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 وزير احلج يلتقي امسفري املقدوين املتجول

 

 

 جدة- سعود العٌد 

 24/10/2014الجمعة 

التقى معالً الدكتور بندر بن محمد حجار بمكتبه بجدة ٌوم أمس السفٌر المقدونً المتجول فً وزارة الخارجٌة 

وقد تناول اللقاء . والمبعوث الخاص لجمهورٌة مقدونٌا فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا السٌدعبد القادر مٌمدي 

هـ الذي عبر فٌه حجاج بالده عن شكرهم 1435األمور المتعلقة بحجاج مقدونٌا والنجاح المتمٌز لحج هذا العام

وتقدٌرهم لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن ولسمو ولً عهده األمٌن لما وفرته حكومتهما الرشٌدة من خدمات وتسهٌالت 

كما نوه سعادته بالتوسعة العظٌمة فً الحرمٌن . وإنجازات تارٌخٌة اداوا خالله حجاً ناجحاً بكل المقاٌٌس 

الشرٌفٌن والمشارٌع الجبارة فً المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدٌنة المنورة إضافة إلى التسهٌالت 

والخدمات التً قدمتها وزارة الحج لكافة الحجاج حتى عادوا إلى بالدهم ٌحملون المشاعر الفٌاضة بعد قضاء 

 .مناسكهم بكل ٌسر وسهولة وراحة واطمئنان
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 جملس اجلامعة الإسالمية هيئن خادم احلرمني عىل جناح احلج
فادة من حلوم امهدي: امس ند  منسوبو اجلامعة قدموا معاًل انحًجا يف مرشوع الإ

 

 

اٌّذ٠ٕخ- ِبعذ اٌصم١شٞ   

24/10/2014اٌغّؼخ   

ػٍٝ ٔغبػ - ؽفظٗ هللا-سفغ ِذ٠ش اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ اٌذوزٛس ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػجذهللا اٌغٕذ اٌزٕٙئخ ٌّمبَ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ 

عبء رٌه خالي رشإط ِؼب١ٌٗ ٌغٍغخ ِغٍظ اٌغبِؼخ أٚي أِظ األسثؼبء ١ٔبثخ ػٓ ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ . ٘ـ1435ِٛعُ ؽظ 

 .اٌذوزٛس خبٌذ ثٓ ِؾّذ اٌؼٕمشٞ

ٚلبي اٌذوزٛس اٌغٕذ اْ ِٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ ِٓ أٔغؼ اٌّٛاعُ سافًؼب شىشٖ هلل رؼبٌٝ، صُ ٌّمبَ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا 

ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ - ؽفظٗ هللا-ٌٟٚٚ ػٙذٖ صبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض آي عؼٛد - أ٠ذٖ هللا-ثٓ ػجذاٌؼض٠ض 

ّٟ ػٙذٖ صبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِمشْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض إٌبئت اٌضبٟٔ ٌشئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء  ٌٚ ّٟ اٌٛصساء ٚص٠ش اٌذفبع ٌٚٚ

ٚاٌّجؼٛس اٌخبص ٌخبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ػٍٝ ِب ٠جزٌٛٔٗ ِٓ عٙٛد عجبسح إلٔغبػ اٌؾظ، ٚاٌم١بَ ػٍٝ ساؽخ ؽغبط ث١ذ هللا ١ٌئدٚا 

ٔغىُٙ ث١غش ٚعٌٙٛخ ٚأِٓ ٚاطّئٕبْ، وّب شىش ِؼب١ٌٗ صبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِؾّذ ثٓ ٔب٠ف ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ 

اٌؼ١ٍب، ٚصبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِشؼً ثٓ ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ ٚسئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ اٌّشوض٠خ، 

ٚصبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١صً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ ػٍٝ ِب ٠جزٌٛٔٗ 

ٚأشبد اٌذوزٛس اٌغٕذ ثّٕغٛثٟ . اٌٝ ٔغبػ ل١بعٟ ٌٍؾظ فٟ ٘زا اٌؼبَ- ثؼذ رٛف١ك هللا ػض ٚعً-ِٓ عٙٛد وج١شح ٚأػّبي ع١ٍٍخ أّدد 

اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ اٌّشبسو١ٓ فٟ أػّبي ؽظ ٘زا اٌؼبَ ِٓ خالي اٌّشبسوخ فٟ رٕظ١ُ اٌؾظ، أٚ فٟ ِششٚع اإلفبدح ِٓ ٌؾَٛ اٌٙذٞ 

ا سئ١ًغب ف١ٙب ًٛ ٚلذ ٔبلش اٌّغٍظ ػذًدا ِٓ اٌمشاساد، شٍّذ . ٚاألضبؽٟ، أٚ فٟ ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌزٟ رُؼذُّ اٌغبِؼخ ػض

رؼ١١ٓ ػضٛ فٟ اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ ػٓ ِؼٙذ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌغ١ش إٌبطم١ٓ ثٙب، ٚرؼ١١ٓ أػضبء فٟ ِغٍظ و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، 

 .ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ االعزؼبٔخ ثخذِبد ػذد ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ
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 طامب 1200تودع ضيوف امرمحن بـ " احلج"

 

  :اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح– عجك

اْ ٚصاسح اٌؾظ رٕفز ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌزشث١خ : لبي ِذ٠ش ػبَ فشع ٚصاسح اٌؾظ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ِؾّذ اٌج١غبٚٞ

 1200ٚاٌزؼ١ٍُ ثشاِظ رٛد٠غ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ فٟ ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ِٓ خالي 

 .طبٌت

، "االثزذائٟ ٚاألٚي ِزٛعظ" طبٌجبً، ُٚ٘ ِٓ ِشؽٍزٟ اٌزؼ١ٍُ 40أْ اٌّغّٛػخ ا١ِٛ١ٌخ ٌٍطٍجخ رمذس ثـ " اٌج١غبٚٞ"ٚأضبف  

 .ؽ١ش رصؾت ؽبفٍخ ١ِٛ٠خ ثّؼ١خ ِٛوف ِٓ ٚصاسح اٌؾظ طالة اؽذٜ اٌّذاسط اٌزٟ رُ اٌزٕغ١ك ِؼٙب ِغجمبً 

أْ اٌٛصاسح رذسط ؽب١ٌبً أال ٠ىْٛ اٌزشؽ١ت ٚرٛد٠غ اٌؾغ١ظ فمظ ثبٌّطبساد، ثً فٟ ع١ّغ ِشاؽً رؾشوبد " اٌج١غبٚٞ"ٚوشف  

 .اٌؾغبط ِٕز ٚصٌُٛٙ ألسض اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

اٌفىشح اٌشئ١غخ ٌٍجشٔبِظ اٌزٟ أٚضؾٙب ِذ٠ش ػبَ فشع ٚصاسح اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِؾّذ اٌج١غبٚٞ، فٟ ضشٚسح غشط صمبفخ  

ِٛضؾبً دالٌخ . اٌزشؽ١ت ٚرٛد٠غ اٌؾغ١ظ فٟ ٔفٛط اٌطالة، ٚغشط ِغئ١ٌٚخ خذِخ اٌؾبط اٌزٟ ٟ٘ ششف وش٠ُ ٌٙزٖ اٌجالد

ِّٙخ، ٟٚ٘ اٌؾفبٚح ٚاٌزشؽ١ت ثبٌؾغ١ظ، ألُٔٙ ض١ٛف اٌشؽّٓ، ٚرٛد٠ؼُٙ ثبٌفً ٚا١ٌبع١ّٓ ٚاالػززاس ػٓ أٞ رمص١ش فٟ ِغبي 

 .خذِزُٙ

 .ٌزٌه ال ٔغذ، خبصخ ِٓ وجبس اٌغٓ، عٜٛ اٌذِٛع، وآخش صٛسح رشرغُ ػٕذ ٚداػُٙ ِشبػش اٌؾظ: ٠ٚض١ف  

