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وارد لـ »األنباء«: إعادة إعمار باكستان تتطلب وقتاً طويالً وكلفة باهظة

لندن ـ عاصم علي

أشاد مدير مكتب الكوارث الطبيعية في الوكالة احلكومية األميركية للتنمية الدولية 
)يو أس آيد( مارك وارد في مقابلة خاصة مع »األنباء« في السفارة األميركية في لندن، 

بجهود الكويت واإلمارات وغيرها من الدول في فيضان باكستان الذي اعتبره أسوأ من 
كوارث السونامي عام 2004 وزلزالي هاييتي وكشمير عام 2009، جلهة تضرر 20 
مليون نسمة يقيمون في منطقة مساحتها تساوي مساحة إجنلترا. كما دعا وارد الذي 

تشارك وكالته وزارة اخلارجية األميركية في موازنتها للمساعدات اخلارجية، الدول 
العربية الى املساهمة بقوة في مؤمتر إلعادة اعمار املناطق املنكوبة، متوقعا أن تستغرق 

هذه املرحلة 5 سنوات على األقل. وفيما يلي نص املقابلة مع وارد في لندن:

كيف يتعامل مكتبكم مع الكوارث عموما؟
وكالتن����ا ه����ي ذراع املس����اعدة اخلارجية 
للحكوم����ة، ولديها مكاتب في أنحاء الش����رق 
األوس����ط، في مصر ولبنان واألردن وش����مال 
افريقيا. وضمن الوكالة، هناك مكتب الكوارث 
الطبيعي����ة الذي أديره، ومهمتن����ا اإلغاثة في 
الكوارث الطبيعية والبشرية، ولدينا مخازن 
في أنحاء العالم مملوءة باملس����اعدات في حال 
حصول أي كارثة. وأحد هذه املخازن في دبي 
حيث توقفت أخيرا في طريقي الى باكستان. 
وعندما حتصل كارثة كبيرة كفيضان باكستان، 
نرس����ل فريقا الى هذا البلد للعمل هناك طوال 
فترة اإلغاثة األولية. وكل كارثة لها 3 مراحل: 
اإلغاثة والتعافي وإعادة االعمار. إال أن فيضانات 
باكستان كانت واسعة النطاق في اجلنوب الى 
درجة أننا مازلنا في مرحلتي اإلغاثة والتعافي 
في آن ألنها منطقة منكوبة بحجم إجنلترا، نساعد 
العائالت ونحاول إبقاءه����م على قيد احلياة. 
في البداية، كان يلزمنا مروحيات، وخصصت 
احلكومة الباكس����تانية كثيرا من مروحياتها 
العسكرية لإلغاثة، وكذا فعلت الواليات املتحدة 
واإلمارات وحتى اجليش األفغاني. وفي مرحلة 
اإلغاثة، نعمل على املساعدة وتخصيص مأوى 
مؤقت للعائالت املتضررة، ثم نخصص وقتا 
كافيا لالهتمام بالش����ؤون الصحية، إذ عندما 
يكون هناك 20 مليون متضرر، وهو أكبر عدد 
رأيناه في كارثة، ستكون هناك مشكالت مثل 
األم����راض والكوليرا التي قد تبيد اآلالف. كان 
هناك عدد قليل من حاالت اإلصابة بالكوليرا، إال 

أنها ستبقى حتت السيطرة إن شاء اهلل.
وفي الشمال حيث بدأ كل شيء ونزلت املياه 
كالشالالت، هدأت األمور وبدأ الناس بالعودة، 
وانطلقت مرحل����ة التعافي. ذهبت الى منطقة 
متضررة في الش����مال حيث جفت املياه إال أن 
هناك أمياال من األراض����ي الزراعية املتضررة 
نتيج����ة الفياضانات، فلذا نوف����ر لهم البذور 
واألس����مدة وبعض مواد البناء األساسية مثل 
النوافذ واألبواب، والسيما أن منازلهم مبنية 

أساسا من الطني.

