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العفاسي: سنطّبق التدخل المبكر لوقاية المسنين من اآلثار السلبية للشيخوخة
أكد خالل كلمة بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمسنين أن الكويت من الدول الرائدة عربيًا وإقليميًا في مجال رعاية المسنين

الفارسي: »العطاء« حريصة على تجسيد تضحيات المسنين
القناة تشارك في االحتفال باليوم العالمي للمسنين بالتعاون مع اللجنة العليا لتوعية المجتمع بدور هذه الفئة

الطبطبائي: الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه كبار السن وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم

)متين غوزال(د.محمد الطبطبائي متوسطا علي الثويني وأحمد الفارسي ومحمد العراك وعدداً من احلضور

بشرى شعبان
ادارة  اعتبر رئيس مجلس 
قناة »العطاء« احمد الفارس����ي 
ان ش����باب اليوم هم ش����يوخ 
الغد وتبقى الوصية احملمدية 
متالحق����ة ومتواصلة ببعضها 
البعض الى األبد في بر الوالدين 

وتوقير كبار السن.
الفارسي في تصريح  وقال 
افتتاح املعرض  أثناء  صحافي 
انه  الفوتوغرافي لكبار السن: 
تقديرا من قناة »العطاء« وشباب 
التطوعي����ة واجلمعية  اخلير 
ل����ذوي االحتياجات  الكويتية 
اخلاصة ملتابع����ة قضايا أمور 
املعاقني واللجنة العليا املنظمة 
نشارك في هذا املهرجان والذي 
نه����دف من خالل����ه الى توعية 
املجتم����ع واألبن����اء لالعتزاز 
بأجدادنا وآبائنا وتقديرا للعطاء 
الذي قدموه للبلد ووضع األسس 
التي مازلنا منشي عليها والذين 
أصبحوا كالشمعة التي أحرقت 
إلضاءة طريق األبناء، وتقديرا 
لهذا اجلهد والتعب والتضحية 
التي بذلوها م����ن أجل ضمان 
مجتمع صالح لألبناء وتسليط 
الضوء على تعديل قانون املسنني 
واعطائه����م حقوقه����م وتلبية 
مطالبهم واألهم من ذلك تصحيح 
النظرة اخلاطئة الش����ائعة بأن 
املسن هو عاجز ومقعد الى ان 
املسن هو ثمرة العطاء ويجب 
ان يبقى مرجعا نقتدي به وان 
شاء اهلل سيكون على مدار العام 
وبعد كل اجناز نحققه خلدمة 
هذه الشريحة وحتقيق مطالبها 
والذود عنها هو يوم يضاف الى 
هذا الي����وم الذي حتتفل به كل 

السماوية املقدسة عبر التاريخ 
واقتران اإلحسان الى الوالدين 
في القرآن الكرمي بأهم موضوع 
في خلد املسلم وهو عدم الش��رك 

باهلل تعالى.
أما مسؤول العالقات العامة 
في اللجنة املنظمة علي املال فبنينّ 
الت����ي تقدمها وزارة  اخلدمات 
الشؤون ممثلة في ادارة املسنني 
من خدمات لكبار السن السيما 
الرعاية املتنقلة واملوجودة في 
جميع احملافظات والتي تتكون 
من طبيب وممرضة باالضافة الى 
اخصائي عالج طبيعي واملرشد 
النفسي واالجتماعي والديني، 
وكان ذلك استجابة لدعوة األمير 
الراح����ل الش����يخ جابر األحمد 
عندما زار دار املس����نني ومتنى 
مني ايجاد خدمة لكبار  على القينّ
السن داخل منازلهم فكانت هذه 
اخلدمة التي نتمنى لها املزيد من 

التوسع واالزدهار.

عبر اعفائهم من الرسوم وتوفير 
العيادات الالزم����ة لهم وتأمني 
املناس����بة  الرعاي����ة الصحية 
ومنحه����م األولوية في العالج، 
وان تك����ون هناك ف����رق طبية 
متخصصة لكبار الس����ن وهي 
موجودة في الغرب ونحن أولى 
بها ألنها من وصايا الرسول ژ، 
الس����ن عدم  ومتنى على كبار 
التزام الصم����ت ونقل التاريخ 
الشفوي لألبناء واألحفاد ألنهم 

شيوخ الغد.
الثويني  بدوره تطرق علي 
الى اهمية تعديل قانون املسنني 
مبا يخدم هذه الشريحة ويعطيها 
حقها بعدما قدمت من خدمات 
للمجتمع والدولة، مشددا على 
أهمية البدء بالتعديل في تعريف 
املسن الذي أعطى انطباعا بأن 
املس����ن هو العاج����ز او املقعد 
واعتبر من بلغ سن ال� 65 عاما 

مسنا ولو كان بصحة جيدة.

