفي  بعامة  العربي  الوطن 
وي�ستب�سرون  والــعــطــاء,  ال�سموخ  بــوطــن  اآمــالــهــم  يعلقون 

يمن  فــي  تبا�سيره  بــدت  الـــذي  لحكمة بالن�سر  ا
قاد  التي  وبالوحدة  والإيمان, 

تحقيقها  اإلــى  التطلع 
ــة  ــف ــوق تـــلـــك ال

قي�سه اهلل في ظرف  �سجاع  وقائد  ال�سجاعة من ملك قوي 
ال�سر  قــوى  تكالبت  وقــد  خــطــر,  منحنى  وفــي  ا�ستثنائي, 
واأحالمهم  ال�سفويين  مطامع  وظهرت  الغلو,  وجماعات 
التي يبنونها على جهودهم ال�سريرة, واأدواتهم من جماعات 
�سلمان  وهو  الخالقة,  الفو�سى  اإلى  بها  لي�سلوا  وتنظيمات 
الحكمة والحزم, الذي تمثل حكمة والده الموؤ�س�س: )الحزم 
الح�سرات(,  اأبا  الفرك  اأبا  والترك  الظفرات,  اأبا  اللزم  اأبا 
ثماره  ونجني  عربي,  وكل  م�سلم  كل  ي�سكره  موقفًا  واأعلنها 
قوة لهذا الوطن, وعزة للم�سلمين, وائتالفًا ووحدة اأجه�ست 
م�ساريع اإيران ومن يدور في فلكها, وقاد اإلى نجاح اآخر كبير 
الإرهــاب,  لمحاربة  دولي  اإ�سالمي  تحالف  ت�سكيل  في  تمثل 
الهمة  بعلو  ا�ستهرت  التي  الفذة  القيادة  هــذه  تتوقف  ولــم 
تعدتها بتخطيط  بل  الإنجازات  العطاء, عند هذه  وموا�سلة 
المملكة  ـــة  روؤي عــن  واأعــلــنــت  الم�ستقبل,  ي�ست�سرف  بــديــع 
الطموحة  العظيمة  الروؤية  تلك  ال�سعودية )2030(,  العربية 
والعلياء,  المجد  لبلد  وقوة  اإ�سراقًا  اأكثر  بم�ستقبل  المتفائلة 
الملك  ال�سريفين  الحرمين  خــادم  وباركها  اأطلقها  التي 
�سلمان بن عبدالعزيز وت�سدرتها مقولته العظيمة: )هدفي 
الأول اأن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على 
وهناأ  ذلــك(,   تحقيق  على  معكم  و�ساأعمل  الأ�سعدة,  كافة 
الوطن عليها �سمو ولي العهد الأمين �ساحب ال�سمو الملكي 
المباركة  بتغريدته  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  محمد  الأمير 
واأدعـــم   ,2030 ال�سعودية  ـــة  روؤي بــاإطــالق  الــوطــن  )اأهــنــئ 
على  �سلمان  بن  الأمير محمد  اليمنى  ويدي  واأخي  ع�سيدي 
وطننا(,  وحفظ  ملكنا,  اهلل  حفظ  الطموحة..  الروؤية  هذه 
�ساحب  الأمــيــن  العهد  ولــي  ولــي  �سمو  تف�سيالتها  واأعــلــن 
ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز بكلمته 
المباركة )ي�سرني اأن اأقدم لكم روؤية الحا�سر للم�ستقبل, 
التي نريد اأن نبداأ العمل بها اليوم للغد, بحيث تعبر عن 
هلل  فالحمد  بــالدنــا(,  قــدرات  وتعك�س  جميعًا  طموحاتنا 
على توفيقه لقيادتنا ون�ساله المزيد من ف�سله على هذا 
والخير  وال�سالم  الإ�سالم  وطن  المعطاء..  الوطن 

والعطاء والنماء.
ذكرى  الوطني  فيومنا  ولهذا 
ــبــالد  ــى هــــذه ال مــبــاركــة عــل
ــزة, والــوطــن الــغــالــي,  ــعــزي ال
المملكة العربية ال�سعودية ل يمكن 
و�سعورنا  بم�ساعرنا  تعيدنا  تن�سى,  اأن 
وخيالتنا اإلى جهاد الموؤ�س�س المغفور له 
-باإذن اهلل- المجاهد البطل الإمام الموحد, 
اهلل  -طيب  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك 
ثراه, وجعل الجنة ماأواه-, حينما وفقه اهلل و�سد 
الذي  الجهاد  ذلك  ليبداأ  الأبطال  و�سانده  العزم 
ليلذ  الحديث  واإن  الــجــزيــرة,  �سمل  بــه  اهلل  جمع 
ويطيب, والقرائح لتتفتق عن جميل المعاني التي يختزنها 
الغالي,  الوطن  على  المتجددة  المنا�سبة  هذه  تجاه  الفوؤاد 
والنتماء,  بالمحبة  �سعورًا  ذلك  لينعك�س  المبارك,  والبلد 
الأمين  والبلد  المقد�سات  والوفاء, كيف ل وهو وطن  والولء 
وخ�سه  اأر�سه,  بقاع  �سائر  من  واختاره  اهلل  ا�سطفاه  الذي 
بالميزات, وجعله مهوى الأفئدة, وموطن خليله وبلدة ر�سالته 
الخلق -�سلى اهلل  �سيد  المحبة  الخاتمة, وقد عبر عن هذه 
عليه و�سلم- حيث قال وهو يغادر مكة: »اإنِك لمن اأحب البقاع 
هذا  واإن  خرجت«,  ما  منك  اأخرجوني  قومي  اأن  ولــول  اإلــّي, 
المواطن  يجعل  لمما  ال�سوية  النفو�س  في  المتاأ�سل  ال�سعور 
الحق ي�ست�سعر الم�سوؤولية قبل الفخار وال�سرف, ففي الوقت 
بالوطن  والعــتــزاز  الفخر  بم�ساعر  المواطن  ي�سعر  الــذي 
وماآثره ومكت�سباته, وال�سرف بما خ�سه اهلل -عز وجل- من 
خ�سائ�س, اإل اأن هذا ال�سرف والفخار ل يقت�سر على مجرد 
من  ال�سرع  اأوجبه  ما  فيها  نتحمل  م�سوؤولية  هو  بل  ال�سعور, 

اليوم الوطني قيم وثوابت وشكر وانتماء وفخر ووفاء وتفاؤل

أ.د.  سليمان بن عبداهلل بن حمود أبا الخيل
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رئيس المجلس التنفيذي
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حقوق وواجبات.
ــتــرداد الــمــلــك الــمــوحــد الباني  ــا! لــقــد كـــان يـــوم ا�ــس حــًق
اآل  الفي�سل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  الموؤ�س�س 
�سعود -طيب اهلل ثراه, وجعل الجنة ماأواه- نقطة فا�سلة في 
فيه  تحقق  نوعًيا,  وتحوًل  العرب,  لجزيرة  المعا�سر  التاريخ 
اإل من عرف الحقبة  نعٌم ل يقدر قدرها  الآمن  الوطن  لهذا 
عن  �سمع  اأو  وقراأ  المجيد,  التاريخ  لهذا  ال�سابقة  التاريخية 
الأو�ساع ال�سائدة في هذه الجزيرة العربية, وما كانت تعانيه 
الدين  واأ�سا�س  الأ�سول,  لأ�سل  ُبْعٌد عن دين اهلل, وهدم  من 
توحيد اهلل جل وعال, وما نتج عنه من ت�سرذم وتفرق وتناحر.

وما من �سك اأنه لي�س المراد بهذا اليوم مجرد حدث تاريخي 
مهم, اأو �سرد متكرر ل يعدو التفا�سيل التاريخية, اأو جملة من 
اإلى تذكيرنا  الأحداث مّرت, واإنما هي منا�سبة مهمة تهدف 
باأكبر واأعظم واأجّل نعمة تمت على هذه الجزيرة العربية في 
الع�سر الحا�سر, اإنها نعمة الجتماع والتوحد والإلفة, وقيام 
دولة الكتاب وال�سنة, ون�سرة توحيد اهلل, والعقيدة ال�سافية 
العقدي,  والخلل  النــحــراف  عوامل  من  وحمايتها  النقية, 
اأنزلت  كما  بها غ�سة طرية  والأخذ  المقا�سد,  هذه  وتحقيق 
على ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-؛ لأن هذا هو الأ�سا�س 
الأولــى  ال�سعودية,  الــدولــة  هــذه  عليه  قامت  الــذي  المتين 
والثانية, وذلك حينما ن�سر الإمام محمد بن �سعود -رحمه 
الدعوة  اإمام  �سعود,  اآل  الماجدة من  الأ�سرة  اهلل- جد هذه 
و�سيخ الإ�سالم محمد بن عبدالوهاب في دعوته التي ركزت 
اأوجب  المتين, الذي هو  على هذا الأ�سل الأ�سيل, والأ�سا�س 
هو  بل  جميًعا,  والر�سل  الأنبياء  دعــوة  واأ�سا�س  الواجبات, 
الغاية التي خلق اهلل الخلق لأجلها, وا�ستمر قيام هذه الدولة 
على هذا الأ�سل في جميع اأدوارها, حتى هذه الحقبة الممتدة 
-باإذن اهلل-, التي يقودها ملك عظيم, وحاكم موفق, ا�ستهر 
بالحزم والعزم, الرجل ال�سهم, والطود الأ�سم, والعلم الفذ, 
الحرمين  خــادم  الموؤثرة,  المباركة  المميزة,  وال�سخ�سية 
اآل  ال�سريفين الملك  �سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
�سعود -حفظه اهلل, واأبقاه ذخًرا وفخًرا-, اإنه ملك المبادئ 
والوفاء, والمعاني التي يت�سابق اإليها الف�سالء, ويتبارى فيها 
لو  التي  بالف�سائل,  المواهب, وميزه  النبالء, منحه اهلل من 
لم يكن منها اإل تدرجه في مراحل عمره في مدر�سة الملك 
الموؤ�س�س الإمام ال�سالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه 
اهلل- لينهل من تلك التجربة النا�سجة, وال�سخ�سية الفريدة 
التي اأجرى اهلل على يديها اأعظم التحولت التاأريخية في هذا 

الوطن الإ�سالمي المبارك.
في  لياأتي  الأحـــداث  هــذه  نتذكر  حين  فنحن  هنا  ومــن 
مقدمتها واأولى اأولوياتها التذكير بهذه النعمة العظمى, وهذا 
هو  الذي  الواقعي  والنقاء  العقدي,  وال�سفاء  المهم  الأ�سل 
م�سداقًا  وال�ستخالف,  والتمكين  والن�سر  العز  اأ�س�س  من 
اإِيَماَنُهم  َيْلِب�ُسوْا  ــْم  َوَل اآَمــُنــوْا  ِذيَن  �ساأنه:{الَّ جل  اهلل  لقول 
وقوله  ْهَتُدون}-الأنعام:82,  مُّ َوُهم  الأَْمُن  َلُهُم  اأُْوَلـِئَك  ِبُظْلٍم 
اِلَحاِت  َوَعِمُلوا ال�سَّ ِمنُكْم  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ جل �ساأنه:{َوَعَد اهللَّ
َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  ا�ْسَتْخَلَف  َكَما  الأَْر�ــسِ  ِفي  ُهم  َلَي�ْسَتْخِلَفنَّ

ن  مِّ ُهم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم  ى  اْرَت�سَ الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ
ُي�ْسِرُكوَن ِبي �َسْيًئا}- َيْعُبُدوَنِني َل  اأَْمًنا  َبْعِد َخْوِفِهْم 

الــنــور:55, ومــا نتج عن 
هذه ال�سورة المثالية 
المبارك  وطننا  فــي 

عــظــيــمــة,  اآلء  مــــن 
متوالية,  متجددة  ونعم 

تطبيق  ــعــد  ب اأعــظــمــهــا 
العبودية  التوحيد وتحقيق 

ــــان  هلل نــعــمــة الأمــــن والأم
للقا�سي  المثل  م�سرب  �ــســارت  الــتــي 

الر�سيدة  والقيادة  الحكيمة,  الولية  ونعمة  والــدانــي, 
والثوابت,  الأ�سول  وتوؤكد  الموؤ�س�س,  خطى  على  ت�سير  التي 
حكيمة,  وخطى  متينة,  اأ�س�س  على  والرتقاء  للتطور  وت�سعى 
فتحقق في هذا العهد الميمون على ق�سر المدة ما ي�سهد بما 

ذلك  كل  فاأثمر  وخ�سال,  الموؤ�س�س من خالل  الملك  اأورثــه 
المواقف,  وقــوة  الــرزق,  ووفــرة  العي�س,  رغد  من  نعي�سه  ما 
بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خــادم  ــارات  زي وما 
عبدالعزيز -اأيده اهلل-المتعاقبة اإلى مختلف الدول الأجنبية 
الإ�سالمية  والــدول  وغيرها,  الأمريكية  المتحدة  كالوليات 
ال�سقيقة وغيرها, ونحن  العربية  والعربية كجمهورية م�سر 
اإحداث التغيير ال�سامل  نمر بمرحلة جديدة من العمل على 
والطماأنينة  ال�ستقرار  عــوامــل  يكر�س  الــذي  التــجــاه  فــي 
االختالل  ونقاط  ال�ضعف  اأوجه  ويعالج  العام  الر�ضا  وُي�ضيع 
والعربية  الخليجية  اأو  الوطنية  الدائرة  م�ستوى  على  �سواء 
وقد مكن  القوة,  �ساهد على هذه  اإل  العالم  اأو على م�ستوى 
الإرهاب  الوطن من  لتح�سين  �سببًا  وكانت مواقفه  له,  اهلل 
ومنظماته, ولقوة الم�سلمين, وهذا هو موعود اهلل لمن اأعلى 
يقول:{ تعالى  واهلل  القويم,  �سرعه  وطبق  التوحيد,  رايــة 

ُرُه}-الحج:40, و�ساأن بهذه الدرجة  ُ َمن َين�سُ َرنَّ اهللَّ َوَلَين�سُ
من الأهمية, وحدث كتب اهلل به هذه النعم المتجددة لهذه 
البقعة المباركة لجدير باأن تذكر به الأجيال, واأن تبرز ماآثر 
اليانعة  الثمار  هذه  اأيديهم  على  اهلل  كتب  الذين  الأمر  ولة 
التعبدي  الأمـــر  قبيل  مــن  هــذا  ولي�س  ظاللها,  نتفياأ  التي 
الذي يندرج في الأعياد المحدثة, واإنما هي منا�سبة وطنية 
تاريخية ممتدة, يعد الحتفاء بها والتذكير باآثارها من ال�ساأن 
اأ�سوًل يذكر  لتكون  تبعًا  ال�سرعية  الأبعاد  وتاأتي  الجتماعي, 
بها على مر الع�سور في جميع الأوقات, وليثمر هذا التذاكر 
الثوابت في ظل  والتاأكيد بل وحماية هذه  العناية  والتوا�سي 
اإهماله  اأو  الأ�سل  اإ�سعاف هذا  اإلى  ودعوات  ومتغيرات  فتن 
كما  بالأخوة,  ال�سعور  اأو  الوحدة  مع  يتنافى  ذلك  اأن  بحجة 
اأن تذاكر هذه الآلء يحمل في الوقت نف�سه المعاني التي هي 
�سبب للقيام بواجب تلك النعم من �سكر اهلل, وال�ستزادة من 
ف�سله, والحفاظ على ما هو �سبب قيامها ودوامها وزيادتها 
وا�سترداد  الوطن  اليوم  ذكرى  في  فاإننا  هنا  ومن  ونمائها, 
الريا�س على يد الموؤ�س�س -يرحمه اهلل- نعي�س تلك الأحداث 
الج�سام, والجهود الجبارة التي بذلها الآباء والأجداد ليكتب 
العي�س  في  ورغد  ا�ستقرار  به من  ننعم  ما  اأيديهم  اهلل على 
واأمن وطماأنينة وغيرها من نعم ل تعد ول تح�سى, ويدعونا 
ذلك ل�سكر اهلل تعالى عليها, وتحقيق مقومات بقائها و�سمان 
التي تعد خلاًل  الفكرية  ا�ستمراريتها, ومقاومة النحرافات 

الوطن  هــذا  جناب  وحماية  فيها, 
من كل من يريد به �سوًءا اأو 

مكروًها. 
اأن  ــــــــمــــــــا  ك

الـــمـــنـــا�ـــســـبـــة 
في  تر�سخ 
الأذهــــان 

اأن ذلك 
لعمل  ا

له  المغفور  الباني  الموؤ�س�س  الملك  به  قام  الــذي  البطولي 
-باإذن اهلل- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل 

-طيب اهلل ثراه, وجعل الجنة ماأواه- تنتهي باأعماله �سور 
وال�سلب  والنهب  والتهاجر,  والتقاطع  والف�ساد  الفو�سى  من 
والغارات والثارات, ويكون بف�سل اهلل ثم بجهد هذا الإمام 
الجهبذ, والبطل الفّذ �سد هذه ال�سور من الجتماع والألفة 
على  وتجتمع  القبائل  تلك  وتلتقي  المتناحرة,  القبائل  بين 
التوحيد وال�سرع المطهر, وما اأعظمها من نعمة حين يكون 
وال�سنة هما  والكتاب  والتحاكم,  الحكم  اأ�سا�س  هو  الإ�سالم 
الأ�سل في التنظيم والإدارة, وت�سبح هذه الدولة الإ�سالمية 
تعاليم  منه  ت�ستقي  د�ستوًرا  الكريم  القراآن  من  تتخذ  التي 
وتحتكم  الربانية,  بتعاليمه  تلتزم  الحياة,  وتبا�سير  الهدى, 
ودلياًل  واقًعا,  و�ساهًدا  حًيا,  اأنموذًجا  الحكيم  ال�سرع  اإلى 
قاطًعا على حفظ اهلل لهذه المملكة وت�سديده وتوفيقه لولة 
نياتهم  في  اهلل  واأبناوؤه  الموؤ�س�س  الملك  �سدق  وقد  اأمرها, 
الملك  وا�ستطاع  لهم,  ــن  ومــكَّ اهلل,  ف�سدقهم  واأعمالهم 
يقيم  اأن  التاريخي  العمل  بذلك  اهلل-  -يرحمه  عبدالعزيز 
اأعظم وحدة في مقابل التهديدات التي كانت تواجه العالم 
ا والعالم الإ�سالمي عموًما, ولتكون ثمار هذه  العربي خ�سو�سً
وكيانًا  واجتماعًا,  واإلفة  رغيًدا,  وعي�سًا  وارفًا,  اأمنًا  الوحدة 
منطلقًا  �سار  بل  اهلل,  بــاإذن  الــزوال  على  ي�ستع�سي  عظيمًا 
الدين  خدمة  في  ت�سب  دوؤوبــة,  واأعمال  متوا�سلة,  لجهود 
اأوًل, ثم خدمة هذا الوطن الآمن, فمرور هذه الذكرى تذكرة 
الجزيرة  هذه  على  اهلل  بنعمة  والقادمة  الحا�سرة  لالأجيال 
ومنحه من  الم�سلح,  والقائد  الفذ,  الإمام  لها هذا  هياأ  اأن 
ال�سفات ما مكنه من تجاوز كل العقبات ليجمع اهلل على يده 
البررة  اأبنائه  في  النعم  هذه  ولت�ستمر  الجزيرة,  هذه  �سمل 
واأحفاده الميامين, حيث ل نزال و�سنظل -باإذن اهلل- نتفياأ 

