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التسوق اإللكتروني  ...البائع مجهول والمشتري ملهوف والبضاعة مغشوشة
بغداد ـ متابعة

تعت�بر املواق��ع الإلكرتوني��ة التجاري��ة و�شب��كات
التوا�ص��ل االجتماعي الي��وم �سوق ًا افرتا�ضي�� ًا ل�سلع
متنوعة لراغبي البيع وال�رشاء من خالل احلا�سوب �أو
التطبيقات على الهوات��ف النقالة التي تنت�رش ب�شكل
كبري بني �أف��راد املجتمع باختالف �أعمارهم ،ل�رشاء
منتج��ات ب�أ�سع��ار �أقل م��ن املح��ال التجارية ويف
بع�ض الأحيان تتوفر ل��دى تلك املواقع الإلكرتونية
والأ�س��واق االفرتا�ضي��ة منتج��ات ي�صع��ب احل�صول
عليه��ا من املح��ال التجارية املحلي��ة ،مزايا كثرية
يح�ص��ل عليها الفرد من تل��ك الأ�س��واق الإلكرتونية
و�سلع ت�صل �إىل الزبائن يف �أماكنهم.
تلك املمي��زات والفوائد التي يح�صل عليها الفرد من
الأ�سواق الإلكرتونية يقابلها عدد من املخاطر خالل
عملية ال�رشاء ،ومنها عدم تطابق املميزات اخلا�صة
بال�سلع��ة املدونة يف املواق��ع التجارية �أو �صالحية
ال�سلع��ة �أو الرتوي��ج لب�ضائ��ع مقلدة وع��دم االلتزام
مبوع��د الت�سليم الت��ي �أقرها واطلع عليه��ا امل�شرتي

بعناية.
حت��دث البع�ض ع��ن جتربتهم بالت�س��وق الإلكرتوين،
وم�س�ؤولني ومتخ�ص�صني للتع��رف اىل �سبل الوقاية
م��ن عمليات الن�صب واالحتيال التجاري الإلكرتوين
ب�سبب ا�ستخدام تل��ك الأ�سواق �سواء من خالل مواقع
جتارية �إلكرتونية �أو �شب��كات التوا�صل االجتماعي،
وط��رق التق��دم ب�شك��وى �أو ب�لاغ ج��راء التعر���ض
لعمليات ن�ص��ب �أو احتيال جتاري �إلكرتوين �أو حتى
الإخالل بتعهدات تقوم بها مواقع �إلكرتونية حملية
�أو دولية.
اعت��اد خال��د بخي��ب موظ��ف ،ال�تردد عل��ى مواق��ع
الت�سوق الإلكرتوين ملتابع��ة العرو�ض التي تقدمها،
وقال :نحن يف زمن ال�رسعة ،وقد اعتدت ت�صفح هذه
املواق��ع للنظر يف كل جدي��د ،ويف احلقيقة جتربتي
معه��ا مل تك��ن �سلبي��ة ،فق��د ا�شرتي��ت منه��ا �ساع��ة
لنف�س��ي ،و�أخرى لزوجت��ي ،وكان املوقع �صادق ًا يف
�إي�ص��ال ال�سلعة يف موعدها املح��دد وباملوا�صفات

