
مشاركة متميزة للجناح 
السعودي في معرض إندونيسيا 

الدولي للكتاب

إدارة االستثمار تؤكد جاهزية 
وكفاءة مواقع تقديم الوجبات 

ومراكز الطباعة والكتب

منسوبات الجامعة: اليوم الوطني مناسبة 
مهمة ودعوة لتجديد الوالء والعمل على 

تحقيق تطلعات والة األمر

المعهد اإلسالمي في جيبوتي 
يقيم احتفااًل بمناسبة اليوم 

ص 19 الوطني 

مرآة   الجامعة
9 - 8 214

صحيفة أسبوعية يصدرها طالب وطالبات كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  األحد 8 محرم 1438هـ الموافق 9 أكتوبر 2016م  السنة )36( العدد )702(

خالل افتتاحه فعاليات اليوم الوطني بمدينة الملك عبداهلل 

أبا الخيل: الفعاليات المتميزة تدل على قوة االنتماء لوطن العز والشموخ 
الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  افتتح 
الخيل  اأب��ا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور 
ف���ع���ال���ي���ات الح����ت����ف����اء ب���ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 
الملك  مدينة  ف��ي  والثمانين  ال�����س��اد���س 
ع�����ب�����داهلل ل���ل���ط���ال���ب���ات، ب���ح�������س���ور ع���دد 
م���ن وك����اء ال��ج��ام��ع��ة وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات 

والعمادات الم�ساندة.
بالجهد  الجامعة  واأ�ساد معالي مدير 
الوا�سح والعمل المميز والإبداع الظاهر 
م��ن الأخ�����وات وال����ذي ي���دل ع��ل��ى ال��وف��اء 
وح�سن العطاء وقوة النتماء لوطن العز 
ال�سعودية«  العربية  »المملكة  وال�سموخ 
يحفظ  اأن  اهلل  داعياً  الكريمة،  وقيادتها 
ع��ل��ي��ن��ا دي��ن��ن��ا وع��ق��ي��دت��ن��ا ووط��ن��ن��ا وولة 

اأمرنا.
وا���س��ت��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى م��ع��ر���س 
للوطن،  والن��ت��م��اء  ال���ولء  مظاهر  يبرز 
ب���م�������س���ارك���ة )ع�����م�����ادة ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
التح�سيرية،  البرامج  وعمادة  الجامعي، 
الأم��ن  ووح��دة  العامة،  العاقات  واإدارة 

وال�سامة(، وغيرها من الوحدات.
كما ت�سمنت الفعاليات عرو�ساً مرئية 
عن تاريخ المملكة منذ توحيدها على يد 
وتاريخ  عبدالعزيز،  الملك  ل��ه  المغفور 
في  وجهودهم  بعده،  من  الملوك  اأبنائه 
الحفاظ على الوطن، وخدمة الحرمين 
ال�������س���ري���ف���ي���ن، ك���م���ا ا����س���ت���م���ل ع���ل���ى اأه����م 
الإنجازات والتطورات خال تلك الفترة.

الموافقة على قبول العسكريين 
المرابطين في التعليم عن بعد

كتب: مشاري العنزي 

الدكتور  التعليم  وزي��ر  واف��ق معالي 
الع�سكريين  قبول  على  العي�سى  اأحمد 
بجميع  الجنوبي  بالحد  الم�ساركين 
التخ�س�سات بنظام النت�ساب المطور، 
لجنود  الجامعة  لبادرة  امتداداً  وذلك 

الوطن البوا�سل.
وب��ي��ن��ت ع��م��ادة ال��ت��ع��ل��م الإل��ك��ت��رون��ي 
والتعليم اأنه وبتوجيه من معالي مدير 
�سليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال��ج��ام��ع��ة 
اإتاحة  ت��م  اأب��ا الخيل فقد  ب��ن ع��ب��داهلل 
الت�سجيل للجنود الم�ساركين في نجاح 
الحج 1437ه� بنظام النت�ساب المطور، 
التي  المتخ�س�سة  العلوم  من  لينهلوا 
العمادة في تدري�س هوؤلء  بها  اهتمت 

النخب من اأبناء الوطن الغالي.
م�����ن ج���ان���ب���ه ب���ي���ن ع���م���ي���د ال��ت��ع��ل��م 

الأ�ستاذ  بعد  عن  والتعليم  اللكتروني 
اهتمام  اأن  العامر  الدكتور عبدالعزيز 
ال��ج��ام��ع��ة م��م��ث��ل��ة ف���ي ه����ذه ال��ع��م��ادة 
واأبناء  والجنود  المرابطين  لإخواننا 
الأمة الإ�سامية والموقوفين، وقال: 
قائد  ومتابعة  حر�س  على  بناء  ي��اأت��ي 
ه���ذه ال��ج��ام��ع��ة ال��ف��ت��ي��ة م��ع��ال��ي مدير 
تكون  اأن  دائ��م��ا  يوجه  ال��ذي  الجامعة 
ال��ع��م��ادة ف��ي اأه��ب��ة ال���س��ت��ع��دادات لكي 
الأم��ر يحفظهم  تحقق توجيهات ولة 
ب��ه��ذا  ت��ف��خ��ر  وه���ي  ال��ع��م��ادة  واأن  اهلل، 
م�سوؤوليتها  لتوؤكد  التعليمي  ال�سلك 
ت���ج���اه ال��م��ج��ت��م��ع وال����وط����ن. واخ��ت��ت��م 
ح��دي��ث��ه ب��ال�����س��ك��ر ل��ك��ل ال����زم����اء في 
ال���ع���م���ادة ع���ل���ى ج���ه���وده���م ال��م��ب��ارك��ة 
على  الجامعة  مدير  لمعالي  وال�سكر 

دعمه الم�ستمر للعمادة ومن�سوبيها.

في إطار سعي الجامعة للتميز وتحقيق اإلنجازات

الجامعة تنشئ مكتبًا إلدارة التحول 
لتحقيق رؤية المملكة 2030

 وج���ه م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الخيل  اأب���ا  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سليمان  ال��دك��ت��ور 
بالجامعة،  التحول  لإدارة  مكتب  باإن�ساء 
وذل����ك ل��م��واك��ب��ة روؤي�����ة ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
وث��ي��ق��ة  ���س��م��ل��ت  ح��ي��ث   ،2030 ال�����س��ع��ودي��ة 
التحول دفع عجلة التعليم لمواكبة الروؤية 
الوطن  م�ستقبل  طياتها  ف��ي  تحمل  ال��ت��ي 

والمواطن.
بتاأ�سي�س  المدير  معالي  توجيه  وي��اأت��ي 

مكتب لإدارة التحول في الجامعة في اإطار �سعي الجامعة للتميز 
التي تتوافق وتن�سجم مع روؤية المملكة 2030  وتحقيق الإنجازات 
واأهدافها المن�سودة، حيث ن�ست على �سرورة اإ�سراك قطاع التعليم 
لتحقيق عدد من الأهداف من اأبرزها: تعليم ي�سهم في دفع عجلة 
لأبناء  م�ستقلة  �سخ�سية  وبناء  الإيجابية  القيم  وتر�سيخ  التنمية، 
الوطن، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الازمة للتنا�سب 

الم�ستقبل،  في  العمل  �سوق  احتياجات  مع 
اإلى جانب التو�سع في خ�سخ�سة الخدمات 
ال�سبكية ، وتح�سين جودة الخدمات التقنية 

عبر تي�سير الإجراءات.
التحول  اإدارة  مكتب  اأن  بالذكر  الجدير 
م���رت���ب���ط ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ب��م��ع��ال��ي م��دي��ر 
ال��ج��ام��ع��ة، ح��ي��ث ي�����س��رف ع��ل��ي��ه ال��دك��ت��ور 
الم�ست�سار  محمود  اآل  �سليمان  بن  محمود 
والم�سرف العام على مكتب معاليه ومدير 
اإدارة التعاون الدولي بالجامعة، وي�سغل من�سب المدير التنفيذي 

لمكتب اإدارة التحول الدكتور ريا�س بن �سالح مكي.  
ج�سيمة  م��ه��ام��ا  ال��ج��ام��ع��ة  ف��ي  ال��ت��ح��ول  اإدارة  مكتب  وينتظر 
وجبارة، تتج�سد في الإ�سراف على الأعمال والإنجازات، وا�ستقبال 
روؤية  تحقيق  في  ت�سهم  التي  والمقترحات  والمبادرات  الطلبات 

ال�سعودية 2030.
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كلية العلوم الطبيعية تحتفي بطالباتها المستجدات
كتبت: وفاء الفهيد

تعريفي  ولقاء  ا�ستقبال  الطبيعية حفل  العلوم  كلية  اأقامت 
للطالبات الم�ستجدات للعام الجامعي 1437-1438ه� في القاعة 
عبير  الدكتورة  الكلية  وكيلة  بح�سور   ،)323( بمبنى  الكبرى 

النهدي ووكيات الأق�سام وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س.
الحفل  بداأ  الفقرات حيث  العديد من  الحفل على  وا�ستمل 
ق�سم  من  القحطاني  بدرية  الطالبة  األقتها  ترحيبية  بمقدمة 
اآيات عطرة من القران الكريم ثم األقت  الكيمياء تاها تاوة 
وتوجيهية  ترحيبية  كلمة  النهدي  عبير  د.  العلوم  كلية  وكيلة 
�سعادتها  ع��ن  واأع���رب���ت  الم�ستجدات  ب��ال��ط��ال��ب��ات  فيها  رح��ب��ت 
المثابرة  على  الطالبات  وحثت  الكلية  ف��ي  بقبولهن  البالغة 
والجتهاد وكذلك اللتزام بالأنظمة والقوانين الازم اتباعها 
المطلوب  بال�سكل  التعليمية  العملية  لت�سيير  الكلية  داخ���ل 
لهن  بالدعاء  التوجيهية  كلمتها  مختتمة  الجامعية  للطالبة 
بالتوفيق وال�سداد، ثم كلمة د. �سيماء الجهني م�سوؤولة الإر�ساد 
من  ومهامه  الإر�ساد  مفهوم  اأهمية  اأو�سحت  حيث  الأكاديمي  

اأن�����س��ئ لخدمة ومعاونة  اأن��ه��ا  وك��ي��ف  وال��ه��دف  ال��ر���س��ال��ة  حيث 
لكل طالبة  اأن  درا�ستها  و�سرورة معرفة  فترة  الطالبة ط��وال 
الق�سايا  اأب���رز  ذك��رت  ث��م  ق�سمها  داخ��ل  م��ن  اأكاديمية  مر�سدة 
الن�سحاب  العتذار،  التاأجيل،  )الت�سجيل،  الطالبة   تهم  التي 
النقطاع  والف�سل،  الأكاديمي  الإن��ذار  مقررين،  اأو  مقرر  من 
والتراكمي  الف�سلي  المعدل  وح�ساب  الجامعية  الدرا�سة  عن 
للتوا�سل  و�سيلة  من  باأكثر  الطالبات  تزويد  تم  كما  وغيرها، 
هاتف  رق��م  الإل��ك��ت��رون��ي،  البريد   ( طريق  ع��ن  المر�سدات  م��ع 
العامة  الجامعية  المكتبة  ق�سم  ع��ر���س  ذل���ك  ب��ع��د  ال��م��ك��ت��ب( 
طريقة و�سح فيها طريقة الإع��ارة واأوق��ات العمل وما تحتويه 

المكتبة من كتب قيمة.
والإل��ق��اء  للعر�س  مميز  ت��ق��دي��م  ع��ل��ى  ال��ح��ف��ل  ا�ستمل  ك��م��ا 
وال�سيافة والتنظيم وفي الختام وزع على الطالبات برو�سورات 
تو�سيحية عن الجامعة من اأنظمة واأق�سام وتوزيع ملف خا�س 
المعدل  ح�ساب  وط��رق  الجامعي  الدليل  يحتوي  للم�ستجدات 

والتقويم الجامعي وكيفية تفعيل البريد الإلكتروني.

آل محمود يزور كلية اللغة العربية 
بناء على توجيهات 
م��������ع��������ال��������ي م������دي������ر 
ال���ج���ام���ع���ة الأ�����س����ت����اذ 
بن  �سليمان  ال��دك��ت��ور 
ع���ب���داهلل اأب����ا ال��خ��ي��ل، 
من حر�س  وانطاقاً 
الوقوف  على  معاليه 
ع�����ل�����ى اح�����ت�����ي�����اج�����ات 
ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات 
والمراكز  وال��وح��دات 

داخل الجامعة.
ا����س���ت���ق���ب���ل ع��م��ي��د 
ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

يوم  �سباح  مكتبه  في  الفي�سل  عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 
مدير  معالي  مكتب  على  ال��ع��ام  الم�سرف  الما�سي،  ال��ث��اث��اء 

الجامعة الدكتور محمود بن �سليمان اآل محمود.
الكلية  عميد  ال��زي��ارة  خ��ال  محمود  اآل  ال��دك��ت��ور  ون��اق�����س 
الأك��ادي��م��ي، واحتياجات  العمل  م��ع��وق��ات  اأب���رز  ف��ي  ووك��اءه��ا 
يحقق  بما  التعليمية  العملية  و�سير  والإداري���ة،  الفنية  الكلية 

متطلبات التحول الوطني 2020م وروؤية المملكة 2030م.

وات�سمت الزيارة بال�سفافية والو�سوح وتبادل الآراء ووجهات 
النظر التي ت�سب في م�سلحة الجامعة وطابها ومن�سوبيها.

�سالح  الدكتور  الكلية  وكيل  �سعادة  اللقاء  ه��ذا  ح�سر  وق��د 
التعليمية  ال�����س��وؤون  وكيل  و�سعادة   ، المحمود  عبدالعزيز  ب��ن 
وكيل  و�سعادة  الم�سعود،  عبدالواحد  بن  محمد  د.  الكلية  في 
الخ�سير،  اأح��م��د  ب��ن  محمد  د.  الكلية  ف��ي  وال��ج��ودة  التطوير 
الكلية  ف��ي  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ال��درا���س��ات  وك��ي��ل  و���س��ع��ادة 

د.خالد بن عبدالعزيز الدخيل.

المعهد اإلسالمي في جيبوتي يقيم 
احتفااًل بمناسبة اليوم الوطني 

�سارك المعهد الإ�سامي التابع للجامعة في جمهورية 
الحرمين  خادم  �سفارة  احتفال  فعاليات  �سمن  جيبوتي 
ال��ي��وم  بمنا�سبة  ج��ي��ب��وت��ي  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال�����س��ري��ف��ي��ن 
خا�س  بجناح  ال�سعودية  العربية  للمملكة   86 الوطني 
كمبين�سكي  بفندق  ال�سفارة  اأقامته  ا�ستقبال  حفل  ف��ي 
جيبوتي، حيث بداأت فقرات الحفل بعر�س فلم وثائقي 
الفرن�سية، ومن ثم عر�س تقديمي  باللغة  المملكة  عن 
عن المملكة و�سور الموؤ�س�س الملك عبدالعزيز اآل �سعود 

طيب اهلل ثراه واأبنائه الملوك من بعده.
ومن ثم األقى الأ�ستاذ ح�سن بن محمد الأحمري القائم 
ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  ل�سفارة  ب��الإن��اب��ة  ب��الأع��م��ال 
كلمة بهذه المنا�سبة باللغتين الفرن�سية والعربية، قدم 
مقام  اإل��ى  الغالية  المنا�سبة  بهذه  التهنئة  خالها  من 
خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز 
بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو  ول�ساحب  �سعودي  اآل 
نايف بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين ول�ساحب ال�سمو 
ولي  عبدالعزيز   ب��ن  �سلمان  ب��ن  محمد  الأم��ي��ر  الملكي 
ولي العهد واإلى ال�سعب ال�سعودي النبيل ، كما اأعرب من 
خالها عن �سكره وتقديره للح�سور الكرام ل�ستجابتهم 
الدعوة، مبيناً دور المملكة الريادي في ال�سرق الأو�سط 
الكبير  والتطور  العالمية  ومكانتها  واقت�ساديا،  �سيا�سيا 
بع�س  وا�ستعر�س  م�ست،  ع��ام��اً   86 خ��ال  ح��دث  ال���ذي 
بالأعمال  القائم  واأ���س��اد  المجالت،  �ستى  في  اإنجازاتها 

قدم  كما  وقوتها،  الجيبوتية  ال�سعودية  العاقات  بعمق 
�سرحا مخت�سرا عن البعثة ال�سعودية في جيبوتي والتي 
ت�سم اإلى جانب ال�سفارة المدر�سة ال�سعودية في جيبوتي 
التي بداأت اأعمالها منذ اأكثر من 30 عاما، بالإ�سافة اإلى 
اللغة  تعليم  ومركز  للجامعة  التابع  الإ�سامي  المعهد 

العربية، والماحق التابعة لل�سفارة. 
من جهته عبر الأ�ستاذ عاطف العمري مدير المعهد 
الإ���س��ام��ي ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ه��ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة وذك����ر بع�س 
�ستى  ف��ي  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  حكومة  اإن��ج��ازات 
العلوم  ن�سر  في  المحدود  غير  دعمها  ومنها  المجالت 
الإ�سامية واللغة العربية من خال معاهد الجامعة في 
الخارج ، وتطرق في كلمته اإلى متانة العاقات الثنائية 
ال�سعودية  العربية  المملكة  ال�سقيقين  البلدين  بين 

وجمهورية جيبوتي .
اإق���ام���ة م��ع��ر���س للمنتجات  اأي�����س��ا  ال��ح��ف��ل  و���س��اح��ب 
وهدايا  المملكة،  تبين ح�سارة  التي  التراثية  ال�سعودية 
م�ساحف  اإلى  بالإ�سافة  لل�سيوف،  توزيعها  تم  تذكارية 
ب��ل��غ��ات م��ت��ع��ددة، ال��ع��رب��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة وال�����س��وم��ال��ي��ة، 
ال��وزراء في جيبوتي، ووزير  وح�سر الحفل دولة رئي�س 
والم�سوؤولين  ال���وزراء  كبير من  وع��دد  ال��دول��ي،  التعاون 
واأع�����س��اء  المعتمدين  وال�����س��ف��راء  جيبوتي،  حكومة  ف��ي 
الأعمال  كبار رجال  اإلى  بالإ�سافة  الدبلوما�سي،  ال�سلك 

وال�سركات العاملة في جيبوتي.

ا���س��ت��ق��ب��ل وك���ي���ل ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
ل���������س����وؤون ال����خ����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 
الدكتور يا�سر بن را�سد ال�سريف 
عميد كلية الطب والم�سرف علي 
الخدمات الطبية الدكتور خالد 
عبدالرحمن  اآل  الغفار  عبد  بن 
الزيارة  خال  الطرفان  وناق�س 
اآخ����ر ال��م�����س��ت��ج��دات وال��ت��ط��ورات 

بالخدمات الطبية. 
ب���ع���د ذل�����ك ق�����ام ال���دك���ت���ور اآل 
عبدالرحمن بجولة تفقدية على 

العيادات والأق�سام.

آل عبدالرحمن يزور الخدمات الطبية

كلية الطب تنظم دورة )اساسيات 
وتطبيقات المهارات الجراحية(

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ط���ب دورة ت��دري��ب��ي��ة ع���ن )اأ���س��ا���س��ي��ات 
اأي��ام،  ثاثة  م��دى  على  الجراحية(  ال��م��ه��ارات  وتطبيقات 
وياأتي ذلك من منطلق ر�سالة كلية الطب تم تاأ�سي�س هذي 
الدعم  ب��وج��ود  وذل���ك  الما�سية  ���س��ن��وات  اأرب���ع  ال����دورة منذ 
اأبا  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  من  الم�ستمر 
الخيل وتم خال هذه الفترة عمل »11« دورة وتخرج منها 
»214« طبيب وطبيبة علماً باأن هذه الدورة معترف بها من 
معادلتها  وتم  الطبية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  قبل 

بواقع »23« �ساعة تعليمية لكل دورة.
واأو����س���ح ال��دك��ت��ور ي��ا���س��ر ال�����س��ري��ف ا���س��ت�����س��اري ج��راح��ة 
ال���دورة  ال��ه��دف م��ن  اأن   ال����دورة  الأط��ف��ال والم�سرف علي 
اكت�ساب المهارات الجراحية الم�ستركة لجميع التخ�س�سات 
الجراحية في وقت مبكر من التدريب مما ي�ساعد ممار�سة 
التقنيات الجراحية بطريقة �سحية واآمنة للمري�س واأي�سا 
القدرة علي عمل مفاغر الأمعاء والأوعية الدموية بطريقة 

�سحيحة وتعلم ا�سا�سيات جراحة المناظير.

استقبله د. آل سميح وناقشا سبل تبادل األفكار العلمية

د. بروديور يزور مركز الدراسات 
المعاصرة وحوار الحضارات

كتب: في�سل البلوي
اليون�سكو  بكر�سي  ال��زائ��ر  الأ���س��ت��اذ  برنامج  اإط���ار  ف��ي 
ل��ل��ح��وار ب��ي��ن اأت���ب���اع ال���دي���ان���ات وال��ث��ق��اف��ات وف���ق خطته 
P -  الت�سغيلية المعتمدة، زار الدكتور باتري�س بروديور
اليون�سكو،  الزائر بكر�سي  الأ�ستاذ   trice Brodeur
م���رك���ز ال���م���ل���ك ع����ب����داهلل ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ل���ل���درا����س���ات 
الإ���س��ام��ي��ة ال��م��ع��ا���س��رة وح����وار ال��ح�����س��ارات، وك���ان في 
اآل  محمد  بن  عبدالمح�سن  الدكتور:  الأ�ستاذ  ا�ستقباله 

�سميح، عميد المركز.
بالدكتور  �سميح  اآل  الدكتور  رح��ب  اللقاء  بداية  وف��ي 

الزائر وناق�س الطرفان �سبل تبادل الأفكار العلمية حول 
دور موؤ�س�سات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة الحوار 

بين اأتباع الديانات والثقافات.
من جانبه، اأبدى الدكتور باتري�س �سعادة بالغة بتفعيل 
مركز  ب��ي��ن  ال��خ��ب��رات  وت��ب��ادل  الم�سترك  ال��ت��ع��اون  �سبل 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اأتباع 
الأديان والثقافات، ومركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ال��ح�����س��ارات،  وح���وار  المعا�سرة  الإ���س��ام��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات 
المتنوعة  المركز  اإ���س��دارات  على  اطلع  م��ا  بعد  خا�سة 

والمهتمة بمجال الحوار.
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ديــن واعـتـــدال
قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها

رؤيـة وطــنـي.. طمـوحـي وأمـــلـــي

تغطية

خالل احتفاء المعهد العالي للدعوة باليوم الوطني  

الميمن: االنتماء شعور غريزي فطري.. والوطن ال يقوم على أفراد بل على مجتمع متكامل

اأكد وكيل الجامعة ل�سوؤون المعاهد العلمية 
ب��ن محمد قا�سم  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
الميمن اأن هذه الباد تنعم بنعم كثيرة ل تعد 
اإلى  م�سيراً  وج��ل،  عز  اهلل  بف�سل  تح�سى  ول 
الخال�س  التوحيد  على  قامت  الباد  ه��ذه  اأن 
ال�سالح  ال�سلف  منهج  ومنهجها  اهلل  ل��وج��ه 
والو�سطية في كل اأمورها، وقامت على الكتاب 

وال�سنة. 
الوطنية  العلمية  ال��ن��دوة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ال����ت����ي اأق����ي����م����ت ب���ال���م���ع���ه���د ال����ع����ال����ي ل���ل���دع���وة 
ال�سعودي  المنهج  ب��ع��ن��وان:)اأث��ر  والح��ت�����س��اب 
ووحدة  ال�سحيحة  العقيدة  على  الحفاظ  في 
بفعاليات  ال��ج��ام��ع��ة  اح��ت��ف��اء  ���س��م��ن  ال���وط���ن( 
اإ�سافة  بها  �سارك  والتي  ال���86،  الوطني  اليوم 
اإلى الدكتور الميمن، كل من الدكتور �سليمان 
والح��ت�����س��اب،  ل��ل��دع��وة  المعهد  عميد  الحب�س 
المعهد  وك��ي��ل  ال��ب��از  عبدالمح�سن  وال��دك��ت��ور 

للتطوير والجودة.
و���س��ك��ر ال��م��ي��م��ن م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة 
الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل 
في  خ�سو�ساً  ال��ب��رام��ج  ه��ذه  مثل  اإق��ام��ة  على 
هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وا�ستهداف 
م�سائل  اأن  اإل��ى  م�سيراً  وعقيدته،  الوطن  اأم��ن 
العقيدة خط اأحمر ول يمكن التهاون بها واأن 

الوطن مكانته ل يزايد عليها.
المعاهد  ل�����س��وؤون  الجامعة  وك��ي��ل  واأ���س��اف 
الرئي�سية  العنا�سر  م��ن  ال��ح��ك��م  اأن  العلمية 
ف��ال��وط��ن ال يقوم  ال��م��واط��ن بوطنه  الرت��ب��اط 
ع��ل��ى اأف������راد ب���ل م��ج��ت��م��ع م��ت��ك��ام��ل ف��ال�����س��ع��ور 
عبر  فطري  غ��ري��زي  �سعور  للوطن  بالنتماء 
عنه �سيد الأنبياء نبينا محمد �سلى اهلل عليه 
و�سلم بعد خروجه من مكة بقوله« اللهم حبب 
فالمواطنة  اأ�سد«  اأو  مكة  كحب  المدينة  اإلينا 

تعبير عن االرتباط بمكان.

ال�سال  الفكر  اأ�سحاب  م��ن  الميمن  وح��ذر 
وم��ث��ي��ري ال��ف��ت��ن وال�����س��ائ��ع��ات ال��ذي��ن يزعمون 
بينما  وم��ت��ط��رف��ة  وه��اب��ي��ة  دول���ة  المملكة  ب���اأن 
ع��ب��دال��وه��اب  ب��ن  محمد  الإم�����ام  اأن  الحقيقة 
والإمام محمد بن �سعود تعاهدوا على التوحيد 
الخال�س لوجه اهلل عز وجل وحاربوا كل البدع 
نعمة  ف��ي  نعي�س  اأ���س��ب��ح��ن��ا  ح��ت��ى  وال��خ��راف��ات 
الأم��ن وال�ستقرار التي وعد اهلل عز وجل بها 

من يطبق �سريعته.
الحب�س  �سليمان  الدكتور  فاخر  جانبه،  من 
باحتفاء المملكة بيومها الوطني، كونها تتميز 
وبها  ال�سريفين  بالحرمين  البلدان  باقي  عن 
نزل الوحي وتطبق �سريعة اهلل عز وجل وتحكم 
بكتابه و�سنة ر�سوله، واأكد اأن هذه الدولة قامت 
اهلل   ل��وج��ه  الخال�س  التوحيد  على  زال���ت  ول 
اإل��ي��ه، متمنياً من اهلل عز وج��ل دوام  وال��دع��وة 

النعم والأمن والأمان لمملكتنا الغالية.

والجودة  للتطوير  المعهد  وكيل  بين  كما   
المنا�سبة  هذه  اأن  الباز  عبدالمح�سن  الدكتور 
ثقافية  ف��ع��ال��ي��ات  واإن���م���ا  وط��ن��ي��ا  ع��ي��دا  لي�ست 
ومعرفية تقام كل �سنة لمعرفة نعم المولى عز 

وجل على هذه الباد و�سكره على ما تف�سل به 
الأ�ستاذ  الجامعة  لمدير  �سكره  موجهاً  علينا، 
على  الخيل  اأب��ا  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سليمان  الدكتور 

التوجيه باإقامة مثل هذه الفعاليات. 