ٚروش أْ اٌجشٔبِظ عبُ٘ ثشىً وج١ش فٟ رغ١١ش ٔفغ١خ اٌؾغ١ظ ٚدِٛع اٌٛداع ثفشؽزُٙ ثؾفً اٌزٛد٠غ أثٍغ دالٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ  

 .اٌجشٔبِظ اٌزٞ ٠طجك ٌٍؼبَ اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ

اٌزٛد٠غ ِٚب ٠صؾجٗ ِٓ ِٛالف ث١ٓ اٌؾغ١ظ ِٓ وجبس اٌغٓ ٚاٌطالة رغزط١غ أْ رذسن ِٓ : "٠ٚمٛي ثشؤْ إٌمطخ اٌغبثمخ 

 ."خالٌٗ اٌذٚس إٌفغٟ ٌزٛد٠غ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ، ٚأصش رٌه ػٍٝ اٌطالة

٠ٚض١ف أٔٗ ١ِٛ٠بً رزغٗ ؽبفٍخ ثصؾجخ ِٛوف ِٓ ٚصاسح اٌؾظ إلؽذٜ اٌّذاسط إٌّغك ِؼٙب عٍفبً الصطؾبة ِغّٛػخ عذ٠ذح 

 .ِٓ اٌطالة
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 متثل هدية خادم احلرمني امرشيفني ملك حاج

صدارات مجمع املكل فهد مطباعة املصحف 37توزيع أ كرث من   مليون نسخة من اإ
 

 

 :ِشٚاْ لصبص- اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

ثذأ ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطجبع اٌّصؾف ٌشش٠ف ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثزٛص٠غ ٘ذ٠خ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٚاٌّزّضٍخ ثٕغخخ ِٓ 

. اٌّصؾف ِٓ اصذاساد اٌّغّغ ثؼذح ٌغبد ػٍٝ وً ؽبط ٠غبدس ِطبس اال١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ

٠ٚمٛي األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٍّغّغ اٌذوزٛس ِؾّذ ثٓ عبٌُ شذ٠ذ اٌؼٛفٟ أْ اٌّغّغ ٠ٛاصً ع٠ٕٛبً اٌّشبسوخ فٟ اعزمجبي اٌؾغبط ٌذٜ 

لذُِٚٙ فٟ ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ٚرٛص٠غ ِطجٛػبد إٌّبعه ػ١ٍُٙ، ٚرٛص٠غ ٘ذ٠خ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ 

ثزمذ٠ُ ٔغخخ ِٓ اصذاساد - ؽفظٗ هللا - ػٍٝ وً ؽبط ػٕذ ِغبدسرٗ ِٕبفز اٌٍّّىخ ، أفبراً ٌزٛع١ٙبد خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ 

. ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطجبػخ اٌّصؾف اٌشش٠ف ثبٌّذ٠ٕـخ إٌّٛسح ٘ذ٠خ ٌىً ض١ف ِٓ ض١ٛف اٌشؽّٓ ِٓ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ

 ١ٍِْٛ ٔغخخ ِٓ 29 ١ٍِْٛ ٔغخخ ِٕٙب 37ٚأفبد اٌؼٛفٟ أْ ػذد إٌغخ اٌّٛصػخ ػٍٝ اٌؾغبط ؽزٝ اٌؼبَ اٌّبضٟ أوضش ِٓ 

.  أٌف ٔغخخ ِٓ األعضاء، ٚصالصخ آالف ٔغخخ ِٓ اٌزغغ١الد 400 ِال١٠ٓ ٔغخخ ِٓ اٌزشعّبد، ٚ 5اٌّصبؽف ، ٚ 

 4,700,000 ١ٍِْٛ ٔغخخ فٟ ِٕفزٞ ِطبس اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ١ِٕٚبء عذح اإلعالِٟ، ٚأوضش 20ِٓوّب رُ رٛص٠غ ِب ٠مبسة 

ِش١شاً اٌٝ أْ اٌّغّغ ، ٔغخخ فٟ ِٕفز ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚاٌجبلٟ فٟ إٌّبفز األخشٜ

