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اليوم الوطني

�أنا �أدعو لدين الإ�سالم ،ولن�شره بني الأقـوام ،و�أنا داعية لعقيـدة ال�سلف
ال�صالح ،وعقيدة ال�سلف ال�صالح هي التم�سك بكتاب اهلل ،و�سنة ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم.
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود -رحمه اهلل

هنأوا القيادة الحكيمة والشعب الوفي بهذه المناسبة الغالية ..وكالء ومنسوبو الجامعة:

المملكة في يومها الوطني الـ .. 89أمن واستقرار..
حزم وعزم  ..وهمة حتى القمة
د .السلمان :اليوم الوطني صفحة مضيئة
تضاف إلى سجل حافل باإلنجاز والخير
والسالم
اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية هو منا�سبة
مم �ي��زة حم �ف��ورة يف ال ��ذاك ��رة وال ��وج ��دان ،حت�ق�ق��ت فيه
الوحدة الوطنية ،و�أزيلت به الفرقة والتفكك ،و�شهد له
التاريخ مب��دى التطور واالزده ��ار ا ّل��ذي ح�صل ،والأم��ن
واال�ستقرار واالعتدال والتوازن ،ويف هذا اليوم يرفع كل
ً
�شموخا وفخر ًا مبا حتقق على �أر�ض وطنه
مواطن ر�أ�سه
املعطاء ،لن�سجل فخرنا واعتزازنا باملنجزات احل�ضارية
الفريدة التي حتققت على مدى ثمانية عقود من عمر
الزمن.
والء وفخر
بهذه املنا�سبة رفع وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل
ال�سلمان �أ�سمى التهاين و�صادق التربيكات �إىل مقام
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،حفظهم اهلل ،و�إىل كافة
�أف��راد ال�شعب ال�سعودي النبيل ،مبنا�سبة حلول ذكرى
اليوم الوطني التا�سع والثمانني لتوحيد اململكة العربية
ال�سعودية ،داعياً املوىل �سبحانه وتعاىل �أن يدمي على
وطننا الغايل نعمة الأمن والأمان والرخاء واال�ستقرار
ونحن يف خري و�أم��ان وقوة وجمد وعز و�س�ؤدد وحلمة
وطنية ال مثيل لها ،و�أن يحفظ بالدنا من كل �شر و�سوء.
وقال د .ال�سلمان �إن من ف�ضل اهلل ونعمته على هذا
الوطن امل��ب��ارك� ،أن هي�أ له قيادة حكيمة وخمل�صة،
و�شعبا متما�س ًكا بلحمة وطنية منيعة ملتفة حول قيادتها
الر�شيدة ،وهذا اليوم الوطني ميثل عاماً جديداً ي�ضاف
�إىل التاريخ املجيد للوطن ،و�صفحة م�ضيئة ت�ضاف �إىل
�سجل حافل بالإجناز واخلري وال�سالم ،ويف هذا اليوم
جت�سد نعمة
جندد البيعة والوالء لقيادتنا الر�شيدة ،التي َّ
مل �شمل هذه البالد حتت راية التوحيد يف الأر�ض التي
انبثق منها نور الإ�سالم وحملت ر�سالته اخلالدة �إىل
الب�شرية.
و�أ�ضاف د .ال�سلمان :ن�ستعيد يف هذا اليوم ذكرى
م�سرية الكفاح والنجاح والنماء والعطاء التي �أر�سى
دعائمها امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن عبد الرحمن -
طيب اهلل ثراه  -ووا�صل امل�سرية من بعده �أبنا�ؤه الربرة،
و���ص��والً �إىل العهد ال��زاه��ر وال��ر�ؤي��ة ال�سديدة بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
و�سمو ويل عهده الأمني ،حيث تتوا�صل منجزات الوطن
العظيمة وت�ستمر النه�ضة التنموية واالقت�صادية ال�شاملة
من خالل ر�ؤية  2030والتي �ستحقق للمواطن  -ب�إذن
اهلل  -كل �سبل العي�ش الكرمي ،وجتعل من اململكة حمط
�أنظار الآخرين �إعجاباً وتقديراً لها ولقيادتها.
