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العدد1086 :

ت�أ�س�ست عام 1392هـ 1972 -م

تدشين األنشطة الطالبية تحت شعار «وطني حزمُ ..خلق وعزم»

الجامعة تحتفل باليوم الوطني الـ  87وتكرم مصابي الحد الجنوبي

رع��ى م�ع��ايل م��دي��ر ج��ام�ع��ة امل�ل��ك عبدالعزيز
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
فعاليـــــات احتفال اجلامعــــــة باليـــــوم الوطني
الـ  87وتد�شني الأن�شطة الطالبية للعام الدرا�سي
اجلديد حتت �شعار " وطني حزمُ ،خلق وعزم"
وذل��ك �صباح ي��وم االثنني 1439 / 1 / 5ه �ـ يف
ال�ساحة الأكادميية بعمادة �ش�ؤون الطالب و�سط
ح�ضور وك�لاء وعمداء اجلامعة و�أع�ضاء هيئة

التدري�س ومب�شاركة طالبية كبرية.
واحتفت اجلامعة يف ذكرى اليوم الوطني باجلنود
البوا�سل الذين �أ�صيبوا يف احلد اجلنوبي وهم
ي��ذودون ب�أرواحهم عن حيا�ض الوطن والدفاع
عنه ،ليبقى �شاخم ًا �أبي ًا حيث كرم معايل مدير
اجلامعة الرقيب �أحمد بن عبداهلل القرين من
القوات الربية امللكية ال�سعودية والذي �أ�صيب يف
مواجهات ع�سكرية يف الربوعة ،ووكيل الرقيب

حممد بن ح�سني الوا�صلي من ال�ق��وات الربية
امللكية ال�سعودية والذي �أ�صيب يف منفذ املو�سم
مقابل جبهة ميدي.
و�شمل برنامج احلفل على العديد من الفقرات
الوطنية وامل�شاهد التمثيلية وعر�ض للأن�شطة
وال�ب�رام��ج ق��دم�ه��ا ل �ن��ادي امل���س��رح باجلامعة،
وم�سرية لع�شائر اجلوالة� ،إ�ضافة للقيام بالتوقيع
وت�سجيل كلمات يف حب الوطن باللوحة اجلدارية

التي مت ت�صميمها بهذه املنا�سبة ،كما التقطت
�صور تذكارية بهذه املنا�سبة يف اال�ستديو اخلا�ص
باملنا�سبة.
كما اطلق ه�شتاق
وه��و �شعار الأن�شطة وال�برام��ج الطالبية لهذا
العام الذي اطلقته عمادة �ش�ؤون الطالب.
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معالي مدير الجامعة :احتفاء الشعب بالوطن ترجمة صادقة
لعمق انتمائهم
افتتح معايل مدير اجلامعة فعاليات احتفاالت
اجل���ام���ع���ة ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ب��ح�����ض��ور وك��ي��ل
اجل��ام��ع��ة ل�ل�أع��م��ال والإب�����داع امل��ع��ريف الأ���س��ت��اذ
الدكتور عبداهلل بن عمر بافيل ووكيل اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن م�صطفى مهرجي
ووك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش���ؤون التعليمية الأ���س��ت��اذ
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن م��ف��رح ال��ذي��اب��ي ،ووك��ي��ل
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور �أم�ي�ن
يو�سف حممد نعمان ووكيل اجلامعة للم�شاريع
الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن �سعيد الغامدي،
وع��م��داء وهيئة �أع�ضاء التدري�س واملن�سوبني
وال��ط�لاب ،وب��د�أ االحتفال بعر�ض من ع�شائر
اجلوالة بعدها مت التقاط ال�صور التذكارية يف
اال�ستديو اخلا�ص بهذه املنا�سبة
وق ��ال م�ع��ايل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة خ�ل�ال كلمته يف
احلفل "�إن االحتفال باليوم الوطني قد درجت
عليه بلدان العامل كافة وذلك ت�أكيد ًا على عمق
االن�ت�م��اء واحل��ب ال��وف��اء للوطن ،ويف مملكتنا
الغالية درجنا على االحتفاء بهذا اليوم الوطني،
ا�ست�شعار ًا منا بحب هذه الأر�ض الطاهرة وطاعة
لأويل الأم��ر "حفظهم اهلل" وحفاظ ًا على هذه
الأمانة التي ت�سلمناها منذ توحيد اململكة على يد
امللك امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود "طيب اهلل ثراه" ومرور ًا بعهود �أبنائه
ال�ب�ررة عهد خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان ين عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده
الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود "حفظهما اهلل".
المملكة قائدة العالم اإلسالمي
و�أ�ضاف "�إن ما �أنعم اهلل به علينا من �أمن و�أمان
ورخاء وا�ستقرار ووحدة وطنية وتالحم ال�شعب
مع القيادة ،كلها بف�ضل اهلل تعاىل ثم بف�ضل
مت�سكنا ب�شريعتنا الغراء كتاب اهلل و�سنة نبيه
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�أ�صبحت اململكة قائدة
العامل الإ�سالمي ،ويف الوقت نف�سه ف�إن بالدنا
بحمد اهلل رق��م عاملي الميكن جت��اوزه يف كثري
من الق�ضايا العاملية عامة ،والإ�سالمية والعربية
ب�صورة خا�صة وذلك من واقع ما �أثبته قادة هذه
ال�ب�لاد املباركة م��ن احلنكة وال��دراي��ة والنظر
الثاقب والر�أي ال�سديد ،مما جعلهم حمل تقدير
العامل �أجمع.
وب�ين �أن االح�ت�ف��اء ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي لأي �شعب
ينبغي �أن يكون ترجمة �صادقة لعمق انتمائهم
للوطن ،واحتفالنا يف اململكة بهذا اليوم الوطني
امل�شهود ،ينبغي �أن يكون �صفحة مفتوحة يقر�أ
فيها العامل �أجمع �أبدع و�أجمل �صفحات التالحم
الوطني ،والإجنازات التي حتققت لي�س لنا نحن
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 3000طالب وطالبة في مسابقة إلكترونية ضمن االحتفال
باليوم الوطني
احتفال الجامعة باليوم الوطني يتواصل بفرع الجامعة برابغ
املواطنني ،بل لهذه الأر�ض الطاهرة التي خ�صها
اهلل بالر�سالة املحمدية خامتة الر�ساالت.
نسأل اهلل أن يحفظ بالدنا من كل سوء

وازد "ونحن نحتفي بهذه املنا�سبة الوطنية
احلبيبة �إىل قلوبنا جميع ًا �أت�شرف ب�أن �أرفع ملقام

خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
واحلكومة الر�شيدة وكل �أفراد ال�شعب ال�سعودي
الأب� ��ي ب��ا��س�م��ي وب��ا� �س��م من�سوبي ومن�سوبات
جامعة امللك عبدالعزيز �أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربيكات� ،سائ ًال امل��وىل عز وج��ل �أن يحفظ

لنا هذه القيادة الر�شيدة ذخ��ر ًا لنا ولبالدنا.
و�أن يحفظ هذه اململكة الأبية من كل �سوء ،و�أن
يجعل كيد �أعدائه يف نحورهم .كما ا�س�أله تعاىل
�أن يوفقنا جميع ًا لنكون يف خدمة بالدنا املجيدة
حتت هذه القيادة الر�شيدة".
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تكريم مصابي الحد الجنوبي ..وقفة وفاء لجنودنا البواسل
ب ��دوره �أو� �ض��ح عميد � �ش ��ؤون ال�ط�لاب الأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور عبداملنعم ب��ن عبدال�سالم احلياين
�أن اجلامعة د�أب��ت يف م�شاركة الوطن خمتلف
منا�سباته وبالأخ�ص يف ذك��رى اليوم الوطني
التي اعتادت على �إحيائها واالحتفاء بها �سنوي ًا
م�ستذكر ًا تكرمي اجلامعة لأب�ن��اء ال�شهداء يف
احتفالها باليوم الوطني العام املا�ضي.
وق��ال  :ت ��أت��ي ذك��رى ال �ي��وم ال��وط�ن��ي كمنا�سبة
غالية على قلوب �أبناء اململكة قاطبة ،كفر�صة
ال�ستذكار تاريخ امللحمة البطولية التي قام بها
م�ؤ�س�س اململكة امللك عبد العزيز -يرحمه اهلل،
وم�سرية البناء والتطور واالزده��ار التي قادها
�أب �ن��ا�ؤه ال�ب�ررة م��ن ب�ع��ده ،فمثل ه��ذه املنا�شط
التي تقيمها اجلامعة تعمق القيم الإيجابية بني
الطالب والطالبات ومن�سوبي ومن�سوبات التعليم
واملجتمع كافة.
وطني حزمُ ..خلق وعزم
وق��دم ط�لاب ن��ادي امل�سرح م�شهد متثيلي عن
الأن�شطة والربامج التي تقدمها عمادة �ش�ؤون
الطالب ،بعد ذلك د�شن معايل مدير اجلامعة
الأن�شطة وال�برام��ج الطالبية لهذا العام حتت
�شعار "وطني حزمُ ،خلق وعزم"

