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دكتورة / منى بنت مزهي العتيبي
مشرفة االعالم بمنطقة مكة المكرمة

االستاذة / مرفت بنت محمود طيب
مشرفة العالقات بمنطقة مكة المكرمة

عضو المجلس العلمي
والمشرف العام على فريق العمل

دكتورة / منيرة بنت صالح العكاس

CSR فريق العمل بالشبكة السعودية لـ
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الحمد هلل رب العالمين والصـالة والسـالم عـلـى سـيـد االولـيـن  واالخـرين نبينـا مـحمد وعلـى آلـه وصحـبـه.  
      

ــوف  ــة ضي ــريفين وخدم ــن الش ــة بالحرمي ــة فائق ــي عناي ــي تول ــعودية وه ــة الس ــة العربي ــيس المملك ــذ تأس من

الرحمــن ، وتبــذل الغالــي والنفيــس فــي ســبيل ذلــك . وهــذا غيــر مســتغرب عــن حكومــة المملكــة بقيــادة الملــك 

ــعب  ــا اهلل  ، والش ــلمان حفظهم ــن س ــد ب ــر محم ــن االمي ــده االمي ــي عه ــعود وول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب س

ــه مــن منطلــق  الســعودي النبيــل الــذي  جعــل خدمــة الحرميــن الشــريفين وحجــاج بيــت اهلل أحــد أهــم أولويات

ــى .  ــبحانه وتعال ــه اهلل س ــك وجه ــي بذل ــاني ، نبتغ ــي  وإنس دين

وإنطالقــا مــن دور الشــبكة  الســعودية لـــCSR فــي بيــان آراء حجــاج بيــت اهلل مــن كل الــدول عــن جهــود   

ــي   ــق اعالم ــكيل فري ــم تش ــام ، ت ــام وكل ع ــذا الع ــريفين ه ــن الش ــة الحرمي ــي خدم ــة ف ــة المبارك ــذه الدول ه

متطــوع مكــون مــن الدكتــورة /منــى مزهــي العتيبــي واالســتاذة/مرفت محمــود طيــب وتــم التعــاون مــع 

شــريك الشــبكة الســعودية لـــ   CSRبدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة رئيــس شــبكة بيئــة ابــو ظبــي الدكتــور/ عمــاد 

ســعد. والفريــق  باشــراف الدكتــورة/ منيــرة بنــت صالــح العــكاس.  ونالحــظ ان جميــع حجــاج بيــت اهلل مــن كافــة 

ــود . ــذه الجه ــى ه ــعودية عل ــكرا ... الس ــون : ش ــات يقول ــات واللهج ــف اللغ ــاع االرض وبمتخل بق

وهــذه المــادة االعالميــة التــي  توضــح الواقــع للخدمــات الجليلــة التــي تقدمهــا حكومــة المملكــة العربية   

الســعودية اختــار فريــق العمــل عنوانهــا مــن محتواهــا : شــكرا ... الســعودية بــكل لغــات اال رض .

وفــي هــذا المقــام اشــيد بالجهــود الكييــرة التــي قــام بهــا  زمالئــي  وزميالتــي فــي اســتطالع انطباعــات   

ضيــوف الرحمــن  عــن الخدمــات التــي تقدمهــا حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة الملــك /ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي 

عهــده االميــن االمير/محمــد بــن ســلمان حفظهمــا اهلل ووفقهمــا لــكل خيــر . 

واسأل اهلل أن يديم نعمة االمن واالمان والتقدم واالزهار على بالدنا وجميع بالد المسلمين.  

المشرف العام  

على الشبكة  السعودية للمسؤولية االجتماعية

 الرمضي بن قاعد الصقري 

مقدمة

مكة المكرمة / منى العتيبي : 

ــى  ــج عل ــم ح ــن كل موس ــال األم ــامة رج ــتحوذ ابتس تس  

فالشــات الكاميــرات وصــدر األوراق والمواقــع الصحافّيــة، حيــث 

ــي  ــانية الت ــة و اإلنس ــود العملي ــع كل الجه ــامته م ــاهم ابتس تس

فــي  الســعادة  نشــر  علــى  الحــرام  اهلل  بيــت  لحجــاج  يقدمهــا 

نفوســهم وذلــك بتخفيــف عنــاء الســفر وتيســير آداء مناســك 

عليهــم.  الحــج 

الحــج  أجــواء  األمــن  أبطــال  ُيحــول  االبتســامة  بهــذه     

ــر  ــة  تنتش ــواٍء لطيف ــى أج ــة إل ــرارة المرتفع ــات الح ــة بدرج الملتهب

منهــا نســائم الــروح اإلنســانية والتعامــل الراقــي مــع ضيــوف بيــت 

ــر  ــب مظاه ــى جن ــا إل ــامة جنًب ــذه االبتس ــارك ه ــرام؛ لتش اهلل الح

الحــج.  نجــاح موســم 

ــي  ــب ف ــم كل التع ــة رغ ــاماتهم اآلمن ــت ابتس ــد لفت    وق

ــذا  ــم ه ــاج لموس ــون ح ــارب ٣ ملي ــا مايق ــي يبذلونه ــود الت الجه

بقولهــم:  اهلل  بيــت  حجــاج  عنهــا  عّبــر  عندمــا  هـــ   ١٤٣٨ العــام 

بروعــة  الضيافــة  الســعودي علــى حســن  نشــكر رجــال األمــن 

. تهم ما بتســا ا

٣ مليون حاج تلفت انتباههم 
ابتسامة رجال األمن السعودي

ابتسامه األمن واألمان 
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العلماء والدعاة والمثقفون بعد 
طواف الوداع

 نجاح المملكة في الحج فخٌر واعتزاز

شـــــكـــــرًا
السعودية بكل

لغــــــــات االرض

مكة المكرمة / منى العتيبي : 
أّكــد عــدد مــن العلمــاء والدعــاة العــرب علــى تميــز حــج هــذا العــام ، مشــددين علــى نجــاح حكومــة   
خــادم الحرميــن الشــريفين فــي إدارة الموســم ليــؤدي حوالــي ثالثة ماليين مســلم نســكهم بيســر وســهولة 
وأمــان وســط منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات. وشــدد العلمــاء علــى أن نجــاح المملكــة فــي إدارة موســم 
الحــج مبنــي علــى  التخطيــط والتنفيــذ و التعامــل اإلنســاني مــع ضيــوف الرحمــن وقــد ألجــم ذلــك كل دعــاة 

الفتنــة والتســيس والتدويــل وخالفــه .
وأكــدوا بصــوت واحــد أن مــن يشــكك فــي جهــود المملكــة الجبــارة والكبيــرة فــي خدمــات ضيــوف   
الرحمــن والمســلمين بشــكل عــام فــي جميــع أصقــاع األرض  ســيجد العالــم اإلســالمي بكافة دوله وشــعوبه 

ــورة. ــاء المعم ــي أنح ــلمين ف ــع المس ــد لجمي ــو تهدي ــة ه ــد للملك ــه ألن أي تهدي ــه وتحارب ــدى ل تتص
ــي  ــة مطوف ــج ومؤسس ــر وزارة الح ــوا بالذك ــج ، وخص ــي الح ــة ف ــات العامل ــع الجه ــود جمي ــى جه ــوا عل وأثن
الــدول العربيــة علــى مايقدمــوه مــن خدمــات كان لهــا أكبــر االثــر فــي نجــاح الحــج ، وباركــوا للمملكــة نجــاح 

موســم حــج هــذا العــام، ووصفــوه باالكمــل واالمثــل بيــن المواســم الســابقة.