هذه النعم.
عظيمة  فر�سة  ا  اأي�سً المنا�سبة  �سبة وهــذه  للمحا

الأ�س�س  هذه  باأهمية  والتذكير 
قامت  التي  والثوابت 

المملكة  عليها 
بية  لعر ا

من  تحميهم  التي  المعالم  بهذه  النا�سئة  وربط  ال�سعودية, 
النحراف, وتجعل م�ساألة النتماء لوطنهم ومحبته, وال�سعور 
التي  الحقة  المواطنة  بمقومات  والــوفــاء  عليه,  اهلل  بنعم 
اأبرز  البالد من  عليها  قامت  التي  الثوابت  هي حفاظ على 
واأهم ما ين�سوؤون عليه, وي�ست�سعرونه �سعوًرا غريزيًا فطريًا, 
خ�سائ�س  من  الوطن  لهذا  بما  ويتعزر  لديهم,  ويتنامى 
ومــيــزات, ومــا حباه اهلل بــه مــن خــيــرات وثــــروات, نحمد 
التن�سئة  لتكون هذه  ف�سله,  من  المزيد  ون�ساأله  عليها,  اهلل 
وال�ستجابة  الفتن  من  تحميهم  وح�سانة  حماية  والتربية 
المبررات  كانت  مهما  والختالف,  والفرقة  ال�سوء  لدعاة 

والم�سوغات.
ظروف  نعي�س  ونحن  الممتدة  المنا�سبة  هذه  نتذكر  اإننا 
العربية  بالمنطقة  تع�سف  التي  الأحوال  ومتغيرات  الوقت, 
حمى  ومتغيرات,  وفتن  اأحــداث  اأجمع,  والعالم  ا,  خ�سو�سً
المظاهرات  اأيام عوا�سف  البالد منها, و�سمدت  اهلل هذه 
والعت�سامات والحتجاجات, ولم تزدها دعوات الم�سلين 
اإل توحًدا و�سموًدا وثباًتا, وقدر اهلل -ول راد لقدره- اأن تمر 
وقفاتها  لتقف  البالد,  لهذه  ابتالًء  هذا  ليكون  حولنا  بمن 
م�سوؤوليتها  من  تنبع  التي  الثابتة  و�سيا�ساتها  الم�سهودة, 
اإياها,  اهلل  بواأها  التي  مكانتها  ومن  والعربية,  الإ�سالمية 
الــنــوازل  مــن  كثير  درء  فــي  �سبًبا  الــمــواقــف  هــذه  وتــكــون 
وفي  عموًما,  العربية  البالد  في  اأ�سقائنا  عن  والم�سائب 
اليمن وم�سر و�سوريا على وجه الخ�سو�س, وهذا لم يكن اإل 
مح�س ف�سل اهلل, فهو الذي مّن وتف�سل وحمى هذا الوطن, 
وندين اهلل اأن ذلك كان بما ذكرنا من هذه الأ�سول والأ�س�س 
التي قامت عليها هذه البالد, ونتذكرها كلما مّرت في كل 
الم�سوؤولية  وتعظم  يتاأكد,  بها  التذكير  فاإن  هنا  ومن  عام, 
ال�سباب  والقرب من عالم  والتوجيه,  والتوعية  البيان  تجاه 
�سبه  ورد  المغر�سين,  دعاوى  لك�سف  الخ�سو�س  وجه  على 
�سوًءا,  وولتــه  ووحدته  بالوطن  يريدون  الذين  المناوئين, 
وهو  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  قول  عليهم  وي�سدق 
جهنم  ــواب  اأب على  »دعــاة  فتنهم:  من  بالمخرج  يذكرنا 
ومن  منهم  والمخرج  فيها«,  قــذفــوه  اإليها  اأجابهم  مــن 
فتنهم و�سرهم بينه النا�سح الأمين بقوله: »تلزم جماعة 
الم�سلمين واإمامهم«, فما اأعظم هذه الإمامة التي 
اهلل  -�سلى  ر�سولنا  اإليها  اأر�سدنا 
هذه  في  وتتحقق  و�سلم-,  عليه 

الدولة المباركة.
وبعد: هذه اأبرز دللت هذا 
مملكتنا  تاريخ  في  الغالي  اليوم 
مــروره  به  يذكرنا  ما  وهــذا  الفتية, 
المتكرر, واإن حقًا علينا ونحن نتفياأ هذه 
النعم األ ن�سمح باأي فر�سة تحدث خلاًل اأو 
نق�سًا حتى ولو بال�سعور والم�ساعر, حتى نجعل 
هذه المعالم ح�سانة تقي مجتمعنا واأجيالنا من 

النحراف -باإذن اهلل-.
اهلل  اأ�سكر  اأن  �سانحة  فر�سة  لأغتنمها  واإنــي 
تعالى على تجدد النعم وتواليها, فهو اأهل الثناء والمجد, 
اأثني ب�سكر من هم �سبب  وما بنا من نعمة فمنه وحده, ثم 
التهنئة  المتنان  ببالغ  واأرفــع  الآلء,  هذه  وتتابع  توالي  في 
الخال�سة, والتبريكات لمقام مليكنا المفدى خادم الحرمين 
عهده  ولي  و�سمو  عبدالعزيز,  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين 
�ساحب  الداخلية  وزير  الــوزراء  رئي�س مجل�س  نائب  الأمين 
ال�سمو الملكي  الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز, و�سمو 
ولي ولي العهد الأمين النائب الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء 
وزير الدفاع �ساحب ال�سمو الملكي  الأمير محمد بن �سلمان 
والم�سلمين,  لالإ�سالم  ذخًرا  اهلل  -حفظهم  عبدالعزيز  بن 
عليهم  واأ�سبغ  نعمه,  عليهم  واأدام  الغالي,  الوطن  ولهذا 

ف�سله, واأتم عليهم اآلءه-, ولأبناء وطني الحبيب.
واهلل الم�سوؤول اأن يحفظ علينا هذه النعم, ويحميها من 
الزوال, اإنه �سميع مجيب, والحمد هلل رب العالمين, و�سلى 

اهلل و�سلم على نبينا محمد, وعلى اآله و�سحبه اأجمعين...,

مقال
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كتب – زيد السبيعي 
 تصوير: نادر النفيعي

الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  د�سن 
موقع  مكتبه,  في  الخيل  اأبــا  عبداهلل  بن  �سليمان 
برنامج الحتفال باليوم الوطني 86 بح�سور وكالء 
وي�ستمل  والــمــراكــز,  الكليات  وعــمــداء  الجامعة 
الجامعة,  داخل  وفعاليات  منا�سط  على  البرنامج 
واأفــالم  وت�ساميم  �سعارات  على  يحتوي  والـــذي 
التاريخي  اليوم  بهذا  خا�سة  وق�سائد  ون�سو�س 

لتوحيد المملكة.
ال�سفحة  الجامعة,  مــديــر  معالي  د�ــســن  كما 
عن  والتعليم  الإلكتروني  التعلم  بعمادة  الخا�سة 
لتعبير  تخ�سي�سها  تم  التي  ال�سفحة  وهي  بعد, 
التاريخي  اليوم  هذا  عن  العمادة  وطالبات  طالب 

للمملكة.
التد�سين,  قبيل  الجامعة  مدير  معالي  وذكــر 
اأيــام  من  عظيم  يــوم  ذكــرى  هو  الوطني  اليوم  اأن 
وطننا الغالي وطن الإ�سالم وبلد التوحيد )المملكة 
الخالدة  بمقوماته  ال�سامخ  ال�سعودية(  العربية 
وخ�سائ�سه الفريدة وقيادته الر�سيدة ومكت�سباته 
مكانته  وارتفاع  �ساأنه  بعلو  يزهو  والذي  العظيمة, 
به  اأبناوؤه  ويفاخر  عام,  بعد  عامًا  اأهميته  وازديــاد 
الذكرى  هذه  وتاأتي  الــدوام,  على  اإليه  وبانتمائهم 
خ�سه  ما  وقدر  قدره  نفو�سهم  في  لتعمق  العزيزة 

اهلل به من خ�سائ�س ونعم لم تجتمع في غيره.
واأ�ساف معاليه: اإن جيل اليوم قد تر�سخت في 
عليه  الحفاظ  ووجوب  الوطن  هذا  اأهمية  وجدانه 
هذه  بغر�س  مطالب  وهــو  الوطنية؛  وحدته  وعلى 
اليوم  منا�سبة  وتعتبر  الأبناء,  نفو�س  في  المعاني 
الوطني فر�سة لتعزيز هذا المطلب بما تج�سده من 
قيم اأ�سيلة واأ�س�س عظيمة ومبادئ مثلى قام عليها 
نتجت  الذي  المتين  بناوؤه  عليها  وقام  الوطن  هذا 
عنه بحمد اهلل هذه الوحدة العظيمة, ومن تعريف 
الملك  جاللة  الموؤ�س�س  للقائد  العظيم  بالمنجز 
رحمه   – �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
اهلل – وحجم العمل الهائل الذي تم من اأجله, في 
واإن�ساء  وحدته,  وبناء  الوطن  هذا  تاأ�سي�س  �سبيل 
دولة ذات �ساأن كبير بين الدول, وبما قام به اأبناوؤه 
الأفذاذ الكرام الأوفياء رحمهم اهلل جمعيًا واأطال 
�سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  في عمر خادم 
اإخــوانــه  وجميع   - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بــن 
م�سيرته  ومتابعة  بعده  الأمانة  حمل  من  واأعوانه, 
ونهجه والو�سول بالوطن اإلى اأعلى درجات المجد 

والرفعة والتقدم.
الوطني  بــالــيــوم  الحــتــفــاء  اأن  معاليه  وبــيــن 

الأبــنــاء  ــط  ورب الــبــالد  هــذه  بتاريخ  يعنى 
والأحــــفــــاد بــــالأجــــداد عــبــر عــقــود 

م�ست ومن خالل ع�سر حا�سر 
اأن مثل هذه  وزاهــر, ول �سك 

الــجــهــود والأعــــمــــال الــتــي 
من  اليوم  هــذا  في  تقدم 
خــــالل جــامــعــة الإمــــام 
ــة الــعــريــقــة  ــس ــ� ــس ــوؤ� ــم ال
جاء  والـــذي  المتميزة, 
مـــن مــنــطــلــق ر�ــســالــتــهــا 

واأهـــدافـــهـــا الــمــتــعــددة 
اأن  اأهمها  من  والمتنوعة 

هذه الجامعة قدوة ونبرا�س 
تــ�ــســيء الــطــريــق لأبــنــاء هــذا 

اأو  من�سوبيها  من  �سواء  المجتمع 
وهلل  جامعتنا  اإن  ــال:  وق غيرهم,  من 

من  والعناية  والتقدير  الثقة  محل  الحمد 
الأمة  اأبناء  من  وحتى  بل  البالد  هذه  اأبناء  جميع 
اأي�سا  ثم  المباركة,  حدودنا  خارج  من  الإ�سالمية 
وبرامج  فعاليات  من  ويطلق  ويفعل  يقر  ما  كل  اإن 
ومنا�سط وجهود متنوعة ومختلفة في هذا المجال 
اأو في غيره ل ياأتي اجتهادا اأو راأي منفرد, اإنما عبر 
درا�سات وخطط وبرامج ورجال وكفايات وخبرات 
يوؤدون عماًل طيبًا وطنيًا �سادقًا مخل�سًا, ونحن في 
هذا الزمن كما تعلمون نعي�س حقبة �سعبة وتجاذبًا 
والتجاهات  والآراء  الأفكار  من  ومتعددا  متنوعا 
التي  والجماعات  والتحزبات  التنظيمات  ووجــود 
اأ�سرت بالأمة الإ�سالمية وتحاول جاهدة, بل اإنها 
خ�سو�سًا  البالد  لهذه  الم�سمومة  �سهامها  وجهت 
ول  و�سيلة  يتركوا  ولــم  والنا�سئات  ال�سباب  لفئة 

اأ�سلوبا ول طريقا عبر عقود خم�سة اأو �ستة م�ست 
المملكة  وتما�سك  وحدة  من  النيل  فيها  يحاولون 
ويدنون  ويفعلون  الم�سلمين  وقبلة  التوحيد  بــالد 
اأهمها  من  متباينة  وو�سائل  اأدوات  عبر  ويزيفون 
ــب علينا  ــواج و�ــســائــل الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي, وال
وموجهين  نكون مربين  اأن  قبل  ومواطنين  كاأفراد 
مثل  في  م�سوؤولين  كذلك  نكون  اأن  وقبل  ومعلمين 
يحتم  الوطنية«  التربوية  »الموؤ�س�سة  الجامعة  هذه 
علينا اأن نوؤدي الواجب لما يحفظ اأنف�سنا ودماءنا 
في  كائن  هو  ما  وكل  وعقولنا  واأموالنا  واأعرا�سنا 
ومكت�سبات  مقد�سات  من  المعطاء  الوطن  هــذا 

الخير  وعنا�سر  عــوامــل  مــن  وغيرها  ومــقــدرات 
والف�سل.

الحتفال  برنامج  اأن  معاليه  واأ�ــســار 
�سيطلب من كل م�سوؤول في الجامعة 
اأو مــن لــه عــالقــة فــي الــ�ــســاأن 
يدلي  اأن  والتربوي  التعليمي 
اأجل  من  ويعمل  فيه  بدلوه 
الواقع  اأر�س  على  اإيجاده 
ـــمـــوذج حـــي لما  فــهــو اأن
منا  يــكــون  اأن  يــنــبــغــي 
ــيــن  ــن ومــرب ــي كــمــواطــن
ومــعــلــمــيــن ومــ�ــســوؤولــيــن 
الموؤ�س�سة  هذه  في  �سواًء 
غــيــرهــا,  اأو  الــتــعــلــيــمــيــة 
لــ�ــســد ودحــــر وردع  وذلــــك 
والأكاذيب  التزييفات  تلك  كل 
تح�سن  وما  يتبعها  وما  والأقــاويــل 
به من عبارات وجمل رنانة يدعى من 
ما  اأبعد  وهــي  وال�سالح  الإ�ــســالح  خاللها 
اإنها تبعد عنه كما تبعد الثرى  يكون من ذلك, بل 
كتاب  من  ينطلق  الإ�سالح   اأن  مبينًا  الثريا,  عن 
الأمة  هذه  �سلف  عليه  كان  وما  ر�سوله  و�سنة  اهلل 
العظيم وعلى ما  الدين  والم�سيرة على منهج هذا 
واأخــالق  �سليم  وفكر  �سحيحة  عقيدة  من  به  جاء 
و�سلوكيات ل تخفى على الجميع, وقال: يخفى على 
بع�س النا�س اأو اأنه اأخفي بق�سد اأو من غير ق�سد 
يعي�س  الجوانب  هذه  مثل  في  ا�ستهدف  من  لجعل 
دون رائد ول قائد ول �سابط ول موجه مما يجعله 
اأو  فري�سة �سهله لأعداء الإ�سالم �سواء في الداخل 

الخارج.
ــمــديــر اأنـــهـــم يــعــتــمــدون في  و�ـــســـدد مــعــالــي ال
والمعالجة  الطرح  على  الوطني  باليوم  الحتفال 

يخرج  ل  مما  ــزان  وات ومو�سوعية  وو�سوح  بعلمية 
العظيم,  الدين  الإ�سالم وهذا  واأحكام  عن مبادئ 
كتابة  اأو  التنظيم  اإلــى  بحاجة  لي�سوا  اأنهم  مبينًا 
ننزل  اأن  اأكثر من  والدرا�سات  والأبحاث  المقالت 
والطالبات  الــطــالب  و�ــســاحــة  الــواقــع  اأر�ـــس  اإلـــى 
وتلم�س احتياجاتهم وتبين م�ساكلهم والتعرف على 
والأخطاء  المزالق  مثل هذه  في  فيه  يقعون  ما  كل 
هذه  ومعالجة  الداء  على  الدواء  لو�سع  والتق�سير 
رفيق  لين  باأ�سلوب  تكون  اأن  بد  ل  ولكنها  الجوانب 
متزن يو�سل اإلى الهدف ويحقق النتيجة بالطريقة 
التي ا�ستلهمناها وا�ستفدناها من كتاب اهلل و�سنة 
ورجال  خبرات  تحت�سن  الجامعة  وقــال:  ر�سوله, 
ي�سيء  ونبرا�سا  قــدوة  يكونوا  اأن  قــادريــن  اأكــفــاء 
هدى  على  وي�سير  به  ياأخذ  اأن  يريد  لمن  الطريق 
البرنامج  فاإن  ولذلك  الدين,  هذا  وحــدود  اأحكام 
هو برنامج �سامل متكامل ووا�سح بيننا في معالمه 
من  الوطني  باليوم  احتفاء  وياأتي  واأهدافه,  وقيمه 
الجامعة وم�ساهمة قليلة في حق وطن عظيم وبالد 
والغالي  وجهدها  نف�سها  �سخرت  وقــيــادة  كريمة 
والنفي�س من اأجل اأمان وطماأنينة وراحة وا�ستقرار 
خادم  راأ�سهم  وعلى  النبيل  المجتمع  هــذا  اأبــنــاء 
الحرمين ال�سريفين و�سمو ولي عهده الأمين و�سمو 

ولي ولي العهد حفظهم اهلل جميعها.
البرنامج  على  الــعــام  للم�سرف  �سكره  وقـــدم 
العمل  وفريق  ال�سالم  محمد  بن  �سالح  الأ�ستاذ 
الما�سية  ال�سنوات  الذي معه على ما قاموا به في 
من جهود كبيرة, وفي هذا العام كان الناتج اأف�سل 
لكن  وفعاليات,  وبــرامــج  وتوجها  و�سوحًا  واأكــثــر 
الجامعة  هــذه  في  وجماعات  اأفـــرادا  ــا  دورن يبقى 
التي هي باإذن اهلل اأ�سوة ي�ستفاد منها في مثل هذه 

الحتفالت والبرامج والمنا�سط.  
ــام على  ــع بــعــد ذلـــك ا�ــســتــعــر�ــس الــمــ�ــســرف ال
لمعالي  ال�سالم  �سالح  الأ�ستاذ  الحتفاء  برنامج 
المدير وجميع الح�سور البرنامج والفعاليات التي 
حيث  المقبلة,  الفترة  خــالل  الجامعة  �ستنظمها 
لم�سابقة  برو�سور  األــف   120 طباعة  تم  اأنــه  ذكــر 
طالب  وكذلك  البكالوريو�س  مرحلة  في  الطالب 
توزيع  تم  كما  الخارج,  ومعاهد  العلمية  المعاهد 
وجميع  الفعاليات  يت�سمن  للبرنامج  دليل   5000
وال��ع��م��ادات  ال��ك��ل��ي��ات  ع��ل��ى  الم�ضابقات  ���ض��روط 
الــخــارج,  ومعاهد  العلمية  والمعاهد  الم�ساندة 
واأي�سا تم طباعة  2200 بو�ستر وزعت على جميع 

الجهات الم�ساركة في الحتفاء. 