اليوم الوطني صفحة يقرأ فيها العالم أبدع وأجمل صفحات
التالحم الوطني

كرم معايل مدير اجلامعة �أبطال احلد اجلنوبي
الذين �أ�صيبوا يف املواجهات الع�سكرية وقدموا
�أروع ال�صور يف الت�ضحية وحب الوطن واختارت
اجلامعة حفل اليوم الوطني ليكون وقفة وفاء
جلنودنا البوا�سل حيث �سبق للجامعة يف حفل
العام املا�ضي �أن كرمت �أب�ن��اء ال�شهداء ممن
قبلوا درا�سي ًا يف اجلامعة �ضمن مبادرة اجلامعة
التعليمية التي خ�ص�صت لأبناء ال�شهداء وذويهم.
"القرني"و"الواصلي":
نفتخر بمشاركتنــا في ميدان
العز والكرامة
وقدما ك ًال من الرقيب �أحمد بن عبداهلل القرين
م��ن ال �ق��وات ال�بري��ة امللكية ال�سعودية ووكيل
الرقيب حممد بن ح�سني الوا�صلي من القوات
الربية امللكية �شكرهما جلامعة امللك عبدالعزيز
لهذا التكرمي الذي يج�سد عمق الرتابط واللحمة
الوطنية �ضمن منا�سبة غالية على نفو�س كل
ال�سعوديني الذين من خاللها ي�ستذكرون امللحمة
الوطنية اخلالدة لتوحيد هذا الكيان ال�شامخ.
و�أكدا ك ًال من القرين والوا�صلي على افتخارهما
مب�شاركتهما يف ميدان العز والكرامة للدفاع عن
ال��وط��ن ،راج�ين من امل��وىل عز وج��ل �أن يحفظ
للمملكة �أمنها وا�ستقرارها وقادتها و�أن ين�صر
جنودنا يف احلد اجلنوبي.
و�ضمن فعاليات االحتفال باليوم الوطني اطلقت

اجلامعة م�سابقة عرب �سناب اجلامعة يف حب
الوطن حيث كانت امل�سابقة عبارة عن �أ�سئلة
عن اخلدمات والربامج التي تقدمها اجلامعة
للطالب ،و�شهدت امل�سابقة م�شاركة كبرية من
الطالب والطالبات بلغت �أكرث من  3000م�شاركة
ب��د�أت قبل يوم من حفل اليوم الوطني حيث مت

الإعالن عن الفائزين.
ام�ت��داد ًا حلفل اجلامعة باليوم الوطني نظمت
عمادة �ش�ؤون الطالب احتفال اجلامعة باليوم
الوطني الـ  87وتد�شني الأن�شطة الطالبية للعام
الدرا�سي اجلديد حتت �شعار "وطني حزمُ ،خلق

وعزم" حتت رعاية معايل مدير جامعة امللك
عبدالعزيز الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
عبيد اليوبي ،يوم الثالثاء 1439/1/6هـ و�شمل
احلفل على العديد من الفقرات الوطنية كما
مت تكرمي املتميزين م��ن ال�ط�لاب يف الأن�شطة
الطالبية والنواحي التعليمية.
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طالب الجامعة يحتفلون باليوم الوطني ويرسمون أجمل
معاني الحب واالنتماء
�شاركت الأندية الطالبية وبفعالية يف احتفال
اجلامعة باليوم الوطني  87م��ن خ�لال ن��ادي
العالقات العامة وع�شائر اجلوالة ونادي امل�سرح
ب��ع��م��ادة ����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ح��ي��ث ق���دم ال��ط�لاب
املنت�سبني لتلك الأندية جهوداً متميزة �أثمرت
عن جناح الفعاليات.
وقدمت الأندية الطالبية منوذج ًا مثالي ًا مل�شاركة
الطالب وتفاعلهم مع املنا�سبات الوطنية وما
تقدمه اجلامعة من �أن�شطة وبرامج حتى �أ�صبح
دور الطالب حم��وري يف �شتى امل �ج��االت ،هذا
التوجه نتاج خلطط وا�سرتاتيجيات و�ضعتها
عمادة �ش�ؤون الطالب وحظيت مبتابعة واهتمام
�أفرزت عن نخبة من املتميزين من الطالب.
و�� �ش ��ارك ط�ل�اب ن� ��ادي ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة يف
اال�ستقبال والتنظيم خالل �إقامة احتفال اليوم
الوطني ،فيما قدم طالب ع�شائر اجلوالة عر�ض ًا
مميز ًا و�ساهموا �إدارة االحتفال ،وق��دم نادي
امل�سرح م�شهد متثيلي حظى ب�إعجاب احل�ضور
وعك�سوا امل�ستوى الذي يتمتع به الطالب بجامعة
امللك عبدالعزيز.
و�شكر الطالب امل�شاركني عمادة �ش�ؤون الطالب
لإتاحتهم الفر�صة للم�شاركة و�إب��راز مهاراتهم
و�صقلها م��ن خ�ل�ال امل�م��ار��س��ة امل�ي��دان�ي��ة كما
اكت�سبوا قدرات جديدة �ستعينهم يف م�ستقبلهم
الوظيفي وخ�صوا بال�شكر عميد �ش�ؤون الطالب
ووكالء العمادة و�إدارة العالقات العامة و�إدارة
الأندية الطالبية.
وع�بر الطالب امل�شاركني عن خ�لال ا�ستطالع
ال� ��ر�أي ال ��ذي �أج��رت��ه "�أخبار اجلامعة" عن
م�شاعرهم بهذه املنا�سبة وحتدثوا عن مراحل
ت�أ�سي�س اململكة والنه�ضة التي ت�شهدها البالد يف
جميع امليادين.
تهنئة قلبية لحكومتنا الرشيدة
والشعب السعودي
وت �ق��دم ال�ط��ال��ب �سلطان ب��ن �أح �م��د ال�غ��ام��دي
بالتهنئة القلبية ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،ول�سمو
ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
ب��ن �سلمان ،حفظه اهلل ،وال�شعب ال�سعودي
الكرمي بهذه املنا�سبة الغالية ،وقال نحتفل اليوم
بالذكرى ال�سابعة والثمانني من ت�أ�سي�س اململكة
العربية ال�سعودية حيث غ��ر���س م�ؤ�س�س هذا
الوطن الأبي بذور النماء على �أ�سا�س متني قائم
على منهج قومي �أ�سا�سه الكتاب وال�سنه و�أثبتت
الأي ��ام وجت��ارب الأمم �أن الأم��ن و اال�ستقرار
ال�سيا�سي ينتج عنه النمو االقت�صادي و االزدهار
االجتماعي و التطور العلمي و التعليمي وينعك�س
ذلك على رفاهية املواطن وعي�شه الكرمي".
و�أب� ��دى ال�ط��ال��ب م �ب��ارك ب��ن خ��ال��د ال�شهراين
4

�سعادته بامل�شاركة باالحتفال باليوم الوطني
مع زمالئه الطالب حيث متتزج م�شاعر الفرح
والإح�سا�س بامل�س�ؤولية واالنتماء لهذا الوطن
الغايل الذي يزخر باملنجزات والتطور العمراين
والتعليمي والتقني ،م�ضيف ًا �إىل �أن هذه املنا�سبة
الغالية تدعونا �إىل وقفات نت�أمل فيها ما �أنعم اهلل
به علينا من نعم كبرية وكثرية ،فقد �أب��دل اهلل
خوفنا �أمنا ،وتفرقنا وحدة ،و�ضعفنا قوة ،وفقرنا
غنى ،فله احلمد على كرم عطائه.
وق��ال الطالب �أ�صيل جمال باذيب لقد حققت
بالدنا عرب م�سريتها اخلالدة على طريق النمو
والتقدم قفزات مذهلة يف املجاالت كافة كالتعليم
وال�صحة والزراعة وال�صناعة والعمران و�سائر
اخلدمات ،ففي جمال التعليم تنت�شر املدار�س

واملعاهد للبنني والبنات يف ك��ل مدينة وقرية
وهجرة ،وتوجد اجلامعات والكليات التي ت�ؤهل
الدار�سني يف العديد من التخ�ص�صات ال�شرعية
والعلمية والفنية ،ويحظى الطالب والطالبات يف
مدار�سهم برعاية تعليمية وتربوية رائدة.
عبقرية رائد التوحيد
وقال الطالب هتان باطريف يف الأول من امليزان
م��ن ع��ام ١٣٥١ه � �ـ ق��اد امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز بن
عبدالرحمن �آل �سعود "رحمه اهلل" ،ملحمة
توحيد هذا الكيان العظيم الذي كان ممزق ًا �إىل
�أجزاء وقبائل متناحرة .ولو ت�أملنا بعمق دالالت
هذه امللحمة لوقفنا على عبقرية رائد التوحيد،
وعن متكنه من ت�أ�سي�س نظام حكم على مبادئ
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،فهما الأ�سا�س
ال��ذي تقوم عليه حياة كل م�سلم ،وهما لحُ مة