الحرميــن الشــريفين، ومــا تنفــذه الحكومــة الســعودية مــن مشــاريع عمالقــة فــي مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنــورة والمشــاعر المقدســة، بهــدف تيســير أداء الفريضــة وراحــة الحجيــج، وخاصــة توســعة خــادم الحرميــن 
الشــريفين للمســجد الحــرام، والمســجد النبــوي الشــريف تمثــل جهــدًا عظيمــً غيــر مســبوق، وبقــدر مــا هــي 
ــب  ــة فحس ــس للملك ــزاز لي ــر واعت ــدر فخ ــل مص ــا تظ ــالد إال أنه ــذه الب ــادة ه ــده ق ــا يؤك ــالمي كم ــب إس واج

وإنمــا للمســلمين فــي شــتى أنحــاء األرض.

وأضــاف:« أذكــر أننــي حضــرت ألداء فريضــة الحــج ألول مــرة عندمــا كنــت طالبــً فــي العــام ١967 وقــد   
كانــت الســيارات والمحــالت التجاريــة تنتشــر فــي مــا بيــن الطــواف والمســعى لكــن عــام بعــد عــام وجيــال بعــد 
جيــل تطــورت الخدمــات وتعاقــب ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية منذ عهــد المؤســس الملــك عبدالعزيز 
رحمــه اهلل وتنافســوا علــى خدمــة الحرميــن الشــريفين وضيــوف الرحمــن حتــى وصلــت إلــى مــا نشــاهده األن 
ــدول  ــي ال ــة مطوف ــج ومؤسس ــل وزارة الح ــة مث ــات الخدمي ــالل الجه ــن خ ــرة م ــورات كبي ــات وتط ــن خدم م

العربيــة التــي تشــرف علــى هــذه المخيمــات«.

العلماء والدعاة والمثقفون بعد طواف 
الوداع : نجاح المملكة في الحج فخٌر واعتزاز  

حيــث رفــض رئيــس جامعــة األزهــر ســابقا وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء   
فــي مصــر الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم جميــع دعــوات تســيس وتدويــل الحــج ، 

مشــددا علــى أنهــا دعــوات باطلــة.

ــن  ــة أن م ــف، وقال:«الحقيق ــام بالمختل ــذا الع ــج ه ــم ح ــف موس ووص  
يــزور المشــاعر المقدســة والحرميــن الشــريفين  فــي كل موســم يجــد اختــالف 

كبيــر عــن المواســم الماضيــة وهــذا كلــه بفضــل جهــود حكومــة خــادم

موسم الحج لهذا العام موسم مختلف

د . احمد عمر هاشم
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تحتــوي هــذا العــدد الكبيــر مــن الحجــاج فــي مــكان واحــد وزمــن واحــد وأن تســتطيع توفيــر ربــع الخدمــات 
التــي تقدمهــا المملكــة للحجــاج، داعًيــا اهلل للملكــة أن يهبهــا األمــن واالســتقرار وأن يــرزق هــذه البــالد بدعــوات 

أنبيائــه ورســله وخليلــه إبراهيــم عليــه الســالم بــإذن اهلل تعالــى«.

وبيــن أن موســم حــج هــذا العــام كان ناجحــا بجميــع المقاييــس وعنوانــه الرئيســي الراحة واالنســيابية   
وعــدم الزحــام فــي جميــع المشــاعر، مثمنــا تعــاون مؤسســة مطوفــي الــدول العربيــة والــذي وفــرت لهــم 
ســبل الراحــة، حيــث كانــت الروحانيــة هــي الســائدة فــي جميــع تنقالتهــم الحجــاج بيــن المشــاعر المقدســة .

ومــن جانبــه يؤكــد الداعيــة محمــد حســان علــى أن الحــج مــن أعظــم   
شــعائر اإلســالم حيــث قــال :« هنــاك مــن يحــاول زعزعــة اســتقرار المملكة  ســواء 
ــات  ــي خدم ــرة ف ــارة والكبي ــا الجب ــي جهوده ــكك ف ــل و يش ــول أو بالفع بالق
ــه  ــاع األرض ولكن ــع أصق ــي جمي ــام ف ــكل ع ــلمين بش ــن والمس ــوف الرحم ضي
ســيجد العالــم اإلســالمي بكافــة دولــه وشــعوبه تتصــدى لــه وتحاربــه ألن 
ــورة«.  ــاء المعم ــي أنح ــلمين ف ــع المس ــد لجمي ــو تهدي ــة ه ــد للمملك أي تهدي
وأضــاف: مهمــة صعبــة وكبيــرة فــي أن تنظــم عمــل الحــج لســنة واحــدة وأن

الشيخ / محمد حسان

في المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى بيت اهلل الحرام.

وأضاف:«شــهدنا جميعــا هــذه االنســيابية وهــذه الراحــة وشــهدنا هــذه الخدمــات الكريمــة المباركــة   
التــي قدمــت مــن بــالد الحرميــن الشــريفين ملــكا وحكومــة وشــعبا، وهــذا إن دل فإنــه يــدل داللــة واضحــة 
علــى أحقيــة هــذه البــالد المباركــة، كمــا كان هــذا قديمــا، وســيبقى بــإذن اهلل ســبحانه وتعالــى علــى خدمــة 
ــز  ــكر اهلل ع ــرام، ونش ــت اهلل الح ــاج بي ــة حج ــى خدم ــوي  وعل ــجد النب ــة المس ــى خدم ــرام،  وعل ــت اهلل الح بي
ــداد  ــق  والس ــن التوفي ــدا م ــم مزي ــل له ــز وج ــأل اهلل ع ــريفين  ونس ــن الش ــالد الحرمي ــكر ب ــم نش ــل أوال ث وج
والرشــاد  وأســأل اهلل أن يحفــظ فــي هــذه البــالد المباركــة أمنهــا وســالمتها واســتقرارها وســالمها وجميــع 

ــلمين«. ــالد المس ب

الداعيــة خالــد  ولفــت عضــو المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية   
ــث  ــن حي ــزة م ــنوات الممي ــن الس ــام م ــذا الع ــج ه ــم ح ــى أن موس ــدي  إل الجن
ــا.  ــي خصوص ــع النواح ــن جمي ــة م ــهيالت الحاصل ــات والتس ــم والخدم التنظي
قائــال: وكان الجميــع مندهــش مــن حســن التنظيــم والمرونــة  فــي التنظيــم 
اإلداري والعملــي خصوصــا فــي مســألة التفويــج الــى الجمــرات التــي كانــت مــن 
ــق اهلل  ــام بتوفي ــذا الع ــج له ــم الح ــى موس ــل اهلل ،انته ــون وبفض ــا يك أروع م
بنجــاح كبيــر ، يشــهد بــه كل مــن حــج بيــت اهلل الحــرام ووقــف بعرفــات ووقــف  

الشيخ / خالد الجندي

مــن جانــب آخــر قــال الناشــط بالميــدان الثقافــي الســعودي الدكتــور محمــد علــي الشــريف العجالنــي:   
لقــد مــّن اهلل علــي بحــج هــذا العــام وهلل الحمــد والحقيقــة أنــا أحــج منــذ أكثــر مــن  ثالثيــن ســنة ومــا أشــاهده 
فــي كل مــرة مــن مشــاريع جبــارة جــدا لخدمــة حجــاج بيــت اهلل الحــرام لتدعــو إلــى الفخــر واالعتــزاز؛  فقــد 
ــوم  ــي ي ــهولة فف ــر وس ــكل يس ــا ب ــو اهلل فيه ــة تدع ــة ممتع ــة ديني ــج رحل ــح الح ــاب وأصب ــهلت كل الصع ُس
عرفــة تجــد األكل بجميــع أنواعــه وبالمجــان كذلــك المشــروبات والعصائــر والفواكــه والحلويــات واآليســكريم 
ممــا يــدل علــى أن المملكــة جنــدت كل أجهزتهــا ومســؤولياتها وعلــى رأســهم خــادم الحرمين وولــي العهد 

لخدمــة الحجــاج وراحتهــم وســالمتهم والســهر علــى راحتهــم.  