وتوس����ع مس����ؤول اللجنة 
االعالمي����ة للجن����ة املنظم����ة 
للمهرجان محمد العراك في شرح 
مفهوم اإلسالم الشامل في حقوق 
االنسان مبينا انه يطرح حقوقا ال 
تعرفها القوانني الدولية املتقدمة 
من قبيل »احلقوق األخالقية« 
وهي بطبيعة احلال تشمل كل 
األعمار، ولن ندخل في تفاصيلها 
اال ان االس����الم مينح املس����نني 
حقوقا اضافية مبقتضى حاجتهم 
للرعاية األخالقية واالجتماعية 
كما يؤكد متام����ا � وإلى أقصى 
حد � عنص����ر الرعاية العائلية 
لهم، وهذا ما يبدو في نصوص 
قرآنية رائعة، وهذه النصوص 
تظهر مبا ال يحتاج الى توضيح 
مدى اهتمام اإلس�الم مبوضوع 
الوالدين وخصوصا عند بلوغهما 
مرحل����ة الكبر والش����يخوخة. 
التأكيد من خالل  ويبدو ه����ذا 
التوصي����ة بذل����ك ف����ي الكتب 

دول العالم، وخالل هذا املهرجان 
سيكون هناك العديد من األنشطة 
التي جتسد تضحيات املسنني 

واخلدمات التي قدموها.
هذا، وعلى صعيد آخر نظمت 
قناة »العطاء« واللجنة الدائمة 
املنظمة لالحتفال باليوم العاملي 
للمسنني ندوة »رؤية اإلسالم 
لكبار الس����ن« استعرض فيها 
عميد كلية الش����ريعة س����ابقا 
د.محمد الطبطبائي نظرة الشرع 
الى قضايا املس����نني، ش����ارحا 
األحاديث النبوية التي توصي 

بتوقير كبار السن.
ودعا د.الطبطبائي املسنني 
الى شغل أوقات فراغهم بالعبادة 
وتالوة القرآن والصالة، مبينا ان 
بعض الدول االسالمية مساجدها 
متتلئ صباحا بكبار السن الذين 

تفرغوا للعبادة.
وطال����ب الدول����ة بتحم����ل 
مس����ؤوليتها جتاه كبار السن 

الحساوي: مهرجانات
تسويقية وجوائز قيمة
في »تعاونية مشرف«

صرح عض����و مجلس ادارة 
تعاونية مشرف ورئيس جلنة 
املش����تريات والتسويق شمالن 
احلس����اوي بأن مهرجان البحر 
والصيف بالتعاون مع جمعية 
مشرف قدم افكارا حديثة شكال 
ومضمونا خ����الل الصيف من 
حيث حج����م وقيم����ة اجلوائز 
املقدمة ومنها سيارات مباركات 
فاخرة، وذلك من خالل التسوق 
في جمعية مش����رف التعاونية 
وبالتعاون مع ش����ركات عاملية 
ومنها شركة محمد عبدالرحمن 
البحر املتميزة بعروضها اخلاصة 
وجناحها في إبراز جودة السلع 
والتسويق بشكل أفضل، حيث 
حتقق جناح كبير في السحب 

االول على سيارة تاهو.
اليوم،  وأض����اف: موعدن����ا 
سيكون السحب الثاني للمهرجان 
على س����يارة فاخ����رة من نوع 
جاكوار في الساعة السابعة مساء 
داخل السوق املركزي وهي فرصة 
للتس����وق ودخول السحب من 
خالل مشترياتك بقيمة 5 دنانير. 
وأضاف أن مجلس االدارة يسعى 
من خالل هذه االنشطة التسويقية 
الى جانب معايير اجلودة والسعر 
ال����ى تزويد اجلمعي����ة بكل ما 
هو جديد في االس����واق احمللية 
والعاملية بأس����عار تنافس����ية، 
مؤكدا ان كل من سيتسوق في 
جمعية مشرف س����يجد هناك 
أكثر من 100 صنف تصل نسبة 
اخلصم فيها الى50% الى جانب 
العروض اخلاصة املستمرة خالل 
العام كعرض اخلضار والفواكه 
االسبوعي كما سيقدم مهرجان 
العط����ور والتجميل في تاريخ 
26 و10/27 خصوم����ات كبيرة 
ومفاج����آت للمتس����وقني على 
مستحضرات التجميل والعناية 
بالبشرة ومعظم املاركات العاملية 

وأطقم الهدايا واملناسبات.

