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"إن اإلجناز األكبر واألعظم الذي نفخر به، هو بناء إنسان 
اإلمارات وإعداده وتأهيله ليحتل مكانه، ويساهم يف بناء وطنه 

والوصول به إلى مصاف الدول واملتقدمة”

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل



"خدمة الوطن ليست وظيفة وخدمة الوطن هي 
حياة كاملة ونحن وهبنا حياتنا لهذه الدولة”

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي



"تأتي اهمية بناء اإلنسان قبل بناء املرافق الثقافية 
املختلفة، حيث به تنهض األمم واحلضارات فهو من يثري 

املعرفة ويعمر األرض”
 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة



"إن منظومة العمل يف إمارة الشارقة استهدفت بناء اإلنسان وتطويره املعريف 
وتطبيق السياسات التنموية املتميزة وحتفيز اإلبداع والريادة بتضافر جهود 

مؤسساتها وبشراكة قطاعيها العام واخلاص، أثمرت يف حتقيق مخرجات 
مهمة حتاكي خطى دولة اإلمارات العربية املتحدة يف التطوير والبناء"

 

صاحب السمو  الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي 
ولي العهد نائب حاكم الشارقة



ــارات  ــة اإلم ــي دول ــم ف ــاب الهم ــى أصح ــة ال ــات المقدم ــل والخدم ــة العم إن منظوم

العربيــة المتحــدة  تشــهد تطــورًا ونمــوًا ملحوظــًا فــي الســنوات األخيــرة وذلــك انعكاســًا 

لتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة التــي تحــرص علــى توفيــر كافــة ســبل الرعايــة المتكاملــة لهذه 

الشــريحة العزيــزة علــى قلوبنــا جميعــا.

ــادي خورفــكان للمعاقيــن فــي المراكــز المتقدمــة بالمنطقــة  مــن خــال تقديــم  ياتــي ن

ــة  ــادي  ضمــن الخطــة اإلســتراتيجية للمرحل ــة مجلــس إدارة الن ــق رؤي ــذوي اإلعاقــة ومــن منطل ــزة ومتطــورة  ل خدمــات متمي

ــادي. ــه الن ــوط ب ــدور الثقافــي والمجتمعــي الهــام المن ــة  تضمنــت أهــداف اســتراتيجية رياضــة وبشــكل مــواز ال المقبل

منــذ اشــهار  نــادي خورفــكان للمعاقيــن عــام 2005 كانــت رؤيــة مجلــس إدارة النــادي  تصبــو نحــو تأهيــل الاعبيــن واعتــاء منصــات 

التتويــح فــي المحافــل اإلقليميــة والدوليــة مــن خــال خطــط وبرامــج فنيــة وتاهيليــة طويلــة وقصيــرة المــدى وبحمــد اهلل وتوفيقــه 

يســير النــادي علــى خطــى ثابتــة فــي هــذا الجانــب واحــرز العبــو النــادي  في مختلــف الرياضــات العديــد مــن الميداليــات الملونة خال 

المشــاركات الدوليــة المختلفــة علــى مــدار األعــوام الســابقة ويشــارك بشــكل دائــم العبــو ضمــن المنتخبــات الوطنيــة فــي البطوالت 

الخليجيــة والعالميــة واأللعــاب البارالمبية .

بمكرمــة ســامية مــن ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة 

بإنشــاء مقــر للنــادي بمدينــة خورفــكان وفــق المواصفــات العالميــة ليكــون منبــرا ألصحــاب الهمــم فــي المنطقــة وســوف يســهم 

بشــكل كبيــر فــي نقــل انشــطة وخدمــات ذوي اإلعاقــة الــى مســتوى متقــدم فــي المنطقــة بمــا يتضمنــه مــن منشــآت رياضيــة 

ومجتمعيــة وتأهيليــة علــى متميــزة وبامكانــات متقدمــة وفــق المعاييــر العالميــة

امــا علــى الجانــب اإلداري والتنظيمــي فــأن إدارة النــادي تحــرص علــى العمــل بشــكل مؤسســي وتطبيــق معاييــر الجــودة والتميــز 

وفــق مبــادرات مجلــس الشــارقة الرياضــي الــذي يســهم في تنظيــم وتطوير منظومــة العمــل اإلداري وتوفيــر كافة البرامــج الخدمية 

والتعــاون مــع الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل االرتقــاء بمنظومــة العمــل بشــكل متكامــل.

وانبثاقــا عــن رؤيــة مجلــس اإلدارة فــي مواكبــة التطــور التكنولوجــي ووســائل التواصــل االجتماعي التــي اصبحت واقعــا هاما لعرض 

دور المؤسســات وتوطيــد أواصــر التواصــل مــع المتعامليــن والشــركاء ليــس علــى المســتوى المحلــي فقــط بــل امتــد الــى كافــة 

دول العالــم ولذلــك تــم تطويــر الموقــع االلكترونــي بحلتــه الجديــدة فــي شــهر مايــو الماضــي وكذلــك تــم اطــاق صفحــات التواصــل 

االجتماعــي علــى مواقــع فيــس بــوك وتويتــر وانســتجرام وقنــاة خاصــة علــى اليــو تيــوب

وفي الختام

اتقــدم بخالــص الشــكر االمتنــان  الــى قيادتنــا الرشــيدة علــى دعمهــا الدائــم والمســتمر لكافــة برامــج وانشــطة ذوي اإلعاقــة والشــكر 

وموصــول الــى مجلــس الشــارقة الرياضــي والهئيــة العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة واتحــاد االمــارات لرياضــة المعاقــي وكل الشــكر 

والتقديــر  الــى اخوانــي اعضــاء مجلــس اإلدارة واالجهــزة اإلداريــة والفنيــة علــى مايقدمونــه مــن جهــود رائعــة فــي ســبيل النهــوض 

بهــذه المنظومــة المتميزة 

د.عبدالرزاق أحمد بني رشيد
  رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين
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الشــــيـخ خــليـفـــة بن زايــــد:
 2017 عــام الخــيـر.. 

واإلمارات بلد زايد العطاء

أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اهلل،  أن عــام 
2017 فــي دولــة اإلمــارات ســيكون شــعاره 
»عــام الخيــر« ليكــون تركيــز العمــل خــال 
ــى 3 محــاور رئيســية وهــي ــد عل العــام الجدي

المحور األول :
ترســيخ المســؤولية المجتمعيــة فــي مؤسســات 
القطــاع الخــاص لتــؤدي دورهــا فــي خدمــة 
ــة . ــيرته التنموي ــي مس ــاهمة ف ــن والمس الوط

المحور الثاني :
 ترســيخ روح التطــوع وبرامــج التطــوع التخصصيــة 
فــي كافــة فئــات المجتمــع لتمكينها مــن تقديم 
خدمــات حقيقيــة لمجتمع اإلمــارات واالســتفادة 

مــن كفاءاتهــا فــي كافــة المجــاالت.

المحور الثالث : 
هــو ترســيخ خدمــة الوطــن فــي األجيــال الجديدة 
كأحــد أهــم ســمات الشــخصية اإلماراتيــة لتكــون 
خدمــة الوطــن رديفــًا دائمــًا لحــب الوطــن الــذي 
أبنــاء  قلــوب  كافــة  فــي  عقــود  عبــر  ترســخ 

ــا. ــى أرضه ــن عل ــارات والمقيمي اإلم
وأكــد صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، حفظــه 
اهلل، أن اختيــار 2017 ليكــون عامــا للخيــر يعكــس 
النهــج الــذي تبنتــه دولــة اإلمــارات منــذ تأسيســها 
ــع  ــر للجمي ــم الخي ــاني وتقدي ــاء اإلنس ــي العط ف
دون مقابــل حيــث قــال ســموه: »اإلمــارات هــي 
بلــد الخيــر وشــعب اإلمــارات هــم أبنــاء زايــد الخير« 
مضيفا:»عندمــا يفاخــر النــاس بإنجــازات نحن نفاخر 
بأننــا أبنــاء زايــد الخيــر وعندمــا يتحــدث النــاس عــن 

تاريــخ نحــن نتحــدث عــن تاريــخ مــن الخيــر بــدأ مــع 
قيــام دولتنــا«. 

ولفــت ســموه إلــى ضــرورة إرســاء مفهــوم 
ــه  ــرط في ــام ينخ ــي ع ــه مجتمع ــاء كتوج العط
كافــة فئــات المجتمــع، قائــًا: »دولــة اإلمــارات 
ســطرت إنجــازات عالميــة فــي العطاء ونســعى 
لترســيخ قيمــة العطــاء والبــذل كأحــد أهــم 
مميــزات الشــخصية اإلماراتيــة والمؤسســات 
اإلماراتيــة«. وأضــاف ســموه »كلمــا أعطينــا 
أكثــر زادنــا اهلل مــن نعمــه عطــاء واســتقرارا 