وختم الدكتور ال�سلمان كلمته ب�س�ؤال اهلل العلي
القدير� ،أن يرحم م�ؤ�س�س ه��ذا الوطن العظيم وكل
الرجال املخل�صني الذين كانوا معه وجميع من عمل
لن�صرة دينه و�إع�ل�اء كلمته وحماية وطنه ،و�أن يعني
وي�سدد قائد م�سريتنا وراع��ي نه�ضتنا خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني ،و�أن يوفق العاملني
املخل�صني ال�صادقني يف كل جمال وي�سدد على دروب
اخلري ُخطاهم ويحفظ وطننا وين�صر جنودنا البوا�سل
يف كل مكان �إنه ويل ذلك والقادر عليه.
�أمن وا�ستقرار وتطور
�أك��د وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور حممد النمي �أن منا�سبة اليوم الوطني  89ت�أتي
لتذكرنا مب�ؤ�س�س هذا الكيان املبارك وموحد �أرجائه،
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود-رحمه اهلل-
الذي حتققت على يده الوحدة بعد ال�شتات والفرقة،
وقامت دولة التوحيد واملحبة والتعاون والألفة ،وا�ستطاع

د .النمي :يتجدد اليوم فخرنا واحتفالنا
بالمنجزات العظيمة والنجاحات الكبيرة لوطننا
الغالي

د .الصقير :لم تتوقف مسيرة النماء منذ جمع
شمل هذه البالد على يد المؤسس رحمه الله
د .الحميزي :حبانا الله وطنًا مباركًا يحتوي
على أهم عناصر النجاح واالزدهار والمكانة
المرموقة
بتوفيق اهلل وعونه ،مع رجاله املخل�صني� ،أن ي�ضع قواعد
هذا البناء ال�شامخ ،وي�شيد منطلقاته وثوابته ب�صورة
تنري احلا�ضر ،وت�ست�شرف مالح الغد اجلميل ،وت�أخذ
ب�أ�سباب التطور والتقدم يف جميع مناحي احلياة مع
املحافظة على الثوابت والقيم والعي�ش ب�أمن وا�ستقرار.
و�أ���ض��اف :ا�ستمرت جهود �أبنائه ال�بررة من بعده،
والتي ات�سمت باحلكمة والر�ؤية ،والرو ّية وبُعد النظر،
واملحافظة على هيبة الدولة ومتا�سكها ،وقيمة ومكانة
الوطن واملرتكزات الأ�سا�سية لبنائه وا�ستمرار منائه،
وم�ضاعفة اجلهد لتحقيق الآم��ال ورفعة الوطن ،وقد
جتنبت بالدنا الكثري من الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي ع�صفت بدول كثرية من بالد العامل ،لتبقى يف م�أمن
من ال�صراعات بتوفيق اهلل �أوالً ثم ب�سيا�ستها احلكيمة،
التي �ضمنت لأبنائها املواطنني واملواطنات حياة كرمية
ينعمون فيها بالرفاهية وال�سعادة يف وطن �أك�ثر �أمناً
وا�ستقراراً وتطوراً.
وا�ستطرد قائ ً
ال :تتجدد اليوم هذه الذكرى يف عهد
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
– يحفظه اهلل  -ال���ذي يحفل ب��امل��ن��ج��زات العظيمة
والنجاحات الكبرية لوطننا الغايل؛ فامل�شاعر املقد�سة
تزخر بالأعمال اجلبارة ،واملواقف البطولية ل�سلمان
احل��ك��م��ة واحل����زم ي��ع��لّ��ق عليها �أب��ن��اء �أم��ت��ن��ا العربية
والإ�سالمية �آمالهم بوطن ال�شموخ والعطاء.
ويف اخلتام �س�أل اهلل �أن يحفظ خادم احلرمني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،و�أن يوفقه لكل خري ،و�أن ي�سبغ
عليه نعمة ال�صحة والعافية ،و�أن يحفظ �سمو ويل
عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،و�أن يجعل بالدنا �آمنة م�ستقرة تنعم
باخلريات والعزة.
