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مهما تقدمنا وُفِتح�ت أمامنا الطرق 
ووصلن�ا ل�كل ما نحل�م ب�ه، علينا أن 
نتذك�ر من كان�وا س�ببًا بنجاحنا ، من 
س�اندوني ال أنىس هؤالء وأمسكوا بيدنا 
لالستمرار ، من وجودهم  وعطائهم حفزنا 
وش�جعنا ، فمهما عربنا له�م فالكلمات قليلة ، لهذا 
أق�دم لكم هنا أجم�ل عبارات الش�كر .. فالكلمات 
والعبارات لن توفيه شئ من حقه ولو بجزء بسيط 
عن ما قدم . تتس�ابق الكلم�ات وتتزاحم العبارات 
لتنظم عقد الش�كر الذي ال يس�تحقه إالاّ أنتم إليكم 
يا من كان له قدم الس�بق يف رك�ب قضايا وطنية ، 
إليكم ي�ا من بذلتم . ولم تنتظروا العطاء . إليكم يا 
َمن كان لهم قدم الس�بق يف رك�ب قضايا وطنية .. 

إليكم من أسعدنا ورشفنا الليلة يف حضوره من إخوة 
وأخ�وات يا م�ن بذلتم ولم تنتظ�روا العطاء .. إليكم 
أُهدي حروف الشكر والتقدير . تلوح يف سمائنا دائًما 
نج�وم براق�ة ، ال يخف�ت بريقها عنا لحظ�ة واحدة 
نرتق�ب إضاءتها بقل�وب ولهانة ، ونس�عد بلمعانها 
يف سمائنا كل س�اعة فاستحقت وبكل فخر أن يُرفع 
اس�مها يف عليانا. كلمة ش�كر وعرفان .. إىل صاحب 
القل�ب الطياّب  س�مو األم�رة الجوهرة ش�كر د مها 
املزروع .. إىل صاحب النفس األبياّة شكًرا أخي محمد 
الضال�ع .. إىل صاح�ب االبتس�امة الفريدة .. ش�كًرا 
اس�تاذة فوزية الطوال�ة  من حارب وس�اهم الكثر 
ِمن أج�ي. لكل مبدع ش�كر للش�اعرة ربيعة تألقت 
حروفك يف س�ماء الوطن ش�كًرا دكت�ور عبدالرحمن 
املش�يقح  ش�كًرا عىل حض�ورك وترشيف�ك ورعاية 
مجلة قضايا وطنية العدد األول د عبدالله الخضري  
إىل جمي�ع من حرض من خ�ارج الرياض خاصة من 
الجنوب والغربية والقصيم والرشقية اس�تاذة سعدة 
الصاع�دي ش�كًرا دهدى العويف ش�كًرا رؤى ش�كًرا 
زوج رؤى ش�كًرا سلمى شكًرا اس�ماء  شكًرا ملبادرة 
د الجوه�رة د مها املزروع االس�تاذ فوزية الش�مري  

شكًرا  اإلعالمي تركي العويف  شكًرا للمبدعني جمعية 
الفنون شكًرا سعده الطوالة شكًرا مها الطوالة  شكًرا 
نادية الدوجان  شكًرا للمنشد  شكًرا للجميع  جازان 
نجران  إنجاز  استثاني وليلة ال تنىس شكًرا للمبدعة 
أحالم الدورسي مهندس�ة اإلبداع والتألق ولكل شكر 
قصيدة ولكل نجاح ش�كر وتقدير ، فجزيل الش�كر 
نهديك�م ورب الع�رش يحميك�م . تلوح ش�كًرا لكم 
أعماق قلبي عىل عطائكم يف ليلة تاريخية يف محطاتي 
اإلعالمي�ة ليلة ملئي�ة يف التميز واإلبداع ش�كًرا أخي 
يحي زيلعي شكًرا لألوفياء من أخوة وأخوات . سمو 
األم�رة   د الجوه�رة أمرة الوفاء والعطاء  اس�تاذة 
فوزي�ة غمرتني يف كرمك وجه�ودك ودعمك   معذرة  
ع�ىل التقصر ودام�ت أفراحكم الوطني�ة إىل األمام .       
بكل فخر واعت�زاز أبارك تدش�ني املوقع اإللكرتوني 
ملجل�ة )قضايا وطنية( ليكون حلق�ة وصل بمتابعة  

القضايا فيما يهم الوطن .
حرصنا عىل تأسيس املجلة  إلكرتونيه هذه وتفعيلها 
لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف جمعية قضايا وطنية  
وتحقي�ق التواصل الهادف بني املجتمع واملس�ئولني 
يف وطننا الغايل ، لتعميق أوارص التعاون واملش�اركة 
الوطني�ة الفاعل�ة التي تصب أوال وآخ�را يف مصلحة 

