
أكدوا أن التجھیزات اإلعالمیة على أرقى المستویات  

ضیوف وزارة الثقافة واإلعالم یثمنون مجھودات المملكة في خدمة ضیوف الرحمن  

 

مركز التواصل الدولي  -  

ثمن عدد من ضیوف وزارة الثقافة واإلعالم مجھودات المملكة في خدمة ضیوف    
وفقھم ألداء الركن الخامس من أركان الرحمن رافعین شكرھم * عز وجل أوالً أن 

ثم للقیادة الرشیدة ووزارة الثقافة واإلعالم على كرم الضیافة وحسن االستقبال  ،اإلسالم
والتنظیم وتوفیر سبل الراحة ألداء النسك بكل یسر وسھولة، وأداء عملھم على أكمل 

في المشاعر ة وجھ من خالل تجھیز المراكز اإلعالمیة بكل الوسائل التقنیة  والفنی
في تقدیم كل  منوھین بجھود معالي وزیر الثقافة واإلعالم الدكتور عواد العواد المقدسة، 

مایحتاجھ اإلعالمیین لنقل رسالتھم اإلعالمیة بكل راحة واطمئنان.  

بجمھوریة مصر العربیة الشقیقة عمر خلیل عن  dmcمن جانبھ عبر المذیع بقناة     
سالم وزیارة المشاعر المقدسة وتغطیة الخامس من أركان اإلسروره وھو یؤدي الركن 

ً مشیداً بحسن التنظیم وحفاوة األستقبال الذي یجسد  مناسك ھذه الشعیرة العظیمة إعالمیا
ً كل من شاھد ھذه الخدمات أن ینقل  اھتمام القیادة الرشیدة بحجاج بیت هللا الحرام داعیا

حث على قول الحق وإعطاء الحق ألھلھ .كلمة الحق إلى العالم أجمع فاإلسالم  ی  

بدوره عبر المدیر العام التحاد إذاعات الدول العربیة المھندس عبدالرحیم سلیمان     
أحمد عن سعادتھ لوصولھ ھذه األرض المباركة وتأدیتھ مناسك الحج مؤكداً أن ما شاھده 

مملكة العربیة من حسن االستقبال في موسم الحج ودقة التنظیم لیس بمستغرب على ال
السعودیة التي دأبت على بذل المال والجھد في سبیل خدمة ضیوف الرحمن رافعاً الشكر 
لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز وسمو ولي عھده األمین ــحفظھما 
هللا ــ ولوزارة الثقافة واإلعالم على حسن االستقبال وكرم الضیافة وعلى الخدمات التي 

ھا لراحة حجاج بیت هللا الحرم .وفرت  

وقال منسق األخبار والبرامج باتحاد إذاعات الدول العربیة بالجزائر محمد سلیمان إز     
روال : لقد حبا هللا سبحانھ وتعالى المملكة العربیة السعودیة بفضل لم یُنلھ غیرھا من 

المكرمة حیث مھبط مكة  ،الدول، حینما اختارھا من كوكبھ الواسع لیضم في جغرافیتھا
الوحي وقبلة المسلمین والمسجد الحرام والمدینة المنورة حیث ھجرة رسول هللا صلى 

هللا علیھ وسلم وحاضنة قبره علیھ أفضل الصالة والتسلیم ومسجده .  

وأردف إز روال قائالً : اھتمت المملكة العربیة السعودیة بأعمال الحج بصفة      
یة مشاریع توسعة كبیرة للحرمین الشریفین والمشاعر خاصة، وشھدت األعوام الماض

ً أن تلك المشروعات العمالقة والتوسعة  المقدسة لتوفیر الراحة لضیوف الرحمن، مبینا



الكبیرة للحرمین الشریفین وتطویر المدینتین مكة والمدینة والمشاعر المقدسة لرفع 
ة المسلمین من خیر یشمل جمیع الطاقة االستیعابیة للحرمین الشریفین، وما یعملونھ لعام

ً ومبادرات إنسانیة وخیریة كثیرة ً وإصالحا تعد أعماال تزید  ،نواحي الحیاة تعلیما
 ً وتخفف عنھم عناء التعب في سبیل خدمة المسلمین بشكل عام  ،السعودیین شرفا

وضیوف الرحمن بشكل خاص .  

بن عبد العزیز أل سعود ورفع إز روال شكره لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان     
وولي عھده األمین ــ حفظھما هللا ــ ، وحكومتھ الرشیدة  والشعب السعودي على 
االھتمام الملحوظ والمشھود بالحج، وتقدیم كل ما من شأنھ خدمة ضیوف الرحمن وتقدیم 
ظ التسھیالت لھم، حتى یعودوا إلى بلدانھم سالمین غانمین سائالً هللا العلي القدیر أن یحف

المملكة العربیة السعودیة وشعبھا من كل سوء ومكروه.  

 