م�سرية خري ومناء
وقال وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل بن

حممد ال�صقري :نحتفل يف هذه الأيام بالذكرى التا�سعة
والثمانني لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية على يد
القائد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه ،والذي
متكن بف�ضل من اهلل ثم بحنكته مع رجاله املخل�صني
�أن يوحد هذا الكيان العظيم حتت راية التوحيد وجمع
ال�شمل ومل �شتات هذا الوطن املعطاء ،و�إننا �إذ نحتفل
بذكرى اليوم الوطني يتذكر املواطن ال�سعودي وي�ستح�ضر
معه كل القيم واملفاهيم والت�ضحيات واجلهود امل�ضنية
التي �صاحبت بناء هذا الكيان العمالق ،ليعرب عما تكنه
�صدوره من حمبة وتقدير لهذه الأر�ض املباركة ،وملن كان
لهم الف�ضل بعد اهلل تعاىل فيما تنعم به بالدنا من �أمن
و�أمان ورفاهية وا�ستقرار.
و�أ����ض���اف د .ال�����ص��ق�ير :م���ن ن��ع��م اهلل ع��ل��ى ه��ذه
البالد الطاهرة �أن اخت�صها بقادة يف �سمو مكانتها
وخ�صو�صيتها ،فلم تتوقف م�سرية اخلري والنماء منذ �أن
جمع اهلل �شمل هذه البالد على يد امل�ؤ�س�س رحمه اهلل
و�أبنائه من بعده وحتى العهد الزاهر خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود �أيده
اهلل ،حيث �شهدت اململكة يف �سنوات قالئل قفزات
ح�ضارية ال مثيل لها يف جميع املجاالت ف�أ�صبحت اليوم
مثاالً يحتذى به ونربا�ساً يقتدى به يف التقدم والنمو يف
خمتلف امليادين العلمية والعملية واالقت�صادية والثقافية
واحل�ضارية والأمنية.
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة تقدم د .ال�صقري ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ول�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود –حفظهما
اهلل –بالتهنئة بذكرى اليوم الوطني  89وللأ�سرة املالكة
ولل�شعب ال�سعودي الويف ،وحمد اهلل على نعمه الكثرية
ويف مقدمتها نعمة الإ���س�لام ،ونعمة الأم���ن والأم���ان
والرخاء واال�ستقرار ،ودعاه جل �ش�أنه �أن يحفظ قادتنا
ووطننا احلبيب من كل مكروه و�أن يرد كيد الكائدين

د .بن سيف :أبهى صور االحتفال باليوم الوطني
تجديد االلتزام بنطاق المسؤولية وتحمل األمانة
د .العيسى :ذكرى اليوم الوطني  89تفردت بمنجزات
طموحة كان للمرأة نصيب وافر منها

يف نحورهم.
ازدهار ورخاء
من جهته رفع وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي� ،أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات بخال�ص الوفاء والوالء ملقام �سيدي
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز  -يحفظهم اهلل -
وال�شعب ال�سعودي الأغر ،وكل عام والوطن بخري و�أمن
و�أمان وازدهار ورخاء.
وق��ال :نعي�ش ون�ست�شعر بكل فخر واع��ت��زاز ذكرى
ت�أ�سي�س هذا الوطن الغايل وذكرى توحيد اململكة على
يد امللك عبدالعزيز �آل �سعود  -طيب اهلل ث��راه -وما
بذله من جهود وعطاء هو و�أبنا�ؤه الربرة يف جمع �شتات
الأم��ة وحتقيق الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار ،وال بد من
الوقوف والت�أمل فيما حققته اململكة من �إجنازات تنموية
وتطويرية يف �شتى املجاالت.
و�أ�������ض������اف د .احل����م����ي����زي :ل���ق���د ح���ب���ان���ا اهلل
وطنًا مبار ًكا يحتوي على �أهم عنا�صر النجاح واالزدهار،
و�أن��ع��م علينا ب�ثروات طبيعية وب�شرية هائلة ،وحتتل
اململكة مكانة مرموقة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي،
فميزها اهلل ب���أن جعلها مهد الإ���س�لام وبلد احلرمني
ال�شريفني� ،أطهر بقاع الأر���ض ،وقبلة امل�سلمني ،وهذا
هو عمقها العربي والإ�سالمي .كما �أن اململكة تتميز
مبوقعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي العاملي ،وهي �أهم بوابة
للعامل ب�صفتها مركز ربط للقارات الثالث ،وحتيط بها
�أكرث املعابر املائية �أهمية على امل�ستوى العاملي.