الوطن .. حيث التواصل املبارش معهم ، حينما رسمت 
رؤية عميقة السرتاتيجية واضحة ومحددة بأن تكون 
املجموعة األكثر تميزا باملبادرات الوطنية ذات التأثر 
الواقع�ي والفع�ال. فكانت الرس�الة أنه�ا مجموعة 
سعودية االنتماء عاملية التفكر  تقدم األفضل لوطننا 
وبما يعني والة األمر من خالل الحوارات الراقية التي 

تتحول إىل مبادرات ومشاريع تنموية.
وهي بذلك حددت أيضا أهدافا واضحة تس�هم يف 
دعم املناشط واملشاريع باألفكار الجديدة ، وفتح آفاق 
من األفكار واملبادرات ، إضافة لتقوية أوارص الرتابط 
والتبادل الثقايف ، وتعزيز اللحمة الوطنية ، ومن املهم 

أيضا الخروج بتوصيات ورؤى تخدم  الوطن ..
أيه�ا األخ�وة واألخ�وات موقع مجموع�ة قضايا 
وطني�ة االلكرتون�ي ، إع�الن بانط�الق املجموع�ة 
لقن�وات وآف�اق جدي�دة. أرشنا أن يكون تدش�ني  
املوقع الكرتون�ي ملجلة قضايا وطنية إصدار العدد 
األول بمناس�بة الي�وم الوطن�ي ٨٨  عهد س�لمان 
ب�ن عبدالعزي�ز . والبداية مع الع�ام الخامس من 
)عه�د املواطن (من عهد الع�دل والحزم إن الوطن 
يمر يف منعط�ف  تاريخي عىل درج�ة قصوى من 
األهمي�ة تس�تدعي املواكبة اإلعالمي�ة الواعية التي 
يمكنه�ا قراءة مس�تقبل الوط�ن وف�رز  أولوياته 
وصياغة  اس�تحقاقاته مع الشارع السعودي الذي 
بات مفتوح األعني عىل كل جديد تزفه إليه  وس�ائل  
اإلع�الم  متج�اوزا درر امللتق�ى الس�لبي إىل دور  
الناقد الواع�ي واملحلل لكل ما ي�دور حوله ويؤثر 
في�ه ويتأثر ب�ه ... نحتفل الليلة يف تدش�ني العدد 
األول ملجلة  قضايا وطنية واملحاولة  التي نرجو أن 
تكون مختلفة وأن تغوص  بنجاح إىل عمق الحدث 
والبداي�ة مع الع�ام الخامس من )عه�د املواطن (

من عهد الع�دل والحزم إن الوطن يمر يف منعطف  
تاريخ�ي عىل درجة قصوى من األهمية تس�تدعي 
املواكبة اإلعالمية الواعية التي يمكنها قراءة مستقبل 
الوط�ن وفرز  أولوياته وصياغة  اس�تحقاقاته مع 
الش�ارع الس�عودي الذي بات مفت�وح األعني عىل 
كل جديد تزفه إليه  وس�ائل  اإلعالم  متجاوزا دور 
امللتقي السلبي إىل دور  الناقد الواعي واملحلل لكل 

م�ا يدور حول�ه ويؤثر في�ه ويتأثر ب�ه ... نحتفل 
الليلة يف تدش�ني العدد األول ملجل�ة  قضايا وطنية 
واملحاولة  التي نرجو أن تكون مختلفة وأن تغوص  
بنج�اح إىل عمق الحدث. إن ه�ذا اإلنجاز الكرتوني 

كان نتيج�ة  تظاف�ر جهود كب�رة بذ لها 
أرسة تحري�ر املجلة ع�الوة عىل الجهود  
امليدانية  واللق�اءات  واالجتماعات  التي 
ش�كلت نواة العمل املميز الكبر  وأحب 

م�ن خالل  الكلمة أن نس�لط الضوء  عىل 
مولد  مجل�ة قضايا وطني�ة  متخصصة يف 

طرح قضايا الوطن   بأسلوب علمي  وتقديم حلول 
مبتك�رة ومعالج�ة  القضايا  من خ�الل توصيات 
م�ن تحقيق أهداف ورس�الة قضايا وطنية إضافة 
إىل كل ما يتعلق  يف رس�الة قضايا وطنية اإلعالمية 
ونس�عى مع الزمالء والزمي�الت  إىل تعميم تجربة 

قضايا وطنية .

