
                                        

  

 14081العدد  -م 2007يناير  12 - هـ 1427ذي الحجة  23الجمعه 

 بماء زمزم والورود والتمر

ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون الى بلدانهم بعد ان مّن هللا عليهم بأداء 
 مناسك الحج

 
 لقطة عامة لضيوف خادم الحرمين الشريفين
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في وداع مؤثر غادر ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز حفظة هللا إلى بلدانهم بعد أن 
مّن هللا عليهم بأداء شعيرة الحج بيسر وسهولة على نفقة خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا الجدير بالذكر انه 

راً يقضي باستضافة أكثر من الف حاج وعلى نفقته الخاصة من مختلف أنحاء العالم يمثلون حفظة هللا قد اصدر أم
شخصيات إسالمية ورؤساء مراكز وجمعيات إسالمية ودعاة ألداء شعيرة الحج لهذا العام تحت إشراف وزارة 

حاج من ثماني ) 1000(الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وقد شملت المكرمة الملكية استضافة 
وثالثين دولة من اوروبا واستراليا ضمت عدداً من ابرز الشخصيات اإلسالمية من كل من أستراليا وتركيا 
وجنوب أفريقيا وغيرها وقد نظمت وزارة الشئون اإلسالمية برنامجاً حافالً احتفاء بضيوف خادم الحرمين 

ى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين وقد اشتمل الشريفين حفظة هللا منذ وصولهم إلى أراضي المملكة وحت
البرنامج الذي اعدته الوزارة باإلضافة إلى أداء مناسك الحج زيارة للضيوف الى المدينة المنورة ومصنع كسوة 
الكعبة ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ولقاء خادم الحرمين الشريفين حيث التقى بهم حفظه هللا في 



عيد األضحى المبارك بمنى وقد عبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين عن عظيم امتنانهم وتقديرهم  ثاني أيام
للمكرمة الملكية الكريمة واشادوا بكافة الجهود التي بذلتها المملكة لخدمة الحجاج في مختلف مواقع المشاعر 

قرة السيد مليح جوكجك هذه اللفتة المقدسة ليتمكنوا من أداء الشعيرة بكل سهولة ويسر وقد وصف معالي حاكم ان
من خادم الحرمين الشريفين بأنها تأتي امتدادا لألعمال اإلسالمية واإلنسانية التي تقوم بها المملكة تجاه المسلمين 
وتمثل عمق ومحبة خادم الحرمين الشريفين للمسلمين ونشر اإلسالم واكد بان حكومة خادم الحرمين الشريفين لم 

از المشاريع العمالقة وتوفير الخدمات المختلفة على كافة األصعدة كل ذلك بهدف تيسير الشعيرة تأل جهدا في إنج
لضيوف الرحمن ومن اجل التخفيف من أي معاناة في هذه الرحلة اإليمانية العظيمة فجزى هذه البالد واهلها خير 

ف خادم الحرمين الشريفين الجزاء علي ما يقدمونه من أعمال عظيمة لخدمة ضيوف الرحمن وقد أعرب ضيو
عن سعادتهم البالغة لالستضافة الكريمة والمشمولة من لدن خادم الحرمين الشريفين سائلين هللا أن يمد في عمره 
وان يجعله ذخراً لإلسالم والمسلمين حيث قال سعادة الدكتور عبد الجليل الباف رئيس مجلس العالقات العربية 

ف عظيم لنا بان يستضيفنا خادم الحرمين الشريفين ونحمد هللا الذي مكننا من أداء األسترالية بوزارة الخارجية شر
الشعيرة بكل يسر وسهولة في ظل خدمات واسعة وممتدة تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج بيت هللا 

الحرمين الشريفين وحكومته  الحرام ابتغاء مرضاة هللا نسأل هللا ان يجعل ذلك العمل الجليل في ميزان أعمال خادم
نحن ) الرياض(الحاج قرني عبدة دمحم الداعية ورئيس الجمعية اإلسالمية بجنوب أفريقيا قال ل . الرشيدة

مسرورون باستضافة خادم الحرمين الشريفين وال يسعنا إال ان نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لهذه اللفتة الكريمة 
نا فأمنية الحج هي من اغلى األماني نحمد هللا ان سهل لنا اداء الشعيرة في امن ونسأل هللا أن يجزيه خير الجزاء ع

وامان وفي ظل وجود إمكانيات وخدمات كبيرة وفرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وباسم حجاج جنوب 
ك والتوفيق أفريقيا يسعدنا ان نرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم اسمى آيات التبري

ويقول الحاج فائز .والدعاء المتواصل للمسؤولين في هذه البالد بان يوفقهم هللا دائما لخدمة ضيوف الرحمن 
اإلسماعيلي من جزر موروشيوس نسأل هللا أن يديم األمن واألمان في المملكة ويوفق خادم الحرمين الشريفين 

ظينا بحفاوة بالغة منذ وصولنا إلى المملكة وحتى مغادرتنا ويجزيه خيرالجزاء على ماقدمه لنا من استضافة فقد ح
سالمين غانمين الى بالدنا بعد ان مّن هللا علينا باداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وسعادتي ال توصف فهذه 

ف خادم المرة األولى التي آتي فيها ألداء الشعيرة نسأل اله ان يتقبل حجنا الجدير بالذكر انه تم تنفيذ برنامج ضيو
والتي تشرفت أكثر من ) وكالة السياحة الدولية السعودية(الحرمين الشريفين الى احدى اكبر الشركات السعودية 

مرة بخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين واوضح مدير عام الوكالة األستاذ وليد السبيعي بان الوكالة شهدت 
يث استطاعت ترتيب حضور الضيوف من ثماني وثالثين هذا العام نقلة نوعية في مستوي الخدمات التي تقدمهاح

دولة في وقت قياسي بتوفيق هللا وشكر السبيعي خادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة والتشريف بنقل الضيوف 
 الكرام

  