اأكد وكيل الجامعة لل�سوؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن    
المحمود على اأهمية اليوم الوطني، جاء ذلك خال الندوة العلمية التي اأقيمت 
في القاعة الكبرى بالكلية بعنوان )اأثر النهج ال�سعودي في الحفاظ على العقيدة 
ال�سحيحة ووحدة الوطن( �سمن احتفاء الجامعة بفعاليات اليوم الوطني ال�86، 
والتي �سارك بها اإ�سافة اإلى الدكتور المحمود، كل من عميد كلية اللغة العربية 
العربية  العلوم  تاريخ  معهد  وعميد  الفي�سل،  عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 
والإ�سامية الدكتور �سعد بن �سعيد القرني، وعميد معهد تعليم اللغة العربية 

الدكتور �سالح بن نا�سر ال�سويرخ.
واأكد الدكتور المحمود باأن من ف�سل اهلل علينا في هذه الباد المباركة اأن 
ي�سر لنا �سبل العلم وفتح لنا اآفاق المعرفة ومكننا من خدمة دينه ووطنه ون�سرة 
تاأ�سي�سها على يد  ق�سايا الحق في كل مكان، واتخذت بادنا على عاتقها منذ 
الإ�سامية  الهويتين  عن  ال��دف��اع  مهمة   - ث��راه  اهلل  طيب  عبدالعزيز-  الملك 
والعربية فطوعت اإمكانياتها المادية والمعنوية في خدمة هذا المبداأ ال�سريف 
وا�ستطاعت اأن تحقق الكثير من الأهداف، وقد كانت خدمة الإ�سام والم�سلمين 

جزءا ل يتجزاأ من هذه الم�سوؤولية العظيمة، والدولة رعاها اهلل اهتمت بتطور المواطن 
مئات  واأر�سلت  والمعاهد،  الجامعات  من  كبيراً  ع��دداً  اهلل  بف�سل  اأن�ساأت  اإذ  ال�سعودي، 
اإل��ى ع��دد كبير من دول العالم من اأج��ل خدمة العلم  اأبناء ه��ذه الباد  المعلمين من 

ال�سرعي لأنه جزء من هويتنا ور�سالتنا للعالم كله.
واأ�ساف: اإنه يوم لاعتزاز بما�سي هذا الوطن وللفخر بحا�سره الجميل ولتجديد 
العهد على الم�سي قدماً نحو الأهداف ال�سامية على اأ�س�س وثوابت ل تزعزعها ترهات 
الحاقدين ول اأراجيفهم التي تك�سرت على لحمة وطن واإيمان �سعب و�سع بين عينيه 
حب وطنه واللتفاف حول قيادته في ظل ما ي�سهده هذا العالم من حولنا من فتن 
وقاقل. وفي الختام قدم التهنئة اإلى مقام خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين �ساحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن 
بن  �سلمان  ب��ن  محمد  الأم��ي��ر  الملكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ول��ي  وول���ي  عبدالعزيز، 

عبدالعزيز، وال�سعب ال�سعودي بهذه المنا�سبة الغالية.
من جانبه اأكد عميد كلية اللغة العربية الدكتور محمد الفي�سل اأن ذكرى توحيد 
هذه الباد العزيزة ذكرى عظيمة، فهي التي ننعم فيها بالأمن والأم��ان ورغد العي�س 

والخدمات والتطوير وفوق كل هذا ننعم بقيادة عظيمٍة ر�سيدة تحكم بحكم ال�سريعة 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  اهلل  كتاب  ذل��ك من  م�ستمدًة  ال��ع��ادل،  الإ�سامية 
ونحمد هلل اأن رزقنا هذه القيادة الحكيمة وندعو اهلل اأن يحفَظ قادتنا وين�سرهم على 
نع فيه المجد والأمن على يد رجل عظيم الملك  من عاداهم، مبيناً اأن هذا اليوم الذي �سُ
الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود -رحمه اهلل - والذي اأقام الخير ون�سره 
واأطاح بال�سر ومحته، واأكمل م�سيرته من جاء بعده من الملوك رحمهم اهلل جميعا، حتى 
عهد خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز- اأيده اهلل- تلك الم�سيرة 
الحافلة بالإنجازات والتطوير والرتقاء بهذا الوطن الغالي، ونحن نعي�س في نه�سة 
ونكون  عليه،  ونحافظ  الغالي  بوطننا  ونفتخر  ونفرح  ن�سعد  اأن  فعلينا  وتطور عظيم 
جميعا م�سيرة حب ووفاء لهذا الوطن، ونكون يداً واحدة نبط�ُس بها من يم�س وطننا 

الحبيب، وكل عام ووطني بخير، وكل عام وال�سعب ال�سعودي بخير.
اأو�سح عميد معهد تاريخ العلوم العربية والإ�سامية الدكتور �سعد بن  من جانبه 
ال�سعودية على يد الموؤ�س�س  تاأ�سي�س المملكة العربية  اإن ذك��رى  �سعيد القرني قائًا: 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود - رحمة اهلل  يوم عظيم للمملكة، ونريد 
اأن نجعل من هذه الذكرى منا�سبة نقف فيها اأم��ام اأنف�سنا لن�ساألها ب�سدق وتجرد، ما 

الذي فعلناه بالأم�س ؟ وما الذي ينبغي علينا اأن نفعله اليوم لهذا الوطن الذي ما 
بخل علينا ب�سيء ليرفعنا ويعزنا بين العالمين، وقاد الملك الموؤ�س�س عبدالعزيز 
ال��ذي كان  الكيان  اآل �سعود- يرحمه اهلل- ملحمة توحيد هذا  بن عبدالرحمن 
ممزقاً في كيانات قبلية متناحرة، ولو تاأملنا بعمق دللت هذه الملحمة لوقفنا 
على عبقرية رائد التوحيد، وكيف اأنه ا�ستطاع اأن يوؤ�س�س نظام حكم على مبادئ 
القراآن الكريم وال�سنة النبوية المطهرة، فهما الأ�سا�س الذي تقوم عليه حياة كل 
م�سلم، وهما لحمة تما�سك المجتمع الم�سلم، وو�سع الأجداد اأيديهم بيد الملك 
عبدالعزيز، واأ�سهموا في ملحمة التوحيد، فاأ�سبح لنا كيان كبير، ور�سخ نظام حكم 
اأولوياته، ثم توالت الأجيال فعملوا على تر�سيخ ما  �سرعي احتل العدل قائمة 
اأ�سهم الأجداد في غر�سه من القيم، ثم اأر�سوا دعائم نه�سة حقيقية عبر م�ساريع 
التنمية والتحديث، مما منحنا بطاقة الدخول في قلب الع�سر، والتواجد الفاعل 
في الأحداث العالمية، ف�سرنا لعباً اأ�سا�سياً على الم�سرح الدولي، ورقماً �سعباً ل 

يمكن تجاوزه في ال�سلم والحرب، وفي حركة القت�ساد العالمية.
من جانبه تحدث عميد معهد تعليم اللغة العربية الدكتور �سالح بن نا�سر 
ال�سويرخ قائًا : تحل ذكرى اليوم الوطني لبادنا الغالية وهو اليوم الذي يتذكر فيه 
المواطن ال�سعودي بكل فخر واعتزاز هذه المنا�سبة التاريخية ال�سعيدة التي تم فيها 
الكيان  ه��ذا  ي��وم توحيد  الوطني،  اليوم  المعطاء  الوطن  ه��ذا  �ستات  ول��م  ال�سمل  جمع 
العماق على يد جالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب اهلل ثراه- وفي هذه 
وال�سواهد  الفريدة  الح�سارية  بالمنجزات  واعتزازنا  فخرنا  ن�سجل  الغالية  المنا�سبة 
الكبيرة التي اأر�ست قاعدة متينة لحا�سر زاه وغد م�سرق في وطن تتوا�سل فيه م�سيرة 
رفعة  في  وتفانوا  ل�سعبهم  اأخل�سوا  لقادة  الوفاء  معاني  فيه  وتتج�سد  والنماء  الخير 
بلدهم حتى اأ�سبحت له مكانة كبيرة بين الأمم. تمر علينا هذه الذكرى لن�ستلهم العبر 
والدرو�س من �سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز الذي ا�ستطاع بحنكته ونافذ ب�سيرته 
، وقبل ذلك كله باإيمانه الرا�سخ باهلل جل وعا اأن ي�سع قواعد هذا البناء ال�سامخ وي�سيد 
منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتب�س منها لتنير حا�سرنا ون�ست�سرف بها مامح ما 
نتطلع اإليه في الغد - اإن �ساء اهلل - من الرقي والتقدم في �سعينا الدائم لكل ما من �ساأنه 

رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.
 وفي ختام الندوة تم ال�سحب على جوائز للحا�سرين.

ضمن احتفالية كلية اللغة العربية بفعاليات اليوم الوطني:

المحمود: نعتز بذكرى الماضي المجيد والفخر بوطننا على مر العصور
الفيصل: نعيش في نهضة وتطور كبير.. وعلينا أن نفتخر بوطننا الغالي ونحافظ عليه 

الحبس: نفخر بوطننا الذي نزل به الوحي وتطبق فيه 
شريعة اهلل ويحكم بكتابه وسنة رسوله

الباز: هذه المناسبة ليست عيدًا وطنيًا.. وإنما فعاليات ثقافية 
ومعرفية لمعرفة نعم المولى عز وجل على هذه البالد
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ديــن واعـتـــدال
قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها

رؤيـة وطــنـي.. طمـوحـي وأمـــلـــي

الدكتور  ف�سيلة  الجامعة  وك��ي��ل  اأك���د 
اأبا الخيل على �سرورة العت�سام  عبداهلل 
بحبل اهلل وعدم الفرقة، والتي هي اأ�سا�س 
وا����س���ت���م���رار، فعندما  واإن����م����اء  ن��ج��اح  ل��ك��ل 
اإل �سوءا  التفرق لن تكون نتائجه  يحدث 
ال��وط��ن، ج���اء ذل��ك  ع��ل��ى المجتمع وع��ل��ى 
بعنوان  الوطنية  العلمية  ال��ن��دوة  خ��ال 
على  ال��ح��ف��اظ  ف��ي  ال�سعودي  النهج  )اأث���ر 
التي  الوطن(  ووحدة  ال�سحيحة  العقيدة 
الإداري��ة  والعلوم  القت�ساد  كلية  نظمتها 
الوطني  باليوم  الجامعة  احتفاء  بمنا�سبة 

86 للمملكة.
ت��وح��ي��د  ذك�������رى  اأن  ف�����س��ي��ل��ت��ه  وب����ي����ن 
اإل����ى م���ا يربطنا  ال��م��م��ل��ك��ة ت��ح��ت��اج دائ���م���اً 
الدولة  ن�ساأة  بالأ�سل، ونتذكر من خاله 
عاما   )86  ( ط���وال  مراحلها  مختلف  ف��ي 
اأو  الجتماعي  الجانب  ف��ي  ���س��واء  م�ست، 
والمعي�سي  الأم��ن��ي  وك��ذل��ك  الق��ت�����س��ادي 
اإلى  م�سيراً  المعطاء،  الوطن  ه��ذا  لأب��ن��اء 
الآم��ن  القت�ساد  على  المملكة  تاأثير  اأن 
الع�سرين،  م��ج��م��وع��ة  ف��ي  اأي�����س��ا  ودوره�����ا 

يعتبر �سيئا عظيما يجب اأن نفتخر به.
وط���ال���ب ال���دك���ت���ور اأب�����ا ال��خ��ي��ل ط��اب 
درا�ستهم  ف��ي  ال�ستفادة  ب�����س��رورة  الكلية 
م���ن ال��ج��ان��ب الق��ت�����س��ادي ال��م��ه��م ال���ذي 
تجاه  للمملكة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ق��وة  يعتبر 

باقي الدول، والتعرف على مواطن القوة 
لأنه �ساح كبير للدفاع عن وطننا الغالي    
�سد من يحاول اأن يبث �سمومه با�ستغال 

الأو�ساع القت�سادية الراهنة.
الدكتور  الكلية  عميد  اأ���س��ار  حين  ف��ي   
فاح ال�سبيعي باأن الكلية في هذه الندوة 
الوطنية تحاول من خالها تثقيف طابنا 
اأن  يجب  ال��ذي  الوطني  باليوم  وطالباتنا 
التي  الجبارة  الجهود  خاله  م��ن  نتذكر 
بذل فيها موؤ�س�سو الباد الغالي والنفي�س، 
ال�سعب  ال��وق��ت  ه��ذا  ف��ي  منا  ويحتاجون 
واأن  وطننا  تجاه  الم�سوؤولية  ن�ست�سعر  اأن 
ل ن�سمح لأي كائن من كان اأن يعمل على 
�سمومه  وب��ث  المملكة  اأب��ن��اء  بين  الفرقة 

التي اأ�سبحت مك�سوفة ويجب التنبوؤ بها.

وب��ي��ن ال�����س��ب��ي��ع��ي ب����اأن ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 
فيه  نعي�س  م��ا  ونتذكر  خاله  م��ن  ن�سعد 
م���ن رخ�����اء وا����س���ت���ق���رار ن��ح�����س��د ع��ل��ي��ه من 
ج��م��ي��ع دول ال���ع���ال���م خ�����س��و���س��اً ف���ي ه��ذا 
ال����ذي تعي�س ف��ي��ه م��ع��ظ��م ال���دول  ال��وق��ت 
العربية والإ�سامية في ظروف اقت�سادية 
اأن تزول، وباإذن اهلل ت�ستمر  �سيئة، متمنياً 
ثم  اهلل  بف�سل  كعادتها  �سامخة  المملكة 

بف�سل حمايتها للحرمين ال�سريفين.
العليا  ال��درا���س��ات  اأ�ستاذ  اأك��د  ذل��ك  بعد 
العلوم  بكلية  وال��ح�����س��ارة  ال��ت��اري��خ  بق�سم 
الجتماعية الأ�ستاذ الدكتور عمر العمري 
اليوم  هذا  في  اأن  الوطنية،  الندوة  خال 
التي  ال���ب���ارزة  ال�سخ�سية  ن��ت��ذك��ر  ال��غ��ال��ي 
ال��وط��ن تحت راي��ة التوحيد،  وح��دت ه��ذا 

وق��ال:  ث���راه،  اهلل  طيب  الموؤ�س�س  الملك 
ك���ان���ت ه���ن���اك ث�����اث ع����وام����ل اأث�������رت ف��ي 
���س��خ�����س��ي��ة ال���م���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز، ت��ع��ل��م��ه 
مبكر،  وقت  منذ  والكتابة  القراءة  مبادئ 
واه��ت��م��ام��ه ال��ك��ب��ي��ر ف���ي ت��اأ���س��ي�����س ال��دول��ة 
الثالثة، وبعد تخطيط وتحمل  ال�سعودية 
اإع��ادة  ف��ي  نجح  وال�سفر  والتعب  للم�سقة 
المملكة وعمل �سنوات طويلة على توحيد 
ال��ب��اد تحت راي���ة ال��ت��وح��ي��د، وه���ذا يجب 
بذل  الموؤ�س�س  ب��اأن  وطننا  �سباب  يعيه  اأن 
بها  ننعم  التي  النعم  لنعي�س في  �سيء  كل 
والكرامة التي حفظها لنا، وهذا يجب اأن 
جميع  بمحاربة  ا���س��ت��م��راره  على  نحر�س 
االأف���ك���ار ال��ه��دام��ة ال��ت��ي ت���ح���اول اإ���س��ق��اط 
المملكة دائماً، بوجود هذا ال�سعب الكريم 

الدخيلة  الأفكار  يعرف هذه  الذي  النبيل 
وي��ك��ون ل��ه��ا ب��ال��م��ر���س��اد، وه���ذه ك��ان��ت من 
ال��ع��وام��ل ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي ���س��اع��دت الملك 

عبدالعزيز على اإعادة تاأ�سي�س الدولة.
ب��ي��ن��م��ا اأو����س���ح ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
الدكتور  الإداري��ة  بكلية القت�ساد والعلوم 
ن�ساأ  المملكة  اقت�ساد  اأن  المطير  �سعود 
معدلت  من  كثيرا  حققت  �سحيحة  ن�ساأة 
في  �ساهم  ال���ذي  ال��ب��ت��رول  واأه��م��ه��ا  النمو 
تطور م�ستوى التعليم  ب�سكل عام والتعليم 
ال���ع���ال���ي ب�����س��ك��ل خ���ا����س، ح��ي��ث ق��ف��ز ع��دد 
الجامعات اأربعة اأ�سعاف من �سبع جامعات 

اإلى 25 جامعة.
م��ت��و���س��ط  اأن  اإل������ى  ال���م���ط���ي���ر  واأ������س�����ار 
دخ����ل ال���م���واط���ن ال�������س���ع���ودي ف���ي ال��وق��ت 

ال����راه����ن ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���ع���ال���م ي��ح��ت��ل 
�سمن  المملكة  اأن  مبيناً   ،)13( المرتبة 
م��ج��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن، وك��م��ا ت��ع��ل��م��ون اأن 
ه����ذه ال��م��ج��م��وع��ة ه���ي ال������دول ال���ت���ي لها 
وعلى  الق��ت�����س��ادي  الم�ستوى  على  تاأثير 
نحافظ  اأن  متمنياً  ال�سيا�سي،  الم�ستوى 
على دورنا في المجموعة الع�سرين ويكون 
لنا فعا تاأثير على القرارات القت�سادية 
والقرارات ال�سيا�سية على م�ستوى العالم، 
وو���س��ل��ن��ا ف���ي ع��ه��د م��ل��ك ال���ح���زم ال��م��ل��ك 
اإلى  اهلل-  -حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ع���دم الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وال��ت��ن��وع في 
اإي�����رادات ال���دول���ة، ت��ح��ت م�سمى »ب��رن��ام��ج 
التحول الوطني والروؤية ال�سعودية 2030« 
وهذه الروؤية تعتمد باأن تكون ا�ستثماراتنا 
القت�ساد  لأن  واقت�سادنا متنوعا  متنوعه 
القوي هو القت�ساد المتنوع الذي يعتمد 
على كثير من ال�سلع �سواء الإنتاج المحلي 
اأو الت�سنيع. وعرج اإلى اأن قطاع ال�سناعة 
وال�سياحة وال�سحة ي�سهد نموا م�ستقبليا، 
و���س��ت��ك��ون ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات �سمن ال��روؤي��ة 

و�ستكون م�سدر دخل قوي للمملكة.
وفي ختام الندوة تم ال�سحب على عدد 
م��ن ال��ج��وائ��ز ال��ق��ي��م��ة ل��ل��ط��اب، و�سملت 
الكريم  ال��ق��راآن  م��ن  اآي���ات  على  الفعاليات 

وعر�س لفلم )ذكرى خالدة(.

تغطية

نظمت عمادة البرامج التح�سيرية ندوة علمية 
وطنية بعنوان )اأثر النهج ال�سعودي في الحفاظ 
والتي  ال��وط��ن(  ووح��دة  ال�سحيحة  العقيدة  على 
التويجري  عبدالعزيز  ال�سيخ  ق��اع��ة  ف��ي  اأقيمت 
ب��م��ب��ن��ى ال���م���وؤت���م���رات، ب��م��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 

للمملكة العربية ال�سعودية ال�ساد�س والثمانون. 
ل�سوؤون  الجامعة  وك��ي��ل  ال��ن��دوة:  ف��ي  و���س��ارك 
الهليل،  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الطالبات 
مركز  عميد  ال��ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ال��ي  وم�ست�سار 
درا�سات العمل التطوعي الدكتور عبداهلل ال�سامل، 
ووكيل عمادة البرامج التح�سيرية الدكتور �سعود 
ال�سمري، واأدار الندوة عميد البرامج التح�سيرية 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ���س��ل��ي��م��ان ال��ن��م��ل��ة. 
ل�سوؤون  الجامعة  وك��ي��ل  نقل  ال��ن��دوة  ب��داي��ة  وف��ي 
الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  تهنئة  الطالبات 
للطاب  الخيل  اأب��ا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور 
بهذا  والتحاقهم  الجامعة  في  قبولهم  بمنا�سبة 
اهلل  و���س��األ  الجامعة  وه��و  الكبير  العلمي  ال�سرح 
واأن  التوفيق  �سخ�سياً  وبا�سمه  معاليه  با�سم  لهم 
الهليل  الدكتور  واأو���س��ح  حليفهم.  النجاح  يجعل 
بعث  وق��د  عظيم،  مطلب  ال�سحيحة  العقيدة  اأن 
اهلل الأنبياء جميعاً لت�سحيح العقيدة ولعبادة اهلل 
�سبحانه وحدة ل �سريك له، وقال: نحمد اهلل اأننا 
في المملكة العربية ال�سعودية ولدنا ون�ساأنا على 
العقيدة الخال�سة ال�سالمة من البدع والمحدثات، 

ف��ال��ع��ق��ي��دة ال�����س��ح��ي��ح��ة ه��ي 
اأ���س��ا���س ال��دي��ن، ون��ح��ن نحمد 
ال���ب���اد  ه������ذه  اأن  ع���ل���ى  اهلل 
و�سنة  ك��ت��اب اهلل  ع��ل��ى  ق��ام��ت 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  نبيه 
فهذه نعمة يجب اأن نتذكرها 
البلد،  ه��ذا  في  حقها  ونعرف 
م���ن ع��ه��د الإم�����ام م��ح��م��د بن 
ع��ب��دال��وه��اب وم�����س��ان��دت��ه من 
الإم����������ام م���ح���م���د ب�����ن ���س��ع��ود 
والأئ���م���ة وال��م��ل��وك م��ن بعدة 

اإلى عهد خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان 
بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – الذين وفقهم اهلل 
اإلى حماية العقيدة الإ�سامية، حيث قامت على 
كتاب اهلل و�سنة نبيه محمد �سلى اهلل عليه و�سلم.

على  الطالبات  ل�����س��وؤون  الجامعة  وكيل  وح��ث 
ال��و���س��ط��ي��ة ف��ي ك��اف��ة ج��وان��ب ال��ح��ي��اة وال��ت��ي ك��ان 
اأن  ون��وه  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عليها 
هي  بل  التهاون،  اأو  الن��ف��ات  تعني  ل  الو�سطية 
الفرائ�س  واأداء  ال�سحيحة  بالعقيدة  الل��ت��زام 
وال��ب��ع��د ع���ن ال���م���ح���رم���ات، وب���ي���ن اأن ال��و���س��ط��ي��ة 
مظاهرها  م��ن  ال��ت��ي  والن���ح���راف  ال��غ��ل��و  يقابلها 
والع��ت��داء  ال��دي��ن،  و�سعائر  بالفرائ�س  ال��ت��ه��اون 
على اأعرا�س الم�سلمين خا�سة مع انت�سار و�سائل 

التوا�سل الجتماعي، وكذلك عقوق الوالدين.

هو  الباد  ه��ذه  نهج  اأن  الهليل  الدكتور  وبين 
منذ  ال�سعودية  ال��دول��ة  وق���ال:  الو�سطي،  النهج 
ك��ت��اب اهلل  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  وه���ي  الآن  ن�ساأتها وح��ت��ى 
اأخ��ذت  وق��د  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة 
مكاناً لها بين دول العالم وكل هذا بتوفيق اهلل ثم 
لهم  كان  الأم��ر  وولة  القويم،  بنهجها  بالتزامها 
دور مع العلماء في الحفاظ على العقيدة، فعلينا 
ول��ن��ح��اف��ظ على  الأم����ر،  ه���ذا  ع��ل��ى  اأن نحمد اهلل 
وح��دة ه��ذا ال��وط��ن ف��ي ه��ذا ال��زم��ن ال��ذي يحاول 
ووحدتنا  باأمننا  الم�سا�س  الأع���داء  من  كثير  فيه 
جميعا  وعلينا  ال��داخ��ل،  م��ن  مجتمعنا  وخلخلة 
م�ست�سار  هناأ  جانبه،  من  وجوههم.  في  الوقوف 
م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ع��م��ي��د م��رك��ز درا����س���ات 
ال�سامل خادم  الدكتور عبداهلل  التطوعي  العمل 

وول��ي  ال�سريفين  الحرمين 
ع���ه���ده الأم����ي����ن وول������ي ول���ي 
 – اهلل  – ح��ف��ظ��ه��م  ع����ه����ده 
ال�86  الوطني  اليوم  بمنا�سبة 
اإق���ام���ة  اأن  م�����س��ي��راً  ل��ل��م��ل��ك��ة، 
ال���ج���ام���ع���ة ل����ه����ذه ال���ب���رام���ج 
ي���اأت���ي ب���اإ����س���راف م���ن م��ع��ال��ي 
م���دي���ره���ا م���ع���ال���ي ال���دك���ت���ور 
���س��ل��ي��م��ان اأب����ا ال��خ��ي��ل. و���س��دد 
الدكتور ال�سامل على �سرورة 
ال�سافية  بالعقيدة  التم�سك 
التي ُبعث اهلل بها جميع الر�سل، والتي هي عقيدة 
ه��ذه ال��دول��ة، وح��ث ال��ط��اب على ال��ح��ف��اظ على 
ال��ب��اد وعقيدتها واأع��را���س��ه��ا، وق��ال:  اأم���ن ه��ذه 
اأع��ظ��م م��ق��وم��ات ال���وح���دة ت��وح��ي��د اهلل ع��ز وج��ل، 
وكذلك العت�سام بحبل اهلل جميعاً وعدم الفرقة، 
تقوم  الجماعة  وه��ذه  بالجماعة  يقوم  فالإ�سام 
ال�سمع والطاعة،  له  اأن يكون  باإمام والإم��ام لبد 
وال��ح��ذر م��ن المحر�سين ال��ذي��ن ه��م اأخ��ط��ر من 
ال�سعب  تاحم  وفي  الوطنية  الوحدة  على  يوؤثر 
م��ع ال��ق��ي��ادة، وم��ن م��ق��وم��ات ال��وح��دة ال��ع��ودة اإل��ى 
العلماء الرا�سخون في العلم الذين اأناط بهم ولي 
الأمر الإفتاء والدعوة وتبيين الحق في كل وقت. 
من  ع��دد  اإل��ى  الجامعة  مدير  م�ست�سار  وع��رج 
�سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  جهود 

بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -  في الحفاظ على 
وحدة هذه الباد ون�سرة ق�سايا الم�سلمين.

ف��ي��م��ا اأ�����س����اد ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ن��م��ل��ة 
بالوحدة التي تنعم بها المملكة العربية ال�سعودية، 
م�سدداً على اأن الوطن له اأعداء يحاولون التغرير 
يجب  واأن���ه  الفتن،  موا�سع  اإل��ى  وج��ره��م  باأبنائه 
الممكنة؛  ال�سبل  بكل  المحاولت  لهذه  الت�سدي 
كل  داأب��ت  التح�سيرية  البرامج  عمادة  اأن  م��وؤك��داً 
الجامعة  اح��ت��ف��الت  ال��م�����س��ارك��ة �سمن  ع��ل��ى  ع���ام 
بذكرى  الحتفال  باأهمية  اإيماناً  الوطني  باليوم 
والنتماء  الوطنية  روح  تعزيز  في  الوطني  اليوم 
وكيل  اأو���س��ح  بينما  اأب��ن��ائ��ه.  جميع  ب��ي��ن  ل��ل��وط��ن 
ع���م���ادة ال���ب���رام���ج ال��ت��ح�����س��ي��ري��ة ال���دك���ت���ور ���س��ع��ود 
الجامعة  ف��ي  المقبولين  ال��ط��اب  اأن  ال�سمري 
لغيرهم،  تح�سل  ل��م  كبيرة  فر�سة  لهم  �سنحت 
ونوه اأن التفوق العلمي يعد مطلباً وطنياً، خا�سة 
اأن�����س��اأت ال��ج��ام��ع��ات وه���ي���اأت ك��ل �سبل  اأن ال���دول���ة 
وقدمت  والطالبات  للطاب  العلمي  التح�سيل 
لهم المكافاآت، في الوقت الذي يدفع غيرهم في 
وبين  الجامعية،  درا�ستهم  الأخرى قيمة  البلدان 
اأن العمادة �سخرت كافة اإمكانياتها من اأجل دعم 

الطالب في �ستى المجالت.
ع��ر���س فلم  �سملت  الح��ت��ف��اء  ف��ق��رات  وك��ان��ت 
ذك����رى خ���ال���دة، وال�����س��ح��ب ع��ل��ى ب��ع�����س ال��ج��وائ��ز 

الخا�سة بهذه المنا�سبة.