املعرو�ض��ة وبال�سع��ر املعل��ن عن��ه ،رمب��ا ال تك��ون
ال�سل��ع الت��ي يتم الإعالن عنها يف ه��ذه املواقع هي
الأح��دث فيم��ا ين��زل �إىل الأ�سواق ،لكن ه��ذه م�س�ألة
عر�ض وطلب ،وال�سلع تك��ون معرو�ضة مبوا�صفاتها
ولك حرية ال��شراء فال �أحد يجربك على اقتناء �سلعة
�أو �رشائه��ا ف�أن��ت الذي تختار و�أن��ت الذي تدقق يف
املوا�صف��ات وتدف��ع الثمن ،وم�س�ؤولي��ة البائع عنها
ترتك��ز يف �أال يخالف املوا�صف��ات التي عر�ضها يف
الإعالن فال �أدري ما امل�شكلة هنا.
مماطلة يف املواعيد
وقال��ت �سن��اء اله��ادي  -معلم��ة � -إنه��ا اعت��ادت
وزميالته��ا الرتدد عل��ى هذه املواقع لل��شراء منها،
ولكن كونها يف منطقة نائية ف�إن هناك مماطلة يف
مواعيد الت�سليم ،و�أحيان ًا ال ت�أتي ال�سلع باملوا�صفات
املعرو�ض��ة ،ويتعذر �إرجاعها كون معظم هذه ال�سلع
بال �ضمان.
ل��و توف��ر الوق��ت ال��كايف للإن�س��ان يك��ون ال��شراء
من املح��ال التجاري��ة التقليدي��ة �أف�ض��ل بكثري من
اال�ستعج��ال وال��شراء من هذه املواق��ع الإلكرتونية،
لكن نظراً لزحمة العمل وامل�س�ؤوليات ن�ضطر لل�رشاء
به��دف ك�س��ب الوق��ت ،والتف��رغ لأم��ور �أخ��رى �أكرث
�أهمية.
كم��ا �أن معظ��م ال�سل��ع الت��ي نق��وم ب�رشائه��ا �أن��ا
وزميالت��ي م��ن الن��وع اال�ستهالك��ي «عط��ور،
و�أك�س�سوارات» ،وه��ذه الأمور ال يدقق فيها كثري من
النا���س� ،أو على الأ�ص��وب ي�صعب عليهم اكت�شاف ما
�إذا كانت مغ�شو�شة �أم ال.
�شكوك دائمة
و�أك��د حمم��د عل��ي ،موظ��ف� ،أن��ه يلج���أ للت�س��وق
الإلك�تروين  -خا�ص��ة قبل ال�سف��ر  -ولكن حتيط به
كث�ير من ال�شكوك يف نوعية ال�سل��ع املعرو�ضة ومن
خ�لال جتربته بعملي��ة الت�سوق الإلك�تروين وجد �أن
معظ��م الب�ضائ��ع غري مقل��دة ولكن قد يك��ون تاريخ
�صنعها قدميا نوع ًا ما ،الأمر الذي ال ي�ؤثر كثرياً.
و�أ�ش��ار �إىل �أنه قام بعر�ض �أك�ثر من �سلعة على عدد
من املحال التجارية الت��ي تبيع نف�س ال�سلعة ،حيث
�أك��دوا جميع ًا �أنه��ا �أ�صلية ولكن يرج��ع �صنعها �إىل
عام م�ضى.
و�أو�ض��ح �أن��ه مل يتعر�ض للخ��داع �أو الغ�ش بناء على
جتربت��ه ال�شخ�صي��ة يف الت�سوق الإلك�تروين ،و�أرجع
ذلك �إىل اختي��اره املواقع التي تتمي��ز ب�سمعة جيدة
يف هذا املجال.
عدم ثقة و�سلع غري �صاحلة
حممود عبد احلافظ  -موظف  -و�أحد هواة الت�سوق
الإلك�تروين �أ�ش��ار �إىل عدم ثقته يف ع��دد من مواقع
الت�سوق الإلكرتوين وقال :وجدت عدداً من املنتجات
الت��ي �أحتاجه��ا ب�أح��د املواق��ع و�أبحث عنه��ا ب�سعر
منخف�ض ع��ن ال�سوق وطلبت ث�لاث ع�رشة �سلعة يف
عملي��ة �رشائية واح��دة بعد قراءة جمي��ع بنود البيع

والتو�صي��ل الت��ي ال تتج��اوز خم�س��ة �أي��ام عمل ومل
ت�صلن��ي خالله��ا ،وبع��د ات�ص��االت متك��ررة لإدارة
املوق��ع و�صلت املنتجات بع��د �أكرث من �شهر وكانت
تالفة متام��اً ،وثالث قطع فقط �صاحلة ،وبالتوا�صل
مع �إدارة املوقع وتبع ًا ل�سيا�سة التبديل �أفادوا ب�أنهم
�سي�سرتجع��ون املنتج��ات وبقي الو�ض��ع واالت�صال
كث�يراً حت��ى تقدم��ت ب�شك��وى �إىل دائ��رة االقت�صاد
والت��ي توا�صل��ت م��ع �إدارة املوق��ع الت��ي ا�ستجابت
�أخ�يراً و�أر�سل��ت املنتج��ات مرة �أخ��رى ولكن بنف�س
العيوب.
و�أك��د �أن��ه م��ن خ�لال جتربت��ه املتك��ررة بالت�سوق
الإلك�تروين مل يع��د يث��ق يف منتجات �أغل��ب املواقع
الإلكرتوني��ة الت��ي ت��روج ل�سلع ومنتج��ات يف كثري
م��ن الأحيان ذات ج��ودة منخف�ض��ة �أو غري �صاحلة
لال�ستخ��دام .وقال ل�ؤي زوي��ن �صاحب موقع �سوق
النج��ف االلك�تروين �:أن "ه��ذا املوقع ه��و الأول يف
النج��ف وال��ذي يق�س��م املدين��ة �إىل ع��دة ت�صنيفات

