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یصلون مكة المكرمة ألداء فریضة الحجملیون حاج  2  
–جدة، المملكة العربیة السعودیة   2أعلنت المملكة العربیة السعودیة عن وصول  :2017أغسطس  31 

فریضة الحج ھذا العام. ألداءألراضي المقدسة في مكة المكرمة ملیون حاج إلى ا  

 الشریفین الحرمین خادم بإشراف وتوجیھات الحج، تنظیم السعودیة بمسؤولیة المملكة العربیةطلع ضوت
.سلمان بن األمیر محمد العھد وولي عبد العزیز بن سلمان الملك  

 عام كل الحرامحجاج بیت هللا  یعد استضافة"واإلعالم السعودي:  الثقافة وقال الدكتور عواد العواد وزیر
وإحدى المناسبات السنویة العزیزة  السعودیة، العربیة لمملكةعلى كاھل ا ھائلة عظیم ومسؤولیة شرف

تقدیم كل سبل العون نسعى لو الحجاج، رعایةب یتعلق األمر عندما جھداً  ندخر ال نحنف ،على قلوبنا
 العالم أنحاء جمیع من بالحجاج الترحیب ھي األولى وأولویتناوتسخیر اإلمكانات لتسھیل أدائھم للمناسك، 

لتأدیة ھذه الفریضة".  

الترحیب بالعالم  

حتى األن:السعودیة في موسم الحج استقبلت المملكة العربیة   

باكستانحاج من  ألف 184 •  
حاج من الھند ألف 170 •  
حاج من بنغالدیش ألف 127 •  
ألف حاج من تركیا 90 •  
حاج من مالیزیا 41200 •  
روسیاحاج من  23500 •  
حاج من الصین 12700 •  
آالف حاج من الفلبین 6 •  
حاج من جنوب إفریقیا 3500 •  

الحج باألرقام  

ً  مجھزة صاالت وفي المنورة والمدینة جدة في المطارات إلى جواً، الحجاج من٪ 94 وصل  خصیصا
– فریضة الحج ألداء القادمون الستیعاب  المطار ازدحام من في الحد النقل وأسھمت تعزیزات وسائل 

.وتسریع إنھاء إجراءات الحجاج  

. السیارات أو أو الشاحنات الصغیرة الحافالت، طریق إما عن للحجاج السفر اختیارات من وھناك العدید
 مخصصة حافالت 17،000 من أكثرستعمل كما . سیارة 30،000 من وھذا العام استقبلت المملكة أكثر

ً  تم التعاقد معھم سائق 22،000 من أكثر یقودھا ،لتحركات الحجاج لخدمات نقل الحجاج داخل  خصیصا
.مناطق الحج  
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 یتم وعالوة على ذلك،، ملیون وجبة یومیاً على الحجاج 2.64وخالل شعائر الحج، یتم توزیع أكثر من 
 المنورة والمدینة المكرمة مكة في السعودي األحمر الھالل في ھیئة العاملین من 2000 من أكثر نشر

.للحجاج اإلسعاف خدمات لتوفیر األخرى المقدسة واألراضي  

حالة خالل موسم الحج حتى األن. 2100ووفقاً لوزارة الصحة السعودیة، تم تقدیم العالج ألكثر من   

الناس والحج  

 الحج یشكل الحج، تقدم خالل موسم يالمبذولة والت اللوجستیة والجھود لإلعجاب المثیرة األرقام عن بعیداً 
 ً ً  حدثا  معتج ،عمیقة روحانیة رحلة في المسلمون فیھا یمضي ،مسلم كل حیاة في فارقة ولحظة ھاما

 عن وبعیداً  األصول، أو الجنس أو العرق عن النظر بغض المساواة، قدم وعلى واحد صعید في المسلمون
. هللا لمرضاة االجتماعیة، ابتغاء أو المادیة التفرقة كل  

ً  104 تبلغالتي  محمد مرغني ماریا اإلندونیسیةوصلت ھذا العام لتأدیة فریضة الحج و وھي أحد  ،عاما
وفرت المملكة العربیة  اآلخرین، الحجاج جمیع مع الحال ھو كما لھا، بالنسبةو. العام ھذا في الحجاجأكبر 

لتیسیر شعائر الحج وتقدیم كافة سبل الراحة طیلة فترة إقامتھم في  الخدمات من واسعة مجموعةالسعودیة 
.المملكة  

الحدیثةنولوجیا التك  

 تجربة أضحى العصر، ھذا وفي ،في العالم الرحال إلیھا تشد التي الدینیة الشعائر أقدم من الحج یعتبر
.والعشرین الواحد القرن تقنیات أحدث استخدام بفضل معززة دینیة  

توزیعھا  خالل من وسالمتھم الحجاج رفاه لتعزیز التكنولوجي التقدم السعودیة العربیة المملكة سخرت وقد
 تسمح وطبیة شخصیة معلومات على األساور تحتوي. جمیع الحجاج على إلكترونیة تعریف أساور
 نظامالمزودة بو للماء المقاومة األساور ستعمل كما. األشخاص وتحدید الرعایة بتوفیر الحج لسلطات
 متعددة مساعدة منصة على تحتوي كما الصالة، بمواقیت الحجاج على تنبیھ العالمي المواقع تحدید
.الحج شعائر خالل بالعربیة الناطقین غیر الحجاج مالیین إلرشاد اللغات،  

 التي SaudiWelcomesTheWorld.orgو Hajj2017.org ناإللكترونیتا البوابتان توفركما 
 للحجاج واألفكار التحدیثات من المزید السعودیة العربیة بالمملكة واإلعالم الثقافة وزارة امأطلقتھ

.العالم أنحاء جمیع في اإلعالم ووسائل والجماھیر  

.2017سبتمبر  4الجدیر بالذكر أن مناسك الحج ھذا العام ستنھي بوم   

 

 

للتواصل اإلعالمي  
 



		
	

3	
	

لالستفسارات، یمكن لوسائل اإلعالم التواصل مع:  
 

مركز التواصل الدولي، وزارة الثقافة واإلعالم، المملكة العربیة السعودیة،   
  3535 839 53 966+ھاتف: 

cic@moci.gov.saبرید إلكتروني:   
@CICSaudiأو المتابعة عبر تویتر:   

 

 