محبكم خالد عبد المحسن التويجري

 كلة رئي�س التحرير

الأ�ستاذ خالد التويجري
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مجموعة قضايا وطنية
 تدشن العدد األول لمجــــلة المجموعة

ع�ىل رشف األمرة الدكت�ورة الجوهرة بنت فه�د بن محمد آل 
س�عود مديرة جامعة األمرة نورة سابقاً دشنت مجموعة قضايا 
وطني�ة التطوعية العدد األول من مجلة قضايا وطنية اإللكرتونية 
وذلك بحضور  اس�اتذة  وقامات علميه وادبيه وثقافيه واعالميه 
وعدد من أعضاء املجموعة وذلك خالل حفل مميز  أقيم بالرياض 

مساء الجمعة السابع عرش من شهر صفر لعام1440 .
بداء الحفل السالم امللكي بعد ذلك ايات من الذكر الحكيم بعد 
كلمة رئي�س تحرير مجلة قضايا وطننية املستش�ار اإلعالمي 
األستاذ خالد بن عبد املحسن التويجري مؤسس جمعية قضايا 
وطني�ة أوضح أن العدد األول من املجل�ة يعترب عدد وثائقي 
تزامن مع ذكرى اإلحتفال باليوم الوطني، واس�تعراض من 
خالل�ه العديد من املنج�زات الوطنية وتضمن مجموعة من 
الكلمات والصور التي تحدثت عن تحقق املس�رة الوطنية 

املباركة ومنجزاتها موثقة من الواقع .
وب�ني التويج�ري أن املجل�ة اس�تعرضت م�ا ق�ام به 
املؤس�س م�ن أعم�ال وجهود خ�الل توحي�ده للمملكة 
العربية الس�عودية وتوطيدها ألمنها وتأسيس وتكوينه 
للحمة الوطنية بني أبناء الوطن الوحد ، تربطهم األخوة 
واملحبة والوالء للدين واملليك والوطن، كما أكد أن املجلة 
تضمن�ت ش�هادات تاريخي�ة لكب�ار املؤرخني حول 
عهد املل�ك عبدالعزيز طيب الله ث�راه وتناول العدد 
جانباً من ش�خصية امللك عب�د العزيز -رحمه الله- 
وما يتصف ب�ه من أخالق وكلمة وش�جاعة ووفاء 
هذا القائد لش�عبه وحرصه عىل رفع�ة هذا الدين 

وتطوير هذه البالد.

ويش�ر التويجري إىل أن العدد تط�رق إىل اإلنجازات التي قام 
به�ا خادم الحرم�ني الرشيفني امللك س�لمان ب�ن عبدالعزيز من 
خالل مس�رته، يف ظرف عاصف تمر به املنطقة مستدعياً تاريخ 
املب�ادرات اإلس�المية التي تبنتها اململكة منذ عهد املؤس�س امللك 
عبدالعزي�ز.. إضاف�ة إىل توق�ف الع�دد أمام انج�ازات لصاحب 
الس�مو امللكي األمر محمد بن س�لمان ب�ن عبدالعزيز ويل العهد 

نائ�ب رئي�س مجل�س ال�وزراء وزي�ر الدف�اع. 
ويضي�ف التويجري أن عدد املجلة الص�ادر تضمن إىل جانب 
من انش�طة مجموعة قضايا وطنية الت�ي طرحت خالل الفرتة 
املاضي�ة ومنها ن�دوة عن املؤس�س امللك عبدالعزي�ز ، وندوة 

االنضباط املدريس التي تزامنت مع انطالق العام الدرايس.
 واض�اف التويج�ري ان املجموع�ة انتج�ت مجموعة من 
االفالم الوثائقية الوطنية، فلم عن املؤسس وفلم عن مسرة 
وطن وفلم لجيل للمس�تقبل. من إنت�اج أعضاء وعضوات 

مجموعة قضايا وطنية. 
وذكر التويجري ان تدشني مجلة قضايا وطنية يجسد 
استش�عار املجموعة باملس�ئولية وتحمله�ا والنهوض 
بجدي�ة وارصار تج�اه م�ا يخ�دم قضاي�ا الوط�ن 
االجتماعي�ة، وتضيف بع�د مضيئاً يخ�دم الوطن ، 
مؤكداً يف الوقت نفسه أن املجلة ستصدر ربع سنوية 
وستكون مصدر توثيق لجميع الندوات والنقاشات 
واملقرتحات التي تطرحها املجموعة حول القضايا 
الوطني�ة اإلجتماعية وما تتضمنه من توصيات، 
م�ن أجل أن يس�تفيد منها اصح�اب القرار يف 