خالل تدشينه لموقع برنامج االحتفال باليوم الوطني 86

أبا الخيل: وطننا أمانة.. والجامعة لن تتوقف عن 
دورها في دحض التزييفات واألكاذيب

أكد على أهمية استثمار اليوم الوطني ببيان ما تقدمه الدولة من إسهامات دولية وإقليمية ومحلية 
الجامعة لن تتخلى في برامجها عن الطرح والمعالجة بعلمية وموضوعية والنزول لساحة الطالب والطالبات وتلمس احتياجاتهم

احتفاالت الجامعة 
باليوم الوطني 

تؤكد على عمق 
رسالتها وأهدافها 

تجاه أبناء هذا 
المجتمع

السالم: تم 
طباعة 120 ألف 

بروشور لمسابقة 
الطالب.. و 5000 

دليل و 2200 
بوستر للفعاليات

تغطية
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عام  كل  في  كعادتها  الجامعة  ت�سعى 
المجيد  الوطني  اليوم  ذكــرى  فيه  تمر 
اإلى تقديم برنامج متميز لالحتفاء به, 
امتدادًا لتميزها في الحتفاء بمنا�سبات 
هذا  الجامعة  وتقدم  واأفــراحــه,  الوطن 
العام برنامجًا �ساماًل يحمل �سعارًا عامًا 
فريدًا, يوؤكد على قيمة الثوابت العظيمة 
ووجــوب  الغالي  وطننا  عليها  قــام  التي 
غال  بكل  عنها  والدفاع  عليها  الحفاظ 
الفخر  يعزز  خا�سًا  و�ــســعــارًا  ونفي�س, 
واجباتها,  من  انطالقًا  الوطن,  بروؤية 
و�سعيًا اإلى تر�سيخ ما تت�سمنه ال�سعارات 
الأبــنــاء,  نفو�س  فــي  عظيمة  معان  مــن 
بين  درة  المعطاء  الوطن  هذا  ولي�ستمر 
الع�سور,  مــر  عــلــى  �ــســامــخــًا  الأوطـــــان 
تكتب على اأر�سه الطاهرة اأروع ق�س�س 

العطاء وتر�سم اأجمل �سور الوفاء.
الــوطــنــي دللته  بــالــيــوم  ولــالحــتــفــال 
الــذي  الإنــجــاز  عظمة  على  التاريخية 
حققه الملك عبدالعزيز بتوحيد المملكة 
را�سخة  دولة  واإقامة  ال�سعودية,  العربية 
المطهرة  وال�سنة  الكريم  القراآن  جعلت 
ــورًا لــهــا, والــو�ــســطــيــة والعــتــدال  ــت ــس د�

الكبير  اأثره  له  اأن  كما  �سوؤونها,  كل  في  عليه  ت�سير  منهجًا 
بين  والتالحم  والــولء  والوحدة  النتماء  معاني  تعزيز  في 
الجميع  بين  والتكاتف  التعاون  وتعزيز  والرعية,  الراعي 
للو�سول بوطنهم اإلى اأعلى درجات المجد والرفعة والتقدم, 

وتحقيق الريادة العالمية وال�سدارة في المجالت كافة.
ولكونه يرمز اإلى معان م�سيئة وجوانب م�سرقة في تاريخ 
في  دولة عظيمة  اأ�سبحت  التي  ال�سعودية  العربية  المملكة 
واأنــه  والدولية,  الإقليمية  ومكانتها  واإنجازاتها  ر�سالتها 
ا�ستلهام تاريخ م�سرف لبناء م�ستقبل م�سرق للوطن واأبنائه.

ومنطلقات,  مبادئ  الوطني  باليوم  الجامعة  ولحتفاء 
التي  وقيمها  ومبادئها  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأ�سول  منها 
تحث على طاعة اهلل تعالى والعتزاز بدينه القويم وتطبيق 
تعاليم ال�سرع المطهر والعت�سام بالكتاب العزيز وال�سنة 
الجماعة  ــزوم  ول والعــتــدال  الو�سطية  والــتــزام  المطهرة 
وال�سمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف والتعاون على البر 

والتقوى.
على  ال�سامخ  الوطن  هذا  بقيام  تعالى  اهلل  نعمة  وتذّكر 
عظيمة  وحــدة  من  له  تحقق  ومــا  الــغــراء,  ال�سريعة  هــدي 

ورابطة فريدة بين اأبنائه, وا�ستدامة �سكرها. 
العظيمة  المعاني  اأي�سًا  المبادئ والمنطلقات  ومن هذه 
والأمــجــاد,  بالمفاخر  الحافل  الوطني  وتراثنا  لتاريخنا 
وبتطوره  الغالي  بالوطن  الكبير  والعتزاز  العظيم  والفخر 
وتقدمه الح�ساري والتنموي, وال�ستعداد الكامل للذود عنه 
في �ستى الميادين, وقيم النتماء للوطن والوحدة الوطنية 
والولء لولة الأمر والمحبة ال�سادقة بين القيادة وال�سعب, 
نحو  تطلعاتهم  ووحدة  المواطنين,  بين  والتعاون  والأخــوة 
وتقدمه  وتطوره  وطنهم,  بناء  في  وم�ساركتهم  الأف�سل, 
والجتماعي,  والقت�سادي  والثقافي  والعلمي  الح�ساري 

ووقوفهم �سفًا واحدًا في الدفاع عن عقيدتهم ووطنهم.
اإلى  ت�سعى  التي  ال�سعودية 2030  العربية  المملكة  وروؤية 

اإ�سراقًا  اأكثر  م�ستقبل  اإلى  وتتطلع  جديد,  زاهر  غـد  بناء 
قدموا  الذين  الوطن  اأبناء  وتكريم  المعطاء,  الوطن  لهذا 
ورفعوا  الجليلة  والخدمات  الكبيرة  الت�سحيات  لوطنهم 
الوطني  اليوم  ر�سالة  واإي�سال  المجالت,  �ستى  في  ا�سمه 

اإلى كل مواطن ومواطنة, واإلى كل مقيم وزائر.  
�سعارًا  الجامعة  في  الوطني  باليوم  الحتفاء  ويحمل 
عامًا هو )ديـــن واعـتـدال.. قـيـادة ووطــن.. ثوابت تميزنا 
ــة  )روؤي وهــو  خا�سًا  �سعارًا  ويحمل  نفديهـا(,  وبــــالأرواح 

وطني.. طموحي واأملي(.
وخ�سائ�سه  الــخــالــدة  بمقوماته  الــوطــن  هــذا  ويبقى 
بين  درة  العظيمة  ومكت�سباته  الر�سيدة  وقيادته  الفريدة 

الأوطان �سامخًا على مر الع�سور. 
وتعزز روؤية الجامعة في الحتفاء باليوم الوطني, �سعور 
الوطن  هــذا  عليها  قــام  التي  بالثوابت  والعــتــزاز  الفخر 
الغالي وبمكانته الكبيرة, وتنمية روح النتماء اإليه, وتقوية 
في  عليه  الحفاظ  م�سوؤولية  وتر�سيخ  النفو�س,  في  محبته 
مقوماته  بــاإبــراز  الخ�سو�س,  وجــه  على  النا�سئة  نفو�س 
وروؤيته  العظيمة  ومكت�سباته  الفريدة  وخ�سائ�سه  الخالدة 
التي بذلها الملك عبدالعزيز  البديعة, والتعريف بالجهود 
جهود  واإبــراز  وحدته,  وبناء  تاأ�سي�سه  �سبيل  في  ورجالته 
اإلى  بالوطن  الو�سول  في  بعده  من  البررة  الملوك  اأبنائه 

اأعلى درجات المجد والرفعة والتقدم. 
في  تتمثل  اأهـــداف  الوطني  باليوم  الجامعة  ولحتفاء 
والنهج  الحنيف,  الإ�سالمي  بالدين  العتزاز  �سعور  تعميق 
والتاأكيد  والعتدال,  الو�سطية  مبداأ  على  القائم  ال�سعودي 
على التزامه والثبات عليه, والتعريف بالأثر العظيم لأئمة 
الدولة ال�سعودية وملوكها في ن�سرة دين اهلل تعالى وتطبيق 
وهــدي  الخال�س  التوحيد  عقيدة  اإلـــى  ــدعــوة  وال �سرعه 
عليه  كان  وما  عليه,  و�سالمه  اهلل  �سلوات  المر�سلين  �سيد 
الملك  بها  قام  التي  بالجهود  والتعريف  الأمــة,  �سلف هذه 
المملكة  وتاأ�سي�س  توحيد  �سبيل  في  ورجالته  عبدالعزيز 

وبناء وحدتها العظيمة.
والقيم  بــالأ�ــســ�ــس  التعريف  الأهـــــداف,  تت�سمن  كما 
واإبـــراز  الــوطــن,  هــذا  عليها  قــام  التي  المثلى  والــمــبــادئ 
يد  له من مكت�سبات على  وما تحقق  مقوماته وخ�سائ�سه 
واإلقاء  بعده,  من  البررة  الملوك  واأبنائه  الموؤ�س�س  الملك 
والثقافية  والعلمية  الح�سارية  منجزاته  اأبرز  على  ال�سوء 
المملكة,  ملوك  جهود  واإبــراز  والجتماعية,  والقت�سادية 
بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خـــادم  وجــهــود 
عبدالعزيز اآل �سعود في �سبيل تنمية الوطن وتطويره, وبناء 
الإن�سان ال�سعودي ورعاية م�سالحه, والحفاظ على اللحمة 
الوطنية, وتعميق قيم المحبة والوفاء بين القيادة وال�سعب, 

والعتزاز بها.  
وت�سمل الأهداف كذلك اإبراز المكانة العظيمة للمملكة, 
والإ�ــســالمــي  الــعــربــي  الم�ستوى  على  جــهــودهــا  وتو�سيح 
والعالمي, وجهود قادتها العظيمة في مجال خدمة الإ�سالم 
والم�سلمين ورعاية الحرمين ال�سريفين وقا�سديهما, ون�سر 
وال�سمع  الــولء  على  والتاأكيد  العالم,  في  وال�سالم  الخير 
اأوجبته  مما  واأنها  الجماعة,  ولــزوم  الأمــر  لــولة  والطاعة 
ال�سريعة الإ�سالمية, ودعت اإليها العقول ال�سليمة, واأدركت 
قيمتها وعظم �ساأنها النفو�س ال�سوية, وتعزيز قيم النتماء 
في  الوطن  وحب  ال�سالحة  والمواطنة  والوطنية  الوطني 
�سوء تعاليم الإ�سالم, وتعزيز �سعور الفخر والعتزاز بالعلم 

ال�سعودي الذي يحمل كلمة التوحيد واحترامه وتكريمه.
ويعمق الحتفاء باليوم الوطني, اأثر نعمة الأمن والأمان 
بها  اهلل  اأنــعــم  التي  النعم  و�سائر  ــوحــدة,  وال والجــتــمــاع 
ا�ست�سعارها  ودوام  النفو�س,  في  واأهلها  البالد  هذه  على 
للوطن  والــولء  الحب  م�ساعر  وتعميق  �سكرها,  وا�ستدامة 
ت�سهم  عملية  مبادرات  اإلــى  وترجمتها  الر�سيدة  وقيادته 
في تحقيق التنمية الم�ستدامة في المجالت كافة, وتعزيز 
التنموية  م�ساريعه  وتقدير  الوطن,  تجاه  الإيجابي  الــدور 
والفخر بها, والحفاظ على منجزاته ومكت�سباته وتنميتها, 

�سبيل  فــي  الم�ستمر  للعمل  والتحفيز 
رفعته واإعالء مجده, والدفاع عن قيمه 

ومبادئه والفتخار بها.
ــعــور الــفــخــر  ويـــعـــزز كــذلــك مـــن �ــس
بـــروؤيـــة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة 
والتعريف  مرتكزاتها,  وتر�سيخ   ,2030
وبــرامــجــهــا,  وم�سامينها  بــاأهــدافــهــا 
والقيم الإيجابية المطلوبة من الطالب 
ال�سعور  وتج�سيد  تجاهها,  والطالبات 
برجاله  الفخر  وتعزيز  الوطن,  بعظمة 
المخل�سين, والعتزاز بما قام به الآباء 
الوطن  بناء  في  اإ�سهام  من  والأجـــداد 
مبادرات  اإلــى  ذلــك  وترجمة  وتنميته, 
وتكريم  تكريمهم,  فــي  ت�سهم  عملية 
اأبــنــاء الــوطــن الــذيــن قــدمــوا له  جميع 
الجليلة  والخدمات  الكبيرة  الت�سحيات 

ورفعوا ا�سمه في �ستى المجالت.  
المعاني  الوطني,  اليوم  وتبرز ذكرى 
الم�سيئة والجوانب الم�سرقة في التراث 
والــتــاريــخ الــوطــنــي الــحــافــل بــالأمــجــاد 
الحفاظ  م�سوؤولية  وتر�سخ  والمفاخر, 
على وحدة الوطن حا�سرًا وم�ستقباًل في 
نفو�س النا�سئة, وتو�سيح واجباتهم تجاه 

دينهم ووطنهم وولة اأمرهم.
م�سروع م�ساهمتي لوطني 

لوطني(  م�ساهمتي  )م�سروع  الجامعة  احتفاء  ويت�سمن 
الذي يهدف اإلى تحفيز الطالب والطالبات على اأخذ جانب 
المبادرة في تقديم اأعمال فردية اأو جماعية للوطن, وحثهم 
على الم�ساركة في الم�سابقات المطروحة التي روعي فيها 
المتنوعة,  والميول  المختلفة  الرغبات  وتحقيق  التنوع 

وتحقيق اأهداف الم�سروع. 
الكبرى(  الوطنية  )�سموخ  م�سابقة  الحتفاء  ي�سمل  كما 
والطالبات  الطالب  عموم  على  الورقي  اإعالنها  ُوزع  التي 
في الكليات وطالب المعاهد العلمية والمعاهد في الخارج, 
وتم تبليغها لطالب وطالبات التعليم عن ُبعد عبر الر�سائل 
ال�سوابط  ــق  ونــفــذت وف ــوال,  ــج ال الإلــكــتــرونــيــة ور�ــســائــل 

والمعايير المحددة في اإعالنها.
ويت�سمن برنامج الحتفال م�سابقة اأف�سل قراءة لكلمات 
الوالد القائد, وتتمثل في تقديم قراءة موجزة تنطلق من 
العنا�سر الرئي�سة للكلمة, وت�سمنت طرح اأفكار عن كيفية 

تفعيل م�سامينها لدى النا�سئة على وجه الخ�سو�س.
وهي  وطنية,  وجدانية  ر�سالة  اأف�سل  م�سابقة  وكذلك 
عبارة عن كتابة ر�سالة وجدانية موجهة للوطن اأو لقيادته 
الر�سيدة اأو لأحد رموزه اأو اأبطاله, تعبر عن م�ساعر الفخر 
الوطن  بخ�سائ�س  الإ�سادة  وتت�سمن  والمحبة,  والعتزاز 

ومقوماته ومكت�سباته, وروؤيته للم�ستقبل.
وت�سمل  الوطنية,  القيم  لتعزيز  فكرة  اأف�سل  وم�سابقة 
وتت�سمن  الوطنية  القيم  تعزيز  اإلــى  تتجه  اأفــكــار  تقديم 

تقديم الو�سائل القابلة للتنفيذ.
في  وتتمثل  الوطن,  لروؤية  فكرة  اأف�سل  م�سابقة  واأي�سًا 
تقديم اأفكار تتجه اإلى تعزيز القيم الإيجابية تجاه تحقيق 
روؤية المملكة 2030, وتت�سمن تحديد القدر المطلوب من 

الطالب والطالبات, والو�سائل القابلة للتنفيذ.

تحت شعار: )رؤية وطني.. طموحي وأملي(

الجامعة تطلق برنامجااً شامالاً لالحتفاء 
باليوم الوطني السادس والثمانين

تغطية
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ن�س  كتابة  وهي  مكتوب,  وطني  ن�س  اأف�سل  وم�سابقة 
بالن�سو�س  م�ستر�سدين  الطالبة,  اأو  الطالب  اإنتاج  من 

الموجودة في الموقع.
كتابة  وت�سمل  مكتوبة,  وطنية  ق�سيدة  اأف�سل  وم�سابقة 
م�ستر�سدين  الــطــالــبــة,  اأو  الــطــالــب  ــاج  ــت اإن مــن  ق�سيدة 

بالق�سائد الموجودة في الموقع.
حب  فــي  ق�سيدة  اأو  لمو�سوع  اإلــقــاء  اأف�سل  وم�سابقة 
الوطن, ويتم فيها الختيار من موقع البرنامج, والإلقاء في 

الإذاعة وفي اأثناء الحفالت والمهرجانات الثقافية.
ويجري  وطني,  اإيجابي  لموقف  ق�سة  اأف�سل  وم�سابقة 
اأو  اإيجابي ينقل الطالب  فيها كتابة ق�سة تعبر عن موقف 
الطالبة من خاللها م�ساهدات من الواقع, اأو اأخبارا موثقة 
اأبطال  اأحد  اأو  الوطنية  الرموز  اأحد  اأو  القادة  مواقف  عن 
اأو الأجداد, ويتولى  الآباء  اأحد  اإجراء حوار مع  اأو  الوطن, 

العر�س والتعليق باأ�سلوب ق�س�سي م�سوق.
وم�سابقة اأف�سل ت�سميم لأقوال الموؤ�س�س واأقوال القائد, 
الموؤ�س�س  اأقـــوال  لأحــد  حا�سوبي  ت�سميم  تقديم  وت�سمل 
-رعاه  ال�سريفين  الحرمين  خــادم  اأو  ثــراه-,  اهلل  -طيب 
اهلل-, ويراعي �ساحب الم�ساركة اأن يكون الت�سميم معبرًا 

عن مدلول العبارة المنقولة.
وم�سابقة اأف�سل خط لكتابة عبارات وطنية, وفيها يجري 
احتفاء  لبرنامج  اللفظي  كال�سعار  وطنية  عبارات  اختيار 
الجامعة بالمنا�سبة, اأو عبارات اأخرى من الموقع وكتابتها 
بنوع الخط اليدوي المنا�سب لما تعلمه الطالب اأو الطالبة 

من خطوط.
عر�س  اإنتاج  يتم  وفيها  اإعالمي,  عمل  اأف�سل  وم�سابقة 
اأو  الوطن  حب  عن  يعبر  وثائقي  اأو  ق�سير  فيلم  اأو  مرئي, 
اأو  بها,  الفخر  ويعزز  بروؤيته  يعرف  اأو  الوطن,  اإنجازات 
يهدف اإلى تعزيز القيم الوطنية, والن�سر في اإحدى و�سائل 

التوا�سل الجتماعي المنا�سبة. 
اأو يوثق  وم�سابقة اأجمل عمل فني يعبر عن حب الوطن 
لإنجازاته اأو معالمه, ويتم فيها اإنتاج فني يت�سمن الر�سم 
والت�سميم  الفوتوغرافي   والت�سوير  اليدوية  والأ�سغال 
الحا�سوبي, مع الن�سر في اإحدى و�سائل التوا�سل الجتماعي 

المنا�سبة وح�سول العمل على اأكبر عدد من المتابعين.
و�سيلة  في  م�ساركة  اأو  للوطن,  تغريدة  اأف�سل  وم�سابقة 
جمالية  على  ويوؤكد  عنها  الإعــالن  اجتماعي,ويتم  توا�سل 
القيم  تعزيز  على  تركز  واأن  الم�سمون,  ودقــة  الــعــبــارة 
الوطنية, وروؤية المملكة 2030, ويتقدم للمناف�سة من قام 
المتابعين  من  عدد  باأكبر  وحظي  ال�ضروط  هذه  بمراعاة 

خالل المدة المحددة وهي مدة تنفيذ البرنامج.
لحماة  الجامعة  وفــاء  بوابة  في  كلمة  اأف�سل  وم�سابقة 
الدين والوطن, وت�سمل تدوين كلمة في بوابة الوفاء, تركز 
تراعى  والوطن,  الدين  حماة  الأبطال  جنودنا  دعم  على 
فيها جمالية العبارة ودقة الم�سمون, وال�سوابط والمعايير 

المحددة في اإعالن الم�سابقة.
تقديم  فــي  وتتمثل  اإذاعـــي,  برنامج  اأف�سل  وم�سابقة 
برنامج اإذاعي يراعى فيه التميز والت�سويق والتنوع وتحقيق 
اأهداف برنامج الحتفاء, وتتناف�س فيه الف�سول الدرا�سية 

والمجموعات الإذاعية.
اأن�ضطة  اأف�ضل ن�ضاط ك�ضفي، وتت�ضمن  وم�ضابقة تقديم 
جماعية تهدف اإلى تنمية روح التناف�س لدى اأفراد الك�سافة 
الك�سافة  برامج  وفــق  زمالئهم  لدعم  برامج  تقديم  في 

ومجالت اخت�سا�سها.
تطوعي,  برنامج  اأف�سل  تقديم  وم�سابقة 

اأنــ�ــســطــة جــمــاعــيــة تهدف  وتــ�ــســمــل 
تطوعية  بــرامــج  تقديم  اإلـــى 

اأو  الجامعة  داخــل  تنفذ 
بالتن�سيق  خــارجــهــا 

درا�سات  مركز  مع 
العمل التطوعي. 
ومـــ�ـــســـابـــقـــة 
تــقــديــم اأفــ�ــســل 
بــــــــرنــــــــامــــــــج 
لتح�سين البيئة, 

ــطــة  ــس ــ� وهـــــي اأن
تهدف  جــمــاعــيــة 

برامج  تقديم  اإلــى 
للمحافظة على البيئة 

الجامعة  داخل  واإنمائها 
اأو في  والبيئة المحيطة بها, 

اإ�سراف  تحت  العلمية,  معاهدها 
عمادة �سوؤون الطالب واإدارات المعاهد.

