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اليوم الوطني

معاذ اهلل �أن يعرت�ض الإ�سالم �سبيل التقدم فهو دين التطور ودين العزة
ودين الكرامة.
امللك في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود -رحمه اهلل

 88عامًا من العطاء والنماء واإلنجاز
ت�ستمر م���س�يرة ال �ع �ط��اء وال �ن �م��اء والإجن � ��ازات
حت ��ت راي� ��ة ال �ت��وح �ي��د ،وت ��رق ��ى مم�ل�ك�ت�ن��ا ال�غ��ال�ي��ة
�شاخمة ،جت�سد قيم الإن�سانية وتر�سي مبادئ العز
والفخر يف عهد متجدد ميمون ،عهد حامي حمى
الوطن وجمدد الآمال نحو امل�ستقبل امل�شرق ب�إذن
اهلل ،عهد خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزيز وويل عهده الأم�ي�ن حفظهما اهلل
و�أيدهما بن�صره.
ويف ذك ��رى ال �ي��وم ال��وط �ن��ي ال �ـ  ،88ع ��ام جديد
من تاريخ الوطن نحتفل به ونحن نعي�ش بحمد
اهلل يف ح�ضن وطننا الغايل يف �أم��ن و�أم��ان ورخاء
وا��س�ت�ق��رار ،وي�ستمر بف�ضل اهلل ع�ه��د الإجن� ��ازات
العظيمة ال�ت��ي ت�شهدها امل�م�ل�ك��ة ع��ام� ً�ا ب�ع��د ع��ام
منذ ت�أ�سي�س ه��ذا الكيان امل�ب��ارك على ي��د املوحد
امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ث��راه -م� ً
�رورا بامللوك
ال�ب�ررة م��ن ب�ع��ده –رحمهم اهلل -حتى عهد ملك
احلزم والعزم امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه
اهلل� .إجن��ازات جليلة يف خمتلف اجلوانب الأمنية
والتعليمية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية
والعمرانية ،ينعم بها كل مواطن حتى غدا ق� ً
�ادرا

ع �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة حت� ��دي� ��ات احل �ي ��اة
مب��ا ت��وف��ر ل��ه م��ن ط�م��أن�ي�ن��ة �أم�ن�ي��ة
واقت�صادية وحياة كرمية.
وه� ��ا ه ��ي � �س �ي��ا� �س��ة ق � ��ادة وط�ن�ن��ا
احل �ك �ي �م��ة ُت � � َب � �وِّئ امل �م �ل �ك��ة م �ك��ان��ة
مرموقة حمليًا و�إقليميًا وعامليًا،
ف �ق��د ان�ت�ه�ج��ت ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة
ي �ح �ف �ظ �ه ��ا اهلل -م� � �ب � ��د�أ احل � ��زماجت��اه خمتلف الق�ضايا ،معاجلة
وم �ق�ت�رح��ة وم ��داف� �ع ��ة ع ��ن م �ب��ادئ
الأم� ��ن وال �� �س�لام وال �ع��دل و��ص�ي��ان��ة
حقوق الإن�سان.
لقد ا�ستطاع قائد م�سريتنا امللك �سلمان وويل
ع�ه��ده الأم�ي�ن بحكمة ال�ق��ائ��د ال��واع��ي �أن يحمل
وطنه وجمتمعه وي�سري بهما �إىل �شواطئ �آمنة يف
ظل ق��رارات موفقة �أثبتتها ح�سن القيادة وحكمة
القرارات يف �أ�صعب املواقف �إىل مكانتهما العاملية،
ف �ك��ان��ت ه ��ذه ال� �ب�ل�اد ح�ف�ظ�ه��ا اهلل م �ث��ار �إع �ج��اب
وتقدير واحرتام الآخرين.
وه��ا ه��و يحفظه اهلل ي��وج��ه اهتماماته بنظرة