وأضــاف: كذلــك شــهدت هــذه الســنة مثــل الســنوات الماضيــة  مشــاركة كل أجهــزة  الدولــة األمنيــة   
والعســكرية فــي خدمــة الحجــاج ومــا شــاهدناه مــن تعامــل إنســاني راٍق جــدا للجنــدي المســلم فــي خدمــة 
ــى إن  ــن حت ــذا الوط ــاء ه ــه إال  أبن ــوم ب ــن أن يق ــدا ال يمك ــل ج ــيء مذه ــو ش ــذا فه ــاج ل ــالمة الحج ــة وس وراح
الحجــاج يقفــون مذهوليــن أمــام هــذا التعامــل اإلنســاني الراقــي حتــى بــدى رجــال أمننــا كأنهــم أطبــاء رحمــة 

وليــس جنــود. 

ــدة  ــود جدي ــد جه ــا وهلل الحم ــر لن ــام تظه ــتمرة وكل ع ــا مس ــود دولتن ــى إن جه ــريف عل ــد الش وأّك  
مســتفيدة مــن األعــوام الســابقة ممــا يــدل علــى نجــاح حــج هــذا العــام رغــم كل التحديــات التــي تمــر بالبــالد 

ــام.   ــذه األي ه

ومــن جهتــه قــال اللــواء ركــن طــارق بغــدادي فــي حــوار عــن نجــاح موســم الحــج لهــذا العــام: كل   
أبنــاء هــذا الوطــن الشــامخ مشــاركون فــي النجــاح وشــخصيً قابلــت أحــد أبنــاء  شــركة مخابــز وأخبرنــي بــأن 
ــً  ــاعر يومي ــا للمش ــى وإيصاله ــه اهلل تعال ــة لوج ــج صدق ــام  الح ــج أي ــز والثل ــع الخب ــخير  جمي ــى بتس ــاه أوص أب
ــاج. ــن يحت ــز لم ــع الخب ــه لتوزي ــل محالت ــد مداخ ــرا عن ــا كبي ــع دوالب ــد وض ــن ق ــاء الوط ــد أبن ــز أح ــك مخاب وكذل

 
وأضــاف: أعــرف بعــض األصدقــاء  يأخــذوا إجــازة قبــل دخــول شــهر الحــج ويتوجهــوا لمكــة لتقديــم   
واجبهــم لضيــوف الرحمــن كأبنــاء مطوفيــن وكذلــك بناتهــم الزالــوا يعملــون بهــذه المهنــة وعندمــا 
أســألهم مــن أجــل المــادة؟ يقولــون: أبــدا ولكننــا  نشــعر بفــرح عظيــم عندمــا نخــدم ضيــوف الرحمــن فــي 
بلــد اهلل المقدســة وبجانــب حكومتنــا الرشــيدة ولــو تخلفنــا ألســباب خارجــة عــن إرادتنــا نشــعر بألــم وحــزن 

ــديد. ــر ش كبي

ــي  ــة ف ــة التركي ــي بالقنصلي ــي واإلعالم ــق الثقاف ــس الملح ــاد رئي وأش  
جــدة الســيد بهــاء الديــن أكيــون بمــا يحظــى بــه حجــاج بيــت اهلل الحــرام مــن 
خدمــات منــذ وصولهــم إلــى المملكــة وحتــى مغادرتهــم لهــا مؤكــدا علــى 
ــد  ــا يؤك ــة مم ــج توعوي ــن برام ــه م ــالل ماتقدم ــن خ ــام م ــذا الع ــج ه ــاح ح نج
علــى إصــرار حكومــة  المملكــة علــى توفيــر أفضــل الخدمــات لحجــاج بيــت اهلل 

السيد بهاء الدين أكيونالحــرام .
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حجاج 
دولة االمارات العربية المتحدة

 نجاح المملكة في الحج فخٌر واعتزاز

شـــــكـــــرًا
السعودية بكل

لغــــــــات االرض

ابو ظبي : شبكة بيئة أبوظبي : 

أشــاد حجــاج دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة العائــدون مــن األراضــي المقدســة بحســن تنظيــم وإدارة   

المملكــة العربيــة الســعودية لشــعيرة الحــج هــذا العــام، ووصفــوا الجهــود المبذولــة مــن المملكــة لتنظيــم 

ــة« . ــود »الخارق ــدودة بالجه ــام مع ــي أي ــكهم ف ــاج لمناس ــن الحج ــاء ماليي ــول وقض دخ

مؤكديــن أن المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد   

ــز آل ســعود لــم تدخــر هــذا العــام ، وكعهدهــا كل عــام ، جهــدًا إال بذلتــه فــي ســبيل تذليــل الصعــاب  العزي

ــرام  . ــت اهلل الح ــاج بي ــام حج أم

يشيدون بحسن تنظيم وإدارة المملكة 
لموسم الحج 2017

حجاج االمارات العائدون من األراضي المقدسة

الهائلــة التــي وفرتهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي عهــده االمين 
حفظهــم اهلل فــي كافــة المجــاالت حيــث أدت هــذه االســتعدادات ذات الحجــم الهائــل والكبيــر إلــى تقديــم 
حــج ناجــح بــكل المقاييــس كان محــل إعجــاب وتقديــر الجميــع فــي تحقيــق هــذا النجــاح المذهل فــي تنظيم 
الحشــود البشــرية الكبيــرة فــي الحــج. وأضــاف أن تناغــم األجهــزة الحكوميــة والعمــل بــروح الفريــق الواحــد 
واالمكانــات الكبيــرة التــي وفرتهــا الحكومــة الرشــيدة مــن أبــرز العوامــل التــي أدت الــى تحقيــق هــذا النجــاح 
الكبيــر الملمــوس فــي مختلــف المجــاالت. وقــد اشــاد بهــذا النجــاح عــدد مــن قــادة دول العالــم قبــل أن يشــيد 

بــه الحجــاج أنفســهم ممــن لمســوا هــذه االســتعدادات والخدمــات الراقيــة والتســهيالت علــى أرض الواقــع.

