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الرئيس جاسم اخلرافي خالل تسليمه التبرع ملدير إدارة رعاية املسنني علي حسن

محمد العمرالداعية عبدالرحمن عبداخلالق محمد القالف

مبرة ورثة المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي تبرعت بـ 63 ألف دينار لدعم المسنين
اكد رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي اهمية اس����تمرار 
التواصل بني ادارة رعاية املسنني ومبرة ورثة املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل ادارة 
رعاية املسنني ومد يد العون واملساعدة للعاملني فيها لتحقيق 
االهداف والطموحات املستقبلية جلميع املسنني وتهيئة الفرصة 
لهم لالنطالق والتميز بقدراتهم وجهودهم املتميزة في املجتمع 

في شتى املجاالت. 
جاء ذلك لدى تسلم مدير ادارة رعاية املسنني بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل علي حسن تبرعا بقيمة 63 الف دينار من 
مبرة ورثة املرحوم محمد عبداحملس����ن اخلرافي ميثل التبرع 
الذي تقدمه املبرة سنويا لدعم الفرق الفنية والطبية العاملة 
في قسم اخلدمة املتنقلة في محافظة العاصمة وبعض اقسام 

اخلدمة املنزلية املتنقلة للمسنني في احملافظات االخرى. 
واعرب اخلرافي عن اس����تعداد مبرة ورثة املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي للمساهمة في مساندة ودعم رسالة الدولة 
جتاه خدمة ورعاية وتأهيل املسنني باعتبارهم جيل الريادة 
في الكويت، مؤكدا ثقته الكبيرة في اجلهود املبذولة من قبل 
العاملني في ادارة رعاية املسنني بجميع مستوياتهم ومسمياتهم 
الوظيفية جتاه املسنني في شتى املجاالت، متمنيا ان يساهم 

التبرع في حتقيق االهداف العامة لالدارة، مؤكدا ان العمل بنظام 
اخلدمة املنزلية املتنقلة مشروع يستحق الدعم االجتماعي من 
جميع افراد ومؤسسات املجتمع املدني باعتباره من املشاريع 
الرائدة في تعزيز التواصل بني االجيال وتنمية وتأكيد قدرات 

كبار السن في املجتمع. 
وبدوره قال علي حس����ن ان ادارة رعاية املس����نني بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل حترص على تنفيذ سياسة الوزارة 
في مجال رعاية وخدمة وتأهيل ودمج املسنني وذلك من خالل 
تطبيق اساليب الرعاية املختلفة حلاالت املسنني الذين يثبت 
البحث االجتماعي والدراس����ة الش����املة احتياجهم للخدمات، 
ووفقا الختصاصات االدارة، واكد حسن اهمية الدور االساسي 
جلميع املؤسسات احلكومية واالهلية العاملة في خدمة ذوي 
االحتياجات اخلاصة باتباع افضل نظم وسبل الرعاية لكبار 
الس����ن والعمل على نش����ر الوعي االجتماعي لقضايا املسنني 
بهدف املساهمة في مساعدتهم  وتسهيل عملية اندماجهم في 

املجتمع. 
واش����ار الى ان دعم مبرة ورثة املرحوم محمد عبداحملسن 
اخلرافي يعتبر راف����دا من روافد العمل اخليري ألهم البرامج 
واالنش����طة التي تقدمها ادارة رعاية املس����نني للحاالت التي 

ترعاها، وللعديد من املش����اريع واخلطط املستقبلية لالدارة 
متمثلة في التوسع في العمل بنظام اخلدمة املنزلية املتنقلة 
ونظام الرعاية النهارية لكبار السن. واشاد باستمرار برنامج 
الشراكة االجتماعية ما بني مبرة ورثة املرحوم محمد عبداحملسن 
اخلرافي وادارة رعاية املس����نني بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل لعدة سنوات، معتبرا هذه الشراكة مثاال حيويا يؤكد 
اهمية دور مؤسسات املجتمع املدني في رعاية وخدمة وتأهيل 
ودمج املس����نني، ويج����ب ان يحتذى بها من قب����ل بقية افراد 
ومؤسسات املجتمع املدني واالستفادة من هذه التجربة الرائدة 
واتخاذ مثل هذه اخلطوة ألهميتها في توفير احلياة الكرمية 
لكبار الس����ن مما يؤكد اهمية تكامل الدور احلكومي مع الدور 
االجتماعي للقطاع االهلي واخليري واخلاص جتاه دعم قضايا 
كبار السن. وتقدم حسن بالش����كر والتقدير لرئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي وللقائمني على مبرة ورثة املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي على دعمهم لهذا العمل اخليري، مؤكدا ان 
ادارة رعاية املسنني بصدد اقامة العديد من البرامج واالنشطة 
التي تعمل على خدمة آبائنا وامهاتنا من كبار الس����ن والتي 
بدورها ستعمل على تقوية الروابط األسرية واالجتماعية بني 

جميع افراد املجتمع.

