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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
احلقيل :اليوم الوطين ملحمة بطولية ومصدر فخر واعتزاز لكل مواطن
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احلقيل :اليوم الوطين ملحمة بطولية ومصدر فخر واعتزاز لكل مواطن
رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل اجلماعي «سابتكو» املهندس خالد بن عبداهلل
احلقيل التهنئة ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو امللكي
األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع -
حفظهما اهلل -وإىل األسرة احلاكمة والشعب السعودي الكريم مبناسبة اليوم الوطين الثامن
الثمانني للمملكة.
مل مشل
وقال املهندس خالد احلقيل إن اليوم الوطين ميثل ذكرى تأسيس هذه البالد املباركة و ّ
هذا الكيان املرتامي األطراف حتت راية التوحيد من خالل ملحمة بطولية قادها املؤسس امللك
عبدالعزيز  -طيب اهلل ثراه -ورجاالته ومصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي ولعل املتأمل
لدالالت تلك امللحمة يقف على عبقرية قائد وكيف أستطاع املؤسس  -رمحه اهلل -أن جيمع
شتات قبائل متفرقة وأن يؤسس دولة موحدة ونظام حكم متماسك يواكب مسرية احلضارة
العاملية وعطاءاتها وقائم على كتاب اهلل والسنة املطهرة وأن يرسي دعائم األمن واألمان واالستقرار
وينعم فيها املواطن باخلري والرفاهية يف ظل ما يسود العامل اليوم من حاالت االضطراب والفوضى
وعدم االستقرار يف كثري من دول العامل ،وأضاف املهندس خالد احلقيل :لقد شكلت العقود
املاضية هلذه البالد الغالية منوذجاً مثاليًا يف البناء والتطور يف كافة اجملاالت السياسية
واالقتصادية والتنموية ،وتبوأت اململكة مكانة مرموقة وحضورًا مميزًا جعل منها مركزًا للقرار يف
الكثري من القضايا السياسية واالقتصادية على املستويات اإلقليمية والعاملية بفضل حنكة وحكمة
وبعد نظر القيادة الرشيدة للمملكة .
وأردف املهندس احلقيل :تواصل اململكة مسريتها التنموية يف عامها الثامن والثمانني يف هذا العهد
الزاهر خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وما حتقق خالله من إجنازات عظيمة
وما جيري من حراك تنموي كبري على كافة األصعدة من خالل رؤية  0202واليت متثل واحدة
من أهم التحوالت والربامج النهضوية ومرحلة جديدة من مراحل التطور للدولة السعودية حنو
مزيد من التقدم واالزدهار والنهضة احلضارية والعمرانية والتقنية الشاملة والطموحة يف شتى
ال مشرقاً وزاهراً ،ومثن املهندس احلقيل دعم
جماالت احلياة اليت تهيئ للمواطن واجملتمع مستقب ً
القيادة الرشيدة لكافة القطاعات التنموية عامة وقطاع النقل العام خاصة متمثلة يف مشروعات
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النقل العام الكربى اليت مت تنفيذها واجلاري تنفيذها واليت حتظى بدعم غري حمدود من والة
األمر ستنعكس نتائجها على النهضة االقتصادية املستقبلية يف خمتلف جماالتها واختتم املهندس
خالد احلقيل تصرحيه سائالً اهلل العلي القدير أن يديم على هذه البالد أمنها واستقرارها يف ظل
قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ومسو ولي عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما اهلل. -
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