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 حجاج إنذونيسيا األكثر تىاجذا بانمذينة انمنىرة
 

 املٍٕزٚ املدٍٖٛ - الًٕٗ

َّ اهلل عمّٗي بأداٞ فسٖطٛ احلجحاًجا، إىل املدٍٖٛ املٍٕزٚ  979الفا ٔ 51ٔصن   أوظ قادوني وَ وكٛ املكسوٛ، بعد أُ و

ٔذكست اإلحصاٟٗٛ الٕٗوٗٛ اليت أعمٍتّا املؤضطٛ األِمٗٛ لإلدالٞ يف املٍطكٛ أُ أكجس اجلٍطٗات املتٕاجدٚ يف املدٍٖٛ املٍٕزٚ ِي .

جاج املتبكني يف املدٍٖٛ املٍٕزٚ حتٜ وطاٞ أوظ بمؼ حاًجا، ٔلفتت إىل أُ عدد احل 713.57حجاج اجلىّٕزٖٛ اإلٌدٌٔٗطٗٛ ٔعددِي 

ٔأٔضخت االحصاٟٗٛ أُ  .حاجا .515315ِـ ٔعددِي 57.1حاجًا وكازٌٛ وع املتبكني لٍفظ الًٕٗ وَ حج العاً املاض٘  9573759

حاًجا، فٗىا بمؼ  513971ٚ وطاز األوري ذلىد بَ عبدالعصٖص الدٔل٘ باملدٍٖٛ املٍٕزٚ اضتكبن حاجًا ٔاحدا، فٗىا قدً عَ طسٖل اهلجس

حاًجا، كىا بٍّٗت اإلحصاٟٗٛ أُ حسكٛ املػادزٚ الٕٗوٗٛ بمػت أوظ االٔه  7753979دلىٕع احلجاج الكادوني حتٜ أوظ االٔه 

 .وطافسا 9913715حاجًا، فٗىا بمؼ اجملىٕع الكم٘ لمىػادزَٖ حتٜ تازخيْ  9139.9
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 حي اننسهة تىديعهم بانهذايا وماء زمسم من مركاز

 وكيم إمارة مكة انمكرمة يرعى انحفم انختامي نمشروع االحتفاء بضيىف انرحمن

 

ٔكٗن إوازٚ وكٛ ٖسعٜ احلفن اخلتاو٘ لالحتفاٞ بطٕٗف السمحَ 

 ()عدضٛ/ شكسٖا الصبٗدٙ

 مجعاُ الكٍاٌ٘ –وكٛ املكسوٛ 

زعٜ ٔكٗن اوازٚ وٍطكٛ وكٛ املكسوٛ املطاعد لمتٍىٗٛ املٍّدع     

عدٌاُ خٕجٛ احلفن اخلتاو٘ لفعالٗات وػسٔع االحتفاٞ بطٕٗف السمحَ 

ٔالرٙ أقاوْ وسكاش ح٘ الٍصِٛ عطٕز ودٖس تعمٗي وكٛ املكسوٛ ذلىد احلازث٘ ٔالدكتٕز حيٜٗ شوصو٘ أوني عاً مجعٗٛ وساكص 

ح٘ الٍصِٛ ٔاٟن المّٗيب ٔعاده حافظ زٟٗظ وسكص ح٘ الٍصِٛ ٔعدد وَ ٔجّاٞ ٔأعٗاُ وكٛ املكسوٛ  األحٗاٞ مبكٛ املكسوٛ ٔعىدٚ

ٔابتدأ زٟٗظ وسكص ح٘ الٍصِٛ عاده حافظ احلفن بكمىٛ ألكاِا ٌٗابٛ عٍْ  .ٔزجاه الصخافٛ ٔاإلعالً ٔذلك مبكس وسكاش ح٘ الٍصِٛ

محَ بدأ باضتكباه احلجاج وَ رلتمف اجلٍطٗات وٍر غّس ذٙ الكعدٚ ٔإقاوٛ ابٍْ املطٕف أوني وػريًا بأُ وػسٔع االحتفاٞ بطٕٗف الس

العدٖد وَ املٍاضبات ٔاملطابكات ٔاهلداٖا ٔاجلٕاٟص تٕشع ٖٕوًٗا ثي قدً غكسٓ لكن وَ غازك ٔضاِي يف ِرا االحتفاٞ اجلىٗن الرٙ 

العدٖد وَ املطابكات التٍافطٗٛ بني احلجاج  عكب ذلك قدوت .ٖعكظ حب أِال٘ وكٛ املكسوٛ لمخجاج ٔتكدٖي أفطن اخلدوات هلي

ٔأكد الدكتٕز  .ٔتكدٖي اهلداٖا هلي ٔاجلٕاٟص الكٗىٛ باإلضافٛ إىل العدٖد وَ الفكسات املتٍٕعٛ ٔوٍّا اجملظ احلجاشٙ ٔعسٔض بّمٕاٌٗٛ

ات ِرا الٕطَ الػال٘ حيٜٗ شوصو٘ أوني عاً مجعٗٛ وساكص األحٗاٞ مبكٛ املكسوٛ بأُ االحتفاٞ بطٕٗف السمحَ ِٕ مسٛ وَ مس