متا�سك املجتمع امل�سلم �أي ًا كان الوطن �أو القومية
التي ينتمي �إليها ،مما �أدى �إىل التفاف الأمة
اال�سالمية حوله و�أك�سبه ثقتهم.
وق��ال الطالب �أن�س بن حجيالن  ٨٧عام ًا من
العطاء� ،شهدت نقالت نوعية و�سخرت كل جهود
هذه الدولة خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني .كما ال
نن�سى يف هذا اليوم ت�ضحيات جنودنا البوا�سل
يف مواجهة مع مت�سللني على حد من حدود هذه
اململكة ،ورج��ال �أمننا الذين يحبطون عمليات
�إرهابية هدفها زعزعة الأمن واال�ستقرار ليعي�ش
أمن و�أمان .حماوالت �شتى لزعزعة
املواطن يف � ٍ
وتفرقة �صفوف الدولة و لكنها حماوالت غا�شمة
فا�شلة بف�ضل من اهلل �أو ًال ثم بتالحمنا وتكاتفنا
كوطن واح��د� .أدام اهلل مملكتنا وزاده��ا خري ًا
وعز ًا.
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لشباب دور مهم في بناء الوطن
و�أع��رب الطالب خالد بن قا�سم �شم�سان عن
فرحته بامل�شاركة يف تنظيم االحتفال باليوم
الوطني  87بجامعة "امل�ؤ�س�س" حيث متتزج
م�شاعر الفرح والإح�سا�س بامل�س�ؤولية واالنتماء
ل�ه��ذا ال��وط��ن ال �غ��ايل ال ��ذي ي��زخ��ر باملنجزات
والتطور العمراين والتعليمي والتقني ،م�شري ًا �أن
ل�شباب دور كبري ومهم يف بناء الوطن وموا�صلة
التقدم يف �شتى امل�ج��االت حيث �أ��ش��ار �إىل �أن
اململكة �ست�شهد بعون من اهلل وتوفيقه قفزات
نوعية على جميع الأ�صعدة يف ظل تطبيق ر�ؤية
 2030والتي �ستحدث تغيري ًا �شام ًال يف االقت�صاد
والتعليم وال�صحة وجميع جماالت احلياة وحتتاج
منا �إىل امل�شاركة الفعالة لبناء م�ستقبل جديد.
وق ��ال ال�ط��ال��ب ع �ب��داهلل ع�سريي �أن ��ا م��ن هذه
الأر���ض� ..أم��ي ال�صحراء ..احت�ضنتني رمالها
وارتويت بطهرها� ..أطعمتني مترها ..وفر�شت
يل ظاللها� ..أنا من هذه الأر�ض اللي ما لعيالها
غريها �أر� ��ض ،وطني �أرج��و ال�ع��ذر �إن خانتني
حرويف و�أرج ُو العفو �إن �أنق�صت قدر ًا ..فما �أنا �إال
بح ِب هذا الوطن ف�شكر ًا
عا�شق ًا حاول �أن يتغنى ُ
يا وطني و�أبايع �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز "حفظه اهلل" ون�شكر
جهودك للر�ؤية العظيمة  2030التي تقود البالد
للتطور واالزدهار.
الفرحة الوطنية
وق ��ال ال�ط��ال��ب �سعيد ب��اط��ريف تطل علينا كل
عام �أجمل الذكريات ،و�أ�سعد اللحظات ،ومن
�أجملها هي اللحظات الوطنية ،وم��ن �أ�سعدها
هو اليوم الوطني ..يطل علينا كل عام ليجدد
ذكرى �سعيدة ،ولتعيد �إىل الأذهان هذا احلدث
التاريخي املهم ،ويظل الأول من امليزان من عام
 ١٣٥١هـ يوم ًا حمفور ًا يف ذاكرة التاريخ ،منقو�ش ًا
يف فكر وروح املواطن ال�سعودي ،وي�ستلهم منها
الق�ص�ص البطولية التي �سطرها م�ؤ�س�س هذه
ال�ب�لاد امل�ل��ك عبدالعزيز "رحمه اهلل" ال��ذي
ا�ستطاع بف�ضل اهلل وحنكته وحكمته �أن يغري
جمرى التاريخ ،وقاد بالده و�شعبه �إىل الوحدة
والتطور متم�سك ًا بعقيدته ثابت ًا على دينه.
و�أك��د.ال �ط��ال��ب يو�سف ب��ن حممد يعقوب على
�أهمية االحتفال باليوم الوطني ودوره يف بث روح
التفاين واجلد يف العمل يف نفو�س �شباب الوطن،
حيث �أن الإجن���ازات التي حققت حتتم علينا
التطلع �إىل م�ستقبل ي�ستمر فيه التطور والتقدم
التعليمي وال�صحي والثقايف واالجتماعي ،م�شري ًا
�إىل �أن على املواطن واملواطنة يف هذه املرحلة
واج �ب��ات ك�ث�يرة م��ن خ�لال دع��م امل��راب�ط�ين يف
احلد اجلنوبي والت�صدي للإ�شاعات التي يحاول
�ضعفاء النفو�س ترويجها وندعو اهلل �أن يحمي
بلدنا وين�صر جنودنا البوا�سل املرابطني يف احلد
اجلنوبي.
هكذا علمونا رجالنا في الحد الجنوبي
وق��ال الطالب زي��اد الثبيتي وطني الغايل دمت
لنا فخر ًا وع��زة ،و�أبايع �سيدي خ��ادم احلرمني

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز "حفظه
اهلل" على ال�سمع والطاعة وويل عهده الأم�ين
مبنا�سبة مرور  ٨٧عام على توحيد اململكة� ،أدام
اهلل الأم��ن والأم ��ان علينا جيل بعد جيل ينمو
االزده ��ار وتنمو ح�ضارة نعي�شها بكل اعتزاز
ونفخر ب��إن�ن��ا م��ن ي�خ��اف على وط�ن��ه ب��ل يغار
ويحرتق من �أج��ل وطنه ،هكذا علمونا رجالنا
يف احلد اجلنوبي مل نن�ساكم ولن نن�ساكم من
دعاءنا دمت لنا يا �أغلى جمد ياغلى وطن.
و�أو�ضح الطالب علي ال�شطريي �أن اليوم الوطني
من �أجمل �أيام الوطن ففي كل عام نحتفل وهذا

ال�ع��ام ال�سابع وال�ث�م��ان��ون نعم �سبع ٌة وثمانون
عام ًا من التطور والعزة والفخر ببالد احلرمني
ال�شريفني ك��ل ع��ام ووطننا بخري وع��زة وفخر
ونهنئ �سيدي خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز "حفظه اهلل" و�سيدي ويل
العهد وجنودنا البوا�سل وال�شعب ال�سعودي بهذا
اليوم العظيم ململكتنا احلبيبة.
كما �أ��ش�ك��ر م��دي��ر اجل��ام�ع��ة الأ� �س �ت��اذ الدكتور
عبدالرحمن ب��ن عبيد اليوبي على االحتفال
الرائع مع �أبنائه الطالب باليوم الوطني ب�شعار
وطني حزم خلق وعزم.
5
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استوديو تصوير فوتوغرافي خاص باحتفال
الجامعة باليوم الوطني
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تحية إكبار وإجالل نقدمها لوطننا الغالي
حتتفي اململكة العربية ال�سعودية باليوم الوطني ال�سابع و الثمانني لتوحيدها وبزوغ جنمها� ،إذ كان
توحيدها انطالقة ميمونة لبناء دولة را�سخة اجلذور ،كبرية الطموحات والآمال ،تهتدي ب�شرع
اهلل تعايل ،وت�سعى للنه�ضة والرقي وحتقيق املكانة الالئقة ب�أبنائها وبناتها علم ًيا واقت�صاد ًيا
واجتماع ًيا ،والعمل على التطوير امل�ستمر والبناء الذي ال يتوقف حا�ض ًرا وم�ستقب ًال.
ورغم �أن اململكة العربية ال�سعودية �شهدت منذ ت�أ�سي�سها نه�ضة تنموية يف جميع املجاالت وعلى
خمتلف الأ�صعدة� ،إال �أن التعليم يعد الركيزة الأ�سا�س يف �إعداد وتوفري الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة
للتنمية وهو اال�ستثمار الذي ال ين�ضب ،والتجارة التي ب�إذن اهلل تعاىل لن تخ�سر.
حيث ن�شاهد ونلم�س من خالل اجلامعة مقدار اجلهد املبذول وما يوفر للجامعة من �إمكانات وما
يهي�أ لها من ظروف لكي تكمل الدور الذي �أن�شئت من �أجله وحتقق �آمال والة الأمر وتطلعات �أبناء
الوطن وطموحات من�سوبيها.
ً
إجنازات كبرية و�أعماال م�شرفة تدعو للفخر واالعتزاز ،حتية
وبف�ضل هذا الدعم حققت اململكة �
ٍ
�إكبار و�إجالل نقدمها لهذا الوطن ولرجاله ون�سائه و�شبابه املخل�صني،،،
�سائلني املوىل العلي القدير �أن يدمي على بالدنا دينها و �أمنها ورخاءها ووالة �أمرها� ..إنه �سميع
جميب.
د .هناء بنت عبد اهلل النعيم
عميدة �شطر الطالبات
اعتزاز وفخر وشموخ في الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني
تطل علينا ذكرى اليوم الوطني ال�سابعة والثمانني للمملكة العربية ال�سعودية الغالية ،هذا العام
و يف كل عام لتملأ قلوبنا و�أفئدتـنا باالعتزاز والفخر وال�شموخ ،وتذكرنا مب�آثر امللك عبدالعزيز
�آل �سعود ،طيب اهلل ثراه ،التي مازلنا نتباهى بها �أمام العامل حتى اليوم ،فالإن�سان بال وطن
كاجل�سد بال روح.
�إن وطننا الغايل يعد جوهرة نفي�سة وجدي ٌر بالتمجيد واالحتفال كونه قبلة امل�سلمني التي تهفو لها
النفو�س وتتجه �إليها الأفئدة ،ومواك ًبا للح�ضارات على مر ال�سنني حيث �أ�صبح �إحدى واجهات
العامل املرموق ،ف�ضال عما ميتلكه من �سيادة حملية ودولية و�إقليمية ،فهو يقدم للعامل ب�أ�سره
�أمنوذج ًا يف التعامل والتفاعل مع كل الق�ضايا معنو ًيا وماد ًيا.
وما يواجهه الوطن من حتديات لتوفري الأمن واال�ستقرار متمث ًال يف دحر العدو وحتقيق املنجزات
وتلبية الطموحات يف ذات الوقت كفيلة ب�أن جتعله كيا ًنا ال ي�ستهان به ،هذا الكيان العظيم الذي
ُبني على �أ�س�س وقواعد متينة من القيم واملبادئ ،واعتلى �ش�أنه بالإميان والإرادة ،تلك التي جمعت
�أطرافه ووحدت �شتاته حتت راية ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل على يد امللك عبد العزيز ،رحمه
اهلل ،بعد توفيق اهلل عز وجل.
يوما عاب ًرا مير علينا مرور الكرام ،بل هو تاريخ �شهِ د ملحمة كربى ،فيه يعزز
فهذا اليوم لي�س ً
املواطن والءه وانتماءه لهذا الوطن املعطاء؛ ويجدد العهد للحفاظ عليه ،ويحتفل ليبتهج الوطن
داخل القلوب وترت�سم االبت�سامة على كل الوجوه ،فتبدو ال�سعودية يف �أبهى �صورة و�أجمل ُحلة.
وها نحن بهذه املنا�سبة ن�ست�شعر ف�ضل اهلل عز وجل علينا ،ونرتل �شكرنا بيقني ،ون�سعى بحب
لتخليد هذه الذكرى� ،سائلني املوىل �سبحانه �أن يحفظ بالدنا ووالة �أمرنا من كل �سوء و�أن يرد
كيد الكائدين يف نحورهم ،و�أن مين على جنودنا البوا�سل بالن�صر والتمكني دائ ًما و�أبدً ا.
وكل عام واململكة العربية ال�سعودية بخري ،ودام عزّك يا وطن.
د� .إقبال بنت �سعد حممد ال�صالح
وكيلة كلية االقت�صاد والإدارة
اليوم الوطني ..ذكرى خالدة لتاريخ مجيد
تطل علينا يف كل عام ذكرى خالدة تعيد �إىل الأذهان بطولة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل
�سعود  -رحمه اهلل  -الذي غري تاريخ اجلزيرة العربية بت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية .وها
نحن اليوم وهلل احلمد نعي�ش الذكرى ال�سابعة والثمانني حتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان يف ظل وطن �شامخ له ر�ؤية م�شرقة طموحة ت�سابق الزمن لتحقيق م�ستقبل واعد ونه�ضة
تنموية قوية على �أ�س�س �صلبة.
دمت يا وطني عزيز ًا �شاخم ًا منبع فخر واعتزاز لكل �سعودي و �سعودية ودامت لنا هذه الذكرى
الغالية.
�أ.د .نوره عمري ال�شهري
وكيلة القبول و الت�سجيل بالفي�صلية
8