الجهات الخدمية  .
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 بع�د ذل�ك الق�ت كلم�ة.  االم�رة الدكت�ور ة 
الجوهرة بنت فهد بن محمد ال س�عود كلمةبسم 

الله الرحمن الرحيم
الحمد لل�ه الذى جعل جنة الف�ردوس لعباده 
املؤمنني نزال، ويرسهم لألعمال الصالحة املوصلة 
إليها فلم يتخذوا س�واها ش�غال، وس�هل طرقها 
فس�لكوا الس�بيل املوصل�ة إليها ذل�ال، والصالة 
والسالم عىل أرشف املرس�لني سيدنا محمد وعىل 

آله وأصحابه أجمعني. وبعد
األخوة واألخوات الحضور

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته
وزمالئ�ى  الحض�ور  أش�ارك  أن  يس�عدنى   
وزميالت�ى أعض�اء مجموع�ة قضاي�ا وطنية يف 
هذا الي�وم الذى نحتفل فيه بب�دء انطالق املجلة 
اإللكرتوني�ة املتخصص�ة يف القضاي�ا الوطني�ة 
، ه�ذه املجل�ة التابع�ة ملجموعة قضاي�ا وطنية 

التي مر عليها منذ إنش�ائها أربع سنوات، والتي 
أنش�أها االعالمى القدير متعدد املواهب/ األستاذ 
الفاضل خالد بن عبد املحس�ن التويجرى.  وهو 
أيض�ا مقرتح إنش�اء املجلة ، وم�ن عمل بكل جد 
واجتهاد وقاد فريق عمل املجلة التى تضم رجاال 
ونس�اء من خرة هذا الوطن ، ومن املش�هود لهم 
بالكفاءة، يصل بينهم وش�ائج الفكر، وعطاءات 
القرائ�ح، ويجمعه�م العل�م والخ�ربة والتجربة 

واملعرفة والعطاء.
 ورغب�ة من مؤس�س وقائد املجموع�ة من أن 
تنتهج نهج العمل املؤس�ي بق�در اإلمكان، فقد 
أس�ند لفريق استش�اري من ذوى العلم والخربة 
مهمة وضع خطة اسرتاتيجية واضحة للمجموعة 
تضمن�ت الرؤي�ة والرس�الة واأله�داف، والقيم، 
والهيكل التنظيمي، وآليات التنفيذ، وأنظمة وغر 

ذلك مما يتطلبه إجراءات العمل.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم 
بكل الخر والتقدير

صب�اح النجاح والتألق ليلة م�ن ليايل العمر ال تُنىس ليلة 
متمي�زة بتمي�ز أعضائها وحضورها وبتمي�ز وطننا الغايل 
إنج�از لعم�ل دؤوب م�ن قائد املجموعة س�عادة االس�تاذ 
اإلعالم�ي القدير خالد ابن عبداملحس�ن التويجري وكل َمن 
عمل له�ذه املجلة مجل�ة قضايا وطني�ة االلكرتونية وعمل 
عىل إنجاحها ونجاح املجموعة ،  عمٌل فيه اإلخالص والفكر 
والعلم والشعر واإلبداع فشكًرا لله سبحانه وتعاىل ثم لهذه 
الجهود املخلصة املبدعة وش�كًرا لكل َمن رشف مجموعتنا 
بالحضور ومش�اركة فرحة تدش�ني مجل�ة قضايا وطنية 

االلكرتونية
ش�كًرا ألعضاء املجموعة الذين تجش�موا عناء السفر من 
مك�ة املكرمة وم�ن طيبة الطيب�ة مدينة رس�ول الله صىل 
الله عليه وس�لم ومن ثغورنا يف الح�د الجنوبي من نجران 
وجازان وعس�ر ومن الحد الشمايل ومن بالد الكرم والجود 
بالد حاتم الطائي ومن املنطقة الرشقية والغربية ومن قلب 
الجزيرة منطقة القصيم فلكم الشكر والعرفان وحللتم أهاًل 

ووطأتم سهاًل يف عاصمتكم الرياض
وافتقدنا يف هذه الليلة املباركة أعضاًء من مجموعة قضايا 
وطنية لهم بصمة محفورة يف املجموعة من العمل والعطاء 
واإلنج�از فتكتمل أف�راح إنجازاتنا املس�تقبلية بتواجدهم 