ت� �ط ��وي ��ري ��ة �� �ش� �م ��ول� �ي ��ة �إىل ك��ل
ال �ق �ط��اع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة مب��ا فيها
قطاع التعليم الذي يرتقي يف ظل
عهده امليمون �إىل �أعلى الدرجات،
ويحظى بدعم كبري� ،إمي��ان��ا منه
ب�أهمية العلم والتعليم والعلماء
وال � ��ذي جت���س��د يف ر�ؤي � ��ة اململكة
الطموحة .2030
وت���س�ت�م��ر �أي��ام �ن��ا وك �ل �ه��ا �أي ��ام
وط� �ن� �ي ��ة ت ��ر�� �س ��خ مل� � �ب � ��د�أ ال � � ��والء
واالن �ت �م��اء ل �ه��ذا ال��وط��ن ال�ع��زي��ز
ال � �غ� ��ايل وامل � �ع � �ط� ��اء ،جن � ��دد ف�ي��ه
البيعة والوالء لقيادتنا الر�شيدة.
حفظ اهلل لنا قائدنا و�سدد على طريق اخلري
وال�صالح ه��داه ،و�أن�ع��م اهلل على وطننا بالرخاء،
و�أدام عليه �أم�ن��ه وا��س�ت�ق��راره يف ظ��ل ق�ي��ادة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ـ
�أيده اهلل ـ و�سمو ويل عهده الأمني ـ يحفظهما اهلل.
د .عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان
وكيل اجلامعة

أفتخر بوطني
ي�أتي االحتفال باليوم الوطني» »88للمملكة العربية
ال�سعودية م�ؤكداً قوة اللُحمة بني املواطنني ومليكهم،
ويك�شف ي��وم�اً بعد ي��وم م��دى حر�ص خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وويل
ع��ه��ده الأم��ي�ن -حفظهما اهلل -على حتقيق نه�ضة
جمتمعية �شاملة ،وهو ما ن�ستب�شر به جميعاً مع حتقيق
ر�ؤية اململكة  KSA2030التي تعتمد على ثالثة حماور
«جمتمع حيوي ،واقت�صاد مزدهر ،ووطن طموح» ،و�إنني
على ثقة بتلك اجلهود املتوا�صلة التي تقوم بها قيادة
هذا الوطن العزيز ،وما يدعو دوماً للفخر هو �صالبة
هذا الوطن ومتا�سكه ،ووقوفه �صفاً واحداً للزود عنه

وحمايته ،وهو ما يدعم مب�شيئة اهلل حتقيق ا�ستقراره
و�أمنه الداخلي واخلارجي ،وما يزيدين فخراً هو ت�ضحيه
جنودنا البوا�سل بالغايل والنفي�س ،وما يقدمونه من �أروع
�صور الت�ضحية والفداء ل�سالمة هذا الوطن.
ويف اليوم الوطني الـ  88جلياً بنا �أن جندد والءنا خلادم
احلرمني ال�شريفني ،ووىل عهده الأمني ،و�أن نعاهد اهلل
على بذل �أق�صى جهد ممكن للم�ساهمة يف دعم ر�ؤية
الوطن وحتقيق طموحاته امل�ستقبلية.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
�أ.د .يو�سف بن عبده ع�سريي

وطن المجد والعلياء
اليوم هو ال��ذك��رى الثامنة والثمانون لتوحيد هذه
البالد على يد جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود طيب اهلل ثراه ،وها نحن نحتفل بهذه املنا�سبة
العزيزة لن�ؤ ّكد نحن �أبناء اململكة العربية ال�سعودية على
وحدتنا وحبنا ووفائنا والتزامنا بديننا الإ�سالمي الذي
قامت عليه هذه البالد املباركة.
�إن ما تعي�شه اململكة من �أمن وا�ستقرار ورخاء ،وما
تزخر به من ث��روات و�إمكانات بف�ضل اهلل ثم قيادتنا
الر�شيدة بر�ؤيتها امل�ستقبلية وحر�صها على ا�ستثمار هذه
الإمكانات واالهتمام بالربامج التعليمية والتدريبية،
وتنفيذ امل�شروعات الطموحة ،من �إن�شاء املدن الطبية
وم��ا ت�ضمه م��ن م�ست�شفيات وم��راك��ز بحثية وكليات
�صحية ،تعك�س احلر�ص على االرتقاء بالوطن والعناية
ببناء الإن�سان لتحقيق ما ي�صبو �إليه من خدمات وفق