في ندوة علمية نظمتها عمادة البرامج التحضيرية عن اليوم الوطني:

الهليل: الوحدة الوطنية في هذا الزمن مطلب لضمان األمن واالستقرار لمجتمعنا
النملة: العمادة تحرص على تفعيل النشاطات التي تعزز روح الوطنية واالنتماء بين الطالب

خالل رعايته لندوة كلية االقتصاد الوطنية.. وكيل الجامعة:

طالب االقتصاد أمامهم تحدٍّ كبير في الرد على من يستغل األوضاع االقتصادية 
السبيعي: اليوم الوطني مناسبة نتذكر فيها ما نعيش فيه من رخاء واستقرار نحسد عليه



�لأحد 8 محرم 1438هـ - �لمو�فق 9 �أكتوبر 2016م
مرآة الجامعة�ل�سنة )36( �لعدد )702( 6

ديــن واعـتـــدال
قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها

رؤيـة وطــنـي.. طمـوحـي وأمـــلـــي

الوطني،  باليوم  الحتفاء  فعاليات  �سمن   
علمية  ندوة  بالجامعة  ال�سريعة  كلية  اأقامت 
الحفاظ  ف��ي  ال�سعودي  النهج  )اأث���ر  ب��ع��ن��وان 
ال��وط��ن(  ووح����دة  ال�سحيحة  ال��ع��ق��ي��دة  ع��ل��ى 
العليا  للدرا�سات  الجامعة  وكيل  فيها  �سارك 
بن  ال��دك��ت��ور فهد  الأ���س��ت��اذ  العلمي  وال��ب��ح��ث 
عبدالعزيز الع�سكر، و اأ�ستاذ الدرا�سات العليا 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  والح�سارة  التاريخ  بق�سم 
ال�سريعة  كلية  وعميد  الحميد،  عبداللطيف 

الدكتور يحيى العمري.
العتزاز  علينا  اأن  الع�سكر  الدكتور  وبين 
ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا ل��ه��ذا ال��ب��ل��د ال��م��ب��ارك ال����ذي ق��ام 
المنجزات  م��ن  الكثير  وحقق  التوحيد  على 

العظيمة وحكم ال�سريعة الإ�سامية.
المملكة  اأن  ال��ع�����س��ك��ر  ال���دك���ت���ور  واأو�����س����ح 
العربية ال�سعودية قامت على خدمة ال�سريعة 
الإ�سامية واإخا�س العبادة والتوحيد هلل في 
وقت يموج العالم بالبدع والخرافات والفتن 
التي ل وج��ود لها بف�سل اهلل في بادنا، بل 
تلك  ن�سر  ي��ح��اول  م��ن  �سد  تقف  قيادتنا  اإن 
الخرافات وهذا م�سدر فخر واعتزاز لكل من 

يعي�س على اأر�س هذه الباد.
الم�سوؤولية  اأن  الع�سكر  الدكتور  اأ�ساف  و 

على طاب ال�سريعة كبيرة في تعزيز الوحدة 
الوطنية ون�سر الو�سطية واأن المجتمع مازال 
ال���دف���اع عنه  ف���ي  ك��ب��ي��راً  ي��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه��م دوراً 
مقام  اإل���ى  التهنئة  مقدماً   ، مقد�ساته  وع��ن 
خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن 
و�سمو  الأمين  عهده  ول��ي  و�سمو  عبدالعزيز 
ول���ي ول���ي ال��ع��ه��د وال�����س��ع��ب ال�����س��ع��ودي بهذه 

المنا�سبة الغالية.
م�����ن ج���ان���ب���ه اأب���������ان الأ������س�����ت�����اذ ال���دك���ت���ور 
العربية  ال��ج��زي��رة  اأن  الحميد  عبداللطيف 

في  تعي�س  للهجرة  الثاني  القرن  بداية  منذ 
غياب كامل عن ن�ساط العالم االإ�سالمي، وفي 
منت�سف القرن الثاني ع�سر الهجري قدر اهلل 
الجزيرة  و�سط  م��ن  جديد  انبعاٌث  يكون  اأن 
محمد  ال�سيخ  دع��وة  ظهرت  عندما  العربية 
بن عبدالوهاب الإ�ساحية وتبنيها في منهج 
الدولة ال�سعودية الأولى فوجدت اأئمة قاموا 
حتى  ال��ق��وي��م  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  لي�ستمر  بن�سرها 

يومنا هذا. 
المملكة  اأن  ال��ح��م��ي��د  ال��دك��ت��ور  اأو����س���ح   و 

اأ�س�س عظيمة،  ال�سعودية قامت على  العربية 
اهلل  �سلى  محمد  نبيه  و�سنة  اهلل  كتاب  ه��ي، 
اأحكامها  ف��ي  ال�سريعة  طبقت  و  و�سلم  عليه 
وا���س��ت��ط��اع��ت اأن ت���واك���ب م��ع��ط��ي��ات ال��ع�����س��ر، 
ال�����س��ح��ة ونه�ست  ال��ع��ل��م وح���دث���ت  ف���ط���ورت 
ب�����س��ت��ى م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ح���ي���اة، م�����س��ي��راً اإل����ى اأن 
م�سروع الملك عبدالعزيز رحمه اهلل م�سروع 
عظيم نه�سوي اأ�سا�سه توحيد اهلل والبعد عما 
العالم الإ�سامي من  الكثير من دول  اأ�ساب 

بدع  وخرافات.

وعر�س خال الندوة فيلم وثائقي بعنوان 
�سكر فيها  ذل��ك كلمة  ت��ا  ذك���رى خ��ال��دة(   (
الجامعة  ال�سريعة كًا من وكيل  عميد كلية 
الأ���س��ت��اذ  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���س��ات 
الدكتور فهد بن عبدالعزيز الع�سكر، و اأ�ستاذ 
والح�سارة  التاريخ  بق�سم  العليا  ال��درا���س��ات 
على  الحميد،  عبداللطيف  الدكتور  الأ�ستاذ 
م�����س��ارك��ت��ه��م��ا ف���ي ه���ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال�سحب  ت��م  ث��م  وم��ن  الجميع،  على  الغالية 

على عدة جوائز قيمة خ�س�ست للطاب.

تغطية

خالل احتفاء كلية الشريعة باليوم الوطني

العسكر: نعتز بانتمائنا لهذا البلد المبارك الذي قام على 
التوحيد وحّكم الشريعة اإلسالمية وحقق الكثير من المنجزات 

في ندوة وطنية بكلية أصول الدين:  

العسكر: اليوم الوطني يذكرنا بأبرز إنجازات الوطن منذ تأسيسه على يد المؤسس

  رعى وكيل الجامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 
الندوة  الع�سكر  عبدالعزيز  ب��ن  فهد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
ال��دي��ن  اأ����س���ول  كلية  نظمتها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  العلمية 
بعنوان )اأثر النهج ال�سعودي في الحفاظ على العقيدة 
الجامعة  احتفاء  بمنا�سبة  الوطن(  ووح��دة  ال�سحيحة 

باليوم الوطني ال�ساد�س والثمانين.
وف����ي ب���داي���ة ال���ن���دوة رح����ب ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 
جانب  اإل��ى  ال��ن��دوة  في  بالم�ساركين  ال�سيخ  اآل  عبداهلل 
وكيل الجامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي واأ�ستاذ 
الأ���س��ت��اذ  وال��ح�����س��ارة  ال��ت��اري��خ  بق�سم  العليا  ال��درا���س��ات 
الدكتور حمود النجيدي وع�سو هيئة التدري�س بالكلية 
والحا�سرين  اللحيدان،  عبدالعزيز  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
احتفاء  اأن  وبين  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  الطاب  من 

الكلية باليوم الوطني ياأتي في اإطار ا�ست�سعارها اأهمية 
الغالية على كّل مواطن، وحر�سها على  المنا�سبة  هذه 
ال��م��ج��ال لطاب  اإل���ى ف��ت��ح  ال��ج��ام��ع��ة  م��واك��ب��ة تطلعات 

وطالبات الجامعة للم�ساركة في هذا الن�ساط واإثرائه.
العليا  ل��ل��درا���س��ات  اأ���س��ار وك��ي��ل الجامعة  م��ن ج��ان��ب��ه، 
المملكة  ب���اأن  الع�سكر  فهد  ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث 
العقيدة  ع��ل��ى  ق��ام��ت  ب��اأن��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة تفخر  ال��ع��رب��ي��ة 
اإنجازات  باأبرز  يذكرنا  الحتفال  ه��ذا  واأن  ال�سحيحة، 
الملك  ال��م��وؤ���س�����س  ي��د  ع��ل��ى  تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  ال��وط��ن  ه���ذا 
عهد  وحتى  اهلل-  -رحمه  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز 
المملكة  وتعزيز مكانة  الإ�سام  اأ�سهم في خدمة  الذي 

دينياً و�سيا�سياً واقت�سادياً.

وب��ي��ن ال���دك���ت���ور ال��ع�����س��ك��ر اأن ال��م��م��ل��ك��ة ه���ي ال��دول��ة 
مجاناً  العالي  التعليم  تقدم  التي  العالم  في  الوحيدة 
للطاب بل وت�سرف لهم المكافاآت، مو�سحا باأن تكلفة 
اإن�ساء بع�س الجامعات ال�سعودية يوازي ميزانية بع�س 
اأ�سول  كلية  يعول على طاب  وق��ال:  ال�سغيرة،  ال��دول 
الدين الإ�سهام في رد الهجمات التي تواجهها المملكة 
الو�سطي  المنهج  وال��ت��وج��ي��ه لإت��ب��اع  ال��ح��ث  م��ن خ��ال 

وحماية الباد والمجتمع من الأفكار الهدامة.
اأ�ساد ع�سو هيئة التدري�س بالكلية الأ�ستاذ  بعد ذلك 
الدكتور عبدالعزيز اللحيدان بدور ولة الأمر في حفظ 
الدولة  اإن  ال�سريفين، وقال:  الحرمين  الدين وحماية 
ق��ام��ت ع��ل��ى الو�سطية  ال��ث��اث  ب��م��راح��ل��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة 
ال�سعودية  العربية  المملكة  اأن  اإل��ى  م�سيراً  والع��ت��دال، 

قامت على حماية التوحيد منذ تاأ�سي�سها على يد الملك 
الحرمين  خ��ادم  عهد  وحتى  اهلل-  -رح��م��ه  عبدالعزيز 

ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل-.
عن  نبذة  النجيدي  حمود  الدكتور  ق��دم  ذل��ك،  عقب 
ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ق��ب��ل ت��وح��ي��د المملكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ي���د ال��م��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
عبدالرحمن اآل �سعود، وبين باأن اليوم الوطني منا�سبة 
تتجدد فيها معاني الولء لهذا الوطن، واأو�سى الطاب 
لبذل المزيد من الجهد في بث روح الم�سوؤولية بينهم 
كونهم عماد هذا الوطن وال�سعي لتحقيق تطلعات ولة 

الأمر.
وفي ختام الندوة تم توزيع عدد من الهدايا القيمة 

على الح�سور.
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ديــن واعـتـــدال
قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها

رؤيـة وطــنـي.. طمـوحـي وأمـــلـــي

تغطية

في الندوة الوطنية التي نظمتها كلية العلوم 

العلم: تحظى المملكة باحترام كبير لما تقدمه من أعمال جليلة في خدمة 
اإلسالم والمسلمين

بابطين: ما حققه وطننا في جميع المجاالت صار مضرب األمثال إقليميًا ودوليًا
العمري: هذه النعم لم يكن لها أن تحصل إال بتوفيق اهلل تعالى ثم بتطبيق التوحيد والشريعة اإلسالمية

اأكد وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتوا�سل 
الدولي الدكتور محمد بن �سعيد العلم اأن اليوم 
ال��وط��ن��ي ي���وؤك���د ع��ل��ى ل��ح��م��ة اأب���ن���اء ه���ذا ال��وط��ن 
المخل�سين، م�سيراً اإلى اأننا جميعا �سنكون دروًعا 
متينة تحمي هذا الوطن الغالي، جاء ذلك خال 
اأقيمت  التي  الوطنية  العلمية  الندوة  حديثه في 
في كلية العلوم �سمن برنامج الجامعة لاحتفاء 

باليوم الوطني ال86.
ل���م���ق���ام خ����ادم  ال���ت���ه���ان���ي  اأج����م����ل  ال���ع���ل���م  وزف 
وولي  الأمين  عهده  وول��ي  ال�سريفين  الحرمين 
ال�����س��اد���س  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  بمنا�سبة  ع��ه��ده  ول���ي 

والثمانين. 
واأو�سح اأن اأبناء هذا الوطن مخل�سون واأوفياء 
ل��ه لما ق��دم��ه لهم ه��ذا ال��وط��ن م��ن اأم���ن ورخ��اء 
وا���س��ت��ق��رار وط��م��اأن��ي��ن��ة م��ن��ذ ال��ت��اأ���س��ي�����س ع��ل��ى يد 
المغفور له الملك عبد العزيز طيب اهلل ثراه، ثم 
اأتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين ال�سريفين 
العزيز وولي عهده وولي  الملك �سلمان بن عبد 
ول���ي ال��ع��ه��د وه���م ي�����س��ق��ون ط��ري��ق��ه��م ن��ح��و اآف���اق 

الم�ستقبل.
اأن��ه ل يخفى على الجميع  اإل��ى  العلم  واأ���س��ار 
اأنه في العاميين الما�سيين ارتفع ا�سم المملكة 
ال�سماء  وارتفعت هامتها في  ال�سعودية  العربية 
بف�سل اهلل ثم بف�سل ما قدمه خادم الحرمين 
الذي  العزيز  عبد  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين 
اأع�����اد ه��ي��ب��ة ك��ان��ت ت��ف��ت��ق��ره��ا ال��ع��دي��د م���ن دول 
الحا�سمة  قراراته  خال  من  الإ�سامي  العالم 

الحازمة.
ال�سعودية  العربية  المملكة  تحظى  واأ���س��اف: 

تقدمه  لما  الإ�سامية  الأم��ة  من  كبير  باحترام 
والم�سلمين،  الإ�سام  لخدمة  جليلة  اأعمال  من 
الأر���س   بقاع  لأطهر  لحت�سانها  خا�سة  ومكانة 

الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي. 
ولة  م��ع  التكاتف  ���س��رورة  على  العلم  و���س��دد 
اأمرنا وحماية وطننا الغالي لما يتعر�س له من 

هجمة �سر�سة من و�سائل الإعام المعادية.
ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم  اأك���د عميد كلية  م��ن ج��ان��ب��ه 
محمد بابطين اأن هذا اليوم منقو�س ومحفور في 
ذاكرة ووجدان المواطن ال�سعودي، وقال: فبهذا 
الرحمن  بن عبد  العزيز  الملك عبد  اليوم وحد 
واأحال  العظيم  الكيان  �ستات هذا  طيب اهلل ثراه 

الفرقة و التناحل اإلى وحدة وان�سهار وتكامل .
واأو�سح بابطين اأن من اأبرز ما يجب الحديث 
عنه في هذه المنا�سبة هو الهتمام الكبير الذي 
اأولته الدولة للمواطن ال�سعودي وتعليمه وال�سعي 
نحو تاأهيله وتدريبه في مختلف المجالت، فكان 

ق�سد التعليم الأ�سا�سي في جميع اأرجائها، وكانت 
المتخ�س�سة  التعليمية  والموؤ�س�سات  الجامعات 
وب���رام���ج الب��ت��ع��اث ال��خ��ارج��ي ال��ت��ي اآت���ت وت��وؤت��ي 
ب��اإذن اهلل. ومن ما يجدر ذك��ره في  ثمارها خيرا 
هذه المنا�سبة الغالية علينا جميعا هو ما قدمته 
المملكة لاأمة العربية والإ�سامية من خدمات 
ال��ر���س��ال��ة  وم��ن��ط��ق  ال��وح��ي  مهبط  ف��ه��ي  عظيمة 
وق��ب��ل��ة ال��م�����س��ل��م��ي��ن، ح��ي��ث اأول�����ت م��ن��ذ ن�����س��اأت��ه��ا 
فعمرت  وعنايتها  اهتمامها  والم�سلمين  الإ�سام 
م�ساجد اهلل في اأنحاء الأر�س مبتدئة بالحرمين 
ال�سريفين الذي �سهد في عهد الدولة ال�سعودية 
فاأ�سبح  الع�سور،  ك��ل  عبر  عليها  تو�سعة  اأع��ظ��م 
الحج اإليها في غاية الي�سر بعد اأن كان قطعة من 
العذاب، واأ�سبح الحرمان ال�سريفان مفخرة لكل 

م�سلم.
 كما جعلت راحة حجاج بيت اهلل وزوار م�سجد 
ال��ن��ب��ي ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م ���س��غ��ل��ه��ا ال�����س��اغ��ل 

ثم  لهم،  ال��راح��ة  �سبل  كل  توفير  على  لحر�سها 
�سرعت بعد ذلك في طباعة كتاب اهلل وتوزع منه 
اللغات  بمختلف  الن�سخ  م��ن  المايين  ع�سرات 
كانت  مهما  الم�سلمين  ك��ل  م��ت��ن��اول  ف��ي  ل��ي��ك��ون 

لغاتهم ومكانتهم 
خا�سة  تحية  باإر�سال  كلمته  بابطين  واختتم 
اأرواحهم للذود  لجنودنا البوا�سل الذين يبذلون 
عن كل ما يم�س اأمن واأمان المملكة ولتنعم اأمتنا 
�سهداء  �سهداءنا  نن�سى  ل��ن  وق���ال:  اأم��ن��ة،  بحياة 
واأماننا  اأمننا  الوطن وت�سحياتهم للحفاظ على 

بعد اهلل. 
من جانبه اأو�سح عميد كلية ال�سريعة الدكتور 
في  نعي�سها  التي  النعم  ه��ذه  اأن  العمري  يحيى 
اإل  اأن تح�سل  لها  يكن  لم  المباركة  الباد  ه��ذه 
بتوفيق اهلل �سبحانه وتعالى ثم بتطبيق ال�سريعة 
�سادة ثم  راأينا دول كثيرة  الإ�سامية، وق��ال: قد 
بادت ثم قامت ثم انتهت، لأنها لم تكن على هدي 

الأع���داء  اأن  نجد  ث��م  وت��ع��ال��ى،  �سبحانه  اهلل  م��ن 
م��ك��ان ويترب�سون  ك��ل  م��ن  ال��ب��اد  ل��ه��ذه  يكيلون 
اأنها  بها في كل زمان ومع هذا وهلل الحمد نجد 
تزداد قوة و�سابة، فهذه الدولة وهلل الحمد مر 
اأمرها  ولة  اأن  ونجد  �سنة،   300 من  اأكثر  عليها 
في كل زمان ومكان يتفاخرون بتطبيق التوحيد 

الخال�س وال�سريعة الإ�سامية. 
للتطوير والجودة  العلوم  كما ذكر وكيل كلية 
العلمية  ال��م��ن��ج��زات  اأن  ال��ه��ذل��ول  ال��دك��ت��ور رائ���د 
فقد  كثيرة،  ال�سعودية  العربية  المملكة  لوطننا 
هذا  لتنمية  الهتمام  كل  الر�سيدة  قيادتنا  اأول��ت 
والتنموية  العلمية  ال��ج��وان��ب  ك��اف��ة  م��ن  ال��وط��ن 
والقت�سادية، فبنت ال�سروح العلمية والجامعات 

والمطارات لخدمة وتنمية هذا الوطن الغالي.
وقد تم عر�س الفيلم الوثاقي )ذكرى خالدة( 
في  ق�سيدة  المطيري  خالد  الطالب  األ��ق��ى  كما 

هذه المنا�سبة. 

  اأك������د وك���ي���ل ال���ج���ام���ع���ة ل���ل���ت���ب���ادل ال��م��ع��رف��ي 
وال��ت��وا���س��ل ال��دول��ي ال��دك��ت��ور محمد ب��ن �سعيد 
ال��ع��ل��م اأن ذك����رى ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ذك����رى فخر 
اأف���راد  ف��رد م��ن  لل�سرور لكل  واع��ت��زاز وم��دع��اة 
ال���ن���دوة العلمية  ال��م��ج��ت��م��ع، ج���اء ذل���ك خ���ال 
كلية  الكبرى في  بالقاعة  اأقيمت  التي  الوطنية 
علوم الحا�سب والمعلومات بعنوان ) اأثر المنهج 
ال�سحيحة  العقيدة  الحفاظ على  ال�سعودي في 
ووحدة الوطن( �سمن احتفاء الجامعة بفعاليات 
اليوم الوطني  ال86، والتي �سارك بها اإ�سافة اإلى 
ال�سويلم  بندر  الدكتور  الأ�ستاذ  العلم،  الدكتور 
هيئة  وع�سو  الجامعة  م��دي��ر  معالي  م�ست�سار 
وعميد  للق�ساء،  العالي  المعهد  في  التدري�س 
وليد  الدكتور  والمعلومات  الحا�سب  علوم  كلية 
التدري�س  هيئة  ع�سو  ال��ن��دوة  واأدار  ال��رو���س��ان، 

بالكلية الدكتور عبدالعزيز المحيميد.
وه����ن����اأ ال����دك����ت����ور ال���ع���ل���م خ�������ادم ال��ح��رم��ي��ن 
ال�سريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده 
–حفظهم اهلل- بهذه المنا�سبة الغالية على كل 
مواطن ومقيم، كما �سكر معالي مدير الجامعة 

الخيل  اأبا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ 
التي  الثقافية  ال��ب��رام��ج  ه��ذه  مثل  اإق��ام��ة  على 
توؤكد اللحمة الوطنية وتحارب كل ماأمن �ساأنه 

اإثارة الفتن وا�ستهداف اأمن الوطن وا�ستقراره.
ب��اإن��ج��ازات المملكة  ال��ع��ل��م  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اد 
وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ك��ب��ي��رة ب��ي��ن دول ال��ع��ال��م، م��وؤك��داً 
اعتزازنا بها لأنها قامت على التوحيد وحققت 
ال���ع���دي���د م���ن ال��م��ن��ج��زات وي��ك��ف��ي اأن���ه���ا تحكم 
بال�سريعة الإ�سامية وفيها الحرمان ال�سريفان 

وي�سودها الأمن والأم��ان، وقال: على المواطن 
الوطن  ع��ن  بالدفاع  العظيمة  القيمة  مواكبة 
يقوم  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  اأن  اإل���ى  م�سيراً  ومكت�سباته، 
على الحوار مع الطاب لأنهم اأكثر قدرة على 
���س��ن��اع��ة اأن��ف�����س��ه��م ل���ذا ك��ان��ت ال��م�����س��وؤول��ي��ة على 
ع��ات��ق��ه��م ك��ب��ي��رة ف���ي ت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
وارتباطهم  الحياة  �سنع  ف��ي  دور  م��ن  لهم  لما 

بهويتهم الوطنية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ب��ن��در 

وح��دة  واأهمية  والإره����اب  الغلو  خطر  ال�سويلم 
الوطن، وقال: اإن منا�سبة اليوم الوطني محطة 
يتعلق  م��ا  واأب���رزه���ا  واأه��م��ه��ا  اإن���ج���ازات مختلفة 
بال�سريعة الإ�سامية وتطبيقها، واأن هذه الباد 
قامت من الأ�سا�س على التوحيد الخال�س لوجه 
اهلل عز وجل، والعمل بكتاب اهلل و�سنته، م�سيراً 
الإم���ام محمد بن عبدالوهاب لم  اأن دع��وة  اإل��ى 
منهج  على  ق��ام��ت  واإن��م��ا  م�ستقًا  م��ذه��ب��اً  تكن 
وال�ستقرار  الأم��ن  نعمة  واأن   ، ال�سالح  ال�سلف 

وال���رخ���اء م��ا ك��ان��ت لتتحقق ل��ه��ذه ال��ب��اد ل��ول 
توحيد اهلل وتطبيق �سريعته. 

بمنا�سبة  الرو�سان  وليد  الدكتور  ب��ارك  كما 
اإقامة  اأن  م��وؤك��داً  للمملكة،  ال���86  الوطني  اليوم 
من  ومتابعة  باإ�سراف  تاأتي  البرامج  ه��ذه  مثل 

مدير الجامعة.
خالدة،  ذكرى  فلم  عر�س  الفعاليات  و�سملت 
بهذه  الخا�سة  ال��ج��وائ��ز  بع�س  على  وال�سحب 

المنا�سبة.

في ندوة وطنية بكلية علوم الحاسب والمعلومات بمناسبة اليوم الوطني

العلم: يجب على الطالب مواكبة القيمة العظيمة لوطنهم بالدفاع عنه وعن مكتسباته
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قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها
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 - محمــد  نــوف   : تغطيــة 
لولوة سدرة - الهنوف المقرن 
- بشرى العبداللطيف - الهنوف 
الســليمان / تصويــر :شــمائل 

السريع
اف���ت���ت���ح م���ع���ال���ي م����دي����ر ال���ج���ام���ع���ة 
عبداهلل  ب��ن  �سليمان  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
اأب���ا ال��خ��ي��ل ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��اء باليوم 
الوطني ال�ساد�س والثمانين في مدينة 
ل��ل��ط��ال��ب��ات، بح�سور  ع���ب���داهلل  ال��م��ل��ك 
ع����دد م���ن وك�����اء ال��ج��ام��ع��ة وع���م���داء 
وال��ذي  الم�ساندة،  وال��ع��م��ادات  الكليات 
ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى م�����س��ارك��ة ك���اف���ة اأق�����س��ام 
الكليات والإدارات والعمادات الم�ساندة، 
وت���م���ي���ز ه�����ذا ال����ع����ام ب���اأع���م���ال ج���دي���دة 
لطالبات الجامعة من خال العرو�س 
التي  وال�����س��ور،  والأف����ام  ال�سينمائية 
وتوحيد  تاأ�سي�س  م��راح��ل  ا�ستعر�ست 
المملكة وانجازات قادتها، وركزت على 
تراث الوطن وتاريخه العريق، والدور 
في  ال��ع��ال��م،  ف���ي  للمملكة  ال��م��ح��وري 
الأرك���ان  م��ن  مجموعة  خ�س�ست  حين 
ال��م��ت��م��ي��زة ل��ع��ا���س��ف��ة ال���ح���زم و���س��ه��داء 

الوطن والواجب.
واأ������س�����اد م���ع���ال���ي م����دي����ر ال��ج��ام��ع��ة 
ب��ال��ج��ه��د ال���وا����س���ح وال���ع���م���ل ال��م��م��ي��ز 
والإب���داع الظاهر من الأخ���وات وال��ذي 
وقوة  العطاء  وح�سن  الوفاء  على  ي��دل 
النتماء لوطن العز وال�سموخ »المملكة 
الكريمة،  وقيادتها  ال�سعودية«  العربية 
دي��ن��ن��ا  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ح��ف��ظ  اأن  اهلل  داع����ي����اً 
وعقيدتنا ووطننا وولة اأمرنا، مبيناً اأن 
ذكرى يوم عظيم من اأيام وطننا الغالي 
وطن الإ�سام وبلد التوحيد )المملكة 
بمقوماته  ال�سامخ  ال�سعودية(  العربية 
وقيادته  الفريدة  وخ�سائ�سه  الخالدة 
ال��ذي  العظيمة  ومكت�سباته  الر�سيدة 
يزهو بعلو �ساأنه وارتفاع مكانته وازدياد 
اأهميته عاماً بعد عام، ويفاخر اأبناوؤه به 
وبانتمائهم اإليه على الدوام، وتاأتي هذه 
نفو�سهم  ف��ي  لتعمق  العزيزة  ال��ذك��رى 
ق������دره وق������در م����ا خ�����س��ه اهلل ب����ه م��ن 

غيره.  في  تجتمع  لم  ونعم  خ�سائ�س 
تر�سخ  ال��ي��وم  جيل  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
فيه وجدانه اأهمية هذا الوطن ووجوب 
الوطنية؛  وعلى وحدته  عليه  الحفاظ 
في  المعاني  ه��ذه  بغر�س  وه��و مطالب 
اليوم  منا�سبة  وتعتبر  الأب��ن��اء،  نفو�س 
المطلب  ه��ذا  لتعزيز  فر�سة  الوطني 
اأ���س��ي��ل��ة واأ���س�����س  ب��م��ا تج�سده م��ن ق��ي��م 
هذا  عليها  ق��ام  مثلى  وم��ب��ادئ  عظيمة 
الوطن وقام عليها بناوؤه المتين الذي 
ن��ت��ج��ت ع��ن��ه ب��ح��م��د اهلل ه���ذه ال��وح��دة 
ال���ع���ظ���ي���م���ة، وم�����ن ت���ع���ري���ف ب��ال��م��ن��ج��ز 
العظيم للقائد الموؤ�س�س جالة الملك 
�سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
العمل الهائل  – وحجم  اهلل  – رحمه 
تاأ�سي�س  �سبيل  في  اأجله،  تم من  ال��ذي 
هذا الوطن وبناء وحدته، واإن�ساء دولة 
ذات �ساأن كبير بين الدول، وبما قام به 
الأوفياء رحمهم  الكرام  الأف��ذاذ  اأبناوؤه 
اهلل ج��م��ع��ي��اً واأط��������ال ف����ي ع���م���ر خ����ادم 
�سلمان  ال��م��ل��ك  ال�سريفين  ال��ح��رم��ي��ن 
بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - وجميع 
اإخوانه واأعوانه، من حمل الأمانة بعده 
وال��و���س��ول  ون��ه��ج��ه  م�سيرته  وم��ت��اب��ع��ة 
ب���ال���وط���ن اإل�����ى اأع���ل���ى درج������ات ال��م��ج��د 

والرفعة والتقدم.