الــفــرديــة  الألـــعـــاب  فــي  ريــا�ــســيــة متنوعة  ومــ�ــســابــقــات 
�سعار  تحمل  ريا�سية  وميداليات  كوؤو�س  على  والجماعية 
)اأنت يا وطني اأنا(, و�سعار الجامعة لالحتفاء بالمنا�سبة. 
الطالب  حث  اأهدافه,  الم�سروع  تحقيق  لأجل  ويراعى 
مع  م�ساركاتهم  فــي  الــكــامــل  التفاعل  على  والــطــالــبــات 
الحزم  عا�سفة  مقدمتها  وفي  للوطن,  الكبيرة  الإنجازات 
واإعادة الأمل, وبطولت وت�سحيات جنودنا المرابطين على 

ال�سارم  الدولة  وموقف  البوا�سل,  اأمننا  ورجــال  الحدود 
اإ�سالمي  من الإرهاب, والنجاح الكبير في ت�سكيل تحالف 
في  الإ�ــســهــام  و�سبل   2030 المملكة  وروؤيــــة  لمحاربته, 

تحقيقها.
موقع  على  الــدخــول  ــى  اإل والطالبات  الطالب  وتوجيه 
برنامج الجامعة لالحتفاء بالمنا�سبة في البوابة الإلكترونية 
watani.imamu.( للجامعة وعبر الرابط المبا�سر

على البرامج والأن�سطة والفعاليات  edu.sa(, لالطالع 
والق�سائد  الن�سو�س  مــن  وال�ــســتــفــادة  والــمــ�ــســابــقــات 
الموجودة, وتكليف معلمي ومعلمات اللغة العربية بتدريبهم 

عليها في محا�سرات وح�س�س ن�ساطات موادهم.
م�سابقات  في  المميزة  الم�ساركات  اأ�سحاب  وتكريم 
اأميز  ورفــع  جهة,  بكل  الخا�س  الحتفال  فــي  الم�سروع 
عبر  جماعية,  اأم  كانت  فردية  م�سابقة  كل  في  م�ساركة 
watani@( للبرنامج  الإلكتروني  البريد 
لتحديد   ,)imamu.edu.sa
على  ـــز  ـــي الأم ــاركــات  ــس ــ� ــم ال
وتكريم  الجامعة  م�ستوى 
ــال  ــس اأ�ــســحــابــهــا, واإر�
الأميز  الم�ساركات 
فــــــي مـــ�ـــســـابـــقـــة 
الوطنية  �سموخ 
بعد  الـــكـــبـــرى, 
التحكيم  اإجراء 
الـــــــــالزم اإلـــــى 
الجائزة,  لجنة 
المعايير  ووفــــق 
ــــــد  ــــــمــــــواعــــــي وال
اإعــالن  في  المحددة 
ــة, تــمــهــيــدًا  ــق ــاب ــس ــ� ــم ال
النهائي,  التحكيم  لإجـــراء 
ــز  ــوائ ــج ـــم الـــفـــائـــزيـــن ب ـــكـــري وت
يرعاه  الذي  الخا�س  الحفل  في  الم�سابقة 
الم�ساركات  اأ�سحاب  فيه  ويكرم  الجامعة,  مدير  معالي 
والمعاهد  الكليات  م�ستوى  على  واأفــراد  جهات  من  الأميز 

في تنفيذ فعاليات برنامج الحتفاء باليوم الوطني.
البرنامج الثقافي

كما تنظم الجامعة في قاعة ال�سيخ محمد بن اإبراهيم 
الجامعة  مــديــر  معالي  برعاية  متنوع  ثقافي  برنامج 
ومن�سوبيها  الجامعة  م�سوؤولي  دعــوة  تتم  وم�ساركته, 

المعاهد  وطالب  الجامعية  المدينة  في  طالبها  وجميع 
الفاعلة  والم�ساركة  لح�سوره  الريا�س  بمدينة  العلمية 
لفروع  التلفزيونية  ال�سبكة  عبر  فعالياته  وتنقل  فيه, 
مركز درا�سة الطالبات, وعبر بوابة الجامعة الإلكترونية 
لفروع الجامعة ومعاهدها في الداخل والخارج, وي�ستمل 
الحديث  يدور  والطالبات,  الطالب  مع  مفتوح  لقاء  على 
بالمنا�سبة  الجامعة  احتفاء  برنامج  اأهــداف  حــول  فيه 
ال�سمع والطاعة ولزوم  والتاأكيد على  وما يحقق ر�سالته, 
والإرهــــاب,  والــتــطــرف  الغلو  مــن  والــتــحــذيــر  الجماعة 
وروؤيتها  اأبنائها,  وبــطــولت  الــدولــة  بمواقف  ــادة  ــس والإ�
اإر�سادات عامة تت�سمن الحث  الوطن, وتقديم  لم�ستقبل 
على اأهمية التح�سيل العلمي الجاد والنتظام في ح�سور 
الذي  للبناء  الكامل  وال�ستعداد  والدرو�س,  المحا�سرات 

ي�سب في م�سلحة الوطن وخدمته على الدوام.
التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الجامعة  م�سوؤولي  وم�ساركات 
ومداخالتهم, واأ�سئلة الح�سور وا�ستف�ساراتهم, وق�سائد 
وم�سابقات  الجامعة,  �سعراء  لبع�س  الوطن  عن  منبرية 
ثقافية تفاعلية بين الطالب, ولوحات حوارية, وحوارات 
الوثائقية  الأفــالم  وعر�س  متنوعة,  وم�ساركات  مفتوحة 
الم�سابقات  فــي  الفائزين  الــطــالب  وتكريم  الوطنية, 

الثقافية, والطالب الح�سور بالجوائز الت�سجيعية.
 م�سابقة �سموخ الوطنية

القيام  اإلــى  الــمــبــادرة  فــي  كعادتها  الجامعة  ت�سعى 
ال�سرعي  اأثــرهــا  يعزز  ما  كل  اإلــى  وال�سعي  بواجباتها, 
والعلمي والوطني, وامتدادًا لتميزها في برامجها الفكرية 
لطالبها  الم�سابقة  هــذه  تطرح  اأن  ي�سرها  والثقافية, 
وطالباتها لكي يقفوا من خاللها على مالمح نهج دولتهم 
على  و�سمولية  اإحــاطــة  اأكثر  ب�سكل  ويتعرفوا  وقادتها, 
حقيقة ما يبذل لأجلهم من جهود,  ولي�سهموا في طرح 
جيل  من  المطلوبة  الإيجابية  القيم  تعزز  التي  الأفكار 

الم�ستقبل.
وي�سمل مو�سوع الم�سابقة كتابة مقالة تت�سمن الحديث 
التم�سك  القائم على  المباركة  ال�سعودية  الدولة  عن نهج 
بالكتاب وال�سنة, والتزام الو�سطية والعتدال, وجهودها 
الم�سرفة في خدمة الحرمين ال�سريفين وقا�سديهما, وما 
تقدمه من اأعمال جليلة في �سبيل بناء الإن�سان ال�سعودي 
م�ساعر  عن  والتعبير  الأف�سل,  نحو  تطلعاته  وتحقيق 
الفخر والعتزاز بها وباإنجازاتها العظيمة, وبروؤيتها نحو 
المطلوبة  الإيجابية  القيم  تعزز  اأفكار  وطرح  الم�ستقبل, 

من النا�سئة تجاه هذا الحكم الفريد, وروؤيته البديعة.

البرنامج يتضمن مشروع: )مساهمتي لوطني(، وبرنامجا ثقافيا متنوعا..
ومسابقة )شموخ( الوطنية

تغطية







الأحد 23 ذو الحجة 1437هـ - الموافق 25 �سبتمبر 2016م
مرآة الجامعةال�سنة )35( العدد )700( 12

تقرير: تركي الناصر

الموؤ�س�س  الملك  يد  على  البالد  لتوحيد  والثمانين  ال�ساد�سة  بالذكرى  الوطن  يحتفل 
ومن  جنوبها  اإلى  �سمالها  من  ثراه-  اهلل  -طّيب  �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
�سرقها اإلى غربها, تحت راية التوحيد با�سم »المملكة العربية ال�سعودية« في عام 1351هـ.
وبعث طالب الجامعة باقات �سكر وفخر واعتزاز للقيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها خادم 
الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز, وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز, وولي ولي العهد الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم اهلل-, على 

كل ما يقدمونه للوطن والمواطن الذي ينعم بالأمن والأمان.
الذين يقفون في وجه كل من يحاول  البوا�سل  الوطن  وقّدم الطالب �سكرهم لجنود 
الم�سا�س باأمن الوطن واأمانه, ويت�سدون لكل عدو مترب�س بالوطن ومواطنيه, موؤكدين 

اأن اللحمة الوطنية هي �سيدة الموقف.
ور�سدنا خالل جولة في باحة الجامعة وبين كلياتها م�ساعر الطالب التي تعك�س حب 
قال:  حيث  الغنايم,  محمد  بالطالب:  التقينا  الإعــالم  كلية  فمن  ال�سامخ.  الوطن  هذا 
و�سعبه  الوطن  هذا  قادة  اإلى  بالتهاني  اأتقدم  اأن  الميمونة  المنا�سبة  هذه  في  لي  يطيب 

المخل�س والمترابط, حفظ اهلل الوطن من كل مكروه ودام خيره على الم�سلمين.
ومن ق�سم التاريخ, قال عبدالعزيز العبيد: في هذا اليوم العظيم لم يخطر ببالي اإل 
رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه, عيونهم ت�سهر من اأجل اأ�سرتي ومن اأجل مجتمعي, 

فهم يقطنون منذ فترة على حدود بالدي, حفظهم اهلل ون�سرهم و�سدد رميهم.
بالفخر  اأ�سعر  يمر,  عــام  كل  المطيري:  فهد  يقول  الجتماعية,  العلوم  كلية  ومــن 
والعتزاز بهذا الوطن العظيم من قيادة اإلى مواطنين مترابطين فيما بينهم �سد عدوهم 

اللدود الذي يت�سيد الفتنة ب�ستى الطرق الممكنة.
اإل  ي�ستحق منا  واأمن ل  ننعم برخاء  ال�سهراني:  النف�س, قال مبارك  ومن ق�سم علم 
اأن �سخر لنا قيادة حكيمة و�سعبًا مترابطًا فيما بينه, في  عظيم ال�سكر هلل -عز وجل- 
حين اأن البالد المجاورة في حرب �سرو�س تتمنى الأمن ولم تجده وتتمنى ال�ستقرار ولم 

يح�سل لها.. فالحمد هلل على نعمة الأمن والأمان.
ومن كلية القت�ساد يقول ماجد ال�سيباني: كل عام والوطن في رخاء وازدهار, كل عام 
العظيم  اليوم  الدائم, هذه دعواتي في كل عام يمر علينا هذا  بالأمن والأمان  والوطن 

الذي قد يكون فر�سة للعرفان للوطن.
ومن كلية الإعالم من جديد يقول فرا�س المطيري: ذكرى حبيبة على قلبي, تحيا كل 
عام ونتذكرها ونتذكر اأف�سال هذا البلد علينا وحتى على اإخواننا الم�سلمين, فالمملكة 
فح�سب  الإ�سالمية,  الدول  من  للمت�سررين  الإن�سانية  الم�ساعدات  تقديم  تتوانى عن  ل 
اآخر اإح�سائية فاإن المملكة هي اأكبر الدول الداعمة على م�ستوى دول العالم, �سغيرها 

وكبيرها.
ومن التعليم عن ُبعد طاب لنا اللقاء بثلة من طالبها من بينهم الطالب خالد الوهيبي, 
من  حقه  الوطن  توفي  ول  تنتثر  تكاد  والكلمات  الو�سف,  عن  يعجز  الل�سان  قال:  حيث 
الذكر, فاللهم احفظ هذا البلد الذي ل نح�سي كريم عطائه ول ن�ستوعب جزيل اأف�ساله, 

فله مني خال�س المتنان حتى يبلغ المتنان منتهاه.
والتقينا الطالب في�سل العبيد, حيث ذكر اأن هذا اليوم يمثل الفي�سل بين �سائر الأيام, 
فهو يوم ا�ستثنائي وعظيم في نف�س الوقت ويطيب لي في هذه الفر�سة اأن اأتقدم بخال�س 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خــادم  �سيدي  مقام  اإلــى  الدعوات 

-حفظه اهلل- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد 
بن �سلمان, راجيًا لهم دوام التوفيق واأن ياأخذ اهلل باأيديهم وي�سددهم ويوفقهم لكل خير, 

ويبعد عنهم كل �سوء, اإنه القادر على ذلك �سبحانه.
وقال اأي�سًا في�سل النا�سر: �سعيد جدًا باأن وجدت اأذنًا �ساغية ممثلة بمراآة الجامعة, 
ومن خاللها اأقول اإلى اإخواني الطالب: عليكم بطاعة اهلل, ثم ولي الأمر, والبحث عن 
م�سلحة الوطن فهي الركيزة الأ�سا�سية وهي الجوهر الذي ُجبل عليه كل مواطن �سريف, 
واهلِل اإن الأعداء في كل مكان ومن كل حدب و�سوب ينتظرون الفر�سة المنا�سبة في كل 

لحظة, راجيًا اأن يحفظ اهلل الوطن من كل مكروه ويوفق القيادة الر�سيدة لكل خير.
ل  دولتنا  اأي�سًا  والوطن,  الدين  تجاه  كاٍف  وعي  على  ال�سباب  اأن  جولتنا  بينت  وقد 
المواطن  و�سعت  التي  للمواطن  كافة  والرفاهية  الراحة  �سبل  توفير  في  جهدًا  تدخر 
ال�سعودي �سمن اأكثر الأ�سخا�س �سعادة على م�ستوى العالم, فقد وفرت له ال�سرورات 
الجامعات,  في  ال�سرعية  الدرو�س  بتوفير  دينه  له  فحفظت  وجه,  اأكمل  على  الخم�س 
ال�سريعة  ح�سب  بالزواج  ن�سله  له  وحفظت  والق�ساء,  بالم�ست�سفيات  نف�سه  له  وحفظت 
ومكافحة الرذيلة, وحفظت ماله بال�ستثمارات والموارد الجيدة, فكان لزامًا علينا �سكر 
اهلل على هذه النعم ومن ثم رد بع�س جميل الوطن بخدمته والتكاتف �سد العدو, ونتاج 
ذلك الأمن والأمان وال�ستقرار ورغد العي�س الذي ي�سمو له الكثير ولم يناله اإل القليل 

من المجتمعات.
المجهودات  على  وثناء  وتقدير  �سكر  باقات  الجامعة  طالب  من  الحكيمة  وللقيادة 
يوفقهم  اأن  الدعوات  بخال�س  لهم  المتبوعة  الجامعات,  في  الطالب  لخدمة  المبذولة 

لخدمة الدين والوطن, واأن يجعلنا عونًا لهم, اإنه ولي ذلك والقادر عليه.

عّبر �سعادة عميد �سوؤون المعاهد في الخارج الدكتور عبداهلل بن ح�سي�س ال�سلمي 
وذكرى  مجيدًا  يومًا  واعتبره  الوطني,  لليوم  الـــ86  الذكرى  بمنا�سبة  �سعادته  عن 
اإعالن  منذ  تحققت  التي  الإنــجــازات  و  ذهــب,  من  باأحرف  التاريخ  �سجلها  عزيزة 
الملك عبدالعزيز توحيد المملكة, خا�سة في مجال التعليم العالي من خالل دعمهم 
لجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية والمعاهد التابعة لها في الخارج  والتطور 
والهتمام الكبير الذي تحظي به من لدن ولة اأمورنا منذ عهد الموؤ�س�س وحتى عهد 

خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.
واأكد �سعادته اأنه في هذه المنا�سبة العزيزة على قلب كل من ينتمي لهذا الوطن 

لجامعة  التابعة  الخارج  في  والمعاهد  العمادة  من�سوبي  عن  ونيابة  با�سمي  لي  يطيب   , المعطاء 
والطالب  والإداريــيــن  والمدر�سين  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الإ�سالمية   �سعود  بن  محمد  الإمــام 
اإلى مقام خادم الحرمين ال�سريفين الملك  التهاني والتبريكات  اآيات  اأ�سمى  اأرفع  اأن    , والطالبات 
بن  نايف  بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  الأمين  عهده  ولي  عبدالعزيز  واإلى  بن  �سلمان 
بن  �سلمان  بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  الدفاع  وزير  العهد  ولي  ولي  و�سمو  عبدالعزيز 
عبدالعزيز حفظهم اهلل جميعًا واإلى كافة ال�سعب ال�سعودي اأدام اهلل لنا وطننا الغالي �سامخًا بالعـز 
 والكرامـة هانئًا بالأمن والأمان محفوظًا من اأعين الح�ساد م�سونًا من فتن المغر�سين والم�سلين. 
وو�سف �سعادته ذكرى اليوم الوطني باأنها عزيزة لتوحيد هذا الوطن الغالي على يد الموؤ�س�س الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود رحمه اهلل وقال :  تحتفل المملكة بالذكرى ال86 لتوحيد هذا 
�سفحات  الذاكرة  اإلى  ُترجع  التي  الغالية  المنا�سبة  هذه  عبدالعزيز  الملك  يد  على  الغالي  الوطن 
اأنجزها هذا الملك الموؤ�س�س ورجاله الميامين , فاأقام هذا الوطن  التي  البطولة والتوحيد والبناء 
النهج  واأقامت  الثوابت  التي ر�سخت  التوحيد  راية  الفريد في وحدته وتوحده واجتماع لحمته تحت 
اليوم في  الم�ستنير على هدى من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله الكريم �سلى اهلل عليه و�سلم, وها نحن 
الم�سرق  وحا�سره  الخالد  وما�سيه  ومنجزاته,  بتاريخه  ال�سامخ  الوطن  لهذا  الوطني  اليوم  ذكرى 
باتت  الأ�سعدة  مختلف  على  منجزات  من  له  تحقق  ما  اأمام  والعتزاز  الفخر  بكل  نقف  اهلل  باإذن 
مفخرة يباهي بها كل مواطن ومقيم على ترابه, اإننا في هذه الذكرى ن�سطر كلمات تعجز عن و�سف 
القيمة الح�سارية والإن�سانية التي تحققت بف�سل اهلل ثم بف�سل عي�سنا تحت راية واحدة بعد اأن كتبت 
ومن  العزيز  عبد  الملك  ا�ستطاع  لقد   , المخل�سين  ورجاله  الموؤ�س�س  الملك  يدي  على  الت�سحيات 
معه من الأجـداد اأن ير�سخوا قاعـدة الوطن الواحـد, وير�سوا قواعـد البناء ومن بعـده اأبناوؤه البررة 
ليكملوا م�سيرة التحديث والتطوير في هذا اليوم الأغر , وهنا ن�ستذكر ذلك اليوم التاريخي الخالد , 
يوم �سروق �سم�س الخام�س والع�سرين من ابريل, يوم اإعالن خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان 
بن عبدالعزيز عن روؤية المملكة العربية ال�سعودية 2030 لأن يكون هذا الوطن اأنموذجًا فريدًا بين 
دول العالم في مختلف المجالت وو�سع ن�سب عينيه حفظه اهلل منذ توليه الحكم ال�سعي نحو التنمية 
ال�ساملة من منطلق الثوابت ال�سرعية وتوظيف اإمكانيات البالد وطاقاتها, لت�سبح المملكة اأنموذجًا 
للعالم التي تميزت بالثقة الكبيرة بهويتنا وبما منحنا به اهلل �سبحانه من عمق عربي واإ�سالمي وقوة 
ا�ستثمارية ومقّومات جغرافية وح�سارية واجتماعية واقت�سادية عديدة �ستزيد في رفع مكانتنا بين 
الدول القيادية على م�ستوى العالم , و�ستحقق الدور الريادي الأكبر في العالم , وت�سارك م�ساركة 