ــة«. ــاة كريم ــة وحي ــا وراح ــا وأمان وأمن

عام الخير
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ي
التحد

يا ليت األسوياء يتعلمون من 
المعاقين ويسيرون على هديهم

ــات  ــرت كلم ــه عب ــن مقولت ــًا م ــد 29 عام بع
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
ــى  ــس األعل ــو المجل ــمي، عض ــد القاس محم
حاكــم الشــارقة عــن رســائل متعــددة، وهــي 
بمــن  وتعتــز  تفخــر  الرشــيدة  القيــادة  أن 
ــًا  ــا عالي ــارات وعلمه ــة اإلم ــم دول ــع اس يرف
خفاقــًا فــي الســماء، كمــا أن مــا تحقــق 
لنــدن  ريــو دي جانيــرو وقبلهــا فــي  فــي 
وبكيــن وأثينــا وســيدني يفــوق مجــرد كونــه 
بالمجتمــع  يرتقــي  عمــل  هــو  بــل  إنجــاز، 
ويســاهم فــي تنميتــه مــن خــال العمــل 
علــى زرع الثقــة فــي نفــوس ذوي اإلعاقــة 
واالنصهــار  مواهبهــم  إلظهــار  ودفعهــم 
ــًا  ــه ودائم ــف فئات ــع مختل ــع م ــي المجتم ف
ــى  ــدًا مــا نجــد صاحــب الســمو يســارع ال واب
مشــاركة ذوي اإلعاقــة فرحتهــم فكانــت 
فــي  زارهــم  عندمــا  لهــم  مفاجــاة  زيارتــه 
ــن  ــة حي ــة األولمبي ــي القري ــم ف ــر إقامته مق
كانــوا يشــاركون فــي دورة ألعــاب لنــدن 
البارالمبيــة وهنأهــم علــى إنجازاتهــم، حينهــا 
الحصــاد  أن  ســموه  اإلرادة«  وعد»فرســان 
ســيكون أكبــر فــي ريــو دي جانيــرو عــام  
2016 وتمــر الســنوات تباعــًا ويحقــق فرســان 
االرادة وعدهــم ويتحقــق مجــد جديــد لدولــة 

7 ميداليــات.  اإلمــارات بتحقيــق 
خاصــة  برعايــة  اإلعاقــة  ذوي  ويحظــى 
لدمجهــم  الســمو،  صاحــب  مــن  واهتمــام 
بهــدف  العامــة  والحيــاة  المجتمــع  فــي 
ــة  ــا فئ ــم، وجعله ــم وقدراته ــار طاقاته إظه
منتجــة تســهم بعمليــة فــي تنميــة المجتمــع 

الدولــة. الشــاملة فــي  التنميــة  وعمليــة 

نصير المعاقين
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 ... لرؤيتــه  النفــس  تســعد  بديــع  منظــر خــاب 
ــدو  ــر يب ــداد البص ــى إمت ــة وعل ــى التل ــن أعل فم
ذلــك الخليــج الطبيعــي الــذي يحتضــن مدينــة 
ــى  ــة وميناؤهــا البحــري ... وعل خورفــكان الهانئ
ــرة  ــزة لجزي ــة الممي ــح الجلي ــر المام ــد تظه البع

الشــرق الســاحرة .
وللوهلــة األولــى تبــدو للعيــان بعــض معالــم 
ســمو  فقصــر   ... الســياحية  خورفــكان  مدينــة 
علــى  مــن  بشــموخ  يشــرق  الشــارقة  حاكــم 
قمــة الجبــل ... ويبــرز علــى الجانــب اآلخــر فنــدق 
اوشــينك الســياحي بتصميمــه المميــز وموقعــه 
ــة  ــه مقصــد لــكل زوار مدين المتفــّرد الــذي يجعل

. خورفــكان 
ــط  ــع تحي ــع رائ ــة ومنتج ــة جميل ــكان مدين خورف
بهــا الجبــال الشــاهقة والبحــار الهادئــة التــي 
ــة  ــات البحري ــواة الرياضي ــن ه ــا م ــذب زواره تجت
تحــت  الســباحة  الغطــس,  األمــواج,  كركــوب 

ــراعية  ــب الش ــوارب والمراك ــوب الق ــاء ورك الم
وصــوال إلــى االســترخاء علــى شــاطئ تحــت 

أشــعة الشــمس..

معلومات عامة عن خورفكان
تقــع خورفــكان علــى حــدود الفجيــرة وهــي 
الشــارقة وهــي  تتبــع إلمــارة  مدينــة صغيــرة 
مــكان مرغــوب وذو شــهرة لمحبــي الغطــس 
المرجانيــة  بالشــعب  شــواطئها  لتمتــع  نظــرا 
ــة  ــد مدين ــة. تبع ــة الغني ــاة البحري ــة والحي الجميل
ــن  ــق م ــرة دقائ ــاعة وعش ــي س ــكان حوال خورف

ــر. ــق الب ــن طري ــي ع دب
ــروس  ــب ع ــتحق لق ــكان لتس ــور ف ــن خ ــم تك و ل
ــر  ــب كبي ــا نصي ــرقي، إال إذا كان له ــاحل الش الس
ــراث  ــرد الت ــا وتف ــق الجغرافي ــده حقائ ــه، تؤك من
اللقــب حقــًا  التــي جعلــت  الطبيعــة  وجمــال 
أصيــًا لهــا لــم يــأت مــن فــراغ·· فهــي بحــق متعــة 

ــبه إال  ــي ال تش ــزة الت ــا الممي ــن بطبيعته للناظري
نفســها، لوحــة طبيعيــة رائعــة مــا زالــت بكــرًا 
تنتظــر أن تمتــد إليهــا أيــدي المبدعيــن مــن أبنائهــا 
ببعــض الرتــوش البســيطة التــي تجعــل منهــا 
ــى  ــي أرق ــًا يضاه ــياحيًا أصي ــزارًا س ــدًا وم مقص

المنتجعــات فــي المنطقــة · 

يخ خورفكان في التار
ولتاريــخ خــور فــكان أصالــة تجــد مامحهــا علــى 
ــتهم  ــي معيش ــدوا ف ــن اعتم ــا الذي ــوه أهله وج
علــى هبــة اهلل التــي منحهــا لهــم فــي الطبيعــة 
لتجعــل معظــم نشــاطهم فــي الصيــد والزراعــة، 
خاصــة بعدمــا اشــتهروا بالغــوص بحثــًا عــن اللؤلــؤ 

-مصــدر رزقهــم فيمــا مضــى. 

تشــكل خــور فــكان أجمــل مينــاء طبيعــي علــى 
ــط  ــاه المحي ــى مي الســاحل الشــرقي المطــل عل

الهنــدي والــذي يســمى خليــج عمــان وهــي 
ــارقة . ــارة الش ــع إم تتب

تجمــع عــروس الســاحل الشــرقي بيــن جمــال 
وتمتــاز  الخضــرة،  وكــرم  الجبــل  وروعــة  البحــر 
الزرقــة  بيــن  المتماوجــة  بمياههــا  شــواطئها 
و االخضــرار·· رمالهــا ناعمــة بيضــاء تحــوط بهــا 
غابــات متراميــة االطــراف مــن أشــجار الغــاف 
والمــرخ،  والرمــث  والســدر  الصحــراء  شــجر 
ومــزارع البرتقــال والمانجــو والمــوز والحمضيــات 
·تحتضنهــا جبــال عمــان بذاعيــن يمتــدان علــى 
ــة  ــًا معدني ــا ألوان ــي عليه ــاحل، لتضف ــول الس ط

براقــة· 

ياضة الغوص في خورفكان ر
ــة اإلمــارات  ــر المناطــق الســاحلية فــي دول تعتب
زاخــرة بالمواقــع الجميلــة المناســبة لممارســة 

خورفكان

ياحادي الركب طول الســير أضناني             قـــف بي تمهل فهذه خورفكان
مدينة الســحر قد طـــاف الجمال بها              وماؤها العذب يروي كل إنســان

خورفكان
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بســم اهلل الرحمن الرحيم
والصاة والســام على أشرف المرسلين

نحييكــم مــن مدينــة خورفــكان الجميلــة عروس الســاحل الشــرقي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دّرة مــدن إمــارة الشــارقة , 
ــرز  ــن أب ــد م ــذي يع ــن ال ــكان للمعاقي ــادي خورف ــن ن ــي تحتض الت
وأهــم األنديــة التخصصيــة المعنيــة بشــؤون ذوي االعاقــة علــى 

مســتوى إمــارة الشــارقة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ان نــادي خورفــكان للمعاقيــن هــو الركيــزة األساســية والمنطلــق القــوي لرياضــة األشــخاص ذوي 
ــرورًا  ــمااًل وم ــن ش ــا الحص ــة دب ــن مدين ــداًء م ــة ابت ــرقي للدول ــاحل الش ــداد الس ــى امت ــة عل اإلعاق
ــرى  ــع الق ــًا وجمي ــاء جنوب ــة كلب ــاًء بمدين ــرة وانته ــارة الفجي ــكان وام ــرة وخورف ــا الفجي ــدن دب بم
والمناطــق المحيطــة بتلــك المــدن ليكــون نــادي خورفــكان للمعاقيــن مركــز إشــعاع رياضــي 

ــم. ــم وتجمعه ــن وتأهيله ــة المعاقي ــي برياض ــاري معن ــي وحض وثقاف
ــى  ــادي عل ــزم مــن دعــم إلنجــاح مســيرة الن ــم كل مــا يل ــى تقدي ــادي عل ــس ادارة الن يحــرص مجل
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــات صاح ــن بتوجيه ــة ومتمثلي ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــدة الرياضي ــة األصع كاف
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة حفظــه اهلل )نصيــر المعاقيــن( فــي تقديــم 
كل مــا يلــزم لرعايــة هــذه الفئــة مــن المجتمــع الغاليــة علينــا , فهــم أبناؤنــا وبناتنــا وأشــقاؤنا 

ــا الحــق فــي دعمهــم ومســاندتهم. ــاء المجتمــع ولهــم علين ــا وشــركائنا فــي بن وزماؤن
ويأتــي هــذا الكتــاب ليســلط الضــوء علــى أهــم انجــازات وأعمــال النــادي ومــا يقــوم بــه مجلــس 
اإلدارة واللجــان العاملــة والرياضيــون والمدربــون مــن عمــل وانجــاز وميداليــات ومنافســات آمليــن 

أن يحقــق الغايــة المرجــوة منــه وأن يكــون الصفحــة الناصعــة فــي مســيرة عمــل النــادي.
والســام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أ.محمــد عبد الرحمن القواضي
نائب رئيــس المجلس البلدي بخورفكان

نائــب رئيس نادي خورفكان للمعاقين  

رياضــة الغطــس خاصــة فــي الخليــج العربــي 
والمواقــع الطبيعيــة فــي الســاحل الشــرقي. 
وتعتبــر رياضــة الغطــس فــي هــذه المنطقــة مــن 
ــة  ــاة البحري ــوع الحي ــة بســبب تن الرياضــات المحبب
الخليــج  ميــاه  فــي  الموجــودة  والمرجانيــة 

الدافئــة النظيفــة وغيــر الملوثــة.
وعــادة يتــم تنظيــم رحــات الغطــس فــي ميــاه 
الخليــج إلــى مواقــع حطــام الســفن القديمــة 
ومناطــق الصراعــات والمواقــع التــي غرقــت 
فيهــا ســفن الشــحن وموقــع الســفينة »دارا« 

ــام  ــي ع ــت ف ــة غرق ــفينة ركاب قديم ــي س وه
1961م نتيجــة النفجــار علــى ســطحها.