وترشيفهم مثل هذه االحتفاالت بإذن الله تعاىل
مهم�ا كتبت لن أس�تطيع أن أعرب عن مش�اعري يف هذه 
الليل�ة الذي جمع�ت الفكر والعلم والثقاف�ة والخربة وحب 
الوط�ن والوفاء والعطاء من أبنائها وبناتها املخلصني  ليلة 
ممي�زة بم�ا تحمله الكلمة م�ن املعاني تألق�ت بتألق أفراد 
املجموعة وقائدها وفرقها العاملة من خلف الس�تار والذين 
يعملون بصرب وصمت رس�مت وخطط�ت وعملت وأنجزت 

وجنت الثمار فمزيد من العطاء والتميز بإذن الله تعاىل
ودمت�م ودام�ت محبتك�م ووفاؤكم وعطاؤك�م   للوطن 

وأهله وقضاياه
    دام عزك يا وطن

د الجوهرة  بنت فهد بن محمد

 وق�د أخذت مجموعة قضايا وطنية 
منهج التطوير املس�تمر الذى يتطلبه 
مقتضي�ات العمل، وه�ى تضم حاليا 
٨ ف�رق عم�ل، ول�كل فري�ق مه�ام 
ومس�ئوليات وآلية عم�ل، والحمد لله 
فإن روح الفريق هي املحرك الرئيىس 

بني جميع أعضائه.
 وقد رشفتنى املجموعة منذ انضامى 
له�ا من حواىل س�نتني ونصف من أن 
تسند ىل رئاس�ة الفريق العلمى، الذى 
يتك�ون من تس�عة أعض�اء من خرة 
الناس أخالقا وعلما وخربة ، وال يهون 

الجميع.
 ه�ذا وقد تمكن�ت املجموعة بفضل 
الل�ه س�بحانه وتع�اىل منذ إنش�ائها 
حت�ى تاريخ�ه م�ن تناول م�ا يقرب 
من 90 قضية م�ن أهم قضايا الوطن 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة املع�ارصة 
للحدث، باإلضافة إىل األنشطة األخرى، 
تناولتها بالدراس�ة والبحث والتحليل 
م�ن قب�ل علم�اء ومتخصص�ني م�ن 
ذوى العلم والخربة تم اس�تضافتهم. 
وهذا من وجهة نظرى يعترب مقياس�ا 
حقيقيا ملا نرغب من تحقيقه يف خدمة 
الوطن واملواطن�ني خالل األيام املقبلة 

بإذن الله تعاىل.
 دمتم للوطن رفع�ة وألبنائه إلهاما 

ومفخرة.
   أس�أل الل�ه س�بحانه وتع�اىل أن 
يجع�ل عملنا خالصا لوجه�ه الكريم، 

وأن ينفع به البالد والعباد.
كما أس�أل الل�ه أن يحف�ظ للوطن 
أمنه واس�تقراره، وأن يوفق حكومتنا 
الرش�يدة ملا فيه خر الب�الد والعباد، 
وأن يدي�م علين�ا نعمة األم�ن واألمان 
وأن يجنبن�ا الفتن ما ظه�ر منها وما 
بطن. وآخر دعوان�ا أن الحمد لله رب 

العاملني
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اسمحو يل بتقدم بالحروف الحية 
شاعرة والشعر شعري واللسان لساني

يف ذرا داٍر حدوده بالظفر محمية
وشعٍب يفاخر بوقفات امللك سلماني

اجتمعتوا ياهل امللكية الفكريه
لجل تهدون ملسارات الحياة الواني

فكرة االستاذ خالد فكرٍة فوقية
من مدارات النجوم الها السما ميداني

لدعمته الجوهرة باللمسه الفنيه 
قلت ذي بنت االمري املغدق اإلنساني 

ياسمو امرية االفكار لدي فيه
لني اجازي راعي اإلحسان باإلحساني

مرحبا يف شخصك الباهي ويالله حيه
من رحابة جودك املتعطش الولهاني

تفرحني اليل يزورك طالبن عانيه
وتمسحني الهم عن بسمة فم الفقراني

ياقوامة فكر من يستنهض القومية
بالوطن وابنا الوطن ورعاية الرحماني

ارحبي يف ذمة االبداع والقافية
وارحبي يالشامخة يف وسط بيٍت ثاني

وبسمك نرحب بعالية االسم والنيه
عاليه والذات عايل والفكر رباني

والسم حصه جت تراحيب الوفا مثنيه
من لطافة طبعها وإبداعها املتفاني

ولفهدة ترحيب صدق وحب وإكراميه
دامها بنت الحصان وتحت ظل احصاني

يف اجتماع الكوكبة سقت املشاعر حيه
والشعر شعري وتفكريي ونطق لساني

بعه�د ذلك الفل�م الوثائق�ي عن مجل�ة قضايا 
وطنية انتاج املبدعة فوزية الطوالة  تقديم االديب 
والشاعر واالعالمي  محمد الضالع االعداد  د سارة 
الس�بيعي فوزية الطوالة بعد ذلك ش�اعرة قضايا 

وطنية  الشاعرة القديرية ربيعة العتبي.