فعالة بتحقيق التنمية والأمن العالمي .
واأثنى �سعادته بما �سطره جنودنا البوا�سل المرابطين في الحد الجنوبي , الذين يقاتلون في ميدان 
ال�سرف والعزة لحماية الدين والوطن والدفاع عن اأرا�سيه ومقدراته والحفاظ على �سالمة مواطنيه 

من  وكل  العدو  لدحر  ومرتفعة  عالية  معنويات  و�سط  بطولية  مالحم  قدموا  الذين 
ت�سول له نف�سه في القتراب من حدود المملكة , ووجه كلمة لجنود الوطن قائاًل: اأيها 
الأبطال الأ�ساو�س اإنكم تحققون ر�سالة عظيمة, وتوؤدون عماًل جلياًل , فاأنتم مفخرة 
لكل مواطن �سعودي وكل عربي وم�سلم , واأعمالكم البطولية مو�سع فخرنا واعتزازنا, 
فلكم وافر ال�سكر والعرفان, واأجزل اهلل لكم جزيل الأجر والمثوبة , فام�سوا بحزم 
وقوة , و�سيروا بعزة وفخر , وحلقوا في �سماء المجد وال�سموخ , ملبين اأوامر قيادتكم 
الحكمية بكل �سجاعة واقتدار, مقبلين �سامدين ثابتين, واأخل�سوا النية هلل , وثقوا 
بن�سره الموؤزر , فهو معكم بتوفيقه وت�سديده وتاأييده , »وكفى باهلل وليًا وكفى باهلل 

ن�سيرا«.
ال�سكر  بوافر  نتقدم  اأن  العزيزة  الوطنية  المنا�سبة  هــذه  في  يفوتني  ل  اأنــه   : �سعادته  وقــال 
هذا  حــج  مو�سم  فــي  الرحمن  �سيوف  لخدمة  العاملين  ولكافة  الر�سيدة  لقيادتنا  والــعــرفــان 
التنظيم  في  دقة  الواقع من  اأر�ــس  على  نفذ  وما  اأعمال  باهر  نجاح  تحقق من  وبما  العام 1437هـــ 
الحج  منا�سك  كافة  فــي  الــحــجــاج   لخدمة  الم�ساركة  القطاعات  كافة  مــن  الأداء  فــي  وتناغم 
بيت  لحجاج  المقدمة  الخدمة  و�سمو  الأداء  ورقــي  الأعــمــال  تميز  فــي  الحمد  وهلل  �ساهم  مما 
وحر�س  ومتابعة  اهتمام  من  الر�سيدة  حكومتنا  توليه  ما  على  تاأكيدًا  جــاء  ــذي  وال الــحــرام  اهلل 
كان  –التي  اهلل  ــده  اأيَّ  – بتوجيهاته  منوهًا  الحجاج  و�سالمة  تاأمين  �ساأنه  من  ما  كل  على  دائــم 
 . منهم  المطلوبة  الخدمة  اأداء  من  العام  هذا  حج  في  العاملون  اإليه  تو�سل  فيما  الكبير  الأثر   لها 
واأ�ساف اأن ما تحقق من نجاح في مو�سم حج هذا العام اأتى بف�سل من المولى عز وجل, ثم ما توليه 
المادية  الإمكانات  لت�سخير كل  وتوجيهات كريمة  اهتمام كبير  الر�سيدة -رعاها اهلل- من  قيادتنا 
وياأتي هذا   , ي�سر وخ�سوع  اأداء منا�سكهم بكل  اأثمرت في تمكين جميع الحجاج من  التي  والب�سرية 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  لخادم  الثاقبة  للروؤية  تج�سيدًا  الكبير  النجاح 
و  اأعينهم  ا�ستقرارها ن�سب  و  اأمنها  البالد تحظى برجال و�سعوا  اأن هذه  يوؤكد  , مما  النظر  وبعد 
المادية  الإمكانيات  جميع  ت�سخير  في  الحرمين  خادم  من  ال�سخي  والبذل  الكريمة  التوجيهات  اأن 
والب�سرية في جميع الأجهزة الحكومية لتقديم اأرقى الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام ليوؤكد اأن قادة 
وحكومة المملكة اأهٌل لما �سرفهم اهلل به من خدمة لبيته العتيق وردًا على كل من ي�سكك في قدرة 

المملكة على قيامها بخدمة حجاج بيت اهلل الحرام وت�سيير اأمور الحج .
كما اأ�ساد في جهود حكومتنا الر�سيدة في ال�ستثمار والتو�سع في التعليم والتعليم العالي على وجه 
الخ�سو�س , فبعد اأن كانت المملكة ت�سم عددًا من الجامعات ل يعد على اأ�سابع اليد اأ�سبح الآن في 
المملكة ما يربو على اأربعين جامعة من حكومية وخا�سة.  بل زاد على ذلك اأن اأوجد للمملكة جامعات 
ومعاهد في خارج البالد لن�سر العلم والثقافة وتعزيز روابط التوا�سل العلمي والثقافي مع البلدان 
بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم  به  اأمر  ما  لذلك  مثال  واأقــرب   , وال�سديقة  ال�سقيقة 
عبدالعزيز اآل �سعود رئي�س مجل�س الوزراء - اأيَّده اهلل- على اإن�ساء ثالث معاهد تابعة لجامعة الإمام 
محمد بن �سعود الإ�سالمية في اإندوني�سيا, وذلك بعد اأن اتخذت الجامعة كافة الإجراءات النظامية 
والر�سمية لفتتاح تلك المعاهد من خالل �سفارة خادم الحرمين ال�سريفين التي قامت بالترتيب مع 
الجهات المعنية في الحكومة الإندوني�سية , واأكد ال�سلمي اإنه يتحتم علينا اأن نكون ال�سواعـد ال�سادقة 
الأمينة لإكمال م�سيرة البناء والتطوير باإخال�سنا اأوًل ثم بتكاتفنا وتفانينا واجتهادنا , اإنه حق واجـب 
لوطن يعطي الكثير, وعلينا اأن نعمل على رد الجميل , فالحمد هلل على نعمة الوطن الآمن والحمد هلل 

على وجود حكومة ر�سيدة تجعل التم�سك ب�سرع اهلل القويم الركن الأ�سا�س لقيادة البالد.

دولة فتية تزهو بتطبيق 
اإلسالم وتعاليمه

د. السلمي: نهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

وطننا  ال�سعودية  العربية  المملكة  تحتفي 
المنا�سبة  وبهذه   86 الوطني  باليوم  الغالي 
الغالية علينا اأن نتذكر يوم التا�سع ع�سر من 
الذي  الأولى من �سنة 1351هـ  �سهر جمادى 
توحيد  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  الملك  اأعلن 
المملكة  ا�سم  تحت  الطاهرة  الــبــالد  هــذه 
قواعد  خاللها  واأر�ــســى  ال�سعودية  العربية 
و�سنة  البنيان على هدي من كتاب اهلل  هذا 
ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم لتن�ساأ في ذلك 
اليوم دولة فتية تزهو بتطبيق �سرع الإ�سالم 
وقيمه  والو�سطية  ال�سمحة  بتعاليمه  وت�سدح 
ذلك  بعد  المملكة  توحيد  و�سهد  الإن�سانية, 
الأمــــن والأمـــــان والـــرقـــي فــي عــهــد الملك 
الملوك  من  البررة  اأبنائه  وعهد  عبدالعزيز 
في�سل  والملك  �سعود  الملك  لهم  اهلل  غفر 
عبداهلل  والملك  فهد  والملك  خالد  والملك 
خادم  عهد  الميمون  العهد  في  الآن  وننعم 
بن  �سلمان  الــمــلــك  ال�سريفين  الــحــرمــيــن 
عبدالعزيز اأطال اهلل عمره في طاعته ومتعه 
بال�سحة والعافية وولي عهده �ساحب ال�سمو 
الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية 
وولي ولي العهد �ساحب ال�سمو الملكي الأمير 
محمد بن �سلمان وزير الدفاع وحفظهم اهلل 
من كل مكروه ون�سر اهلل جي�سنا على الحد 
وحفظ اهلل اأمننا ووطننا من كل حاقد ومن 
المتميزة  الذكرى  هذه  تعني  ول  مكروه,  كل 
واإنما  فح�سب  عابرة  وطنيه  منا�سبة  مجرد 
الوطن  هــذا  قــدرة  في  واإعــجــاب  تاأمل  وقفة 
في  والتطور  والتخطيط  البناء  على  الغالي 
جميع المجالت وفي عهد مليكنا المحبوب, 
الوطنية  الــروؤيــة  معه  قريبا  �ستبداأ  والـــذي 
بوحدة  الــتــام  والــوعــي  وال�ــســتــقــرار  للنماء 
اهلل  �سرع  بتحكيم  التم�سك  ظل  في  الوطن 

والعدل والأمن والأمان.
* وكيل الإدارة العامة لل�سالمة والأمن الجامعي

تغطية

سعد بن عبداهلل النفيسة *

طالب الجامعة يوجهون شكرهم واعتزازهم للقيادة الرشيدة في ذكرى اليوم الوطني
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ليذكرنا  ال�سعودية  العربية  للمملكة  الوطني  الــيــوم  يــاأتــي 
وينبئنا  المجيد  الحا�سر  عن  ويخبرنا  التليد  الما�سي  باأمجاد 
عن الم�ستقبل الم�سرق ال�سعيد باإذن اهلل تعالى. ياأتي هذا اليوم 
يعي�س  اأجــل  من  والأجـــداد  الآبــاء  ت�سحيات  الأبــنــاء عن  ليخبر 
العالم,  �سعوب  من  الكثير  عليها  يح�سده  كريمة  عي�سة  الأبناء 
وينبه الآباء والأمهات ب�سرورة زرع حب الوطن في نفو�س اأبنائهم 
ال�ساد�سة  الذكرى  تاأتي  ومقدراته.  مكت�سباته  على  والمحافظة 
اأبها  تعي�س  وهي  ال�سعودية  العربية  المملكة  لتوحيد  والثمانون 
الدول  م�ساف  في  غدت  حتى  حللها,  اأزهى  وتكت�سي  ع�سورها 
المتقدمة في ظل حكم خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف 
بن عبدالعزيز وولي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز حفظهم اهلل جميعًا واأدام عزهم. 
الإمام  بتاريخ  لتذكرنا  قلوبنا  الغالية على  الذكرى  تاأتي هذه 
طيب   - �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  الموؤ�س�س 
ما  وبكل  بنف�سه  و�سحى  والنفي�س  الغالي  بذل  الذي   - ثراه  اهلل 
التوحيد  العظيمة تحت راية  الدولة  يملك في �سبيل توحيد هذه 
وحدة  اإلــى  والتناحر  الفرقة  وحــول  القويم,  والدين  الخال�س 
عن  اأجمع  العالم  لتخبر  الذكرى  هذه  تاأتي  وتكامل.  وان�سهار 

ــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  مــا�ــس
ــة الـــــذي تــعــتــز به  ــعــودي ــس ــ� ال
به  تفاخر  الـــذي  وحــا�ــســرهــا 
بما  تم�سكها  الأمــم من خالل 
عليه  و�سار  موؤ�س�سها  و�سعه 
الــبــررة مــن بعده من  اأبــنــائــه 

و�سطية واعتدال واحترام لكرامة الإن�سان وتطوير لكل ما يخدم 
ال�سعب في كل المجالت.

بوطنه  اليوم  هــذا  في  يفاخر  اأن  �سعودي  مواطن  لكل  يحق 
راأ�سه �سامخًا  ال�سعودية, ويرفع  العربية  المملكة  الإ�سالم,  وطن 
وفخورًا بما تحقق على اأر�سه المعطاء من تقدم ورقي ونه�سة في 
كل المجالت قل ما تجدها في اأي وطن اآخر, وطن يحكمه ولة 
اأولوياتهم  اأنزل اهلل وجعلوا خدمة المواطن من  اأمر حكموا بما 
الوطن  اأمــن  وجعلوا  اهتماماتهم  من  الرحمن  �سيوف  وخدمة 
ورفاهية ال�سعب �سغلهم ال�ساغل. وطن اأحب اأبناءه فاأحبوه وبذلوا 
دام  فخر  وبكل  نقول  اأن  لنا  فيحق  عنه.  للذود  والنفي�س  النف�س 

عزك يا وطن.
* م�ست�سار معالي مدير الجامعة 
الم�سرف العام على اإدارة العالقات العامة والمرا�سم

الذكرى السادسة والثمانون لتوحيد المملكة

اليوم الوطني.. تذكير باإلنجازات الحضارية 

فرحة  من  اأكثر  ومنته  اهلل  بف�سل  الأيــام  هذه  بالدنا  تعي�س 
غامرة , فهذا عيد الأ�سحى المبارك وذاك مو�سم حج ا�ستثنائي 
ناجح بامتياز, وتكتمل الفرحة بالحتفاء باليوم الوطني ال�ساد�س 
الموؤ�س�س عبدالعزيز  الملك  والثمانين لذكرى توحيدها على يد 
عام  المملكة  وحد  الذي  اهلل  رحمه  �سعود  اآل  الرحمن  عبد  بن 
بحنكته  ثم  وجل  عز  باهلل  الرا�سخ  باإيمانه  وا�ستطاع   , 1351هـــ 
وي�سيد  ال�سامخ  البناء  هــذا  قــواعــد  ي�سع  اأن  ب�سيرته  ونــافــذ 
حا�سرنا  لتنير  منها  نقتب�س  مازلنا  التي  وثوابته  منطلقاته 
الرقي  الغد من مزيد  في  اإليه  نتطلع  ما  بها مالمح  ون�ست�سرف 
والتقدم في ال�سعي الدائم لكل ما من �ساأنه رفعة الوطن ورفاهية 

وكرامة المواطن .
 ويزداد المواطن  فخرا واعتزازا بما و�سلت اإليه بالدنا من 
اإنجازات ح�سارية �سخمة في �ستى المجالت في وطن تتوا�سل 
لقادة  الوفاء  معاني  فيه  وتتج�سد  والنماء  الخير  م�سيرة  فيه 
ذات  اأ�سبحت  حتى  بالدنا  رفعة  في  وتفانوا  ل�سعبهم  اأخل�سوا 

مكانة كبيرة بين دول العالم .
من  تحقق  بما  تذكير  للمملكة هي  الوطني  اليوم  منا�سبة  اإن 
هذا الإنجاز الكبير الذي تاأ�س�س على ثوابت عظيمة من التم�سك 
والأخــذ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  محمد  ر�سوله  و�سنة  اهلل  بكتاب 
وفي  الغالية  مملكتنا  مدن  جميع  في  والتقدم  التطور  باأ�سباب 
والعي�س  والقيم  الثوابت  على  المحافظة  مع  المجالت  مختلف 

باأمن وا�ستقرار .
لتكري�س  �سبابنا  اأدعو  جميعا  علينا  الغالية  المنا�سبة  وبهذه 
والتقدم  التميز  من  المزيد  لتحقيق  الهادفة  المخل�سة  الجهود 
بالأ�س�س  وربطهم   , العالم  دول  بين  ومكانتها  مملكتنا  لــدور 
اأو  والثوابت والقيم العالية التي تحميهم باإذن اهلل من ال�سالل 
النحراف عن ال�سواب, وتذكيرهم بما�سيهم وما بذله الأجداد 
من جهد متوا�سل منذ عهد الموؤ�س�س رحمه اهلل حتى اليوم لبناء 

هذا الكيان العظيم .
�سعود  بــن  محمد  الإمــــام  جامعة  المباركة  جامعتنا  وفــي 
وجل  عز  اهلل  بف�سل  بالدنا  اإليه  و�سلت  ما  ن�ستذكر  الإ�سالمية 
من تطور في مراحل التعليم بنوعيه العام والعالي في �سباق مع 
اأحدث  با�ستخدام  التعليمية  العملية  في  للكمال  للو�سول  الزمن 

الو�سائل العلمية والتقنية .

