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د.وليد الكندري

د.محمد الكندري (طبيب احلملة) يتحدث حول انفلونزا اخلنازير

د. وليد الكندري لـ «األنباء»: حملة مكة والمشعر الحرام
توّفر خدمة عالج حجاج الحملة في مستشفيات سعودية خاصة 

نتعاقـد مع أرقـى فندق فـي العزيزية وهـو فندق الـدار البيضاء لموقعـه المتميز 
ولقربه مـن الحرم ومن المشـاعر المقدسـة حيث ال يبعـد عنهما أكثر مـن ٧ دقائق

بداية نود نبذة تعريفية عن 
حملة مكة واملشعر احلرام؟

اوال نشكر جريدة «األنباء» 
علـــى اختياركم اجراء مقابلة 
مع مديـــر واعضاء حملة مكة 
واملشعر احلرام، اما فيما يتعلق 
باحلملة فهي حملة لديها كادر 
اداري ذو خبرة قدمية وطويلة 
فـــي خدمة ضيـــوف الرحمن 
واملعرفـــة باحلج ومناســـكه 
وحترص اشـــد احلرص على 
االخذ بأيدي احلجاج والعمار 
الى اداء فريضـــة احلج على 
الكتاب والســـنة وفـــق فهم 
ســـلف هذه األمـــة، من خالل 
اقوال العلمـــاء اهل البصيرة 

في الدين.
والشك ان احلملة حترص 
غاية احلرص على توفير كل ما 
يحتاجه احلاج بالنسبة خلدمة 
ضيوف الرحمن والوقوف على 
راحتهم، ومن ذلك فإن احلملة 
اختارت كادرا اداريا ذا خبرة 
طويلة ومعرفة ودراية واسعة 
مبناســـك احلج وحركة احلج 
وهم على قدر عال من االخالق 
وحسن التصرف والتعامل مع 

احلجاج.
وايضا فإن احلملة حرصت 
التعاقد مع افضل فندق  على 
فـــي العزيزيـــة وهـــو فندق 
املتميز  البيضاء ملوقعه  الدار 
ولقربه من احلرم ومن املشاعر 
املقدسة حيث ال يبعد عن احلرم 

واملشاعر اكثر من ٧ دقائق.
وللعمل فإن من حج سابقا 
مع حملة مكة واملشعر احلرام 
يعرف مدى دقة وقوة وتنوع 
التي تقدمها احلملة  اخلدمات 
حلجاجها حيث حترص على 
توفير كل سبل الراحة واالمن 
في جميع املشاعر واملناسك بدءا 
من نقطة االنطالق من الكويت 
ووصوال الى مطار جدة ومن 
ثم استقبالهم االستقبال الذي 
يليـــق بوصولهـــم ومبكانهم 
ومع طاقم اداري كبير ويتمتع 
انتهاء  بخبرة متميزة، وفور 
اجراءات املطار مباشـــرة يتم 
التوجه الى الفندق ومنه تبدأ 

رحلة املناسك.

وقبضته، وبيده االمر كله.
ومـــن التـــوكل ان نأخـــذ 
باالســـباب الوقائية، وهذا ال 
احد ينكره ولكن ال نعتمد على 
السبب ذاته مجردا بل نعتمد 
على مسبب السبب وهو اهللا 
ـ ســـبحانه وتعالى، ولنعلم 
ان تدبير اهللا وحفظه لعباده 
افضل من اي تدبير من العبد 
لنفسه (فاهللا خير حافظا وهو 

ارحم الراحمني).

الحد األقصى

ــاج حملة مكة  ــدد حج كم ع
ــام  ع كل  ــرام  احل ــعر  واملش

تقريبا؟
عدد حجاج احلملةـ  بفضل 
اهللا ـ يصـــل الى احلد االعلى 
واالقصى كل عام حيث ميتلئ 
الفندق عن آخـــره، بل هناك 
احتياط يرغبون في التسجيل 
لكن ال توجـــد اماكن، ويكون 
اإلغالق عادة خالل شهر شوال 
وهللا احلمد، ويصل عدد احلجاج 
تقريبا الى ٤٠٠ حاج كل عام 

سنويا بفضل اهللا.
ــر يحتاج  ــدد الكبي ــذا الع ه
ــز للوقوف على  الى كادر متمي
ــا البرامج والدورات  راحتهم، م
التي تقدمونها لكادركم االداري 
ــع ضيوف  ــل م ــن التعام حلس