ربيعة العتبي

كل الكلم�ات  ..كل األح�رف  ..كل 

الجمل  ..

ال الحج�م يكفي وال األوزان تغريني  

..

الوفاء  ..ال حجم له  ..

والشكر  ..ال حد له  ..

أنا هنا  ..قلب يتحدث  ..وعقل يحب  

..

لكل من أس�س وغ�رس  ..ولكل من 

ص�وت وهم�س  ..ولكل م�ن عمل 

بنفس  ..

رجاال كانوا  ..ونساء  ..

كلهم قادة  ..وببذلهم -قلما وحرفا- 

سادة  ..

الجمعيات املساندة واملشاركة  ..

خطوات مشت وخطوطا رسمت  ..

كل ل�ه حق�ه م�ن الثن�اء والش�كر 

والتقدير  ..

وليصفح القلب عمن سها القلم عن 

ذكره  ..ومن ني الصوت عن لحنه  

..وم�ن منحنا فرص�ة أن نحفظ يف 

العقل صورته  ..

سمو األمرة  ..شكرا 

خي خالد  ..شكرا 

وي�ا قارئ ح�ريف -أيا كن�ت وكانت 

عينك وكان جسمك- إياك أعني 

فاحمل كلماتي دررا عىل صدرك وال 

تنثرها إال عىل جسدك  ..

فال يس�تحقها إال أن�ت وال أعني بها 

أحدا سواك  .. 

 د عبداهلل الخضيري

د عبدالله الخضري
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ليل�ة اس�تثنائية زاحمت فيه�ا الهمم نجوم الس�ماء 
..وفع�ال كم�ا ذكر س�مو س�يدي ويل العه�د ) همم 

السعوديني مثل جبل طويق (
الي�وم .. وكل يوم .. امتزجت الوطنية بدماء الوريد .. 

واشعلنا شعلة وضاءة يف سماء الوطن ..
الجمي�ل يف االحتفائية روح االلفة واملحبة بني الجميع 
وكانهم يعرفون بعضهم البعض منذ امد وهذه الروح 

هي وقود العمل ونبض البقاء ..
شكرا سمو السمو واالخالق والتواضع االمرة الدكتورة 

الجوهرة ..
شكرا ربان السفينة س�عادة املستشار االعالمي خالد 

التويجري
شكرا مهندسة اللقاء االستاذة فوزية

شكرا دينمو الحفل االستاذ يحيى
شكرا عريفة الحفل املتالقة االستاذ احالم 

شكرا شاعرتنا القديرة االستاذة ربيعة الروقي
ش�كرا نحلة اللق�اء والراصدة للحدث االس�تاذة ريم 

الرميحي
ش�كرا للجميع .  ش�كرا لكل من تجش�م عناء السفر 

وحرض .. وشكرا ملن حبسه حابس واعتذر .،

شكرا بحجم السماء .،
شكرا بحجم الفضاء ..
شكرا بحجم العطاء ..

محبكم / محمد الضالع

لعي أقول فقط...
من عمق الفؤاد شكرا شكرا 

لله اوال فهو املعني وهو الس�ند 
..ثم ملن دعتني إىل هذه املجموعة 
واعطتني الثقة وقلدتني وس�ام 
الفخ�ر أمرة القل�وب وجوهرة 
الوط�ن  ثم ش�كرا يتلوه�ا ثناء 
لسعادة املستشار األستاذ خالد 

املحفز والداعم واملعلم 
وشكرا  للزميالت والزمالء الذين 
بذل�وا الجهد لخدم�ة مجتمهم 

ووطنهم 
ومهم�ا نطقنا من حروف يبقى 

الوطن دنيا الهوى

فوزية بنت دخيل الطواله

 تعج�ز الكلمات عن الوصف و ال أس�تطيع التكلم من 
ش�دة الس�عادة التي تمأل جوارحي و الشعور الداىفء 
الرقيق الذي ش�عرت به و أنا أستقي ابتسامتي وسط 
االبتس�امات التي كونتها من أطيب الوجوه و األعضاء 

الذين التقيتهم يف الحفل الراقي و البهيج ... 
شكراً سعادة األستاذ خالد التويجري 

شكراً سعادة الدكتورة الجوهرة بنت فهد اليد الحانيه 
شكراً للزميالت والزمالء 

والف مربوك التدشني 
 حم�دت الله أل�ف مرة بأنن�ي أنتمي له�ذه املجموعة 
قضايا وطنية   س�عدت بمش�اركة  األخ�وة واألخوات  
األفاض�ل بالحضور للحفل الرائ�ع كان أعظم من أن 