ــة الـــيـــوم  ــب ــس ــا� ـــحـــل مــن وت
العام  هــذا  للمملكة  الوطني 
ال�سنوي  الحج  مو�سم  تم  وقد 
نظير  لــه  لي�س  نجاح  وتحقق 
الأقــوال  قبل  بالأفعال  ليثبت 
اإدارة  عــلــى  الــمــمــلــكــة  قــــدرة 

باأكبر  الحجاج  لينعم  ال�سنوية  المنا�سبة  لهذه  حكيمة  وقيادة 
المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  في  ال�سريفين  للحرمين  تو�سعة 
وخدمة ل مثيل لها للحجاج والزوار لتهيئة اأف�سل واأمثل الظروف 
بف�سل اهلل  واأمان  و�سهولة وطماأنينة  بي�سر  منا�سكهم  لأداء  لهم 
الحرمين  خــادم  راأ�سهم  وعلى  الأمــر  ولة  جهود  ثم  وجــل  عز 
ال�سريفين حفظه اهلل لتنعم بف�سل اهلل بالدنا ال�سعودية بالأمن 
من  اليوم  العالم  يعي�سه  ما  ظل  في  وال�ستقرار  العي�س  ورخــاء 
يبذله ولة  ال�سيئة, وبما  واآثــاره  الإرهــاب  به من  اأزمات تع�سف 
اأمرنا من جهود متالحقة ب�ضربات ا�ضتباقية الإحباط واإجها�ض 
بالدنا  اأ�سبحت  حيث   , وللبالد  لالأمة  تدميرية  مخططات  اأي 
والتنفيذ  التخطيط  فــي  المثل  م�سرب  وتوفيقه  اهلل  بف�سل 
والمتابعة الم�ستمرة لمحا�سرة اأولئك المف�سدين دفاعا عن بالد 

الحرمين و�سعبها والمقيمين على اأرا�سيها .
واأن  بالدنا  وحــدة  على  يحافظوا  اأن  اليوم  �سبابنا  على  اإن 
بالدعوات  ينخدعوا  ل  واأن  وعلمائنا,  اأمــرنــا  بــولة  يرتبطوا 
بما  واإخــال�ــس  واجتهاد  بجد  يعملوا  واأن  الم�سللة,  المنحرفة 

ينفعهم في اأمور دينهم ودنياهم .
خادم  لمقام  اأرفع  اأن  علينا  الغالية  المنا�سبة  بهذه  وي�سرني 
الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز و�ساحب ال�سمو 
نائب  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  محمد  الأمير  الملكي 
الملكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية,  وزير  الــوزراء  مجل�س  رئي�س 
النائب  العهد  ولي  ولي  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  محمد  الأمير 
الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء وزير الدفاع حفظهم اهلل, والأ�سرة 
واأ�سدقها  التهنئة  خال�س  النبيل,  ال�سعودي  وال�سعب  المالكة 
والأمــان  الأمــن  نعمة  بالدنا  على  يديم  اأن  وجل  عز  اهلل  �سائال 
وال�ستقرار واأن يحفظنا من كيد الأعداء والحاقدين والحا�سدين 

اإنه على كل �سيء قدير .
* مدير عام مطابع الجامعة

�ستات  بعد  وبحمده جمع  �سبحانه  ال�ساكرين,  الحمد هلل حمد 
واأّلف بعد فرقة, واأنعم وتف�سل فله الحمد حتى ير�سى, وال�سالة 
وال�سالم على نبينا وقوتنا محمد وعلى اآله الأوفياء و�سحابته ومن 

اقتدى, وبعد:
فاإن تذكر النعم وتعدادها من و�سائل �سكرها, والنعم متفاوتة 
في ذاتها واأثرها وكلما عظمت عظم الواجب تجاهها ومن النعم 
الكبرى التي من اهلل بها على هذه البالد الطاهرة والوطن العزيز, 
ذلك المر�سوم الملكي الذي اأ�سدره الملك عبدالعزيز برقم 2716, 
وتاأريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ, الذي يق�سي بتحويل ا�سم 
)المملكة  اإلــى  وملحقاتها(  ونجد  الحجاز  )مملكة  من  الــدولــة 
الأولى  جمادى   21 الخمي�س  يوم  من  ابتداء  ال�سعودية(,  العربية 
وبذلك  �سبتمبر 1932م,  الميزان 23  لالأول من  الموافق  1351هـ 
الوطني  اليوم  ال�سعودية في ذلك  العربية  المملكة  قيام  اأعلن عن 
المجيد كاأعظم وحدة في هذه الجزيرة عرفها التاأريخ المعا�سر, 
واأجل نعمة تكاملت على وطن التوحيد, وبلد العقيدة, واأعظم منة 

هلل بعد منة الإ�سالم.
اإن اليوم الوطني -الذي تتجدد ذكراه ال�سابعة والثمانين- من 
الحبيبة,  لبالدنا  الخالدة  والأيــام  الكبرى,  الوطنية  المنا�سبات 
بعد  هـ   1437 العام  هذا  ياأتي  الذي  ال�سعودية,  العربية  المملكة 
مو�سم حج متميز ناجح لكل المقايي�س, توالت فيها على حجاج بيت 
اهلل العتيق النعمة بهذه الولية التي حولت المدينتين المقد�ستين, 
والم�ساعر المقد�سة اإلى اأنموذج ح�ساري, وواقع مليء بالخدمات 
ي�سهد بحجم البذل والعطاء, ويتمتع فيه الحجاج بالأمن والأمان 
التام, حتى يدرك الحاج بما يفقده من متاعه, وقفوا في عر�سات 
الإ�ــســالم,  اأركـــان  من  الخام�س  الركن  بـــاأداء  ونعموا  المنا�سك, 
وغمرتهم م�ساعر الغبطة وال�سرور, والفرحة والحبور بما اأتم اهلل 
ويوؤدون  ونفحاته,  رحمته  من  عليهم  اأفا�س  وما  نعمه,  من  عليهم 
الحج,  لبر  �سببا  هذا  ليكون  الن�سك  اأعمال  معظم  اليوم  هذا  في 
وق�ساء التفث, فالحمد هلل الذي اأتم النعمة, ووفق ولة اأمرنا لما 
يحب وير�سى, ثم تاأتي هذه المنا�سبة الوطنية المهمة وهذا اليوم 
الذي تمر علينا ذكراه المتجددة الممتدة -باإذن اهلل-, ويعبق فينا 
�سذاه, ونعي�س نعمه العظيمة, التي ن�ساأل اهلل عز وجل اأن يحفظها 
في  فا�سلة  نقطة  فهو  وخيرها,  اأثرها  علينا  ويديم  ــزوال,  ال من 
التاأريخ المعا�سر, وتحول نوعي, تحقق فيه لهذا الوطن المقد�س, 
والكيان العظيم المملكة العربية ال�سعودية نعم ل يقدر قدرها اإل 
من عرف الحقبة التاأريخية ال�سابقة لهذا التاأريخ المجيد, وقراأ اأو 
كانت  وما  العربية,  الجزيرة  هذه  في  ال�سائدة  الأو�ساع  عن  �سمع 
اهلل,  دين  ُبْعٌد عن  ذلك  وقبل  وتناحر,  وتفرق  ت�سرذم  من  تعانيه 
وما  وعال,  جل  اهلل  توحيد  الدين  واأ�سا�س  الأ�سول,  لأ�سل  وهدم 
نعمة  من  تالها  وما  النعم  بهذه  يذكرنا  التاأريخ  هذا  اأن  �سك  من 
اأ�سول  البالد على  اأجزاء هذه  الجتماع والتوحد والألفة, وتوحيد 
عظيمة واأ�س�س متينة اأهمها تحقيق توحيد اهلل واإخال�س العبودية 
له, واإقامة �سريعة اهلل والحكم بها والتحاكم اإليها, والتعبد هلل بهذه 
العبوديات التي تحقق الغاية من الخلق, فلي�س المراد بهذا اليوم 
مجرد حدث تاأريخي, اأو �سرد متكرر ل يعدو التفا�سيل التاريخية, 
المكت�سبات  على  الحفاظ  على  والتعاون  بالحق,  التوا�سي  واإنما 
اأ�سا�سها نعمة توحيد اهلل,  والمقدرات والنعم التي امتن اهلل بها, 
وتحكيم �سريعة اهلل وغيرها مما جعله اهلل اأ�سا�ًسا في تحقق الأمن 
بمعناه ال�سمولي, وكمال النعمة بالتمكين وال�ستخالف في الأر�س, 
والن�سر  العز  اأ�س�س  من  هو  الحبيبة  مملكتنا  عليه  قامت  فما 
)اَلِّذيَن  �ساأنه:  جل  اهلل  لقول  م�سداًقا  وال�ستخالف,  والتمكين 
ْهَتُدون(  ُمّ َوُهم  ْمُن  الأَ َلُهُم  اأُْوَلِئَك  ِبُظْلٍم  اإِيَماَنُهم  َيْلِب�ُسوْا  َوَلْم  اآَمُنوْا 
ِمنُكْم  اآَمُنوا  اَلِّذيَن   ُ اهلَلّ ــَد  )َوَع �ساأنه:  جل  وقوله  )الأنــعــام:82(, 
اَلِّذيَن  ا�ْسَتْخَلَف  َكَما  الأَْر�ِس  ِفي  ُهم  َلَي�ْسَتْخِلَفَنّ اِلَحاِت  ال�سَّ َوَعِمُلوا 
ن  ِمّ ُهم  َلَنّ َوَلُيَبِدّ َلُهْم  ى  اْرَت�سَ اَلِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َنَنّ  َوَلُيَمِكّ َقْبِلِهْم  ِمن 
َبْعِد َخْوِفِهْم اأَْمًنا َيْعُبُدوَنِني َل ُي�ْسِرُكوَن ِبي �َسْيًئا( )النور:55(, وما 
نتج عن هذه ال�سورة المثالية في وطننا المبارك من اآلء عظيمة, 
ونعم كبيرة اأعظمها بعد تطبيق التوحيد وتحقيق العبودية هلل نعمة 
الأمن والأمان التي �سارت م�سرب المثل للقا�سي والداني, ورغد 
العي�س, ووفرة الرزق, وغيرها, وهذا هو موعود اهلل لمن اأعلى راية 
َوَلْم  اآَمُنوْا  )اَلِّذيَن  يقول:  تعالى  واهلل  اهلل,  �سرع  وطبق  التوحيد, 

ْوَلِئَك  اأُ ِبُظْلٍم  اإِيَماَنُهم  َيْلِب�ُسوْا 
ــَتــُدون(  ــْه ــــُن َوُهـــم ُمّ ْم ــُهــُم الأَ َل
)الأنــــــــــعــــــــــام:82(, وقــــــال: 
ُرُه(  َين�سُ َمن   ُ اهلَلّ َرَنّ  )َوَلَين�سُ

)الحج:40(.
على  الوقت  هــذا  مــرور  اإن 

المنا�سبة  اأن  كما  النعم,  يذكرهم هذه  الوطن كل عام  اأبناء هذا 
تعيد اإلى الأذهان ذلك العمل البطولي الذي قام به الملك الموؤ�س�س 
الباني المغفور له -باإذن اهلل- الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفي�سل -طيب اهلل ثراه, وجعل الجنة ماأواه-, الذي �سدق اهلل في 
نيته وعمله ف�سدقه اهلل, ومّكن له, وا�ستطاع بذلك العمل التاأريخي 
اأن يقيم اأعظم وحدة في مقابل التهديدات التي كانت تواجه العالم 
هذه  ثمار  ولتكون  عموًما,  الإ�سالمي  والعالم  ا  خ�سو�سً العربي 
الوحدة اأمًنا وارًفا, وعي�ًسا رغيًدا, واألفة واجتماًعا, وكياًنا عظيًما 
ي�ستع�سي على الزوال باإذن اهلل, بل �سار منطلًقا لجهود متوا�سلة, 
واأعمال دوؤوبة, ت�سب في خدمة الدين اأوًل, ثم خدمة هذا الوطن 
والقادمة  الحا�سرة  لالأجيال  تذكرة  الذكرى  هذه  فمرور  الآمــن, 
بنعمة اهلل على هذه الجزيرة اأن هياأ لها هذا الإمام الفذ, والقائد 
العقبات  كل  تجاوز  من  مكنه  ما  ال�سفات  من  ومنحه  الم�سلح, 
ليجمع اهلل على يده �سمل هذه الجزيرة, ولت�ستمر هذه النعم في 
-بــاإذن  و�سنظل  نــزال  ل  حيث  الميامين,  واأحفاده  البررة  اأبنائه 
اهلل- نتفياأ هذه النعم ما دام اأن �سانعي القرار, وولة الأمر يعلنون 
في كل منا�سبة, ويفخرون اأمام العالم باأن �سر العز والتمكين هو 
وتتكرر  القويم,  الدين  بهذا  والتم�سك  الحكيم,  اهلل  �سرع  تطبيق 
على األ�سنة حكامنا الأوفياء اأن اأمر الدين والوطن ل م�ساومة عليه, 
المنا�سبة  هذه  تكرار  من  نجعل  اأن  وقبله  ذلك  بعد  لنا  يحق  اأفال 
فر�سة للمحا�سبة والتذكير باأهمية هذه الأ�س�س والثوابت التي قامت 
عليها المملكة العربية ال�سعودية, وربط النا�سئة بهذه المعالم التي 
لوطنهم ومحبته,  النتماء  النحراف, وتجعل م�ساألة  تحميهم من 
التي  الحقة  المواطنة  بمقومات  والوفاء  عليه,  اهلل  بنعم  وال�سعور 
واأهم  اأبرز  من  البالد  عليها  قامت  التي  الثوابت  على  حفاظ  هي 
ويتنامى  فطرًيا,  غريزًيا  �سعوًرا  وي�ست�سعرونه  عليه,  ين�ّسوؤون  ما 
لديهم, ويتعزز بما لهذا الوطن من خ�سائ�س وميزات, وما حباه 
اهلل به من خيرات, ببركة هذا الحكم الرا�سد, والدولة الميمونة, 
مروره  به  يذكرنا  ما  وهــذا  العزيز,  اليوم  هذا  دللت  هي  فهذه 
النعم, ونرى في مقابل  نتفياأ هذه  واإن حًقا علينا ونحن  المتكرر, 
ذلك ما يحيكه اأعداء الأمة واأعداء الوطن الذين ي�ستهدفون اأمنه 
ووحدته وثوابته, والنهج الذي قام عليه, نهج الكتاب وال�سنة بفم 
�سلف الأمة, ذلك النهج الذي يجمع ول يفق, ويعيد النا�س اإلى فهم 
اأ�سا�س  هي  التي  ال�سافية  المنابع  تلك  على  ويجمع  القرون,  خير 
من  نجعل  واأن  كاملة,  الم�سوؤولية  نتحمل  اأن  وفالحهم  نجاتهم 
مثل هذه المنا�سبات فر�سة لتجديد العهد, والتذكير بما تقت�سيه 
الأ�سول ال�سرعية المرتبطة بالجماعة والإمامة, والبيعة, واأن نتخذ 
تعالى: )َيا  امتثاًل لقول اهلل  نتعبد بها هلل  من قيامنا بها عبودية 
�ُسوَل َواأُْوِلي الأَْمِر ِمنُكْم(  ِطيُعوْا الَرّ َها اَلِّذيَن اآَمُنوْا اأَِطيُعوْا اهلّلَ َواأَ اأَُيّ
هذا  على  ونبني  الن�سيحة«,  »الدين  النبي :  وقول  )الن�ساء:59(, 
بال�سعور  ولو  حتى  ا  نق�سً اأو  خلاًل  تحدث  فر�سة  باأي  ن�سمح  ل  اأن 
والم�ساعر, حتى نجعل هذه المعالم ح�سانة تقي مجتمعنا واأجيالنا 
هذه  علينا  يحفظ  اأن  الم�سوؤول  واهلل  اهلل,  ــاإذن  ب النــحــراف  من 

النعم, ويحميها من الزوال.
التهنئة  والمتنان  التقدير  ببالغ  لأرفــع  فر�سة  اغتنمها  واإنني 
الحرمين  خــادم  المفدى  مليكنا  لمقام  والتبريكات  الخال�سة, 
ال�سريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز, و�سمو ولي عهده الأمين 
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز, و�سمو ولي ولي العهد الأمير 
لالإ�سالم  ذخــًرا  اهلل  حفظهم  العزيز,  عبد  بن  �سلمان  بن  محمد 
واأ�سبغ  نعمه,  عليهم  واأدام  الغالي,  الوطن  ولهذا  والم�سلمين, 
هذا  حج  مو�سم  نجاح  بمنا�سبة  اآلءه,  عليهم  واأتم  ف�سله,  عليهم 
العام المبارك 1437هـ, وبمنا�سبة اليوم الوطني لمملكتنا الحبيبة, 
والحمد هلل رب العالمين, و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد, وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعين.
* وكيل الجامعة ل�سوؤون المعاهد العلمية

تغطية

ذكرى يوم الوطن: ماٍض مجيد.. وواقع فريد..
وِنعم متجددة.. ومسؤوليات مضاعفة

أ.د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن *
د. نشمي بن حسين العنزي *

م. إبراهيم بن عبدالكريم المحيميد العنزي *



الأحد 23 ذو الحجة 1437هـ - الموافق 25 �سبتمبر 2016م
مرآة الجامعةال�سنة )35( العدد )700( 14

صور مميزة من احتفاالت الجامعة باليوم الوطني

تغطية
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صور مميزة من احتفاالت الجامعة باليوم الوطني

تغطية
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وزير التعليم: تسلحوا بالهمم العالية واإلرادة.. والوطن بكم سيكون أجمل وأقوى

الطالب والطالبات يستأنفون عامهم الجديد.. ومدير 
الجامعة يوجه بتوفير المناخ التعليمي المناسب لهم

تغيير مواعيد الدوام الدراسي لتفادي الزحام المروري وكثرة المشروعات المحيطة
ا�ــــســــتــــاأنــــف طــــــالب وطـــالـــبـــات 
الجديد  الجامعي  عامهم  الجامعة 
1438/1437هــــــــ بــالــجــد والجــتــهــاد 
عن  بحثا  والـــرجـــاء  بــالأمــل  المفعم 
والــعــطــاءات,  النجاحات  مــن  المزيد 
لــخــدمــة ديــنــهــم ووطــنــهــم وقــيــادتــهــم 
تمتعوا  اأن  بــعــد  ــــك  وذل ــدة,  ــي ــس ــر� ال
لنحو  امتدت  التي  ال�سيفية  بالإجازة 
بكل  الجامعة  اهتمت  حيث  اأ�سهر,   4
والبيئة  المناخ  ت�سهيل  �ساأنه  مــن  مــا 
التعليمية وتوفير كافة الإمكانات لهم, 
وال�سعوبات  المعوقات  كافة  وتذليل 
لتوجيهات  تنفيذا  تــواجــهــهــم,  الــتــي 

القيادة الر�سيدة.
وزير  معالي  وّجه  وعلى �سوء ذلك, 
محمد  ــن  ب اأحــمــد  ــور  الــدكــت التعليم 
بمنا�سبة  الطلبة  لعموم  كلمة  العي�سى 
بدء العام الدرا�سي الجديد حاثا اإياهم 
الأمة.  اأجل رفعة  الجهد من  على بذل 
عت كل تلك  وقال فيها: »من اأجلكم ُو�سِ
بعد  الآمــال  ُتعَقد  وعليكم  الإمكانات, 
اأجمل  غــدًا  وطننا  �سيكون  وبكم  اهلل, 
عنوانًا  عهدناكم  كما  فكونوا  واأقــوى, 
اأهدافكم,  وجــددوا  والجتهاد,  للجد 
ل  طــمــوح  العالية,  بالهمم  وت�سلحوا 
اأن  وثــقــوا  تقهر,  ل  واإرادة  مــحــدود, 
دولــتــكــم ووزارتـــكـــم واأ�ــســاتــذتــكــم لن 
نجاحكم  �سبيل  فــي  جــهــدًا  ــروا  ــدخ ي
لتكونوا  وتميزكم, فا�ستثمروا كل ذلك 

في المراكز الأولى بين الأمم«.
في  ال�ستثمار  »اإن  معاليه:  واأ�ساف 
الب�سري هو ال�ستثمار الأمثل  العن�سر 
�سواعده  وعــلــى  الــعــوائــد,  الم�سمون 
وبذلت  وح�سارتها,  الأمم  نه�سة  تبنى 
كل  ووفــرت  جهدها  جل  التعليم  وزارة 
حكومة  مــن  �سخي  بدعم  الإمــكــانــات 
خــــادم الــحــرمــيــن الــ�ــســريــفــيــن, ولــم 
تتوقف م�ساريع التطوير والتحديث في 
الكوادر الب�سرية من معلمين ومعلمات 
المناهج  وفي  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
والمقررات والمباني والتجهيزات وكل 
وجامعاتنا  مدار�سنا  لتكون  يلزم  ما 
معايير  وفق  بها  الالئق  الم�ستوى  على 
اإلى  والو�سول  العالمية  التعليم  جودة 
حثيث  �سعي  وهو  المخرجات,  اأف�سل 

اإلى الكمال«.
واأو�سح الدكتور العي�سى اأن »بالدنا 
اأزهـــى  م�ستقباًل  الــيــوم  ت�ست�سرف 
اأن ر�سمت لذلك  واأعظم لالأجيال بعد 
الم�ستقبل روؤية 2030 الخالقة ودعمها 
بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي والــبــرامــج 
الــتــنــفــيــذيــة الأخـــــرى �ــســعــيــًا لإطـــالق 

اقت�ساد  خالل  من  الواعدة  الطاقات 
التعليم  اأن  على  لتوؤكد  ومزدهر  متنوع 
الأقــوى  وال�سبيل  الفاعل  ال�سالح  هو 