أما املرحلة الثالثة، فهي إعادة اإلعمار، وهي 
األطول واألكثر كلفة إذ علينا إعادة بناء الطرقات 
العالم واحلكومة  والسدود واملدارس. ينتظر 
الباكستانية تقوميا للبنكني الدولي واآلسيوي 
إلبالغنا مبا يجب القيام به وما األولويات للمدى 
الطويل، حتديدا أي جس����ور وطرقات وسدود 
وم����دارس يجب إصالحها أو إعادة بنائها وكم 
يكلف ذلك. ومن ثم ستدعو احلكومة الباكستانية 
املجتمع الدولي الى اجتماع في إسالم اباد بعد 
حوالي ش����هر للحصول على تعهدات بالتبرع 
إلعادة االعمار. وعملية االعمار ستستغرق وقتا 
طوي����ال. فمثال، مازالت الواليات املتحدة تبني 

مدارس دمرها زلزال كشمير عام 2005.
كم ستكلف عملية إعادة اإلعمار تقريبا؟

أمتنى ل����و كنت أعلم، لك����ن علينا انتظار 
التقومي م����ن البنكني الدولي واآلس����يوي، ثم 
س����يكون على احلكومة الباكستانية املوافقة 
عليها، لتكون خطتها ه����ي. كل ما أعرفه أنها 
ستكون باملليارات، وس����نحتاج بالتأكيد الى 
املساعدة من دول الشرق األوسط مثل الكويت 
التي ش����اركت بقوة في عملي����ات اإلغاثة عبر 
املساعدات، وكذلك اإلمارات، ودول بنك التنمية 
اإلسالمي ومؤسسات كثيرة ألنها ستكون فاتورة 
باهظة. وعلى حكومة باكستان تسديد حصتها، 
إذ ال ميكنها االعتماد فقط على املجتمع الدولي. 
لكنني أعلم أن دوال كثيرة وخصوصا في اخلليج 
العرب����ي مثل الكويت، قدم����ت تعهدات كبيرة 

مشكورة للمساعدة.
كنت في باكستان بعد زلزال كشمير عام 2005، 
ث��م في الفيضان األخير، كيف تطور الرد العربي 
على االغاثة؟ سمعنا وزير خارجية باكستان شاه 
محمود قريش��ي يش��يد مثال بالكويت بأنها من 

أوليات الدول التي هبت لنجدة بالده.
أعتقد أن رد اجلميع ف����ي الفيضانات كان 
بطيئا في البداية...ألن الفيضانات لم حتصل 
دفعة واحدة مثل الزل����زال ليصل نبأ الكارثة 
الى العالم، وخصوصا أن الفيضانات حتصل 
خالل موسم املطر في باكس����تان، ولذا اعتبر 
العالم أن هذا األمر يحصل عادة وليس كارثة. 

لكن تبني الحق����ا أن أكبر ثالثة أنهار في البلد 
تفيض معا، وهذا لم يحصل منذ 90 عاما، وأن 
الفيضانات متواصلة دون انقطاع. عندما الحظ 
العالم حجم الكارثة، بدأت باكستان باحلصول 
على الدعم، وأطلقت األمم املتحدة نداء لالغاثة. 
وأعتقد أن مرحلة االغاثة والتعافي في وضع 
جيد بسبب املشاركة الواسعة مثال مساعدات 
الكويت وارسال االمارات مروحيات كانت مفيدة 
جدا خ����الل املرحلة األولية لنق����ل الغذاء جوا 
للمنكوبني. املناطق املنكوبة حتتاج الى جهود 
مستدامة خالل عملية اعادة االعمار، وسينظر 
الى كل الدول اخلليجية والشرق أوسطية وبقية 
دول العالم للمساعدة. لكن لدينا مصلحة في 
النظر في كيفية صرف املال واحملاسبة في هذا 
الشأن واتباع الشفافية لنعرف كيفية االنفاق. 
لذلك نتمنى أن تقدم لنا حكومة باكستان تقريرا 
في مؤمتر الشهر املقبل لتوضيح كيفية تنسيق 
صرف املساعدات من الكويت ومن اخلليج ومن 
الغرب ومن اليابان، ومن سيقرر أين ستنفق. 
وأعلم أن الدول العربية تنظر الى هذا األمر اآلن 

لتضمن االستخدام الفاعل لتبرعاتها.