معر�س  على  الفعاليات  وا�ستملت 
ي����ب����رز م����ظ����اه����ر ال����������ولء والن����ت����م����اء 
ل���ل���وط���ن، ب��م�����س��ارك��ة )ع����م����ادة ت��ط��وي��ر 
ال��ب��رام��ج  وع���م���ادة  ال��ج��ام��ع��ي،  التعليم 
العامة،  العاقات  واإدارة  التح�سيرية، 
ووحدة الأمن وال�سامة(، وغيرها من 

الوحدات.
ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��رو���س��اً 
م���رئ���ي���ة ع�����ن ت�����اري�����خ ال���م���م���ل���ك���ة م��ن��ذ 
الملك  ل��ه  المغفور  ي��د  على  توحيدها 
الملوك من  اأبنائه  وتاريخ  عبدالعزيز، 
ب���ع���ده، وج���ه���وده���م ف���ي ال��ح��ف��اظ على 
ال�سريفين،  الحرمين  الوطن، وخدمة 
ك���م���ا ا���س��ت��م��ل ع���ل���ى اأه������م الإن�����ج�����ازات 
وكانت  الفترة.  تلك  خال  والتطورات 
م���دي���ن���ة ال���م���ل���ك ع����ب����داهلل ل��ل��ط��ال��ب��ات 
وب��ت��وج��ي��ه م���ن م��ع��ال��ي ال��م��دي��ر ق��ام��ت 
بهذه  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  بتنظيم 
ال��م��ن��ا���س��ب��ة ����س���ارك ف��ي��ه��ا اأك���ث���ر م���ن 15 
وال��ذي  م�ساندة  واإدارات  وكلية  ع��م��ادة 
تميز هذا العام  بتد�سين اأكثر من 100 
فعالية باللون الأخ�سر تنوعت ما بين 
والأرك��ان  والأن�سطة  العلمية  اللقاءات 
من  والأف���ام  والعرو�س  والم�سابقات 
اإع����داد واإن���ت���اج ال��ط��ال��ب��ات ف��ي مختلف 

المباني التعليمية.

 ) التعليمي )321  المبنى  تزين  كما 
مجموعة  خ��ال  م��ن  الأخ�سر  باللون 
�ساركت  والتي  المتنوعة  الأن�سطة  من 
البرامج  ع��م��ادة  م��ن  ك��ا  تنفيذها  ف��ي 
العليا  الدرا�سات  وعمادة  التح�سيرية، 
التدري�س،  اأع�ساء  هيئة  �سوؤون  ،عمادة 
وع���م���ادة ال��م��وه��ب��ة والإب�������داع، وال��ع��م��ل 
ومعهد  الإداري،  والتطوير  التطوعي، 

الدعوة والحت�ساب.
 وبينت وكيلة عمادة الدرا�سات العليا 
الدكتورة اأ�سماء بنت عبد العزيز الداود 
الأم���ور  م��ن  الإن�����س��ان لوطنه  »اأن ح��ب 
ُج��ب��ل ع��ل��ي��ه��ا ، فلي�س  ال��ت��ي  ال��ف��ط��ري��ة 
ال��ذي  وط��ن��ه  الإن�����س��ان  يحب  اأن  غريباً 
ن�����س��اأ ع��ل��ى اأر����س���ه، و ���س��بَّ ع��ل��ى اأث����ره و 
ترعرع بين جنباته، كما لي�س غريباً اأن 
ي�سعر الإن�سان بالحنين ال�سادق لوطنه 

عندما يغادره  اإلى مكان اآخر »
ال��داود »اإن من ف�سل اهلل و  وتابعت 
نعمته على هذا الوطن المبارك، اأن هياأ 
���س��ادة، جعلوا  اأوف��ي��اء، وحكاماً  ل��ه ق��ادة 
ال��وط��ن  وم�سلحة  غ��اي��ت��ه��م،  اهلل  ر���س��ا 
وال��م��واط��ن��ي��ن ف���وق ك��ل اع��ت��ب��ار، وتعد 
م�سيرتها  ب���داأ  ال��ت��ي  الوطنية  وح��دت��ن��ا 
العزيز  عبد  الملك  الموؤ�س�س  الإم����ام 
ثراه–  اهلل  طيب   - ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن 

المعا�سر  التاريخ  عرفها  وح��دة  اأعظم 
حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة 
ال�سرعية، وتحقق ب�سببها لهذا الوطن 
والنماء،  والتقدم  وال�ستقرار،  الأم��ن 
ثم   - ج��ل  و  – ع��ز  اهلل  بف�سل  وذل����ك 
الأوف��ي��اء  المخل�سين  قادتنا  بذله  بما 
م��ن ج��ه��د وم���ا اأخ����ذوا ب��ه م��ن اأ���س��ب��اب، 
ن�ساأل اهلل اأن يديم علينا هذه الوحدة، 
ال�سعف  م�سببات  كل  من  يحميها  واأن 

والزوال.
ع��م��ادة  ت��ح��دث��ت وك��ي��ل��ة  م��ن جانبها 
الدكتورة  والتميز  والإب����داع  الموهبة 
���س��م��اح ح��ك��م��ي ب��ه��ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة قائلة 
ي��ق��دم��ه وطننا  ب��م��ا  ن��ح��ن ف��خ��وري��ن   «
روؤي��ة  اأهمها  م��ن  ان��ج��ازات  م��ن  الغالي 
2030 لم�ستقبل باهر باإذن اهلل، ونفخر 
الحد  في  البوا�سل  جنودنا  يقدمه  بما 
واأم��ان  اأم��ن  الجنوبي وما ننعم به من 
ب��ف�����س��ل م���ن اهلل وق��ي��ادت��ن��ا ال��ح��ك��ي��م��ة، 
فرحة  ���س��ادف  اأن  �سعادتها  ع��ن  معبرة 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ب��ف��رح��ة ن��ج��اح مو�سم 
تي�سير  ف��ي  المبذولة  وال��ج��ه��ود  ال��ح��ج 
وت���ن���ظ���ي���م خ����دم����ة ����س���ي���وف ال���رح���م���ن 
بتوجيه من خادم الحرمين ال�سريفين 
واأ�سافت حكمي »حملت  -حفظه اهلل.  
الوطني  باليوم  بالحتفال  م�ساركتنا 

�سعار »اأن��ت يا وطني اأن��ا« ونحن نعنيها 
دوام  اهلل  ون�������س���األ  ال����واح����د،  ب��ال��ح��رف 
بهذه  ون�سكر  للوطن  والأم����ان  الأم���ن 
ال��م��ن��ا���س��ب��ة م���ع���ال���ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة 
عبداهلل  وال��دك��ت��ور  المتميزة  لجهوده 
بن ثاني عميد عمادة الموهبة والإبداع 
وال��ت��م��ي��ز، م��ث��م��ن��ة ج���ه���ود ال��م��وظ��ف��ات 
العمادة.  بركن  بالحتفال  الم�ساركات 
ال��م�����س��رف��ة  ب��ي��ن��ت  ال�����س��ي��اق  ذات  وف����ي 
ع��ل��ى اأرك�����ان ال��م��ع��ه��د ال��ع��ال��ي ل��ل��دع��وة 
المطرود  ن��ورة  ال��دك��ت��ورة  والحت�ساب 
الن�ساط  ب��وح��دة  م��م��ث��ال  ال��م��ع��ه��د  »اأن 
و ب��ح�����س��ور واإ�����س����راف ال���دك���ت���ورة منى 
الجليدان نظم عددا من الأركان اأهمها 
العربية  المملكة  م��ل��وك  ج��ه��ود  )رك���ن 
ال�����س��ع��ودي��ة ف��ي ال���دع���وة و رك���ن جهود 
خ����ادم ال��ح��رم��ي��ن ال�����س��ري��ف��ي��ن وال��رك��ن 
ال�سعبي وركن م�ساركات متنوعة بع�س 
لل�سيافة  ورك��ن  المعهد  اأ���س��ت��اذات  م��ن 
( ح��ي��ث اأع�����دت ال��ط��ال��ب��ات ال��م��ط��وي��ات 
وال���ب���رو����س���رات وال���ت���وزي���ع���ات وال��خ��ط، 
و�����س����اح����ب ذل������ك ع����ر�����س م����رئ����ي م��ن 
المملكة  ع��ن  العي�سى  اأ�سماء  الطالبة 
الخا�سة  �سموخ  بم�سابقة  وال��ت��ع��ري��ف 

باليوم الوطني للطاب والطالبات.
ال���ه���دف من  اأن  ال��م��ط��رود  ون���وه���ت 
جهود  اإب���راز  الوطني  باليوم  الحتفاء 
ملوك المملكة في توحيد الباد ومن 
ث��م ت��وط��ي��د ال��ح��ك��م وال��ع��م��ل ع��ل��ى رق��ي 
المملكة وتطورها، و اإ�سراك الطالبات 
وب���ي���ان ل��ه��م م���ا ق���ام���ت ع��ل��ي��ه ال���دول���ة 
ال�سعودية من اأ�س�س وقواعد من اأهمها 
وخدمة  ال�سحيحة  والعقيدة  التوحيد 

الدعوة الإ�سامية.
 وق����د اأب������دت زائ�������رات الأرك��������ان في 
اإعجابهن ببرنامج الحفل  المبنى 321 
م�ساركة  الفعاليات  و�سهدت  والأن�سطة 

فاعلة من من�سوبات الجامعة.
في حين تنوعت فعاليات الحفل في 
�ساركت  وال��ذي   322 التعليمي  المبنى 
ف���ي ت��ن��ف��ي��ذه ك���ل م���ن ع���م���ادة ت��ط��وي��ر 
ال��ج��ام��ع��ي، ع���م���ادة ����س���وؤون ال��م��ك��ت��ب��ات 

مدير الجامعة يدشن فعاليات االحتفاء باليوم الوطني في مدينة الملك عبداهلل 

العمادات والكليات تنفذ أكثر من 100 فعالية احتفاء باليوم الوطني
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الريادية،  والأع��م��ال  التوظيف  ،م��رك��ز 
ك��ل��ي��ة الق���ت�������س���اد، وت���م���ي���زت الأرك�������ان 
الم�ساركة بعدد من الأن�سطة التعليمية 
المبتكرة التي تناولت تاأ�سي�س المملكة 
وت���وح���ي���ده���ا وج����ه����ود ق���ادت���ه���ا وم��ن��ه��ا 
اأق���وال  ع��ل��ى  اح��ت��وت  ودروع  مج�سمات 

ملوك المملكة عن التعليم واأهميته.
وفي هذا ال�سدد قالت وكيلة عمادة 
ال��دك��ت��ورة  ال��ج��ام��ع��ي  التعليم  ت��ط��وي��ر 
اإيمان الرويثي: اليوم الوطني للمملكة 
ذك�������رى ك���ب���ي���رة ف����ي ن���ف���و����س ال�����س��ع��ب 
ال�����س��ع��ودي ف��ف��ي ه����ذا ال���ي���وم ت��وح��دت 
ال��م��م��ل��ك��ة ب��ج��م��ي��ع م���دن���ه���ا وق��ب��ائ��ل��ه��ا 
اأنحاء  في  ال�ساطعة  �سم�سها  واأ�سرقت 
القيادية  اأدواره����ا  ب���اأداء  وب���داأت  العالم 
على م�ستوى العالم الإ�سامي والعالم 
باأجمعه فنحن نفتخر بوطننا وهويتنا 
اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  داع��ي��ة  و�سعبنا، 
المملكة  ع��ل��ى  والأم������ان  الأم�����ن  ي��دي��م 
و���س��ع��ب��ه��ا ال���وف���ي، م��ن��وه��ة اأن ال��ع��م��ادة 
احتفى  ال��ذي  ركنها  �ساركت من خال 
ب��ال��ل��ون الأخ�����س��ر  ب��ع��دد م��ن ال��ل��وح��ات 
الفنية والتعليمية، حيث ركزت العمادة 
ع��ل��ى ال���ج���ان���ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ف���ي ت��اري��خ 
ومن  عليه،  ال�سوء  و�سلطت  المملكة 
العمادة  عر�ست  فقد  الم�ساركات  ه��ذه 
التعريفية  ال��ُك��ت��ي��ب��ات  ع��ل��ى  رك��ن��ه��ا  ف��ي 
ل��ل��ع��م��ادة وب���رام���ج���ه���ا، وال���ك���ت���ب ال��ت��ي 
اأ����س���درت���ه���ا ال���ع���م���ادة وك���ذل���ك الأدل�����ة 
ُتقيمها  ال��ت��ي  ب����ال����دورات  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
العمادة لمن�سوبي الجامعة من وكيات 

اأق�سام، واأع�ساء هيئة التدري�س.
وق��ال��ت ال��روي��ث��ي: »ط��رح��ت العمادة  
فكرة جديدة من خال لوحة لخريطة 
المملكة تحت �سعار » عبر عن انتمائك 
اأب��دت   « منطقتك  خ��ال  م��ن  لوطنك 
فيها الطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س 
ت���ع���ب���ي���ره���م ع�����ن وط���ن���ه���م وت����ح����دي����داً 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ي��ن��ت��م��ون اإل��ي��ه��ا ،وم��ن 
مقولت  عر�س  اأي�ساً  الم�ساركات  هذه 
التعليم  اأه��م��ي��ة  ع��ن  ال��ت��اري��خ  لعظماء 
والتعليم ب�سكل عام، وذلك بلوحة فنية 
للمملكة  �سغيرة  خرائط  على  احتوت 

العربية ال�سعودية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ع���ب���رت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة 
�����س����وؤون ال���م���ك���ت���ب���ات ال����دك����ت����ورة اأري�����ج 

وفخرها  اع��ت��زازه��ا  م��دى  ع��ن  الع�سكر 
اأن  مبينة  اح��ت��ف��الت  ف��ي  ب��ال��م�����س��ارك��ة 
الكيان  هذا  توحيد  يوم  الوطني  اليوم 
ال���ع���م���اق ع��ل��ى ي���د ل��م��وؤ���س�����س ال��م��ل��ك 
–حيث  ث���راه  اهلل  طيب  عبدالعزيز– 
ليوم  �سادق  لتج�سيد  الذكرى  هذه  اأن 
ات��ج��ه��ت ف��ي��ه اأن���ظ���ار ال��ع��ال��م ن��ح��و اأم��ة 
اأطرافه فعم الأمن  توحدت بعد �ستات 
اأن  ، منوهة  وال��رخ��اء  والأم���ان والنماء 
الغالية ن�سجل  المنا�سبة  في مثل هذه 
فخرنا واعتزازنا بالمنجزات العماقة 
وال�سواهد الح�سارية المتميزة  والتي 
ت��ت��ج�����س��د ف���ي���ه م���ع���ان���ي ال����وف����اء ل���ق���ادة 
رفعة  ف��ي  وت��ف��ان��وا  ل�سعبهم  اأخ��ل�����س��وا 
كبيرة  مكانة  له  اأ�سبحت  حتى  بلدهم 

بين الأمم. 
واأو����س���ح���ت وك��ي��ل��ة م���رك���ز خ��دم��ات 
التوظيف والأعمال الريادية الدكتورة 
في  �سارك  المركز  اأن  الموؤمن  �سو�سن 
هذه المنا�سبة تعبيراً وتاأكيداً لانتماء 
والحب والولء لهذا الوطن المعطاء، 
ك���م���ا اأف��������ادت ال���م���وؤم���ن ب������اأن م�����س��ارك��ة 
ال��م��رك��ز ف��ي ه���ذا الح��ت��ف��ال ك��ان��ت من 
بالمملكة  خ��ا���س  رك���ن  ع��ر���س  خ���ال 
الواجب  �سهداء  عن  خا�سة  لوحة  �سم 

ثم  للدين  ف��داء  اأنف�سهم  بذلوا  الذين 
التقدير  ع��ن  للتعبير  وذل���ك  ال��وط��ن، 
والعرفان لهم من خال كتابة عبارات 
ع���ب���ارات  اأول  ك���ان���ت  وق����د  وج���دان���ي���ة، 
هي  ال��ل��وح��ة  ه��ذه  على  و�سجلت  كتبت 
الذي  الجامعة  مدير  معالي  قبل  من 
واأ�سكنهم  لهم  اهلل  غفر   « فيها:  كتب 
مجاهدين  ك��ان��وا  ف��ق��د  ج��ن��ات��ه،  ف�سيح 
مخل�سين  اأوف���ي���اء  ���س��ج��ع��ان،  ورج������اًل 
وهم  اأم��ره��م،  وولة  ووطنهم  لدينهم 
اأن���م���وذج ل��ك��ل م��واط��ن ���س��ادق مخل�س 
لم�ساركة  م��ر���س��م  ال��رك��ن  ���س��م  ك��م��ا   ،«
ال��وط��ن  ح��ب  ع��ن  بالتعبير  ال��ط��ال��ب��ات 
م��ن خ���ال ال��ر���س��م، وك����ان اأن ���س��ارك��ت 
من  الم�سوح  اأطياف  الر�سامة  الطالبة 
ك��ل��ي��ة الق��ت�����س��اد ب��ر���س��م ���س��ورة ل��خ��ادم 
ال��ح��رم��ي��ن ال�����س��ري��ف��ي��ن - ح��ف��ظ��ه اهلل، 
�سم  كما  الح�سور،  انتباه  لفتت  والتي 
ركن مركز خدمات التوظيف والأعمال 
الريادية مج�سم ل�سورة للملك �سلمان 
لولي العهد وول��ي ول��ي العهد  و���س��وراً 
الإع���ام  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  اهلل،  حفظهم 
المقتنيات  م��ن  ومجموعة  ال�سعودية 
ال��ت��راث��ي��ة ال��ت��ي زي��ن��ت اأن���ح���اء ال��رك��ن، 
بمركز  خا�سة  ن�سرات  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

الريادية  والأع��م��ال  التوظيف  خدمات 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ه وب���اإن���ج���ازات���ه، ذل���ك اإل���ى 
ج��ان��ب ال�����س��ي��اف��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ل���زوار 
الركن. وفي الختام رفعت وكيلة مركز 
الريادية  والأع��م��ال  التوظيف  خدمات 
���س��ك��ره��ا وت���ق���دي���ره���ا ل��م��ع��ال��ي م��دي��ر 
والمحافل  لاأن�سطة  لدعمه  الجامعة 
المختلفة التي يقدمها المركز لطاب 
وطالبات الجامعة ب�سكل عام، ولن�ساط 
الح��ت��ف��اء ب��ذك��رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 86 
ب�سكل خا�س، كما رفعت �سكرها لعميد 
م��رك��ز خ���دم���ات ال��ت��وظ��ي��ف والأع���م���ال 
المن�سور  م��ح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ري��ادي��ة 
الم�ستمرة  وم��ت��اب��ع��ت��ه  اه��ت��م��ام��ه  ع��ل��ى 
اأن�سطة المركز، ووجهت �سكرها  لكافة 
الركن  واإخ����راج  تنفيذ  على  للقائمات 
التوظيف  من موظفات مركز خدمات 

والأعمال الريادية.
 في حين نفذت كل من وكالة القبول 
والت�سجيل وعمادة التقنية والمعلومات 
بالمبنى  الطب  وكلية  ال�سريعة  وكلية 
�سهد  احتفاليا  برنامجا   323 التعليمي 
وا�ستمل  الطالبات  من  كثيفا  ح�سورا 
المملكة  ل��م�����س��ي��رة  وث��ائ��ق��ي  ف��ل��م  ع��ل��ى 
وج���ه���وده���ا ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا ف���ي ت��و���س��ع��ة 

الحرمين ال�سريفين وخدمة الحجيج، 
الطب  كلية  اأرك����ان  ا�ستملت  حين  ف��ي 
توحيد  لتاريخ  تو�سيحي  عر�س  على 
الباد و�سيرة الملك عبد العزيز رحمه 
و�سعارات  ب��ن��رات  على  ا�ستمل  كما  اهلل 
لقت  �سعبية  واأرك����ان  وطنية  وك��ل��م��ات 
ا�ستح�سان الحا�سرات وم�ساركة وا�سعة 

من الطالبات والإداريات.
واأب����������دت وك���ي���ل���ة ������س�����وؤون ال���ق���ب���ول 
الدبيان  مو�سي  الدكتورة  والت�سجيل 
م�����س��اع��ر الع�����ت�����زاز وال���ف���خ���ر ب��ال��ي��وم 
الوطني والمعاني التي يحملها، موؤكدة 
اأن���ه���ا م��ن��ا���س��ب��ة وط��ن��ي��ة م��ه��م��ة ت��ذك��رن��ا 
اآل  بجهود الموؤ�س�س الملك عبدالعزيز 
الحفاظ  في  ودورن���ا  اهلل،  رحمه  �سعود 
على هذه الوحدة ودعم م�سيرة الوطن.
واأو����س���ح���ت وك��ي��ل��ة ق�����س��م ال�����س��ري��ع��ة 
بهذه  اأع���دت  الكلية  اأن  الأح��ي��دب  هناء 
ال��م��ن��ا���س��ب��ة م��ج��م��وع��ة م���ن الأن�����س��ط��ة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ب��م�����س��ارك��ة 
المملكة  جهود  اإب��راز  بهدف  الطالبات 
الحرمين  بخدمة  تاريخها  مدى  على 
ال�سريفين وحجاج بيت اهلل وهو اأعظم 
واجب توؤديه المملكة منذ القدم ف�سا 

عن مكانتها القت�سادية والدولية .

وق�����دم�����ت الأرك������������ان وال���ف���ع���ال���ي���ات 
الوطني في  اليوم  الم�ساركة احتفالت 
م�سرقة  �سورة   324 التعليمي  المبنى 
وذلك خال  و�سعبها  وقادتها  للمملكة 
ع����ددا م���ن الأن�����س��ط��ة ال��م��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي  
ن��ف��ذت��ه��ا ك���ا م���ن ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��ي��م عن 
ب��ع��د، وع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��ال��ب��ات، كلية 
الأم��ن  موظفات  وبم�ساركة  الحا�سب، 

الجامعي .
احتفلت  التعليمي 325  المبنى  وفي 
كل من طالبات كلية الإعام والت�سال 
حنان  ال��دك��ت��ور  الكلية  وكيلة  بح�سور 
ال���ع���ري���ن���ي، وط����ال����ب����ات ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
الكلية  وك��ي��ل��ة  ب��ح�����س��ور  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الأح��م��دي م��ن خال  ال��دك��ت��ورة �سعاد 
م���ج���م���وع���ة م����ن الأرك����������ان ال��م��ت��م��ي��زة 
والأن�سطة ومعار�س متنوعة ح�سرتها 
ع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وع����دد من 
اإلى  الفعاليات  هدفت  حيث  الطالبات، 
تعزيز �سعور الفخر والعتزاز بالمملكة 
اإنجازات  على  الطالبات  اأعمال  ورك��زت 

خادم الحرمين في الحج.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأو����س���ح���ت ال��م�����س��رف��ة 
ع���ل���ى رك�����ن ك��ل��ي��ة الإع��������ام الأ����س���ت���اذة 
ال��ك��ل��ي��ة ح��ر���س��ت  اأن  ال���م���زي���د،  ه���اج���ر 
مختلفة  طابية  اأن�سطة  توفير  على 
و�سط  الطالبة  لتكون  العام  م��دار  على 
ح��ق��ل اإع���ام���ي ي��وؤه��ل��ه��ا ل�����س��وق العمل 
وت�����س��ع��ى ال���ج���ام���ع���ة ل��ت�����س��ج��ي��ع ودع����م 
م�ستمر،  ب�����س��ك��ل  ال��ط��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ات 
في  الطالبات  م�ساركة  اأن  اإل��ى  م�سيرة 
ال��ع��دي��د من  ال��ح��ف��ل ت�سمنت  ب��رن��ام��ج 
المعر�س  م��ن��ه��ا  ال��م�����س��اح��ب��ة  الأرك������ان 
ال�سينمائي،  ال��ع��ر���س  ال��ف��وت��وغ��راف��ي، 
ال���ع���ر����س ال���م�������س���رح���ي، رك�����ن ال��ر���س��م 
وال��ت��ل��وي��ن، رك���ن ك��ل��م��ة ل��ل��وط��ن، رك��ن 
واختتمت  ال��ت��وزي��ع��ات  ورك���ن  ال�سيافة 
على  الكلية  لطالبات  بال�سكر  حديثها  
جهودهم وم�ساركتهم في هذه الفعالية 
وطنهم.  اتجاه  لم�ساعرهم  وتعبيرهم 
ال��ع��ام��ة  ال���ع���اق���ات  اإدارة  وخ�����س�����س��ت 
بمركز درا�سة الطالبات في المبنى 326 
المملكة  تناولت م�سيرة  اأركانا متميزة 
م��ن��ذ ال��ت��اأ���س��ي�����س وح��ت��ى وق��ت��ن��ا الحالي 
ف�سا عن اأركان ال�سيافة والبر�سورات 

المختلفة .

منسوبات الجامعة: اليوم الوطني مناسبة مهمة ودعوة 
لتجديد الوالء والعمل على تحقيق تطلعات والة األمر
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ديــن واعـتـــدال
قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها

رؤيـة وطــنـي.. طمـوحـي وأمـــلـــي

تغطية

ريا�س  اأق��ام��ت  ال�����86،  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  بفعاليات  الجامعة  اح��ت��ف��اء  �سمن 
الأطفال بالإ�سكان الجامعي احتفالت بذكرى اليوم الوطني لبادنا الغالية، 
الأع���ام  بحمل  ل��ل��وط��ن  حبهم  ع��ن  ���س��ادق��ة  م�ساعر  م��ن  الأط���ف���ال  بتعبير 
وال�سور والتو�سح ب�سعاره وعبارات تجديد الولء للملك والمملكة وال�ستماع 

لاأنا�سيد الوطنية.
كما تخلل برنامج الحفل قيام كل معلمة بتعريف الأطفال عن هذا اليوم 
المملكة  خريطة  توزيع  ثم  وم��ن  لديهم  الوطنية  ال��روح  وتعزيز  التاريخي 

لتلوينها من قبل الأطفال باللون الأخ�سر. 

رياض األطفال تحتفل 
باليوم الوطني

تغطية :سارة المزيني - شروق السويح -

هديل التركي

اأقامت كلية العلوم الجتماعية حفا بمنا�سبة اليوم الوطني86، ولقاءات 
ترحيبية بع�سوات هيئة التدري�س الجدد.

بداية  في  الأحمدي  م�ساعد  بنت  �سعاد  الدكتورة  الكلية  وكيلة  ورحبت 
من  ع��دد  ف��ي  للجامعة  م��وؤخ��را  ان�سممن  ال��ات��ي  الكلية  بع�سوات  اللقاء 
والتربية  الجتماعية  وال��خ��دم��ة  الج��ت��م��اع  وع��ل��م  النف�س  »ع��ل��م  الأق�����س��ام 

الخا�سة والمناهج وطرق التدري�س«.
تاأتي في وقت  اليوم الوطني للمملكة  ب��اأن ذك��رى  واأك��دت خال كلمتها 
والتقدم  التطور  مظاهر  �سملت  حيث  ع�سورها،  اأزه��ى  في  بادنا  تعي�س 
توليه  ما  بف�سل  ثم  اهلل  بف�سل  والهجر،  والقرى  المدن  كافة  الح�ساري 

مظاهر  وم��ا  ال��م��ب��ارك��ة،  النه�سة  ل��ه��ذه  �سخي  دع��م  م��ن  الحكيمة  قيادتنا 
لوطنهم  �سادقة  تهنئة  اإل  الجامعة  طالبات  بها  يعبر  التي  الح��ت��ف��الت 
دوام  الر�سيدة  ولحكومتنا  للوطن  متمنين  الر�سيدة،  ولقيادتهم  الغالي 

الأمن والأمان. 
وحثت على اأهمية العناية بزرع القيم الوطنية لدى الطالبات، بالإ�سافة 
للجميع  متمنية  جميعا  علينا  للوطن  ح��ق  وه���ذا  المعرفي  الجانب  اإل���ى 

التوفيق وال�سداد.
وتخلل برنامج الفعاليات باليوم الوطني معر�س م�ساحب في منطقة 
والجغرافيا  التاريخ  »ق�سم  فيها  �سارك   325 التعليمي  بالمبنى  البانوراما 
وق�سم  النف�س  علم  وق�سم  الجتماعية  وال��خ��دم��ة  الج��ت��م��اع  علم  وق�سم 
التربية الخا�سة ووحدة التربية العملية، بالإ�سافة اإلى ركن لوكالة الكلية.