لتحقيق هذه الروؤية الطموحة«.
نف�سي  ـــــو  »اأدع قـــائـــاًل  ــتــطــرد  وا�ــس
ووطننا  اأنف�سنا  نعاهد  اأن  اإلى  واإياكم 
انطالقة  الجديد  الدرا�سي  عامنا  اأن 
جادة بهمة عالية نحو الإبداع والتميز 
اإلــى  جهد  بكل  ن�سعى  واأن  والــنــجــاح, 
وقاعاتنا  الدرا�سية  ف�سولنا  تكون  اأن 
والأداء  للعطاء  نــمــوذجــًا  الجامعية 
معايير  اأعلى  مع  المتوافق  التعليمي 
تخريج  على  القادر  العالمية  الجودة 
الــعــقــيــدة  بــ�ــســالح  مت�سلحة  ـــال  اأجـــي
والمبادئ  والقيم  ال�سافية  الإ�سالمية 
على  قـــادرة  ــال  اأجــي الــقــويــمــة,  العليا 
تملكه  بما  الع�سر  تحديات  مواجهة 
اأجيال  وقدرات,  ومهارات  معارف  من 
يغزوها  ما  �سد  الدفاع  و�سائل  تمتلك 
م�سللة  واتجاهات  هدامة  اأفــكــار  من 
ومنحرفة وبما تر�سخ لديها من قدرات 
اأجيال  الناقد,  والتفكير  الحوار  على 
الجاد  العلمي  البحث  مهارات  تمتلك 
يقودها ال�سغف والنهم الالمحدود اإلى 

العلم والمعرفة«.
ووجه معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ 
الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل, 
التعليمية  البيئة  بتوفير  بــالهــتــمــام 
والأكـــاديـــمـــيـــة الــمــنــا�ــســبــة لــلــطــالب 
التعليمي  المناخ  واإيجاد  والطالبات, 
الجهد  ق�سارى  وبذل  لهم,  المنا�سب 
والمعوقات  ال�سعوبات  تذليل كافة  في 
ـــي تـــحـــد مــــن حـــ�ـــســـور الـــطـــالب  ـــت ال
اأوقاتها,  في  لمحا�سراتهم  والطالبات 
بكل  لمحا�سراتهم  ح�سورهم  وت�سهيل 

ي�سر و�سهولة.
لكثرة  نـــظـــرًا  ــــه  اأن مــعــالــيــه  وبــيــن 
المحيطة  الــ�ــســخــمــة  ــمــ�ــســروعــات  ال
الكبيرة  والــمــ�ــســروعــات  بــالــجــامــعــة, 
في  والــزيــادة  الجامعي  الحرم  داخــل 
قــبــول الــطــالب والــطــالــبــات فــي هــذا 
الأمر,  ولة  لتوجيهات  ا�ستجابة  العام 
تتوافق  الــتــي  بــالأقــ�ــســام  وخــ�ــســو�ــســًا 
وتن�سجم   2030 المملكة  ــــة  روؤي مــع 
وتــفــاديــًا  الــعــمــل,  �ــســوق  متطلبات  مــع 
الم�سلحة  على  وحــر�ــســًا  ــالزدحــام  ل
العامة, وخا�سة م�سلحة الطالب, فاإن 
مدينة  في  الجامعي  الدرا�سي  الــدوام 
الملك عبداهلل للطالبات يبداأ في تمام 
في  �سباحًا  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة 
م�ستويات  جميع  وفــي  الكليات  كــافــة 
ما  البكالوريو�س,  مرحلة  في  الدرا�سة 

التح�سيرية,  الم�سارات  طالبات  عدا 
ال�ساعة  تمام  فــي  يــبــداأ  دوامــهــن  ــاإن  ف
الثانية بعد الظهر, في حين يبداأ دوام 
الجامعة في  الطالب في جميع كليات 

تمام ال�ساعة العا�سرة �سباحًا.
الدرا�سات  دوام  اأن  معاليه  وذكــر 
كليات  جــمــيــع  ــي  ف للجن�سين  الــعــلــيــا 
الجامعة يبداأ في تمام ال�ساعة الرابعة 
ع�سرًا, م�سيرًا في الوقت نف�سه اإلى اأن 
جميع مداخل الجامعة متاحة للطالب 
المخ�س�سة  الأوقـــات  في  والطالبات 
الموظفين  دوام  واأن  لمحا�سراتهم, 
عليه  تن�س  ما  على  يبقى  والموظفات 

الأنظمة والتعليمات دون اأي تغيير.
الــجــامــعــة حر�ست  مــعــالــيــه:  وقـــال 
لطالبها  الإمكانات  كافة  توفير  على 
للطالب  الترددي  النقل  توفير  ومنها 
الكليات,  اإلى  الم�ساندة  المواقف  من 
لتمكين  جاء  الإجراء  هذا  اأن  مو�سحًا 
الح�سور  مــن  ــبــات  والــطــال الــطــالب 
ــوقــت الــمــحــدد,  لــلــمــحــا�ــســرات فــي ال
خارج  ال�سوارع  في  لالزدحام  وتجنبًا 
تاأخر  عنه  ينتج  مما  الجامعي  الحرم 
بع�س الطالب والطالبات عن الح�سور 
الجامعة  وقــال:  المنا�سب,  الوقت  في 
الطالب  على  الــحــر�ــس  كــل  حري�سة 
اهتمامها  مرتكز  واأنــهــمــا  والــطــالــبــة 
غايتها  و�سالمتهم  خططها,  ومنطلق 
الجامعة  ــت  ــاول ح لــذلــك  ومــطــلــبــهــا, 
ت�ساعدهم  التي  الحلول  بع�س  اإيجاد 
ــمــي بــتــوفــيــر  ــعــل ــى تــحــ�ــســيــلــهــم ال عــل
الأكاديمية  والبيئة  التعليمي  المناخ 
الجامعة  اأن  كــمــا  ــهــم,  ل الــمــنــا�ــســبــة 
لمعالجة  جــهــدهــا  ــارى  ــ�ــس ق بــذلــت 
ت�سهدها  التي  المرورية  الختناقات 
ب�سبب  للجامعة,  الــمــجــاورة  الــطــرق 
المرورية,  والتحويالت  الإ�سالحات 
البع�س  وتحويل  الطرق  بع�س  واإغالق 
والت�سييق  واحـــد,  م�سار  اإلـــى  الآخـــر 
الــجــامــعــة مـــن جميع  ــى مـــداخـــل  عــل
مع  الجامعة  من  وتجاوبًا  التجاهات, 
مدينة  ت�سهدها  التي  التنمية  خطط 
المتغيرات,  هذه  مع  تكيفت  الريا�س, 
التن�سيق  على  الجامعة  حر�ست  كما 
المبا�سر مع الجهات ذات العالقة في 
وخا�سة  العمالقة,  الم�سروعات  هذه 
مــع مــ�ــســروع مــتــرو الــريــا�ــس, ونهيب 
الطــالع  والطالبات  الــطــالب  بجميع 
على موقع الجامعة لالطالع على مزيد 
التوا�سل  وكــذلــك  التف�سيالت,  مــن 
�سوؤون  وعمادة  واأق�سامهم  كلياتهم  مع 

القبول والت�سجيل.

تقرير
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تخصيص بوابة 
إلكترونية بعنوان: وفاء 

لحماة الدين والوطن
الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  وافق   
�سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل على اإطالق خدمة 
الدين  وفاء لحماة  بوابة  اإلكترونية تحت عنوان: 

والوطن.
وقال: اإن اإن�ساء الجامعة بوابة اإلكترونية تحمل 
ما  اأقــل  هي  والــوطــن,  الدين  لحماة  وفــاء  ا�سم: 
يقدم لرجال اأمننا وجنودنا البوا�سل في الحدود 
والثغور وو�سط البالد, وهي ر�سالة محبة وتقدير 
هم  الذين  الوطن,  اأبناء  من  الغالية  الفئة  لهذه 
بحاجة ما�سة لكل ما يعينهم ويرفع من معنوياتهم 
اأبناء  من  وخ�سو�سًا  واأفعالهم  اأقوالهم  وي�سدد 
من  الخ�سو�س  وجه  وعلى  عام  ب�سكل  المجتمع 

ينت�سبون اإلى التعليم.
عميد  الجندل  وليد  الدكتور  اأعرب  جهته  من 
عــلــى الهــتــمــام  �ــســكــره  الــمــعــلــومــات عــن  تقنية 
مدير  معالي  يقدمه  الـــذي  ــدعــم  وال المبا�سر 
يطور  وما  المعلومات  تقنية  مجال  في  الجامعة 
واأ�ساف:  الإلكترونية داخل الجامعة,  التعامالت 
الإلكترونية  البوابة  لهذه  الأ�سا�سية  الفكرة  تقوم 
على اإيجاد خدمة اإلكترونية تفاعلية تحت اإ�سراف 
الجهات  من  المبادرات  باإبراز  تعنى  الجامعة, 
لجنودنا  المقدمة  الحكومية  وغير  الحكومية 
كما  الع�سكرية,  القطاعات  كافة  من  المرابطين 

تعنى بنقل اأخبار تكريمهم.

الجامعة تحقق مركزااً متقدمااً في جائزة التميز الرقمي
ت�سلم وكيل الجامعة ل�سوؤون المعاهد العلمية الأ�ستاذ 
يوم  ظهر  الميمن  قا�سم  محمد  بن  اإبراهيم  الدكتور 

الأربعاء الما�سي جائزة التميز الرقمي.
الفائزين  تكريم  حفل  فعاليات  �سمن  ذلــك  جــاء 
في  الحكومية  الإلكترونية  للتعامالت  الإنجاز  بجائزتي 
ال�ساد�سة  دورتها  في  الرقمي  والتميز  الرابعة  دورتها 
في  المعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزارة  نظمته  والذي 

دورتها ال�ساد�سة لعام 1437هـ.
بــيــن الجهات  الــثــالــث  الــمــركــز  الــجــامــعــة  وحــقــقــت 
www.( ــي  ــرون ــت ــك الإل مــوقــعــهــا  بــفــوز  التعليمية, 

.  ) imamu.edu.sa
وقدم الأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم الميمن التهنئة لمعالي 
مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا 
الدكتور  بالجامعة  المعلومات  تقنية  عميد  واإلى  الخيل 

�سعادته  ونوه  المتميز,  الإنجاز  هذا  على  الجندل  وليد 
بما تجده الجامعة من دعم واهتمام من خادم الحرمين 
اآل �سعود وولي  ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز 
بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  الأمين  عهده 
نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود وولي ولي العهد  �ساحب 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  الأمير محمد  الملكي  ال�سمو 
العام  التعليم  يولون  الذين  اهلل-  – حفظهم  �سعود  اآل 
والعالي خا�سة الهتمام الكبير الذي مكن الجامعة من 
التي  الأهــداف  وفق  ومخرجاتها  مناهجها  في  التطوير 

اأن�سئت من اأجلها.
كما �سكر د.الميمن وزير الت�سالت وتقنية المعلومات 
اأهداف  اإبراهيم ال�سويل واأثنى على  الدكتور محمد بن 
العربي  الرقمي  المحتوى  تنمية  المتمثلة في   , الجائزة 
الإبــداع  وت�سجيع  ودعــم  العالمية  الإنترنت  �سبكة  على 

واإثـــراء  الإنــتــرنــت  مــواقــع  تطوير  فــي مجال  والبــتــكــار 
وجود  باأهمية  الوعي  ون�سر   , العربي  الرقمي  المحتوى 
روؤية  يتما�سى مع  وبما  المجتمع,  مواقع متميزة لخدمة 
جميع  عن  الم�سوؤول  الـــوزارة  تعد  اإذ   ,2030 المملكة 
و�سائل الت�سال وتقنية المعلومات في المملكة, واإبراز 
الجهود المبذولة لتطوير المحتوى الرقمي العربي على 
الإنترنت في المملكة العربية ال�سعودية, ف�ساًل عن دعم 
اأفــراد  من  للمواهب  والتقني  الفكري  الإبــداع  وتكريم 
ومنظمات في مجال مواقع الإنترنت, ورفع الوعي بحقوق 
الملكية الفكرية, مثل حقوق التاأليف والن�سر وغيرها من 
اآمنة  عربية  رقمية  بيئات  وتوفير  الفكرية,  الممتلكات 
اإلى  والأخــالق,  والعادات  التقاليد  مع  ومتوافقة  فكريًا 
جانب ت�سجيع الموؤ�س�سات وال�سركات الخا�سة المبدعة 

في مجال خدمات الإنترنت.

أشاد بالضربات االستباقية لرجال األمن في اإلطاحة بالخلية اإلرهابية 

مدير الجامعة: الزمرة المجرمة تنفذ 
مخططات خارجية وتسعى لترويع اآلمنين

اأ�ساد معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان 
لرجال  ال�ستباقية  بال�سربات  الخيل  اأبــا  عبداهلل  بن 
الأمن البوا�سل المتمثلة في الإطاحة بالخلية الإرهابية 
التابعة لتنظيم داع�س الإرهابي, التي تتكون من ثالث 
وت�ستهدف  »داعــ�ــس«  بتنظيم  ترتبط  عنقودية  خاليا 
مواطنين وعلماء ورجال اأمن ومن�ساآت اأمنية وع�سكرية 

واقت�سادية في مواقع مختلفة.
ال�سالة  المجرمة  الــزمــرة  هــذه  اأن  معاليه  وبــيــن 
المجتمع  لبناء  الهادمة  المف�سدة,  الفا�سدة  الم�سلة, 
الآمنين,  وتــرويــع  الأمـــن  لإخـــالل  تــهــدف  وتما�سكه, 
وتفتيت لحمة الوطن وتفريق مواطنيه, واأ�ساف اأن اهلل 
الوحي,  مهبط  فهي  البالد,  هذه  حمى  قد  �ساأنه  جل 
ودوحة الأمن والأمان, ومق�سد ومطلب الم�سلمين في 

جميع اأنحاء العالم, وقبلتهم ومهوى اأفئدتهم.
وقال اأبا الخيل: اإن هذه ال�سربات ال�ستباقية بف�سل 
ي�سهر  التي  ال�سليمة  الخطط  بف�سل  ثم  تعالى  من اهلل 
واأبناءهم  واأموالهم,  اأنف�سهم  هلل  نــذروا  رجــال  عليها 
الخاليا  هذه  اأن  م�سيفًا  المبارك,  الوطن  لهذا  فداء 
الإرهابية التي تنفذ اأجندة اأعداء الوطن ومخططاتهم 
حول  والتفافه  المجتمع  وحــدة  من  والنيل  ال�سريرة, 
ولة اأمره – حفظهم اهلل- اإنما يقومون به من اأعمال 
الأر�ــس,  في  ويف�سدون  الأرواح,  بها  يزهقون  اإرهابية 
ــمــران, ويــمــزقــون الـــوحـــدة الــوطــنــيــة,  ــع ويــخــربــون ال
وي�سوهون مبادئ الدين الإ�سالمي الذي هو منهم براء.
بها  يقوم  ل  الأعمال  هذه  اأن  اإلــى  الخيل  اأبــا  واأ�سار 

الحق  �سماع  عــن  قلوبهم  على  اهلل  طم�س  ـــراد  اأف اإل 
عملهم,  لهم  وزين  ال�سيطان  لهم  وو�سو�س  به,  والعمل 
فاأ�سلهم �سالًل بعيدًا, وا�ستدرجهم واأعمى اأب�سارهم 
فلم  المبين,  والحق  ال�سليم  الطريق  عن  وب�سائرهم 
تردعهم حرمة الزمان والمكان, فهذه الأعمال ل يقوم 
بها اإل جاحد حاقد مري�س مبغ�س كاره لنف�سه ولغيره 
ديننا  لأعــداء  اأداة  اأ�سبح  بذلك  وهو  ولوطنه,  ولدينه 
وماآربهم  اأهدافهم  ويحقق  مخططاتهم  ينفذ  ووطننا, 
�سعى  تولى  )واإذا  تعالى  قال  ومقا�سدهم,  ونواياهم 
في الأر�س ليف�سد فيها ويهلك الحرث والن�سل واهلل ل 
يحب الف�ساد, واإذا قيل له اتق اهلل اأخذته العزة بالإثم 

فح�سبه جهنم ولبئ�س المهاد(.
وبين معاليه اأن يقظة و�سجاعة وب�سالة رجال الأمن 
على  والقب�س  والت�سدي  والر�سد  بالمتابعة  ال�سعودي 
مواطنين  ت�ستهدف  كــانــت  الــتــي  الإرهــابــيــة  الخاليا 
المجتمعية  الموؤ�س�سات  وبع�س  اأمــن,  ورجــال  وعلماء 
ومكت�سبات وطنية, كان لها الدور البارز بعد توفيق اهلل 
وو�سائلهم  مقارهم  وتحديد  اأماكن  بتحديد  �ساأنه  جل 
قياداتهم  ومع  بينهم  فيما  للتوا�سل  ي�ستخدمونها  التي 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  توظيف  عبر  بالخارج 
والإلكتروني والذي اأ�سفر وهلل الحمد والمنة عن القب�س 

عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الهدامة.
له  لي�س  المنحرف  الفكر  هذا  اإن  الخيل:  اأبــا  وقــال 
الداخلية  وزارة  بيان  من  تبين  فقد  جن�سية,  ول  دين 
جن�سيات  المنحرفة  ال�سالة  الفئة  هذه  �سمن  من  اأن 

جن�س  على  يتوقف  ل  اأنــه  كما  ــدول,  ال من  العديد  من 
الفكر  هذا  اإلى  الن�ساء  ان�سمام  �سهدنا  فقد  اأخر  دون 
وجنوده,  واأعــوانــه  ال�سيطان  فكر  المهلك,  المنحرف 
الرجال  بعزم  ثــم  ومنته,  وكــرمــه  بف�سله  اهلل  ولكن 
بقيادتهم  ثم  �سيء  كل  قبل  باهلل  وثقتهم  واإخال�سهم 
الر�سيدة, وتخطيطها ال�سليم المبارك كان لهم الف�سل 

بعد اهلل بهذا الإنجاز الذي نفخر به جميعًا.
اأن رجال الأمن بجهودهم وقدرتهم  اأبا الخيل  وبين 
العبث  يحاول  من  لكل  بالمر�ساد  �سيكونون  وحزمهم 
الــعــزيــز, واإثــــارة الفتنة, واإذكـــاء  بــاأمــن هــذا الــوطــن 
الذين  الإرهابيين,  المارقين  المجرمين  من  الطائفية 
الآمنين  وترويع  واإفــ�ــســادًا  ف�سادًا  الأر�ــس  في  ي�سعون 
العباد, وتمزيق وحدة ولحمة  وتخريب البالد واإهالك 

المجتمع.
الإنـــجـــاز يعد  اأن هـــذا  الــجــامــعــة  واأ�ـــســـاف مــديــر 
ال�سعودي,  المجتمع  اأبــنــاء  بها  يفخر  وطنية  مفخرة 
التي جعلها اهلل  المباركة  الأر�س  على هذه  يقيم  ومن 
ومهوى  ومغاربها,  الأر�ــس  م�سارق  في  الم�سلمين  قبلة 
تاريخية  ملحمة  الأمـــن  رجــال  �سجل  فقد  اأفئدتهم. 

