
جدة - واس 
و�س��ل بحف��ظ اهلل ورعايت��ه خ��ادم احلرمني 

عبدالعزي��ز  ب��ن  عب��داهلل  املل��ك  ال�سريف��ني 

اآل �سع��ود، اإىل جدة ي��وم اخلمي�س01 �سوال 

2013م،  اأغ�سط���س   08 1434 ه��� املواف��ق 

قادم��اً م��ن مك��ة املكرم��ة. وكان يف ا�ستقب��ال 

املل��ك املفدى اأيده اهلل، �ساحب ال�سمو امللكي 

اآل �سع��ود  ب��ن عبدالعزي��ز  الأم��ري م�سع��ل 

ال�سم��و  و�ساح��ب  البيع��ة،  هيئ��ة  رئي���س 

امللك��ي الأمري بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز 

رئي���س ال�ستخب��ارات العامة الأم��ني العام 

ملجل���س الأم��ن الوطن��ي، و�ساح��ب ال�سمو 

امللك��ي الأمري خال��د بن بندر ب��ن �سلطان بن 

عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري 

�سعود ب��ن م�سعل ب��ن عبدالعزيز، و�ساحب 

ال�سم��و امللكي الأم��ري حممد ب��ن عبدالعزيز 

ب��ن م�سعل بن عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأم��ري ثام��ر ب��ن في�سل ب��ن ثامر بن 

عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري 

في�س��ل بن بندر ب��ن �سلطان ب��ن عبدالعزيز، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللكي الأم��ري عبدالعزيز 

بن بندر ب��ن �سلطان ب��ن عبدالعزيز، ومعايل 

نائب رئي�س الديوان امللكي الأ�ستاذ خالد بن 

عبدالرحمن العي�سى وعدد من امل�سوؤولني.

وق��د و�س��ل يف معية املل��ك املف��دى اأيده اهلل، 

�ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأم��ري عبدالإله بن 

عبدالعزيز اآل �سعود م�ست�سار خادم احلرمني 

ال�سريف��ني و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري 

مقرن بن عبدالعزي��ز اآل �سعود النائب الثاين 

لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�سار واملبعوث 

ال�سريف��ني،  احلرم��ني  خل��ادم  اخلا���س 

و�ساح��ب ال�سم��و الأمري في�سل ب��ن عبداهلل 

بن حممد وزير الرتبي��ة والتعليم، و�ساحب 

ال�سم��و امللك��ي الأم��ري متعب بن عب��داهلل بن 

عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، و�ساحب 

ال�سم��و امللكي الأمري عبدالعزي��ز بن عبداهلل 

اخلارجي��ة،  وزي��ر  نائ��ب  عبدالعزي��ز  ب��ن 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري من�س��ور 

ب��ن نا�س��ر ب��ن عبدالعزي��ز م�ست�س��ار خادم 

احلرمني ال�سريفني، و�ساحب ال�سمو الأمري 

الدكت��ور بندر بن �سلمان ب��ن حممد م�ست�سار 

و�ساح��ب  ال�سريف��ني،  احلرم��ني  خ��ادم 

ال�سم��و امللكي الأمري من�س��ور بن عبداهلل بن 

عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري 

عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، وال�سيخ 

م�سع��ل العب��داهلل الر�سي��د، ومع��ايل رئي���س 

الديوان امللكي الأ�ست��اذ خالد بن عبدالعزيز 

التويج��ري، ومع��ايل رئي�س املرا�س��م امللكية 

الأ�ست��اذ حممد ب��ن عبدالرحم��ن الطبي�سي، 

ومع��ايل رئي���س ال�س��وؤون اخلا�س��ة خل��ادم 

احلرم��ني ال�سريف��ني الأ�ست��اذ اإبراهي��م ب��ن 

عبدالعزي��ز العي�س��ى، ومعايل قائ��د احلر�س 

امللكي الفري��ق اأول حمد بن حممد العوهلي، 

ومع��ايل رئي�س �س��وؤون املواطن��ني بالديوان 

امللك��ي الأ�ست��اذ حممد بن عب��داهلل ال�سويلم، 

لل�س��وؤون  التنفي��ذي  الع��ام  املدي��ر  ومع��ايل 

ال�سحي��ة باحلر���س الوطني امل�س��رف العام 

عل��ى العي��ادات امللكي��ة الدكت��ور بن��در ب��ن 

عبداملح�سن القناوي.