منسوبات العلوم االجتماعية يحتفلن باليوم الوطني 

تغطيــة : وفاء الشــلوي - ريم نويف ،أنهــار الخميس 

،ريم الهويمل ،نوف الفياض

خطت من�سوبات الجامعة في مختلف المباني التعليمية 
مئات ر�سائل الحب وولء والتقدير للوطن وقادته وجنوده 
فعاليات  في  الم�ساركة  الأرك���ان  خ��ال  من  وذل��ك  البوا�سل، 
الحتفاء باليوم الوطني86 بمدينة الملك عبداهلل للطالبات 
حيث عبرن ع�سوات هيئة التدري�س والطالبات والموظفات 
وال�سيادي  القيادي  ودوره��ا  بالمملكة  والع��ت��زاز  الفخر  عن 
ال�سعودية  ب��اأن  موؤكدات  ال�سريفين،  الحرمين  خ��ادم  بقيادة 

�ستبقى قبلة المحبين والم�سلمين ومنارة للهدى وال�سام.
ب�سيطة  كلمة  الوطن  اإن  الغامدي،  ري��م  الطالبة  وقالت 
وحروفها قليله ولكنها تحمل معاني عظيمة وكثيرة نعجز 
ع���ن ح�����س��ره��ا، ف��ال�����س��ع��ودي��ة م��ا���س ت��ل��ي��د وح��ا���س��ر م�سيء 
ومفاخر بالمكانة والتميز والتقدم والح�سارة، وهي مهبط 
الوحي واأر�س البطولت، كل التهاني بهذه الذكرى المجيدة 
الموؤزر  بالن�سر  الثغور  على  المرابطين  لإخواننا  ودعواتنا 

اأدام اهلل علينا اأمننا واأماننا وليهناأ الوطن.
واأ�سافت  الأ�ستاذة فوزية الفرحان موظفة بوكالة الإر�ساد 
الأكاديمي بهذه المنا�سبة » ت�سرفت اليوم باأن احتفل بوطني 
في جامعتنا الموقرة ، و زادني �سرفاً و اعتزازاً روؤيتي لولء و 
حب اأخواتي و بناتي الطالبات لهذا الوطن بم�ساركتهن بهذه 

المنا�سبة، مما يدل على ترابط مملكتنا قيادتاً و �سعباً ». 
من جانبه عبرت الطالبة دلل الع�سيمي عن م�ساعرها 
يكبر ل ينتهي وه��ذا عهدا علينا  الوطن حباً  » لهذا  قائلة: 
اأن نعمل لأجل عزته وكبرياءه، يكفي باأن يكون �سعار وطننا 
هذا  نعمة  على  هلل  فالحمد  اهلل،  اإل  اإل��ه  ل  التوحيد  كلمة 

منارة  بادنا  و�ستبقى  نعمة  بها  وكفى  واأب���ًدا  دائ��ًم��ا  الوطن 
الهدى وال�سام لل�سعوب اأجمعين  ».

واأعربت الطالبة �سريفة ال�سلمي من ق�سم ال�سريعة  قائلة 
»اأن لهذا الحتفاء م�ساعره الخا�سة �سائلين المولى اأن يعز 

جنودنا ويرحم �سهدائنا وان يديم نعمة الأمن والأمان.
العاقات  م�سوؤولة  الفريان  لطيفة  الأ���س��ت��اذة  بينت  كما 
ال��ع��ام��ة والإع�����ام ب��ال��ع��م��ادة ب��اأن��ه ي���وم �سعيد ن��ج��دد ال���ولء 
بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  ل��خ��ادم  وال��ط��اع��ة 
مملكتنا  ت��وح��ي��د  ذك���رى  ون�ستعيد  اهلل  حفظه  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الحبيبة على يد الموؤ�س�س رحمه اهلل، وكل عام ووطني رافعاً 
راية التوحيد، خادماً للبيتين، حامياً للحدود، حافظاً للعهود 
الباد  اأن يحفظ هذه  المولى  ون�ساأل  الأم��م.  بين  و�سامخاً 

واأهلها من كل �سر ومكروه ويعيد علينا الأمن والرخاء.
الإداري��ة  والعلوم  القت�ساد  كلية  في  المحا�سرة  واأ�سارت 
الأ�ستاذة منى الفليج اأن الوطن روح وانتماء ي�سمو ويتعاظم 
ب�سمو الكلمة وتفاني العطاء، واأن اليوم الوطني هو منا�سبة 
اإن���ج���ازات ال��وط��ن، وت��ر���س��ي��خ الع���ت���زاز بالنتماء  ل���س��ت��ذك��ار 
ال��ت��دري�����س  واأع���رب���ت ع�سو هيئة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ق��ي��م  وت��ن��م��ي��ة 
ل�سعب  تهنئتها  عن  كحولي  زه��رة  الدكتورة  القت�ساد  ق�سم 
ال�سعودي وللقيادة الر�سيدة بمنا�سبة اليوم الوطني، وتمنت 
الن��ج��ازات  لتحقيق  والمثابرة  التقدم  الوطن  ه��ذا  ل�سابات 

والنجاحات للوطن. 
من جانبها اأو�سحت نورة ال�سبل الم�سرفة الإدارية باإدارة 
الإعام الجامعي، اأن يوم الوطن هو حب تجذر في القلوب 

وولء وانتماء وعز وتمكين لبلد التوحيد وهو يوم ا�ستثنائي 
اإلى  الأ���س��او���س  واأبنائه  العظيم  الموؤ�س�س  ذك��رى  فمن  ج��دا 
بها   قفزت  التي  ال�ساملة  النه�سوية   المملكة  روؤي��ة  تبا�سير 
خطوات  واثقة نحو الم�ستقبل  م�سيدة بالت�سحيات لجنود  
المرابطين على الحدود في �سموخ واعتزاز ودحر  البوا�سل 

لاأعداء.
العامة  العاقات  اإدارة  ممثلة  العقيلي  اأماني  عبرت  كما 
ن��ي��اب��ة عن  »ب��ا���س��م��ي و  ق��ائ��ل��ة  التعليمي  322   ال��م��ب��ن��ى   ف��ي 
جميع من�سوبات لجامعة  اأقدم اأجمل التهاني لمقام �سيدي 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم 
وال�سعب ال�سعودي بمنا�سبة اليوم الوطني  نجدد فيه البيعة 
والولء لملكنا و نعاهد فيه وطننا على الإخا�س و العطاء 
والهمم العالية، ودامت لنا ال�سعودية �سامخة اأبيه رغم غدر 

الخائنين وكيد الكائدين.
كما اأعربت الطالبة �سروق الفراج من كلية القت�ساد عن 
امتنانها لهذا الوطن داعية اهلل اأن يديم اأمنه وا�ستقراره واأن 
يحفظ قائد م�سيرته وولة الأمر وعلماء المملكة ورجالها 

المخل�سين.
واأو�سحت الطالبة العنود العرفج من كلية اللغة العربية 
باأن اليوم الوطني يوم فرح واعتزاز وعر�س جهود هذا البلد 

على الم�ستوى الإقليمي والمحلي
بانتمائها  فخرها  ع��ن  ال��ع��دن��ي  �سمية  الطالبة  وع��ب��رت 
الحميدي  الطالبة خلود  اأبدت  فيما  المعطاء،  الوطن  لهذا 
امتنانها للخدمات التي تقدمها المملكة مجاناً مثل التعليم 
المتقلبة في  القت�سادية  ال��ظ��روف  ه��ذه  ف��ي ظ��ل  وال��ع��اج 

مختلف دول العالم.

منسوبات الجامعة: ستبقى السعودية قبلة المسلمين ومنارة الهدى والسالم
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ديــن واعـتـــدال
قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها

رؤيـة وطــنـي.. طمـوحـي وأمـــلـــي

مقاالت

ف���ي ي���وم ال��ج��م��ع��ة ال��ث��ان��ي وال��ع�����س��ري��ن من 
�سهر ذي الحجة من عام 1437ه��� الموافق 23 
وطننا  ُيكمل  2016م،  للعام  �سبتمبر  �سهر  من 
حماه   – ال�سعودية  العربية  المملكة  الغالي 
اهلل – عامه ال�ساد�س والثمانين منذ توحيده 
على يد جالة المغفور له الملك عبدالعزيز 
ث��راه  اهلل  – طيب  �سعود  اآل  عبدالرحمن  ب��ن 
ورزقنا  بوحدتنا،  اأعزنا  الذي  هلل  – فالحمد 
الأم��ن والأم��ان والتقوى والإي��م��ان.. اإن اليوم 
الوطني، يوم توحيد لهذا الكيان العظيم الذي 
�سجل فيه كل مواطن �سعودي فخره واعتزازه 
الخير  ومجده في وطن تتوا�سل فيه م�سيرة 
الوفاء  معاني  فيه  وتتج�سد  والعطاء  والنماء 
لقادة اأخل�سوا ل�سعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم 
حتى اأ�سبح �سامخاً عالًيا له مكانة كبيرة بين 

الأمم.
المنا�سبة  وه��ذه  الغالية  الذكرى  هذه  ففي 
الكبيرة فاإن الكلمات والمعاني تهرع من ل�ساني 
وف��وؤادي  في خلدي  ي��دور  عما  لتعبِّر  وتت�سارع 
الت�سحيات  من  الأوائ���ل  العظماء  �سطره  عما 
ذهبية  ب�سطور  كتبت  والنجاحات  والمنجزات 
وباقية  خالدة  عظيمة  تاريخية  مجلدات  في 
الع�سر  ه��ذا  اإل��ى  و�سلت  الأج��ي��ال كيف  لترى 
ال�سريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ����ادم  ع�����س��ر  ال��ذه��ب��ي 
اهلل  حفظه   – عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  الملك 
ورعاه – تركت اأثراً كبيراً في القلوب جيًا بعد 
الأر���س  فيها  ارتبطت  مباركة  وع�سور  جيل، 
عن  اأتكلم  وحين  بالحقيقة،  والحلم  بالتاريخ 
لنا  ال��ذي قدم  الوطن  اأتكلم عن  فاإنني  وطني 
ب�سخاء في ظل الوحدة والترابط والتما�سك، 
وال��وف��اء،  الحكمة،  �سمات  م��ن  ف��ي ظ��ل خليط 
ت�سكلت  والت�سامح..  الروؤية،  وبعد  وال�سجاعة، 
من بنية التاريخ ال�سعودي واأفرزت على امتداد 
الحكم  اأدبيات  الأول��ى  البدايات  مراحله ومنذ 
والقيادة، وت�سكلت ف�سولها من ثوابت العقيدة 
ال��را���س��خ��ة وال���ق���ي���ادة ال��ح��ك��ي��م��ة ب��ن��ه��ج ر�سين 
ور�سد م�ستنير، وا�ستقرت دللتها في وجدان 
ال��م��واط��ن ال�����س��ع��ودي ب��الإي��م��ان ب��اهلل �سبحانه 
وتعالى، وقدمته وقائع النتماء في المجتمع 
ال�سعودي على امتداد مراحل تاريخه، نموذجاً 
ال��ر���س��ي��دة عن�سره  ال��ق��ي��ادة  ك��ان��ت  ق��وي  لكيان 
الملك  له  المغفور  دعائمها  اأ�س�س  الأ�سا�سي، 
- طيب  �سعود  اآل  بن عبدالرحمن  عبدالعزيز 
اأب��ن��اوؤه م��ن بعده على نف�س  اهلل ث��راه - و���س��ار 
النهج حاملين ر�سالته ال�سامية ومعاني الدين 
في  الم�سلمين  لق�سايا  وم�ساندين  الحنيف، 
كل مكان، مادين اأيدي الخير، والعون لل�سعوب 

المحتاجة في اأنحاء العالم دونما تمييز.
نقف  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  وط��ن��ي 
اأج���م���ع المملكة  ال��ع��ال��م  ل��ك��ل  ب��ف��خ��ر  ن��ق��ول��ه��ا 
وطن  الخير  وط��ن  وطني  ال�سعودية،  العربية 
ال��م��ح��ب��ة وط����ن ال���ع���زة وال�������س���م���وخ وال���ك���رام���ة 
وتو�سدوا  اأبنائه  من  المخل�سون  عمره  ال��ذي 
بهمة  القادم  الزمن  لي�سكلوا  والأم���ل،  ال�سبر 

ع������ال������ي������ة وق������ل������وب 
اآم�������ن�������ت ب����ال����ت����وك����ل 
ع���ل���ى خ���ال���ق���ه���ا ف��ي 
ت��ح��ق��ي��ق اأح��ام��ه��م 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م ل��ي��ع��م 

ذل��ك اأرج���اء ال��وط��ن.. ه��ذا ال��وط��ن ال���ذي كان 
�� يقدم لنا ب�سخاء،  �� باإذن اهلل  ومازال و�سيبقى 

ويحت�سننا بحنان.
ال���وط���ن ك��ل��م��ة ع��م��ي��ق��ة ال��م��ع��ان��ي م��م��ل��وءة 
الوطن  وال��ت��راث،  والفخر  والأم��ج��اد  بالكنوز 
موطن  وطني..  واعتزاز  بفخر  نقولها  وطني 
الإ�سامي  وال��ت��اري��خ  والمعجزات  الح�سارات 
الأرواح  ف��ي  المخبوء  كنزنا  ال��وط��ن  الكبير، 
التي  و�سم�سنا  ال��ج��ب��ال،  على  الغافي  وغيمنا 
ت�سع بنورها ُطرق م�ستقبلنا المقبل باأمر اهلل.

العربية  المملكة  )روؤي�����ة  اأك����دت  ه��ن��ا  وم���ن 
ول��ي  ول����ي  ال���ت���ي ط��رح��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة 2030( 
محمد  الأم��ي��ر  الملكي  ال�سمو  �ساحب  العهد 
الوحدة  تعزيز  على   �� اهلل  حفظه   �� �سلمان  بن 
والإ�سامية  العربية  القيم  وتر�سخ  الوطنية 
التاريخ  �� على مر  اأر�سنا عرفت  الأ�سيلة. واإن 
التي  التجارية  العريقة وطرقها  �� بح�ساراتها 
مما  ببع�س،  بع�سها  العالم  ح�سارات  ربطت 
تبرز  كما  فريداً.  ثقافياً  وعمقاً  تنوعاً  اأك�سبها 
ال���روؤي���ة ه��وي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة م���ن خ���ال غ��ر���س 
بالتن�سئة  والعناية  الوطنية،  والقيم  المبادئ 
لهذا  المعززة  الأن�سطة  وتنظيم  الجتماعية 

الجانب.
و���س��ت��ع��م��ل ال���روؤي���ة م���ن خ���ال ال��م��وؤ���س�����س��ات 
من  ك��ب��ي��رة  مجموعة  ب��ا���س��ت��ح��داث  التعليمية 
والتطوعية  والجتماعية  الثقافية  الأن�سطة 
وال��ري��ا���س��ي��ة وذل����ك م���ن اأج����ل ت��ر���س��ي��خ القيم 
الإي��ج��اب��ي��ة ف���ي ���س��خ�����س��ي��ات اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��اب 
وال�سلوكيات  وال��م��ه��ارات  المعارف  واإك�سابهم 
الذاتي  ال��وع��ي  م��ن  الكافي  وال��ق��در  الحميدة، 
والجتماعي والثقافي المتين، وبناء �سخ�سية 
وال��م��ث��اب��رة  ال��م��ب��ادرة  ب����روح  تت�سف  م�ستقلة 
والقيادة لبناء جيل واعد يكون داعما وم�ساندا 

لتنمية وطنه.
اأرفع  اأن  اإل  المنا�سبة  هذه  في  ي�سعني  ول 
اأ�سمى اآيات التهاني والتبريكات لمقام �سيدي 
�سلمان  ال��م��ل��ك  ال�سريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ���ادم 
– وول��ي عهده  – حفظه اهلل  بن عبدالعزيز 
الأمين �ساحب ال�سمو الملكي الأمير محمد 
ب��ن ن��اي��ف وول���ي ول���ي ال��ع��ه��د ���س��اح��ب ال�سمو 
الملكي الأمير محمد بن �سلمان – حفظهما 
الجامعة  م��دي��ر  – ول��م��ع��ال��ي  ورع��اه��م��ا  اهلل 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ي��م��ان ب���ن ع���ب���داهلل اأب���ا 
الخيل �� وفقه اهلل �� ، �سائًا اهلل اأن يعيد هذه 
عديدة  اأع���وام���اً  ال�سعيدة  الغالية  المنا�سبة 
واأمانها  باأمنها  ت�سعد  واأزمنة مديدة وبادنا 
وكل  و�سيادتها.  ووحدتها  بمنجزاتها  وتفخُر 

عام والجميع بخير وعافية.

* مشرف تربوي في وكالة المعاهد العلمية

كلنا نفخر بك يا وطن األمجاد

أـ عمر بن محمد العمري *

عظيمة  منا�سبة  الغالي  وطننا  على  تمر 
والنه�سة  وال��ن��م��اء  ال��خ��ي��ر  م��ن��ا���س��ب��ات  م��ن 
الحج  مو�سم  انتهى  اأي���ام  فقبل   ، وال��ع��ط��اء 
باهر،  ن��ج��اح   ، ثمرته  ك��ان��ت  دق��ي��ق  بتنظيم 
وما ذلك اإل ف�سل اهلل تعالى اأوًل ثم بف�سل 
جهود قادة هذا الوطن واأبناءه الكرام ، هذا 
الدور الجليل الذي تطلع به بادنا يفخر 
به كل من يعي�س على هذه الأر���س الطيبة 
اهلل  بكتاب  بتم�سكها  ب��ادن��ا  ام��ت��ازت  كما    .
المطهرة، وهما م�سدر  نبيه  و�سنة  القويم 
اأن  فمنذ   ، الأم��م  بين  عزتها  ومنبع  قوتها 
ق��ام��ت ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة على 
عبد  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد  الملك  موؤ�س�سها  ي��د 
الرحمن اآل �سعود – طيب اهلل ثراه –  وما 
وال��وف��اء تحت حكم  النماء  ت��اه من عهود 
الأبناء البررة من الملوك ، وبادنا توا�سل 
اهلل  ميز  التي  التوحيد  راي��ة  تحت  الم�سير 

بادنا دون �سائر البلدان .
ونعمة  العي�س  برغد  ننعم  ونحن  واليوم 
ال���س��ت��ق��رار ت��ح��ت ق���ي���ادة خ����ادم ال��ح��رم��ي��ن 
 � عبدالعزيز  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين 
حفظه اهلل � ن�ست�سعر قيمة الأ�س�س العظيمة 
نتطلع  ونحن   ، بادنا  عليها  تاأ�س�ست  التي 
اأف�سل  لم�ستقبل  وال��ح��زم  ال��ع��زم  ق��ائ��د  م��ع 
باإذن اهلل ، ن�سير في ركاب قائد ملهم وملك 
خدمة  وغايته  ال�سف  وح��دة  دعوته  حكيم 
الإ�سام والم�سلمين في جميع بقاع العالم 
: )وتعاونوا على  تعالى  انطاقا من قوله 
ال���ب���ر وال���ت���ق���وى ول ت���ع���اون���وا ع��ل��ى الإث����م 

والعدوان (.
اإن المتاأمل لهذا العهد الميمون ي�ساهد 
الكبير  ال�����س��ام��ل��ة وال���دع���م  ال��ن��ه�����س��ة  ه���ذه 
القطاعات  كافة  ت�سهده  وال��ذي  المتوا�سل 
ف����ي ب����ادن����ا، ب���م���ا ف��ي��ه��ا ال���ق�������س���اء ، ال����ذي 
فمن   ، ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  باهتمام  يحظى 

للم�سيرة  تن�سيط 
هذا  في  التعليمية 
ال����ج����ان����ب ال��م��ه��م 
ف����ي ح����ي����اة الأم�����م 
لدعم   ، وال�����س��ع��وب 

ال��ج��ه��ات ال��ق�����س��ائ��ي��ة وت��ط��وي��ر الإج�����راءات 
والأنظمة ، وتقديم كل ما من �ساأنه خدمة 
ه���ذا ل��وط��ن ب��ك��اف��ة اأرج����ائ����ه، وب��م��ا ي��واف��ق 

الكتاب وال�سنة    .
وبهذه المنا�سبة اأدعو جميع المخت�سين 
في  للم�ساركة  طابهم  ليحثوا  والأ�ساتذة، 
والثقافية  والقت�سادية  الوطنية  البرامج 
بناء م�ستقبل  التي ت�سهم في  والجتماعية 
ال��وط��ن ال���زاه���ر وال��م��ت��ط��ور ، خ��ا���س��ة وق��د 
هياأت  الجهات الحكومية والخا�سة الكثير 
من تلك المنا�سط والفعاليات التي تن�سجم 
مع الروؤية الواعدة، روؤية المملكة العربية 
ال�سعودية 2030 والتي انطلقت برعاية من 
كريمة من لدن خادم الحرمين ال�سريفين 

يحفظه اهلل.
كما يطيب لي با�سمي ونيابة عن زمائي 
بجامعة  للق�ساء  العالي  المعهد  من�سوبي 
الإم�����ام محمد ب��ن ���س��ع��ود الإ���س��ام��ي��ة من 
اأع�����س��اء هيئة ت��دري�����س واإداري���ي���ن وط��اب 
ال�سريفين  الحرمين  خ���ادم  �سيدي  تهنئة 
�سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان  ال��م��ل��ك 
الملكي  ال�سمو  �ساحب  ع��ه��ده  ول��ي  و�سمو 
الأمير محمد بن نايف اآل �سعود و�سمو ولي 
الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ول��ي 
هذه  بمنا�سبة  �سعود  اآل  �سلمان  بن  محمد 
، وك��ذل��ك  ال��غ��ال��ي��ة علينا ج��م��ي��ع��اً  ال���ذك���رى 
ن��ب��ارك لأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ه��ذه المنا�سبة 
العزيزة  .واأ�ساأله تعالى دوام الأمن والأمان 
لبادنا الغالية ولجميع باد الم�سلمين.         
       * عميد المعهد العالي للقضاء

تاريخ وطن.. وذكرى غالية

 د. عبد اهلل بن عبد الرحمن التريكي                                                                                 

يعلن  الموضح اسمائهم عن فقدان 
بطاقة األمــن الخاصة بدخول المواقف، 
وعلى من يجدها تســليمها الى وحدة 

األمن والسالمة: 

- محمد سعود محمد آل طالب.

- عبدالرحمن بن ناصر محمد الخريف. 

- تركي بن مقعد العصيمي. 

- مصعب بن عبدالمحسن الماز.

- أحمد بن محمد عبداهلل هزازي.

- شريف محمد عبدالواحد.

- غسان بن عبداهلل الصنيتان.

- يحيى بن محمد القحطاني.

- محمد بن فهد الجروان.

- صالح بن محمد الحميضي.

- راشد بن غايب الرشيدي.

- حمد بن عبداهلل اللحيدان.

- مساعد بن فهد العبدان.

- ناصر بن ضيف اهلل الحربي.

- فهد بن عبداهلل السهلي.

- زيد بن عبدالعزيز الشثري.

- عبداهلل بن عبدالعزيز التميم.

- ابراهيم بن علي حكمي.

- أيمن بن محمد السويكت.

إعالن مفقودات



�لأحد 8 محرم 1438هـ - �لمو�فق 9 �أكتوبر 2016م
مرآة الجامعة�ل�سنة )36( �لعدد )702( معاهد الخارج12

بمناسبة اليوم الوطني 

معهد إندونيسيا يشارك في احتفالية السفارة السعودية

اإندوني�سيا  ف��ي  للجامعة  التابع  والعربية  الإ�سامية  العلوم  معهد  ���س��ارك 
الحتفال الذي اأقامته �سفارة خادم الحرمين ال�سريفين بجمهورية اإندوني�سيا، 
والذي اأقيم تحت رعاية �سعادة القائم باأعمال ال�سفارة لدى جمهورية اإندوني�سيا 
في  للمملكة  الوطني  اليوم  ذكرى  بمنا�سبة  الخنيني  �سعود  بن  في�سل  الأ�ستاذ 
مدنيين  من  الإندوني�سيين  الم�سوؤولين  من  عدد  وبح�سور  جاكرتا،  العا�سمة 
وع�سكريين وعدد من ال�سفراء وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية المعتمدين لدى 

اإندوني�سيا من الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
المملكة  ثقافة  م��ن  مختلفة  واأ���س��ك��ال  ج��وان��ب  �سم  بجناح  المعهد  و���س��ارك 
وت��راث��ه��ا الأ���س��ي��ل، وت��ق��دم م��دي��ر المعهد ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن محمد ال��ده��ام 
ال��ع��دي��د من  ب��ت��وزي��ع  ال��ج��ن��اح  ال��م�����س��رف��ون ع��ل��ى  ال��ج��ن��اح، وق���ام  م�ستقبلي زوار 
اإ�سدارات المعهد التي اأعدت خ�سي�ساً لهذه المنا�سبة الوطنية، كما تم توزيع 
الهدايا التذكارية للزوار، وا�ستعرا�س فلم وثائقي عن المعهد واأبرز ما يقدمه 

للمجتمع الإندوني�سي.
البعثات  وروؤ���س��اء  �سفراء  من  ع��دداً  الذين مثلوا  ال���زوار  اأع��رب  من جانبهم، 
الدبلوما�سية واأعيان المجتمع الإندوني�سي من اأكاديميين ومثقفين واإعاميين 
العربية  للمملكة  تهنئتهم  وقدموا  �ساهدوه،  بما  اإعجابهم  عن  اأعمال  ورج��ال 
الأمن  دوام  و�سعباً  قيادة  للمملكة  متمنيين  الغالية،  المنا�سبة  بهذه  ال�سعودية 

والأمان وال�ستقرار.

ان����ط����اق����اً م��ن 
م�����ب�����داأ ال���ت���ط���وي���ر 
ال������ذي  الإداري 
ت��ن��ت��ه��ج��ه وح����دات 
ال���������ج���������ام���������ع���������ة، 
وا��������س�������ت�������ج�������اب�������ة 
ل��ت��ط��ل��ع��ات م��ع��ال��ي 
م����دي����ر ال��ج��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
�������س������ل������ي������م������ان ب����ن 
الخيل  اأبا  عبداهلل 

الدولي  والتوا�سل  المعرفي  للتبادل  الجامعة  ووكيل 
العلم، وتوجيها بالعمل على  الدكتور محمد بن �سعيد 

الرقي بعمل العمادة والمعاهد في الخارج .
 اأق��ام��ت ع��م��ادة ���س��وؤون ال��م��ع��اه��د ف��ي ال��خ��ارج ور���س��ة 
برعاية   ،) العمادة  ف��ي  العمل  تطوير   ( بعنوان:  عمل 
بن  عبداهلل  الدكتور  الخارج  في  المعاهد  �سوؤون  عميد 
ح�سي�س ال�سلمي، وقدم الور�سة الدكتور تركي بن عبد 
 ، والجودة  للتطوير  العمادة  وكيل  المحيميد  الرحمن 

بقاعة الجتماعات بالعمادة .
الدكتور  الخارج  في  المعاهد  �سوؤون  عميد  واأو���س��ح 
الهادفة  العمادة  خطة  اإط��ار  في  اأن��ه  ال�سلمي،  عبداهلل 

اإلى تطوير وتدريب وتوعية من�سوبيها، فاإن تنفيذ هذه 
الور�سة التدريبية ياأتي انطاقاً من تطلعات الجامعة 
نحو الم�ساهمة الفاعلة في تحقيق روؤية المملكة 2030 
من خال الإ�سهام في اإعداد من�سوبي الجامعة ليكونوا 
نواة للكفاءات العلمية والقيادية المتميزة على م�ستوى 
الجامعة والوطن، وجاءت تلبية للحاجات الملحة التي 
نعي�سها خال هذه الأيام والتو�سع الكبير الذي �سهدته 
العمادة موؤخراً في فتح فروع جديدة للمعاهد في عدد 
م��ن دول ال��ع��ال��م،  وح��ر���س��اً م��ن ال��ع��م��ادة ع��ل��ى تعريف 
الجامعة  وح����دات  ت��ج��اه  ���س��واء  ب��واج��ب��ات��ه��م  من�سوبيها 
والوطن. وفي ختام الور�سة فتح باب الحوار والنقا�س، 

كما تمت الإجابة عن جميع الت�ساوؤلت.