يوفــر الشــاطئ الشــرقي علــى المحيــط الهنــدي 
فرصــة جيــدة لرؤيــة الســاحف وأســماك القــرش 
براكــودا  وســمك  االســتوائية  واألســماك 
والمرجــان الجميــل. ومــن المناطــق المائمــة 
هــي  الغطــس  رياضــة  لممارســة  والمفضلــة 
مقبــرة الســيارات وصخــرة مارتينــي بعيــدًا عــن 
ليمــا  وصخــرة  الرملــي  والشــاطئ  خورفــكان 

وحلزونــات دبــا.



2017

26

ي
التحد

نبذة عن النادي
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ــة  ــي بالرعاي ــي معن ــي تخصص ــادي رياض ــو ن ه
ــن  ــة المعاقي ــى رياض ــراف عل ــم واإلش والتنظي
اإلمــارات  لدولــة  الشــرقية  المنطقــة  فــي 

المتحــدة. العربيــة 
مشــهر بقــرار مــن حكومــة الشــارقة رقــم 682 / 
88 لســنة 2005 ، وقــرار الهيئــة العامــة لرعايــة 

الشــباب والرياضــة رقــم 57 لســنة 2006 .
الرؤية:

التخصصيــة  األنديــة  أفضــل  مــن  نكــون  أن 
ودوليــًا. واقليميــًا  محليــًا  انجــازًا  وأكبرهــا 

الرسالة:
نعمــل معــًا كأفضــل نــادي تخصصــي للمعاقين 
لتحقيــق االنجــاز العالــي فــي االســتحقاقات 

المحليــة واالقليميــة والدوليــة، وتعزيــز التفاعــل 
المجتمعــي لتحويــل االعاقــة إلــى إبــداع وإنجــاز.

)قيمنا( 
االنتماء - التميز  -  التحدي -  اإلرادة 

أهــم  أحــد  للمعاقيــن  خورفــكان  نــادي  يعــد 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــذوي اإلعاق ــة ب ــة المعني األندي
يعتبــر  المتحــدة وهــو  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
ــى  ــن عل ــة المركــز الرئيســي لرياضــة المعاقي بمثاب
مســتوى المنطقــة الشــرقية كاملــة حيــث يقــوم 
ــى  ــرف عل ــن ويش ــة المعاقي ــم رياض ــة وتنظي برعاي
العمــل الرياضــي لإلعاقــات الحركيــة الســمعية 
والبصريــة والذهنيــة كمــا يخــدم أبنــاء المنطقة من 
ــرة  ــاء - الفجي ــداًء بكلب ــل ابت ــة بالكام ذوي اإلعاق

نادي خورفكان للمعاقين

محمد احمد عبيد الكندي
رئيس اللجنة الثقافية واإلجتماعية

خليل محمد جمعة المنصوري
أمين السر المساعد

رئيس لجنة العالقات العامة والتسويق

لؤي سعيد عالي
رئيس اللجنة الرياضية واللجنة اإلعالمية

د.

إبراهيم سعيد بغداد
المدير المالي-رئيس اللجنة المالية

إبراهيم محمد ألنقبي
رئيس لجنة اولياء األمور واألسر واستقطاب الالعبين

عائشة أحمد عبداهلل الحمودي
رئيس لجنة الفتيات ولجنة التميز المؤسس

تشكيل مجلس إدارة النادي
للدورة 2020-2017

نبذة عن النادي
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- خورفــكان - دبــا - الغــوب وجميــع المناطــق 
ــادي بجميــع البطــوالت  التــي حولهــا ويشــارك الن
واللقــاءات الرياضيــة والمجتمعيــة والثقافيــة التــي 
تنظــم علــى مســتوى الدولــة وكذلــك البطــوالت 

والمســابقات الدوليــة.
وباإلضافــة لكــون نــادي خورفــكان للمعاقيــن ناديًا 
ــة  ــطة المجتمعي ــن األنش ــد م ــه العدي ــا فلدي رياضي
الخدمــة  فــي  متخصــص  ومركــز  والثقافيــة 
ــن  ــرواده م ــًا ل ــزًا اجتماعي ــح مرك ــة وأصب المجتمعي
ــطة. ــن األنش ــد م ــة العدي ــة للممارس ذوي اإلعاق
ــم  ــس إدارة قائ ــن مجل ــكان للمعاقي ــادي خورف لن
بذاتــه يشــرف علــى ســير العمــل فــي النــادي 
ومشــكل مــن قبــل صاحب الســمو الشــيخ الدكتور/ 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 

األعلــى حاكــم الشــارقة مؤلــف مــن رئيــس ونائــب 
ــادي. ــع لجــان الن ــون جمي وأعضــاء يمثل

تأسيس النادي:
أصــدر   2005 عــام  مــن  أبريــل  شــهر  فــي 
ــن  ــلطان ب ــور/ س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس صاح
األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 
حاكــم الشــارقة قــرارًا بإشــهار نــادي خورفــكان 
الثقــة  لنــادي  فرعــا  كان  ان  بعــد  للمعاقيــن 
1997 وبالتالــي حصــل  للمعاقيــن منــذ عــام 
ــتقالية  ــة واالس ــة االعتباري ــى الصف ــادي عل الن

والماليــة. اإلداريــة 
في 23 / 7/ 2005 أصدر ســمو الشــيخ ســلطان 
ولــي  القاســمي  ســلطان  بــن  محمــد  بــن 
ــس  ــس المجل ــارقة رئي ــم الش ــب حاك ــد نائ العه

التنفيــذي القــرار رقــم 13 لســنة 2005 بتشــكيل 
ــن  ــكان للمعاقي ــادي خورف ــس إدارة لن أول مجل

ــي رشــيد. ــرزاق احمــد بن ــد ال برئاســة عب
لــدى  النــادي  أشــهر   2006  /1  /  20 فــي 
الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة تحــت 

.  2006 58 لســنة  رقــم 
منــذ  للمعاقيــن  خورفــكان  نــادي  ســعى 
مــن  االنتقــال  إلــى   2005 ســنة  تأسيســه 
العمــل  الــى  المحلــي  الرياضــي  العمــل 
الرياضــي الدولــي عبــر اســتضافة وتنظيــم عــدد 
ــة  ــة اإلقليمي ــدورات الرياضي ــوالت وال ــن البط م
تتمثــل  ثابتــة  اســتراتيجية  وفــق  والدوليــة 
خورفــكان  وملتقيــات  بطــوالت  بسلســلة 
ــادي  ــة لرياضــة المعاقيــن حيــث نظــم الن الدولي
خــال األعــوام الســابقة 3 نســخ مــن البطــوالت 

وهــي: الدوليــة  والملتقيــات 
النسخة األولى:

ملتقــى خورفــكان الدولــي أللعــاب القــوى 
للمعاقيــن لــدول غــرب آســيا - خورفــكان 2008

الثانية: النسخة 
األثقــال  لرفــع  الدولــي  الحصــن  دبــا  ملتقــى 
للمعاقيــن لــدول غــرب آســيا - دبــا الحصــن 2009

الثالثة: النسخة 
بطولــة خورفــكان الدوليــة الثالثــة لرفــع األثقــال 

للمعاقيــن - خورفــكان 2011
آســيا  غــرب  ألعــاب  دورة  الرابعــة:  النســخة 

2017 خورفــكان   - األولــى  الباراالمبيــة 

الدكتــور  برئاســة  النــادي  إدارة  خصصــت 
ــزا واســعا مــن  ــي رشــيد حي ــرزاق احمــد بن عبدال
العاملــة  اللجــان  تشــكيل  إلعــادة  جلســتها 
للموســم الحالــي  وإضافــة لجنتيــن جديدتيــن 
األعضــاء  مــن  عــدد  لجنــة  كل  ضمــت  حيــث 
ــه  ــرات المختلفــة كل فــي مجال مــن ذوي الخب
وأعــرب  ومهاراتــه  تخصصــه  حســب  وعلــى 
االقتراحــات  مختلــف  تقديــم  عــن  األعضــاء 
والمبــادرات واألنشــطة التــي ســتعود بالفائــدة 
أعضــاء وإدارييــن  الجميــع مــن  علــى خدمــة 
ومدربيــن والعبيــن، وتضمــن تطويــر العمــل في 
النــادي واســتمراريته، باإلضافــة إلــى تحقيــق 
ــر  األهــداف المرجــوة والمســاهمة فــي تطوي

ومرافقــه. النــادي 
وتأتي تشــكيل اللجان كاآلتي:

اللجنة الرياضية

اللجنة اإلعامية

اللجنة الثقافية والمجتمعية

اللجنة المالية

لجنة أولياء األمور واألسر واستقطاب الاعبين

لجنة الفتيات

لجنة التميز المؤسسي
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ياضية :  اللجنة الر
رئيس اللجنة أ. لؤي ســعيد عاي   

المدير الفني دكتــور/ مصبــاح ابراهيــم جعفــر  
مسؤول رفع األثقال ابراهيم ســعيد بغداد   