ذك��رت آنفا أن مرحل��ة اع��ادة االعمار بعد 
زلزال عام 2005 في كش��مير مازالت مستمرة، 
هل لديك تصور كم ستستغرق هذه العملية بعد 

الفيضانات األخيرة؟
أقول إنها ستس���تغرق فت���رة أطول. إن 
الفيضانات غطت ربع مساحة باكستان، وهو بلد 
كبير أصال. الزلزال حصل في منطقة صغيرة 
جغرافيا. وأتوقع أن تستمر عملية اعادة االعمار 
5 س���نوات على األقل. ما زلن���ا ننهي بعض 
العمل الذي بدأناه في أتش���ه بعد السونامي 
عام 2004، وأعتقد أن علينا أن نخصص وقتا 
كافيا العادة البناء في ش���كل أفضل مما كان 
قائما لتتحمل األبنية كوارث مماثلة أو أقوى... 
أحد األمور التي يتعجب فيها الناس في كارثة 
الفيضانات وقبلها الس���ونامي هي »ملاذا جنا 
املسجد وحده؟«. يقول البعض إن اهلل يتكفل 
بحمايته، وقد يكون هذا صحيحا. لكن أيضا 
أعتقد أن تصميمه وكونه مفتوحا للخارج أكثر 
من غيره من األبنية، يس���هل للمياه الدخول 
اليه واخلروج منه. علينا أن ننتهج املقاربة 

ذاتها فيما نعيد البناء.

تعيش باكس��تان اضطرابا أمنيا حاليا نتيجة 
نش��اط حركة »طالبان« الباكس��تانية واملقاتلني 
األجان��ب الناش��طني معه��ا. كم��ا أص��در أمين 
الظواهري نائب زعيم »القاعدة« تسجيال يحض 
في��ه على االهتمام باالغاث��ة. هل أثر هذا الوضع 

في عملكم؟
حتى اآلن لم يؤثر. وسمعنا مثل هذه الرسالة 
بعد الزلزال. نع����ي بأن بعض هذه اجلماعات 
ناشطة هناك، لكن لم يحصل معنا أي مشكلة. 
وسمعت بالدعوة الى تشكيل صندوق للمسلمني 
في العالم للمشاركة في االغاثة، ولكن برأيي 
باكستان ال حتتاج الى ذلك ألن لديها مجتمعا 
مدنيا قويا ومنظمات غي����ر حكومية ميكنها 
الذهاب الى مناطق ال ميكنني أنا مثال الوصول 

اليها ألسباب أمنية. 
مرت على باكس��تان ك��وارث طبيعية عديدة 
خ��الل العق��ود املاضية، ه��ل تدرس��ون تنمية 

قدراتهم احمللية ملواجهتها؟
قطعا، ولهذا أق����ول إن أحد األبطال وكالة 

ادارة الكوارث الطبيعية الباكستانية. 
هل حتتاج الى تعزيز قدراتها؟ 

نعم. وآمل أن تأخذ عملية اعادة االعمار في 
االعتبار بناء قدرات الوكالة حتى تكون أقوى 

املرة املقبلة عند وقوع كارثة.
هل هناك دوافع سياس��ية وراء مساعداتكم؟ 
وكي��ف يتخذ القرار بارس��الكم للعم��ل في بلد 

منكوب؟
أوال، يتخذ القرار في البلد املعني، ويرسل 
السفير األميركي فيه، وبالتشاور مع احلكومة 
احمللية، ما نسميه »اعالن كارثة« وأنا بصفتي 
مدير مكتب الكوارث نرسل سريعا في املرحلة 
األولى مساعدات قليلة بقيمة 50 ألف دوالر، ثم 
نرسل فريقا الجراء مسح على األرض ملعرفة 
مستوى الكارثة، واجراء اتصاالت باحلكومة 
هناك لتنس����يق املس����اعدات املالية والعينية 
والبشرية. لدينا مثال مخزن مليء باملساعدات 
مثل القوارب واحملركات الكهربائية الكبرى في 
دبي، خصصناه للكوارث في آس����يا. وعندما 
حصل الفيضان في باكستان، أفرغنا املخزن من 

محتوياته وأرسلناها كلها الى باكستان من اليوم 
األول... قدمنا كل ما طلبه منا فريقنا، والواليات 
املتحدة هي أكبر متبرع اآلن، بعدما قدمت حوالي 