�أعلى امل�ستويات ليكون عن�صراً منتجاً ي�سهم يف خدمة
جمتمعه ،فهذه اجلهود املباركة ت�ؤكد عمق التالحم بني
املواطن وقيادته مما يعطي ر�سالة وا�ضحة مبا تنعم به
اململكة وهلل احلمد من �أمن و�أمان وا�ستقرار.
ويف يوم الوطن نقف احرتاماً وتبجي ً
ال لرجال يف ميدان
ال�شرف يذودون ب�أرواحهم عن حمى الدين والوطن فلهم
كل التقدير ،و�أ�س�أل اهلل �أن يثبتهم وين�صرهم و�أن يتقبل
ال�شهداء منهم� ،سائلني امل��وىل العلي القدير �أن يدمي
علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ بالدنا من كل حاقد
وحا�سد.
�أ .د .عبدالرحمن بن حممد املعمر
املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية

وطن طموح
يف يوم الوطن ،يتحتم على كل واحد منا من باب مقت�ضيات
املواطنة امل�س�ؤولة� ،أن ي�س�أل نف�سه � اً
أول ،ومن ثم ي�س�أل كل من
�أُوكِ َل �إليه م�س�ؤوليته من �أبناء وزمالءِ عمل� ،س� اًؤال جوهر ًّيا،
وهو :ماذا قدمنا ملجتمعنا ووطننا؟.
�س�ؤال يجب �أن نقف عنده وقفة ت�أمل ،وحما�سبة ذاتية ،كل
منا ح�سب م�س�ؤوليته �سواء كان طال ًبا،
�أو معل ًما �أو موظ ًفا �أو م�س� اً
ؤول �أو رجل �أعمال �أو حتى �إن
مل يجد عملاً بعد �أو غري ذلك.
واملحدد الرئي�س يف الر�ضا عن النف�س يف الإجابة عن هذا
ٍّ
�سعي يف حتمل م�س�ؤوليتي
ال�س�ؤال ،هو :هل بذلت
بحق ُو ٍ
جتاه وطني على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو الأ�سري �أو املجتمعي
�أو الوطني؟
نحن اليوم يف وطننا الغايل ،يف خ�ض ِّم نه�ضة �شاملة ،وفق ر�ؤية وا�ضحة
وح» يقوده ويطري به نحو العال جناحان
وحمددة ،تر�سم الطريق « ِل َو َط ٍن َط ُم ٍ
رئي�سانِ  -ح�سب ما حددته ر�ؤية اململكة  - 2030و ُه َما :حكومة فاعلة
ومواطـنة م�س�ؤولة.
والـمواطـنة امل�س�ؤولة هي م�س�ؤوليتنا جميعاً التي ينبغي علينا حتمل
تبعاتها جتاه حياتنا و�أعمالنا وجمتمعنا ،ومتى �أدى كل منا م�س�ؤولياته
بوعي وحب جتاه وطنه مت�سلحا بقيم را�سخة واعتزاز بهويتنا الوطنية،