مسؤول ألعاب القوى ابراهيــم محمــد النقبــي   
الاعبين ممثل  عبــد اهلل حيايــي    

ممثلة لجنة الفتيات  شــيخة عواني النقبي   

المدربـون :
اإلعاقة الحركية مــدرب ألعــاب القــوى    أيمــن  محمــد علــي  
اإلعاقة الحركية مدرب الكراســي المتحركة    ســومر حســن مرشــد 
اإلعاقة الحركية مــدرب رفــع األثقــال     توليــه خولنــازاروف  
اإلعاقة الذهنية مــدرب األولمبيــاد الخــاص    هشــام حســين مدبولي 
اإلعاقة الذهنية مدرب األولمبياد الخاص و رياضة البوتشــيا  محمــد الصادقــي  
اإلعاقة الذهنية مدربــة فتيــات االولمبيــاد الخــاص   شــهيرة فرحان ســلوم 
اإلعاقة البصرية مــدرب الجــودو     د.مــوح صالــح المــوح 

اإلعاقة الحركية مــدرب تنــس الطاولــة    نــواف الكعبــي  
اإلعاقة الحركية مدرب كرة الســلة كراســي متحركة   خالــد عبــد القــادر  

: األخصائيـون 
أخصائي العاج الطبيعي عــزات الزهــوري  
أخصائية العاج الطبيعي إينــاس فايــز فــرج  
أخصائي التدليك الرياضي حســان الشــرع  

ياضات الممارســة في النادي وفق فئات االعاقة المختلفة خالل موســم 2016 - 2017 الر
اإلعاقة الحركية :

ألعاب القوى – رفع األثقال – تنس الطاولة – كرة الســلة على الكراســي المتحركة - البوتشــيا
اإلعاقة البصرية :

الجودو – ألعاب القوى
اإلعاقة الذهنية :

العــاب األولمبيــاد الخــاص األلعــاب الفرديــة )ألعــاب القــوى – رفــع األثقــال – تنــس الطاولــة – الريشــة الطائــرة 
– البوتشــي – البولينــج - الفروســية(

ــل  ــم العم ــى ادارة وتنظي ــراف عل ــن باالش ــكان للمعاقي ــادي خورف ــي ن ــة ف ــة الرياضي ــوم اللجن تق
الرياضــي فــي النــادي ابتــداءًا مــن الرعايــة والتأهيــل الرياضــي لاعبيــن المنتســبين ومتابعــة عمــل 
الــكادر التدريبــي والفنــي واالشــراف عليــه وتوفيــر كافــة مســتلزمات العمــل الرياضــي الــى جانــب 
ــن احتياجاتهــا ,  ــًا وتأمي ــًا وخارجي ــة داخلي ــة والدولي ــة واالقليمي ــة المحلي ــم المشــاركات الرياضي تنظي
ومــرورًا بمتابعــة وضــع الخطــط التدريبيــة وســبل تنفيذهــا وتحقيــق أهدافهــا وتوفيــر البيئة المناســبة 
للوصــول الــى المســتوى الفنــي المطلــوب لاعبيــن والاعبــات وتقديــم التقاريــر الدوريــة لمجلــس 
االدارة عــن أعمــال وأنشــطة النــادي الرياضيــة , وانتهــاءًا بتطويــر وتوطيــد واســتمرار عاقــات 

التعــاون الرياضــي بيــن النــادي وباقــي المؤسســات الرياضيــة األخــرى داخــل الدولــة وخارجهــا

ياضية اللجنة الر
بنادي خورفكان للمعاقين

ياضية اللجنة الر
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فــكان  خــور  بنــادي  الثقافيــة  اللجنــة  تعتبــر 
الثقافيــة  للعمليــة  تحريــك  هــي  للمعاقيــن 
وتعكــس  المتعــددة  مســتوياتها  بمختلــف 
الثقافــي  الطابــع  الثقافيــة  اللجنــة  أنشــطة 
االمــارات  الشــارقة و دولــة  والتراثــي إلمــارة 

المتحــدة  العربيــة 
حاكــم  الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــذا 
متوقــف  االنديــة  دور  اليكــون  بــأن  الشــارقة 
للــدور  اصبــح  فقــط  الرياضــي  الجانــب  علــى 
الثقافــي والمجتمعــي فيولــي نــادي خورفــكان 
للمعاقيــن اهتمامــًا حثيثــا باألنشــطة الثقافيــة 

والمجتمعيــة. 

تشكيل اللجنة :
محمد احمد عبيد الكندي / رئيس اللجنة

عائشة محمد / منسق اللجنة
علي سليمان السيابي  /  مصور

أهداف اللجنة:
غــرس دوافــع الــوالء وحــب االنتمــاء للوطــن 

فــي نفــوس األعضــاء
حصــر وتفعيــل الكفــاءات والقــدرات الثقافيــة 
والفكريــة الســتفادة منهــا فــي برامــج التوعيــة 

ــة. ــي المنطق ــف ف والتثقي
نشــر الوعــي بأهميــة النشــاط الثقافــي بيــن 

اللجنة الثقافية

اللجنة الثقافية
بنادي خورفكان للمعاقين

وذويهــم. المنتســبين 
الســمو بالمســتوي الثقافــي العــام للمنتســبين 

و االرتقــاء بــه .
فــي  المشــاركة  علــي  المنتســبين  تحفيــز 

الثقافيــة. االنشــظة 
والثقافــي  والقومــي  الدينــي  الوعــي  نشــر 

المنتســبين. بيــن  والبيئــي  واالجتماعــي 
ــن  ــن والمبدعي ــن والموهوبي ــاف المتميزي اكتش

ــة وصقلهــم . ــة والثقافي فــي المجــاالت الفني
تنمية روح االبتكار لدي المنتسبين.

ــة  ــات الثقافي ــي المنافس ــبين عل ــد المنتس تعوي
ــم. ــريف لديه ــس الش ــق روح التناف وخل

بهــم  للدفــع  القيادييــن  المنتســبين  اكتشــاف 
فــي قيــادة األنشــطة المتنوعــة.

الجمهــور  مواجهــة  علــي  المنتســبين  تعويــد 
والتعبيــر عــن أنفســهم مــن خــال إتاحــة الفرصــة 

ــبابية. ــات الش ــي التجمع ــم ف له
الثقافيــة  توثيــق العاقــات مــع المؤسســات 
ذوي  رعايــة  علــي  القائمــة  والمؤسســات 

. الخاصــة  االحتياجــات 
تبادل الخبرات مع المؤسسات األخرى .

إصــدار مجلــة تحمــل شــعار النــادي وتحمــل فــي 
طياتهــا كل مــا يهــم ذوي اإلعاقــة.                                                                                                                                      

محاور خطة النشاط الثقافي 

المحور األول :- المحاضرات وورش العمل
المحور الثاني :- 

تنظيــم مؤتمــر علمــي دولــي كل عــام القائمــة 
علــي ذلــك فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
الــدول  و  األخــرى  العربيــة  والــدول  العربيــة 
المتقدمــة فــي مجــال رعايــة ذوي االحتياجــات 

ــة . الخاص
بــذوي االعاقــة فــي  نــدوات خاصــة  اقامــة 

الدولــة.
المحور الثالث :- األمسيات الثقافية 
المحور الرابع :- المسابقات الثقافية 

اقامــة مســباقات ثقافيــة للمنتســبين  اســبوعيا/
شهريا

اقامــة مســابقات ثقافيــة يدعــى فيهــا منتســبي 
أنديــة ومراكــز ذوي االعاقــة فــي الدوليــة

المحور الخامس:- المكتبة 
انشاء  مكتبة  

فتح المكتبة بصفة دائمة
مــع  تتناســب  وأفــام  وقصــص  كتــب  شــراء 

. بالنــادي  الموجــودة  المراحــل 
تنظيــم مســابقات شــهرية بالمكتبــة ألحســن 
ــئلة  ــي أس ــابقات عل ــك مس ــاب كذل ــص كت ملخ

ــبوعية  ــه أس ــريعة بصف ــز س ــة وجوائ ثقافي
المحور السادس:- المكتبة السمعية والبصرية

المحور السابع :- اللقاءات الثقافية
المحور الثامن:- الفن الشعبي والمرسم الحر

المحور التاسع:- الدورات التدريبية.
فــي  ســنوية  جائــزة  اقامــة  العاشــر:  المحــور 

الكريــم القــرآن  حفــظ 
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اللجنــة المجتمعيــة هــي إحــدى اللجــان الرئيســة 
للجنــة   ، للمعاقيــن  خورفــكان  نــادي  فــي 
مســؤوليات  تتضمــن التواصــل مع أوليــاء األمور 
للوقــوف علــى  ســبب غيــاب الاعبــات وإعــادة 
انتســاب الاعبيــن المنقطعيــن عــن النــادي ، 
التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع 
ــابهم  ــدد وانتس ــن ج ــن العبي ــث ع ــاص للبح الخ
للنــادي علــى مســتوى المنطقة الشــرقية ، رفع 
حلــول المشــكات االجتماعيــة التــي تواجــه 
الاعبيــن فــي بعــض المؤسســات بالمجتمــع 
و  االختصــاص  ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
اقتــراح حلــول للمشــكات االجتماعيــة الخاصــة 
ــف  ــزواج والتكي ــل وال ــرص العم ــل ف ــرد مث بالف
وذلــك  وغيرهــا  والمجتمــع  األســرة  فــي 
ــة  ــوات ذات الصل ــات والقن ــع الجه ــيق م بالتنس
بموضــوع الدراســة حســب اإلمكانيــات المتاحــة.