(النج��ف اال��شرف ,الكوف��ة ,احلرية,العبا�سي��ة,
احليدري��ة ,احل�يرة ,ابو�صخ�ير ,ناحي��ة القاد�سي��ة,
الإحي��اء ال�شمالية,الأحي��اء اجلنوبي��ة ,ال�شبك��ة)
وليق��دم العديد من اخلدمات التجارية واالقت�صادية
الإعالني��ة (عي��ادات �أطب��اء ,امل��واد ال�صناعي��ة,
عق��ارات ,بيع ال�سي��ارات ,احل�صول على فر�ص عمل,
خدمة الفنادق املطاعم,ال�رشكات ال�سياحة ,وبع�ض
الإعالنات احلكومية )".
و�أ�ش��ار زوي��ن نحت��اج �إىل وق��ت اكرب لتنمي��ة هكذا
ثقاف��ة لدى املواطنني ملا فيها من �أهمية واخت�صار
للوقت واجله��د مبين ًا ان الإع�لان يف املوقع جمان ًا
لأحد �أالن لك�سب �أكرث عدد من امل�شرتكني ".
وتاب��ع زوي��ن �إن � ,إن�ش��اء مث��ل هك��ذا مواق��ع يعترب
دلي��ل جت��اري الك�تروين ملن ه��م يف داخ��ل العراق
وخارجه لالطالع عل��ى �أخر امل�ستجدات يف املجال
االقت�ص��ادي  .و�أو�ضح علي بح��ر معتمد �رشكة كودا
ك��ي لال�ست�ضافة والت�صمي��م � ,إن لدينا نظام �إعالين

متط��ور ي�ش�ترك فيه �أكرث م��ن  250موق��ع �إخباري
وجتاري ومواق��ع مل�ؤ�س�سات,يتم من خالله الإعالن
فيها م��ن خالل برنات جانبية له��ذه املواقع ,مبين ًا
�إن ه��ذا امل�رشوع ي�سهل لأ�صحاب املواقع واملعلنني
التوا�صل بينهما .
وتاب��ع بح��ر ان  ,ه��ذه اخلدم��ة ت�ساه��م يف تقلي��ل
النفقات لأ�صحاب املواقع ال�ست�ضافتهم وكذلك رفع
املع��دل الربحي للمواق��ع م�شرياً �إن هن��اك يف النية
مفاحت��ة بع�ض املواقع الإعاملية الإعالنية للإعالن
فيها .
فيم��ا اعت�بر منذر عل��ي �صاحب مكت��ب عقارات يف
حديثه �إن  ,ه��ذه اخلطوة جيدا ومميزة لنواكب معها
التط��ور احلا�صل يف العامل ولن حمافظة النجف من
�أهم امل��دن اقت�صادية يف الع��راق مو�ضحاً� ,إن هكذا
مواق��ع تتيح لن��ا الإعالن فيها بطريق��ة خمتلفة عن
امل�أل��وف لك�سب زبائن جدد ب�سب��ب الركود احلا�صل
يف هذا املجال .

وسط جفاء األبناء ..كبار السن بين إثبات الوجود أو االستسالم لظروف الحياة الصعبة
بغداد ـ متابعة

مل يعرف
"�أبو حممود" الذي
دخل عقده ال�سابع
من العمر ،كيف
ا�شتعل ر�أ�سه �شيبا
على حني غرة وهو
يقا�سي من الظروف
املعي�شية ال�صعبة
التي �أثقلت كاهله
ومل ت�سمح له �أن
يق�ضي ال�سنوات
املتبقية من عمره
�ش�أنه �ش�أن �أقرانه
الذين يعي�شون
�أجواء الراحة مع
�أبنائهم الذين رفعوا
عنهم كاهل العمل
وامل�س�ؤولية.