الرحمن؟
لدينـــا كادر اداري كبيـــر 
جدا من الكويتيني خاصة من 
اإلخوة الشـــباب ولدينا ادارة 
مدربة من خالل دورات متميزة 
وتتمتع بخبرة طويلة في هذا 
االطار، وهناك هياكل تنظيمية 
مختلفة بدءا من مدير احلملة 
ونائـــب املديـــر وبعدها عدة 
اقسام منها قسم الفندق وقسم 
احلركة والنقل واحلرم وقسم 
املشـــاعر منى وعرفات ولكل 
اداريني  قسم مسؤول وحتته 
ومساعدين، وهناك كادر عمالة 

خارجية ايضا.
وتقريبا عدد كادر احلملة 
يزيد على ١٠٠ شخص خلدمة 
الذي يبلـــغ عددهم  احلجاج 
٤٠٠ حاج وهي نسبة متميزة 

واود هنـــا ان احتدث عن 
انفلونزا اخلنازير من منظور 
شرعي، فهذا املرض مما كتبه 
اهللاـ  عـــز وجلـ  على العباد، 
فكل الباليا واالمراض واملصائب 
التي تصيب االنسان هي من 
اهللا، ويجب ان نعتقد جميعا 
ان مصدرهـــا اوال واخيرا من 

اهللا سبحانه وتعالى، ونحن 
نؤمن كمسلمني مبا قدره اهللاـ  
عز وجل ـ علينا، فنحن نؤمن 
بالقضاء والقـــدر، فاذا اصاب 
االنســـان مكروه فهو من اهللا 
تعالـــى، ومن اعظـــم ثمرات 
االميان بالقضـــاء والقدر ان 
االنســـان اذا اصيب مبصيبة 

وخدمات احلملة كثيرة جدا 
منها االقامة في غرف فندقية 
VIP باثـــاث فنـــدق فاخر مع 
حمام خاص وخدمة احلجاج 
في غرفهــم وتلبية طلباتهم 
واحتياجاتهم وخدمة الكوفي 
الشاي  انواع  شـــوب بجميع 
والقهوة واملكسرات وغيرها 
في جميـــع االدوار وديوانية 
ملكيـــة للرجـــال للضيافـــة 
والدروس الدينية والثقافيــة 
وتقدمي جميع  انواع العصائر 
واملشروبات الساخنة والباردة 
واآليس كرمي على مدار الـ ٢٤ 
ساعة في الديوانيات، وتوفير 
اشهى واطيب انواع الوجبات 
البوفيـــه  اليوميـــة بنظـــام 

املفتوح.
كل ذلك اضافـــة الى مركز 
خدمة رجال االعمال «االنترنت 
ـ الطباعة ـ الفاكس»، وخدمة 
تبديل العملة وخدمة التوكيل 
للهدي وتوفير كروت االتصال 
الدولي وخدمة املساج والعالج 
الطبيعي واحلالقة وتصفيف 
الشعر مجانا «للرجال» عالوة 
على خدمة املصبغة اثناء فترة 
اقامة احلجاج وخدمة سيارات 

الليموزين.

جديد الحملة

ــذي تتميز به  ــد ال ما اجلدي

ان يعزو ذلك الى اهللا سبحانه 
وتعالى مصداقا لقوله تعالى 
(ما اصاب من مصيبة اال باذن 
اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه 
واهللا بكل شيء عليم)، وقال 
علقمـــة «هو الرجـــل تصيبه 
مصيبة فيعلم انها من عند اهللا 
فيرضى ويســـلم»، فسبحانه 
وتعالى هو النافع والضار، وهو 
الذي يكتب الصحة على فالن 
او املـــرض على فالن، ويجب 
على االنسان ان يؤمن بذلك، 
فاذا علم ان ما اصابه لم يكن 
ليخطئه ومـــا اخطأه لم يكن 
ليصيبه وانه من اهللا تسكن 
نفسه ويطمئن قلبه بخالف من 
ال يؤمن بالقدر، فعندما تصيبه 
مصيبة او بلية او مرض يجزع 
ويســـخط وال يصبر، اما من 
يصبر فان عاقبته حميدةـ  باذن 

اهللا تعالى.
ولذلك يجب ان نحسن الظن 
باهللا سبحانه وتعالى وان ذلك 
كله من اهللا تعالى، وعلى الناس 
اال جتـــزع او تتخوف لدرجة 
الهلع، فلله احلمد من شـــاهد 
القيـــام والتراويح في  صالة 
احلرم املكي التي فاقت في ليلة 
ختم القرآن ٣ ماليني متهجد في 
بقعة واحدة وهذا من نعمة اهللا 
على هؤالء الذين ذهبوا الى هذا 

املكان املقدس املبارك.