400 مليون دوالر ترتفع يوميا.
م��اذا تقول للكويت وال��دول العربية األخرى 

قبل املؤمتر املقبل؟
أعتقد أن الرسالة بسيطة، وهي أن كل دول 
العالم التي ميكنها املس����اهمة يجب أن تطرح 
أس����ئلة صعبة اآلن: ما هي اخلطة؟ ويجب أن 
يسألوا حكومة باكس����تان، كيف ستتصرفني 
باملساعدات؟ هل لديك طريقة شفافة في االنفاق 
البالغنا أين أنفقت األموال وضمان تنسيق جيد 
في هذا املجال؟ أقول لها اطرحي أسئلة صعبة 
ألن املؤمتر يطلب استثمارات كبيرة. أنا متأكد 
من أن لدى احلكومة خطة جيدة للشفافية املالية 
اآلن ألنه����م يعلمون أنها مفتاح مؤمتر ناجح. 
وإذا كان جواب األسئلة هذه نعم، فأمتنى أن 
يأتي العالم الى اسالم أباد في نوفمبر مبوقف 
يتس����م بالكرم ألنني أعلم بأن فاتورة االعمار 

ستكون باهظة.
ف��ي خص��وص أفغانس��تان، يق��ول خبراء 
أميركيون إن وكالتكم تعمل بالتنسيق مع القوات 
األميركي��ة »في معرك��ة العق��ول والقلوب« في 
اطار املواجهة مع حرك��ة »طالبان«، فإذا حصلت 
عملية في هلمند مثال تدخل ش��احناتكم محملة 

باملساعدات. هل حقا تلعبون هذا الدور؟
أنا عش����ت في أفغانستان س����نتني. وفي 
أفغانس����تان، نع����م، »يو أس آي����د« جزء من 
استراتيجية مكافحة التمرد، وليس هناك أدنى 
ش����ك في ذلك. وهكذا، هناك تخطيط مدني � 
عس����كري لكيفية العمل ف����ي هلمند وقندهار 
ومناطق أخرى من أفغانس����تان. هل يس����هل 
ذلك عملنا؟ كال، من الصعب توفير املساعدات 
التنموي����ة في وضع أمني رهي����ب ألن القتال 
متواصل والظروف هي األس����وأ لعملنا. لكن 
ليس أمامنا خيار ثان. ميكنك طرد »طالبان« 
بالسالح اآلن، لكن إذا لم تفعل شيئا يغير حياة 
الناس الذين يقدمون له����م )مقاتلو طالبان( 

املالذ، فاألمور ستعود الى نصابها.

مدير مكتب اإلغاثة األميركي أشاد بدور الكويت واإلمارات في اإلغاثة وطالب بمشاركة واسعة في مؤتمر إلعادة إعمار المنطقة المتضررة

مدير مكتب الكوارث الطبيعية )يو اس ايد( مارك وارد

مكتب اإلغاثة األميركي يشرف على عمليات إغاثة في باكستان

طالل السلطان

خدمات v vip على رحالت احلملة

شعار حملة »البيت العتيق«

فيضانات باكستان أسوأ من تسـونامي وزلزالي هاييتي وكشمير.. وبقاء المساجد سالمة أمر »مثير للعجب«
»يو اس آيد« جزء من إسـتراتيجية مكافحة التمرد في أفغانستان: وهناك تخطيط لكيفية العمل في هلمند وقندهار

المسلم: »الكهرباء« تعمل على تالفي المشاكل 
التقنية من خالل التنسيق مع المكاتب الهندسية

»المحاسبة« اختتم برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل 
حول الرقابة على المشاريع وأدلة اإلثبات

دارين العلي
عقدت وزارة الكهرباء واملاء ظهر امس اجتماعا مع 
احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية برئاسة 
الوكيل املس���اعد لش���بكات التوزيع صالح املسلم 
ملناقشة مرحلة التصميم والعزل احلراري اضافة 
الى مناقشة تطبيق القرار الوزاري رقم 9 لعام 2010 

واخلاص بقواعد الطاقة وتبعية توفيرها.
اضاف���ة الى القرار رقم 5 لع���ام 2010 واخلاص 
بتطبيق نظام جهاز حتسني معامل القدرة ملخططات 
الكهرباء. وقال املسلم ان الوزارة حتاول تالفي مشاكل 
املكاتب الهندسية عن طريق التنسيق الدوري مع 
وزارة األش���غال ووجود آلية متبعة حلل املشاكل 
التقنية خالل املرحلة املقبلة من اآلن وحتى بداية 
أبريل 2011، داعيا ممثلي املكاتب الهندسية الى تقدمي 
خطة متكاملة يتم تسليمها للوزارة حتى يتم تالفي 
املشاكل احملتملة احلدوث. وأضاف املسلم ان السكن 