وج��د "�أبو حمم��ود" نف�سه م�س���ؤوال بالرغم من
ك�بر �سنه ،عن �أ��سرة تتكون م��ن خم�سة �صغار
وزوج��ة .ومم��ا زاد من حج��م معانات��ه �إن اهلل
ابتاله بابن مقع��د ،ثم زاده ابتالء بعد ذلك ب�أن
يتوف��ى زوج �أبنته ،ليكون اث��ر ذلك م�س�ؤوال عن
توفري م�ستلزمات املعي�شة لكل ه�ؤالء.
" 71عام��ا" م��ن العم��ر ،ق�ضى "�أب��و حممود"
الثلث�ين الكبريي��ن من��ه بالعم��ل ال�ش��اق ،بح��ر
ال�صي��ف الاله��ب وب��رد ال�شت��اء القار���س ،يبد�أ
يوم��ه بع��د فر�ض �ص�لاة ال�صب��ح ال��ذي اعتاد
عل��ى �إن ي�ؤديه يف وقته ،وي�ستم��ر م�سل�سل كده
ومعانات��ه حت��ى م�س��اء اليوم ،ليزي��د عمله من
املعان��اة الت��ي ت�أب��ى �إن ت�ترك "اب��ا حممود"،
معان��اة عندم��ا �أوجزه��ا فق��ال انه��ا معان��اة
امرا���ض ال�سك��ر وارتف��اع �ضغط ال��دم والتهاب
املفا�صل.
وبالرغ��م م��ن معاناة "ابي حمم��ود" املعي�شية
يحم��ل �أي
وال�صحي��ة او اجل�سدي��ة� ،إال ان��ه مل ّ
جه��ة �أو م�س�ؤول �أية م�س�ؤولي��ة ،مكتفيا بالقول
�إن متطلب��ات حيات��ه م��ع �أ�رست��ه املعي�شي��ة
فاق��ت جه��ده ومقدرته على توفريه��ا ،لذا وجد
نف�س��ه م�ضط��را على عمل��ه يف "العمالة" البناء
وخا�ص��ة �إن راتبه التقاعدي مل يعد يفي لتوفري
م�ستلزمات احلياة.
�أم��ا الرج��ل ال�سبعيني "�أب��و خ�يري" ف�أنه منذ
زمن احل�صار االقت�صادي �إبان احلكم ال�صدامي
البائد ،وحتى الآن مل يفارق "الب�سطية" املكان
املتوا�ضع اخلا�ص به قرب عمارة �سيد نور الذي
اتخذه للمتاجرة ببع�ض احلاجيات الب�سيطة.
يق��ول "ابو خريي" �إنه مل يربح مكانه طيلة تلك
الف�ترة ال يف ال�صيف وال يف ال�شتاء ،وهو يعاين
م��ن �صعوب��ة ظ��روف معي�شته بالرغ��م من كرب
�سنه ،التي مل تعد تعينه على العمل مثل ال�سابق.
م�ضيف��ا ان��ه ا�ستب��شر خ�يرا بعد تغي�ير النظام
ال�ساب��ق ،وكان كل��ه ام��ل �إن يك��ون م�شم��وال
بقان��ون �شبك��ة الرعاي��ة االجتماعي��ة ليح�صل
على راتب متوا�ضع �إن مل يكفيه ليرتك عمله يف
هذه "الب�سطية" ب�شكل نهائي فانه ي�ساعده على
�سد بع�ض من م�ستلزمات معي�شة �أ�رسته.
فيم��ا جتل���س "ام حي��در" بالرغم م��ن دخولها
العق��د ال�ساد���س ،يف ال�ش��ارع مفرت�ش��ة �أر�ضية
ال�س��وق ،لتتخذ من "ب�سطية" و�سيلة لبيع بع�ض
الب�سكوي��ت وما �شاب��ه ،لتعني بذل��ك نف�سها مع
ابنة �أخته��ا التي تبنتها هذا غ�ير امها ابتالها
اهلل باملر�ض ف�أ�صبحت مقعدة.
وي��كاد يك��ون ع��دم ال�شم��ول بقان��ون �شبك��ة