و�أك��د �أن من �أه��م ال��ق��رارات التي انتهجتها اململكة
حديثاً ر�ؤية اململكة  2030التي تهدف لتحقيق الإ�صالح
االقت�صادي بحيث ت�صبح اململكة �ضمن �أف�ضل 15
اقت�صادًا يف العامل ،وذلك باالعتماد على عدة م�صادر
اقت�صادية دون االع��ت��م��اد ب�شكل رئي�س على النفط
كم�صدر وحيد للدخل القومي ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق
التوازن املايل وت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية باململكة،
واال�ستفادة الق�صوى من بعدها احل�ضاري وعمقها
الإ�سالمي وموقعها اجلغرايف.
و�س�أل د .احلميزي امل��وىل عز وج��ل �أن يحفظ لنا
وطننا و�أمننا وا�ستقرارنا ،كما توجه بال�شكر وعظيم
االمتنان �إىل مقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني وويل
عهده الأمني على دعمهما وحر�صهما على قطاع التعليم
العايل الذي ي�صب يف نه�ضة اململكة وازدهارها وخدمة
خططها التنموية وتلبية احتياجات املجتمع واملواطن.
دعم احلراك الوطني
اعترب وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور
يو�سف ع�سريي �أنه بف�ضل من اهلل ننعم بالعي�ش يف وطن
يرفع راي��ة التوحيد ،يقوده خ��ادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأمني – وفقهما اهلل  -هذا الوطن يتالحم
فيه قادته مع مواطنيهم تالحماً يع�ضد م�سرية التنمية
امل�ستمرة لتحقيق ر�ؤي���ة اململكة  2030وتوجهاتها
حري بنا
امل�ستقبلية ،ويف اليوم الوطني التا�سع والثمانني
ٌّ
�أن ي�ضع كل منا �أمام �أعينه م�ستقبل هذا الوطن ،ودوره
يف دعم توجهاته امل�ستقبلية ،مبعنى �أكرث و�ضوحاً ي�س�أل
كل منا نف�سه ما هو ال��دور ال��ذي يقوم به لدعم هذا
الوطن؟ فمهما اختلفت بيننا هذه الأدوار فلكل منا دوه
يف ملحمة الطموح التي تعزز خطوات الوطن لتحقيق
اقت�صاد مزدهر.
و�أ�ضاف :ونحن جميعاً من�سوبي جامعة امللك �سعود
مبختلف فئاتنا طالب وباحثني و�أع�ضاء هيئة تدري�س

جاء الإ�سالم فنقلنا من ال�ضعة واملهانة �إىل �أعلى الدرجات فكنا
��أمنع النا�س جانباً ،وكنا القادة ،وكنا الهداة الداعني �إىل اهلل.
امللك �سعود بن عبدالعزيز ��آل �سعود  -رحمه اهلل

د .المعمر :ما تنعم به مملكتنا من موقع
وإمكانات مادية وبشرية جعلت منها ذات
مكانة عالمية
وموظفني ،يجب �أن يدرك ك ٌّل منا دوره يف دعم احلراك
الوطني امل�ستمر ،هذا احلراك الذي يتطلب �أن ي�ؤدي
كل منا دوره مبنتهى اجلودة والإخال�ص ،فكل ما يبذله
الطالب والباحثون و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفون
من جهود ال ت�أتي عليهم وحدهم بالنفع ،فاجلودة يف
�أداء كل منا دوره يدعم رقي خمرجات اجلامعة ،ومن
ثم جناح هذه املخرجات يف دعم املجتمع واالقت�صاد
الوطني ،فمخرجات اجلامعة جميعها ت�صب يف نهر
اجلهود التي ي�شاركنا فيها م�ؤ�س�سات وطنية �أخرى كلها
تدعم هذا احلراك الوطني امل�ستمر ،لذا علينا دائماً �أن
ن�سعى �إىل متيز �أدوارنا بحيث يكون لهذه الأدوار ت�أثري
�إيجابي يف م�سرية الوطن.
وختم بالقول :يف اليوم الوطني التا�سع والثمانني
يطيب يل �أن �أهنئ قيادتنا احلكيمة وكافة من�سوبي
اجلامعة ،واملجتمع ،و�أ���س���أل اهلل �أن يحفظ جنودنا
البوا�سل وين�صر وطننا وطن التوحيد حتت قيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل
عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان.
