
بِْسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم 
سيدنا  والمرسلين  األنبياء  أفضل  على 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وطنية  قضايا  مجموعة  أعضاء  أخواتي 
عليكم  السالم  الكريمات  ضيفاتي  الفضليات 

ورحمة اهلل وبركاته 
به  شرفتموني  الذي  اللقاء  بهذا  سعدت 
والوفاء  المحبة  على  لنلتقي  مكانكن  في 

الدعوة  تلبية  جميل  شاكرًة  أخواتي  واإلخالص 
رغم  الرياض  خارج  من  السفر  مشاق  وتحمل 
امتحانات األبناء والبنات هذه األيام وهذا دليل 

على الرابط القوي الذي يربطنا وهو حب 
الوطن والعمل له بكل إخالص وتفاٍن

وطنية  قضايا  مجموعتنا  أخواتي 
سعادة  أسسها  م   ٢٠١٥ عام  تأسست 

بن  خالد  االستاذ  اإلعالمي  المستشار 
عبدالمحسن التويجري وضم لها نخبة من أهل 

مجموعة  وهي  والخبرة  والمعرفة  والعلم  الفكر 
حيث  واقًعا  وأصبحت  الواتسأب  على  افتراضية 
قرب  عن  لنتعارف  الواقع  أرض  على  نلتقي 
ونقترب من بَعضنا أكثر وكأنما نعرف بَعضنا منذ 

فترة فجزاه اهلل عنا خير الجزاء 
قضايا  مجلة  بتدشين  احتفلنا  القريب  باألمس 
وطنية االفتراضية وقبلها كان االحتفال بتدشين 
موقع قضايا وطنية على االنترنت بقيادة مؤسسها 
االستاذ خالد التويجري وكانت اجتماعات مباشرة 

فجزاه اهلل خير الجزاء .
القضايا  طرح  المجموعة  هذه  أهداف  أهم  من 
التي تهم الوطن والمواطن لمعالجتها بتوصيات 
تساعد على حلولها من قبل اساتذة متخصصين 
في مجاالتهم وذلك عن طريق إقامة ندوات أو 
تم  وقد  المجموعة  على  األثر  لها  كان  أمسيات 
أمسية  وعشرين  ندوة  تسعين  من  أكثر  طرح 

خالل العامين المنصرمين 
أهداف  لتحقيق  ونلتقي  نجتمع  الليلة  وهذه 
فجزاكن  وأهله  الوطن  خدمة  وهي  مجموعتنا 

اهلل خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتكن 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كلمة الدكتورة 

اجلوهرة بنت 

فهد بن حممد يوم 

اجتماع نساء 

جمموعة قضايا 

وطنية
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وقفتك يمناك فعلك لك شهود
ش��هد كل��ه  الحك��ي  حكيت��ي  وال 