 تلتــزم اللجنــة بمســؤولياتها مــن خــال تنفيــذ 
أهــداف  علــى  المســتندة  التنفيذيــة  خطتهــا 
الخطــة االســتراتيجية للنــادي  حيــث كانــت للجنة 
وتكاتفــت  األيــادي  فشــدت  جليــة  بصمــات 

اهتمامهــا  تصــب  فعاليــات  إلعــداد  الجهــود 
وطاقــات  قــدرات  مــن  المكنــون  النتشــال 
الستشــراف  النوافــذ  ففتحــت   ، المنتســبين 
العطــاء بتنفيــذ  فعاليــات مــن األنشــطة متنوعــة 
بتنــوع الميــول والقــدرات فــكان منهــا محطــات 
ــع  ــة م ــاركت اللجن ــث ش ــة حي ــات الديني للفعالي
ــي«  ــبات ف ــبين والمنتس ــن المنتس ــة م مجموع
اإلفطــار الجماعــي« فــي شــهر رمضــان المبــارك  
الــذي أقامتــه دائــرة الخدمــات االجتماعيــة فــي 
غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة فــرع خورفــكان 
الســنوي  الجماعــي  اإلفطــار  إلــى  باإلضافــة 
للنــادي بحضــور جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة و 
ــبين  ــن والمنتس ــن والاعبي ــن و العاملي الموظفي
وأوليــاء أمورهــم  فــي قاعــة الدانــة بفنــدق 
االوشــانيك بخورفــكان وســعي اللجنــة الــدؤوب 
فــي حــث المنتســبين للذهــاب للعمــرة الســنوية  

ــادي. ــا الن ــي ينظمه الت
 

بــل  معاقيــن  ليســوا  النــادي  منتســبي  إن 

اللجنة المجتمعية
بنادي خورفكان للمعاقين

اللجنة المجتمعية
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مفعمــة  تطمــح  عيونهــم  اإلعاقــة  ُمتحــدوا 
إلــي  أذانهــم  وأصغــت  والتحــدي  باألشــواق 
ــك الموســيقى الحالمــة والشــجية والواعــدة  تل
وهنــاك ألســن نطقــت رغــم اإلعاقــة بعــدة لغات 
فقــرؤوا وكتبــوا بنفــس المفــردات ، مفــردات 
العطــاء والتفانــي والطموحات القويــة والهمم 
مــن جانــب أفكارهــم  فأشــعلوا الهمــم وأوقدوا 
النفــوس وفجــروا الطاقــات... ومــن هــذا الدافــع 
ــت قــادر  ــادر أن ــة مبادرة«ب ــة المجتمعي كان للجن
» مــن خــال مشــاركة العبــة رفــع األثقــال فــي 
النــادي هيفــاء النقبــي بســرد قصتهــا البطوليــة 
وقــوة إرادتهــا لمواجهــة الواقــع التــي تعيشــه 
للوصــول إلــى العالميــة وذلــك  فــي الملتقــى 
ــى  ــك عل ــارس وذل ــهر م ــي ش ــري األول ف األس
ــا  ــكان كم ــرع خورف ــارقة ف ــة الش ــرح جامع مس
ــودي  ــم الزي ــال مري ــع األثق ــة رف ــم العب ــم تكري ت
الملتقــى   ذات  فــي  موهوبــة  كمصــورة 
باإلضافــة إلــى مشــاركة الاعبــة هيفــاء النقبــي 
فــي الجلســة الحواريــة للتنميــة األســرية / كلبــاء 

فــي ذات الشــهر  بعنــوان »عقباتنــا تحــدي« في 
حديقــة الســدرة كلبــاء . كمــا حضــرت الكفيفــات 
ــال  ــي لاتص ــدى الدول ــارس المنت ــهر م ــي ش ف
 ، الشــارقة  اكســبو  فــي   2016 الحكومــي 
وحضــور ورشــة »اإلســعافات األوليــة« التــي 
نفذهــا مستشــفى خورفــكان فــي النــادي فــي  

نفــس الشــهر .كان لمنتســبات النــادي فرصــة 
فــي إقامــة معــرض خــاص بهــم علــى هامــش 
الملتقــى العلمــي الدولــي الخامــس لرعايــة 
وتأهيــل المعاقيــن  فــي الجامعــة القاســمية 
متنــوع  بهــم  خــاص   2016/12/11 بالشــارقة 
بتنــوع ميولهــم وقدراتهــم فلونــت فرشــاتهم 
ــة رائعــة ورســمت أناملهــم لوجــوه  لوحــات فني
وأبدعــت  رائعــة   فنيــة  كلوحــات  أشــخاص  
ومنتجــات  منســوجات  نســج  فــي  أفكارهــم 

ــة  . ــة راقي يدوي

ومــن المحطــات االجتماعيــة الهامــة التــي 
المنتســبات  نفــوس  فــي  بصمــة  تركــت 
والاعبــات مبــادرة » لقــاء األحبــة »قضــاء نهــار 
ترفيهــي اجتماعــي مميــز فــي شــهر  أبريــل 
2016   فــي  إحــدى مــزارع المنطقــة الشــرقية 
البســمة  كانــت  حيــث   « البســتان  مزرعــة   «
والضحكــة واأللفــة تســود هــذا النهــار مــع 
األلعــاب الشــيقة  كمــا عقــدت عــدة لقــاءات 
خــال الســنة  منهــا لقــاء ترفيهــي فــي غرفــة 
المنتســبات  بمشــاركة  المجتمعيــة   اللجنــة 
مدربــة  وبحضــور  والــذكاء  المــرح  بألعــاب 
ــبات  ــاركت المنتس ــا ش ــادي ،كم ــة الن ومعالج
فــي تقديــم برنامــج ترفيهــي للمنتســبات فــي 
ســاحة الملعــب الخارجــي للنــادي ، وفي شــهر 
ــاركة  ــى مش ــة عل ــت اللجن ــمبر2016 حرص ديس
التكريــم  حفــل  حضــور  والاعبيــن  المنتســبين 
ــم فــي غرفــة تجــارة  ــذي أقي ــة الموســم ال نهاي

وصناعــة الشــارقة.
ــة وبســاتين  ــة المجتمعي إن تنــوع محطــات اللجن
بالتحــدي  ينبــض  القلــب  العطــاء حتــى يظــل 

يزخــر  الوطــن  هــذا  ويظــل  والقــوة  واإلرادة 
ــود  ــا بجه ــب العلي ــى المرات ــل إل ــعادة ليص بالس
ــي  ــًا ف ــه خفاق ــيوخه وعلم ــاندة ش ــه ومس أبنائ
خــال  مــن  وذلــك  الدوليــة  المحافــل  آفــاق 
مبــادرة » البيــت متوحــد »التــي تهــدف إلــى 
تواصــل مؤسســات المجتمــع فــي المنطقــة 
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و  المنتســبين  خدمــة  أجــل  مــن  الشــرقية 
روابــط   لتقويــة  النــادي  بأنشــطة  مشــاركتها 
ــال  ــطة خ ــن األنش ــن وم ــن الطرفي ــل بي التواص
شــهر  ينايــر2016  اســتقبل النــادي مركــز فتيــات 
اللجنــة جلســة حواريــة  ، كمــا نظمــت  مربــح 
ــات  ــات وضعيف ــع الكفيف ــارس م ــهر م ــي ش ف
الدكتــور  نفذهــا  ارتقــاء«   « بعنــوان  البصــر 
علــي عبيــد الزعابــي. ، كمــا اســتجابة اللجنــة 
ــة ذوي  ــي فئ ــة ف ــات المهتم ــوة المؤسس دع
اإلعاقــة فشــاركت اللجنــة  جامعــة الشــارقة 
ــرض  ــي مع ــكان ، 2016/10/12  ف ــرع خورف ف
ــى  ــة األول . و ملتق ــم ذوي اإلعاق ــى دع ملتق
أبــراج  فنــدق  فــي  الســابع  الرياضــي  اإلبــداع 
العصــف  ورشــة  و   2016/  1  /  13 االمــارات 

الذهنــي لمناصــرة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
 /1  /  14 بدبــي  االنتركونتيننتــال  فــي فنــدق 
لــذوي  األول  الســنوي  والمؤتمــر   2016
اإلعاقــة ) قصــص ملهمــة وتحديــات ( الــذي 
أقامتــه  هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي وذلــك  

ديســمبر2016    6 فــي 

و  الرياضــي  التجمــع  فرصــة  نادينــا  اقتنــص   
التعــاون مــع نــادي الخليــج الرياضــي الثقافــي 
فــي ملتقــاه المفتــوح األول تحــت عنــوان » 
مســتقبل نــادي الخليــج بيــن الواقــع والطمــوح 
األوشــانيك   بفنــدق  الدانــه  قاعــة  فــي   «
2016/4/6 بتكريــم أبطالــه الثــاث المشــاركين 
ــل   ــرو 2016  البرازي ــو دي جاني ــة ري ــي بطول ف
حيــث لقــي هــذا التكريــم صــدى كبيــرًا عنــد 

جمهــور المنطقــة الشــرقية .