أصفه أو أعرب عنه 

زميلتكم  أ. ريم الرميحي 
ناشطة اجتماعيه

السالم عليكم ورحمة الله 
الف الف مربوك عىل هذا النجاح بتكاتف اللحمة الوطنية اىل من كل ديريه من ديرنا  الغالية 

ماشالله ترتيب وتنسيق واال اروع 
الحفل متكامل بكل ماتحتوية الكلمة من معنى 

دمتم بخر 
دمتم للوطن امل يستنار بكم 

تحياتى.
 د نوال النصار

لقد س�عدت كث�را بحضور حفل تدش�ني 
مجل�ه قضاي�ا وطني�ه يف 17/2/1440 
فكان�ت مناس�به رائعة النط�الق هذا املنرب 
الورقي املتولد من املنرب االليكرتوني الكبر 
)مجموع�ة قضايا وطنية(وه�ذا انجاز من 
انجازات كثرة س�وف ت�رى النور بهمتكم 
وجهودك الوطنية املخلصة فشكرا لسعادة 
االعالم�ي الكب�ر االس�تاذ خالدالتويجري 
وشكرا لسمو االمرة الدكتورة الجوهرة آل 
سعود والشكر موصول لالخوة واالخوات يف 
هذه املجموعة الكريم�ة وفقكم الله جميعا 

وسدد خطاكم.

اخوكم/عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح
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مساء الخر 
م�ربووك نجاح حف�ل التدش�ني وافتتاح املع�رض  تابعت 
الس�ناب كان رائع ج�دا وراق�ي موفقني دائما ب�ارك الله 
جهودكم جميعا  عىس فريق فزعه كان باملستوى املطلوب.

نادية الدوجان
مبارك الف لقضايا وطنية حفل تدشني املوقع ..

س�عدت جدا برؤية األخت الفاضلة والكريمة س�مو األمرة 
الجوهرة بنت فهد صاحبة الرأي الس�ديد واملواقف الرائعة 
والرائدة  والواثق�ة التي ال تنىس .... صاحبة الفكر الحكيم 

والرأي السديد . 
واألخ األس�تاذ خال�د التويجري اإلعالم�ي القدير  وبجميع 

األخوة واألخوات  بارك الله جهود الجميع ..
كان حفال جميال .. ومباركا ... س�عدت بكم جميعا  واهنئ 
الجميع باملول�ود الجديد لقضايا وطنية وعقبال العدد الف  

بإذن الله ..

االعالمية وسيلة  الحلبي

بارك الله لكم
استاذنا الفاضل خالد 
والفريق العلمي املبدع 

ووفق الله كل املخلصني 
ودام تألقكم 

ودام�ت اف�راح الس�عودية العظم�ى واهله�ا 
الكرام.

 د جوهرة الجميل

السالم عليكم

مبارك التدش�ني ونجاح نوع�ي وجميل ومثمر 

معك�م م�ن الجمعي�ة مجموع�ة م�ن الزم�الء 

والزمي�الت لتنظي�م املع�رض وفقك�م الله مع 

الشكر والتقدير،،.
 د منال الرويشد

ع�ن  ماقل�ت وع�ربت  للح�ني  خال�د  أس�تاذ 
مشاعري

الحقيقة ...
ومابع�د ماقرأت تعب�ر  االعضاء اق�ول كفوا 

ووفوا 
كم�ا تحدث االس�تاذ  ع�ي الخربان�ي ترشفنا 
بحضورحف�ل تدش�ني مجل�ة قضاي�ا وطنية 
وكان�ت أمس�ية من أجم�ل األمس�يات، وذلك 
مل�ا رأيناه م�ن جه�ود متميزة وك�رم ضيافة 
صاحبه�ا انطالقة أول عدد م�ن مجلة قضايا 
وطنية والتي تم إعدادها بجهود وتكامل مثمر 
من نخبة من أعضاء وعضوات مجموعة قضايا 
وطنية بقيادة سعادة املستشار أ. خالد وسمو 
األمرة الجوهرة وفقهم الله وسددهم، ونتمنى 
لهذه املجموعة املزيد من العطاء والتميز يف كل 
م�ا تقدمه من جهود تخدم ه�ذا الوطن الغايل 