ارع��دي يمن��اك ما بين الحش��ود
هالبل��د  ين��ور  فك��رك  وانث��ري 

تج��ود عرفناه��ا  الل��ي  اليمي��ن 
علمتن��ا م��ن بغ��ى العلي��ا صع��د 

ع��ود  االمج��اد  مرك��ب  علمتن��ا 
ول��د وال  بن��ت  بي��ن  يف��رق  وال 

اوقف��ي مثال الجب��ل هيبة صمود
تش��هق االمجاد بص��دوف   وعمد 

ان��ت تمث��ال الفخ��ر عال��م يقود 
ع��دد وزي��اده  العش��رين   رؤي��ة 

ي��زود  لقل��م  وده  حي��ري س��طر 
فق��د ورم��وز  التاري��خ  وافتن��ي 

يالعن��ود  ب��ك  تفتخ��ر  المنص��ه 
واللي جالس والل��ي واقف ماقعد

منهو قومك؟! كلهم اسد وفهود
ياس��ليلة م��ن عل��ى الش��ده س��ند

ارفع��ي  روس خلقها اهلل تس��ود
روس حكم��ه طيب في ع��ز  وجلد

روس شعبك عزوتك و ال السعود
م��ن تهي��ب وال ته��اب اال الصمد

اقهري الحاقد عمت عين الحسود
وثبت��ي خطان��ا عل��ى عنق��ه بع��د

ي��ا املن��ا   ال عدمن��ا هالوج��ود
جوه��ره يالجوه��ره  بن��ت الفه��د

الشاعرة اإلعالمية أحالم الدوسري

ب��ع��ض األن��اش��ي��د ق���د ي���أت���ي  .. م���ع ال��َرط��ب
ال��َط��رب م��ن      .... ازه�������ارا.    ال��ع��م��ر  ف��ي��م��أ 
على  ت��م��ر  ان      .... ت���اق���ت    االزاه���ي���ر  ت��ل��ك 
الخبب م��ن    ..... ن��ه��ر    ف��ي  روض����ك  آف����اق 
طلته ال��ش��م��س   ..... ال��م��س��ت��ض��يء  اي��ه��ا  ي���ا 
ال��ذه��ب ل��ح��ظ��ة   ... ات��ت��ن��ا  ك��ن��ت  ح��ي��ث  م���ن 
جنتنا ع���ن���وان      ..... ام    ري���اض���ك  ه���ذي 
ال��َع��رب ه��ام��ة    ... ال��ي��ه��ا   غ��ن��ت  ش��ئ��ت  ان 
تجمعهم ال����ُع����رب   م���ل���وك  ال���ت���ف���ّت  ح���ي���ث  
ف���ي ض��ف��ت��ي��ك وان�����ت ال����ط����ود  ف���ي ال��ن��َس��ب
أفقا ي��ا      ...... األي�����ام   ل��م��ح��ة  ي��ا  س��ل��م��ان 
ال��ِع��ن��ب   ... ل����ذة   ذق��ن��ا  ال��ن��ب��ل  س��ل��ة  ٦م����ن 
جمرته    .... ال���ت���اري���خ    رئ���ة  ف���ي  اوق�����دت 
ح��ت��ى ت��ن��ف��س م��ن��ك ال���ط���ه���ر  ف���ي ال��َح��س��ب
رون��ق��ه��ا     ....... ل���الي���ام    ت��ض��ب��ط  ورح����ت 

ال��ع��ج��ِب دم���ع���ة  ع���ن  اس���ف���رت  ان  ب��ع��د  م���ن 
لوحتها     ... ال�������وان.     ي��ا  ال��ج��زي��رة  ص��ق��ر 
نبي ث��ي��اب     ... ف����ي    ت��س��ام��ى  ع��ن��ف��وان��ا  ي���ا 
م��ص��دره  .... ك��ف��ي��ك   ف���ي  ال���ج���ود  م���ن  ن��ه��ر 
ال���َع���ِذب   .... م���ن   ي��ن��ب��وٌع  ال��ن��ه��ر  وم���ص���در 
ول��ه ف���ي     .... اهلل   ادع����و  ن��ح��وك  اق��ب��ل��ت 
ي��ع��ل��ي��ك ف���ي ه���ام���ة م���ن ه���ام���ة   .. ال��رت��ب
ي��اع��ب��ق��ا  .. ال���ن���ب���ض   زم�����ان  ص����دق  ان����ت  اذ 
ال��ك��ذب  .. اده������ر   ُن��ل��غ��ي  س����وف  ب��ص��دق��ه 

الشاعرة ربيعة الروقي 

تستضيف عددا من سيدات مجموعة قضايا وطنية
 في أمسية ثقافية علمية ترفيهية

 ƝƸǵǸƪǩƗ ƝƷǸƢǥƴǩƗ ƝƸǾǭȁƗ
طرح القضايا التي تهم الوطن والمواطن 
لمعالجتها بتوصيات تساعد على حلولها

مجموعتنا قضايا وطنية تأسســت عام
 ٢٠١٥ م أسسها سعادة المستشار اإلعالمي 

االستاذ خالد بن عبدالمحسن التويجري

إقامة ندوات أو أمسيات كان لها األثر على المجموعة 
وقد تم طرح أكثر من تسعين ندوة وعشرين أمسية