 وال زالــت محطــات اللجنــة متواصلــة ومنهــا 
المواجهــة  روح  وزرع  الرياضيــة  الــروح  لدعــم 
ــبات  ــات ومنتس ــوس الاعب ــي نف ــدي ف والتح
النــادي وذلــك بحضــور رئيــس اللجنــة ومنســقة 
ــوالت  ــات والبط ــي لمنافس ــل المجتمع التواص
الرياضيــة مثــال حضــور بطولــة أســيا وقيانوســيا 
ــاط  ــادي ضب ــن فــي ن أللعــاب القــوى للمعاقي

شــرطة دبــي شــهر مــارس
وتتــوج اللجنــة المجتمعيــة محطتهــا الهامــة 
ومنتســبات  منتســبين  وتنفيــذ  بمشــاركة  
وأحلــى  أجمــل  فــي  والعبينــه  النــادي 
اللجنــة  تســعى  التــي  الدولــة  احتفــاالت 
بهــا بترســيخ هــذا اليــوم فــي نفــوس أبنائــه 
ــوم  ــي ي ــادي ف ــن الن ــن م ــاء الوط ــم أبن فانض

فــي  والعــزة  بالفخــر  االحتفــال  و  الشــهيد 
الفعليــة  المشــاركة  مــع  العلــم  رفــع  يــوم 
 45 الوطنــي  لليــوم  الكبيــر  االحتفــال  فــي  
اإلعاقــة  فتيــات  أصــوات  علــو  خــال  مــن 
ورقصــة  الوطنــي  بالســام  يعلــوا  الذهنيــة  
الذهنيــة  اإلعاقــة  اليولــه مــن  قبــل شــباب 
وقــاد الحفــل احــدى المتميــزات مــن ذوات 
اإلعاقــة الحركيــة الطالبــة ريــم ســيف ســلطان  
كمــا كان لاعبيــن كلمــة فــي هــذا الحفــل 
قالهــا  زميلهــم مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة 
تــرك   . النقبــي  خلفــان  اهلل  عبــد  الاعــب 
ــن مــن  ــًا فــي نفــوس الحاضري ــرًا طيب الحفــل أث
ــس  ــاء المجل ــي وأعض ــس الوطن ــاء المجل أعض
االستشــاري وفناننــا المتميــز حســين الجســمي 
ــى  ــة عل ــن جمع ــارات الطموحي ــي االم وممثل
كــرة  العبــي   مــن  وكثيــر  الشــحي  وعلــي 

المنطقــة  رجــاالت  وكبــار  القــدم 
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اإلمــارات العربيــة المتحــدة - إمـــارة الشــارقة - 
خورفــكان

الفتــرة من 18 – 24 فبراير 2017

اســتضاف نــادي خورفــكان للمعاقيــن باشــراف 
آســيا   غــرب  لمنطقــة  البارالمبــي  االتحــاد 
الحــدث الرياضــي األكبــر واألبــرز خــال ســنة 

: مايلــي  وفــق   2017

الدول المشاركة : 
قطــر-  دولــة   – المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
دولــة    - الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الكويــت – مملكــة البحريــن – ســلطنة عمــان 

العربيــة  الجمهوريــة   – اليمنيــة  الجمهوريــة   -
المملكــة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   - الســورية  

 - األردنية الهاشــمية - دولة فلســطين 
العــراق جمهوريــة 

ياضــات المعتمدة في الدورة :- الر
رياضيتيــن جماعيتين + ثــاث  رياضات فردية

ألعاب القوى
رفعات القوة

كرة الســلة للكراسي المتحركة
كرة الهدف للمكفوفين

تنس الطاولة

دورة ألعــاب غـرب آسيا البارالمبية 
األولى – خورفكان 2017

1st West Asian Para Games – Khorfakkan 2017

فئات االعاقة الرئيسية :
االعاقة الحركية
االعاقة البصرية

فنادق اإلقامـة :
 – )الضيــوف  بخورفــكان  األوشــيانيك  فنــدق 
الفنييــن – الحــكام الدولييــن – أعضــاء االتحــادات 

ــة) الدولي
فنــدق كونكورد الفجيرة )المنتخبات(

فنــدق ملينيوم الفجيرة )المنتخبات(
فندق نــور آرجان الفجيرة )المنتخبات(

أماكن إقامة  المنافســات :
كرة الســلة للكراســي المتحركة : نادي الخليج 

الرياضي الثقافي )خورفكان(
كرة الهدف جامعة الشــارقة )خورفكان(

تنس الطاولة مركز الناشــئة )خورفكان(
رفع األثقال فندق األوشــيانيك )خورفكان(

ألعاب القوى نادي الثقة للمعاقين )الشــارق(

حفل االفتتاح الرسمي :
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــل وع ــي الحف ــور راع بحض
والمنطقــة  الشــارقة  وإمــارة  الدولــة  فــي 
الشــرقية والضيــوف الدولييــن ورؤســاء الوفــود 

والحــكام الدولييــن
ــي  ــيج الريـاضـ ــادي الخلـ ــاد نـ ــكان : إســتـ الم

بخـورفـكــــان 
يــوم االثنيــن 20 / 02/ 2017   التاريــخ : 

مســاءًا  6.30 الســاعة 
مــدة الحفل : 45 د

يتضمــن حفــل االفتتــاح   : فعاليــات الحفــل 
ــية واوبريــت غنائــي عــن  فعاليــات رســمية وفنـ
كلمــة   - فــرق  )اســتعراض  المعاقيــن  رياضــة 
ترحيبيــة - مراســم رفــع العلــم – فعاليــات بشــرية 
وفنيــة( وتكـنولوجـيـــا )إضــاءة - صــوت - ليــزر – 

ــخ( ــة ....ال ــاب ناري ــان – ألع دخ

االعتمادات الدولية والمحلية للدورة :
تــم الحصــول علــى اعتمــاد واشــراف كافــة 

ياضية األنشطة الر
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االعتمــادات الفنيــة التحــادات الدوليــة لأللعــاب 
االقليميــة  االتحــادات  اعتمــاد  الــى  اضافــة 
والمحليــة للمؤسســات الرياضيــة المعنيــة وفــق 

ــي : اآلت
أواًل : االعتمــادات التنظيمية المحلية :

الهيئة العامة لرعاية الشــباب والرياضة في 
االمارات

مجلس الشارقة الرياضي
اللجنــة البرالمبية االماراتية

ثانيًا : االشــراف الدولي للهيئات والتنظيمات 
القارية

اللجنة البارالمبية اآلســيوية
االتحاد البراالمبي لمنطقة غرب آســيا

ثالثــًا : االعتمــاد الفنــي لاتحــادات الدوليــة 
لأللعــاب :

للمعاقيــن    القــوى  الدولــي اللعــاب  االتحــاد 
World Para Athletics

للمعاقيــن   األثقــال  لرفــع  الدولــي  االتحــاد 
World Para Powerlifting

االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة علــى الكراســي 
ــيا( ــيا أوقيانوس ــة آس ــة – منطق المتحرك

IWBF AOZ 
للمعاقيــن   الطاولــة  لتنــس  الدولــي  االتحــاد 

ITTF Para Table Tennis
ــرة  ــن – ك ــات المكفوفي ــي لرياض ــاد الدول االتح

 IBSA Goalball   الهــدف
كل  عــن  دولــي  فنــي  منــدوب  تكليــف  تــم 
اتحــاد دولــي لإلشــراف علــى المنافســات فنيــًا
والمصنفيــن  الدولييــن  الحــكام  تكليــف  تــم 
االتحــادات  قبــل  مــن  الدولييــن  والمراقبيــن 

الدوليــة
فــي  الاعبيــن  لجنــة  رئيــس  مشــاركة  تمــت 
عــن  كممثــل  اآلســيوية  البارالمبيــة  اللجنــة 

الــدورة فــي  الاعبيــن 
تمــت مشــاركة نــواب رئيــس اللجنــة البارالمبيــة 

اآلســيوية فــي فعاليــات الــدورة
اللجنــة  عــام  أميــن  ومشــاركة  دعــوة  تمــت 
المعاقيــن فــي  لرياضــة  الخليجيــة  التنظيميــة 

الــدورة فعاليــات 
تمــت دعــوة ومشــاركة ممثــل االتحــاد العربــي 

لرياضــة الفئــات الخاصــة فــي فعاليــات الــدورة
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األعداد المشــاركة من اللجان البارالمبية الوطنية

الدولة

عـــدد الالعـبيـن
عدد 

اإلداريين
عدد 

المدربين

العدد 
اإلجمالي

للمشاركين

عدد 
الرياضات 
المشاركة رفع ألعاب القوى

األثقال
تنس 

الطاولة
كرة 

كرة السلةالهدف

3513161223171075اإلمارات العربية المتحدة

المملكة العربية 
161086121215795السعودية

المملكة األردنية 
126461247515الهاشمية

141761286545دولــة الكــويـــت

20101061289755جمهورية العـــراق

86313-16-10دولــة قـطـــر

1246252-0-7مملكـة البحــرين

24262-06-13سلـطــنة عـمـــان

الجمهـورية العربـية 
54212-5700الســورية

150661268534دولة فلسـطـيــن

43162--36-الجمهورية اليمـنية

2262--2-7الجمهورية اللبنانية

عدد المنتخبات المشاركة 
1545045487087544بالرياضة
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أعــداد الحكام والفنييــن الدولييين وفق مختلف الرياضات

العدد اإلجماليالدولة

رفع األثقالألعاب القوى
تنس 

الطاولة
كرة 

الهدف
كرة السلة

111115مندوبي االتحادات الدولية

6اللجنة الفنية للدورة

12027333الحكام الدوليين من خارج اإلمارات

54383876الحكام الدوليون من داخل اإلمارات

310-232المصنـفـون الـدولـيـون

مسؤولي أنظمة اإلدارة االلكترونية 
لأللعاب

22

12الجمعية العمومية لغرب آسيا

6اللجنة البارالمبية اآلسيوية

الضيوف الدوليون 

واللجان البارالمبية في منطقة غرب آسيا
9

6دورة التصنيف لكرة السلة

8اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات

173

نتائــج العبــي نــادي خورفكان للمعاقين في دورة العاب غرب آســيا البارالمبية األولى خورفكان 20

الرقم التاريخالمكانالبطولةالمسابقةالرياضةاسم الالعب
المحقق

المركز/
الميدالية

رفـــع 
األثقـــال

عبد اهلل خلفان 
الذهبية195كغ24/2/2017-18خورفكانغرب آسياوزن 107كغرفع األثقالالنقبي