ــعر احلرام  ــة واملش ــة مك حمل
ــي مجال  ــام وخاصة ف هذا الع
ــة مع  ــة خاص ــات الطبي اخلدم
ــي  تفش من  املخاوف  ــار  انتش

مرض انفلونزا اخلنازير؟
باذن اهللا ســـتقوم حملة 
مكة واملشعر احلرام هذا العام 
بتوفير خدمة متميزة رمبا لن 
توفرها حمالت اخرى عديدة 
على مستوى العالم االسالمي 
في احلج وهـــي خدمة عالج 
حجاج احلملة في مستشفيات 
ســـعودية خاصة وليســـت 
حكومية ـ اذا استدعت احلالة 
ذلك ـ وذلك وقوفا على راحة 
احلجاج وتوفير اعلى ســـبل 
االمـــن والطمأنينـــة لتأدية 

املناسك املقدسة.
هـــذا باالضافة الى خدمات 
طبية اخرى متميزة من خالل 
عيادة مجهزة للرجال بكادرها 
الطبي واخرى للنساء بكادر 
طبـــي ايضا متميـــز وتوفير 
اسعاف مجهز باالجهزة الالزمة 
وكذلك توفيـــر عقار التامفلو 
بكميات مختلفـــة من وزارة 

الصحة.
وهنا البد ايضا من التأكيد 
على عمليات النظافة والتعقيم 
اليومية جلميع الغرف وتبديل 
الشراشف وغيرها على مدار 

اليوم.

فـــان هذا البيـــت يفد اليه 
املسلمون منذ االزل، كما قال 
تبارك وتعالـــى (واذ جعلنا 
للنـــاس وامنا)  البيت مثابة 
ويجب ان نالحظ كلمة «امنا» 
حيث جعل اهللا مكة ارض امن 
وامان وسالمة للناس جميعا، 
واهللا يحفظ عباده جميعا من 
كل هذه الڤيروسات املوجودة 
وغيرها، فالڤيروس موجود 
في كل مـــكان، واملتخوف من 
هذا الڤيروس عليه ان يعلم ان 
الڤيروس ميكن ان يصل اليه 

في عقر داره.
ولذلــك يجب ان نحســـن 
الظن بـــاهللا واال جنزع، ورب 
العزة يقول في احلديث القدسي 
(انا عند حســـن ظـــن عبدي 
بي..)، ولهذا علينـــا حســـن 
الظن باهللا واال نســـيء الظن 
باهللا، وعلينــا التوكـــل على 
اهللا وهو خيــر حافظـــا وهو 
ارحــم الراحمني (وتوكل على 
احلي الذي ال ميوت وكفى باهللا 
وكيال)، (ومن يتوكل على اهللا 
فهو حسبه)، (أليس اهللا بكاف 

عبده).
الوكيل والكفيل  فاهللا هو 
والولــــــي والكافـــي لعباده، 
فعلينا التـــوكل على اهللا في 
جلـــب املنافع ودفـــع الضرر 
الن كل شـــيء حتت حكمـــه 

عدد حجاج الحملـة ٤٠٠ حاج يقف على خدمتهـم ١٠٠ إداري وعامل من ذوي 
الخبرة الطويلة في شؤون الحج.. وباب التسـجيل يغلق خالل شوال من شدة اإلقبال
إحسـان الظن باهللا والتوكل عليه والتحصن باألذكار الشرعية من أعظم أسباب الوقاية من إنفلونزا الخنازير وغيره

علي الكندري: خدمات الفندق «ڤي آي بي»

البقية ص١٩

حتدث علي الكندري مسؤول الفندق مشيرا الى كل 
خدمات الفندق «ڤي اي بي» مضيفا «ولدينا غرفة ثنائية 
وثالثية ورباعيــــة وكلها بحمامات خاصة وجميعها 
تتميز بخدمة خاصة من تبديل املناشف والشراشف 
والتنظيف والتعقيم الدائم في جميع األدوار وغيرها 

من اخلدمات».
واوضح ن املطعم بنظام البوفيه املفتوح من االفطار 
والغداء والعشــــاء والعصائر واملشــــروبات الباردة 

والساخنة على مدار اليوم.
واشار الى ان جميع األجنحة تتميز بوجود مسؤولني 
عنها على مدار الســــاعة في كل دور وتنظيف جميع 
املمــــرات والغــــرف وغيرها، وكذلك هنــــاك إداريون 
مسؤولون عن املطعم وجتهيز البوفيه ونظافة املطعم 

أوال بأول.
وكذلك نوفر خدمة املصبغة داخل الفندق والليموزين 
وخدمة احلالقة مجانا وكذلك عيادات الرجال والنساء 

وغيرها من األمور األخرى.