الخرافي: أهمية التواصل لتذليل الصعوبات وتحقيق األهداف والطموحات المستقبلية

»طريق اإليمان« تشكر صاحب السمو 
على مبادرته لتحمل نفقة عالج عبدالخالق

العمر: إقبال كبير وتجاوب مع دورات 
المرافئ الصيفية ستستمر حتى 30 الجاري

 ليلى الشافعي
رحب مدير ع����ام مبرة طريق 
االمي����ان محمد الق����الف بالعالمة 
عبدالرحمن عبداخلالق بعد عودته 
العالج. داعيا  امليمونة من رحلة 
اهلل العلي القدي����ر أن يدمي عليه 
نعمتي الصحة والعافية، وان يعود 
الى طالبه ومحبي����ه والى منبره 
وحلقاته العلمية والتي طاملا التف 
حولها طلبت����ه ينهلون من علمه 

ويتخلقون بأخالقه.
واضاف ان الداعية له جمهور 
كبير وله مكانة عظيمة في قلوب 
طالب����ه ومحبيه وقد ن����ذر وقته 
وجه����ده في س����بيل الدعوة وفي 

نشر العلم بني املسلمني.
وتوجه القالف بالشكر اجلزيل 
على املبادرة الطيبة والتي قام بها 
صاحب الس����مو األمير في حتمل 
نفقة ع����الج الداعية ف����ي اململكة 

على راحة اجلمهور.
وأوضح العم���ر ان دورات 
املراف���ئ الصيفي���ة لع������ام 
الثالث  2009 دخلت اسبوعها 
وستس���تم����ر انشطة املرافئ 

املتحدة، واضاف ان هذا االمر ليس 
بغريب على صاحب السمو األمير، 
فجهوده معروف����ة ويده بالعطاء 
ممدودة بحمد اهلل. واختتم القالف 
تصريحه بدعوة اجلميع للتعرف 

عل����ى الداعية عن قرب وااللتفاف 
حوله، فهو املربي الفاضل والعالمة 
والداعية املوفق سائال املولى عز 
وجل ان يبارك فيه وفي جهوده، 

وان ينفع اجلميع بعلمه.

صرح مدير ادارة الدراسات 
ب���وزارة االوقاف  االس���المية 
والشؤون االسالمية محمد العمر 
بأن دورات املرافئ الصيفية للعام 
احلالي في مراكز ودور القرآن 
الكرمي التابعة إلدارة الدراسات 
ب���وزارة االوقاف  االس���المية 
القت جتاوب���ا واقباال كبيرين 
من قبل جميع طبقات املجتمع 
الكويتي، مشيرا الى ان اجلميع 
اعربوا عن اعجابهم باملستوى 
العلمي املتميز للدورات، وكذلك 
اس���لوب التنظيم اجليد الذي 
وف���ر على جميع املش���تركني 
الكثير م���ن اجلهد والعناء من 
خالل توسيع رقعة االنتشار 
القرآن  اجلغرافي ملراكز ودور 
الكرمي ليصل عدده���ا الى اكثر 
من 70 مركزا ودارا في مختلف 
انح���اء الكويت تعمل جميعها 

الصيفي����ة حت���ى 30 يوليو 
اجلاري، مبينا ان جميع البرامج 
موضح���ة بالكامل على املوقع 
االلكترون���ي اخل���اص بإدارة 
www. الدراسات االسالمية وهو

.douralquran.com
وأشار العمر الى ان االسبوع 
الثالث من الدورات يتناول املرفأ 
االجتماع���ي والروحي والذي 
يساعد على تعلم فن ادارة املنزل 
االبناء  والتواصل االسري مع 
وادخ���ال الفرحة على قلوبهم 
واسعادهم وتفهم احتياجاتهم في 

مراحلهم العمرية املختلفة. 
وس���يحاضر في االسبوع 
الثال���ث نخبة من االس���اتذة 
املتخصصني من امثال د.صالح 
الغرين���ي  العل���ي وفاطم���ة 
املبارك ود.عبداللطيف  ونوال 

الصريخ.

مع انطالق األسبوع الثالث متضمنًا »المرفأ االجتماعي والروحي«الداعية نذر وقته وجهده في سبيل الدعوة إلى اهلل »تراث الجهراء« تسّير رحلتي 
عمرة في رمضان المبارك

ضمن البرامج واألنشطة املعدة لشهر رمضان املبارك اطلقت 
جمعية احياء التراث االسالمي � فرع اجلهراء � أول برامجها 
الفعلية التي ستنطلق مبشيئة اهلل في أوائل الشهر الفضيل، 
وذلك بتسيير رحلتي عمرة للمحتاجني من اجلاليات الوافدة 
في الكويت تنطلق على مرحلتني، وذلك على نفقة يوس���ف 

فريح احلربي للسنة الثانية على التوالي.
وأكد رئيس مركز الهداية لتوعية اجلاليات فهاد الظفيري 
ان رحلتي العمرة هما الثالثة والرابعة لهذا العام، وبهما يصل 
املركز الى الرحلة الثامنة عشرة في مسيرته، وستضمان 95 
معتمرا من مختلف اجلنسيات من اجلاليات املسلمة يؤدون 
من خاللهما مناس���ك العمرة في احلرم املكي وزي����ارة بيت 
اهلل احلرام واملدينة املنورة وذلك على مدى خمسة أيام لكل 

رحلة.
وأشار الظفيري الى ان الرحلة خصص لها برنامج امياني 
بإشراف املركز يشمل رعاية املعتمر من خالل توزيع املطويات 
واألش���رطة والكتيبات التي تسهل على املعتمر أداء املناسك 
بيسر وسهولة، مشيرا الى ان الرحلة سيرافقها طاقم إداري 
لتيسير السبل على املعتمرين وطاقم دعوي لشرح مناسك 

العمرة وإرشاد املعتمرين. 
واختتم الظفيري تصريحه الصحافي بشكره للمتبرع على 
تس���يير هذه الرحلة مع حتمل جميع التكاليف من الكويت 
وحتى العودة اليها سائلني اهلل ان يضع جهوده اخليرة في 

موازين حسناته يوم القيامة.