لوطن رائد
رؤية قائد حكيم
ٍ
�أتقدم ب�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات ملقام
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني وويل عهده الأم�ين
والأ� �س��رة احلاكمة وجنودنا البوا�سل وال�شعب
ال���س�ع��ودي ال �ك��رمي ،مبنا�سبة ح �ل��ول ال��ذك��رى
الـ�سابعة والثمانني ،لت�أ�سي�س مملكتنا الغالية على
يد م�ؤ�س�سها امللك عبدالعزيز بن عبد الرحمن �آل
�سعود ،طيب اهلل ثراه.
يف هذا اليوم الغايل ال نحتفل لال�ستذكار فقط،
ويوم
بنجاح مو�سم
و�إمنا نحتفل
ِ
ٍ
وتالحم ُم�سهم ٍ
ُملهم؛ يدفع بنا نحو التما�سك والتعا�ضد للوقوف
�ص ًفا واح��دً ا وقل ًبا ً
ناب�ضا و�شع ًبا واث ًقا و�سائ ًرا؛
وف ًقا لر�ؤية ثاقبة من قيادتنا الر�شيدة التي جندد
عام باحتفائنا بوحدة هذا الوطن
لها البيعة كل ٍ
عاما بعد عام.
وتطوره امل�ستمر ً
لقد د�أبت حكومة اململكة العربية ال�سعودية منذ
ن�ش�أتها يف الأول من امليزان لعام 1351ه�ـ على
ن�شر العلم وتعليم �أبناء الأمة واالهتمام بالعلوم
والآداب والثقافة ،وعنايتها بت�شجيع البحث
العلمي و�صيانة ال�ت�راث الإ��س�لام��ي والعربي،
و�إ�سهامها يف احل�ضارة العربية والإ�سالمية
والإن�سانية ،فقد �شيدت لذلك املدار�س واملعاهد
واجلامعات ودور العلم ،لتحقق بذلك �إجنازات
مهمة يف امل �ج��ال التعليمي يف جميع مناطق
اململكة ،وموجه جلميع فئات املجتمع ،فقد متع
اهلل تعاىل قيادتنا الر�شيدة باحلكمة و�أدرك قادة
وطننا الغايل ب�أن العلم هو النور الذي �سي�سهم يف
رقي الأمة وارتقائها.
ُ
ف �ف��ي ع���ام 1387ه � � �ـ �أن �� �ش �ئ��ت ج��ام �ع��ة امل�ل��ك
عبدالعزيز كجامعة �أهلية �آن��ذاك هادفة �إىل
ن�شر التعليم العايل يف املنطقة الغربية للمملكة،
لي�أتي بعد ذل��ك اهتمام اململكة ب��أه��داف هذه
اجلامعة حيث �ضمتها مل�ؤ�س�ساتها احلكومية
التعليمية يف العام 1394ه�ـ ،لتربز بذلك ك�أحد
�أهم و�أن�شط امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة على
ال�صعيد املحلي والإقليمي والتي ت�سعى جاهدة
مب��ا تقدمه م��ن ب��رام��ج وخطط تعليمية لدعم
العملية التعليمية والبحثية يف اململكة لت�ساهم يف
ازده��ار الوطن وتنمية الأجيال والدفع بها نحو
عجلة التطور ومواكبة التقدم والتطور يف خمتلف
املجاالت.
لوطن من حقه علينا �أن ن�سعى
ا
ء
وفا
إال
�
وما هذا
ٍ
ً
من �أجل تقدمه وازده��اره؛ لننري الدرب ونوحد
ال�صف يف جميع املجاالت لنناف�س بذلك الأمم
ونرتاد القمم.
فها هي اململكة جتمع نتاجها ُ
لتخ ُّط اليوم ُم�ستقب ًال
باه ًرا بو�ضعها لر�ؤية ( )2030فرت�سم مالحمها
ب�أيدي �أبنائها� ،إذ �سعت �إىل فتح جماالت التعليم
باالرتكاز على مكامن قوتها الدينية واال�ستثمارية
وطني واحد
واجلغرافية ،يف �سبيل حتقيق ٍ
هدف ٍ
ت�سعى �إليه اململكة قياد ًة و�شع ًبا وهو (�أن تكون
ناجحا ورائ ��دً ا يف العامل على
�وذج��ا ً
ب�لا ُدن��ا من� ً
خمتلف الأ�صعدة) ،لت�صنع بذلك من �أبناء هذا
وحما ًة ملواردهم و ُرعا ًة
الوطن ُبنا ًة مل�صائرهم ُ
ملوطنهم وروادًا لع�صرهم.
�إن هذا اليوم فر�صة مهمة نغر�س من خاللها يف
�أجيالنا النا�شئة حب الوطن واالنتماء الوطني
ووفائهم مل�سرية قائدٍ �أر�سى قواعد البالد على
�أ�س�س ديننا الإ�سالمي احلنيف ،وذلك بتالحمنا
وتعا�ضدنا م��ن �أج��ل ال�سعي ق��دم� ًا نحو تطوير
مملكتنا ب��دء ًا من اال�ستفادة من فكر �شبابنا
وقدراتهم و�صو ًال �إىل ما يحققه من �إجنازات من
�ش�أنها خدمة الوطن ،لن�ستمر بذلك حتت راية
التوحيد ونبقى م ً
�لاذا للآمنني وجن ًة للعاملني
و� ً
أر�ضا للموحدين.
و�إ َّنا لن�س�أل اهلل دوام الأمن والأمان لهذه الأر�ض
الطيبة و�أن يحميها اهلل قياد ًة و�شع ًبا من كيد
الكائدين وعبث العابثني و�سائر بالد امل�سلمني.
�أ.د.هناء بنت حممد جمجوم
وكيلة �شطر الطالبات بال�سليمانية