فضية170 كغ24/2/2017-18خورفكانغرب آسياوزن 97 كغرفع األثقالراشد حسن أحمد

فضية139 كغ24/2/2017-18خورفكانغرب آسياوزن 65 كغرفع االثقالسيف الزعابي

الخامس60 كغ24/2/2017-18خورفكانغرب آسياوزن 73 كغرفع األثقالمريم الزيودي

الرابع63 كغ24/2/2017-18خورفكانغرب آسياوزن 55 كغرفع االثقالموزة الزيودي
تنس 

تنس يوسف الكعبيالطاولة
فضية-24/2/2017-18خورفكانغرب آسيافردي TT10الطاولة

ألعاب 
القوى

ألعاب 
القوى

ألعاب مريم المطروشي
القوى

F46 الذهبية24/2/201731.24-18الشارقةغرب آسيارمي الرمح

F46 الذهبية24/2/201731.24-18الشارقةغرب آسيارمي الرمح

F46 الذهبية24/2/20179.46-18الشارقةغرب آسيادفع الجلة

عبد اهلل 
المسباحي

ألعاب 
القوى

 F54الذهبية24/2/201720.40-18الشارقةغرب آسياقذف القرص

  F45الذهبية24/2/20176.28-18الشارقةغرب آسيادفع الجلة

 F54 البرونزية24/2/201715.86-18الشارقةغرب آسيارمي الرمح

ألعاب عبد اهلل حيايي
القوى

 F34الفضية24/2/201728.92-18الشارقةغرب آسياقذف القرص

 F34الفضية24/2/201725.46-18الشارقةغرب آسيارمي الرمح

 F34البرونزية24/2/20179.96-18الشارقةغرب آسيادفع الجلة

ألعاب حسن ماليح
القوى

 F34 الرابع24/2/20177.31-18الشارقةغرب آسيادفع الجلة

 F34الرابع24/2/201714.31-18الشارقةغرب آسياقذف القرص

F34 الرابع24/2/201714.55-18الشارقةغرب آسيارمي الرمح

ألعاب سعيد الظنحاني
القوى

 F55الذهبية24/2/20176.45-18الشارقةغرب آسيادفع الجلة

 F55الذهبية24/2/201718.97-18الشارقةغرب آسيارمي الرمح

ألعاب راشد الزيودي
القوى

 F56الفضية24/2/201720.40-18الشارقةغرب آسيارمي الرمح

 F56الرابع24/2/20176.72-18الشارقةغرب آسيادفع الجلة

ألعاب جمعة الطنيجي
القوى

 F56البرونزية24/2/20176.72-18الشارقةغرب آسيادفع الجلة

 F56 الفضية24/2/201727.30-18الشارقةغرب آسياقذف الجلة

ألعاب عائشة الخالدي
القوى

F33 الخامسة24/2/20173.77-18الشارقةغرب آسيادفع الجلة

F33 الفضية24/2/201710.57-18الشارقةغرب آسياقذف القرص

F33 الذهبية24/2/20178.74-18الشارقةغرب آسيارمي الرمح

عبيد مبارك 
الماحي

ألعاب 
القوى

F37 الخامس24/2/201726.22-18خورفكانغرب آسياقذف القرص

الخامس24/2/20177.00-18خورفكانغرب آسيادفع الجلة

برونزية-24/2/2017-18خورفكانغرب آسياضمن المنتخبكرة السلةجاسم النقبيكرة السلة
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األلعاب الجماعية )كرة الســلة – كرة القدم – كرة اليد(
أبرز االنجازات الدولية في البطوالت والدورات الرياضية الدولية لسنة 2016

ميدالية فضية ماليزيا – كواال المبور  بطولة كأس العالم لرفع األثقال  
ذهبيتين وبرونزية التشيك – أولوموتس  بطولة التشيك الدولية أللعاب القوى 

بطولة ألمانيا الدولية أللعاب القوى                 ألمانيا - برلين                       ذهبيتين وخمسة فضيات
بطولة المغرب الدولية اللعاب القوى              المغرب – مراكش               فضية وبرونزية

االمارات – دبي               فضيتين وبرونزية بطولة آسيا أللعاب القوى                   
أهم نتائج العبي نادي خورفكان للمعاقين في البطوالت الدولية والمحلية لسنة 2016

الميداليةالتاريخالمكانالبطولةالمسابقةالرياضةاسم الالعب

فضية25/2/2016ماليزيا – كواال المبوركأس العالم لرفع األثقالوزن 61 كغرفع األثقالمريم الزيودي

ذهبية28/6/2016التشيك أولوموتسبطولة التشيك الدولية المفتوحةرمي الرمح F46ألعاب القوىمريم المطروشي

عبد اهلل المسباحي

ذهبية28/6/2016التشيك أولوموتسبطولة التشيك الدولية المفتوحةقذف القرصF54 ألعاب القوى

برونزية28/6/2016التشيك أولوموتسبطولة التشيك الدولية المفتوحةدفع الجلةF45  ألعاب القوى

عبد اهلل حيايي

ذهبية17/7/2016-15برلين ألمانيابطولة ألمانيا الدولية أللعاب القوى للمعاقينرمي الرمحF34 ألعاب القوى

فضية17/7/2016-15برلين ألمانيابطولة ألمانيا الدولية أللعاب القوى للمعاقيندفع الجلةF34 ألعاب القوى

عبد اهلل المسباحي

ذهبية17/7/2016-15برلين ألمانيابطولة ألمانيا الدولية أللعاب القوى للمعاقينقذف القرصF54 ألعاب القوى

فضية17/7/2016-15برلين ألمانيابطولة ألمانيا الدولية أللعاب القوى للمعاقينقذف القرصF54 ألعاب القوى

سعيد الظنحاني

فضية17/7/2016-15برلين ألمانيابطولة ألمانيا الدولية أللعاب القوى للمعاقيندفع الجلةF55 ألعاب القوى

فضية17/7/2016-15برلين ألمانيابطولة ألمانيا الدولية أللعاب القوى للمعاقينرمي الرمحF55 ألعاب القوى

فضية17/7/2016-15برلين ألمانيابطولة ألمانيا الدولية أللعاب القوى للمعاقينرمي الرمحF56 ألعاب القوىراشد الزيودي

برونزية5/5/2016مراكش المغرببطولة المغرب الدوليةدفع الجلةF34 ألعاب القوىعبد اهلل حيايي

فضية5/5/2016مراكش المغرببطولة المغرب الدوليةرمي الرمح F46ألعاب القوىمريم المطروشي

فضية12/3/2016دبيبطولة آسيا أللعاب القوىدفع الجلةF34 ألعاب القوى عبد اهلل حيايي

برونزية12/3/2016دبيبطولة آسيا للعاب القوىقذف القرصF54 ألعاب القوىعبد اهلل المسباحي

فضية12/3/2016دبيبطولة آسيا للعاب القوىرمي الرمح F46ألعاب القوىمريم المطروشي

الذهبية28/5/2016دبيبطولة الدولة لجودو االعاقات البصريةفئة وزن 73 كغجودو المكفوفينعيسى علي خميس

الذهبية28/5/2016دبيبطولة الدولة لجودو االعاقات البصريةفئة وزن 90 كغجودو المكفوفينأحمد يعقوب ابراهيم

الذهبية28/5/2016دبيبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولةفئة TT19-10تنس الطاولةيوسف الكعبي

الذهبية28/5/2016دبيبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولةوزن 61 كغرفع األثقالموزة الزيودي

ياضية المحلية  األنشطة الر
والدولية للموسم 2016 – 2017

ياضية األنشطة الر
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ــو  ــة ري ــن الــى دورة األلعــاب البارالمبي ــادي خورفــكان للمعاقي تأهيــل ومشــاركة 3 العبيــن مــن ن
2016

تــم تحقيــق 5 العبيــن مــن نــادي خورفــكان للمعاقيــن ألرقــام تأهيليــة للمشــاركة فــي دورة 
ــادي خورفــكان  ــن مــن ن ــة العبي ــم مشــاركة ثاث ــرو 2016 , وقــد ت ــة ريوديجاني األلعــاب البارالمبي
ــادات  ــن االتح ــواردة م ــا ال ــًا للكوت ــارك وفق ــب المش ــاء المنتخ ــد انتق ــدورة بع ــي ال ــن ف للمعاقي

ــي ــدول التال ــق الج ــم  وف ــة وه الدولي

الترتيب الدوليالمكانالبطولةالرقم الشخصي المسجلالتصنيفالمسابقةالاعب

عبد اهلل حسن حيايي

الجلة

F34

8ريو ديجانيرو البرازيلأولمبياد ريو 10.012016

7ريو ديجانيرو البرازيلأولمبياد ريو 25.732016الرمح

7ريو ديجانيرو البرازيلأولمبياد ريو F4630.102016الرمحمريم خميس المطروشي

8ريو ديجانيرو البرازيلأولمبياد ريو 86kg1102016أثقالهيفاء راشد النقبي
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اليوم الوطني

ــد  ــل كان وراءه جه ــراغ ب ــن ف ــذا م ــأت ه ــم ي ول
عظمــاء  رجــال  وهمــة  خــاق  وفكــر  كبيــر 
تحــدوا واقــع الفرقــة والتشــرذم، وآمنــوا بقــدرة 
ــر  ــدي، وعب ــار التح ــوض غم ــى خ ــم عل مواطنيه
الســمو  المعنــى صاحــب  عــن هــذا  بوضــوح 
رئيــس  نهيــان«  آل  زايــد  بــن  »خليفــة  الشــيخ 
األول  فــي  كلمتــه  فــي  اهلل  الدولة،حفظــه 
مــن ديســمبر عــام 2005 حينمــا قــال »إن هــذا 
االتحــاد الــذي نعيشــه اليــوم واقعــا حضاريــًا 

وسياســيًا واجتماعيــًا واقتصاديــًا مــا كان هبــة أو 
منحــة ومــا كان منالــه ســهًا يســيرًا »