حٗح حتسص الكٗادٚ السغٗدٚ عمٜ اضتكباه حجاج بٗت اهلل احلساً كن عاً باحلفأٚ ٔالتكسٖي ٔتكدٖي أفطن اخلدوات هلي وٍر 

ٔأضاف الصوصو٘ بأُ مجعٗٛ وساكص األحٗاٞ حتسص  .قدٔوّي ٔحتٜ وػادزتّي إىل بمداٌّي بعد أداٞ وٍاضك احلج ِٔي ضاملُٕ ٔغامنُٕ

اكصِا يف رلتمف أحٗاٞ العاصىٛ املكدضٛ عمٜ اضتكباه احلجاج ٔاالحتفاٞ بّي ضٍٕٖا ٔتكدٖي اهلداٖا التركازٖٛ هلي باإلضافٛ ظىٗع وس

ثي الكٜ زاع٘ احلفن املٍّدع عىس خٕجٛ كمىٛ قاه فّٗا امحد اهلل ضبخاٌْ ٔتعاىل اُ غسفين عطٕز  .إىل حطَ الطٗافٛ ٔاالضتكباه

املبازكٛ ٔخاصٛ اٌْ يف اطّس بكاع االزض وكٛ املكسوٛ وػريا باُ الػعب الطعٕدٙ غعب وطٗاف وٍر  ِرا احلفن املبازك ٔاجلّٕد

ٔاضاف املٍّدع عىس خٕجٛ باٌين اتٕجْ بالػكس اجلصٖن جلىعٗٛ وساكص االحٗاٞ ٔعمٜ زأضّي الدكتٕز حيٜٗ شوصو٘  .قدٖي الصوَ

ٕدٓ املبازكٛ يف خدوٛ ضٕٗف بٗت اهلل احلساً وتىٍٗا تعىٗي ِرٓ كىا اغكس الػٗخ عاده حافظ الداعي ملسكاش ح٘ الٍصِٛ عمٜ جّ

ٔيف ٌّاٖٛ احلفن مت تكدٖي العدٖد  .الفكس عمٜ مجٗع احٗاٞ وكٛ املكسوٛ لتعي الفاٟدٚ اكجس ٔاضتكباه احلجاج بطسٖكٛ اكرب ٔامشن

كٛ يف وػسٔع وسكاش ح٘ الٍصِٛ لالحتفاٞ وَ اهلداٖا التركازٖٛ حلجاج بٗت اهلل احلساً، كىا مت تكسٖي اجلّات الداعىٛ ٔاملػاز

 .بطٕٗف السمحَ
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 من حجاج دول أفريقيا غير انعربية غادروا مكة % 72
 

 57/51/9151األزبعاٞ  وكٛ املكسوٛ -ذلىد زابع ضمٗىاُ 

 

حتٜ ًٖٕ أوظ األٔه بمؼ إمجال٘ عدد حجاج الدٔه األفسٖكٗٛ غري العسبٗٛ املػادزَٖ وَ وكٛ املكسوٛ يف طسٖل عٕدتّي إىل أٔطاٌّي 

يف املاٟٛ  79ِـ، ٖٔػكن ذلك وا ٌطبتْ حنٕ 57.1حاجا أدٔا فسٖطٛ احلج لعاً  711ألفا ٔ 511حاجا وَ أصن  7.7ألفا ٔ 559االثٍني، 

ٔأكد زٟٗظ دلمظ إدازٚ املؤضطٛ املطٕف زاو٘ بَ  .وَ إمجال٘ عدد احلجاج التابعني ملؤضطٛ وطٕيف الدٔه األفسٖكٗٛ غري العسبٗٛ

صاحل لبين، أُ املؤضطٛ ٔوَ خاله دلىٕعات اخلدوٛ املٗداٌٗٛ ٔالكطاعات املعٍٗٛ العاومٛ تتابع ٔباِتىاً بالؼ ٔعمٜ وداز الطاعٛ كن 

اإلجساٞات املتعمكٛ بطري اخلدوات املكدوٛ لمخجاج الرَٖ مل حيَ وٕعد وػادزتّي حتٜ اآلُ ٔفل اجلدأه الصوٍٗٛ احملددٚ لرلك، وػريا 

ٔلفت املطٕف لبين، إىل أُ  .تطجن أٙ والحظات أٔ غكأٝ تركس ضٕاٞ وَ قبن احلجاج أٔ دلىٕعات اخلدوٛ املٗداٌٗٛإىل أٌْ مل 

 وسكص املعمٕوات ٔاحلاضب اآلل٘ باملؤضطٛ وطتىس يف تطجٗن التخدٖجات ٔاملعمٕوات املتعمكٛ بعىمٗٛ التفٕٖج عرب املٍافر ٔوتابعتّا جدٔلٛ

ت املعدٚ هلي وطبًكا، وػٗدا يف ذات الٕقت باجلّٕد اليت برلت الضٗىا بسٌاوج التفٕٖج اإللكورٌٔ٘ وػادزٚ احلجاج ٔفل خطٛ السحال

 .الرٙ ٌفرتْ ٔشازٚ احلج ٔالرٙ ٖعد وَ أبسش الٍجاحات اليت ضجمت يف ِرا العاً
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 اإلعداد والتنسيق

 هجاهد نور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "
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