ووجــه الكعبــي الشــكر لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين لتوفيرهــا كل مــا تتطلبــه بعثــة الحــج   
وتســهيالت. ومخيمــات  أراض  مــن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الرســمية 

كمــا أشــاد ســعادته بحــرص القيــادة الرشــيدة باإلمــارات وتوجيهاتهــا الدائمــة بأهميــة توفيــر الرعايــة   
ــا  ــة بم ــي المقدس ــي األراض ــة ف ــل أداء الفريض ــع مراح ــي جمي ــة ف ــاج الدول ــات حج ــة احتياج ــة وتلبي الكامل
يضمــن راحتهــم وســعادتهم .. مشــيرًا إلــى أن مــا يميــز مخيــم عرفــة هــذا العــام الطاقــة التبريديــة والتــي 
ــودة  ــر الج ــر معايي ــن تواف ــي ع ــور الكعب ــف الدكت ــة. وكش ــات العالمي ــى المواصف ــل وأرق ــق أفض ــل وف تعم
فــي مخيمــات الحجــاج مــن ناحيــة الخيــام المســتخدمة هــذا العــام والتــي تعمــل بنظــام حفــظ التبريــد مــن 
الداخــل وعكــس الحــرارة مــن الخــارج وتــم تجهيزهــا كذلــك بأنظمــة  إعــداد وتوريــد الوجبــات الغذائيــة خـــالل 

ــزة. ــرة بالممي ــات المتوف ــا الخدم ــم واصف ــرات إقامتهـ فت

حيــث أكــد ســعادة الدكتــور محمــد مطــر الكعبــي رئيــس الهيئــة   
العامــة للشــؤون االســالمية واألوقــاف رئيــس بعثــة الحــج الرســمية لدولــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة أن بعثــة اإلمــارات بجميــع أعضائهــا وصلــت بســالم 
إلــى أرض الوطــن وحظيــت برعايــة خاصــة مــن جهــات االختصــاص فــي حكومة 
خــادم الحرميــن الشــريفين ومتابعاتهــم اليوميــة واالطمئنــان علــى صحــة 
وســالمة كافــة حجيــج بيــت اهلل الحــرام. كمــا أن هــذا النجــاح الكبيــر مــا كان لــه 
أن يتحقــق لــوال توفيــق مــن اهلل عــز وجــل ثــم بالجهــود الكبيــرة واالســتعدادات 

د. محمد مطر الكعبي
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مــن جهتهــم فقــد أكــد عــدد مــن حجــاج اإلمــارات عقــب وصولهــم اليــوم الــى مطــار أبوظبــي ودبــي   
ــرية  ــا البش ــا وطاقاته ــخرت كل إمكاناته ــعودية س ــة الس ــة العربي ــج ، أن المملك ــن الح ــن م ــارقة عائدي والش
ــة مــن أجــل تســيير أعمــال الحــج وخدمــة الحجــاج ، وعملــت علــى تيســير أعمــال الحــج وسالســة أداء  والمادي
المناســك وحمايــة الحجــاج وســالمتهم ممــا ســهل علــى الحجــاج أداء مناســكهم بيســر وســهولة وفــي جــو 
إيمانــي روحانــي مبهــر، مؤكديــن أن الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الحكومــة الســعودية هــذا العــام لراحــة 

ــد. ــد أو حاق ــا اال جاح ــم ال ينكره ــير عليه ــرام والتيس ــت اهلل الح ــاج بي ــة حج وخدم

ــة  ــا ان البشاش ــعيرة ، كم ــاء الش ــي قض ــم ف ــر عليه ــر الكثي ــد يس ــج بالقواع ــزام الحجي ــدوا أن الت وأك  
دائمــا مشــرقة علــى وجــوه القائميــن علــى ادارة موســم الحــج بالمملكــة العربيــة الســعودية ولــدى الشــباب 

منهــم الحمــاس الكبيــر لخدمــة زوار بيــت اهلل الحــرام بأفضــل مــا يمكــن.

وأكــد الحــاج محمــد عبــد اهلل أن المســؤولين عــن التنظيــم واألمــن أبــدوا تعاونــً كبيــرًا ، وقدمــوا أفضل   
مــا لديهــم ، وظــل رجــال األمــن علــى بشاشــتهم وســماحتهم فــي التعامــل مــع جميــع الحجــاج .

وأوضــح عبــد اهلل أن المنظميــن تمكنــوا مــن ترتيــب الدخــول والخــروج إلــى الحــرم لــكل الحجــاج رغــم   
وجــود أعمــال التوســعة، وقــال إن رجــال األمــن كانــوا مــن الشــباب المتحمســين لخدمــة زوار بيــت اهلل وكانــوا 

ــارة. ــواء الح ــب األج ــة لترطي ــي محاول ــاج ف ــى الحج ــاء عل ــرون رذاذ الم ينث

وأشــارت الحاجــة أم أحمــد ، إلــى وجــود تيســير كبيــر فــي الحــج لهــذا العــام ، مرجعــة ســببه للجهــود   
المبذولــة مــن الســلطات فــي المملكــة العربيــة الســعودية وإدارة بعثــة الحــج الرســمية لدولــة االمــارات 
العربيــة المتحــدة التــي وفــرت كل احتياجاتنــا بمــا يفــوق المتوقــع، وقالــت أن الحــج أصــاًل بــه مشــقة يجــب أن 
يتحملهــا الحــاج لكــي ينــال األجــر والثــواب، وأشــادت بمســتوى التنظيــم هــذا العــام مشــيرة الــى أنهــا حجــت 
بيــت اهلل قبــل ٨ ســنوات، وقــد شــاهدت تغيــر كبيــر فــي المعالــم والطــرق ووســائل تيســير الشــعيرة، وقالــت 
شــعرت بلطــف إلهــي فــي هــذا العــام كان لــه أثــر كبيــر فــي التوفيــق بإتمــام الشــعائر بيســر وســهولة. مــن 
جانبــه أشــاد الحــاج أبــو خليفــة بالجهــود التــي بذلهــا المســئولين ســواء علــى الجانــب االماراتــي أو الســعودي 

وقــال انهــا كانــت مرضيــة وممتــازة.

كمــا أشــاد حجــاج آخــرون بمســتوى الخدمــات العالجيــة التــي قدمتهــا وتقدمهــا المملكــة فــي كل   
موســم حيــث لــم تســجل أي حــاالت وبائيــة أو أمــراض محجريــة بيــن الحجــاج، مؤكديــن أن الوضــع الصحــي 

ــدًا . ــن ج مطمئ

               CSR تــم هــذا التحقيــق بالتعــاون مــع شــبكة بيئــة أبــو ظبــي شــريك الشــبكة الســعودية لـــ *
فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

حجاج من الدول العربية
شكرا حكومة السعودية وشبعها 

 نجاح المملكة في الحج فخٌر واعتزاز

شـــــكـــــرًا
السعودية بكل

لغــــــــات االرض
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مكة المكرمة / مرفت محمود طيب  :

أشــاد حجــاج بيــت اهلل الحــرام بالجهــود المبذولــة والخدمــات المقدمــة لهــم مــن حكومــة المملكــة   
العربيــة الســعودية ليســتطيعوا إتمــام مناســكهم علــى أكمــل وجــه بــكل يســر وســهولة ، ولقــد ثمــن عــدد 
مــن ضيــوف الرحمــن الذيــن أدوا مناســكهم  وزاروا الحرميــن الشــريفين  وأدوا الصــالة فيهمــا ،  وتشــرفوا 
بالســالم علــى الرســول صــل  اهلل عليــه وســلم وصاحبيــه رضــوان اهلل عليهمــا و فــي ختــام زيارتهــم للمدينــة 
CSR المنــورة وهــم يودعــون طيبــة الطيبــة متوجهيــن الــى بلدانهــم التقــت  بهــم الشــبكة الســعودية لـــ

ــة .  ــن المقدس ــعودية واألماك ــة الس ــة العربي ــارة المملك ــي زي ــم ف ــن  تجربته ــم ع ــذ انطباعاته ألخ

وأثنــوا فــي تصريحاتهــم  علــى الجهــود الكبيــرة الموفــرة لخدمــة الحجــاج والــزوار وعلى مدار الســاعة،   
ــة  ــة العربي ــات المملك ــور خدم ــن بتط ــكهم منوهي ــم أداء مناس ــن اهلل عليه ــأن م ــعادتهم ب ــن س ــروا ع وعب
ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــا حكوم ــي تقدمه ــات الت ــمولية الخدم ــيدين بش ــاج  ومش ــعودية للحج الس
الملــك ســلمان  بــن عبــد العزيــز - حفظــه اهلل - لراحــة ضيــوف الرحمــن كمــا شــكروا القائميــن علــى خدمــات 
ــهولة  ــوا س ــا وامتدح ــن خالله ــوا م ــي وصل ــذ الت ــة المناف ــدوه بكاف ــذي وج ــتقبال ال ــن االس ــى حس ــج عل الح