مملكتي
نبضي وزادي
�سالمي للتي ملكت ودادي..
روابيه ــا دمـ ــي عط ـ ــري وزادي
ململكتي تغنيها ربوعي..
فداها الروح عمري وامتدادي
�سماها خافقي �أنفا�س قلبي..
رباهـ ــا عاملـ ـ ـ ــي املن�ش ـ ــود حــادي
�أحلنها ويف الآفاق ت�سري..
ك ـ�أمني ـ ــة يعتقـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ�ؤادي
�أناديها وفيها كل كوين..
و�أكتبه ـ ـ ــا بحـ ـ ــب من م ـ ـ ــدادي
عرو�س اخلري يرعاها كرام..
ف ـ ـ�آل �سعـ ـ ــود �سيــف من عمـ ــاد
حماة احلق يف ح�صن مهيب..
وع ــدل يف م ـ ــداه اخلري بـ ـ ــادي
و�آفاق ت�سابقها ريا�ض..
من الآم ـ ــال تعب ـ ــق يف البوادي
ف�سلمان املحبة فا�ض خريا..
نـ ـ ــداه بخـ ــاف ـ ــق الأي ــام �شـ ــادي
فلني اخلري ردده مداه..
رباط احل ــزم يف طوق الأعادي
حماك اهلل يا �سلمان ذخرا..
ململك ـ ـ ـ ـ ـ ــة لآل�ؤه ـ ـ ــا تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
وتهتف يف زمان الود با�سم..
ي�صـ ــب اخلي ـ ــر يف غـ ــور ووادي
ف�سائل عن نداه ندا عيون..
تغ ــذ ال�سيـ ــر يف درب اجل ـ ـ ـ ـ ــواد
�سحائبه مد�أها امتد �سارت..
به الركبـ ـ ــان يف �شـ ــوق اجلي ـ ــاد
حماك اهلل مملكتي مليكي..
ف�أنت النبـ ــ�ض يف كل ــي ب ــالدي
د.زمزم تقي
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية فرع ال�سليمانية
دام عزك ياوطن
احلمد هلل ال��ذي �شرف وطننا احلبيب،
فكان مهد الر�سالة و�أر�ضها ،ف�أر�ضه الغالية
حتمل �أط�ه��ر البقاع و�أق��د��س�ه��ا احلرمني
ال�شريفني ،وطني �أر�ض العروبة والإخ��اء،
عاما مرت
واليوم نحتفل بيومه الوطني ً ٨٧
�سراعا حتمل �صفحات من نور ت�شع لتعلن
ً
عن قيام وطن �شامخ ،ت�شهد له دول العامل
بال�سمو والرفعة ،وطن حتمل رايته ال�سالم
لكل ال �ع��امل ،ويعي�ش �أج �م��ل �أي��ام��ه حتت
قيادة ملك احلزم والعزم خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل
عهده الأمني وحكومتنا الر�شيد ،فامل�ستقبل
م�شرق ب�إذن اهلل ،فلنكن يدً ا واحدة حتمل
م�شاعل العزة والفخر لهذا الوطن الكرمي.
�أ.د .هدى حممد العمودي
وكيلة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ال�سليمانية
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روحي وما ملكت يداي فداه
نعم ياوطن فداك الروح وكل ما �أملك ،هذه املنا�سبة الغالية ال�سابعة والثمانني لليوم الوطني
ال�سعودي لي�ست جمرد �أرقام ،و�إمنا هي م�سرية عقيدة وعطاء وتقدم و�إزدهار يف فكر ووجدان
كل مواطن �سعودي ،وذك��رى بطوالت منحتنا الفخر واالعتزاز �سطرها م�ؤ�س�س اململكة امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ،طيب اهلل ثراه ،مبا متتع به من حكمة وحنكة �أ�س�ست وطن
يرفرف يف �سماء ربوعه راية التوحيد والعز املجيد (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل) لرت�سم
انطالقة نحو النه�ضة العمالقة لقادة �شهد لهم التاريخ ووقفات ت�شهد لها كل املحافل العاملية،
وم�سرية تطور وبناء على جميع الأ�صعدة الدينية وال�سيا�سية ت�شهدها بالدنا حالي ًا يف عهد خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل – و�صاحب ال�سمو امللكي
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود يف ظل الر�ؤية امل�ستقبلية 2030م يف خمتلف املجاالت.
نعم ياوطن الأمن والأمان ،ت�ستحق منا كل الوالء والوفاء ،فهنيئ ًا لك ياوطني ذكرى الت�أ�سي�س
وهنيئ ًا لنا �إنتماءنا لأر�ض الر�سل والدين احلنيف ،حفظك اهلل ياوطني قادة و�شعب ًا من كل بالء
ومكروه.
د .ح�سنة بنت عرفان بنجر
عميدة كلية التمري�ض

حلول هذه الذكرى المباركة

يف ال�سراء وال�ضراء نحن معك ،لن نخذلك ولن ن�سمح لأحد بخذالنك ،على ترابك ترعرعنا
وجدت وتكرمت وقدمت ؛ لن
وبخرياتك وطني تنعمنا وبعزك وجمدك قوينا ومتكنا� .أعطيت ُ
ن�ستطيع تعداد ذلك �أو ح�صره �أو تلخي�صه فمازلت تقدم ومازلنا نتنعم .ا�س�أل اهلل عز وجل �أن
يدمي َع َل ْيك عزك وجمدك ،وتبقى رمز ًا للوحدة والتالحم والقوة والأمان.
ونحن يف عمادة القبول والت�سجيل ن�سعى لرد جزء ي�سري مما قدمت لنا من خالل خدمتنا يف
عمادة القبول والت�سجيل بتي�سري قبول الطالبات والإ�شراف على م�سريتهن العلمية وتخريجهن
للمجتمع مع جتهيزهن وتهيئتهن للم�ساهمة يف التطوير واالبداع لبناء بيئة خالقة تفاخر بها بني
الأوط��ان الأخ��رى ،هن من خمرجات فروع وكليات و�أق�سام جامعتنا ال�شاخمة جامعة امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز م�ؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية� ،أحبك يا وطني.
د� .سارة بنت عبدالرحيم �صويف ق�شقري
وكيلة عمادة القبول والت�سجيل

نبارك لوطننا الغايل ولقيادتنا الر�شيدة
يف يومنا الوطني ال�سابع والثمانني ،نبارك
لأنف�سنا ول �ه��ذا ال��وط��ن ال�ع�ظ�ي��م ،وه��ذه
القيادة الر�شيدة التي �سارت بنا نحو مزيد
بف�ضل من
من اال�ستقرار والأم��ن والأم��ان
ٍ
اهلل وتوفيق ..تالحمت معها جميع �أطياف
املجتمع يف وج��ه الأزم� ��ات وال�ت�ح��دي��ات،
و�أث�ب�ت��ت للعامل �أج�م��ع متانة العالقة بني
ال�ق�ي��ادة وال���ش�ع��ب ..ع�لاق��ة م��ن الرعاية
والرتاحم واملحبة وال��والء يف وطن هو كل
البهاء واجلمال ..وهو ال�سمو والفخار ..هو
ما�ؤنا..هوا�ؤنا..جذورنا�..سما�ؤنا�..شجرتنا
البا�سقة�..أ�صلها ثابت وفرعها يطاول عنان
ال�سماء ..له احلب والفداء ،ولقادتنا بيعة
الوالء والوفاء.
�سبع وثمانون عام ًا يف تاريخ الأمم ق�صرية،
ول�ك��ن م��ا حتقق م��ن �إجن� ��ازات يف وطننا
الغايل يختزل تاريخ ًا طوي ًال من الأ�صالة
وامل�ج��د ون�ف��اذ ال��ر�ؤي��ة وال�ط�م��وح ال��ذي ال
يعرف �سقف ًا والعزم النافذ واحلازم لل�سري
ب��ه نحو قمم �أخ ��رى م�ستحقة م��ن العزة
واملجد واال�ستقرار.
حفظ اهلل وطننا ال��ذي ك��ان وال ي��زال له
�ص ّمام و مرف�أ الأمان.
د .دولة �سعيد العمري
وكيلةكليةالآدابوالعلومالإن�سانيةبالفي�صلية

مــمــلــكــة الــ َّر َفــاه ..نستشعر في هذا اليوم حب الوطن
الكم الهائل من البالغة يف كلمات ِّ
كل محُ ِ ٍّب
قر�أنا
ٍ
عبارات كثري ًة عن حب الوطن ،وانبهرنا بذلك ِّ
لوطنه ،وتبقى الأفعال دائم ًا �أكرث بالغ ًة من الأقوال.
ت�ضحيات متباين ًة
قر�أنا عن جيفارا ونيل�سون مانديال وويليام واال�س وغريهم من الذين ق َّدموا
ٍ
جللب احلرية لأوطانهم ،لكن الن�ضال ال ينح�صر يف طلب احلرية للأوطان فح�سب ،بل ميتد
�إىل �آفاق �أرحب ،فكل من ا�ست�شعر قيمة وطنه ف�أحبه و�ساهم يف بنائه ونه�ضته ورفعته منا�ضل،
وكل من �أحب وطنه فنافح عنه بروحه وماله وعلمه وقلمه منا�ضل ،وكل من �أحب وطنه فقدّم كل
ما يكفل �أمنه والبقاء على لحُ مته الوطنية وان�سجام �أطيافه منا�ضل ،وكل من �أحب وطنه فرتك
ب�صمة لأجله ب�إتقانه عمله والإخال�ص فيه منا�ضل.
ينطبق هذا على كل من �أحب وطنه� ،أ ًّيا كان هذا الوطن ،وهو يتعاظم ويت�أ ّكد حني يكون هذا
الوطن هو َ
مهبط الوحي ومبتد�أَ الر�سالة ومنتهى الآم��ال ومهوى الأفئدة ،وحني يكون يف هذا
الوطن قبلة تتجه �إليها القلوب ،وتراب َد َر َج عليه �س ِّيد الب�شر حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وثروة
هي يف قلوب حكامه ومواطنيه.
نعم ،هذا هو وطني الذي تخفق رايتُه ب�شهادة التوحيد اخلالدة ،والذي ع ّز بدينه الأعظم ،ونمَ ا
ال�سيرْ ُ على ترابه �شرف ًا لكل مواطن ،و�أمني َة
بقيادته احلكيمة و�أبنائه املخل�صني ،حتى �أ�صبح َّ
الأماين لدى الآخرين.
ها هو وطني يقدم للعامل �أمنوذج ًا فريد ًا من التالحم والت�آ�صر رغم تلك املحاوالت البائ�سة لبث
الفنت فيه ،وها هم مواطنوه يرفلون يف الأمن رغم تلك البالبل التي حتيط به �شما ًال وجنوب ًا.
ُّ
ل�ص ْونه من غادرين ومعتدين،
ها هو وطني،
ت�صطف على حدوده �صدو ُر ٍ
رجال نذروا �أرواحهم َ
وطن هو �أغلى وطن.
وداخل حدوده ٌ
قلوب تكاتفت وان�سجمت يف حب ٍ
ها هو وطني يثبت للناظر �أنه مملكة العطاء ،مملكة البناء ،مملكة ال�سالم ،مملكة احلب،
ومملكة ال َّرفاه.
فاحمدوا اهلل �أنكم �أبناء اململكة العربية ال�سعودية.
د� .شذا و�صفي عزي
وكيلة كلية الأعمال بفرع رابغ