. ٠غزشؼش أ١ّ٘خ رٛص٠غ ٘ذ٠خ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ
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  متطوعا ومتطوعة شاركوا يف أ حباث احلج امطبية220تكرمي 
 متفعيل ال حباث امطبية وتعزيز اموعي ابمبحث امعلمي وامعمل امتطوعي

 

 

 

عذح- ِبعذ اٌذ٠ؾبٟٔ   

24/10/2014اٌغّؼخ   

١ٔبثخ ػٓ ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌصؾخ إٌّٙذط ػبدي فم١ٗ، وشَ اٌجشٚف١غٛس طبسق ِذٟٔ ِغزشبس ٚص٠ش اٌصؾخ فٟ اٌمبػخ 

 ِٓ األطجبء ٚاٌطج١جبد ٚطٍجخ اٌطت اٌّشبسو١ٓ فٟ أثؾبس اٌؾظ 220اٌىجشٜ فٟ ِذ٠ٕخ اٌٍّه ػجذهللا اٌطج١خ ثّىخ اٌّىشِخ 

 .اٌطج١خ خالي ِٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ فٟ ِىخ اٌّىشِخ

ؽضش اٌؾفً ِغزشبس ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌؾظ ؽبرُ ثٓ ؽغٓ لبضٟ ِٚذ٠ش ػبَ فشع ٚصاسح اٌؾظ فٟ ِىخ اٌّىشِخ اٌذوزٛس أ١ِٓ 

فطبٟٔ ِٚغبػذ ِؼبٌٟ أ١ِٓ اٌؼبصّخ اٌّمذعخ اٌذوزٛس ع١ّش رٛوً ٚػ١ّذ ِؼٙذ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ألثؾبس اٌؾظ 

ٚلذ ثٍغ ػذد اٌؾغبط اٌز٠ٓ رّذ ِزبثؼخ ؽبٌزُٙ اٌصؾ١خ ثشىً . ٚاٌؼّشح ثغبِؼخ أَ اٌمشٜ اٌذوزٛس ػبطف ثٓ ؽغ١ٓ أصغش

 ؽبط ٚؽبعخ، ٚلذ رُ رٌه ثّزبثؼخ ٚرٕغ١ك ِجبشش ِغ وً ِٓ ٚصاسح اٌصؾخ ِٚؼٙذ خبدَ اٌؾش١ِٓ ٠2500ِٟٛ أوضش ِٓ 

اٌشش٠ف١ٓ ألثؾبس اٌؾظ ٚاٌؼّشح ثغبِؼخ أَ اٌمشٜ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍخ اٌطت ثغبِؼخ ع١ذٟٔ فٟ أعزشا١ٌب ٚاٌّشوض اٌٛطٕٟ 

  .األعزشاٌٟ ألثؾبس إٌّبػخ ِٚشالجخ األٚثئخ

أعبِخ ثٓ ػجذ هللا ثبسش١ذ عبِؼخ ع١ذٟٔ ِغ . لبَ ثٙب د2011وبٔذ ثذا٠خ اٌفىشح ثذساعخ ١ِذا١ٔخ اعزىشبف١خ ثّٕٝ 

رُ ػًّ اٌّغؼ ا١ٌّذأٟ ٌّؼشفخ ِذٜ اٌزضاَ اٌؾغبط ثبإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ ِضً اٌىّبِبد 2012ِغّٛػخ ِٓ األطجبء ػبَ 

 َ ثّشبسوخ أوضش ِٓ 2013ٚاٌزطؼ١ّبد اٌالصِخ خالي ِٛعُ اٌؾظ اٌجذا٠خ اٌفؼ١ٍخ فٟ اٌذساعخ ٚعّغ اٌؼ١ٕبد ٚفشص٘ب ػبَ 

 ِزطٛع 200 ثّشبسوخ 2014 ِزطٛػب ِٚزطٛػخ خالي ِٛعُ اٌؾظ، ٚرُ اعزىّبي عّغ ث١بٔبد اٌؼ١ٕبد ػبَ 70