الرعاي��ة االجتماعية ،ه��و القا�سم امل�شرتك بني
"ام حي��در" و"ابو خريي" مما جعلها م�ضطرة
عل��ى ه��ذا العمل ال��ذي ال جتني منه م��ن ارباح
�سوى مبلغ زهي��د ،ال يتكافئ مع املعاناة التي
تواجهها "ام خ�يري" ب�سبب حر ال�صيف و�شمه
الالهبة وبرد ال�شتاء ومطره.
وي��رى الباح��ث النف�س��ي حممد �سعي��د جبري �إن
يف عم��ل كبار ال�س��ن ثمة �سلبي��ة وايجابية يف
الوق��ت نف�س��ه .م�صنفا �إن ه��ذه االث��ار ال�سلبية
وااليجابية تعتمد على امل�سن نف�سه.
وق��ال اذا كان ال�س��ن م�ضطرا عل��ى اخلروج اىل
العمل قد ي�ؤدي ذلك اىل زيادة حاالت االنفعال
النف�س��ي يف تعامالت��ه اليومي��ة م��ع ا�رست��ه
واملجتم��ع وقد يق��ود الك�آب��ة اىل م�صاحبته له
اثناء ت�أديته عمله.
وا�ض��اف جبري اما النوع الث��اين من االثار فهو
االيجاب��ي ،فعم��ل امل�س��ن يف ه��ذه احلال��ة ق��د
ي�سهم ب�صورة ايجابية عندما يعاين من الوحدة
والعزل��ة النف�سي��ة وبع���ض من �ص��ور التهمي�ش
الن�سبي من ا�رسته او املجتمع.
مو�ضح��ا �إن الإح�سا���س الأخري يقود امل�سن اىل
حماولة �إثبات وجوده وانه ما زال م�ؤثرا بحيث

يحتاجه الآخ��رون كما هو بحاجة اليهم ولي�س
عالة على الأ��سرة او املجتمع ،وهذا االح�سا�س
او الداف��ع يعت�بر نقطة ايجابية ج��دا جتعل من
امل�س��ن م�رصا على العمل ب��ل انه يبدع فيه كما
ن�شاه��د ذلك يف كثري من ال�صور وامل�شاهد التي
�شهدناها.
ورغ��م ق�سوة احلي��اة وظروف املعي�ش��ة يعي�ش
كب��ار ال�سن بني جفاء االبناء واهمال املجتمع
 ,يق��ول احلاج ابو ح��امت (82عاما) خرجت من
ه��ذه الدني��ا ب�أبن واح��د وثالث بن��ات وزوجة
وبي��ت متوا�ض��ع� ،أم��ا البن��ات فق��د تزوج��ن
وان�شغل��ن بحياته��ن وام��ا الول��د فق��د ذهب يف
احلرب مع ايران ومل يعد حلد االن.
وي�ضيف ،بقيت لوحدي مع زوجتي العجوز وقد
تدهورت �صحت��ي ورغم م�ساعدة بع�ض �أقاربي
يل يف ظ��روف معين��ة ،لك��ن �أ�ضط��ررت لبي��ع
ن�صف بيتي املتوا�ضع واو�شك املال على النفاذ
وال �أدري ماذا �سافعل اذا �أطال اهلل فيعمري.
وي�ست��درك ابو حامت ،هناك من يق��ول �أن ولدي
�أ�سري وهناك من يدعي ب�أنه قتل يف معركة �شط
الع��رب ،و�أ�شاعه تقول ب�أن��ه �أحرتق ومل يتعرف
عليه �أحد ،ال �أدري لكنه مل يعد.

ويتاب��ع ،علم��ا باين ذهب��ت اىل دائ��رة الرعايه
االجتماعية ،فيقولوا يل ال يحق لك �أن تتقا�ضى
راتب ،لأنك ت�ستلم راتب �أبنك املفقود ت�صورهل
يكف��ي رات��ب كل ثالث��ة �أ�شه��ر ،يل ولزوجت��ي
وزوجة ابني املفقود و�أبناءه جميعا.
احل��اج اب��و عل��ي (77عاما) ،ل��ه ق�ص��ة غريبة
لكنه��ا تتك��رر دائم��ا فه��و يق��ول ،اين رج��ل قد
رزقن��ي اهلل ثروة كب�يرة وثالثة �أبن��اء وعندما
كرب ابنائي �أخذوا يدي��رون عملي ،لكنهم �أتفقوا
على تقا�سم اموايل وانا على قيد احلياة.
وي�ضيف� ،صحيح انهم انهم ال يعملون �أي �شيء
اال مبوافقت��ي ،لكن مبرور الوق��ت �أخذ كل واحد
ن�صيبه م��ن االموال وزوجته وابن��اءه ،وذهبوا
ومل �أعد �أراهم اال يف املنا�سبات.
ويختتم ابو علي ،يف �آخر مرة دخلت امل�ست�شفى
مل يهت��م ب��ي �أحد منه��م ،بل ج��اءوا مثلما جاء
اجلريان والغرباء.
اما احلاج ابو عقيل (65عاما) له حالة خا�صة
فقد �سي��ق اىل جبهات القتال م��ع ايران  ،فوقع
يف اال��سر وظ��ل �أ�سري مل��دة خم�سة ع��شر عاما
وعندم��ا عاد اىل وطنه وج��د نف�سه غريبا حتى
عن اوالده ،بح�سب قوله.