ووفق مبادئنا الإ�سالمية الرا�سخة ،ف�إننا بذلك نبني
م ًعا «جمتم ًعا حيو ًّيا» بحق كما خططت له ر�ؤيتنا -
ر�ؤي ُة اململكة  ،2030-وذلك كله يقودنا نحو «اقت�صاد
مزدهر» يليق بوطننا وجمتمعنا ،م�ستثمرين الفر�ص
ا�ستثما ًرا ف��اع�ًلااً  ،وف��ق تناف�سية ج��اذب��ة ،تبني وفق
منهجية ،ور�ؤي��ة م�ستمرة ومتطلعة دائ ًما نحو الرقي
والتقدم.
يف ي��وم ال��وط��ن� ،أج��دد العهد على نف�سي ،و�أدع��و
زمالئي يف قطاع الرتبية والتعليم على وجه اخل�صو�ص،
�أن ن�ضطلع مب�س�ؤولياتنا العظيمة جتاه بناء «وطننا
الطموح» ،من خالل م�س�ؤوليتنا الرئي�سة يف �صناعة
ِ
التغيري لبناء «جيل ح��ي��وي»؛ نعزز فيه ال�شخ�صية
ال�سعودية ،والهوية الوطنية ،لي�سهم يف بناء «اقت�صاد مزدهر» لوطننا،
لننعم جميعا بالرخاء والنماء يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني وويل
عهده الأمني ،حفظهما اهلل ورعاهما و�أدامهما ذخ ًرا للوطن و�أهله.
�أ .د .فهد بن �سليمان ال�شايع
عميد كلية الرتبية  -رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للعلوم
الرتبوية والنف�سية

ذكرى التأسيس والبناء
اليوم الوطني يوم خالد� ،أ�شرقت
�شم�سه من قلب اجلزيرة ،وعمت
�أرجاء مملكتنا الغالية �أمناً و�إمياناً
ووحدة وبنا ًء� ،إنه يوم ن�ستعيد فيه
ذك���رى م�سرية ال��ك��ف��اح والنجاح
وال��ن��م��اء وال��ع��ط��اء ال��ت��ي �أر���س��ى
دعائمها امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن  -ط��ي��ب اهلل
ث��راه -ووا�صل امل�سرية من بعده
�أبنا�ؤه الربرة ،الذين عملوا جميعاً
ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ن��ج��زات
الوطن العظيمة وحتقيق نه�ضة
تنموية �شاملة حققت للمواطن كل
�سبل العي�ش الكرمي ،وجعلت من
اململكة العربية ال�سعودية حمط
�أنظار الآخرين �إعجاباً وتقديراً
لها ولقيادتها ،ول��دوره��ا املحلي
والإقليمي والعاملي.
�إننا ونحن نحتفي بهذه الذكرى
لتوحيد ه��ذا ال��وط��ن حت��ت راي��ة
التوحيد نعي�ش ذكرى يوم له قدره
ومكانته الغالية والعالية ،فهي
جت��دد يف النفو�س ح��ب الوطن
وتغر�س فينا االنتماء له واالعتزاز
به ،حيث غر�س امللك عبدالعزيز
– رحمه اهلل -غر�ساً طيباً مباركاً
تعهده �أبنا�ؤه الكرام من بعده ،فكان
التم�سك بالعروة الوثقى وااللتزام
بالبناء وت��ق��دمي ال��ع��دل والنماء،
فتحدثت عن ذل��ك الأف��ع��ال قبل
الأق���وال ،و�شهدت به الإجن��ازات
ق��ب��ل ال��ت�����ص��ري��ح��ات ،ف�أ�صبحت
اململكة العربية ال�سعودية مثاالً
يحتذى ون�برا���س �اً يقتدى ب��ه يف
التطور والنمو يف خمتلف امليادين
العلمية واالقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية واحل�ضارية يف فرتة
زمنية وجيزة يف تاريخ الأمم.
�إن املتابع مل�سرية بالدنا ،منذ
توحيدها على يدي امل�ؤ�س�س جاللة
امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل –
مروراً بحكم �أبنائه الربرة وحتى