جولة تفقدية مع بدء الدراسة في
معهد إندونيسيا

ق���ام م��دي��ر م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم الإ���س��ام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ف���ي ج��م��ه��وري��ة 
على  تفقدية  بجولة  ال��ده��ام،  محمد  ب��ن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  اإندوني�سيا 
الدرا�سة  المعهد، واطماأن على �سير  الدرا�سية والأق�سام في  الف�سول 
مع بدء الف�سل الدرا�سي الثاني للعام الجامعي 1438/1437ه� ، وتجول 
في عدد من الف�سول الدرا�سية والأق�سام ووحدات المعهد، والوقوف 

على ا�ستعدادات المعهد مع بدء الف�سل الدرا�سي الجديد . 
واأك�����د ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال���ده���ام خ���ال ال��ج��ول��ة اأن ال��م��ع��ه��د اأك��م��ل 

ج���م���ي���ع ا�����س����ت����ع����دادات����ه ل��ب��دء 
ال��ف�����س��ل ال����درا�����س����ي، واط���ل���ع 
ع���ل���ى اآل�����ي�����ة ان����ت����ظ����ام ج��م��ي��ع 
ال�����ط�����اب وال����ط����ال����ب����ات ف��ي 
وخا�سة  ال��درا���س��ي��ة  ف�سولهم 
ال���م�������س���ت���ج���دي���ن م���ن���ه���م، ك��م��ا 
اأع�ساء  م��ن  �سرح  اإل��ى  ا�ستمع 
والمدر�سين  التدري�س  هيئة 
ف����ي ال���م���ع���ه���د ال����ذي����ن اأب������دوا 
����س���ع���ادت���ه���م ور������س�����اه�����م ع��ن 

ال�سيفية  الإج�����ازة  خ���ال  ت��م��ت  ال��ت��ي  ال�سيانة  واأع���م���ال  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ا�ستعدادا ال�ستقبال الف�سل الدرا�سي االأول بجد ون�ساط، كما لوحظ 
ارتفاع ن�سبة ح�سور الطاب والطالبات من اأول يوم درا�سي وتقلُّ�س 
خ��ادم  لمقام  وتقديره  �سكره  ال��ده��ام  المدر�سية.ورفع  الغياب  ن�سبة 
ولي عهده  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين 

الأمين و�سمو ولي ولي العهد–حفظهم اهلل- على رعايتهم وعنايتهم 
المعمورة  الأقطار  في  والعربية  الإ�سامية  العلوم  ن�سر  في  الكبيرة 
وخا�سة في جمهورية اإندوني�سيا ال�سقيقة من خال المعاهد التابعة 
مدير  لمعالي  �سكره  رف��ع  كما  اإندوني�سيا،  جمهورية  ف��ي  للجامعة 
ول�سعادة  الخيل  اأب��ا  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سليمان  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  الجامعة 
عميد  ول�سعادة  الدولي  والتوا�سل  المعرفي  للتبادل  الجامعة  وكيل 
�سوؤون المعاهد في الخارج على دعمهم وحر�سهم في كل ما من �ساأنه 
وال�سكر  المعهد،  وتقدم  رفعة 
في  العاملين  لكافة  مو�سول 
الجهود  على  واأث��ن��ى  المعهد، 
ال���ك���ب���ي���رة ال����ت����ي ب����ذل����ت م��ن 
الجميع، �سائًا المولى العلي 
القدير اأن يكلل جهود الجميع 
اأفاد  كما  والنجاح.   بالتوفيق 
ك��اف��ة  ا���س��ت��ك��م��ل  ال��م��ع��ه��د  اأن 
الإج��راءات لنطاق الدرا�سة 
في المعاهد الثاثة الجديدة 
»م��ي��دان«  و�سومطرة  »�سوبايا«  الغربية  ج��اوه  مقاطعة  م��ن:  ك��ل  ف��ي 

و�ساوي�سي »مك�سار« .
التعليمية  البيئة  توفير  من  للتاأكد  المعهد،  مدير  جولة  وت��اأت��ي 
النهو�س  على  ت�ساعد  والتي  والطالبات  الطاب  لأبنائه  المنا�سبة 

بالعملية التربوية والتعليمية لخدمة المجتمع الم�سيف لها .

عمادة شؤون المعاهد في الخارج 
تقيم ورشة حول تطوير عملها 

معهد طوكيو يشارك في احتفاالت سفارة خادم الحرمين باليوم الوطني 
����س���ارك ال��م��ع��ه��د ال��ع��رب��ي الإ���س��ام��ي 
التابع للجامعة في اليابان في فعاليات 
اح����ت����ف����الت ����س���ف���ارة خ�������ادم ال��ح��رم��ي��ن 
فعاليات  في  معها  والتعاون  ال�سريفين 
الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 86، وج��رت 
»ب��ال���س«  ف��ن��دق  مرا�سيم الح��ت��ف��ال ف��ي 
ب��م��دي��ن��ة ط��وك��ي��و ال��ع��ا���س��م��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة، 
وك����ان ف����ي  ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ي��وف �سفير 
خ����ادم ال��ح��رم��ي��ن ال�����س��ري��ف��ي��ن الأ���س��ت��اذ 
اأح��م��د ال���ب���راك و����س���ارك ع���دد كبير من 
ل��ل��دول  الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  اأع�����س��اء 
ال�سديقة  وال��دول  والإ�سامية  العربية 
ال��م��ع��ت��م��دة ل����دى ال���ي���اب���ان، وي��ت��ق��دم��ه��م 
ال�سيد تارو كونو وزير الإ�ساح الإداري 
واإدارة الكوارث وكذلك كبار الم�سوؤولين 
اليابانية  ال�سركات  ومديرو  اليابانيين 

ال���ت���ي ل���ه���ا ع����اق����ات ع���م���ل وط����ي����دة م��ع 
المملكة. 

قامت  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات  اأه���م  وم���ن 
يو�سيهيرو  ال�سيد  الح��ت��ف��ال  بت�سريف 
���س��رك��ات  م��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����س  �سيغيهي�سي 
هيروما�سا  وال�سيد  اليابانية،   JGC
ي���ون���ي���ك���ورا ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ل�����س��رك��ة 
�سوموموتو للكيماويات، ورئي�س جمعية 
وال�سيد  اليابانية،  ال�سعودية  ال�سداقة 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  ك��ي��م��ورا  يا�سو�سي 
اإ�سافًة  القاب�س،  اليابانية    JX �سركة 
ال�سيد  اإل��ى  عمدة مدينة �سوفو طوكيو 
الرئي�س  وم��ع��ال��ي  ن��اق��ات��وم��و،  يو�سيكي 
لل�سامة  القومية  للمفو�سية  ال�سابق 

العامة. 
واح���ت���وى ال��ج��ن��اح ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

الوطني  ب��ال��ي��وم  الخا�سة  المطبوعات 
86 بالإ�سافة اإلى الإ�سدارات التعريفية 
ب��ال��م��ع��ه��د م����ن ال�������س���ج���ات وال����ن����دوات 
التعليمية،  ال��م��ن��اه��ج  وك��ت��ب  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
وبرامجه  المعهد  باأن�سطة  وال��ن�����س��رات 

ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���ي���اب���ان���ي���ة ب��غ��ر���س 
العر�س وبع�سها للتوزيع والإهداء، وقد 
حظي الجناح باهتمام من قبل الح�سور  
اإ���س��دارات،  واإق��ب��ال علي ما يحتويه من 
واإج���اب���ات  تف�سيلياً  ���س��رح��اً  ت��ل��ق��وا  ك��م��ا 

من�سوبي  ِقبِل  من  اأ�سئلتهم  عن  �سافية 
ه��ذه  ف��ي  الم�ساركين  وط��اب��ه  المعهد 
التي  المطبوعات  عر�س  وتم  المنا�سبة 
اأُر����س���ل���ت م���ن ال��ج��ام��ع��ة وت��وزي��ع��ه��ا على 
روؤي��ة  تتناول  مطبوعات  وه��ي  الزائرين 
الجناح  و���س��م   ، ال��وط��ن��ي  وال��ي��وم   2030
اأي�سا خيمة عربية تراثية فيها كثير من 
التراثية  ال��م��واد  م��ن  المعهد  مقتنيات 
وال���ث���ق���اف���ي���ة ال���م���ت���ن���وع���ة، اإ����س���اف���ة اإل����ى 
المعهد  ف��ي  ال��دائ��م  الثقافي  المعر�س 
الخيمة  ه��ذه  وق��د حظيت  )ال��م��ت��ح��ف(، 
وما ت�سمنته من عنا�سر ثقافية وتراثية 
المملكة  مناطق  تمثل  �سعودية  عربية 
وجل�سة  المختلفة؛  ال�سعودية  العربية 
وج��ذب  المدعوين  اهتمام  نالت  عربية 
اليابانيين  الم�سوؤولين  انتباههم خا�سًة 

واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي من الدول 
وقد  وال�سديقة،  والإ���س��ام��ي��ة  العربية 
ع���ب���روا ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م ب��ال��ت��ع��رف على 
وما  ال�����س��ع��ودي  ال��ع��رب��ي  الثقافي  الإرث 
ت���ح���وي���ه ال��خ��ي��م��ة م����ن م��ق��ت��ن��ي��ات ت��ق��ف 
الغني  واإرثها  المملكة  تاريخ  دليًا على 
فلم  عر�س  ت��م  كما  وال��ع��ل��وم،  بالمعارف 
اإنجازات  عن  يتحدث  بالمملكة  تعريفي 
اإل���ى  اإ���س��اف��ة  وروؤي�����ة 2030،   ، ال��م��م��ل��ك��ة 
التقدم  اأوج��ه  تعك�س  فوتوغرافية  �سور 
وال��ت��ط��ور وال��م��واك��ب��ة ف��ي ب��ل��دن��ا العزيز 
، واخ���ت���ي���ار وت��ج��ه��ي��ز ب��ع�����س ال�����س��ج��ات 
والكتيبات  والق�س�س  والندوات  العلمية 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��ال��م��ع��ه��د وال��م��ط��وي��ات من 
واليابانية  العربية  باللغة  المطبوعات 

لعر�سها وتوزيعها على الزوار.
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 على هامش زيارة ولي ولي العهد لطوكيو

المعهد العربي اإلسالمي يحتضن اللقاء المفتوح 
اإلعالمي السعودي والياباني

ولي  ول��ي  الملكي  ال�سمو  �ساحب  زي���ارة  هام�س  على 
النائب  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  محمد  الأم��ي��ر  العهد 
اليابان،  اإلى  الدفاع  ال��وزراء وزير  الثاني لرئي�س مجل�س 
والأكاديميين  الإعامية  ال��وف��ود  بين  مفتوح  لقاء  ُعقد 
المعهد  رح��اب  ف��ي  وال��ي��اب��ان��ي،  ال�سعودي  الجانبين  بين 
العربي الإ�سامي في طوكيو، وتقدم الوفد من الجانب 
�سحيفة  تحرير  رئي�س  المالك  خالد  الأ�ستاذ  ال�سعودي 
ال�سحفيين  هيئة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  ون��ائ��ب  الجزيرة 
ال�سحف  وروؤ����س���اء  الإع��ام��ي��ي��ن  م��ن  وع���دد  ال�سعوديين 

الإلكترونية.
و�سارك من الجانب الياباني لفيف من ال�سفراء وكبار 
المهتمين  الأكاديميين  والباحثين  والإعاميين  الكتاب 
بال�ساأن ال�سعودي والعربي بالن�سمام للفعالية، يتراأ�سهم 
الأ�ستاذ كونيوؤو كتاكورا ال�سفير ال�سابق في م�سر والعراق 

والإمارات.
العربي  المعهد  م��دي��ر  العميم  نا�سر  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
ال�سعودي، موؤكداً  العهد  كلمة ترحيبة محتفًيا ولي ولي 
الم�ستمرة  ل��ل��ع��اق��ات  ت��ت��وي��ًج��ا  ج����اءت  ال���زي���ارة  ه���ذه  اأن 
تبنت  المملكة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار  البلدين،  بين  والمتميزة 
برامج  بينها  من  وا�سعة  خطًطا  ت�سمل  التي   2030 روؤي��ة 
اقت�ساد  تحقيق  ت�ستهدف  تنموية  واجتماعية  اقت�سادية 

مزدهر وتنمية م�ستدامة.
واأ�ساف: اإن هذه الزيارة الكريمة تعد حدثا اقت�ساديا 
اأ�سبحت مدار  مهما يتنا�سب مع حجم هذه الروؤية التي 
على  ���س��واء  القت�ساديين  المراقبين  م��ن  كثير  اه��ت��م��ام 

الم�ستوى المحلي اأو العالمي.
�سكره  العميم خال�س  الدكتور  وفي ختام كلمته، وجه 
للح�سور لم�ساركتهم في هذا اللقاء، مو�سحا اأن المعهد 
ي�سهم في تعزيز العاقات بين البلدين، خا�سة في بعدها 
لغة  بو�سفها  عظيمة،  مكانة  من  العربية  للغة  الثقافي 
العربية  للثقافة  الحاوي  الوعاء  وكونها  الكريم  القراآن 
الإ���س��ام��ي��ة، اإذ تهتم ال��ح��ك��وم��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت��ح��ت ق��ي��ادة 
بن عبدالعزيز  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم 
لغير  العربية  اللغة  بتعليم  خ��ط��اه-  و���س��دد  اهلل  -حفظه 
اللغة  لن�سر  مهًدا  المعهد  ه��ذا  ك��ان  وق��د  بها،  الناطقين 
من  كبيرة  نخبة  ل�سمه  ن��ظ��ًرا  اليابانيين  بين  العربية 
ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����س  ف���ي  المتخ�س�سين  ال����س���ات���ذه 
للناطقين بغيرها واإبرامه اتفاقيات متعددة مع جامعات 
وا�سيدا  وجامعة  طوكيو  جامعة  مثل  اليابان  في  عريقة 
وجامعة طوكاي لتدري�س اللغه العربية فيها عبر اأ�ساتذة 
الجامعة  مدير  معالي  من  وبتوجيه  ومناهجه،  المعهد 

وانطاقا من م�سوؤولية المعهد الجتماعية يقيم المعهد 
والثقافة  العربية  اللغة  دورات متعددة في مهارات  ا  اأي�سً
العربية والإ�سامية في اأوقات الإجازات التي تجد اإقباًل 

كبًيرا من طاب المعهد ومن الجامعات. 
اأووب���ا  ت��وم��وؤو  المعهد  ت��ق��دم ممثل ط���اب  ذل���ك  ب��ع��د 
عن  م��ع��ب��ًرا  ال��ع��رب��ي  ال�سعر  م��ن  �سعرية  ق�سيده  ب��ق��راءة 
ع�سقه للغة العربية ونطقه لها بل�سان �سليم، وتم عر�س 
وكيفية  واأن�سطته  بالمعهد  للتعريف  تليفزيونية  م��ادة 
انطاقه في مهمته التي خولت له بتعليم اللغة وتقريب 

الثقافة العربية لفكر اليابانيين.
ف��ي م�سر  ال�����س��اب��ق  ال�سفير  ك��ات��اك��ورا  ك��ون��ي��وؤو  وع��ب��ر 
وال���ع���راق والإم������ارات ع��ن ف��رح��ه ال�����س��دي��د ل�����س��دور خطة 
اأبريل   25 انطاقها في  لها منذ  2030« ومتابعته  »روؤي��ة 
منذ  المملكة  في  اإقامته  تجربة  عن  وتحدث  الما�سي، 
ال��ت��ي كانت  ب��رف��ق��ة زوج��ت��ه  ع���ام 1968 وح��ت��ى ع���ام 1971 
اإذ  -اآن��ذاك-  التطوير الجتماعي  باحثة في مركز  تعمل 
بعد  فيما  اأثمرت  التي  ال�سعودية  بالثقافة  كاهما  اهتم 
بتاأ�سي�س موؤ�س�سة الدرا�سات الإ�سامية في القرن الحادي 
دعم  في  المملكة  جهود  اإلى  م�سيرا  بطوكيو،  والع�سرين 
اإلى  متطلًعا  والإع��ام��ي  والثقافي  الأكاديمي  التوا�سل 
المزيد من النفتاح لتعزيز العاقات ال�سعودية اليابانية.

�سحيفة  تحرير  رئي�س  المالك  خالد  الأ�ستاذ  واأل��ق��ى 
الم�ساحب  الإع��ام��ي  ال��وف��د  ع��ن  نيابة  كلمة  ال��ج��زي��رة 
اأعرب فيها عن امتنانه لدعوة المعهد  لولي ولي العهد، 
الم�سلمين  ودف�����ع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��ت��ع��ل��ي��م  واه��ت��م��ام��ه 
لتعميق  بها  اأن���زل  التي  باللغة  ال��ق��راآن  لفهم  اليابانيين 
القيم والمفاهيم الإ�سامية النبيلة لديهم دون الحاجة 
اإلى لغة و�سيطة، مندًدا بالأحداث الإرهابية التي تحدث 

با�سم الإ�سام. 
وت��ن��اول م��و���س��وع زي���ارة ول��ي ول��ي العهد ال���ذي يعتبر 
الإع�����ان ال��ر���س��م��ي ع��ن »خ��ط��ة ال��ت��ح��ول 2020« و«روؤي����ة 
2030«، حيث تعنى حكومة المملكة باجتذاب ال�ستثمارات 
العاقات  م��ن  متين  ج�سر  وعمل  القت�سادي  لانفتاح 
ومنها  الكبرى  ال�سناعية  ال���دول  وبين  بينها  التنموية 
الإ�سامي  العربي  المعهد  دور  باأهمية  واأف���اد  ال��ي��اب��ان. 
لأنه بن�سره للغة العربية �سيكون عن�سًرا يخدم ال�سراكة 
البلدين،  بين  الم�ستقبلية  الخطط  اإن��ج��اح  ف��ي  وي�سهم 
وتطلع  اليابانيين  تعليم  ف��ي  المعهد  تميز  على  مثنيا 
للمزيد من الزيارات لليابان لتقوية وتعزيز �سبل التعاون 

وتكوين عاقة تكاملية بين البلدين.
�سيغيرو  الأ�ستاذ  تقدم  المفتوح  النقا�س  انعقاد  وقبل 

وزارة  وم�����س��ت�����س��ار  المملكة  ف��ي  ال�����س��اب��ق  ال�سفير  اإي���ن���دو 
فيها  اأو���س��ح  كلمة  باإلقاء  الخليجية  لل�سوؤون  الخارجية 
الملكي  ال�سمو  �ساحب  زي���ارة  بها  اأت���ت  ال��ت��ي  الإن���ج���ازات 
الأمير محمد بن �سلمان لليابان، اإذ تم تبادل 7 مذكرات 
وت��م عقد   »2030 »روؤي���ة  تحقيق  يتطلبه  م��ا  ح��ول  تفاهم 
المنتدى  ف��ي  الجانبين  ب��ي��ن  اأخ����رى  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   11
التجاري الذي ح�سره اأكثر من 460 �سخ�سا من الجانب 
الياباني فقط، واأدلى في كلمته باأنه تم تعريف ال�سعودية 
العربي  ال��ع��ال��م  اأن��ه��ا قلب  »روؤي����ة 2030« على  م��ن خ��ال 
لثاث  وملتقى  ال�ستثمار  بيت  ا  اأي�سً واأنها  والإ�سامي 
قارات قارة اآ�سيا واإفريقيا واأوروبا التي يمكن من خالها 
م��د الأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة م��ن اأق�����س��ى ال��غ��رب ح��ي��ث تقع 

المملكة اإلى اأق�سى ال�سرق حيث توجد اليابان. 
ت��ق��دي��م��ه للمملكة خ��ال  ي��م��ك��ن  ل��م��ا  اإي���ن���دو  وت��ط��ل��ع 
ال��ذي   2030 ل��روؤي��ة  التعاون  لمجموعة  الأول  الجتماع 
�سيعقد في اأكتوبر. وذكر اأنه قبل اأيام �سنحت له فر�سة 
ت��داول طرح مو�سوعات  المعهد وتم  التحدث مع مدير 
ثقافية، وقد اتفقا على اأن الثقافة هي المحور الأ�سا�سي 
في  متمثلة  المختلفة  ال�سعوب  بين  التوا�سل  لتعزيز 

اللغة وال�سعر والأدب والآثار والمتاحف ونحو ذلك.
وف���ي ال��ن��ق��ا���س ال��م��ف��ت��وح ت��ح��دث��ت ال��دك��ت��ورة ك��ازوك��و 
للمملكة  الأول��ى  زيارتها  في  ذكرياتها  عن  �سيوؤوجيري 
الملك  جالة  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  قابلت  حيث 
وكانت  عاًما   35 منذ  للريا�س  اأميًرا  كان  عندما  �سلمان 
الحالية  الإم��ب��راط��ورة  راف��ق��ت  ال��ت��ي  المترجمة  وقتها 
م��ن قبل  بها  الترحيب  ع��ن ح��ف��اوة  دائ��ًم��ا  ال��ت��ي تتحدث 
ن�ساء المملكة حين تلقاها، كما �سرحت باأنه تم دعوتها 
العالم  راب��ط��ة  برعاية  عقد  لموؤتمر  الما�سي  ال��ع��ام  ف��ي 
الإ�سامي وتحدثت فيه عن اأهمية تعليم اللغة العربية 
والتعريف بالإ�سام وهي المهمة التي يقوم بها المعهد 

العربي الإ�سامي في طوكيو.
اأ���س��ت��اذ دول الخليج  وق���ام ال��دك��ت��ور ���س��ادا���س��ي ف��وك��ودا 
بمعهد درا�سات التنمية القت�سادية ب�سكر جامعة الإمام 
باحًثا  ك��ان  حينما  فيها  الدرا�سة  فر�سة  له  اأتاحت  التي 
�ساًبا، فقد كان من القائل الذين اغتنموا فر�سة درا�سة 

القت�ساد بالمملكة. 
وذك���ر اأن���ه ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ل��م يكن ه��ن��اك اأي طالب 
يقرب  م��ا  هناك  الآن  ولكن  ال��ي��اب��ان  ف��ي  ي��در���س  �سعودي 
من 600 طالب يدر�سون اأحدث التقنيات، فهوؤلء ال�سباب 
لأنهم  وال��ي��اب��ان  ال�سعودية  بين  يربط  ج�سًرا  �سيمثلون 
نهلوا ما يمكنهم من فهم الثقافتين واأ�سبحوا على قدر 

عال من العلم والمهارة التي تجعلهم ينه�سون بالمملكة 
في ظل روؤية 2030.

ق�سم  ورئي�س  اأ�ستاذ  النحا�س  اإبراهيم  الدكتور  وعبر 
�سعادته  عن  �سعود  الملك  جامعة  في  ال�سيا�سية  العلوم 
على  ال��م��ث��م��رة  الفعالية  ه���ذه  لح�سور  المعهد  ب��دع��وة 
خ��ل��ف��ي��ة ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة ب��ي��ن ال��ي��اب��ان 
وال�سعودية، وتناول مو�سوع زيارة �ساحب ال�سمو الملكي 
ال�سراكة  دع��م  على  تعمل  تاريخية  زي��ارة  اأنها  ذك��ر  التي 
العام وجميع  ال��راأي  باهتمام  فقد حظيت  البلدين،  بين 
كا  ف��ي  التليفزيونية  وال��ق��ن��وات  وال��م��ج��ات  ال�سحف 
الباحثين  من  اثنين  للقاء  �سعادته  عن  معربا  البلدين، 
مما  ال��م��وق��رة  جامعته  ف��ي  التقاهم  ال��ذي��ن  اليابانيين 
يوؤكد على عمق التوا�سل والتبادل العلمي والثقافي بين 

البلدين. 
مائينيت�سي  ج���ري���دة  ت��ح��ري��ر  ل��ج��ن��ة  ع�����س��و  وت���ح���دث 
»ال��ع��رب«  مجلة  ع��ن  فو�سي  هيرو�سي  الأ���س��ت��اذ  اليابانية 
باللغة  مكتوبة  �سفحات  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي  ال��ت��ي  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
التي  تجربته  ف��ي  معه  الح�سور  اأ���س��رك  وق��د  ال��ع��رب��ي��ة، 
يعمل في منطقة  ك��ان  اإذ  الخليج،  ح��رب  اأث��ن��اء  عا�سرها 
تعلو  التي  ال�سورايخ  من  م�ستهدفة  كانت  التي  الخبر 
ال��رع��ب م��ن قلبه ولكن  ي���وم، ح��ي��ث تمكن  ���س��م��اءه��ا ك��ل 
ال�سعوديين قابلوه بالحفاوة والكرم مما جعله ين�سى ما 

عا�سره من خوف وهلع في ذلك الوقت. 
��ا اأن���ه تلقى ات�����س��اًل ه��ات��ف��ًي��ا م��ن محافظ  وذك���ر اأي�����سً
طوكيو ال�سيدة كوئيكي يوريكو خريجة جامعة القاهرة 
والمهتمة بال�ساأن العربي على خلفية هذه الزيارة، وذلك 
»ال��ع��رب«،  لمجلة  ال�سابقة  التحرير  رئي�سة  باعتبارها 
العربية  اللغة  ا�ستخدام  بزيادة  يهتم  اأن  وقد طلبت منه 
في  العربية  باللغة  للكتابة  للترويج  الفر�سة  وا�ستغال 
ن�سر  اإل��ى  ب��دوره  ودع��ا  اليابانيين،  بين  ون�سرها  المجلة 
ال�سحف  ف��ي  ال��ك��ت��اب��ة  ح��رك��ة  وتن�سيط  ال��ع��رب��ي  ال�����راأي 

والمجات اليابانية لدعم التوا�سل بين الطرفين.
ودعت الدكتورة ناميئي ت�سوجيغامي المتخ�س�سة في 
ق�سايا المراأة في الخليج والعالم العربي بجامعة طوكيو 
الم�ستقبلية  ال��روؤي��ة  ف��ي  العربية  ال��م��راأة  دور  دع��م  اإل���ى 
اأج��ن��دة  ي��م��ث��ل  ال���م���راأة  ن�����س��اط  اأن  الع��ت��ب��اره��ا  للمملكة 
�سيا�سية مهمة تجمعها نقاط ثقافية واجتماعية في كال 
تعليمية  دورات  المعهد  تقديم  على  واأثنت  المجتمعين، 
مما  اأ�سبوع  كل  مرة  جامعتها  في  العربية  للغة  مجانية 
ال�سرق  ب�سوؤون  المهتمين  الطاب  زي��ادة عدد  في  اأ�سهم 

الأو�سط عامة وال�سعودية خا�سة.