يوم ال�شموخ والبناء
�أك���د عميد كلية الآداب ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ب��ن ثنيان
�آل �سعود �أننا ن�ستذكر مبنا�سبة اليوم الوطني الـ89
للمملكة العربية ال�سعودية ،كيف ا�ستطاع امللك امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود  -طيب
اهلل ثراه  -ورجاله الأ�شاو�س الأوفياء؛ بناء هذه الدولة
العظيمة على تقوى ودين وت�أ�سي�س كيانها على �أ�س�س
ثابتة ودعائم قوية وحدت �أفئدة ال�سعوديني وات�سمت
بالتطور والنماء وتعزيز الوحدة الوطنية يف دولة مرتامية
الأطراف توحدت بها القلوب والب�صائر والأفكار على
منهج الكتاب وال�سنة.
و�أو�ضح �أننا يف ظل وطن الأمن والأمان ن�ستذكر هذه
الذكرى العظيمة وما �أجملها و�أحبها من ذكرى نرى فيها
بطولة واعتزازًا نعي�شها بفخر وقوة و�سعادة ونحمد اهلل
ملا حتقق من �إجنازات عظيمة تعد م�صدر فخر واعتزاز
لكل مواطن وحمب لهذه الأر�ض اخلرية يف وطن جعل
الكتاب وال�سنة د�ستو ًرا �أ�س�س لوحدة وطنية متينة مع
قيادة ر�شيدة حتقق من خاللها رخاء وا�ستقرار و�أمن
وتنمية وازدهار يف كافة املجاالت.
و�أ�ضاف د� .آل �سعود :نحن الآن يف عهد خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل و�سمو
ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان يحفظه اهلل ،يف عهد
احلزم والعزم واحلنكة واحلكمة ،مع ر�ؤية طموحة نرى
ب�شائرها وجناحاتها بادية على �أر�ض الواقع.
وق��ال :علينا جمي ًعا �أن نر�سخ الأه���داف العظيمة
لر�ؤية  ،٢٠٣٠فهي تر�سم لنا وللأجيال القادمة م�ستقب ً
ال
زاخراً بالنماء والبناء واحلياة الكرمية ،وما يحظى به
احلرمان ال�شريفان وامل�شاعر املقد�سة من دعم متوا�صل
واهتمام عظيم وت�سهيل وتي�سري للزوار واملعتمرين ما هو
�إال ت�أكيد حلر�ص القيادة واهتمامها ببذل كافة اجلهود
واخلدمات ل�ضيوف الرحمن وتعده ت�شري ًفا ومنة من اهلل
لهذا الوطن املعطاء الغايل ،وما جناح موا�سم احلج يف
كل عام �إال �شاهد كبري على ما بذل من جهود ومتابعة
و�إ�شراف من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده
الأم�ين وكافة القطاعات احلكومية والأهلية العاملة
خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام.
ون��وه �سموه ب��دور اململكة الإن�ساين والإغ��اث��ي وما
تقدمه من م�ساعدات �إن�سانية وخريية للدول ال�شقيقة
وال�صديقة ودع��م العمل الإغ��اث��ي والإن�����س��اين يف كل
مكان وزمان من مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية وغريه من اجلهات العاملة الأخرى ،وا�ستذكر
مواقف اململكة الثابتة من ق�ضية فل�سطني وحقهم يف
�إقامة دولتهم امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س والوقوف
مع الأ�شقاء والأ�صدقاء ملواجهة الكائدين واملرتب�صني
بالعامل العربي والإ�سالمي يف كل مكان وزمان.
متيز �إقليمي ودويل
وق���ال امل��دي��ر التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور
عبدالرحمن املعمر :حتتفل مملكتنا الغالية باليوم
الوطني التا�سع والثمانني ،وهي الذكرى املت�أ�صلة يف
وج���دان �أب��ن��اء وب��ن��ات مملكتنا الغالية ن�ستذكر فيها
امللحمة على يد م�ؤ�س�س هذا الكيان امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن �آل �سعود طيب اهلل ثراه ،التي وحدت
هذه امل�ساحة ال�شا�سعة من �شبه اجلزيرة العربية بعد
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ٌّ
د .عسيري :حري بنا أن نضع نصب أعيننا
مستقبل الوطن ودورنا في دعم توجهاته
المستقبلية

د .آل سعود :نحمد الله لما تحقق من
إنجازات عظيمة تعد مصدر فخر واعتزاز
لكل مواطن
�شتات طويل حتت راية التوحيد اخلالدة وعلى �أ�س�س
متينة قامت عليها ،وهي كتاب اهلل و�سنة نبيه �صلى اهلل
عليه و�سلم.