عهد خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
�آل �سعود -حفظه اهلل -ي�شهد
با�ستمرار م�سرية التنمية والبناء
وال���ت���و����س���ع يف ر����س���م اخل��ط��ط
ال�شاملة يف امل��ج��االت املختلفة
خلدمة الإن�سان ال�سعودي ،ويف
مقدمتها التعليم وتطويره ب�شقيه
العام والعايل� .إن النجاح املبهر
ملو�سم حج هذا العام دليل �صادق
على قيادة فذة ,و�أعمال عظيمة
ت�شهد بالرعاية الكرمية للم�شاعر
املقد�سة من القيادة و�أبناء هذا
ال�شعب ورج���ال �أم��ن��ه البوا�سل,
و�إن��ن��ا �إذ نحمد اهلل على نعمه
الكثرية ويف مقدمتها نعمة الأمن
والإمي���ان وال��رخ��اء واال�ستقرار؛
ن��دع��وه �سبحانه �أن يحفظ لنا
قيادتنا الر�شيدة وعلى ر�أ�سها
قائد م�سريتنا وراع���ي نه�ضتنا
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو
ويل عهده الأم�ين الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ،كما
نبتهل �إىل املوىل ب�أن يحفظ على
بالدنا �أمنها و�أمانها ومكت�سباتها
ويرد كيد �أعدائها �إنه ويل ذلك
والقادر عليه.
�أ .د .حممد بن �صالح النمي
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية

توحيد ونهضة وتطور
ذك����رى ت��وح��ي��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية على يد امل�ؤ�س�س – طيب
اهلل ث��راه – تذكرنا مب�سرية النه�ضة
والتطور لبالدنا الغالية ،والتي اتقدت
�شرارتها منذ ذل��ك التوحيد ،واليوم
مبنا�سبة ال��ذك��رى  ٨٨لليوم الوطني
ال�سعودي� ،أتقدم �إىل خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان حفظه اهلل
ورع��اه و�إىل �سمو ويل العهد الأم�ير
حم��م��د ب���ن ����س���ل���م���ان و�إىل ال�شعب
ال�سعودي ال��ك��رمي و�إىل �أ���س��رة كلية
ال�صيدلة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والتدريب والعاملني و�إىل �أبنائنا الطلبة والطالبات؛ ب�أ�سمى التهاين
والتربيكات لهذا الوطن العظيم الذي �شهدناه يف ال�سنوات املا�ضية
يزهو ويتقدم حمق ًقا قفزات نوعية و�إجنازات كبرية رغم التحديات
التي تواجهه ،يف �سبيل الو�صول للهدف الأ�سمى وحتقيق ر�ؤية امل�ستقبل
.٢٠٣٠
كما قال �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
يحفظه اهلل «هديف الأول �أن تكون بالدنا منوذجاً ناجحاً ورائ��داً يف
العامل على كافة الأ�صعدة ،و�س�أعمل معكم على حتقيق ذلك».
واليوم ر�سالتنا تتج�سد يف العمل على رفعة وتقدم الوطن ب�أمانة
واجتهاد ومثابرة و�إخال�ص �أمام اهلل يف �أقوالنا و�أفعالنا جتاه كل ما
يرتبط بوطننا ،وامل�شاركة بهذا اليوم جزء من �إخال�صنا لهذا الوطن
وتعزيز للروح الوطنية لدينا جمي ًعا ،واالهتمام بهذه املنا�سبة �إمنا يعك�س
معان ،فالر�سالة التعليمية ما
وعي من�سوبي اجلامعة جتاه ما حتمله من ٍ
هي �إال جزء من ر�سالة وطنية �أكرب و�أ�شمل.
رحم اهلل امللك عبدالعزيز ،ورحم خلفه ال�صالح ،ووفق اهلل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل العهد
الأمري حممد بن �سلمان ،وحفظ اهلل مملكتنا الغالية يف ظل حكومتنا
الر�شيدة و�أدام املوىل عزها و�أمنها و�أمانها وحفظها اهلل من كل ال�شرور.
�أ .د� .أو�س بن �إبراهيم ال�شم�سان
عميد كلية ال�صيدلة