المالك : المعهد يهتم بتعليم اللغة العربية لتعميق القيم اإلسالمية للمسلمين اليابانيين
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الطالبات  تفويج  ل�سالت  الجنوبي  المبنى  ت�سغيل  ب��داأ 
للطالبات  اهلل  عبد  الملك  بمدينة  الأم��ور  اأولياء  ومواقف 
جميع  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد   ،)325  ،322  ،321  ( المباني  ف��ي 

الأعمال الإن�سائية للمباني وخدماتها الأ�سا�سية. 
الأدوار  م��ت��ع��ددي  مبنيين  ال��ط��ال��ب��ات  م��دي��ن��ة  وت�����س��م��ل   
اأحدهما  الأم��ور  اأولياء  ومواقف  الطالبات  تفويج  ل�سالت 
ال��ن��اح��ي��ة ال�سمالية،  ال��ج��ن��وب��ي��ة والآخ�����ر ف��ي  ال��ن��اح��ي��ة  ف��ي 
ويحوي كل مبنى 27 �سالة بواقع 9 �سالت لكل دور، وتتوزع 
في كل دور مواقف ل�سيارات اأولياء الأمور لخدمة الطالبات 

عند الح�سور والن�سراف.
العمل  اإتقان  �سرورة  على  الجامعة  مدير  معالي  واأك��د 
حتى في اأدق التفا�سيل وتفعيل دور الرقابة وا�سفاً مدينة 
ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��� )ال��م�����س��روع 
ال��وط��ن��ي ال���س��ت��رات��ي��ج��ي ال���ع���م���اق(، وق�����ال: اإن ال��م��ت��اب��ع 
ال�سدر  يثلج  م��ا  يجد  الم�سروع  ه��ذا  لخطوات  والمتاأمل 

بهذا  يظهر  اأن  ال��م�����س��روع  ل��ه��ذا  يكن  ول��م  للفخر،  وي��دع��و 
وتوفيقه  اهلل  من  بف�سل  اإل  الم�سرفة  الم�سرقة  ال�سورة 
من  والمباركة  والت�سديد  والمعنوي  ال��م��ادي  بالدعم  ث��م 
في  ي��األ��ون جهداً  الذين ل  اأم��رن��ا، حفظهم اهلل،   قبل ولة 
ت�سخير كافة الإمكانات المادية والمعنوية في خدمة الدين 
ال�سوؤون  على  العام  الم�سرف  الم�ست�سار  واأو�سح  والوطن. 
هذه  اأن  الجريان  عبدالعزيز  بن  محمد  المهند�س  الفنية 
���س��ي��ارة في  اأن ت��خ��دم م��ا ي��زي��د ع��ن 4500  ال��م��واق��ف يمكن 
ال�ساعة، كما تم اإن�ساء ممرات مغطاة للم�ساة تربط المبنى 
�سيور  على  ال��م��م��رات  ه��ذه  وت��ح��ت��وي  التعليمية  بالمباني 
كهربائية للتنقل داخل هذه ال�سالت ت�ساعد الطالبات على 
اخت�سار الوقت. واأ�ساف الجريان اأن المبنى قد زود باأنظمة 
اإلكترونية ت�ساعد الطالبات على معرفة وقت و�سول اأولياء 
ف�سل  المرورية  الحركة  ت�سميم  في  روع��ي  كما  اأم��وره��ن، 

المداخل عن المخارج.

بدء تشغيل مبنى تفويج الطالبات لخدمة أولياء األمور

إدارة االستثمار تؤكد جاهزية وكفاءة مواقع 
تقديم الوجبات ومراكز الطباعة والكتب

المواقع ال�ستثمارية  العامة لا�ستثمار بالجامعة، جاهزية  الإدارة  اأكدت 
تخدم  والتي  ال�ساخنة  والم�سروبات  الخفيفة  الوجبات  بتقديم  المخت�سة 
الطبية  ال��خ��دم��ات  واإدارة  العليا  والمعاهد  الجامعة  اإدارة  ومبنى  الكليات 

بق�سميه الرجالي والن�سائي ومبنى العمادات الم�ساندة ومبنى الموؤتمرات.
و�سددت الإدارة على كفاءة المواقع وا�ستعدادها لتقديم الخدمات المطلوبة 
منها لروادها على ال�سكل الأمثل، وتوفير الوجبات بمختلف اأنواعها واأ�سعارها 

حتى تتنا�سب مع مختلف الأذواق.
وطنية  �سركات  ع��دة  م��ع  تعاقدت  اإن��ه��ا  لا�ستثمار  العامة  الإدارة  وق��ال��ت 
الآلي  البيع  مكائن  طريق  عن  الذاتي  البيع  خدمات  تقديم  في  متخ�س�سة 

والحلويات  الخفيفة  والوجبات  وال�ساخنة  الباردة  الم�سروبات  توفر  والتي 
وال�سكولتة وباإ�سراف ومتابعة م�ستمرة من الإدارة العامة لا�ستثمار.

في ال�سياق ذاته، اأكدت الإدارة، توفير مراكز الطباعة والن�سخ ومواقع بيع 
الكتب والمراجع وذلك م�ساهمة منها في توفير الوقت والجهد على الطاب 
والطالبات وم�ساعدتهم في اإعداد الدرا�سات والبحوث العلمية وتوفير كل ما 
ي�سهم في خلق بيئة تعليمية �سحية تجعل من من�سوبي الجامعة منبر علم 

ونور ي�سهد على مكانة الجامعة العلمية.
اأن����ه �سيتم اف��ت��ت��اح خ��دم��ات ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة للطاب  اأو���س��ح��ت  ك��م��ا 

والطالبات خال الف�سل الأول من العام الجامعي الجديد.

متضمنة إدراج شعار رؤية المملكة 2030
طباعة كتب مناهج الفصل الدراسي 

األول للمعاهد العلمية
ان����ت����ه����ت ال���ج���ام���ع���ة 
م���ن ط��ب��اع��ة م���ق���ررات 
وم�����ن�����اه�����ج ال���م���ع���اه���د 
ال����ع����ل����م����ي����ة ل���ل���ف�������س���ل 
للعام  الأول  ال��درا���س��ي 

1437 / 1438 ه�.
 وق�������ال م����دي����ر ع���ام 
م����ط����اب����ع ال����ج����ام����ع����ة، 
عبد  ب���ن  اإب���راه���ي���م  م. 
ال����ك����ري����م ال��م��ح��ي��م��ي��د 
 )89( طباعة  تمت  اإن��ه 
 )43  ( م��ن��ه��ا  م����ق����رراً، 
للمرحلة المتو�سطة، و 

)46( للمرحلة الثانوية، م�سيراً اإلى اأن اإجمالي عدد الكتب المطبوعة 
العامة  ل����اإدارة  ت�سليمها  ت��م  ن�سخة   )391.000( بلغ  الف�سل  ل��ه��ذا 

للم�ستودعات قبل وقت كاف من بداية العام الف�سل الدرا�سي الأول.
اأغلفة  ت�سميم  في  راعت  الجامعة  اأن مطابع  »المحيميد«  واأو�سح 
ال��م��ق��ررات ت��وج��ي��ه م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ب�����س��اأن اإدراج ���س��ع��ار روؤي���ة 
المملكة 2030 و�سعار برنامج )اأنت يا وطني اأنا(، م�سيراً اإلى اأن جميع 
اأعمال الطباعة قد تمت باإ�سراف ومتابعة من وكالة الجامعة ل�سوؤون 

المعاهد العلمية.
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اأكثر من اثني ع�سر عاماً حر�ست الجامعة 
خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ال��م�����س��ارك��ة وال��ح�����س��ور ال��ف��ّع��ال 
تنظمه  ال��ذي  ال��ري��ا���س«  ربيع  »مهرجان  ف��ي 
ثقافة  تنمية  ب��ه��دف  ال��ري��ا���س  مدينة  اأم��ان��ة 
والبيئة  والنباتات  الحدائق  تجاه  المجتمع 
على  للمحافظة  ال�سلوكية  المفاهيم  وغر�س 
مهرجان  اآخ��ره��ا  ك���ان  ال��ع��ام��ة..  الممتلكات 
»ربيع الريا�س الثاني ع�سر 1437ه��� » والذي 
اح��ت��ف��الت حي  ���س��اح��ة  ف��ي  فعالياته  اأق��ي��م��ت 
مربع،  متر  األ���ف   60 م�ساحة  على  ال��ج��زي��رة 
 15 نحو  فيه  ال��زه��ور  �سجادة  م�ساحة  وبلغت 
1.5مليون  من  اأكثر  و�سمت  مربع  متر  األ��ف 

�ستلة مزهرة.
وتاأتي م�ساركة الجامعة ال�سنوية وتواجدها 
في  والم�ساهمة  المجتمع  لخدمة  ��ال،  ال��ف��عَّ
ت��ث��ق��ي��ف ال���زائ���ري���ن وت��ع��ري��ف��ه��م ب��ال��ج��ام��ع��ة 
وتو�سيل ر�سالة زراعية )فيما يتعلق بت�سميم 
ال��ج��ن��اح وال��ن��ب��ات��ات ال��م��ع��رو���س��ة(، ح��ي��ث يتم 
ال�ستفادة من النباتات المنتجة قدر الإمكان 

في تجميل الجناح.
ك��م��ا ت��ه��دف ال��م�����س��ارك��ة اإل���ى اإع��ط��اء فكرة 
المدينة  في  المزروعة  النباتات  عن  للزائر 
ال��ج��ام��ع��ي��ة وال���م���ائ���م���ة لأج�������واء ال��م��م��ل��ك��ة 
وال��م��وا���س��م ال���زراع���ي���ة ل��ك��ل ���س��ن��ف، وت��وف��ي��ر 
ال��م��ت��خ�����س�����س��ي��ن م���ن ق�����س��م ال����زراع����ة ي��وم��ي��اً 
ل��اإج��اب��ة ع��ن ا���س��ت��ف�����س��ارات ال�����زوار، واإط���اع 
الجامعة  من�ساآت  �سور  على  الكريم  ال��زائ��ر 
ال��م��ع��رو���س��ة ف���ي ال��ج��ن��اح، وت��و���س��ي��ل ر���س��ال��ة 
للزوار عن اإمكانية ت�سميم حديقته الخا�سة 
والتعقيد  التكلف  ع��ن  بعيدة  حديثة  باأفكار 

وخ���ا����س���ة ل��ل��م�����س��اح��ات ال�����س��غ��ي��رة )ح���دائ���ق 
���س��ط��ح( وال���س��ت��ف��ادة م��ن الأن��ظ��م��ة الحديثة 
رخ��ام  ح��ج��ر-   - �سيراميك   ( تجميلها   ف��ي 
واإع��ط��اء  مائية(،  نوافير   - �سناعي  نجيل   -
النباتات  دمج  باإمكانية  كذلك،  للزائر،  فكرة 
مع  اأ���س��ج��ار(   - �سجيرات  )زه���ور-  الطبيعية 
فوائد  لم�س  مع  للتر�سيد  ال�سناعي  النجيل 

و�سلبيات ا�ستخدامه.
الفكرة العامة للجناح

اأن�سب  اخ��ت��ي��ار  م��ن  الجامعة  ج��ن��اح  تمكن 
ت�����س��م��ي��م م����ن ع�����دة م���ق���ت���رح���ات ت��ح��ق��ق م��ن 
من  الت�سميمية  ال�����س��روط  ب��ع�����ض  خ��الل��ه��ا 
�سهولة الدخول والخروج والن�سيابية للزوار 
ال��ت��داف��ع وال��ح��ر���س ع��ل��ى �سامة  للحد م��ن 
المائية  الأح��وا���س  ف��ي  العبث  الأط��ف��ال م��ن 

المزينة للجناح.
وتم تزيين الجناح بعدة �سور تتحدث عن 
من�ساآت الجامعة مع اإظهار الجانب الزراعي 
بها، وزين الجناح بالزهور الحولية المنتجة 
م���ن م�����س��ت��ل ال��ج��ام��ع��ة ب��ال��غ��ال��ب )ل�����س��ع��وب��ة 
نف�س  في  الأ�سناف  لجميع  التزهير  توقيت 

التوقيت(.

ك��م��ا ح��ر���س ج��ن��اح ال��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى �سهولة 
ال�����دخ�����ول وال������خ������روج م����ن ال����ج����ن����اح ل����ذوي 
من  الموقع  وم��رت��ادي  الخا�سة  الحتياجات 
كبار ال�سن وكذلك لعربات الأطفال، وتجهيز 
ال���م���وق���ع ب��م��دخ��ل وم���خ���رج م��ن��ف�����س��ل للحد 
ال��ت��داف��ع، واإ���س��اف��ة معلم ج��ذب لمحبي  م��ن 
متعددة  م��ائ��ي��ة  ن��واف��ي��ر  ف��ي  تمثل  الت�سوير 

الأ�سكال، مع الحر�س على الب�ساطة والإبهار 
المزهرة  النباتات  باأ�سناف  والتنويع  للزائر، 

المختارة للمهرجان.
أهداف المهرجان

وي���ع���رف م���ه���رج���ان رب���ي���ع ال���ري���ا����س ب��اأن��ه 
معر�س لت�سميم وتن�سيق الحدائق والمواقع 
وال����زه����ور ون���ب���ات���ات ال��زي��ن��ة ون���ب���ات���ات ال��ظ��ل 
الخا�سة  والم�ستلزمات  الداخلي  وال��دي��ك��ور 
ب����ذل����ك، ي���ق���ام ب��ه 
م����ج����م����وع����ة م���ن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي 
ت����ت����م����ح����ور ح����ول 
ال���زه���ور ون��ب��ات��ات 
ال�����زي�����ن�����ة ل���ي���ق���وم 
ال��م��ه��رج��ان ب��دور 
والتوعية  التعليم 
وال��ت��رف��ي��ه ل��ل��زوار 

بكافة �سرائحهم.
وي��������������������ع��������������������د 
ال��م��ه��رج��ان اأح���د 
المميزة  ال�سمات 
الريا�س،  لمدينة 
ك����������م����������ا ي�����م�����ث�����ل 
تعليمياً  برنامجاً 
وتثقيفياً وتوعوياً وتطبيقياً في جانب عمارة 

البيئة والحدائق والنباتات.
و يهدف اإلى غر�س حب الزهور والنباتات 
والتجميل في نفو�س اأفراد المجتمع، كما اأنه 
اأحد روافد الجذب ال�سياحي لمدينة الريا�س 
بالإ�سافة  الداخلية،  ال�سياحة  �سناعة  لدعم 

ت��رف��ي��ه��ي��اً للعائات  اأن����ه ي��م��ث��ل ع��ن�����س��راً  اإل����ى 
المتعددة  الفعاليات  خ��ال  م��ن  اأبنائهم  م��ع 

والمنوعة.
كما يهدف اإلى توثيق روابط التوا�سل بين 
العاملين في مجالت عمارة البيئة وت�سجير 
الداخلية والخارجية  الزينة  الزهور ونباتات 
ل��ت��ب��ادل ال���م���ع���ارف وال���خ���ب���رات وت��ط��وي��ره��ا، 
وال��ت��ع��رف على ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ف��ي مجال 
الداخلي،  والتن�سيق  الزينة  ونباتات  الزهور 
وك�سب الخبرات في تنفيذ الحدائق المنزلية 

باأنواعها.
ــي  الـــــمـــــشـــــاركـــــون ف

المهرجان
وي�������س���ارك ب��ال��م��ه��رج��ان ك���ل م���ن ال��ج��ه��ات 
وال���ج���ام���ع���ات  ال����ع����اق����ة،  ذات  ال���ح���ك���وم���ي���ة 
والموؤ�س�سات  وال�سركات  التعليم،  وقطاعات 
ال��م��ت��خ�����س�����س��ة ف���ي م��ج��ال ال���زه���ور ون��ب��ات��ات 
المتخ�س�سة  والموؤ�س�سات  وال�سركات  الزينة، 
والم�ساتل  والتجميل،  ال��ح��دائ��ق  م��ج��ال  ف��ي 
بيع  وم��ح��ات  ال��ح��دائ��ق،  تن�سيق  وم��ح��ات 
ب���اق���ات الأزه�������ار ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وم���ح���ات بيع 

الأزهار الجافة وم�ستلزماتها.
مليون زائر

على  المهرجان  زوار  ع��دد  اإج��م��ال��ي  وق��در 
م���دار 10 اأي����ام م��ا ي��زي��د ع��ن ال��م��ل��ي��ون زائ���ر. 
و�سمل المهرجان عدداً من الفعاليات؛ حيث 
ي�سهد ركن الر�سم والتلوين اإقباًل كبيراً من 
الكرنفالية  الم�سيرة  ا�ستحوذت  كما  ال���زوار، 
والدمى المحببة لاأطفال على اهتمام زوار 

المهرجان.

جناح 
الجامعة.. 

مَعَْلم 
يجذب 

المصورين 
ويحرص على 

البساطة 
والتنويع

أكثر من 12 عامًا من الحضور الفعّال في مهرجان »ربيع الرياض«

للمعهد  الجديد  المبنى  في  1438ه����   -1437 الدرا�سي  العام  بداية  مع  الدرا�سة  انتظمت 
العلمي بمحافظة المجمعة، بعد النتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في الم�سروع والتي ت�سمل 
للثانوي  واآخ��ر  للمتو�سط  ق�سماً  وي�سم  1000 طالب،  اإلى  يت�سع  الذي  الجديد  المعهد  مبنى 
بالإ�سافة اإلى المبنى الإداري والمعامل والماعب. ويقع المعهد على م�ساحة اإجمالية تبلغ 
15.407 متر مربع، وتم تنفيذه بموا�سفات ومعايير �سامة عالية، وا�ستملت تجهيزات ف�سول 
المعهد على اأجهزة عر�س وو�سائط تعليمية حديثة، اإ�سافة اإلى ا�ستماله على معمل متكامل 

للحا�سب الآلي ي�ستوعب 35 طالباً، يتوفر لكل منهم جهاز خا�س مزود بخدمة الإنترنت.
كما ي�سمل المعهد مركزاً متكامًا لتقنيات التعليم »غرفة الم�سادر« ي�ستوعب 30 طالباً، 
المبنى  ي�سم  كما  العر�س،  واأج��ه��زة  التعليمية  والو�سائل  ب���الأدوات  مجهزا  للعلوم  ومعما 
اأربعة  وب��ه  والبلياردو«،  »التن�س  الترفيهية  لاألعاب  واأخ���رى  للمحا�سرات  وق��اع��ات  م�سرحاً 

ماعب لكرة القدم والطائرة والتي يجري تنفيذيها حاليا �سمن المرحلة الثانية.

انتظام الدراسة في المبنى الجديد لمعهد المجمعة العلمي
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الكبير  الإدارة  اهتمام  بالجامعة،  وال�سيانة  الت�سغيل  تقرير  اأك��د 
للطاب  بالن�سبة  ال��ك��ب��ي��رة  لأهميتها  ن��ظ��راً  ال��ري��ا���س��ي��ة،  بالمنطقة 
واأع�ساء هيئة التدري�س والعاملين، اإ�سافة اإلى الإمكانيات الهائلة التي 

تتمتع بها هذه المنطقة.
هي  م��ب��اٍن  اأرب��ع��ة  ت�سم  الريا�سية  المنطقة  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
»الأ�ستاد الريا�سي و�سالة الألعاب الرئي�سة و�سالة ال�سباحة الرئي�سة، 
المك�سوفة،  الماعب  منطقة  اإل��ى  اإ�سافة  الجوالة«،  مع�سكر  ومبنى 

والم�سجد.
الخر�سانة  م��ن  الأ�سا�سي  هيكلها  اأن  ف��ي  المباني  كافة  وت�سترك   
ال��م�����س��ل��ح��ة، والأر����س���ي���ات م��ن ال���رخ���ام ف��ي ال��م��ن��اط��ق ال��خ��ا���س��ة، وم��ن 
ال�سحية  بالمناطق  والقي�ساني  الخارجية  المناطق  ف��ي  الجرانيت 
والموازيكو في بقية المناطق، واأن قواطع الجدران في اأغلب الأحوال 
من النوع المتحرك، وهي من األواح ال�سلب المطلية بالميناء ومجهزة 
الخر�سانة  من  اأ�سا�ساً  وال��واج��ه��ات  الثابت،  النوع  وم��ن  �سوتي،  بعزل 
من  �ساترة  وح��وائ��ط  ال�سب،  �سابقة  خر�سانية  ول��وح��ات  الإن�����س��ائ��ي��ة، 
واأر���س��ي��ات  ال��م��ع��دن،  ال��ن��وع  الأل��م��ن��ي��وم، والأ���س��ق��ف ال�سطناعية م��ن 
االأ�سطح من النوع الذي يتحمل ال�سير عليه والمبلط ببالط خر�ساني.
الهواء  تكييف  على  �سالة  كل  في  الميكانيكية  التجهيزات  وت�سمل 
الحريق،  مكافحة  م��ع��دات  اأي�ساً  وك��ذا  ال�سحية  والأدوات  وال�سباكة 
حيث ي�سمل تكييف الهواء الوحدات الم�ستقلة فيما عدا تلك الخا�سة 
المبردة  بالمياه  تعمل  والتي  الرئي�سة،  والأل��ع��اب  ال�سباحة  ب�سالتي 
القادمة من ال�سبكة الرئي�سية، تلك الوحدات التي تدفع الهواء على 
اأ�سا�س )10%( من الهواء الجديد و )90%( من الهواء الذي تعاد دورته 
في الدائرة بدرجة حرارة قدرها )15م5( تقريباً بعد تر�سيحه واإزالة 
متو�سطة  داخلية  ح���رارة  درج���ة  على  للحفاظ  وذل���ك  ع��ن��ه،  ال��رط��وب��ة 

)25م5( وبرطوبة ن�سبية قدرها )%50(.
تحت  الطابق  ف��ي  اأ�سا�سية  ب�سفة  ال��ه��واء  تكييف  تجهيزات  وتقع   
 ،Package Unit منف�سل  تكييف  وح��دات  ي�سمل  كما  الأر���س��ي، 
الكهربائية ونظام  الم�ساعد  الكهربائية على  الخدمات  ت�ستمل  بينما 

الإنارة وتجهيزات القوى.
االستاد الرياضي

واأو�����س����ح ال��ت��ق��ري��ر اأن م�����س��اح��ة ال����س���ت���اد ال��ري��ا���س��ي الإج��م��ال��ي��ة 
الريا�سية  ال��م��اع��ب  الم�ساحة  ه��ذه  تت�سمن  ول  )8549م2(،  تبلغ 
والمدرجات  المقطع  الزائدي  الغطاء  على  ت�ستمل  بل  المتخ�س�سة، 
ال�سحفيين  والمكاتب، ومكاتب  الماب�س  المياه وغرف خلع  ودورات 
وكابينة التليفزيون والمن�سة الملكية والمناطق الأخرى الأقل اأهمية.

وي��م��ت��د ال��غ��ط��اء ال���زائ���دي ال��م��ق��ط��ع ب��ع�����س ال�����س��يء اأع��ل��ى منطقة 
ي�ستمل  كما  )5106م2(.  الإجمالية  م�ساحته  تبلغ  حيث  ال��م��درج��ات، 

المبنى اأي�ساً على اأربعة اأبراج اإنارة.
اأما ملعب كرة القدم فم�ساحته 7200م2 وباأر�سية مغطاة بالنجيل 
الطبيعي لملعب كرة القدم في ال�ستاد الرئي�سي وبالنجيل ال�سناعي 

لملعب كرة القدم المك�سوف.
كما ي�سمل النادي منطقتين لرمي القر�س والمطرقة، م�ساحة كل 
مهما 160م2، وهي مغطاة بنجيل �سناعي، وم�سماراً للجري )تراك(، 
الطويل  للقفز  ومنطقة  البوليوريتان،  من  راتينية  باأر�سية  600م2، 
ال��ب��ول��ي��وري��ت��ان،  م��ن  رات��ن��ج��ي��ة  ب��اأر���س��ي��ة  250م2  م�ساحتها  وال��ث��اث��ي، 
ل��رم��ي ال���رم���ح، م�����س��اح��ت��ه 120م2، ب��اأر���س��ي��ة رات��ي��ن��ي��ة من  وم�����س��م��اراً 

البوليوريتان.
كما ي�سمل اأي�سا منطقتين للقفز العالي، م�ساحة كل منهما 20م2، 
البوليوريتان، وم�سمارا للقفز بالزانة، م�ساحته  باأر�سية راتينية من 

200م2، باأر�سية راتينية من البورليوريتان، وقفز الماء 16م2 باأر�سية 
راتينية من البوليوريتان، و5000 مقعد بالإ�ستاد فقط، من النوع ذي 

القطعة الوحدة من البوليبروبين المحقن.
صالة األلعاب الرئيسة 

الإجمالية  المبنية  م�ساحتها  فتبلغ  الرئي�سية  الأل��ع��اب  �سالة  اأم��ا 
و�سالة  وال��م��درج��ات  الريا�سية  ال��م��اع��ب  على  م��وزع��ة  )21158م2( 
الماب�س  خلع  وغ��رف  المياه  ودورات  والكافيتريات  البدنية  اللياقة 

والمكاتب والمناطق الأخرى الأقل اأهمية.
الأغ��را���س، م�ساحة كل منها  ال�سالة )5( ماعب متعددة  وت�سمل 
800م2، وباأر�سفة راتينية من البوليوريتان، و )2000( مقعد من النوع 

ذو القطعة الواحدة، من البوليبروبين المحقن.
صالة السباحة

)30159م2(  الإج��م��ال��ي��ة  الرئي�سة  ال�سباحة  �سالة  م�ساحة  وتبلغ 
م��وزع��ة ع��ل��ى ح��م��ام��ات ال�����س��ب��اح��ة وال��م��ن��اط��ق الملحقة وال��م��درج��ات 
وكافتيريتين ودورات المياه وغرف خلع الماب�س والمكاتب والطابق 

تحت الأر�سي يت�سمن نظام معالجة المياه.
�سباحة  وحمام  )2561م3(،  50×25م  داخلي  �سباحة  حمام  وت�سم 
خارجي 50×25م )عاوة على جزء للغط�س اإجمالي 2915م3(، وحمام 
�سباحة داخلي 25×13م )1862م3( للغط�س، اإ�سافة اإلى اأن كل حمامات 
المجهرة(،  )النظريات  ال��دي��ات��ور  لتر�سيح  باأنظمة  م���زودة  ال�سباحة 
اأيوانات  تركيز  ولت�سحيح  المياه،  ول�سخ  والتدفئة،  بالكلور  وللعاج 

الهيدروجين.
معسكر الجوالة 

)589م2(  الإجمالية  م�ساحته  فتبلغ  ال��ج��وال��ة  مع�سكر  مبنى  اأم��ا 
اأقل اأهمية،  وي�ستمل على مطبخ ومراحي�س ومكاتب ومناطق اأخرى 
وتبلغ  للتدريب  متنوعة  تكوينات  على  الخارجية  �ساحته  وت�ستمل 
عدداً  ي�سم  للجوالة  ميداني  مع�سكر  يوجد  كما  13100م2،  م�ساحتها 

من المخيمات و�ساحات للجوالة ومرافق متعددة.
منطقة المالعب المكشوفة

تبلغ الم�ساحة الإجمالية المر�سوفة لمنطقة الماعب المك�سوفة 
11100م2، وت�ستمل ماعب كرة ال�سلة والتن�س واأماكن لعب الأطفال 

وملعب كرة القدم.
وت�سمل المنطقة 4 ماعب لكرة ال�سلة، م�ساحة كل منها 1100م2، 
وباأر�سية راتينية من البوليوريتان، و300 مقعد من النوع ذي القطعة 
م�ساحة  ت��ن�����س،  م��اع��ب  و7  ال��م��ح��ق��ن،  البوليبروبين  م��ن  ال���واح���دة، 
من  1470م2  البوليوريتان،  م��ن  راتينية  باأر�سية  630م2،  منهما  ك��ل 
المدرجات من الخر�سانة �سابقة الإجهاد وال�سنع، وم�سجد المنطقة 

الريا�سية بمرافقه.

حمامات سباحة وصاالت متنوعة مجهزة بأحدث اإلمكانيات

21158م2 مساحة صالة األلعاب الرياضية، 
و11100م2 للمالعب المكشوفة اإدارة  ال�������س���وؤون ال��ف��ن��ي��ة م��م��ث��ل��ة ف���ي  وج��ه��ت 

بت�سليم  ال��ج��ام��ع��ة،  وح�����دات  ج��م��ي��ع  ال��م��ط��اب��ع 
ف��ي طباعتها قبل موعد  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  الأع��م��ال 
اإنجازها  من  لتتمكن  منا�سب،  بوقت  ا�ستامها 
الإدارة  وطالبت  بالجامعة.  يليق  مميز  ب�سكل 
طباعته،  في  ترغب  ما  باإر�سال  ال��وح��دات،  كافة 
ق��ب��ل م���وع���ده ب��اأ���س��ب��وع��ي��ن ع��ل��ى الأق�������ل، حتى 
اأن  ت�ساميم مميزة، موؤكدة  اإع��داد  ت�ستطيع من 
المطابع،  اإدارة  اخت�سا�س  الت�ساميم من  اإعداد 
بعد  اأ�سبوعين  ت�ستغرق  الطباعة  اأن  العلم  م��ع 

اعتماد الت�ساميم من الجهة �ساحبة الطلب.
وح��دات  اأن  المطابع  ت��اأك��ي��د  ذل��ك عقب  ج��اء 
ال��ج��ام��ع��ة ل ت��م��ن��ح��ه��ا ال���وق���ت ال��ك��اف��ي لإع����داد 
ت�ساميم مميزة، في الوقت الذي تلجاأ فيه بع�س 
ال��وح��دات اإل��ى جهات اأخ��رى، اإ�سافة اإل��ى تدخل 
بع�س الوحدات في اإعداد الت�ساميم، رغم وجود 

م�سممين متخ�س�سين لدى اإدارة المطابع. 