اعلن رئيس جلنة املشتريات 
وعض���و مجل���س االدارة في 
جمعي���ة الرق���ة التعاوني���ة 
العام على مسابقة  واملشرف 
حفظ الق���رآن الكرمي بريكان 
العجمي اس���ماء الفائزين في 
مس���ابقة حفظ القرآن الكرمي 
الرقة  التي نظمته���ا جمعية 
التعاونية بالتعاون مع جمعية 
احياء التراث االسالمي حتت 
شعار »شافع مشفع« والبالغ 

عددهم 13 متسابقًا.
وقال العجمي خالل احتفال 
تكرمي الفائزين في مس���ابقة 
حف���ظ القرآن الك���رمي والتي 
اقامتها جمعية الرقة التعاونية 
بالتعاون م���ع جمعية احياء 
التراث االس���المي فرع الرقة 
صباح امس حتت شعار »شافع 
مشفع« في صالة افراح الرقة 
ان مسابقة القرآن الكرمي نظمت 

على 3 مستويات.
من جانبه اكد رئيس مجلس 
ادارة اجلمعي���ة عبداله���ادي 
احلويل���ة ان مس���ابقة حفظ 
القرآن الكرمي تقام الول مرة 
بهذا املستوى الكبير واملتميز 
والذي القى اقباال من اجلميع، 
حيث حملت ش���عار »شافع 
مش���فع«، الفتا ال���ى ان عدد 
املشاركني في املسابقة هذا العام 
فاق ال� 100 متسابق، االمر الذي 
يدل على االقبال املتزايد على 

هذه املسابقة التي من شأنها ان 
تخلق جيال واعيا حافظا ومتدبرا 

لكتاب املولى عز وجل.
ولفت احلويلة الى ان الهدف 
الرئيس���ي من هذه املس���ابقة 
االميانية هو احتساب االجر عند 
اهلل سبحانه وتعالى وحث فئة 
الش���باب على حفظ كتاب اهلل 
تعالى، ودعم هذه الفئة الفعالة 
ف���ي املجتمع، مؤكدا ان جمعية 
الرقة كانت ومازالت تساهم في 
دعم ورعاية مثل هذه املسابقات 
التي حتمل مضمونا  االميانية 
كبيرا من االلتزام بتعاليم الدين 
احلني���ف وتطبيقها على ارض 
الواقع لتؤث���ر ايجابا في حياة 
الشباب، مبينا في الوقت ذاته ان 
مسابقة القرآن الكرمي هي افضل 
ما تقدمه جمعية الرقة للمساهمني 

وابنائهم في املنطقة.
وكش���ف احلويلة ان هناك 
ثالث جلان حتكيم في املسابقة 
عملت على حتديد الفائزين في 
املستويات الثالثة، بشكل دقيق 
ومحكم، االمر الذي س���اهم في 
رفع وتيرة التنافس الش���ريف 
بني ابناء املنطقة الذين شاركوا 

في املسابقة.
وف���ي نهاي���ة االحتفال قدم 
ادارة جمعية  رئيس مجل���س 
الرق���ة التعاوني���ة عبدالهادي 
احلويلة وعضو املجلس البلدي 
الهدايا والدروع  العجمي  مانع 
التذكارية على الفائزين ال� 13 في 
املسابقة، وجمعية احياء التراث 
االس���المي � فرع الرقة وجلان 
التحكي���م باالضافة الى اللجان 

املنظمة.

