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 أعربوا عن تهنئتهم للقيادة

المواطنون في القريات يتحدثون عن استعداداتهم لتفعيل إجازة اليوم الوطني مع 
 أبنائهم

 يق عبدهللا الرويليتحق -القريات 

 

الشعور بالوطنية يعيش معنا في كل وقت في هذه الحياة فاالنتماء للوطن ال يحدد في يوم او في ساعة بل هو 
برصد فرحة اهالي القريات » الرياض«وإللقاء الضوء على هذه الفرحة بهذا اليوم الوطني قامت شعور مستديم، 

وشعورهم النبيل حيث التقينا في البداية مع الدكتور عبدالعزيز بن حامد الغامدي مدير الشؤون الصحية بمحافظة 
نا بهذا البلد االمين وجعل والة امره القريات حيث قال ان الحمد  على نعمه الكثيرة التي التحصى الذي من علي

رجاالً يطبقون حكم الشريعة االسالمية فمنذ عهد المؤسس رحمه هللا الملك عبدالعزيز الذي وحد المملكة وجمع 
اشتاتها لتحتضن بين جنباتها الحرمين الشريفين وتقوم على استضافة ضيوف الرحمن حجاج بيت هللا كل عام 

حيث وضع رحمه هللا اسساً وقواعد ثابتة تسير على نهجها هذه .... مين طوال العاموغيرهم من المعتمرين القاد
أيضا يسرني بل ويشرفني ان اتقدم .... البالد المباركة والتي مازالت مطبقة من قبل ابنائه الذين توالوا على الحكم

لعزيز وولي عهده االمين والى بأسمى ايات التهاني الوطنية الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدا
الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً كما يسرني ان استعرض التطور الذي شهدته 

ومازالت تشهده القطاعات الصحية في جميع انحاء المملكة فلقد حرصت حكومتنا اعزها هللا على توفير الخدمات 
ن والمقيمين ولم يبق االمر عند هذا الحد فحسب بل تطور قطاع الصحة الى ان الصحية االساسية لجميع المواطني

بلغ حد االنجاز والتميز على مستوى العالم وما نشهده اليوم ونشاهده كل يوم عبر وسائل االعالم عن العمليات 
متدت هذه الخدمات الى الجراحية النادرة على مستوى العالم والتي تجرى بنجاح في مملكتنا الحبيبه و الحمد بل ا

دول العالم لتسعد بها شعوب شقيقة وصديقة ولتصل الرسالة االسالمية النبيلة وماتحمله من سماحة ورضا الى 
 ...جميع دول العالم عبر هذه البالد ووالة امرها حفظهم هللا الذين يحرصون دائما على رفعة هذا الوطن الغالي

لرويلي الذي قال بداية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى القيادة الحكيمة أيضا تحدث الينا المواطن رويع عبيد ا
التي جعلت من هذا اليوم اجازة رسمية للجميع حيث يستذكر فيها هذا اليوم النبيل الذي يشعرنا بالفرحة والسعادة 

رحمه هللا وأسكنه فسيح لما نحن عليه و الحمد فلقد كان الفضل  سبحانه ثم للقائد المؤسس الملك عبدالعزيز 
فها هو ... جناته فهو الرجل الذي اقام الدولة على أساس متين وبحكم القران الكريم والسنة المحمدية الطاهرة

عبدالعزيز يوحد ارجاء الوطن تحت راية االسالم ليؤسس الحكم السعودي ومن بعده تابع ابناؤه البررة على نفس 
 ...الوالء لقيادتنا الحكيمة لنهنئ أنفسنا بهذا المناسبة الوطنية الرائعةالنهج والخطى ، وإننا اذ نجدد عهد 



سنة حيث يقول لقد  85ايضا تحدث الينا المواطن عبدالرحمن صياح الكويكبي الرويلي والبالغ من العمر اكثر من 
يرحمه هللا باستقبالنا  اذ ذاك ضمن وفد من القبيلة ولقد قام الملك عبدالعزيز) ثمد(قابلت الملك عبدالعزيز في قصر 

 ً ولقد قابلته في حياتي مرتين وكان يقابل كل ... وسؤالنا عن جميع من اتينا منهم ولقد كان بشوشاً وسياسياً محنكا
من اراد مقابلته بكل تواضع وسماحه ويلبي له رغبته رحمه هللا فلقد كان نعم القائد ونعم المؤسس ونعم الملك فلقد 

أيضا قابلت الملك ... احرة ووحدها تحت راية االسالم وبدد الجهل بالعلم والظالم بالنورجمع شمل القبائل المتن
سعود بن عبدالعزيز حيث عهد الملك عبدالعزيز بالحكم الى ابنائه الذين واصلوا مسيرة الخير والنماء والشك ان 

د تعيشها و الحمد ومانراه ماكان في الماضي قد تحول في الحاضر الى نهضة عظيمة عاشتها ومازالت هذه البال
اليوم من تطور كبير في جميع المجاالت شاهد على ذلك فبعد ان كنا نستخدم االبل في التنقل والسفر اصبحت 