»المطابع« تؤكد على وحدات الجامعة 
تسليم األعمال قبل موعدها بأسبوعين

»المنطقة الرياضية«.. نموذج فريد وتطوير متواصل
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فعاليات متميزة لطالبات التحضيرية
باليوم  الحتفاء  في  متميزاً  جناحاً  التح�سيرية  البرامج  عمادة  وكالة  اأقامت 
للطالبات  اهلل  عبد  الملك  مدينة  ف��ي  المقام  وط��ن«  »روؤي���ة  �سعار  تحت  الوطني 
بالمبنى 321 وت�سدر الركن بعمل فني من الورود الطبيعية لروؤية المملكة 2030 
كما احتوى الركن على اأعمال فنية ويدوية متعددة من اإعداد الطالبات ولوحات 

ر�سم ت�سكيلي وطنية ومج�سمات تحمل عبارات وطنية.
اإع��داد  من  مبتكرة  باأ�سكال  المزينة  التوزيعات  من  العديد  الجناح  ت�سمن  كما 
حيث  التح�سيرية،  البرامج  بنادي  الوطني  باليوم  الحتفاء  ومظاهر   ، الطالبات 
التح�سيرية  البرامج  بنادي  »روؤي��ة وطن«  بعنوان  باإقامة معر�س  الطالبات  قامت 
ا�ستمل على ركن تراثي وم�سابقة اأف�سل تغريدة وركن » عبري عن وطنك بفنك« 
بر�سم  ال��زائ��رات  ت��ق��وم  حيث  وت��ل��وي��ن  ر���س��م  واأدوات  �سغيرة  ل��وح��ات  على  يحتوي 
تعبيري عن م�ساعرها للوطن وزين النادي وال�ساحات بالأعام والورود واللوحات 

بهذه  ابتهاجا  زمياتهن  مع  العربية  والقهوة  التمر  وتناول  الوطنية  والعبارات 
المنا�سبة العزيزة على قلوبنا.

 من جانب اآخر اأقام ق�سم الحا�سب الآلي بوكالة البرامج التح�سيرية باإطاق 
و�سم #اليوم_الوطني_لطالبات_الإمام والإعان عن م�سابقة اأف�سل 3 عبارات 
تغريدة  اأف�سل  �سعبة 704 م�سابقة  الإداري  الم�سار  الوطن‘ واأ�سدرت طالبات  عن 
في حب الوطن وفتح مجال الت�سويت واإعادة التغريد ور�سدت للفائزة هدية من 
الوطني،  باليوم  الخا�سة  الحائط  مجلة  من  جديد  ع��دد  اإ���س��دار  وت��م  ابتكارهم، 
وو�سط جو مليء بالمحبة والود دعت وكالة عمادة البرامج التح�سيرية من�سوباتها 
الجدد  بالمن�سوبات  والترحيب  للتعارف  ودية  جل�سة  اإلى  واأ�ستاذات  موظفات  من 
الفطور  لتناول وجبة  بوفيه مفتوح  الجديد تخلله  الدرا�سي  العام  ببدء  والتهنئة 

الجماعي.

التح�سيرية  البرامج  عمادة  ا�ستقبلت 
خ�����ال ال���ب���رن���ام���ج ال��ت��ع��ري��ف��ي ال��ط��ل��ب��ة 
من  الأول  ال��ف�����س��ل  ف���ي  ال��م�����س��ت��ج��دي��ن 
ال��ع��ام ال��ج��ام��ع��ي 1438/1437ه��������� ، حيث 
اإل��ى  الم�ستجدين  ال��ع��م��ادة  ط��اب  ��م  ُق�����سِّ
ما  ال��ط��اب  ت��ردد  ع��دد  وبلغ  مجموعات، 
تم  حيث  ال�ساعة،  في  طالباً   180 يقارب 
ت�سليم الطالب جدوله الدرا�سي والدليل 
التعريفي والإر�سادي، اإلى جانب الإجابة 

على اأ�سئلته وا�ستف�ساراته. 
 وق���د ت��م ال��ت��وا���س��ل م��ع ال��ط��اب عبر 
 ) sms ( ال��ن�����س��ي��ة  ال�����ج�����وال  ر����س���ائ���ل 
،ودع�����وت�����ه�����م م�����ن خ����ال����ه����ا ل��ل��ح�����س��ور 
ل��م��ق��ر ال���ع���م���ادة ح�����س��ب ال���ج���دول ال��م��ع��د 

لا�ستقبال.
واأو��������س�������ح ال�����دك�����ت�����ور ع���ب���دال���رح���م���ن 
ب����ن ���س��ل��ي��م��ان ال��ن��م��ل��ة ع��م��ي��د ال���ب���رام���ج 
التح�سيرية اأن العمادة داأبت على تقديم 
ه���ذه ال��ب��رام��ج ال��ت��ي ت��ه��دف اإل���ى تعريف 
الطاب والطالبات بالم�سارات والقاعات 
ال��درا���س��ي��ة وال��م��ب��ان��ي ال��ت��ي ي���در����س بها 
اإل��ي��ه ال��ط��ال��ب مع  ال��ط��اب ، وم��ا يحتاج 
بداية م�سواره الجامعي. علماً باأن العمادة 
�ستقدم خ��ال الأ���س��ب��وع ال��ق��ادم ب���اإذن اهلل 
لجميع  الإر����س���ادي  التعريفي  ال��ب��رن��ام��ج 
ال���ط���اب ،وال�������ذي ُي���ع���ر����س م���ن خ��ال��ه 
ال��درا���س��ة في  واآل��ي��ة  ال��درا���س��ي  البرنامج 
التخ�س�سات،  في  والت�سكين  الم�سارات، 

وح�ساب المعدل التراكمي. 

التحضيرية تقيم 
برنامجًا تعريفيًا 

للطالب المستجدين

لقاء تعريفي ألعضاء هيئة التدريس الجدد
التح�سيرية  ال��ب��رام��ج  ع��م��ادة  اأق��ام��ت 
التدري�س  التعريفي لأع�ساء هيئة  اللقاء 
وال��م��ع��ي��ن��ي��ن ح���دي���ث���اً ف���ي ال���ع���م���ادة على 
اللقاء  ب���داأ  ،وق���د  التعليمية  الم�ستويات 
ب��ال��ت��رح��ي��ب وال���ت���ع���ارف، ث��م ���س��رح موجز 
وت��ع��ري��ف��ي ل��ل��ع��م��ادة ون�����س��اأت��ه��ا ع��ن��د وح��دة 
ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة والإع������ام، ب��ع��د ذل��ك 
�سارك م�سرف نادي البرامج التح�سيرية 
بعر�س مرئي يو�سح تطور عمادة البرامج 

التح�سيرية.
العمادة للتطوير والجودة  وقدم وكيل 
الدكتور  التدري�سي  الكادر  على  الم�سرف 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��م��ري ����س���رح���اً لآل��ي��ة 
والائحة  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  عمل 
و���س��ارك  ال��ع��م��ادة،  ف��ي  للعمل  التنظيمية 
الإر�ساد الأكاديمي في تعريف بالم�سارات 

التعليمية وعر�س وثيقة التح�سيرية.
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مخرجات الجامعة وسوق العمل
اإن المملكة العربية ال�سعودية برعاية 
الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  م��ن 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وول�����ي ع��ه��ده 

الأمين وولي ولي العهد - حفظهم اهلل - قد حر�ست كل الحر�س على 
تطوير وتميز كافة القطاعات بالدولة ومنها قطاع التعليم، الذي يعمل 
�سوق  احتياجات  بين  القائمة  الفجوة  و�سد  التعليم  ج��ودة  تحقيق  على 
العمل ومهارات القوى العاملة من جهة، ومنا�سبة تاأهيلها الذي تح�سل 

عليه من خال الموؤ�س�سات التعليمية من جهة اأخرى .
وعليه فاإن مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية يعمل من خال 
الجامعة  بين مخرجات  الدائم  الربط  في  الفاعل  الإ�سهام  على  ر�سالته 
الأفكار  وتطوير  الأع��م��ال،  لقطاع  مميزة  ك��وادر  وتقديم  العمل،  و�سوق 
الممار�سات  لأف�سل  وفقاً  اقت�سادية،  م�ساريع  اإل��ى  وتحويلها  الريادية 
العالمية لتحقيق التنمية القت�سادية بالمجتمع، كما يعمل على تحقيق 
روؤيته التي تن�س على التميز محلياً وعالمياً في تقديم خدمات توظيف 
خريجي وخريجات الجامعة وت�سجيع اأعمالهم الريادية، وفقاً لما جاءت 

به روؤية المملكة العربية ال�سعودية 2030 واأن يكون نموذجاً يحتذى به .
اإن م��رك��ز خ��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف والأع���م���ال ال��ري��ادي��ة يعمل خ���ال ه��ذا 
التي  الدرا�سي 1437-1438ه��� �سمن �سل�سلة متوا�سلة من الأعمال  العام 

ت�سهم في تحقيق روؤية ور�سالة واأهداف 
ال��م��رك��ز خ��ا���س��ة وال��ج��ام��ع��ة ب�سكل ع��ام، 
الما�سية،  الأع���وام  في  م�سيرته  مكمًا 
م�سيفاً الكثير من البرامج والأن�سطة المتميزة والمتنوعة، وبذلك فاإن 
الريادية يدعو كافة طاب وطالبات  التوظيف والأعمال  مركز خدمات 
والإم��ك��ان��ات  ال��خ��دم��ات  م��ن  لا�ستفادة  الجامعة  وخ��ري��ج��ات  وخ��ري��ج��ي 
المقدمة، بالإ�سافة اإلى دعوة كل من لديه اأو لديها ح�س ريادي اأو فكرة 
اإلى مركز خدمات التوظيف والأعمال  اأو م�سروع قائم، للتقدم  م�سروع، 
الريادية لا�ستفادة من خدماته التثقيفية والتطويرية في مجال ريادة 
الأعمال بالإ�سافة اإلى الم�ساندة وتقديم الدعم المطلوب للم�ساهمة في 

تطوير وخلق م�ساريع تنموية اقت�سادية .
لطابها  ال��ج��ام��ع��ة  ورع���اي���ة  اه��ت��م��ام  تج�سد  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  اإن 
وطالباتها، وخريجيها وخريجاتها، من خال توجيهات معالي مدير 
الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل، ومتابعة ودعم 
والأعمال  التوظيف  خدمات  مركز  عميد  �سعادة  قبل  من  م�ستمرين 
الريادية الدكتور محمد بن عبدالعزيز المن�سور، وبجهد م�سكور من 

قبل جميع موظفي وموظفات المركز .
وكيلة مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية ل�سوؤون الطالبات 

المنصور عميدا لمركز خدمات 
التوظيف واألعمال الريادية

اأ�سدر معالي مدير الجامعة قراراً يق�سي بتكليف الدكتور محمد 
والأعمال  التوظيف  خدمات  لمركز  عميداً  المن�سور  العزيز  عبد  بن 

الريادية.
وعبر المن�سور عن �سكره وتقديره لثقة معالي المدير، متمنياً اأن 
المركز على م�ساعره  �سكره لمن�سوبي  يكون عند ح�سن ظنه، مقدماً 

ال�سادقة.
اإدارة  ق�سم  في  التدري�س  هيئة  ع�سو  المن�سور  الدكتور  اأن  يذكر 
الأعمال، وع�سو اللجنة العليا لتفعيل روؤية المملكة العربية ال�سعودية  
2030 في الجامعة، وع�سو مجل�س وحدة البحوث في كلية القت�ساد 

والعلوم الإدارية.

تهنئة
ي��ت��ق��دم م��ن�����س��وب��و وم��ن�����س��وب��ات م���رك���ز خ���دم���ات ال��ت��وظ��ي��ف 
والأعمال الريادية باأجمل التهاني والتبريكات ل�سعادة الدكتور 
العزيز المن�سور بمنا�سبة �سدور قرار معالي  محمد بن عبد 
له  اهلل  �سائلين  المركز،  بعمادة  تكليفه  على  الجامعة  مدير 

العون والتوفيق وال�سداد.

اأ�سبحت ريادة الأعمال   
في  ومهما  اأ�سا�سيا  عن�سرا 
ع��ال��م الأع��م��ال ف��ي الوقت 
ال��ح��ا���س��ر ل��ت��ك��وي��ن ف��ر���س 
لل�سباب  م��ج��ٍز  ع��ائ��د  ذات 
وال���������س����اب����ات، ك���م���ا ت���ع���ّول 
المتقّدمة  ال���دول  غالبية 
رّواد  ع����ل����ى  ال����ع����ال����م  ف�����ي 
الأعمال في نجاح خططها 
ال���م�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة ل���ت���ك���وي���ن 

اقت�ساد قوي ومتين.
وت��ع��ت��ب��ر خ��دم��ة ال��م�����س��اع��دة ف���ي ت��ق��دي��م الإر�����س����ادات ال��ازم��ة 
والم�ساعدات لطالبي الوظائف من خريجي وخريجات الجامعة 
مطلبا اأ�سا�سيا لبناء قاعدة فعالة في تكوين جيل قوي من ال�سباب 
وال�����س��اب��ات ق���ادر ع��ل��ى ت��ول��ي زم���ام منا�سب ال��ق��ي��ادة ف��ي مختلف 

الوظائف على م�ستوى القطاع الخا�س والحكومي.
والأعمال  التوظيف  خدمات  مركز  يطمح  المنطلق  هذا  ومن 
لي�سبح  الجامعة  مدير  معالي  بتوجيهات  الجامعة  في  الريادية 
الجامعة، وعليه  روؤي��ة 2030 على م�ستوى  لتفعيل  اأ�سا�سية  ركيزة 
الجهد وتوحيد  المركز على م�ساعفة  يعمل من�سوبو ومن�سوبات 
الجهود في كل ما من �ساأنه التمّيز في خدمة رّواد ورائدات الأعمال 
ذات  ال��وظ��ائ��ف  ت��ول��ي  ع��ل��ى  وال��خ��ري��ج��ات  الخريجين  وم�����س��اع��دة 
الم�ستوى القيادي، وذلك من اأجل تكوين جيل قوي من ال�سباب 
وال�سابات قادر على تحقيق روؤية خادم الحرمين ال�سريفين و�سمو 

ولي العهد و�سمو ولي ولي العهد-حفظهم اهلل جميعاً-.
وف���ي ال��خ��ت��ام اأرف����ع ���س��ك��ري ل��م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
دعم  من  يوليه  ما  لكل  الخيل  اأب��ا  اهلل  عبد  بن  �سليمان  الدكتور 

واهتمام ومتابعة لأن�سطة المركز وفعالياته.
* عميد مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية

مركز خدمات التوظيف 
واألعمال الريادية ورؤية 2030

د. محمد بن عبد العزيز المنصور

د. سوسن بنت عبد الكريم المؤمن
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ضمن سلسلة النشاط العلمي األسبوعي لكلية اإلعالم واالتصال

ورقة علمية تطالب بضرورة تأسيس مراكز 
بحثية ودعم حكومي كبير للباحث العربي

تغطية : زيد ال�سبيعي/ ت�سوير : نادر النفيعي 
طالب الدكتور محمد بن علي القعاري الأ�ستاذ الم�سارك 
ف���ي ق�����س��م ال�����س��ح��اف��ة وال��ن�����س��ر الإل��ك��ت��رون��ي ب��ك��ل��ي��ة الإع����ام 
ا�ستقالية  ذات  بحثية  م��راك��ز  تاأ�سي�س  ب�سرورة  والت�����س��ال 
مالية واإدارية تكون مهمتها العمل على و�سع الإ�ستراتيجيات 

والمنطلقات التي تقوم عليها البحوث العربية.
جاء ذلك خالل الورقة العلمية التي قدمها �سمن الن�ساط 
التجاهات   « بعنوان  كانت  والتي  للكلية  الأ�سبوعي  العلمي 
البحثية الإعامية العالمية وانعكا�ساتها على واقع البحوث 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الكلية  عميد  بح�سور  ال��ع��رب��ي��ة«، 
هيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  الأق�سام  وروؤ�ساء  والوكاء  الرفاعي 
التدري�س. وقال: من ال�سرورة النتقال من الجهود الفردية 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  الجماعية،  ال��ج��ه��ود  اإل���ى  ال��ع��رب  للباحثين 
اإيجاد  ت�ساهم في  بروؤية وا�سحة  الإن�سان والمجتمع وتخرج 

حلول ومقترحات لم�سكات المجتمعات العربية.
واأو�سى القعاري خال الورقة العلمية بتوفير الدعم غير 
البحثية  للمراكز  والجامعات  الحكومات  قبل  من  المحدود 
البحثية من دون معوقات  الم�ساريع  تنفيذ  لها  يت�سنى  حتى 
ف��ي حقل  ال��ع��رب  ال��ب��اح��ث��ي��ن  ت�سجيع  اأن  م��ب��ي��ن��اً  واإ����س���ك���الت، 
الإب���داع  لهم  �سي�سهل  ومعنويا«  »م��ادي��ا  الإع��ام��ي��ة  البحوث 
اأهمية التعاون  اإل��ى  واإن��ج��از م��ا يوكل لهم م��ن م��ه��ام. واأ���س��ار 
لما  العربية  البحثية  وال��م��راك��ز  الجامعات  بين  والتن�سيق 
لذلك من تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ اأعمال بحثية 
اأن تكون  العربي، وق��ال: يجب  العالم  م�ستركة على م�ستوى 
منطلقات واأهدف الأبحاث العربية من واقع البيئة العربية 
ونظريات  ونماذج  مناهج  ا�ستعارة  ع��دم  على  م�سدداً  نف�سها، 
ال�ستفادة  من  الممانعة  ع��دم  مع  العربية  البيئة  خ��ارج  من 
بيئتنا  م��ع  تتفق  ال��ت��ي  الت�سالية  وال��خ��ب��رات  الأب��ح��اث  م��ن 
الإعامية  المدار�س  ب��اأن  ون��وه  وتقاليدنا.  وعاداتنا  وقيمنا 

»النقدية  م��دار���س  ث��اث  على  تعتمد  البحوث  ف��ي  العربية 
يحمل  وق��ال:  والتاأ�سيلية«،  العربية  الأمبريقية  و  العربية 
التي  العربية  م�سر  جمهورية  الأمبريقية  المدر�سة  ل���واء 
وتتخذ  الإع���ام  لبحوث  اإنتاجاً  العربية  ال��دول  اأكثر  تعتبر 
على  للح�سول  المعلومات  لجمع  منهجيا  اأ���س��ا���س��ا  اأدوات���ه���ا 
اإلى  م�سيراً  المدرو�سة،  الظواهر  لتف�سير  كمية  ا�ستنتاجات 
الباحثين هم  العتماد لأن معظم  ال�سبب يرجع في هذا  اأن 
خريجو الجامعات الأمريكية والأوروبية القائمة على المنهج 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  ع��ل��ى  ينطبق  وال��ح��ال  ال��ك��م��ي، 
الأخ��رى.  الخليج  ودول  وال�سودان  والأردن  واليمن  والعراق 
المغرب  دول  لواءها  فيحمل  العربية  النقدية  المدر�سة  اأم��ا 
العربي خ�سو�ساً »تون�س، الجزائر، المغرب«،  ويرجع ال�سبب 
ال�سائدة  الفرن�سية  للثقافة  المدر�سة  بهذه  لاأخذ  المبا�سر 
اأن المدر�سة النقدية هي الم�سيطرة  في هذه الدول باعتبار 
على بحوث الت�سال الفرن�سية القائمة على درا�سة الظواهر 
الجتماعية القائمة على المنهج الكيفي، بالإ�سافة اإلى دول 
ليبيا وموريتانيا و�سوريا ولبنان، بينما  المدر�سة الإعامية 
القرن  م��ن  ال�سبعينيات  ب��داي��ة  ف��ي  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  التاأ�سيلية 

علم  تاأطير  ح��اول��وا  م�سريين  باحثين  اأي���دي  على  الما�سي 
الإعام من منظور اإ�سامي، تبعهم في و�سط الثمانينات من 
القرن نف�سه بع�س الباحثين ال�سعوديين حاولوا من جهتهم 
اإعادة ت�سحيح م�سار الدرا�سات الإعامية من المنظور ذاته. 
جوانب  اإل��ى  العلمية  ورقته  خال  القعاري  الدكتور  وتطرق 
قيام  الق�سور  اأهم  وق��ال: من  العربية،  البحوث  الق�سور في 
بحوث  ف��ي  المنهجية  الإ���س��ك��ال��ي��ات  بنقل  ال��ع��رب  الباحثين 
الت�سال من خال الترجمة التي لم تتجاوز نقل المعرفة، 
المدر�سة  لت��ج��اه  وف��ق��ا  الكمية  ال��ب��ح��وث  ع��ل��ى  واع��ت��م��اده��م 
الأمبريقية القائمة على اأدوات العد والقيا�س، بالإ�سافة اإلى 
واإن وجدت فهي بحوث  الكيفية،  البحوث  الحاد في  النق�س 
ال��ظ��واه��ر  اإل���ى معالجة  ت��رت��ق��ي  ج��زئ��ي��ة ذات ط��اب��ع ف���ردي ل 
الباحثين  قيام  وكذلك  ال�سامل،  منظورها  من  الجتماعية 
واقع  على  المن�ساأ(  )غربية  نظرية  مداخل  بتطبيق  العرب 
البيئة العربية دون الأخذ في العتبار الخ�سو�سية العربية، 
واقت�سار اأغلب البحوث على النقل والترجمة مما اأوقعها في 
اأخطاء منهجية اأدت اإلى اهتزازها وعدم فاعليتها وم�ساهماتها 
العالمي. وزاد في حديثه عن الق�سور  النطاق  الفكرية على 

في البحوث العربية وقال: بطء حركة الترجمة والن�سر في 
في  تترجم   التي  الإ�سبانية  الترجمة  بعك�س  العربي،  العالم 
عام واحد ما لم يترجمه العالم العربي، بالإ�سافة اإلى �سعف 
والممار�سين  الأك��ادي��م��ي��ي��ن  الباحثين  بين  الفعال  ال��ت��ع��اون 
المهنيين على م�ستوى البلد الواحد، ناهيك عن التعاون بين 
القناعات  و�سعف  العربية،  الجامعات  في  البحثية  المراكز 
لدى اأ�سحاب القرار في الجامعات العربية والمراكز البحثية 
في دعم الأبحاث الجماعية والكتفاء بدعم الأبحاث الفردية 
درا�سة  توفر  ب�سعوبة  ورقته  واختتم  المحدود.  المردود  ذات 
مقومات الراأي العام في الدول العربية مما اأدى اإلى �سعوبة 
قيا�سه والو�سول اإلى نتائج ذات دللة، الأمر الذي انعك�س �سلبا 
الإعامية  البحوث  وق��ال:  الإعامية،  البحوث  فاعلية  على 
العربية لم ت�ستطع بناء نظام اإعامي ذي ا�ستقالية منهجية 

يتوافق مع واقع البيئة العربية.
الت�ساوؤلت وط��رح الأفكار وال��روؤى من  بعد ذلك فتح باب 
هذه  على  علقوا  الذين  بالكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قبل 
الكبيرة  الم�ساكل  في  الحلول  العديد من  الدرا�سة وطرحوا 

التي تواجه البحوث العربية.

القعاري: البحوث اإلعالمية العربية لم تستطع بناء نظام إعالمي منهجي يتوافق مع واقعنا 

شهد حضورًا كبيرًا وإقبااًل من كبار المسؤولين والشخصيات

مشاركة متميزة للجناح السعودي في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب
�سهد جناح المملكة العربية ال�سعودية الم�سارك في معر�س اإندوني�سيا 
العلوم  معهد  ف��ي  ممثلة  ال��ج��ام��ع��ة  عليه  ت�����س��رف  ال���ذي  ل��ل��ك��ت��اب  ال���دول���ي 
الأ�ستاذ  مديرها  معالي  من  بتوجيه  اإندوني�سيا  في  والعربية  الإ�سامية 
الدكتور �سليمان بن عبد اهلل اأبا الخيل، والمقام خال المدة من 28 �سبتمبر 

اإلى 2 اأكتوبر 2016 م في اأر�س المعار�س بجاكرتا، اإقبال كبيًرا من الزوار.
العربية  المملكة  م��ن  ال��م�����س��وؤول��ي��ن  م��ن  ع���دد  ب���زي���ارة  ال��ج��ن��اح  وح��ظ��ي 
القائم  م��ن  ك��ل  المعر�س  زار  حيث  اأخ���رى،  ودول  واإندوني�سيا  ال�سعودية 
في�سل  الأ�ستاذ  اإندوني�سيا  لدى  ال�سريفين  الحرمين  خادم  �سفارة  باأعمال 
العجان،  العقيد ركن عبدالعزيز  الع�سكري  والملحق  الخنيني،  �سعود  بن 
وعدد من ال�سفراء المعتمدين في اإندوني�سيا اإلى جانب الإقبال الكبير من 
ال�سعب الإندوني�سي بكافة �سرائحه من م�سوؤولين واأ�ساتذة وطاب جامعات 

ومدار�س.
�سعادته  عن  الخنيني  �سعود  بن  في�سل  الأ�ستاذ  بالأعمال  القائم  عبر  جهته،  من 
المملكة  ت�سهده  لما  �سورة  اإعطاء  اإلى  يهدف  الذي  المميز،  المملكة  بجناح  و�سروره 
بما  م�ستدل  الزاهر،  التنموي  العهد  هذا  في  ومعرفية  وثقافية  ح�سارية  نه�سة  من 
والعر�س  التنظيم  بح�سن  م�سيداً  المملكة،  جناح  على  للزوار  كبير  اإقبال  من  لم�سه 

الإ�سامي  الدين  �سماحة  تبرز  التي  الجناح،  بمحتويات  الخنيني  واأ���س��اد  والتقديم. 
وتبرز  قادتها،  اإل��ي��ه  وي��دع��و  المملكة  عليه  ت�سير  ال��ذي  والع��ت��دال  الو�سطية  ومنهج 
بهما  الر�سيدة  القيادة  عناية  وم��دى  عمارتهما  وتطور  ال�سريفين  الحرمين  قدا�سة 
اأو�سح الدكتور خالد بن محمد الدهام مدير  اأ�سقاع الدنيا. فيما  وبزوارهما من كل 
معهد العلوم الإ�سامية والعربية في اإندوني�سيا الم�سرف العام على جناح المملكة في 

والثقافية من  العلمية  الإ�سدارات  الجناح يحتوي على ركن  اأن  المعر�س، 
كل من وزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعام، ووزارة ال�سوؤون الإ�سامية، 
والجامعة، ودارة الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك فهد لطباعة الم�سحف 
ومكتبة  العامة،  عبدالعزيز  الملك  ومكتبة  ال��م��ن��ورة،  بالمدينة  ال�سريف 
الملك فهد الوطنية، واأ�ساف: الكتب المعرو�سة تميزت بالتنوع من حيث 
المطبوعات  على  التركيز  العتبار  في  الأخ��ذ  مع  واللغات،  المو�سوعات 
عام  ب�سكل  عليه  الكبير  ب��الإق��ب��ال  الجناح  تميز  كما  الإندوني�سية،  باللغة 
والأم��اك��ن  وثقافتها،  المملكة،  على  التعرف  ف��ي  الأك��ي��دة  ال���زوار  وبرغبة 
الثقافية  والم�سابقات  المحا�سرات  المقد�سة فيها، وحر�سهم على ح�سور 

الم�ساحبة للمعر�س.
اإ�سافة  قدمت  المعهد  اإل��ى  الموفدين  ال�سعوديين  م�ساركة  اأن  يذكر 
وهم  بالمملكة  والتعريف  ب��ال��زوار  بالترحيب  قاموا  حيث  للجناح،  مميزة 
المتمثل  ال�سعودي  للكرم  م�سرقة  �سورة  ويقدمون  الموحد  ال�سعودي  ال��زي  يرتدون 
بالقهوة العربية والتمور كرمز لل�سيافة في هذا البلد الم�سياف، اإ�سافة اإلى تقديم 
الهدايا والكتب التعريفية، وتوزيع ترجمة معاني القراآن الكريم باللغة الإندوني�سية 

على زوار الجناح.