شمالن احلساوي

د.محمد العفاسي ملقيا كلمته مبناسبة اليوم العاملي للمسنني

الحويلة: تعاونية الرقة حريصة
على تشجيع الناشئة على حفظ كتاب اهلل

كّرمت الفائزين بالمسابقة بالتعاون مع »إحياء التراث«

بريكان العجمي

تكرمي أحد الفائزين في املسابقة

عبدالهادي احلويلة

قال وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي امس ان احلقوق التي يكفلها الدستور الكويتي 
للمواطنني في حال الشيخوخة والعجز عن العمل متيز 

حضاري وتأكيد على اهتمام الكويت باالنسان.
وأكد العفاسي مبناس����بة احتفال الكويت باليوم 
العاملي للمس����نني الذي يوافق االول من اكتوبر على 
مكانة املس����نني ودعم الدولة لدوره����م في املجتمع، 
الفتا الى ان الكويت تعتبر من الدول املتقدمة عربيا 

واقليميا ودوليا في مجال رعاية املسنني.
وأضاف ان وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل 
تعمل وفق مس����ؤولياتها ومؤسساتها املختلفة على 
خدمة ورعاية وتأهيل املسنني من خالل تنفيذ برنامج 
الرعاية الشاملة والتوسع في نظم وأساليب اخلدمة 
س����واء بايواء من ال عائل له أو من عجزت أس����رهم 
عن تلبية احتياجاتهم وتقدمي اخلدمات املتخصصة 
وفقا لنظام الرعاية النهارية ونظام اخلدمة املتنقلة 

للمسنني.
ولفت الى دور الوزارة في نشر الوعي املجتمعي 
عن الش����يخوخة ومش����اكلها وكيفي����ة التعامل مع 
متغيراتها والسعي للتطوير الدائم للخدمات املقدمة 

لكبار السن.
وكش����ف عن عزم الوزارة تطبي����ق العمل بنظام 
التدخل املبكر للمسنني بهدف وقاية املسنني من اآلثار 
السلبية للشيخوخة وذلك وفقا ألحكام القوانني والنظم 
املعمول بها ومب����ا يتفق واملواثيق واالتفاقيات التي 
ترتب����ط فيها مع الدول واملنظمات العربية والدولية 

في هذا الشأن.
واضاف ان الوزارة أدرجت ضمن مشاريعها الواردة 
في برنامج عمل احلكوم����ة وفق االطار العام خلطة 
التنمية عددا من املشاريع التطويرية واالنشائية يتم 
من خاللها تنفيذ سياسات الرعاية والتنمية االجتماعية 

املتعلقة بخدمة ورعاية وتأهيل املسنني.
واوضح ان م����ن اهم هذه االهداف التي تس����عى 

لتأهيل ورعاية املس����نني دعم وتطوير آليات شبكة 
األمان االجتماعي لتصبح أكثر مرونة في االستجابة 
للتغي����رات االقتصادية واالجتماعية في ظل ظروف 
األزمة املالية العاملية والتغيرات التنموية الواسعة 

التي يقدم عليها املجتمع الكويتي.
واستعرض العفاسي بعض اخلدمات املتخصصة 
املقدمة للمس����نني مثل زيادة عدد الفرق القائمة على 
اخلدمة املنزلية املتنقلة وانشاء مراكز رعاية وتأهيل 
وتدريب متخصصة لكبار السن في جميع محافظات 
الدولة لتقدمي اخلدمات االجتماعية والنفسية والعالجية 
والتأهيلية واملهنية للمسنني تكسبهم مهارات جديدة 

وفق قدراتهم ورغباتهم.
ولفت الى اصدار الكويت القانون رقم )11( لسنة 
2007 بش����أن الرعاية االجتماعية للمسنني وانشاء 
اللجنة الوطنية لكبار السن والتي تضم حتت مظلتها 
كل املؤسس����ات والهيئات العاملة ف����ي مجال رعاية 
وخدمة وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة من املسنني 
بهدف تنسيق جهودها وتدعيم أهدافها لتقدم أفضل 
اخلدمات للرعيل األول من كبار السن من أبناء الكويت 

احلبيبة.
وثمن العفاس����ي جه����ود ودعم جمي����ع اجلهات 
واملؤسسات احلكومية واألهلية واخلاصة واخليرية 
لتنفيذ انش����طة االحتفال باليوم العاملي للمس����نني 
لس����نة 2010 مما كان له بالغ األثر في اعداد وتنفيذ 

االحتفال.
وتوجه بالش����كر ال����ى القي����ادة الكويتية ممثلة 
بصاحب السمو االمير وسمو ولي العهد سمو رئيس 
مجلس الوزراء لرعايتهم األبوية الكرمية لكبار السن 

ومساندتهم غير احملدودة.
وتستمر في الكويت انشطة االحتفال باليوم العاملي 
للمسنني، الذي خصصته منظمة األمم املتحدة ليكون 
يوما عامليا حتتفي به جميع دول العالم باملسنني محليا 

وعامليا، حتى ال�21 من الشهر اجلاري.