ــان . ــة واالطمئن ــعرتهم بالراح ــي أش ــة والت ــات العامل ــن الجه ــوها م ــي لمس ــراءات الت اإلج

ــا  ــات وتناميه ــور الخدم ــام وتط ــذا الع ــج وه ــم الح ــنوي لموس ــاح الس ــى أن النج ــاج عل ــع الحج وأجم  
ــز  ــخرهم اهلل ع ــن س ــالد الذي ــذه الب ــعب ه ــة وش ــادة وحكوم ــن قي ــخي م ــذل الس ــة الب ــد عظم ــر يؤك مؤش
وجــل لخدمــة ضيــوف بيتــه العتيــق كمــا أنــه نتيجــة جهــود كبيــرة مــن المســؤولين والمواطنيــن مســتفيدين 
مــن تجاربهــم الطويلــة فــي هــذا المجــال معتبريــن هــذا النجــاح الــذي يشــمل أعــدادا كبيــرة مــع محدوديــة 

ــا. ــد عليه ــي تعتم ــط الت ــج والخط ــن البرام ــا وم ــتفادة منه ــة لالس ــتحق الدراس ــة تس ــكان تجرب ــان والم الزم

وفيما يلي نستعرض انطباعات ضيوف الرحمن من شتى بقاع األرض بمختلف لغاتهم :

- الحاجــة أم ســعيد مــن المغــرب  : عندمــا تــم ســؤالها عــن شــعورها وانطباعهــا عــن الخدمــات المقدمــة 
لهــم فــي حــج هــذا العــام ١٤٣٨هـــ كانــت فــي غايــة الفــرح والســرور وســعيدة جــدًا وشــكرت المملكــة العربيــة 
الســعودية حكومــة وشــعبً علــى كافــة الخدمــات المقدمــة لهــم والتي ســهلت ويســرت لهم أداء مناســك 
الحــج .  كذلــك عبــرت الحاجــة أم حســن مــن المغــرب عــن فرحتهــا بقولهــا اهلل أكبــر فرددتهــا مــرارًا وتكــررًا 
وزغــردت مــن الفــرح والســرور وأنهــا لــم تجــد اي تعــب أو مشــقة تذكــر ودعــت لخــادم الحرميــن الشــريفين  
بطولــة العمــر . كمــا عبــرت حاجتيــن مــن األردن عــن شــعورهم وانطباعاتهــم  فقالــت إحداهــن ، شــعوري ال 
يوصــف وأن الحــج هديــة لهــا مــن رب العالميــن وأنهــا فــي منتهــى الســعادة والفــرح لمــا وجدتــه مــن راحــة 

وطمأنينــة .

ــرح  ــعور بالف ــذا الش ــن ه ــر م ــاك أكث ــس هن ــن(  ولي ــعور ) بيجن ــه ش ــت أن ــرى : فقال ــة األخ ــة األردني ــا الحاج - أم
وأنهــا ســعيدة جــدًا وكانــت اإلبتســامة ال تفــارق محياهــا ، داللــة علــى رضاهــا التــام لمــا قــدم لهــا مــن خدمــات 

فــي الحــج .

- امــا عــن حجــاج الســودان : فتحدثــت إحداهــن نيابــة عنهــن ، وبــدأت حديثهــا بالتعبيــر عــن ســعادتها فقالــت:  
ــن اهلل  ــت م ــة وتمن ــات ورعاي ــتقبال وخدم ــن اس ــا م ــدم لن ــا ق ــرًا بم ــر كثي ــعادة ونفخ ــى الس ــي منته ــن ف نح
العلــي القديــر أن يمكنهــم مــن الحــج فــي األعــوام القادمــة ، كمــا شــكرت المتطوعــات الالتــي قمــن علــى 
خدمتهــن فــي الحــج ، كذلــك شــكرت المملكــة العربيــة الســعودية علــى كافــة الخدمــات التــي قدمــت لهم 

، والتــي ســاعدتهم علــى أداء مناســك الحــج بيســر وســهولة .

ــات  ــتقبال والخدم ــا باإلس ــديد إعجابه ــن ش ــة ع ــر العربي ــة مص ــن جمهوري ــر م ــة أم عم ــرت الحاج ــً عب - أيض
ــالد  ــي ب ــى ف ــت أن تبق ــان وتمن ــرف الزم ــكان وش ــة الم ــعر بروحاني ــدًا وتش ــعيدة ج ــا س ــم وأنه ــة له المقدم
الحرميــن لتنعــم بزيــارة بيــت اهلل الحــرام والمســجد النبــوي ، وأن هــذه األيــام التــي عاشــتها فــي مكــه هــي 
ــالد المملكــة  مــن أجمــل أيــام حياتهــا ودعــت لخــادم الحرميــن الشــريفين بالصحــة والعافيــة وأن يحفــظ ب

ــوء . ــن كل س م

- مــن فلســطين عبــرت أم نضــال عــن فرحتهــا لتمكنهــا مــن أداء فريضــة الحــج وأشــادت بكافــة الخدمــات 
المقدمــة لهــم مــن وقــت وصولهــم إلــى أن أتمــوا جميــع مناســك الحــج بــكل راحــة وطمأنينــة ، و شــكرت 
المملكــة العربيــة الســعودية وخــادم الحرميــن الشــريفين والشــعب  الســعودي بكافــة أطيافــة لمــا يقدمون 

مــن خدمــات وحســن تعامــل وأخــالق راقيــة .

ــة  ــة المملك ــل حكوم ــن قب ــة م ــات المقدم ــى أن الخدم ــارت إل ــد أش ــوريا فلق ــن س ــاط م ــناء خي ــة س - الحاج
العربيــة الســعودية للحجــاج يســرت أمــر  الحــج ، وأن كل عــام تزيــد الخدمــات المقدمــة لهــم ، فلــم يعــد الحج 
متعــب كمــا كان للســلف الســابق ، فرحلــة الحــج اليــوم أصبحــت تتــم بــكل يســر وســهولة وبمنتهــى الراحــة 
والطمأنينــة وأن كل شــيء متوفــر والجميــع متعــاون ســواء كان رجــل أمــن أو ممــن يعملــون فــي الطوافــة أو 
مــن رجــال الصحــة ، فالجميــع يســاعدون ويقدمــون الخدمــات قبــل أن تطلبهــا ، وتمنــت أن يديــم اهلل علــى 

المملكــة نعمــة األمــن واآلمــان .