عظيمة تدل على قدرتهم بعد توفيق اهلل وعونه.
واإداراتها  وحداتها  بكافة  الجامعة  اإن  معاليه:  وقال 
اأن يكون الجميع يدًا واحدة  اأجل  ومن�سوبيها تعمل من 
و�سفًا مترا�سًا مع قيادتنا الحكيمة والعمل على تفعيل 
النا�سئة  تربط  التي  والمنا�سط  والفعاليات  البرامج 
وولة  لوطنهم  انتماءهم  وتــعــزز  وعقيدتهم  بدينهم 

وال�سماحة  والعتدال  الو�سطية  مبادئ  وتقوي  اأمرهم 
والي�سر, والعدل والرحمة والبر والإح�سان. وتحذر من 
كل العوادي والموؤثرات الفكرية وال�سلوكية, وما يجري 
والنزاع  وال�سقاق  والخــتــالف  الخالف  من  مجراها 
وخطورة النتماء اإلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات 
ال�سالة المجرمة المنحرفة, اأيًا كان نوعها ومهما كان 
المنادي بها, وكذلك من خالل دورها التعليمي التربوي 
الريادي المنطلق من اأ�سول هذه العقيدة ومبادئ ديننا 
الحنيف القائم على ن�سو�س الوحيين وما فهمه ال�سلف 
منهما, وذلك عبر طرح مو�سوعي متزن وا�سح و�سريح 
علمية  روؤية  وفق  والنوازل  الق�سايا  كل  يعالج  و�سفاف 

�سرعية عقدية اجتماعية حكيمة.
بن  �سليمان  الدكتور  الجامعة  مدير  معالي  وهــنــاأ 
الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم  الخيل  اأبا  عبداهلل 
�ساحب  الأمــيــن  عهده  وولــي  عبدالعزيز,  بن  �سلمان 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو 
ولي  وولي  الداخلية,  وزير  الــوزراء  رئي�س مجل�س  نائب 
�سلمان  بن  الأمير محمد  الملكي  ال�سمو  العهد �ساحب 
الــوزراء  مجل�س  لرئي�س  الثاني  النائب  عبدالعزيز  بن 
وزير الدفاع – حفظه اهلل جميعًا- بهذا الإنجاز الأمني 
الذي قام به جال الأمن البوا�سل في الت�سدي ال�ستباقي 
الخاليا  كامل  والقب�س على  الإرهابية,  العمليات  لهذه 
مكت�سبات  بتدمير  للقيام  كانت تخطط  التي  الإرهابية 
المجتمع وقتل رجال الأمن وتخريب مكت�سبات الوطن, 

كما هناأ المجتمع ال�سعودي بجميع فئاته واأطيافه. 
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ال�سنوي  الــمــعــايــدة  لــقــاء  الــجــامــعــة  اأقــامــت   
مدير  معالي  بح�سور  الأ�سحى,  عيد  بمنا�سبة 
الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا 
الخيل وعدد من وكالء الجامعة وعمداء الكليات 
الجامعة  مجل�س  واأع�ساء  الم�ساندة  والعمادات 
وذلــك  والموظفين  الــتــدريــ�ــس  هيئة  واأعــ�ــســاء 

ب�سالون ال�ستقبال بمبنى الموؤتمرات.
وهناأ معالي مدير الجامعة خالل الكلمة التي 
األقاها خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان 
اآل �سعود و�ساحب ال�سمو الملكي  بن عبدالعزيز 
اآل �سعود  الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ولي العهد و�ساحب ال�سمو الملكي الأمير محمد 
ولي  ولــي  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن 
واأبناء  علماء  وجميع   - اهلل  حفظهم   - العهد 
هذا ال�سعب بهذه المنا�سبة والنجاح الكبير الذي 
تحقق لمو�سم حج هذا العام 1437هـ بف�سل من 
اهلل تعالى, ثم ما بذلته  حكومة خادم الحرمين 
ومقدرة  كبيرة  جهود  من  الر�سيدة  ال�سريفين 
والعناية  الراحة  و�سبل  الخدمات  جميع  بتوفير 
وما  الــحــرام  اهلل  بيت  حجاج  لخدمة  الفائقة 

بعد عام من تطور مطرد  الحجيج عامًا  ي�سهده 
في م�سروع تو�سعة الم�سجد الحرام وما ي�ساحبه 
�سيوف  لخدمة  جديدة  مراكز  ا�ستحداث  من 
الرحمن قد ي�ّسر و�سّهل اأداء المنا�سك عليهم  , 
 , اأعمالهم  الجميع  من  اهلل  يتقبل  اأن  تمنى  كما 

واأن يعيده عليهم باليمن والم�سرات .
ا�ست�سعار  بــ�ــســرورة  الجميع  معاليه  وحـــث 
واأن  الجامعة  عاتق هذه  الملقاة على  الم�سوؤولية 
و�سدق  اأمانة  بكل  عمل  من  لهم  اأوكــل  ما  يتموا 
واأهدافها  واإخال�س م�ست�سعرين ر�سالة الجامعة 
التي قامت اأ�سا�سًا على ما قامت عليه هذه البالد 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  اهلل  كتاب   ,
اأن  و�سدد على   , الأمــة  �سلف هذه  وما كان عليه 

الم�سوؤولية كبيرة على الجميع .
واأثنى معاليه على ما تجده الجامعة من الدعم 
والعناية من الحكومة الر�سيدة التي اأ�سهمت في 
تحقيق ريادتها العلمية والعملية والبحثية وخدمة 
المجتمع, و�سهد الحفل تبادل من�سوبي الجامعة 
التهاني والتبريكات بعيد الأ�سحى في جّو ت�سوده 

المحبة ويعطره الإخاء.

الجامعة تقيم لقاء المعايدة السنوي
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ا�ستقبل �سماحة مفتي عام المملكة 
كبار  هيئة  رئي�س  ال�سعودية  العربية 
العلمية  ــبــحــوث  ال واإدارة  الــعــلــمــاء 
والإفتاء ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
معالي  �سماحته,  مكتب  في  ال�سيخ  اآل 
ــر الــجــامــعــة الأ�ــســتــاذ الــدكــتــور  مــدي
�سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل, ووكالء 
الكليات  عــمــداء  مــن  وعــدد  الجامعة 
والعمادات الم�ساندة والإدارات العامة 
الذين قدموا مهنئين �سماحته بمنا�سبة 
عيد الأ�سحى المبارك , ونجاح مو�سم 

الحج لهذا العام 1437هـ.
ورحــــب �ــســمــاحــتــه بــمــعــالــي مــديــر 
مثمنًا  لــه,  المرافق  والــوفــد  الجامعة 
التي  والأكاديمية  التعليمية  الجهود 
ت�سطلع بها الجامعة, �سمن المنظومة 
التعليمة في بالدنا, ل�سيما فيما يتعلق 
العلماء  وتخريج  ال�سرعي  العلم  بن�سر 
والدعاة, ذوي الإ�سهامات البارزة في 
تحقيق منهج هذه البالد المرتكز على 
كتاب  في  المتمثلة  الــغــراء,  ال�سريعة 
اهلل و�سنة نبيه محمد �سلى اهلل عليه 

و�سلم.
المملكة  عــام  مفتي  �سماحة  واأكــد 
ينفع  ما  اإلــى  الطالب  توجيه  �سرورة 

ممن  وتح�سينهم  واأمــتــهــم  بــالدهــم 
يروم النيل منهم.

ــي مــديــر  ــال ــع ــه قــــدم م ــب مـــن جــان
بمنا�سبة  ل�سماحته  التهنئة  الجامعة 
عــيــد الأ�ـــســـحـــى الـــمـــبـــارك, ونــجــاح 
مو�سم حج هذا العام 1437هـ, وقال: 
هو  بالجامعة  �سماحتكم  اهتمام  اإن 
فالجامعة  والعــتــزاز,  الفخر  م�سدر 
الدين  خدمة  فــي  وحا�سرة  حا�سنة 
والوطن, و�ساعية اإلى تحقيق الر�سالة 
ولة  توجيهات  وفــق  منها  المطلوبة 
مقدمتهم  وفــي  اهلل,  حفظهم  الأمـــر 
الملك  ال�سريفين  الحرمين  خـــادم 

العهد  وولــي  عبدالعزيز,  بن  �سلمان 
الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  الأمين 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز, وولي 
الملكي  ال�سمو  �ــســاحــب  الــعــهــد  ولـــي 
الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز  

- حفظهم اهلل جميعا -.
الأ�ستاذ  معالي  اللقاء  ح�سر  وقــد 
محمد  بــن  عــبــداهلل  ال�سيخ  الــدكــتــور 
العلماء  كــبــار  هيئة  ع�سو  الــمــطــلــق 

الم�ست�سار في الديوان الملكي.
ال�سيخ  ف�سيلة  ا�ستقبل  جانبه  من 
�سالح بن فوزان الفوزان ع�سو اللجنة 
كبار  هيئة  وع�سو  لــالإفــتــاء  الــدائــمــة 

والوفد  الجامعة  مدير  معالي  العلماء 
المرافق له الذين قدموا لتهنئته بعيد 
الأ�ــســحــى الــمــبــارك ونــجــاح حــج هذا 

العام.
الفوزان  ال�سيخ  ف�سيلة  رحــب  وقــد 
له,  المرافق  والوفد  الجامعة  بمدير 
اأمانة  واأنها  الجامعة  اأهمية  واأكد على 
عليها,  المحافظة  على  الحر�س  يجب 
بم�ساعدة  والعمداء  الــوكــالء  وطالب 

مدير الجامعة والتعاون معه .
ومـــن جــانــبــه �ــســكــر مــعــالــي مدير 
على  الفوزان  ال�سيخ  ف�سيلة  الجامعة 

توجيهاته وكلماته الوافية.

أمير منطقة الرياض:

جامعة اإلمام منارة للمعرفة والعلم.. مشبعة بالخير والبركة والعمل الجاد
الأمير في�سل بن بندر  الملكي  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب   
بن عبدالعزيز اأمير منطقة الريا�س بمكتبه بق�سر الحكم 
اأبا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور  الجامعة  مدير  معالي 
الذين  الكليات  وعمداء  الجامعة  وكــالء  يرافقه  الخيل, 
قدموا لل�سالم على �سموه وتهنئته بعيد الأ�سحى المبارك .
لمعالي  �سكره  عن  الريا�س  منطقة  اأمير  �سمو  واأعــرب 
اأبدوه من م�ساعر طيبة  مدير الجامعة ومرافقيه على ما 
م�سيرتهم  في  والتقدم  التوفيق  من  المزيد  لهم  متمنيًا   ,
المجتمع  في  المهم  بدورهم  ومنوهًا  والدعوية,  العلمية 

وق�ساياه.
ومنهجه  للفكر  حا�سنات  الجامعات  اأن  �سموه  وبين 
لإخـــراج  والحكيمة  الــواعــيــة  الــدرا�ــســات  ُتنجز  وفيها   ,

بالجامعة  م�سيدًا  الآخرين,  به  نباهي  متميز  فكري  منتج 
وقيادتها في الو�سول اإلى المبتغى المن�سود, والذي وجه به 
خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود - حفظه اهلل - .
واأ�ساف �سموه اأن الجامعة منارة للمعرفة والعلم, ويجب 
الجامعة  فهذه  بالعالم,  وات�سال  توا�سل  مركز  تكون  اأن 
م�سبعة بالخير والبركة والعمل الجاد والو�سوح المتناهي.

من جهته قدم معالي الدكتور �سليمان اأبا الخيل �سكره 
المحدود  غير  دعمه  على  الريا�س  منطقة  اأمير  ل�سمو 
للجامعة , لفتًا اإلى اأن هذا الدعم الذي تلقاه الجامعة من 
حكومة خادم الحرمين ال�سريفين محل تقدير كل فرد في 

الجامعة. 

باركوا له بعيد األضحى ونجاح موسم الحج.. وزاروا الفوزان

المفتي يستقبل مدير الجامعة والوفد المرافق 
أبا الخيل يوجه باالهتمام 

بالبيئة التعليمية واألكاديمية 
المناسبة للطالب والطالبات

تراأ�س معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل 
اجتماعًا �سم وكالء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات الم�ساندة ومديري 
الإدارات والمهند�سين والفنيين وبع�س اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب وكل 

من له عالقة بالعملية التعليمية والأكاديمية بطريق مبا�سر اأو غير مبا�سر.
ووجه معالي المدير من خالل الجتماع بالعمل بالتو�سيات التي ت�سب في 
م�سلحة من�سوبي الجامعة ب�سكل عام, وخا�سة ما يتعلق بالطالب والطالبات, 
للطالب  المنا�سبة  والأكاديمية  التعليمية  البيئة  بتوفير  الهتمام  منها  التي 
والطالبات, واإيجاد المناخ التعليمي المنا�سب لهم, وبذل ق�سارى الجهد في 
تذليل كافة ال�سعوبات والمعوقات التي تحد من ح�سور الطالب والطالبات 
لمحا�سراتهم في اأوقاتها, وت�سهيل ح�سورهم لمحا�سراتهم بكل ي�سر و�سهولة, 
للطالب  اليومي  الدرا�سي  الــدوام  �ساعات  تغيير  على  المجتمعون  اتفق  كما 

والطالبات, وطالب الدرا�سات العليا وطالبات الم�سارات التح�سيرية.
بالجامعة,  المحيطة  ال�سخمة  الم�سروعات  لكثرة  نظرًا  اأنه  معاليه  وبين 
الطالب  قبول  في  والــزيــادة  الجامعي  الحرم  داخــل  الكبيرة  والم�سروعات 
اهلل,  يحفظهم  الأمــر  ولة  لتوجيهات  ا�ستجابة  العام  هــذا  في  والطالبات 
مع  وتن�سجم   2030 المملكة  روؤيـــة  مــع  تتوافق  التي  بالأق�سام  وخ�سو�سًا 
العامة,  الم�سلحة  على  وحر�سًا  لالزدحام  وتفاديًا  العمل,  �سوق  متطلبات 
الملك  مدينة  في  الجامعي  الدرا�سي  الدوام  فاإن  الطالب,  م�سلحة  وخا�سة 
عبداهلل للطالبات يبداأ في تمام ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحًا في كافة 
عدا  ما  البكالوريو�س,  مرحلة  في  الدرا�سة  م�ستويات  جميع  وفــي  الكليات 
طالبات الم�سارات التح�سيرية, فاإن دوامهن يبداأ في تمام ال�ساعة الثانية بعد 
الظهر, في حين يبداأ دوام الطالب في جميع كليات الجامعة في تمام ال�ساعة 

العا�سرة �سباحًا.
في  للجن�سين  العليا  الدرا�سات  دوام  اأن  الخيل  اأبا  الدكتور  معالي  وذكر 
جميع كليات الجامعة يبداأ في تمام ال�ساعة الرابعة ع�سرًا, م�سيرًا في الوقت 
الأوقات  اأن جميع مداخل الجامعة متاحة للطالب والطالبات في  اإلى  نف�سه 
ما  على  يبقى  والموظفات  الموظفين  دوام  واأن  لمحا�سراتهم,  المخ�س�سة 

تن�س عليه الأنظمة والتعليمات دون اأي تغيير.
وقال معاليه: الجامعة حر�ست على توفير كافة الإمكانات لطالبها ومنها 
اإلى الكليات, مو�سحًا  توفير النقل الترددي للطالب من المواقف الم�ساندة 
للمحا�سرات  لتمكين الطالب والطالبات من الح�سور  اأن هذا الإجراء جاء 
في الوقت المحدد, وتجنبًا لالزدحام في ال�سوارع خارج الحرم الجامعي مما 
ينتج عنه تاأخر بع�س الطالب والطالبات عن الح�سور في الوقت المنا�سب, 
مرتكز  واأنهما  والطالبة  الطالب  على  الحر�س  كل  حري�سة  الجامعة  وقــال: 
حاولت  لذلك  ومطلبها,  غايتها  و�سالمتهم  خططها,  ومنطلق  اهتمامها 
بتوفير  العلمي  التي ت�ساعدهم على تح�سيلهم  اإيجاد بع�س الحلول  الجامعة 
بذلت  الجامعة  اأن  كما  لهم,  المنا�سبة  الأكاديمية  والبيئة  التعليمي  المناخ 
ق�سارى جهدها لمعالجة الختناقات المرورية التي ت�سهدها الطرق المجاورة 
الطرق  بع�س  واإغــالق  المرورية,  والتحويالت  الإ�سالحات  ب�سبب  للجامعة, 
اإلى م�سار واحد, والت�سييق على مداخل الجامعة من  وتحويل البع�س الآخر 
جميع التجاهات, وتجاوبًا من الجامعة مع خطط التنمية التي ت�سهدها مدينة 
التن�سيق  على  الجامعة  حر�ست  كما  المتغيرات,  هذه  مع  تكيفت  الريا�س, 
المبا�سر مع الجهات ذات العالقة في هذه الم�سروعات العمالقة, وخا�سة مع 
م�سروع مترو الريا�س, ونهيب بجميع الطالب والطالبات الطالع على موقع 
التوا�سل مع كلياتهم  التف�سيالت, وكذلك  الجامعة لالطالع على مزيد من 

واأق�سامهم وعمادة �سوؤون القبول والت�سجيل.

الجامعة تشرف على برنامج ضيوف خادم 
الحرمين من حجاج الواليات المتحدة

 ت�سرف الجامعة على البرنامج العلمي ل�سيوف 
بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  ــادم  خ
عبدالعزيز - حفظه اهلل- من الحجاج القادمين 
فري�سة  لأداء  الأمريكية  المتحدة  الوليات  من 
الحرمين  خـــادم  �ــســفــارة  مــع  بالتن�سيق  الــحــج 

ال�سريفين في وا�سنطن.
وقال الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل: اإن 
برنامج خادم الحرمين ال�سريفين لحجاج اأمريكا 
مو�سوعات  عن  �سرعيًا  علميًا  برنامجًا  يت�سمن 
فعله  الــحــاج  على  يتوجب  ومــا  والــحــج  الــعــمــرة 
وتجنبه خالل تاأديته هذه الفري�سة العظيمة, وقد 
قام الم�سوؤولون في الوفد المرافق ل�سيوف خادم 
البرنامج  وتنظيم  بترتيب  ال�سريفين  الحرمين 
اأ�سحاب  مع  الوفد  لقاءات  يت�سمن  الذي  العلمي 
وعلى  والم�سايخ  العلماء  من  والف�سيلة  ال�سماحة 
كبار  هيئة  ورئي�س  العام  المفتي  �سماحة  راأ�سهم 

ال�سيخ  والإفتاء  العلمية  البحوث  واإدارة  العلماء 
هيئة  وع�سو  ال�سيخ  اآل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 
وغيرهم  ــفــوزان  ال �سالح  ال�سيخ  العلماء  كبار 
المقد�سة  الم�ساعر  في  الموجودين  العلماء  من 
وكبار الم�سوؤولين لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام 
للركن  ــهــم  اأدائ خــالل  عليهم  للتي�سير  والعمل 
و�سهولة  ي�سر  في  الإ�ــســالم  اأركــان  من  الخام�س 
في ظل هذه الخدمات والإمكانات العظيمة التي 
وفرتها حكومة خادم الحرمين ال�سريفين الملك 

�سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل-.
 واأعرب معاليه عن اعتزاز الجامعة بالإ�سراف 
على البرنامج العلمي للوفد الأمريكي الذي ي�سم 
المجتمع  فــي  الــمــوؤثــرة  ال�سخ�سيات  مــن  عـــددًا 
ال�سريفين  الأمريكي من �سيوف خادم الحرمين 
 )51( اإلى  عددهم  ي�سل  والذين  اهلل-  -حفظه 

�سخ�سية.

علميًا  برنامجًا  اأعـــدت  الجامعة  بـــاأن  واأكـــد 
مع  للوفد  لــقــاءات  عقد  ي�سمل  متكاماًل  �سرعيًا 
�سماحة المفتي العام للمملكة واأ�سحاب الف�سيلة 
على  الوفد  واإطــالع  العلماء,  كبار  هيئة  اأع�ساء 
في  المتميزة  اهلل-  -حفظهم  الأمــر  ولة  جهود 
وتنظيمًا,  عمرانًا  ال�سريفين  بالحرمين  العناية 
طباعة  ال�سريف  بالم�سحف  الفائقة  والعناية 

وتوزيعًا.
اأزكى  الخيل  اأبــا  د.  رفع  ت�سريحه  ختام  وفي 
اآيات ال�سكر واأوفره اإلى خادم الحرمين ال�سريفين 
لالإ�سالم   - وحفظه  اهلل  رعــاه   - يقدمه  ما  على 
والم�سلمين في جميع اأ�سقاع الأر�س من خدمات 
يوم  ح�سناته  ميزان  في  ذلك  يجعل  واأن  عظيمة 
يحفظ  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ودعــا  القيامة, 
بالدنا من كل �سوء ومكروه واأن يتقبل من الحجاج 

حجهم ويمن علينا وعليهم بالقبول والإح�سان. 

أخبار