 أسامة ابو السعود
ــعر احلرام د. وليد  ــف مدير حملة مكة واملش كش
ــتقوم هذا العام بتقدمي افضل  الكندري ان حملته س
خدمة ميكن ان تقدمها حمالت احلج على مستوى 
ــالج حجاج احلملة ممن  ــالمي وهي ع العالم االس
ــفى، وسيتم  ــتدعي حاالتهم النقل الى املستش تس
ــى نفقة  ــة عل ــفيات خاص ــي مستش ــم ف عالجه

احلملة.
ــاص مع «األنباء» عن  ــا د. الكندري في لقاء خ ودع
ــتعدادات احلملة جموع الراغبني في احلج الى عدم  اس
ــيرا الى انه كأي  الهلع او اخلوف من انفلونزا اخلنازير مش
ــيرا الى  ــان في اي مكان، مش مرض آخر ميكن ان يصيب االنس
ــةـ  امنة بإذن ربه تعالىـ  مستشهدا  ــاعر املقدس ان البيت احلرام واملش
بقوله بآيات من كتاب اهللا باحياء اكثر من ٣ ماليني مسلم ليلة ختم القرآن 
ــل قوي على عدم اجلزع من اي مرض  ــريف وهو دلي باحلرم امللكي الش
ــيرا الى انها متلك  ــعر احلرام مش باذن اهللا. وحتدث عن حملة مكة واملش

ــة ضيوف الرحمن واملعرفة  ــا ذا خبرة طويلة وعريقة في خدم كادرا اداري
ــكه وحترص اشد احلرص على االخذ بأيدي احلجاج والعمار  باحلج ومناس
ــلف هذه االمة، ومن  ــنة وفق فهم س الى ادء فريضة احلج على الكتاب والس

خالل اقوال العلماء اهل البصيرة في الدين.
ــي غرف فندقية  ــة كثيرة جدا منها االقامة ف ــح ان خدمات احلمل واوض
ــي فاخر مع حمام خاص وخدمة احلجاج في غرفهم وتلبية  VIP بأثاث فندق
ــاي والقهوة  ــوب بجميع انواع الش طلباتهم واحتياجاتهم وخدمة الكوفي ش
ــة للرجال للضيافة  ــع االدوار وديوانية ملكي ــرات وغيرها في جمي واملكس
ــروبات  ــدمي جميع انواع العصائر واملش ــة والثقافية وتق ــدروس الديني وال
ــي الديوانيات،  ــاعة ف ــاخنة والباردة واآليس كرمي على مدار الـ ٢٤ س الس

وتوفير اشهى واطيب انواع الوجبات اليومية بنظام البوفيه املفتوح.
ــال االعمال  ــى مركز خدمة رج ــك اضافة ال ــدري ان كل ذل ــد د.الكن واك
«االنترنت ـ الطباعة ـ الفاكس» وخدمة تبديل العملة وخدمة التوكيل للهدي 
ــاج والعالج الطبيعي واحلالقة  ــر كروت االتصال الدولي وخدمة املس وتوفي
وتصفيف الشعر مجانا «للرجال» عالوة على خدمة املصبغة اثناء فترة اقامة 

احلجاج وخدمة سيارات الليموزين. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

مدير الحملة أكد أنها تعد من أفضل حمالت الحج الكويتية من حيث السعر وجودة الخدمات

داود الصديقي: نعمل كخلية نحل 
للوقوف على راحة الحجاج

د.محمد الكندري: ليس هناك أي تخّوف من ڤيروس إنفلونزا الخنازير
فحاله حال أي ڤيروس مثل اإلنفلونزا العادية التي تصيب اإلنسان