- كمــا عبــر أحــد الحجــاج مــن ســوريا ) أبــو أحمــد( أنــه جــاء للحــج مــن مخيمــات للســورين موجــودة بــاألردن 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــاج م ــة للحج ــات المقدم ــاد بالخدم ــج وأش ــن الح ــه م ــعادته لتمكن ــه وس ــن فرح ــر ع ، وعب

ــوء . ــن كل س ــة م ــعب والمملك ــك والش ــظ المل ــا اهلل أن يحف ودع

- ويقــول الحــاج عبدالقــادر االمــام مــن تونــس  ، لقــد زرت مكــه المكرمــه والمدينــة المنــورة قبــل أكثــر مــن 
ســبع ســنوات وعندمــا وصلــت  هــذا العــام شــعرت بالســعادة والدهشــة ، الســعادة علــى أن مــّن اهلل علــي 
بــأداء مناســك الحــج ومتابعــة التطــور الــذي شــهدته مكــه المكرمــة و المدينــة المنــورة  والدهشــة مــن عظمة 
العمــارة وضخامــة التوســعة التــي حدثــت للحرميــن الشــريفين  والتــي فاقــت كثيــرا مــا ســمعته عنهــا مــن زوار 
المملكــة العربيــة الســعودية، وأثنــى كثيــرًا علــى كافــة الخدمــات المقدمــة لضيــوف الرحمــن مــن المملكــة 

قيــادًة وشــعبً ودعــى للجميــع بالصحــة والعافيــة ومزيــد مــن األمــن واآلمــان للمملكــة .

- وقــدم الحــاج ســعد برغــوث  مــن لبنــان التهنئــة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان  بــن عبــد العزيــز 
ــزور هــذه البــالد المقدســة  وحكومتــه وشــعبه الكريــم منــه شــخصيا ومــن كل مســلم يحــج او يعتمــر او ي
ــة  ــاعر المقدس ــورة والمش ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــي مك ــرت ف ــي وف ــهيالت الت ــة والتس ــات الجليل للخدم
ممــا جعــل الحجــاج يــؤدون مناســكهم بيســر وســهولة وفــي أجــواء إيمانيــة وهــو آمــن ومســتقر هــادئ البــال 

ليعــود إلــى بــالده وهــو يحمــل انطباعــات جميلــة عــن هــذه البــالد وشــعبها المضيــاف الكريــم.

وقــال: إن مــن رأى ليــس كمــن ســمع فقــد لمســت منــذ قدومــي الــى هــذه البــالد مــا لــم أتوقعــه مــن رعايــة 
واهتمــام تجعلــك تشــعر وكأنــك الوحيــد محــل االهتمــام رغــم أنهــا تشــمل الجميــع دون اســتثناء.
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آراء حجاج الدول االسالمية

كتبت : مرفت  محمود طيب

شـــــكـــــرًا
السعودية بكل

لغــــــــات االرض

مكة ا كرمة / مرفت  محمود طيب : 

أما من تركيا : فتحدثت حاجيتين عن شعورهما وانطباعهما عن الخدمات المقدمة :

- الحاجــة هانــم شــهباز مــن تركيــا ) اســطنبول ( بعــد الترجمــة :  أتيــت فــي هــذه  الســنة 20١7 إلــى الحــج مــع 
ــة  ــي المدين ــا ف ــد و مكثن ــتقبال جي ــورة اس ــة المن ــار المدين ــي مط ــتقبال ف ــاء و كان االس ــن النس ــة م مجموع
ــم  ــزاء ث ــر الج ــا خي ــن عليه ــزى اهلل القائمي ــف ج ــوي ال توص ــجد النب ــات المس ــدا خدم ــة ج ــام جميل ــة اي ثماني
انتقلنــا الــى مكــة المكرمــة و اســتقبلتنا اللجنــة النســائية بحفــاوة و تقديــر ادخــل علــى انفســنا الســرور  كانــت 
فرصــة للتعــرف عليهــا و بعــد يوميــن ذهبنــا معهــم الــى كســوة الكعبــة و معــرض الحرميــن ثــم ذهبنــا الــى 
زيــارة االماكــن التاريخيــة كل مــكان تجولنــا فيــه و التقطنــا بعــض الصــور    المواصــالت التــي تنقلنــا مــن الفنــدق 
ــا بمــا رأتــه اعيوننــا ولكونــي احــج ألول  ــا يــوم الترويــة الــى منــى انبهرن الــى الحــرم  كانــت جيــدة جــدا  صعدن
ــا فــي منــى  مــرة  بكيــت مــن حجــم االســتعدادات التــي وفرتهــا الحكومــة الســعودية لراحــة الحجــاج و بتن
فــي خيــام مكيفــة مــع توفيــر المــاء البــارد .ثــم انتقلنــا الــى  عرفــات موقــف رائــع .   الخيــام فــي عرفــات كبيــرة 
ــواء  ــت اج ــات تح ــا بعرف ــدة ووقفن ــة جي ــر كان.  والنظاف ــاء متوف ــدا. والم ــا ج ــذا ريحتن ــة فه ــة ومكيف ومريح
ايمانيــة رائعــة بفضــل اهلل تعالــى و االمــن و االمــان الــذي شــعرنا بــه .  وصلنــا الــى مزدلفــة .وكان فــي مزدلفــة 
ــز  ريحتنا.النظافــة كانــت  ــا لكــي تمــر علــى  بالحافــالت فــي وقــت وجي ــه تــم انشــاؤه حديث ــا ان جســر قيــل لن
ــا وجــود ســير  ــا الــى الجمــرات لفــت انظارن ــا الــي منــى.   وصلن جيــدة وبعــد صــالة الفجــر فــي مزدلفــة تحركن
كهربائــي يقصــر المســافة بيــن مزدلفــة و منــى  وتــم رمــي جمــرة العقبــة فــي منتهــى الســهولة  ووصلنــا 
الــى الفنــدق و تحللنــا . ونشــكر الحكومــة الســعودية علــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان  
علــى هــذه الخدمــات ونشــكر رجــال االمــن  لحســن خلقهــم  ونشــكر كل مــن ســاهم فــي خدمــة ضيــوف 

بيــت اهلل الحــرام قيــادًة وحكومــًة وشــعبً .

ــنة 20١7  ــذه  الس ــي ه ــت ف ــة : أتي ــد الترجم ــرا( بع ــا ) أنق ــن تركي ــي م ــة جفج ــة : حليم ــك  الحاج وكذل  
إلــى الحــج الول مــرة مــكان االســتقبال فــي مطــار المدينــة اســتقبال جيــد و مكثــت فــي المدينــة ثمانيــة ايــام 
كان المســجد النبــوي خــالل االربعــة و العشــرين ســاعة نظيــف جــدا  جــزى اهلل القائميــن علــي خدمتــه خيــر 
الجــزاء ثــم انتقلــت  الــى مكــة المكرمــة كان فــي االســتقبال  نســاء ســعوديات و اطفــال اســتقبلن الحجــاج 
ــرف  ــة للتع ــت فرص ــاعدتهن ، وكان ــاء و مس ــة النس ــي خدم ــاهم ف ــائية تس ــة نس ــذه لجن ــي ه ــل ل ــب  قي بح
عليهــن و الحــوار معهــن بعــد ذلــك  و بعــد يوميــن ذهبــن  معهــن الــى كســوة الكعبــة و معــرض الحرميــن 
ثــم ذهبنــا الــى زيــارة االماكــن التاريخيــة كل مــكان تجولنــا فيــه كان قمــة فــي النظافــة .   المواصــالت التــي 
ــا بمــا رأتــه اعيوننــا  ــا يــوم الترويــة الــى منــى انبهرن تنقلنــا مــن الفنــدق الــى الحــرم  كانــت جيــدة جــدا  صعدن
مــن حجــم االســتعدادات التــي وفرتهــا الحكومــة الســعودية لراحــة الحجــاج . ونشــكر الحكومــة الســعودية 
علــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان  لهــذه الخدمــات فــي جميــع المشــاعر و نشــكر رجــال 
االمــن  لحســن تعاملهــم نشــكر كل مــن قــدم زجاجــة مــاء نشــكر كل مــن تبســم فــي وجوهنــا نشــكر كل 

مــن قــام علــى  خدمــة  ضيــوف الرحمــن .
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انطباعات حجاج دول جنوب آسيا )الباكستان وبنقالديش (

- مــن دولــة باكســتان ، أكــد الحــاج عبــد الرحمــن نــور العالــم ، وعمــره 60 عامــا أنــه يــزور المملكــة ألداء مناســك 
الحــج هــذا العــام ورغــم المشــقة فــإن مــا وجــده مــن رعايــة وحســن االســتقبال بالمطــار فــي المدينــة المنــورة 
وســهولة اإلجــراءات أنســاه كل المعانــاة ، ودعــا اهلل ان يجــزي القائميــن علــى أعمــال الحــج خيــر الجــزاء وامتــدح  
التطــور الكبيــر والملمــوس فــي الخدمــات  ومــا وجــده مــن راحــة إضافــة إلــى وســائل النقــل الحديثــة والتــي 
كانــت بتنظيــم جيــد يؤكــد حجــم البــذل وشــمولية التخطيــط لرحــالت الحــج وبخاصــة فــي مكــة المكرمــة 

والمشــاعر المقدســة .