اخلاص مشكلته تتبلور في عدم وجود محوالت.
وعن تأخر معامالت املكاتب في الوزارة بسبب 
الروت���ني وعدم توقيعها من قبل مس���ؤولي وزارة 
الكهرباء أكد املسلم ان السبب األساسي يرجع للمكاتب 
في عدم تق���دمي املعامالت كاملة او بطريقة مهنية، 
مما يعرضها للتعطيل، وانه جار في الفترة املقبلة 
تالشي هذه النقاط السلبية، مضيفا انه جار العمل 
على عملية الربط االلكتروني لتسهيل التعامل مع 
املكاتب وذلك فور انتهاء البلدية سيتم تفعيله من 

قبل الوزارة.
ومن جانب���ه، قال الوكيل املس���اعد للتخطيط 
والتدريب د.مش���عان العتيبي ان هناك طلبا على 
الكهرباء بشكل مستمر نتيجة النمو الكبير في ساحة 
الرقعة السكنية، بخصوص املناطق اجلديدة مثل 
اخليران وصب���اح األحمد، والتي تعد من أولويات 

الوزارة.

اختت���م ديوان احملاس���بة 
برنامجا تدريبيا بعنوان »مهارات 
جمع أدلة االثبات والتدقيق على 
اجهزة التدقيق الداخلي والرقابة 
الداخلية«، وورشة عمل بعنوان 
»الرقابة املتكاملة على املشاريع 
االنشائية«، ويأتي ذلك ضمن 
التدريبية لعام  اطار اخلط���ة 

.2011/2010
البرنامج االول  اس���تهدف 
تنمية مهارات املش���اركني في 
فح���ص وتقييم وجم���ع ادلة 
االثب���ات ع���ن ادارات وأجهزة 
الداخل���ي باجلهات  التدقي���ق 
اخلاضعة لرقابة الديوان، ونظم 
الرقابة الداخلية املتبعة في هذه 

اجلهات.
ومت الق���اء الض���وء عل���ى 

أساسيات التدقيق الداخلي ونظم 
الرقابة الداخلية وأهدافها، التي 
تتلخص في مراقبة تنفيذ وتقييم 
اخلطط، ومراقبة التزام العاملني 
باتباع التعليمات والسياسات 
املوضوعة، باالضافة الى التأكد 
من صحة البيانات احملاسبية 
واحملافظة على اصول املنشأة 

وأموالها.
البرنام���ج  واس���تعرض 
التدقيق  مس���تويات اجه���زة 
الداخل���ي في ض���وء املعايير 
الدولي���ة، كم���ا أوضح مفهوم 
املراجعة الذي يتمثل في فحص 
املستندات واحلسابات اخلاصة 
باملنش���أة للتأكد م���ن حقيقة 
مركزها املالي ومدى مطابقتها 
مع املعايير املوضوعة. أما ورشة 
العم���ل والتي حمل���ت عنوان 
»الرقابة املتكاملة على املشاريع 
االنشائية« فقد استهدفت تدريب 
املش���اركني على إجراء تدقيق 
رقاب���ة الحقة على املش���اريع 
االنش���ائية، وإكس���ابهم قدرة 
على فهم مس���تندات املشروع 
وقراءتها بشكل يكفل احلكم على 
سالمة االجراءات، مما يساعد 
على ضبط مس���ار املش���روع 
حسب مخطط االستراتيجيات 
بأداء أعمالهم  وإلزام املوظفني 
وفق االنظمة واللوائح ومعرفة 

وقياس النتائج مبقارنة املخطط 
واالهداف.

وأولت الورشة اهتماما كبيرا 
الش���املة  املراجعة  مبوضوع 
ملراحل املشروع وأهم البيانات 
املطلوب التدقيق عليها، باالضافة 
الى التدريب العملي على حاالت 
عملية واقعية من خالل تشكيل 
فرق عمل، وكذلك بينت أنواع 
الوقائية  الرقابة  الرقابة مثل: 
الى استش���عار  التي ته���دف 
اخلطر قب���ل وقوعه ومحاولة 
منع���ه، والرقابة التصحيحية 
التي تصحح اخللل واالخطاء 
بعد حدوثها وحتليل ودراسة 
االسباب ووضع احللول.وركزت 
الورشة في محتواها على مراحل 
الرقابة على املش���اريع والتي 
تبدأ مبرحلة الرقابة املس���بقة 
التي تتميز مبراجعة االجراءات 
الناحي���ة  واملس���تندات م���ن 
القانونية والفني���ة واملالية، 
تليها مرحلة الرقابة الالحقة في 
متابعة العقود ورصد املالحظات 
على تنفيذها ثم كتابة التقارير 
الرقابية على أداء اجلهات في 
هذه املشاريع، تعقبها مرحلة 
الت���ي تركز على  االداء  رقابة 
حتقيق اجل���دوى االقتصادية 
والكف���اءة أثن���اء وبعد تنفيذ 

املشاريع.