لك كل الحب ياوطني الحبيب
اليوم الوطني ململكتنا احلبيبة والغالية
يف نفو�سنا يطل علينا يف كل عام متجدد ًا
ب��ذك��رى �سعيدة مليئ بالفرح وال���س��رور،
فاليوم الوطني هو رمز للوحدة والتالمح
ال��ذي مييز ال�شعب ال�سعودي ،ه��و اليوم
الذي نحتفل به للعام ال�سابع والثمانني على
توحيد وت�أ�سي�س اململكة العربية ،وتعبري ًا
لفرحتنا ب�ه��ذا ال �ي��وم املميز تنطلق فيه
الفعاليات واملهرجانات املختلفة يف �أرجاء
مملكتنا احلبيبة.
وبهذه املنا�سبة املتميزة نعرب عن فخرنا
بالإجنازات احل�ضارية الرائدة التي تب�شر
بغد م�شرق يف هذا الوطن احلبيب الذي
تتوا�صل فيه م�سرية اخلري والعطاء والنماء
وال�ت��ي تتج�سد يف ق��ادة �أوف �ي��اء �أخل�صوا
ل�شعبهم وت �ف��ان��وا ،يف رف��ع ق��ام��ة وطننا
الغايل ،لينال مكانة متميزة نفخر بها بني
الأمم.
�شكر ًا خلادم احلرمني ال�شريفني �صاحب
ال�سمو امللكي امللك �سلمان بن عبدالعزير
وويل عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان ،وندعوا اهلل عز
وجل ب�أن يحفظ لنا قيادتنا ووطننا و�شعبنا
وي �ع��ز الإ�� �س�ل�ام ب�ه��م وي�ح�ف��ظ حكومتنا
الر�شيدة �إنه �سميع جميب.
د� .سهيلة عبدالفتاح عبداللطيف قاري
وكيلة العلوم والآداب بفرع رابغ

دمت لنا ذخرًا يا وطني ..نحن معك في السراء والضراء
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ي�����������ا بِ����������ل����������ادي وع���������������������ززي ب��������احلِ��������� َ��������س��������انِ
���������س َن���������ش���� ًرا
ق������د ت��������رامَ��������تْ مل������ج������دِ ك ال����� ّ����ش����م ُ
���������ح���������اذى ل���������ب���������د ِره���������ا ُك ُّ
�����������������ل � َ����������ش�����������أنِ
ف���������ت َ
َ
ُ
َ
ْ
���������������ب � ِ�����ش�����ع����� ًرا
حل
ا
����������ارف
ط
َ����������
م
������ا
ن
������
������ش
َف������ف������ر�
ِّ
وا�������س������ت������ب������قْ������ َن������ا َن����������زي���������� ُدهَ����������ا ب������ال������ َّت������ه������ان
����ج����ه����ا الأر� َ�������������ض � َ����ش����و َق����ا
ف����ا�����س���� َت����حِ ���� ِّث����ي َح����جِ ����ي َ
َ
لحَ������ظ������ ُة ال����ع����م���� ِر يف ا������س�����ت��ل��ا ِم (ال����ي����م����اين)
زا َد (ل�����ب�����ي َ
�����ك) وج�����هَ�����هَ�����ا ال��������ن�������� َو َر ِبِ������ ْ�����ش����� ًرا
������ج������ا َب������تْ يف هَ�������ي�������ب������� ٍة وام�������ت�������ن�������انِ
ف������ا�������س������ت َ
وت���ل���ا َق�������ى م������ع ال����� َّ����س����م����ا ال������ ُ
�����ص�����وت َخ���� ْف���� ًق����ا
ف������ا�������س������ت������ب������ا َن ال�����������هُ�����������دَى ل�������ك������� ِّل ال������� َع������� َي�������انِ
وجت����������� ّل�����������تْ عَ��������������وار� ُ��������������ض املَ�����������ج�����������دِ ت���ت��رى
يف ع����������ي����������ونِ امل�����������ك�����������انِ ق��������ب�������� َل ال����������� َّزم�����������انِ
ط�������ب�������تَ ي��������ا مَ������ه������ب َ
������ط امل��������واق��������ي��������تِ ِذ ْك��������������� ًرا
(� َ��������س��������ارع��������ي) فِ�������ي َ
�������ك ُم������ن������ج������ ٌز ال �أمَ�����������اين
����ك َمَ���������س����لَ ُ
(� َ������س������ارع������ي) ف����ي َ
����ك ال������عِ������ ّز ت���ق���وى
َ
َ
������������روج������������ه������������نَّ امل��������������ث��������������ان
وامل���������������� َع����������������ايل ب
ُ
���������س جم���������دًا ُي����ن����اه ُ
���������ض ال�����فِ�����ك����� َر َح���������ش���� ًوا
ل����ي َ
�أو ���������س��������م�������� ًوا ل
���������غ����ي����ر رو ِح ال�������ب�������ي�������انِ
ِ
���������س مجَ����������دًا ُي���������ض���� ّم���� ُد الأر� َ��������������ض � َ����ش���� ْك���� ًوا
ل����ي َ
��������������ن يف مُ�������������������دانِ
�أو ����������س���������م��������� ًوا ل��������������دائ ٍ
���������س جم���������دًا ُي����ح����ا�����ص���� ُر ال���������������� َّر�أيَ َزهْ ����������� ًوا
ل����ي َ
�أو ���������س��������م�������� ًوا ب�������������������ص���������اد ٍح �أو ِره�����������������انِ
ي������������ا ب���������ل���������ادي وك������������������� َّل �
ٍ
����������ش�����ب����ر َح�������ب�������ي�������بٍ
و ِّزع����������ي���������� َن����������ا ع�������ل�������ى ح
��������������������روف ال�������ب�������ي�������انِ
ِ
حت ا َ
وا������س�����ت�����ق�����ل�����ي م��������ف��������ا َ
حل���������������� ِّق � َ������ص������د ًْح������ا
َ
واق������� ِرئ�������ي�������هَ�������ا ال�������ب�������ق�������ا َع ت�������ل�������ك الأم�������������اين
������������رف � ُ����ش����ك���� ًرا
ي������ا ب�����ل����ادي ي������ا م�����������ش�����ر َق احل ِ
ه��������ل بِ��������ل�������ا ٌد ُح�������������دُو ُده�������������ا يف ال������ل�������������س������انِ !
��������������������ض عِ ���������� ًزا
��������رب الأر� ِ
ي��������ا ب������ل�����ادي ي��������ا ي��������ع َ
واف�����������ت�����������خ�����������ا ًرا مُ��������ن��������� َّ��������ض��������دا ب�������ال������� َب�������ن�������انِ
�������������������ض ُط������ه������ ًرا
ي�������ا ب������ل�����ادي ي�������ا دان�������������� َة الأر� ِ
َ
������ك ال������� ّ������س������م������ ُح م�������اث ٌ
�������ل يف الأذانِ
������ج ِ
ن������ه ُ
ُ
�إ َّن���������������������������ه اهلل ال �إل�������������������������������ه ..و�أك���������ب��������ر
������س�����ي����� َد الأم����������������� ِر ل����ي���������س ف�����ي�����ه (ال���������ل���������ذان)
�إ َّن�����������������������ه ُ
اهلل يف ا َ
خل����������������ف����������������ا ِء وف�������ي������� َن�������ا
واح����������������� َد ا َ
حل����������م����������دِ �أ َّو َل املُ�������������س������ت������ َع������انِ
�إ َّن��������������������ه ُ
���������������س َي�����ب�����ل�����ى
اهلل ق������������اه������������ ًرا ل�������ي َ
مُ�������ن�������فِ������� َذ ال���������وع���������دِ عَ����������ب���������� َد ُه ب�����ال������ َّ�����ض�����م�����انِ
�إن������������ه ال��������ن��������ذ ُر ب������ال������ ِّر�������ض������ا ح������ي ُ
������ث ط������ا َف������تْ
ك ُّ
�������������س ب���������ب���������ذ ِر َق������������������ولٍ مُ�������������ص������انِ
������������ل ن������ف ٍ
�إن��������������ه ال�������ع�������ه������� ُد ب����������ال���������� ّر َف����������ا ح�������ي ُ
�������ث ل���� َّب����ى
����������ش���������اه��������� َد احل������������������ ِّق ح�������� َّق��������ه��������ا ال������ث������ق���ل��ان
ي����������ا ب�����������ل����������ادي ..وع����������ه���������� َد ي����������������و ٍم ج�����دي�����د
(مَ����وط����ن����ي املَ�������ج�������دُ)..واغ ْ
���ت���رف ي����ا َزمَ���������انيِ !
مرمي حديدي
9
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طالبات الجامعة يعبرن عن
مشاعرهن بمناسبة اليوم
الوطني السابع والثمانين