السيارات والطرق المعبدة والجسور المعلقه والطائرات والمطارات تفي بالغرض بكل شمولية وحداثة ايضا بعد 
م جدا وغير الناجح في اغلب الحاالت أصبحنا نتلقى العالج في مستشفيات ان كنا نتعالج بالطب الشعبي المؤل

متطورة وبكل اريحية ورخاء ايضا التعليم شهد نهضة كبيره تعددت من خاللها الجامعات وحصل ابناؤنا على 
اننا ايضا استبدلنا بيوت الشعر ببيوت مسلحة وقوية تحمينا من وطأة الحر وشدة البرد حتى ... اعلى الشهادات

 ...رأينا تلك البنيان التي تصل الى السحاب ولقد تم انجازها على أرض المملكة العربية السعودية

كذلك تحدث الينا الشيخ شليويح العنزي الذي قال فعال ان اليوم الوطني يجعل االنسان يحتفل بشعور الوطنية الذي 
لبلد االمين ولما ال وهو بلد يحتضن الحرمين يعتريه دائما لما يحس به من فخر واعتزاز لالنتماء الى هذا ا

الشريفين ووالة امره يقومون على تقديم كل سبل الراحة والرفاهية لضيوف الرحمن من المسلمين الذي يأتون من 
هذه هي السعودية بلد االمن واالمان بلد االسالم والمسلمين بلد أسسها الرجل الهمام العبقري ... كل فج عميق
بلد أصبح في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجاالت فانحن دائما نسمع ونرى تلك االنجازات . .وتبعه ابناؤه

 ....المبهره التي تظهر الى العالم في العديد من المجاالت وبسواعد سعودية وطنية تدل على عمق االنتماء

قدير لحكومتنا الرشيدة التي اولت هذا كما التقينا االستاذ مهلي بغيث العنزي الذي قال يشرفني ان اتقدم بالشكر والت
اليوم مزيداً من االهتمام عندما أقرت اجازة رسمية لهذا اليوم المجيد وفعال ان مثل هذه االجازة يشعرنا بحلول هذا 

نعم انه الملك عبدالعزيز يرحمه هللا ... اليوم لنتمكن من ذكر ماضيه وحاضره وكيف كانت بداياته وحتى هذا اليوم
لملك سعود ومن ثم الملك فيصل ومن ثم الملك خالد ومن ثم الملك فهد واليوم الملك عبدهللا بن عبدالعزيز ومن ثم ا

حفظه هللا ورعاه ملوك اخذوا على عاتقهم بناء هذا الوطن وخدمة الحرمين الشريفين فإجازة اليوم الوطني 
 ....اعتبرها فرصة للقراءة عن مآثر الملك عبدالعزيز وتاريخه المجيد

اما الشيخ فليح الشريفي فلقد قال ارفع اسمى ايات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
أما بالنسبة الجازة ... وولي عهده االمين والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

جالسنا ونتحدث حول موضوع الماضي والحاضر والربط اليوم الوطني فسوف نجتمع وكما هي عادتنا في م
بينهما في عهود الملوك الذين حملوا هم هذه البالد الى ان اوصلوها لما هي عليه االن ومواصلة هذه المسيرة 

 .الخيرة بإذن هللا تعالى

مرة االولى التي كذلك المواطن حسين حمدان الشراري يقول الشك انه في اجازة هذا اليوم الوطني والتي تعتبر ال
واعلمهم معنى والوفاء ... يتم فيها هذا االمر سوف اقوم بسرد بعض القصص البنائي عن واقع هذا البلد الطيب

كما سانصحهم عما تفعله تلك الشرذمة .. واالنتماء للوطن وحب الوطن الذي يجب ان يترسخ في عقولنا وقلوبنا
فظها هللا ماضية في القضاء عليهما لفرض االمن واالمان الذي الجبانة من تخريب وقتل للمسلمين وان دولتنا ح

 .تعودنا عليه في مملكتنا الحبيبة

المواطن عبداللطيف مبارك الخليوي يقول الشك ان هناك برامج عديدة سيتم تفعيلها في محافظة القريات بمناسبة 
اليوم الوطني وسوف افرغ نفسي في هذا اليوم لحضور تلك الندوات والمحاضرات وأيضا اعتقد انه هناك بعض 

 ....ي المشاركة فيها بإذن هللا تعالىالمسابقات والتي تتمحور جميع اسئلتها عن الوطن وسأكون سعيداً ف



ان اجازة اليوم الوطني يجب ان يقضيها المواطن بشكل يهم الوطن سواء من : المواطن دمحم سليمان الشراري يقول
ناحية القراءة واالطالع على اهم االحداث التاريخية التي مرت بها المنطقة ودور مملكتنا فيها او من ناحية 

اي اجتماع يخص هذا الموضوع كذلك متابعة القناة السعودية والتي بال شك ستسخر جميع  المشاركة الفعالة في
امكانياتها لعرض احداث تاريخية ووطنية تهم المواطن وابناءه متابعتها والتعرف عليها كذلك الضرر في 

لحدث التاريخي المهم في المشاركة الهاتفية مع تلك البرامج التلفزيونيه وتفعيل هذا اليوم بكل ماهو مناسب لهذا ا
 ..حياة كل فرد سعودي

  