 VVIP السلطان: »البيت العتيق« لخدمات الحج والعمرة
ملتزمة بخدمة ضيوف الرحمن وفق الكتاب والسّنة

العتيق«  ج���ددت »البي���ت 
املتخصصة في مجال اخلدمات 
 )VVIP( اخلاصة باحلج والعمرة
التزامها بتقدمي خدمات مميزة 
سنويا بهدف توفير أفضل سبل 
الرحمن من  الراحة لضي���وف 
آلية  ابتداء من  املتعاملني معها 
التسجيل حتى عودة ضيوف بيت 
اهلل احلرام إلى أرض الوطن مبا 

يتماشى مع الكتاب والسنة.
وكش���ف مستش���ار مجلس 
اإلدارة لشؤون تطوير املشاريع 
في البيت العتيق طالل سلطان 
الس���لطان ع���ن أن التميز في 
اخلدمات وانتقاء األفضل منها 
دون النظ���ر للتكالي���ف املادية 
التي قد تترت���ب على مثل هذه 
النوعي���ة من اخلدم���ات إحدى 
س���مات التميز التي تتمتع بها 
حملة البي���ت العتيق عن باقي 
العاملة في  احلمالت األخ���رى 
الكويتي واألس���واق  الس���وق 
اخلليجية، مما جعل من حملة 
البيت العتي���ق بعد فضل اهلل 
علين���ا محط أنظار اجلميع من 
الشركات واحلمالت واجلمهور 
من جهة، والقدرة على التوفيق 
التميز وااللتزام والتمسك  بني 
بكتاب اهلل وسنة نبينا ژ بعيدا 
عن الربحي���ة املطلقة من جهة 

أخرى.
وأوضح السلطان أن »البيت 
العتي���ق« تتمتع بدعم فني من 
مجموعة الراية للمشاريع والتي 
تعتبر الذراع املساندة لها على 
املستوى االستشاري ومستوى 
التطوير وذلك المتالكها عددا من 
اخلبرات والشركات الزميلة التي 
تعمل على تقدمي اخلدمات التي 

حتتاج إليها احلملة فيما يتعلق 
الفني  مبجال اإلع���الن والدعم 
واحللول اإللكترونية بالتعاون 
مع فيجن غروب والعالقات العامة 
والتصاميم بالتعاون مع كرييتف 
كورب واألغذي���ة بالتعاون مع 
الراية للمش���اريع للتجهيزات 
الغذائي���ة والطبية مع عدد من 
األطباء املرموق���ني في الكويت 
واململك���ة العربية الس���عودية 
والتأمني بالتعاون مع الشركة 
األولى للتأمني التكافلي. وحرصا 
التعاون ودعم  من اإلدارة على 
املنتج الوطني فهذا العام بادرة 
البيت العتيق بالتعاون مع جهة 
أهلي���ة مرخصة من قبل وزارة 
الشؤون في الكويت لتوفير بعض 
الهدايا للحجاج واملالبس اخلاصة 
بطاقم الضيافة في البيت العتيق 
يقوم على تصميمه وتنفيذه عدد 
من مرضى السرطان واملعاقات 
واملسنات الكويتيات وهذا تقديرا 
من���ا لهذه الفئة ف���ي مجتمعنا 

ودعمهم قدر املستطاع سائلني 
املولى عز وجل لهم الشفاء ولنا 

ولهم األجر العظيم. 
وعل���ى مس���توى اخلدمات 
الغذائي���ة، أك���د الس���لطان أن 
انتقاء  اإلدارة حت���رص عل���ى 
أفضل الشركات املزودة للخدمات 
الغذائي���ة في اململك���ة العربية 
الس���عودية وذلك بالتعاون مع 
الراي���ة للتجهيزات الغذائية ملا 
تتمتع به من خبرة والنجاح الذي 
حققناه معهم في رحالت احلج 
املاضية بتوفير تشكيلة كبيرة 
من أجود أنواع املأكوالت تلبية 
الحتياجات احلج���اج ونوعية 
األكل الت���ي يرغبون فيها خالل 
فت���رة اإلقامة ف���ي مخيم عرفة 
ومزدلفة وعل���ى منت احلافالت 
وهذا يعادل 70% من احتياجاتنا 
في اململكة العربية السعودية، 
ال� 30% املتبقية  أما بخصوص 
فنقوم على شرائها وشحنها من 
شركات أخرى في فرنسا وماليزيا 