إنطباعات حاج من حجاج دولة إيران عن الخدمات 
ــرات  ــرة خب ــى ثم ــن إل ــوف الرحم ــت لضي ــي قدم ــات الت ــع الخدم ــران أرج ــن إي ــي م ــين المصطف ــاج حس - الح
ــة  ــا رعاي ــا أوكل إليه ــرفها اهلل عندم ــا ش ــرة بم ــعودية جدي ــة الس ــة العربي ــع أن المملك ــم أجم ــد للعال تؤك

شــؤون المســلمين وخدمــة مقدســاتهم.

وقال : أنتم تقدمون الكثير في سبيل راحة الجميع وأن من ال يشكر المخلوق ال يشكر الخالق.

حجاج الهند 
وجنوب شرق اسيا

 نجاح المملكة في الحج فخٌر واعتزاز

شـــــكـــــرًا
السعودية بكل

لغــــــــات االرض
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مكة المكرمة / مرفت محمود طيب  :

ومــن  الهنــد ،  قــال الحــاج رفيــق اهلل أمــان بدايــة أحمــد اهلل عــز وجــل الــذي ســخر لــي بكرمــه بلــوغ أعــز أمنيــة 
فــي حياتــي وهــي أداء مناســك الحــج وأســأله عــز وجــل وأنــا أشــعر بتفــاؤل كبيــر بعــد مــا وجدتــه مــن ســهولة 
فــي اإلجــراء ات منــذ وصولنــا أرض الحرميــن الشــريفين وهــي بدايــة أشــعرتني بالتفــاؤل وأســأل اهلل أن تكــون 
لــي حجــة مباركــة فــي ظــل الرعايــة الشــاملة والخدمــات المتكاملــة التــي أعدتهــا حكومــة المملكــة العربيــة 
ــار  الســعودية للحجــاج واشــكر قيــادة وشــعب هــذا البلــد علــى هــذه الخدمــات التــي توفرونهــا لحجــاج الدي

المقدســة وزوارهــا.

أمــا مــن بنجالديــش  فقــال الحــاج شــمس الديــن ، إن إعجابــي وتقديــري الكبيريــن لخدمــات المملكــة العربيــة 
الســعودية المتطــورة للحجــاج يقودنــي إلــى الحديــث بصــدق وأمانــة عــن خدمــات هــذه البــالد للحجــاج وهــو 
حديــث يطــول كثيــرا الحتــواء كافــة الخدمــات ولكننــي ســوف اقتصــر حديثــي علــى مــا تقدمــه هــذه البــالد 

لنــا نحــن حجــاج بيــت اهلل الحــرام فهــذا الجانــب ال يحتــاج الــى أي حديــث ألنــه محــل تقديــر الجميــع .

انطباعات حجاج دول جنوب شرق آسيا عن الخدمات :

- لقــد عبــر حجــاج دول جنــوب شــرق آســيا بشــكل جماعــي عــن فرحتهــم بــأداء مناســك الحــج بيســر وســهولة 
وراحــة وطمأنينــة فعبــروا عــن شــكرهم بأهازيــج جماعيــة وصفــت مشــاعرهم وامتنانهــم بصــورة عجــزت 
ــم  ــّن اهلل عليه ــى أن م ــد هلل عل ــا أن الحم ــة فحوه ــعادة جماعي ــم س ــد غمرته ــا ، فلق ــن وصفه ــروف ع الح

بإتمــام  مناســك الحــج ، وشــكروا كل مــن قــدم لهــم خدمــات مقابــل راحتهــم وأطمئنانهــم  .

حجاج أوروبا وأمريكا
بعد نجاح الحج بصوت واحد

شاهدنا تفاني أبناء السعودية في تقديم أفضل الخدمات للحجاج

شـــــكـــــرًا
السعودية بكل

لغــــــــات االرض
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مكة المكرمة / مرفت محمود طيب  :

ثمــن حجــاج مســلمي أوربــا وأمريــكا ماتقــوم بــه المملكــة العربيــة الســعودية فــي كل عــام لخدمــة الحرمين 
الشــريفين آلداء  ضيــوف بيــت اهلل الحــرام نســكهم بــكل أمــن وأمــان ويســر وســهولة، وأبانــوا بــأن  الخدمــات 
الجليلــة والرعايــة الكريمــة التــي وجدوهــا منــذ اللحظــات األولــى لوصولهــم وحتــى تمكنهــم مــن آداء 

الفريضــة علــى أكمــل وجــه  .

بدايــة ذكــر الحــاج حميــد أزدي مــن أصــول جزائريــة ويحمــل الجنســية الفرنســية ويعيــش فــي مدينــة نيــس 
الفرنســة وقــدم آلداء الحــج ألول مــرة أنــه وجــد الرعايــة الكريمــة واالهتمــام الكبيــر والتســهيالت العظيمــة 
التــي تســخرها المملكــة ســنويا بقيــادة وتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود ، وســمو نائبــه - حفظهمــا اهلل - ليــؤدي ضيــوف الرحمــن مناســك حجهــم بيســر وســهولة وراحــة 

واطمئنــان .

ــذل  ــريفين وب ــن الش ــة الحرمي ــهم لخدم ــذروا أنفس ــن ن ــى م ــة عل ــذه الرعاي ــتغرب ه ــس بمس ــً : ولي مضيف
ــريفين  ــن الش ــار الحرمي ــاريع إعم ــا مش ــاهد ميدانًي ــه ش ــرام ،وأن ــت اهلل الح ــاج بي ــة حج ــس لراح ــي والنفي الغال
فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والمشــاريع العمالقــة فــي المشــاعر المقدســة ومــن أهمهــا القطــار 

ــه . ــل وج ــى أكم ــعيرة عل ــي آداء الش ــاهمت ف ــي س ــرية الت ــود البش ــرات والحش ــروع الجم ومش

ــع  ــس وتمت ــكل المقايي ــح ب ــم ناج ــد هلل موس ــول: الحم ــكا فيق ــن أمري ــادم م ــد الق ــهيد محم ــاج ش ــا الح أم
ــود . ــة وإدارة الحش ــم وجدول ــات تنظي ــة وخدم ــل واإلعاش ــكن والنق ــات الس ــاج بخدم الحج

وشــاهدت تفانــي أبنــاء الســعودية فــي تقديــم  خدمــات تقدمهــا الجهــات الحكوميــة مثــل الخدمــات 
الصحيــة، والخدمــات البيئيــة، والخدمــات األمنيــة والخدمــات اللوجســتية التــي تصــب جميعهــا لتوفيــر األمــن 

