
 
 
 ١٤٠٧٢العدد  - م ٢٠٠٧يناير  ٣ - هـ ١٤٢٧ذي الحجة  ١٤االربعاء      

 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين للحجاج المغادرين١٫٦توزيع 
 :ياسر الجاروشة - جدة 

   

أكملت لجنة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين والمطبوعات الدينية بوزارة الشؤون اإلسالمية  
شاد استعداداتها لتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن  واألوقاف والدعوة واإلر

لضيوف الرحمن عند مغادرتهم أراضي المملكة بعد انتهاء موسم الحج  -أيده هللا   -عبدالعزيز 
والهدية المباركة عبارة عن نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة 

منورة بإصدارات متنوعة منها المصحف العادي والجوامع والورش  المصحف الشريف بالمدينة ال
نب ترجمات مختلفة للقرآن بعدة لغات منها اإلنجليزية والفرنسية واألردية والنسخ تعليق، إلى جا 

واألندونيسية والتركية والفارسية والهوسا والصيني والمليباري واأللماني واأللباني والتايلندي  
 .ات العالموالروسي وغيرها من لغ

ألف ٦٥٠ة بتوزيع مليون و وبمتابعة معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ستقوم اللجن
نسخة من خالل منافذ المغادرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز  

 .بالمدينة المنورة وميناء جدة اإلسالمي وجميع المنافذ البرية

نجاح المرحلة األولى من برنامج توزيع المطبوعات الدينية وتوعية الحجاج وبرنامج  عاليه  وأكد م 
وسيلة ٢٠مليون مسلم، من خالل أكثر من ٥٠مناسك الحج خطوة خطوة الذي استفاد منها أكثر من 

أنحاء   إعالمية وإرشادية وإعالنية وتوعوية إلى جانب استخدام شبكة اإلنترنت مما مكن المسلمين في 
ة من العالم من زيارة الموقع اإللكتروني الذي يحتوي على كم كبير من المعلومات التوعوية مختلف

 .والعلمية المختلفة

من جانب آخر قال رئيس اللجنة اإلعالمية للتوعية اإلسالمية في الحج ومستشار وزير الشؤون  
عام خطة الوزارة لتوزيع هذه اإلسالمية الشيخ طالل بن أحمد العقيل أن اللجنة نفذت هذا ال

موظف وإداري وعامل على مدار الساعة ٥٠٠مركزاً للتوزيع قام بها ٢٠المطبوعات من خالل 
مقسمين على ثالث فترات تساندهم مجموعة كبيرة من الشاحنات والسيارات المخصصة للنقل 

 .رضواألجهزة السلكية والالسلكية والرافعات الشوكية التي تم تأمينها لهذا الغ

وبيَّن العقيل أن برنامج مناسك الحج خطوة استطاع إيصال المعلومات للمسلمين الذين تعرفوا على 
المعلومات الصحيحة ألداء مناسك الحج وفق ما جاء في الكتاب والسنة النبوية الشريفة من خالل 

 .وسائل متعددة ولغات مختلفة وعصرية ومبسطة ومختصرة

مية قامت هذا العام بطباعة كتب المناسك على نفقتها الخاصة بخمس  وأكد أن وزارة الشؤون اإلسال
وعشرين لغة عالمية هي العربية واإلنجليزية واألوردو واألندونيسية والتركية والفارسية والبنغالية 

والفرنسية والهندية والصينية والمليبارية والصومالية والسواحلية والماليزية والتاميلية واأللبانية  
 .والهوسا واليوربا والروسية واأللمانية والبلغارية والتايالندية والبشتو

 