و�أك���د �أن م��ا تنعم ب��ه مملكتنا م��ن م��وق��ع جغرايف
و�إمكانات مادية وطاقات ب�شرية جعلت منها دولة ذات
مكانة عاملية� ،آخذة على عاتقها ا�ستثمار تلك الإمكانات
من خ�لال �إع��داد الربامج التنموية ال�شاملة وتطوير
برامج التعليم والتدريب وتنفيذ امل�شاريع ال�صحية واملدن
الطبية ،هي ت�أكيد على حر�ص حكومتنا الر�شيدة �أيدها
اهلل لالرتقاء بالوطن و�أبنائه واال�ستثمار فيهم.
و�أك��د �أن كل ذلك يعك�س ر�ؤي��ة اململكة  2030التي
�أعلنها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع لتقدم دعماً �إ�ضافياً لتعزيز الوجود العاملي
للمملكة حيث جعلها من بني �أف�ضل دول العامل يف كافة
املجاالت ومرجعاً على م�ستوى املنطقة يف اخلدمات
ال�صحية والتدريب الطبي والبحث العلمي ،وتقدمي تلك
اخلدمات وفق �أعلى م�ستويات اجلودة العاملية ،لتحقيق
التميز على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،فهذه اجلهود
املباركة وحر�ص القيادة الر�شيدة على �أبناء الوطن وعمق
التالحم بني املواطن وقيادته يعطي ر�سالة وا�ضحة مبا
تنعم به اململكة وهلل احلمد من �أمن وا�ستقرار.
ووجه لرجالنا البوا�سل على حدود مملكتنا الغالية
كل التقدير والثناء ،و�س�أل اهلل �أن يثبتهم ويعيدهم
�ساملني غامنني من�صورين ،كما ���س���أل امل��وىل العلي
القدير �أن يدمي على بالدنا نعمة الأمن والأمان.
�أبهى �صور االحتفال
ب��دوره��ا عربت وكيلة ���ش���ؤون الطالبات الدكتورة
غادة بنت عبدالعزيز بن �سيف عن فخرها واعتزازها
بهذه املنا�سبة وقالت :يف مثل هذا اليوم من كل عام
ن�ستعيد ذاك��رة ذلك اليوم امل�شرق يف جبني تاريخنا
العريق ،ونحتفل بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية
ال�سعودية ليكون يوماً را�سخاً يف فكر ووجدان املواطن
ال�سعودي ،و�إن �أبهى �صور االحتفال بذكرى هذا اليوم
الوطني الكبري يف تاريخه و�إجنازه ،هو جتديد وت�أكيد
االل��ت��زام بنطاق امل�س�ؤولية ،وحتمل الأم��ان��ة ،والعمل
الد�ؤوب على امل�شاركة يف التنمية ال�شاملة ،وما ذاك �إال
وفا ًء وترجمة وا�ضحة مل�شاعر الوطنية والوالء.
و�أكدت �أن املت�أمل مل�سرية اململكة العربية ال�سعودية
ليجد يف نف�سه حيزاً كبرياً من االعتزاز الوطني والفخر
الذاتي فيما حتقق من رقي اجتماعي واقت�صادي ورفاه
معي�شي ينعم املواطن ال�سعودي بخرياته ،وها نحن
ذا نعي�ش عهد التنمية ال�شاملة والإ�صالح الذي جعل
منها �سيدي خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – عهداً لبناء امل�ستقبل
وتوطيد �أركانه واال�ستثمار يف املواطن ال�سعودي وفتح
جماالت علمية عاملية له وتعزيز م�شاركته الفعالة يف
بناء الوطن بقطاعيه العام واخلا�ص ،حيث �شهدت
اململكة يف �سنوات قالئل قفزات ح�ضارية ال مثيل لها
يف جميع املجاالت.
وختاماً ،رفعت الدكتورة غادة �أ�سمى �آيات التهنئة
والتربيكات �إىل مقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�إىل �سمو �سيدي ويل
عهده وال�شعب ال�سعودي الكرمي ،راجية من اهلل تعاىل
�أن يحفظ لنا هذا الوطن املعطاء ،و�أن يدمي جمده وعز
قيادته ورخاء مواطنيه و�أن يعيننا جميعاً على القيام
بواجب املواطنة على وجهها الأكمل ليظل �شاخماً فوق
قمم املجد ب�إذن اهلل.