علينا جميعاً.
علي الخبراني

س�عادة اللواء. غرام الل�ه الزهراني واثني انه 
كان حفالً مميز بكل املعاير وكنت س�عادتكم  
وس�مو االمرة واالس�تاذ يحى واالستاذ محمد 
الضالع والش�اعرة  اح�الم والش�اعرة ربيعة 
واالس�تاذة فوزي�ة وكاف�ة االخ�وة واالخوات 
جميعاً نجومه . شكراً عىل هذا العطاء الجميل 

والجهود الرائعة ومنها العىل باذن الله 

غرام اهلل الزهراني

كما  اكدت االس�تاذةز فايزة باس�كران  وفعالً 
كان حفالً مميز بكل املعاير وكنت س�عادتكم  
وس�مو االمرة واالس�تاذ يحى واالستاذ محمد 
الضالع والش�اعرة  اح�الم والش�اعرة ربيعة 
واالس�تاذة فوزي�ة وكاف�ة االخ�وة واالخوات 
جميعاً نجومه . شكراً عىل هذا العطاء الجميل 

والجهود الرائعة ومنها العىل باذن الله 

فايزة باسكران

حفل نجاحه ما يبي له براهني
مكملينه من جميع الزوايا

وانتم رموز لألدب بالدواوين
وابداعكم داخل مجلة “قضايا”

تركي العوفي

استاذ خالد تستحق الكثر مهما قلنا حقق لك 
ما تتمنى يف الدارين 

غدير الطيار
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   كانت ليلة أش�به بليايل الف ليلة وليلة ..كانت أشبه بجو 
ارسي حميم يف ليلة العيد الكل كان متفاعال عىل الرغم من 
انها املرة االوىل التي التقي بهم لم اشعر بأني عضو جديد 
وَلم أشعر بالغربة ابدا الكل رحب بي بكل حفاوة وترحيب 
وكنت اسمع نداءات استاذي واخي خالد التويجري السمي 
وان�ا خارج املقر وقت وصويل وكذلك اخي املتواضع املميز 
محمد الضالع ولبيت مرسعه لقاعة االحتفال وهناك التقيت 
باألمرة الراقي�ة الرائعة الدكتورة الجوه�رة وكان بمثابة 
حلم ان أراها واقعا فقد كانت مثي األعىل للمرأة السعودية 
الحقيقي�ة وكان لقاءون�ا صدفة وتحاورن�ا وتحدثنا بكل 
أريحية ووٍد ثم التفت ألج�د الغالية فوز الطواله واخواتها 
عرفته�ا من دون ان اس�ألها احس�اس جمي�ل ان تعرف 
م�ن تحب بقلبك من اول مره كان�ت مجتهدة مرنه مهذبة 
وكذل�ك العزي�زة اللطيفة س�اره الس�بيعي واجتمعنا مع 
االستاذ محمد الضالع نحن الثالثة لرتتيب الفقرات حسب 
الخلفي�ات التي صممته�ا وكنا حت�ى يف اختالف وجهات 
نظرنا متفقني ومتناغمني ونحرتم آراء بَعُضنَا كان كل يش 
جميل ورائع وراقي وكذلك األخوات يف املعرض التش�كيي 
واالخوات الكاتبات واملدع�وات وكاننا أهل واصدقاء منذو 
زم�ن بعيد..اعتليت منصة املرسح وكأني بني أفراد ارستي 
فخوره وسعيدة ومرتاحه أدهشني تفاعل الكل وتقديرهم 

لوقويف بجانب قامة من االعالميني املبدعني كاألستاذ محمد 
الضال�ع ال�ذي كان�ت مشاكس�اته الظريف�ة يل كنوع من 
املالطفة املهذبة وكذلك الشاعرة الجزلة ربيعة الروقي تلك 
الش�اعرة الرقيق�ة املبدعة والتي ال أن�ىس انها كانت اجمل 

س�بب ألجمل صدفة بتواجدي بني هذه الكوكبة الرائعة ..
ش�كرا بحجم الس�ماء عىل كل يش وكل لحظة جميلة أنتم 

اضافة راقية يف حياتي ..
شكرا من

اختكم املمتنة لكم بالكثر 
احالم الدوسري 
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شارك في الحفل معرض لجمعية الفنون التشكلية

مبادرة االستاذة فوزيه تقديم الحلوة

خمسة علب فاخرة للمجلة

الحضور من اهم أسباب نجاح الحفل

شارك في الحفل معرض لجمعية الفنون التشكلية

مبادرة من االعالمي تركي العوفي تقديم  

توالت الفقرات المتنوعة في التميز

شكر لكل من ساهم في انجاح الحفل

مبادرة من االميرة الجوهرة. في تقديم االكالت الشعبية واالحلي الشعبي