املتح���دة والواليات  واململك���ة 
املتحدة واحلاصلة على شهادة 
 HDC Global االمتياز حالل من قبل
من الشاي والقهوة واحللويات 

واملكسرات والفاكهة املجففة. 
وعن اخلدم���ات الطبية أفاد 
التنفيذي للش���ركة  الرئي���س 
الدولية للخدمات الطبية ورئيس 
الفريق الطبي في البيت العتيق 
د.خالد الكندري بأن احلملة تتمتع 
بخدمات ومميزات غير مسبوقة 
على مستوى االستعدادات الطبية 
حيث تتبع البيت العتيق إجراءات 
احترازية قبل السفر وأثناء تأدية 
املناسك وبعد الرحلة حرصا من 
احلملة والقائم���ني عليها على 
س���المة ضيوف الرحمن، ففي 
العتيق نب���دأ بالتعرف  البيت 
على احلاج من خالل االستمارة 
الطبية التي ميلؤها كل حاج عند 
التس���جيل وبعدها تتم عملية 
التواصل معهم والتعرف على 
حالة كل حاج على حدة وبسرية 

تامة قبل السفر بغرض الترتيب 
لتوفير م���ا يحتاجه احلاج من 
املراقبة  األدوي���ة ناهيك ع���ن 
املستمرة من قبل الفريق الطبي 
املرافق طوال فترة الرحلة وتوافر 
العالجات واملضادات في صيدلية 
احلملة، إضافة إلى ذلك فإن جميع 
احلجاج يتمتعون بتأمني صحي 
العالج  يغطي جميع مصاريف 
في أي من املستشفيات اخلاصة 
في اململكة العربية الس���عودية 
ولغاية 1.000.000 دوالر ضمن 
 Platinum وثيقة البيت العتيق
Plus التكافلية املتوافقة مع أحكام 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية وهذه 
بحد ذاتها ميزة يتمتع بها رواد 

حملة البيت العتيق. 
من جهته أفاد مساعد السلطان 
بأن اخلصوصية التي يتمتع بها 
حجاج حملتنا هي أحد أسرار 
جناح البيت العتيق خصوصا 
قبل 3 أعوام عندما حتولنا إلى 
العمل مبفهوم املنظومة املتكاملة. 
»إننا نحرص كل احلرص على 
العتيق  البي����ت  منح حج����اج 
التميز في مخي����م عرفة حيث 
التامة واخلدمات  اخلصوصية 
ذات فئة اخلم����س جنوم حتى 
يش����عر احلاج باالطمئنان في 
تلك الفترة ويتفرغ تفرغا تاما 
للدعاء والصالة وقراءة القرآن 
أما  وعدم االنشغال بغير ذلك. 
بخصوص منى ومزدلفة فحرصنا 
العامة  على أن نعيش األجواء 
مع محافظتنا على خصوصية 
احلملة عالوة على استضافتنا 
الدعاة وكب����ار أهل  ملش����اهير 

العلم«.
بخص����وص جدي����د احلملة 
اكتف����ى رئيس مجل����س إدارة 
»البيت العتيق« الش����يخ خالد 
السلطان بالقول إن اإلدارة في كل 
عام حترص على إضافة عدد من 
اخلدمات اجلديدة وغير املسبوقة 
التي يحتاج إليها احلاج خصوصا 
في األوقات التي يكون بعيدا عن 
مكان اإلقامة )الفندق(، وهذا العام 
إن شاء اهلل سيكون هناك نقلة 
نوعية من حيث اخلدمات املقدمة 
الكرام على مستوى  حلجاجنا 
احلمالت والش����ركات احمللية 
واإلقليمية األخرى حتى نحقق 
أحد أهدافنا وهي أن جنعل من 
رحلة احلج ذكرى خالدة في ذهن 

رواد حملة البيت العتيق.
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