ــن . ــوف الرحم ــة ضي ــى خدم ــاء عل ــادق الدع ــم ص ــرام ، فله ــن الك ــوف الرحم ــة لضي والطمأنين

ويؤكــد الهــالل أكــرم مــن دولــة اســتراليا  أن مــا يقــدم مــن خدمــات جليلــة مــن قبــل الحكومــة الســعودية 
للحجــاج يفــوق الوصــف ويدحــض كل الشــائعات التــي تحــاول التشــكيك فــي جهــود القائميــن علــى الحــج   
مستشــهدًا  بقطــار المشــاعر وجســر الجمــرات الجديــد وتوســعة صحــن الطــواف والخيــام المطــورة وغيرهــا 
مــن المشــاريع التــي يصــرف عليهــا المليــارات فقــط لتقديــم خدمــة تليــق بحجــاج بيــت اهلل الحــرام، وهــو أمــر 
يثلــج الصــدر  ـ لخدمــة وراحــة حجــاج بيــت اهلل الحــرام وتقديــم أفضــل وأرقــى الخدمــات لهــم ليــؤدوا مناســك 

حجهــم بيســر وســهولة وراحــة واطمئنــان .

مطوفــي حجــاج تركيــا ومســلمي اوروبــا وأمريــكا وأســتراليا ، لقــد وجدنــا من حســن االســتقبال وبالغــة األلفاظ 
وجمــال الخدمــة مــا جعلنــا عاجزيــن عــن الشــكر والتقدير  .

وقــال محمــد خليــل امــام مســجد فــي بريطانيــا : قبــل أن نصــل ألراضــي المملكــة العربيــة الســعودية ســمعنا 
الكثيــر عــن حســن االســتقبال والتعامــل مــع الحجــاج ، وظــن البعــض أن مــا ســمعه مبالــغ فيــه ، نظــرا لمــا قيــل 
لنــا عــن الخدمــات التــي تقــدم للحجــاج ســواء مــن قبــل أجهــزة الدولــة أو مؤسســة الطوافــة ، وحينمــا أتينــا 

ورأينــا بأعيننــا الخدمــات المتوفــرة والتســهيالت المقدمــة أدركنــا أن مــا نقــل لنــا لــم يكــن أمــر مبالــغ فيــه .

واآلن مــن واجبنــا أن نتوجــه للمولــى جــل وعــال علــى مــا منحنــا مــن فرصــة أداء فريضــة الحــج والتمتــع برؤيــة 
الكعبــة المشــرفة وزيــارة مســجد الرســول محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم .

مكة المكرمة / مرفت محمود طيب  :

أشــاد عــدد مــن الحجــاج البريطانييــن الذيــن يــؤدون مناســك الحــج هــذا العــام 
ألول مــرة بالخدمــات والجهــود التــي وفرتهــا وتبذلهــا حكومــة خــادم الحرمين 
الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن لراحــة وطمأنينــة ضيــوف الرحمــن منــذ 

وصولهــم ألراضــي المملكــة العربيــة الســعودية  وحتــى مغادرتهــم لهــا .
وقالـــوا خـالل لقــاء رئـيـس مكتب الخـدمـة الميدـانيـة رقـم ) ٣5 (  بـمـؤسـسـة 

موسم الحج لهذا العام موسم مختلف

حجاج من بريطانيا

وقــال ابراهيــم وهــو بريطانــي  مــن اصــول مصريــة اعتنــق االســالم مؤخــرا 
بصراحــة انــه عمــل عظيــم هذا الــذي يقــوم بــه مســؤولو الحكومة الســعودية 
ــر  ــاد لتوفي ــد واجته ــوا بج ــم يعمل ــعودية ، انه ــة الس ــة العربي ــعب المملك وش
أفضــل الخدمــات للحجــاج ، والحقيقــة أن الطريقــة التــي يتعامــل بهــا العاملون 
باألجهــزة الحكوميــة أكثــر مــن رائعــة وجيــدة ، وعبــر عــن ســعادته بــأداء فريضة 

من حجاج بريطانياالحــج ، معتبــرا رحلــة الحــج مــن اقــدس وأجمــل الرحــالت .

ــات فــي  وقــال : كنــت أتمنــى وجــود المشــقة فــي الحــج ال تعــرف علــى مــا كان يعانيــه أســالفنا مــن صعوب
ــهولة  ــن س ــده م ــا وج ــيدا بم ــا ، مش ــن أتوقعه ــم أك ــات ل ــهيالت وخدم ــدت تس ــي وج ــر أنن ــة ، غي ــذه الرحل ه

ــة . ــة المكرم ــكن بمك ــات والس ــة المخيم ــة ونظاف ــاعر المقدس ــي المش ــل ف التنق

ــة  ــال النظاف ــة وأعم ــة المكرم ــي مك ــتقبال ف ــج االس ــديد ببرنام ــه الش ــاوي إعجاب ــد الهلب ــاج محم ــدى الح وأب
ــع  ــل جمي ــن قب ــل م ــن التعام ــيًدا بحس ــة ، مش ــاه والتغذي ــات المي ــر خدم ــات وتوف ــي المخيم ــتمرة ف المس

ــاج . ــات الحج ــن بخدم العاملي
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انطباع أحد حجاج أمريكا عن الخدمات :

االعالم االمريكي كاذب !        

ــعادة   ــكل س ــال وب ــلم : ق ــذي أس ــس  ال ــن جيت ــي / كيف ــراب األمريك ــي ال  مغن
ــي  ــم أر ف ــاًل : ل ــات قائ ــن خدم ــه م ــدم ل ــكل ماق ــه ب ــره وإعجاب ــن فخ ــر ع وعب
حياتــي دولــة تحتــرم االنســان مثــل الســعودية واالعــالم االمريكــي كاذب !

ــات  ــن الخدم ــم ع ــم وإنطباعاته ــف دول العال ــن مختل ــاج م ــن الحج ــيقة بي ــا الش ــام جولتن ــي خت وف  
ــم  ــر كاًل منه ــد عب ــج،  فلق ــك الح ــة مناس ــاء تأدي ــعودية أثن ــة الس ــة العربي ــل المملك ــن قب ــم م ــة له المقدم
ــذا  ــكرهم له ــعادتهم وش ــم وس ــن فرحته ــم ع ــياتهم وبقاعه ــم وجنس ــم وألوانه ــالف لغاته ــى إخت عل
البلــد المعطــاء قيــادًة وحكومــًة وشــعبا لــكل مــا بذلــوه مــن جهــِد  ووقــٍت  ومــال فــي ســبيل تحقيــق راحــه 
الحجــاج علــى كافــة األصعــدة  ممــا انعكــس علــى نجــاح منقطــع النظيــر لحــج هــذا العــام ، هــذا النجــاح هــو  
ــاج  ــتقبال  حج ــة إلس ــتعداد والجاهزي ــم  االس ــى أت ــتثناء عل ــال اس ــً ب ــن جميع ــع ونح ــى رؤوس الجمي ــً عل تاج
بيــت اهلل الحــرام ليتمكنــوا مــن أداء مناســكهم  بــكل يســر وســهولة بفضــل مــن اهلل ثــم بفضــل مــا وفرتــه 
حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين مــن خدمــات مكثفــة لراحــة  وطمأنينــة ضيــوف الرحمــن مــن شــتى بقــاع 

ــعودية . ــكرأ الس ــات االرض ش ــكل لغ ــوا : ب ــي قال األرض بالتال

االمريكي / كيفن جيتس
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للتواصل معنا