خالل اللقاء حتدث طبيب احلملة د.محمد 
عبداهللا الكندري عن استعدادات حملة مكة 
واملشـــعر احلرام هذا العام ملواجهة مرض 
انفلونزا اخلنازير، حيث قال: في كل عام وهللا 
احلمد نقوم بتوعية احلجاج قبل بدء موسم 
احلج باالمراض املختلفـــة وكيفية الوقاية 
منها، وبالنسبة ملرض انفلونزا اخلنازير فقد 
رتبنا امورنا ســـواء فيما يخص االنفلونزا 

أو غيرها.
 حيـــث يبدأ االمر بالتوعيـــة ومن الذي 
ميكن ان يحج أو ال يحج، فنحن نضع بعني 
االعتبار املرضى الذين لديهم مشاكل صحية 
سواء نقص املناعة أو كبار السن أو احلمى 
أو غيرها، فهي امـــور عامة ودائمة، وهناك 
ارشادات صحية واضحة في التعامل مع تلك 

االمور واالحتياط واجب.
وتابع د.الكندري قائال: وهللا احلمد ليس 
هناك أي تخوف من ڤيروس انفلونزا اخلنازير، 
فحاله حال أي ڤيروس مثل االنفلونزا العادية 
التي تصيب االنسان بشكل يومي، لكن البد ان 

نعطيهم الوعي الكامل واالجراءات االحترازية 
للتعامل مع هذا املرض، وهي امور كلها مجهزة 

من اآلن بفضل اهللا.
واحلملة لم تقصر بتزويد عيادات الرجال 
والنســـاء بكامل االجهزة الطبية بالتعاون 
مع بعثة احلج الكويتيـــة ووزارة الصحة 
وتوفير جميع االدوية االساسية واالسعافات 

االولية.
واذا كانت هناك حاالت تستدعي نقلها الى 
املستشفى فهناك ترتيب كامل مع االسعاف 
املوجـــود لنقل احلجاج الى املستشـــفيات 
اخلاصة التي اعلن د.وليـــد الكندري عنها 
كأفضل خدمة متميزة ميكن ان تقدم لضيوف 

الرحمن هذا العام.
ونحن نعلن من ناحيتنا جاهزية كل شيء 
للتعامل مـــع كل احلاالت بإذن اهللا بدءا من 
توفير وسائل التعقيم في كل مكان والكمامات 

وغيرها.

أثناء اللقاء حتدث مدير النقل «احلركة» 
داود الصديقي عن دوره في ســـير العمل 
حيث قال «مهمتي ال تقل عن مهمة أي إداري 
في احلملة، ونحن كلنـــا عبارة عن خلية 
نحل نعمل لهدف واحد وهو الوقوف على 
راحة ضيوف الرحمن واحملافظة على سمعة 

احلملة».
وبالنسبة الجراءاتنا فهي تبدأ بعد عودتنا 
من رحلة احلج مباشرة حيث يبدأ االستعداد 
للموسم املقبل من ناحية االجراءات االدارية 
وجتهيزات احلملة للعـــام القادم والعقود 
التي يوقعها مدير احلملة وغيرها من األمور 

األخرى.
وكل شـــخص يعمل في احلملة يشعر 
بأنه صاحب احلملة وليس د.وليد الكندري 
وحده ولذلك فالكل يتفانى في تقدمي كل ما 

هو جديد لتميز احلملة.

وبالنسبة للعام احلالي فقد وضعنا خطة 
احلملة من الناحية اإلدارية كاملة، وهللا احلمد 
كل من حج معنا في السنوات السابقة يرى 
مصداقيتنا في تنفيذ وعودنا وكيفية معاملة 
حجاجنا وتوفير كل ما يحتاجونه لتسهيل 
أداء املناسك منذ بداية اخلروج من الكويت 

وحتى العودة ثانية بفضل اهللا.
فمثال أفضل حملة تقطع املســـافة خالل 
النفـــرة من عرفة الـــى مزدلفة عادة تكون 
من ســـاعتني الى خمس ساعات ولكننا في 
العـــام املاضي – بفضـــل اهللا – وصلنا من 
بدايـــة التحرك من عرفة الى املزدلفة خالل 
ساعة واحدة، ونسأل اهللا ان يسهل أمورنا 
هذا العام ويكون الوقت أقل من ساعة هذا 
العام، وهـــذا كله دليل على حرص االخوة 
االداريني في احلملة للوقـــوف على راحة 

ضيوف الرحمن.

للمحافظة على سمعة حملة مكة والمشعر الحرام




