
	
ملیون حاج إلى األراضي المقدسة من الخارج   1.497السعودیة تعلن عن وصول 

 ملیوني حاج وتوقعات بلوغھم  

 -2017أغسطس  26ھـ الموافق  1438ذو الحجة  04مكة المكرمة، 

ملیون حاج، وصلوا إلى البالد ألداء فریضة  1.497استقبلت المملكة العربیة السعودیة حتى تاریخ الیوم نحو  
مختلف بلدان العالم ألداء مناسك العام ما یقرب من ملیوني حاج من الحج. ویتوقع أن یصل إلى المملكة ھذا 

الحج في مكة المكرمة، في أكبر تجمع عالمي سنوي یتطلع إلیھ جمیع المسلمین حول العالم بشوق كأسمى 
 لحظات حیاتھم.

 الشریفینمن خادم الحرمین  إشراف مباشر

ویمثل الحج أحد أركان اإلسالم الخمسة، وھو فریضة لمرة واحدة في حیاة المسلم القادر علیھ جسدیًا ومالیًا، أو 
لمن استطاع إلیھ سبیال. وتتمحور جمیع مناسك الحج حول الدعاء إلى هللا والتقرب إلیھ وتنقیة النفس وتسامي 

 ألخوة والوحدة مع باقي المسلمین المجتمعین على صعید واحد.الروح والشعور بالمساواة وا
من خادم  ، حیث تتولى السعودیة بإشراف مباشر2017وسیستمر الحج ھذا العام حتى الرابع من سبتمبر 

 شرف خدمة الحجاجالملك سلمان بن عبدالعزیز وسمو ولي العھد األمیر محمد بن سلمان الحرمین الشریفین 
 أضخم مھمة تعمل المملكة سنویًا على أدائھا بأكمل وجھ مع تحسینھا باستمرار. وتنظیم الحج، وھي

 حدث عالمي إیماني ینمو كل عام 
یتضاعف عدد الحجاج القادمین من مختلف أصقاع األرض بصورة كبیرة على مر السنین، فبعد أن كان عدد 

، ووصل 2016ملیون حاج في العام  1.325قفز عددھم إلى  1941ألف حاج في العام  24الحجاج أقل من 
 ملیون حاج في العام الماضي. 1.86 إلى ،والمقیمین ومن ضمنھم الحجاج السعودیین، إجمالي عددھم

الستقبال التدفق الھائل من الحجاج ھذا العام  واستعدت المؤسسات الحكومیة السعودیة بكافة طواقمھا وإمكاناتھا
بلدا، حیث تتحدث   80جموع الحجاج من أكثر من  لمنورة التي تستقبلفي مكة المكرمة، وأیضاً في المدینة ا

فرق التنظیم المنتشرة على أرض المشاعر المقدسة بأكثر من اثنتي عشر لغة لضمان تلبیة احتیاجات الحجاج 
 وخدمتھم.

منى باسم مدینة الخیام ألنھا تستضیف عشرات اآلالف من الخیام المكیفة، لتكون مقر إقامة  ویعرف مشعر
مؤقتة لعدد كبیر من الحجاج،  وتقع بین جبل عرفات والمسجد الحرام في مكة المكرمة، وتم تشیید الخیام على 

فقًا للجنسیة. ویعطى كل مجمعة في مناطق تحمل أسماًء وأرقاًما وألوانًا وموزعة وأرضھا بدقة بشكل صفوف 
حاج شارة معینة تحمل عدًدا معینًا ولونًا لمساعدتھ في معرفة طریق الوصول إلى خیمتھ إن تاه عنھا. وللوقایة 
من الحرائق، صنعت الخیام من األلیاف الزجاجیة المغلفة بالتفلون، والمنطقة مجھزة برشاشات المیاه وطفایات 

 الحریق.
 ع المدني لخدمة الحجاجآالف األفراد من الدفا  

ألفًا من األفراد المدربین تدریبًا عالیًا، تدعمھم في تحركاتھم  17أكثر من نشر الدفاع المدني السعودي ھذا العام 
 آالف سیارة حدیثة لضمان أقصى مستویات السالمة واألمن للحجاج. 3



	
دراجة ناریة،  30سیارة إسعاف، و 300وتنتشر أیًضا في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدینة المنورة 

موظف من موظفي الھالل األحمر السعودي  2000طائرات إسعاف مع أكثر من  8مركز إسعاف، و 113و
 األخرى لتقدیم خدمات اإلسعاف للحجاج خالل فترة الحج.
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