  .ِٚزطٛػخ ِٓ طالة ٚطبٌجبد اٌطت ِٓ ِخزٍف عبِؼبد اٌٍّّىخ

 (لٕبع اٌٛعٗ)دساعخ ػشٛائ١خ ثبٌمشػخ الخزجبس فؼب١ٌخ اعزخذاَ اٌىّبِبد ): ٚوبْ اٌجؾش اٌشئ١غٟ ٌٙزا اٌؼبَ رؾذ ػٕٛاْ

ثؾ١ش ٠زُ اعشاء لشػخ ػشٛائ١خ الخز١بس اٌخ١بَ  (ٌٍٛلب٠خ ِٓ األِشاض اٌزٕفغ١خ اٌّؼذ٠خ ث١ٓ اٌؾغبط أصٕبء ِٛعُ اٌؾظ

  .اٌزٟ عزٛصع ػ١ٍٙب اٌىّبِبد ٚرمبسْ ثّغّٛػخ ِّبصٍخ ِٓ اٌخ١بَ ال رٛصع ػ١ٍُٙ اٌىّبِبد

 رٚ اٌؾغخ ؽ١ش رُ رٛف١ش عىٓ ٌٍفش٠ك اٌجؾضٟ ػجبسح ػٓ ػّبسر١ٓ فٟ ؽٟ 12 اٌٝ ٠َٛ 7ٚثذأ اٌجشٔبِظ اثزذاًء ِٓ ٠َٛ 

اٌٙغشح ثّىخ اٌّىشِخ ٚوبْ اٌفش٠ك ٠ٕزمً أ٠بَ اٌؾظ اٌٝ ِشؼش ِٕٝ ٚرٌه ثبٌجبصبد ٚلطبس اٌّشبػش ٚرٌه ٌّزبثؼخ اٌؾبٌخ 

اٌصؾ١خ ٌٍؾغبط ثشىً ٠ِٟٛ ٚعّغ اٌؼ١ٕبد ٚاالعزجبٔبد اٌخبصخ ثبٌجؾش ٚرٛص١ً ٚؽفظ اٌؼ١ٕبد اٌطج١خ ١ِٛ٠بً فٟ ِخزجش 

ِٓ  (ِغؾخ ِٓ األٔف أٚ اٌؾٍك) ػ١ٕخ 300ٚرُ عّغ ؽٛاٌٝ . ِؼٙذ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ألثؾبس اٌؾظ ٚاٌؼّشح

اٌؾغبط اٌز٠ٓ وٙشد ػ١ٍُٙ أػشاض اشزجبٖ ثبألٔفٍٛٔضا ٚرٌه ٌزؾ١ٍٍٙب ٚاٌزؤوذ ِٓ ٔزبئغٙب ِخزجش٠بً ثؼذ شؾٕٙب ألؽذ ِؼبًِ 

 .عبِؼخ ع١ذٟٔ ثؤعزشا١ٌب

ٚعٛف ٠زُ ثّش١ئخ هللا اٌزٛاصً ِغ أطجبء ٚثبؽض١ٓ ِٓ دٚي أخشٜ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌؼبَ اٌّمجً ِضً أذ١ٔٚغ١ب ٚرشو١ب 

 .ٚغ١ش٘ب
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 هدية خادم احلرمني نلحجاج قبل املغادرة

 

 

 24/10/2014اٌغّؼخ 

 ١ٍِْٛ ٔغخخ ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ رُ رٛص٠ؼٙب فٟ ِٕبفز اٌّغبدسح وٙذ٠خ ِٓ خبدَ 20أوضش ِٓ 

 اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ٌٍؾغبط لجً سؽ١ٍُٙ، ٚأوذ

ِؾّذ عبٌُ أ١ِٓ ػبَ ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطجبػخ اٌّصؾف اٌشش٠ف ص٠بدح ػذد إٌغخ . د 

 . ١ٍِْٛ ٔغخخ37 اٌٝ 1415 - 1414اٌّٛصػخ فٟ ػبَ 
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