مبنا�سبة ال��ذك��رى ال�سابعة والثمانني لليوم ال��وط��ن��ي ،ورغبة
يف الوقوف على �آراء وم�شاعر وتطلعات طالبات اجلامعة ،كان
ل�صحيفة �أخبار اجلامعة لقاء مع نخبة من طالبات اجلامعة،
حيث عربن عن م�شاعرهن بحلول ذك��رى اليوم الوطني الذي
يعد منا�سبة وطنية ي�سعد بها اجلميع ،م�شريات �إىل �أنها حلظة
تاريخية ي�ستعيد فيها كل مواطن ومواطنة تاريخ من املجد
والعطاء والوفاء والعزم واحلزم يف مواجهة التحديات ،و�أ�شرن
�إىل �أن ي��وم فخر واع���ت���زاز ،و�إع����ادة ق���راءة ل��ت��اري��خ جم��ي��د ،يوم
حتقق فيه الن�صر والوحدة والتكامل لوطننا الغايل ،وفيما يلي
تفا�صيل اللقاءات:

وهاج الطائفي:
يوم يفخر فيه كل مواطن
سعودي ..يوم الوحدة والتكامل
يف البداية ع�برت الطالبة وه��اج وهيب ح�سن
الطائفي من ق�سم التاريخ بكلية الآداب والعلوم
الإن���س��ان�ي��ة ع��ن ر�أي �ه��ا بقولها" :الوطن كلمة
ق�صرية يف كتابتها وحتى يف نطقها ولكن لي�ست
يف معناها ،الوطن تعجز كل الأحرف والكلمات
�أن ت�صف معناه ،وطني هو م�سكني و�أمني و�أماين
وهويتي وطني هو البقعة التي ننتمي لها وتنتمي
�إلينا و ها �أنا اليوم تعجز يدي عن الكتابةعنه..
1351/٥/21ه �ـ ،هذا التاريخ اخلالد يف ذاكرة
كل من ي�سكن باململكة العربية ال�سعودية من ن�ساء
ورجال وحتى �أطفال هذا يوميفخر به كل مواطن
�سعودي يف ه��ذا اليوم �أزيلت الفرقة والتفكك
وحتقق فيه التكامل والوحدة (اللهم �أدم علينا
نعمة الأمنوالأمان) كم �أنا فخورة بك ياوطني.
رانيا الشمراني:
وطني يا رمزًا للسالم ومنبع
اإلسالم ..حماك اهلل
وكان اللقاء الثاين مع رانيا ال�شمراين من ق�سم
العالقات العامة بكلية الإعالم والتي عربت عن
�سعادتها بذكرى اليوم الوطني بقولها " :وطني
ذلك احلب الذي ال ينتهي والعطاء غري املنقطع
10

ع�شت فخر ًا للم�سلمني يا منبع الإ�سالم و�أر�ض
خ�ير امل�سلمني ،دام ��ت راي �ت��ك خ�ف��اق��ة ومنهج
الإ�سالم �شرع ًا لك ،وطني يا رمز ًا لل�سالم ومنبع
الإ�سالم حماك اهلل �شر من يرتب�ص بك .مليكنا
�سلمان احلزم يا فخرنا �أدعو اهلل تعاىل �أن يثبتك
على احلق واخلري ويطيل عمرك خلدمة الإ�سالم
وامل�سلمني ...وجلنودنا البوا�سل لكم منا الدعاء
�أن ين�صركم اهلل �ساملني ويتقبل �شهدائكم.
رهف السلمي:
يوم شامخ تاريخي نعتز فيه
بانتمائنا لهذه األرض المباركة
وكان اللقاء التايل مع الطالبة رهف ال�ساملي من
ق�سم االجتماع بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
والتي اعتربت هذا اليوم يوم ًا �شاخم ًا وتاريخي ًا
يعك�س مدى احلب الذي يوليه �أبناء وطني الغايل
لوطنهم وقيادتهم ،وقالت الكلمات التالية:
باللهجة ال�سعودية" :يا وطن دام عزك �شامخ،
وال��دي��ن ��س�يرة م��ا ر�ضينا غ�ير �أر� �ض��ك ن�سكن
ونع�شق ث��راه��ا انتمي ل��ك ويل الفخر و�أر��ض��ه
جزيرة من يلوم من اللي يحبك �أم وتغلي �ضناها
يا ال�سعودي ب�س ا�سمك المع يف كل ديرة وهلل انك
تاج �أكرب من على هانة ال�سناهة �شعب ود�ستور
و�أم ��ة ت��رت��وي م��ن في�ض خ�يره م��ن �شمالك يل
جنوبك كل �شقر فيه غريه حا�سدك ربي يعينك
م��ا درى �أن اهلل م��ا ن�ساها فيحتمي ب��ك رغم

غي�ضه اه يا�شني الب�صرية وين ما ترحل عيونه
ي��رج��ع وي��ذك��ر �سماها ك��ل ح��رف ال كتبته غري
ا�سمك ا�ست�شريه وين يا كلي متهل ارف�ض وملن
حالها بي قلمي بعرثات".
نجود النهدي:
يوم الوطن ومحفل االعتزاز ..يوم
المجد والعز
وكان لل�صحيفة وقفة مع الطالبة جنود النهدي
من ق�سم ال�صحافة بكلية االت�صال والإع�لام،
و�سطرت الكلمات التالية :ي��وم الوطن وحمفل
االعتزاز ..اليوم الوطني يوم تفتخر فيه ال�سعودية
بيومها وجمدها وعزها واحتفال بيوم الت�أ�سي�س
لهذا الوطن احلبيب على امللك عبدالعزيز بن
عبد الرحمن �آل �سعود طيب اهلل ثراه ،الذي حمى
هذه البالد من بعد اهلل وكان بط ًال حمب ًا لوطنه
ولدينه �أو ًال وعندما نقول ي��وم وطني ف�إنه يوم
الفخر واالعتزاز ورفعة الر�أ�س لكل مواطن فكم
نفخر كوننا �أبناء هذا الوطن الذي ال يحمل حقدا
وال كره ًا وال �سوء على ب�شر فكل امل�سلمون يف هذا
البلد �إخوة ويد ًا واحدة حلماية هذا الوطن الرائع
واملحافظ على �سنة ر�سولنا امل�صطفي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فنحن هنا نتحدث ع��ن م�سلمون
حمافظون على قواعد ونظم الدين ويفتخرون
بها ويعتزون بها ،فالقر�آن وال�سنة د�ستورها،

عندما �أقول يوم وطني ف�أنا �أقول يوم فرحة لكل
الوطن ال�سعودي عام ًة ولكل امل�سلمون خا�ص ًة ،ها
نحن نحتفل ونعتز بوطنيتنا وديننا احلنيف الذي
هو �أ�سا�س عقيدتنا و�شريعتنا وقانوننا ،فكلمة ال
�إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل راية وطني فلذلك
�أقول كلمة قد قالها الأمري خالد الفي�صل "ارفع
را�سك �إن��ت �سعودي" نعم نحن �شعب حمافظ
على الدين الإ�سالمي و�شعب يحب خدمة البيت
احلرام وخدمة احلجاج واملحافظة على الوطن
و�أخ�ي�ر ًا ولي�س �آخ��ر ًا �أق��ول يا �سالمي عليكم يا
ال�سعودية.
سارة السلمي:
ما أروع الوطن حين يكن الظل
الظليل والمالذ العظيم
�أما اللقاء التايل فكان مع الطالبة �سارة �سعود
ال�سلمي من ق�سم علم االجتماع ،والتي عربت عن
�سعادتها بهذا اليوم الكبري الذي يحمل معاين
الوطنية واالنتماء وخل�صت م�شاركتها كالتايل:
" مملكتي "ترنيم ٌة يهتف بها القلب ..يف احلني
ال��ذي جته�ش فيه �شعوب ًا �آخ ��رى بالبكاء على
�أوطانها التي تال�شت..
الظل الظليل واحل�ضن
فما �أروع الوطن حني ي ُكن ِ
ال��داف��ئ وامل�ل�اذ العظيم ..حق ًا علينا �أن ن ُقل
ُ
"�شكر ًا" للوطن الذي خلق فينا ُحب ًا يتجدد يف كل
عام فخر ًا وعز ًا ال ُي�ضاهى..
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مملكتي الحبيبة