وق��د زادت حالته النف�سية �س��وا من عزلته ،كما
�أن �أبن��اءه الذي��ن اعت��ادوا عل��ى ع��دم وج��وده
�ص��اروا ي�شعرون به عبئ��ا ثقيال عليهم ،فيقول،
�أمتنى لو اين قتلت قبل ع�رشين عاما ،وال اعي�ش
ما انا عليه اليوم.
مواط��ن �آخر رف�ض ذكر ا�سمه ،يرى انه قد اذنب
بحق والدته ،فاراد كما يبدو ان يخفف من امله
من خالل حديثه فيقول� ،أنني لن �أ�سامح نف�سي
مهما طال��ت بي احلياة لأنن��ي ق�رصت يف حق
والدتي.
وي�ضيف ،ت�ص��ورت �أن توفري الغ��ذاء واملالب�س
وال��دواء يك��ون كافي��ا لالهتم��ام به��ا ،وكن��ت
�أطمئ��ن اىل زوجت��ي للعناي��ة به��ا ،وك��م كن��ت
خمطئا �أذ �أن زوجتي �أهملتها هي االخرى.
ويتابع ،كانت النتيجة �أن �أمي قد ماتت يف ليلة
�شت��اء قار�صة الربد ،وكان��ت بحاجه اىل الدواء
والدف��ىء لكنن��ي �أهملته��ا واالن ادع��وا اهلل كل
يوم �أن يغفر يل.
�أم��ا الدكت��ور (عبا�س الطائ��ي) �أخت�صا�ص علم
نف���س فيق��ول� ،أن كب��ار ال�سن تنتابه��م حاالت
نف�سي��ة خا�ص��ه منه��ا ال�شعور ب�أن م��ا كان يف
املا�ض��ي �أف�ضل م��ن احلا�رض ،ومنه��ا ال�شكوى
الدائم��ة ومنه��ا الت�صل��ب يف ال��رايء وادع��اء
ال�ص��واب دائما والعزل��ة وال�شعور بان��ه قد بلغ
نهاية املطاف.
وي�ضي��ف الطائ��ي  ،مهما بذلنا م��ن عناية فان
من الطبيعي �أن ت�ستمر م�شاكلهم ال�صحية فعلى
االبن��اء �أن يكون��وا �أك�ثر ايجابي��ة يف التعامل
مع �أباءه��م وامهاتهم ب�صرب وتفه��م فلي�س من
املنط��ق �أن تطل��ب م��ن بل��غ ال�سبع�ين عاما �أن
يحمل نف�س �أفكارن��ا وان يكون مرحا دائما بل
يجب �أن نتقبله كما هو ،الن �سنة احلياة هي �أن
االب واالم هم الذين يربون وال ميكن �أن نعك�س
ه��ذه العملي��ة عندما يكرب االبن��اء فريغبون �أن
يعلموا اباءهم مفاهيم جديدة.
ويف اخلت��ام يج��ب �أن ن�ؤك��د عل��ى �أن كب��ار
ال�سن م��ن الرجال والن�ساء له��م حق مقد�س يف
ممار�س��ة دوره��م يف احلي��اة كما ه��م ال�شباب
واالطيقول ب��ل رمبا ي�ستحقون من��ا �أن ن�ؤليهم
�أهتمام��ا اكربم��ن خ�لال متابع��ة حاالته��م
ال�صحي��ة والنف�سي��ة واملادي��ة كذل��ك ويف ذات
الوق��ت نحن ندعو كاف��ة املنظم��ات االن�سانية
وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين والدوائ��ر الطبية
واالجتماعي��ة وم�س���ؤيل الدول��ة عل��ى �أيج��اد
م�ساك��ن خا�ص��ه للم�سن�ين واالهتم��ام بها �أن
وج��دت وللتذك�ير فقط �أن ه��ذه امل�ساكن تهمنا
جميع��ا الننا جميعا اذا طال عمرنا ف�سنقف يف
�صفوف امل�سنني يوما ما.

