
16الخميس  25  مارس  2010  

سمو الشيخ ناصر احملمد متوسطا كبار احلضور خالل االحتفال بأسبوع املعاق اخلليجي

ناصر المحمد: توظيف التقنيات الحديثة لصالح المعاقين
رئيس الوزراء حضر العرض المسرحي »جدتي كول« بمناسبة »أسبوع المعاق الخليجي«

حتت رعاية وحضور س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد أقيم 
مساء امس حفل العرض املسرحي مبناسبة 
اس����بوع املعاق اخلليجي اخلامس وذلك 
على مسرح الشامية. وأكد سموه في كلمة 
مسجلة ان عصر الثورة التكنولوجية التي 
يعيشها حاليا عاملنا املعاصر وتطبيقاتها 
العملية في شتى مناحي احلياة ساهمت 
في حل العديد من املشكالت التي واجهت 
االنس����ان ف����ي املاضي وه����و االمر الذي 
اس����توجب التقنيات احلديثة وتوظيفها 
لصالح الفئ����ات من ذوي االعاقة لتغيير 
مجرى حياتهم العلمية والعملية من اجل 
املس����اهمة في تواصلهم مع مجتمعاتهم 
والتفاعل مع أفرادها على حد سواء قدر 

اإلمكان.
وأش���اد س���موه مبا قررته اجلمعية 
اخلليجية لإلعاقة باتخاذ التقنية احلديثة 
املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة شعارا 
ألسبوعها اخلامس بالكويت وطريقا الى 
املستقبل وليكون عنوانا آخر من عناوين 
التعاون والتنسيق املشرق بني دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية. 
وبني سمو الشيخ ناصر احملمد ان اهتمام 
حكومة الكوي���ت ورعايتها ذوي االعاقة 
لم يكن مجرد التزام اخالقي او اجتماعي 

فحسب بل هو التزام مبسؤولياتها من اجل 
تنفيذ القسم الذي أقسمته أمام اهلل تعالى 
ثم أمام صاحب السمو األمير على ان ترعى 
مصالح الش���عب وان تعمل على توفير 

الرعاية الشاملة والكاملة لكل مواطن.
وأشاد سموه بدور اعضاء مجلس االمة 
على تعاونهم البناء وجتاوبهم الكبير مع 
طرح احلكومة حول مشروع القانون اخلاص 
بذوي االعاقة والذي أفض���ى الى اقراره 
مجس���دا تنفيذ الرغبة السامية لصاحب 
الس���مو األمير في االهتمام بذوي االعاقة 
ورفع املعاناة عنهم وحتقيق السعادة لهم 
وألسرهم بتحسني اخلدمات املقدمة اليهم 

وتأمني احلياة الكرمية لكل منهم. 
كما أثنى على جهود أولياء أمور املعاقني 
في توفير جميع أش���كال الدعم النفس���ي 
والرعاية االجتماعية ألبنائهم مجسدين أروع 
األمثلة لإلرادة والتحدي والصبر ومحتسبني 

األجر والثواب من املولى عز وجل. 
وأكد ان قوة االرادة وصالبة العزمية 
وروح التحدي التي يتمي����ز بها أبناؤنا 
من ذوي االعاق����ة تدفعنا الى بذل املزيد 
من اجلهد والعمل لالس����تفادة من قدرات 
ومواهب هذه الش����ريحة للمساهمة في 
مسيرة البناء والنهضة لوطننا العزيز في 
ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب 

السمو األمير وسمو ولي العهد حفظهما 
اهلل ورعاهما. وعق����ب ذلك ألقت رئيس 
مجلس ادارة مركز العون لالطفال املعاقني 
مبدينة جدة باململكة العربية السعودية 
مها اجلفالي كلمة بهذه املناس����بة حول 
أهمية دعم فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
ودمجهم في املجتمع وتأهيلهم في مختلف 

املجاالت مقارنة بنظرائهم األسوياء.
كما ألقت رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني كلمة تطرقت 
م����ن خاللها الى اجلهود الت����ي تقوم بها 
اجلمعية من أجل مس����اعدة أولياء أمور 

املعاقني. 
وتضمن احلفل أغنية للفنان الكويتي 
نبيل شعيل حملت عنوان »منا رسالة« 
مبصاحب����ة الطلبة املتميزي����ن من ابناء 

جمعية أولياء امور املعاقني.
ثم تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء 
بتك����رمي رعاة احلفل م����ن أولياء االمور 
واجلهات احلكومية واملؤسسات وشركات 

القطاع اخلاص. 
وش����هد احلفل مزادا خيريا لعدد من 
اللوح����ات الفنية خصص ريعه لألعمال 
اخليرية ملساعدة فئة املعاقني اضافة الى 
عرض مسرحية »جدتي كول« من تقدمي 

االبناء املعاقني.