يد ًا بيد
وقالت عميدة �أق�سام العلوم الإن�سانية الدكتورة غزيل
العي�سى :نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني  89للمملكة
العربية ال�سعودية حتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،وويل عهده
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�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان رعاه
اهلل ،و�سط �إجنازات وقفزات تاريخية تخطوها البالد
وتهدف �إىل رفع م�ستوى الكفاءات يف جميع امل�ؤ�س�سات
وت�سهيل طرق التقدم والتنمية التي تطمح لها البالد من
خالل ر�ؤية  2030ا�ستمرا ًرا للحراك النه�ضوي.
ونوهت بالدعم واالهتمام الذي توليه الدولة لقطاع
التعليم حتديدًا عرب توفري الإمكانيات الالزمة لرفع
ج��ودة التعليم وفتح املجاالت والتخ�ص�صات احلديثة
لتهيئة بناتنا و�أبنائنا خلو�ض غمار �سوق العمل وامل�شاركة
يف بناء وطنهم الغايل ،الأم��ر ال��ذي جعل من جامعة
امللك �سعود تتميز ببيئتها الأكادميية اخل�صبة وم�شاريعها
البحثية الرائدة على امل�ستوى املحلي والإقليمي وتناف�س
للو�صول �إىل م�صاف اجلامعات العاملية.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن ذكرى اليوم ال��وط��ن��ي التا�سع
والثمانني لهذا العام تعد احتفالية تفردت مبنجزات
طموحة �سجلت يف �سطورها خ��ط��وات ثابتة تبني
امل�ستقبل بكفاءات وطنية كان للمر�أة ن�صيب وافر منها،
ولن�ست�شعر دائ ًما يف �أجواء االحتفال بهذه املنا�سبة كل
معاين االنتماء وال��والء للوطن وبذل اجلهود املخل�صة
للمحافظة على رفعته وازدهاره.
وبهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا تقدمت د .العي�سى

با�سمها وبا�سم عمادة �أق�سام العلوم الإن�سانية لقيادتنا
احلكيمة و�شعبنا الكرمي بخال�ص التهاين والتربيكات
بذكرى يومه الوطني وكل عام و�أب��ن��ا�ؤك معاً ي��داً بيد
ال�ستكمال م�سرية البناء والعطاء والنماء.
وفاء ووالء
وعدَّت م�ساعدة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة مي بنت نا�صر املعمر ،هذا اليوم موعدًا يتجدد
كل عام لرتجمة حبنا ووفائنا ووالئنا لوطننا املعطاء
وقيادته احلكيمة ،ورفعت مبنا�سبة اليوم الوطني «»89
�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو
ويل عهده الأم�ين والأ���س��رة املالكة الكرمية وجلميع
�أفراد ال�شعب ال�سعودي� ،سائلني اهلل �أن يحفظ بالدنا
ويدمي عليها نعمة الأمن والأمان حتت ظل قيادة خادم
احلرمني ال�شريفني وحكومته الر�شيدة.
و�أ�ضافت :من هنا نقف وقفة اهتمام ملراجعة ما ن�ؤديه
من �أدوار وما نتحمله من م�س�ؤوليات �ضمن منظومة
الوطن املتكاملة ،فالوطن ال��ذي نن�شده ال يكتمل �إال
بتكامل �أدوارن��ا ،فلدينا جمي ًعا �أدوار ن�ؤديها �سواء كنا
عاملني يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص �أو غري الربحي،
وهناك م�س�ؤوليات عديدة جتاه وطننا وجمتمعنا و�أ�سرنا
وجت��اه �أنف�سنا ك��ذل��ك ،و�سنعمل با�ستمرار م��ن �أج��ل
حتقيق �آمالنا وتطلعاتنا ،ون�سعى �إىل حتقيق املنجزات
واملكت�سبات التي لن ت�أتي �إال بتح ّمل كل منا مل�س�ؤولياته،
فلتهن�أ يا وطني بيومك املجيد ،ولنهن�أ بك� ،سالماً على
�أر�ض الكعبة واحلرم� ،سالماً على منبع الإ�سالم يف كل
الأمم.