ثراء الحازمي:
الوطن أمان وحرية دمت عامرًا
بقيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي
�أم��ا الطالبة ث��راء حممد احل��ازم��ي م��ن ق�سم
علم االجتماع بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
فقد اعتربت الوطن �أمان وحرية وفخر ،وقالت:
تعني الكثري� ..أو بالأ�صح
"كلمة من ثالثة �أح ُرف ّ
تعني ُكل �شيء يمُ كن �أن ميلك ُه الإن�سان ،الوطن
ّ
ه��و ال ��ذي ال ُي��زاي��د ع�ل�ي��ه ..ه��و ال ��دم ال ��ذي ال
ُ
يرخ�ص و امل��اء التي ال يتعكر �صفوها ،الوطن
هو �أمان وحر ّي ٌة للإن�سان ،لي ُكن �سامل ًا ُمتما�سك ًا
فخر ًا عظيم ًا و�سند ًا مديد ًا ،دام عامر ًا بقيادته
الر�شيدة و�شعبه املُخل�ص املُ�ح��ب ،دام عزيز ًا
املكي وم�سجد نب ّيه
مبا �أعزّه اهلل و �أكرمه ببيته ّ
ُ
ال�شريف ولن ُكن كما قال نب ُينا الكرمي كنتم خري
�أُم ٍة �أخرجت للنا�س
براء البقمي:
ذكرى اليوم الوطني مناسبة
عظيمة نستذكر من خاللها
إنجازات الوطن
�أم��ا الطالبة ب��راء حممد البقمي من ق�سم علم
النف�س بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،فقد
اعتربت هذا اليوم منا�سبة عزيزة تتكرر كل عام
نتابع من خاللها م�سرية النه�ضة العمالقة التي
عرفها الوطن ويعي�شها يف كافة املجاالت حتى

غدت اململكة ويف زمن قيا�سي يف م�صاف الدول
املتقدمة ،بل تتميز على كثري من الدول بقيمها
الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإ�سالمية
وتبنيها الإ� �س�لام منهج ًا و�أ��س�ل��وب حياة حتى
�أ�صبحت م�ل�اذ ًا للم�سلمني ،و�أول ��ت احلرمني
ال�شريفني وقبلة امل�سلمني جل اهتمامها وبذلت
كل غ��ال يف �إعمارهما وتو�سعتهما ب�شكل �أراح
احلجاج وال��زائ��ري��ن و�أظ�ه��ر غ�يرة ال��دول��ة على
حرمات امل�سلمني و�إبرازها يف �أف�ضل ثوب يتمناه
كل م�سلم.

الغامدي م��ن كلية االت�صال والإع�ل�ام ،والتي
اخت�صرت م�شاركتها يف كلمات خمت�صرة قالت
ف�ي�ه��ا :م���س��اء اخل�ي�ر ي��ا وط �ن��ي ..م���س��اء ال��والء
والأمان ..م�ساء �أول حب يغر�س يف قلبي ..وفائي
لك �أق��ل ما ميكنني تقدميه ..وكل عام ووطننا
مرفوع و�شامخ الر�أ�س ..وجندد البيعة وال�سمع
والطاعة لويل �أمرنا خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
على ال�سمع والطاعة وحفظ اهلل وطننا الغايل.

وديان السريحي:
ننسج معًا حكايات تناغم فريدة..
حفظك اهلل تعالى

أمل الزهراني:
مملكة تفهو إليها القلوب وفخر
واعتزاز بمهبط الوحي

وخل���ص��ت ال�ط��ال�ب��ة ودي� ��ان حم�م��د ال�سريحي
من ق�سم علم االجتماع بكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ،م�شاركتها يف ه��ذه الذكرى الغالية
بكلمات قالت فيها :وطني يف هذا اليوم نن�سج
مع ًا حكايا تناغم فريدة من نوعها“اللهم احفظ
بالدنا من كل مكروه .واعتربت املنا�سبة فر�صة
للوقوف على ما حتقق من �إجن��ازات يف وطننا
الغايل وقراءة �سرية تاريخ من املجد والعطاء.

ويف لقائنا مع الطالبة �أمل �سعد الزهراين من
كلية االقت�صاد املنزيل� ،أكدت اعتزاز وفخرها
بهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة ،وارجتلت كلمات
باللهجة العامية قالت فيها  :مملكتي ..حبيبتي..
ما �أجملك..القلب يهفو لك ..والع�شق يناديك..
واملجد ل��ك ..يكفي الق�صايد فخر ..لو تو�صل
بو�صفك �سطر ..انرث يف دربك ..زهر اخلزامى..
وامد لك غيمة تهامة ..وترحيبة فنجال من كف
الن�شامى ..قالوا :البيت احلرام ..قلت �أر�ضي..
قالوا :ال�شرع الإمام ..قلت �أر�ضي ..قالوا :احلب
ال�سالم ..قلت �أر�ضي ..قالوا :يف مدحك نزود..
قلت يفداها احل�سود ..ما على هالأر�ض� ..أر�ض
مثل �أر�ضي ..وكثري يقولون ماعليها زود.

مودة الغامدي:
نجدد البيعة والسمع والطاعة
لوالة أمرنا
وك��ان لنا لقاء مع الطالبة م��ودة عبد الرحمن

ك����������ل ع�������������ام و�أن��������������������ت يف �أم�����������������ن و�أم�����������������ان
ك����������ل ع��������������ام و�أن��������������������ت ق������ب������ل������ة امل���������س����ل����م��ي�ن
ك�������������������ل ع�������������������������ام و�أن�������������������������������������ت ����������ش���������اخم���������ة
ك����ل ع������ام و�أن��������ت ن���ب�������ض احل����ك����وم����ة و���ش��ع��ب��ه��ا
ك������ل ع��������ام و�أن�����������ت م���������ص����در ف����خ����ر واع������ت������زاز
ك���������������������ل ع����������������������������ام و�أن�����������������������������������������ا اب����������ن����������ت����������ك
دم������������������������������ت ل���������������ن���������������ا ي�����������������������ا م����������وط����������ن����������ي
�أن�����������������������������������ت ل��������������ل��������������أوط����������������������������ان ق���������������������دوة
�أن���������������������������������������ت رم�������������������������������ز االف����������������ت����������������خ����������������ار
�أن�������������������������������������������ت ل��������������ل��������������ع��������������ل��������������ي��������������اء جم���������د
�أن��������������������������������������ت ق������������������������������وة الأق���������������������������وي���������������������������اء
�أن����������������������������������ت ل������������ل������������أجم������������������������اد ��������ش�������م���������������س
مي�����������������ل������������������أ ال��������������������������ك��������������������������ون �������������س������������ن������������اه
م�������وط�������ن�������ي ع�������������ش������ت ف�������خ�������ر امل�����������س�����ل�����م��ي��ن
ب����������ا�����������س����������م م���������������ن و�������������ض������������ع ال�����������������س��������م��������اء
ل�����������������ن ن���������ن���������ح���������ن���������ي �أو ن������ن������خ������ف�������������ض
ل�������������������ن ن�������������ن�������������ه�������������زم �أو ن�������ن�������ك���������������س�������ر
وع�������ي�������ن�������ن�������ا ع��������������زم وح������������������زم ال ان���������ه���������زام
وواون�������������������������ا وط��������������ن ل�����������ه ال���������������������روح ف�����������داء
ودال������������ن������������ا داء ع�������ل�������ى �أه������������������ل احل��������������رام
وي�������ائ�������ن�������ا اي��������������دي ي�������ج�������ود ب������ه������ا ال�����ع�����ط�����اء
اع����������رف����������ت����������م الآن م�����������اه�����������ي راي���������ت���������ي
ه������ي راي����������ة ال����ت����وح����ي����د ي������ا �أه����������ل اخل���������ص����ام
ه������ي م����ن����ب����ع الإ���������س����ل���ام ه������ي رم��������ز ال���������س��ل�ام
ه������ي م����ه����ب����ط ال������وح������ي ع����ل����ى خ���ي��ر اخل����ت����ام
ه���������ي ال �إل���������������ه �إال رب��������ن��������ا رب الأن���������������ام
رب امل�������ط�������ر رب ال������ف������ج������ر رب ال�����غ�����م�����ام
ه�������و ح���������س����ب����ن����ا ن�����ع�����م احل���������س����ي����ب الي���������ض����ام
ي����������اج����������اه����������ل ق���������ل���������ي ب�����������رب�����������ك م���������ال���������ذي
ي������دع������وك �أن ت�������س���ت���ب���ي���ح �إه�������ت�������اك ال�����دم�����اء
م�����������اذن�����������ب �أط������������ف������������ال ب�������ج�������رم�������ك ي����ت����م����و
م����������������ا ذن���������������������ب ت�����������رم�����������ي�����������ل ال��������ن�����������������س��������اء
�أم���������������ا اجل���������ن���������ود ف������ق������د ح������ظ������و ب�����������ش�����ه�����ادة
م��������ن رب ه�����������ذا ال��������ك��������ون رب الأت������ق������ي������اء
�أم�������������������������ض������������وا ع���������ل���������ى م��������������ا ت�������������ش������ت������ه������ون
ول�����ت�����ف�����ع�����ل�����وا ل����ل����ن����ف���������س م�������ا ك������ان������ت ت���������ش����اء
ف����م����ه����م����ا ب����ل����غ����ت����م م��������ن م������ك������اي������د م����ن����ك����ره
ل�����ل�����م�����ج�����د وال�������ع�������ل�������ي�������اء ن������ح������ن م���������س��ي�رن����ا
واخل�������ائ�������ن�������ون م�������ن ال�����ف�����ن�����اء �إىل ال����ف����ن����اء
الطالبة حنان الثقفي
كلية االقت�صاد والإدارة
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