اهلل ورعايت��ه  بحف��ظ  غ��ادر  ق��د  ه��ذا وكان 

خ��ادم احلرم��ني ال�سريفني املل��ك عبداهلل بن 

عبدالعزي��ز اآل �سعود، مك��ة املكرمة يف وقت 

�ساب��ق من الي��وم نف�س��ه، متوجه��اً اإىل جدة. 

وكان يف وداع��ه حفظ��ه اهلل عن��د مغادرت��ه 

ق�س��ر ال�سفا �ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري 

�سلم��ان ب��ن عبدالعزيز اآل �سع��ود ويل العهد 

نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء وزي��ر الدفاع، 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد الفي�سل 

ب��ن عبدالعزي��ز، و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي 

الأم��ري خال��د الفي�سل ب��ن عبدالعزي��ز اأمري 

منطقة مكة املكرمة، واأ�سحاب ال�سمو امللكي 

الأمراء وعدد من امل�سوؤولني. 

حفظ اهلل خادم احلرم��ني ال�سريفني يف �سفره 

واإقامته. 

خادم احلرمن ال�سريفن ي�سل اإىل جدة قادًما من مكة املكرمة 
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أسسها جاللة الملك
عبد العزيز بن عبد الرحمن  آل سعود

يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ -١٩2٤م

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم
المشرف العام

د. عبد العزيز بن محيي الدين خوجه
وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي
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األخبـــــار UM AL-QURA
اجلمعة 9 شــوال  1434 هـ       16 أغسطس 2013 م
ال�سنة 91      العدد 4475          

مكة المكرمة - واس

ا�ستقب��ل خ��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني املل��ك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل، يف 

الديوان امللكي بق�س��ر ال�سفا يف مكة املكرمة 

عق��ب �س��الة عي��د الفط��ر املب��ارك، �سب��اح 

ي��وم اخلمي���س 01 �سوال 1434 ه��� املوافق

 08 اأغ�سط�س 2013م، اأ�سحاب ال�سمو امللكي 

الأم��راء، ودولة رئي�س وزراء لبنان الأ�سبق 

�سعد احلريري، واأ�سحاب الف�سيلة العلماء 

وامل�سايخ، واأ�سحاب املعايل الوزراء، وكبار 

امل�سوؤولني م��ن مدنيني وع�سكريني، وجموعاً 

غفرية م��ن املواطنيني الذين قدم��وا لل�سالم 

عليه رعاه اهلل، وتهنئته بعيد الفطر املبارك. 

ح�س��ر ال�ستقب��ال �ساح��ب ال�سم��و امللك��ي 

الأم��ري �سلمان بن عبدالعزي��ز اآل �سعود، ويل 

العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزير 

الدفاع، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

الفي�س��ل ب��ن عبدالعزي��ز، و�ساح��ب ال�سمو 

امللك��ي الأمري خال��د الفي�سل ب��ن عبدالعزيز 

اأمري منطق��ة مكة املكرم��ة، و�ساحب ال�سمو 

عبدالعزي��ز ب��ن  عبدالإل��ه  الأم��ري  امللك��ي 

احلرم��ني  خ��ادم  م�ست�س��ار  �سع��ود  اآل 

ال�سريفني، و�ساح��ب ال�سمو الأمري خالد بن 

فهد ب��ن خالد، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

مقرن بن عبدالعزي��ز اآل �سعود النائب الثاين 

لرئي���س جمل�س الوزراء امل�ست�سار واملبعوث 

اخلا���س خل��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني. وقد 

تن��اول اجلمي��ع طع��ام الإفطار عل��ى مائدة 

اهلل.  رع��اه  ال�سريف��ني  احلرم��ني  خ��ادم 

خادم احلرمن ال�سريفن ي�ستقبل املهنئن بعيد الفطر املبارك
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