وإذا كان لنــا فــي الذكــرى الخامســة واألربعيــن 
لقيــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أن نضع 
أيدينــا علــى »كلمــة الســر« أو مفتــاح النجــاح 
فــي تجربــة الوحــدة، فســتكون هــي »اإلنســان 
اإلماراتــي«، الــذي كان يقــع فــي قلــب الرؤيــة 
التنمويــة للمغفــور لــه الشــيخ »زايــد بــن ســلطان 
نفســه  النهــج  وهــو  اهلل   رحمــه  نهيــان«  آل 

الــذي يســير عليــه ويدعمــه ويضيــف إليــه وفــق 
الصالــح  العصــر خلفــه  مقتضيــات ومتطلبــات 
زايــد أل  بــن  صاحــب الســمو الشــيخ »خليفــة 
ــه  ــير كلمات ــذي تش ــة، وال ــس الدول ــان » رئي نهي
ــأن  ــن ب ــه يؤم ــى أن ــة إل ــبات مختلف ــي مناس ف
ــاملة  ــة الش ــر التنمي ــي جوه ــان ه ــة اإلنس تنمي
وأنــه هــو الثــروة الحقيقيــة للوطــن، الــذي البــد 
مــن تهيئــة كل الظــروف مــن أجــل دفعــه إلــى 
ــادة المســيرة نحــو  ــة فــي قي الصفــوف األمامي

المســتقبل.
ــزاَم  ــًا، الت ــزاِز حق ــى الفخــر واالعت ــا َيبعــُث عل مّم
الدولــِة القــوّي فــي المجــاِل اإلنســانيِّ لــذوي 
ــُق عــن  ــِة فيــه،  َينبِث اإلعاقــة، وإنجازاِتهــا المتوالي
الرؤيــة الحكيمــة لصاحــب الســمو رئيــِس الدولــة 
حفظــه اهلل ومّتعــه بموفــوِر الصحــِة والعافيــة. 
إننــا نعتــزُّ ونفتخــر ونســيُر علــى ُهــَدى توجيهاتــه 
الثاقبــة إن ذوو اإلعاقــة هــم مواطنــون أصلّيــون 
فــي المجتمــع لهــم حقــوٌق كاملــة والتــزاٌم 
وطنــيٌّ ثابــت بــأن ُتتــاَح لهــم جميعــًا الفــرُص 
الصحِيــة  والرعايــِة  الكريمــة،  للحيــاِة  الكاملــة 
الشــاملة، والتعليــِم النافــع، والعمــِل الُمنِتــج، بــل 
والمشــاركِة الفاعلــة، فــي كافــة أوجــِه النشــاِط 

ــع .  ــي المجتم ف

ــا  ــام بيومه ــن كل ع ــمبر م ــن ديس ــي م ــي الثان ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــل دول تحتف
ــي  ــدة الت ــة الرائ ــا الوحدوي ــه تجربته ــدت في ــذي ول ــام 1971 ال ــن ع ــوم م ــك الي ــي، ذل الوطن
ــز  ــا المتمي ــذ مكانه ــا وتأخ ــخ أركانه ــات وأن ترس ــب والتحدي ــه كل المصاع ــتطاعت أن تواج اس
ــل  ــث، وكدلي ــة فــي العصــر الحدي ــة عربي ــة وحدوي ــم كأنجــح تجرب ــخ المنطقــة والعال فــي تاري
علــى أن اإلنســان العربــي قــادر علــى تحقيــق المعجــزات إذا مــا توافــرت لــه الظــروف المناســبة 

ــة. ــة والطموح ــة الواضح ــة والرؤي ــادة المخلص والقي

األنشطة الثقافيةمنوعات وأخبار
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واإلعامييــن والعبيــن المنتخــب المخضرميــن 
مــن  وطــاب  خورفــكان  منطقــة  أبنــاء  مــن 
ــة الخدمــات اإلنســانية  ذوي اإلعاقــة مــن مدين
و منتســبي النــادي وأوليــاء أمورهــم  وجمهــور 

غفيــر مــن مناصــري ذوي اإلعاقــة.  
الفنــدق   داخــل  بمعــرض  االحتفــال  انطلــق 
»موهوبــات  يدويــة  ومشــغوالت  لمنتجــات 
النــادي« فمنهــن مــن أتقــن فــن الرســم  بأقــام 
مــن  ومنهــن  الشــخصية  للوجــوه  الرصــاص 
حاكــت أناملهــا أدق األعمــال فأنتجــت ألــوان 
العلــم بأشــكال مختلفــة احتفــاال بتلــك المناســبة 
ومنهــن مــن لونــت أناملهــا أجمــل اللوحــات 

ومنهــم مــن التقطــت عينهــا أجمــل الصــور .
الفقــرات  مــن  مجموعــة  االحتفــال  تضمــن 
ــل  ــف الحف ــادة عري ــرح بقي ــى المس ــة عل المنوع
المنتســبة  الحركيــة  اإلعاقــة  ذات  المتميــزة  
للنــادي ريــم ســيف ســلطان الظهــوري و اســتهل 
الحفــل بآيــات مــن القــرآن الكريــم الاعــب علــى 
الســيابي  ثــم تغنــت أصــوات منتســبات النــادي 
مــن فتيــات اإلعاقــة الذهنيــة بأفضــل الكلمــات 

كل  وجــدان  إلــى  القريبــة  المناســبة  وبهــذه 
ــم  ــة  ، نظ ــا الحبيب ــى دولتن ــم عل ــن ومقي مواط
نــادي خورفــكان للمعاقيــن  بمناســبة اليــوم 
ــة  ــة احتفالي ــن للدول الوطنــي الخامــس واألربعي
االوشــانيك  بفنــدق  الدانــة  بقاعــة  مبهجــة 
ــتراتيجية  ــداف اإلس ــار األه ــي إط ــكان  ف بخورف
ــة  ــة المجتمعي ــة للجن ــة التنفيذي ــادي والخط للن
ــي  ــاركة ف ــدف المش ــق ه ــى تحقي ــة عل القائم
ــام  ــي تق ــة الت ــة واالجتماعي ــبات الوطني المناس
ــة دعــم  ــق أهمي ــة ومــن منطل ــى أرض الدول عل
أبنائنــا مــن ذوي اإلعاقــة وإدخالهــم فــي الحياة 
تراثيــة وثقافيــة  االجتماعيــة ضمــن نشــاطات 
متنوعــة. و بمشــاركة واســعة مــن القيــادات 
المؤسســية وبمشــاركة مؤسســات المجتمــع 
بحضورعضــو  والخــاص  والحكومــي  المحلــي 
المجلــس الوطنــي  ســعادة جاســم عبــد الــرزاق 
النقبــي  وعــدد من أعضــاء المجلس االستشــاري 
 ، الشــرقية   المنطقــة  مــن  الشــارقة  إلمــارة 
الشــجي   الصــوت  صاحــب  االمــارات  وفنــان 
ــن  ــة مــن الفناني حســين جمعــة الجســمي  ونخب

بألــوان العلــم وشــاركت  و العبــارات وتحلــت 
ــب  ــات الح ــى كلم ــدن أغل ــه ونش ــن فرحت الوط
الســام  نشــيد  األناشــيد   وأفضــل  للوطــن 
الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة . 
فــي هــذا االحتفــال الميمــون ســطر النــادي 
كلمتــه  حيــث رفــع ســعادة محمــد عبــد الرحمــن 
القواضــي  نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
خورفــكان للمعاقيــن ، أســمى آيــات التهانــي 
والتبريــكات إلــى مقــام صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــى صاح اهلل، وإل
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
ــى  ــاه اهلل ، وإل ــي رع ــم دب ــوزراء حاك ــس ال مجل
زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  أول  الفريــق 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
الشــيخ  وســمو  المســلحة  للقــوات  األعلــى 
ــو  ــمي عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت
مجلــس األعلــى  حاكــم إمــارة الشــارقة حفظــه 
ــاء  ــمو أعض ــاب الس ــم أصح ــى إخوانه اهلل  ، وإل
ــك  ــي تل ــارات ف ــكام اإلم ــى ح ــس األعل المجل
المناســبة الغاليــة والعزيــزة مبتهــًا إلــى اهلل 
العلــي القديــر أن يعيدهــا علــى قلوبنــا وقيادتنــا 
ازدهــارا  أكثــر  ووطننــا  خيــر  بألــف  الرشــيدة 

ــتقرارا. ــاء واس ــر نم ــعبنا أكث وش

اإلمــارات فــي  مــن جهــوٍد وإنجــازات دولــِة 
ســبيل تحقيــِق الرعايــِة الكاملــة لــذوي اإلعاقــة 
لهــم  ُيحقــُق  ُمنــاٍخ مائــٍم ومناســب  وتوفيــر 
أقصــى درجــاِت االندمــاج فــي مســيرة المجتمــع 
ِمــه و بجهــود كبيــرة  واإلســهاِم فــي َنماِئــه وتقدُّ
ى  مــن كافــِة مؤسســات المجتمــع التــي َتتصــدَّ
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ــذا  ــِة ه ــح بأهمي ــِي الصحي ــِر الوع ــكورة لنش مش
األمــر وِلِبنــاِء قــدرات الوطــن لتحقيِقه علــى أرِض 
الواقــع .  يجتهد ذوي اإلعاقــة ويقهروا الصعاب 
ويتميــزوا ليعلــوا القمــم ويرفعــوا اســم عشــقوه 
ــًا لهــم بــل  منــذ نعومــة أظافرهــم وأصبــح عنوان
ــن  ــم م ــاركوا إخوانه ــم فيش ــض قلوبه ــح نب أصب
غيــر ذوي اإلعاقــة فــي هــذه المناســبة الغاليــة 
ليعبــروا بكلمــات يســطرها ويلقيهــا أحــد أبطــال 
النــادي فــي  رفــع األثقــال الاعــب عبــد اهلل 

النحــوي    

فــي هــذا اليــوم علــى أرض اإلمــارات الــكل 
مبتهــج ،الــكل ســعيد ،و الــكل يعيــش فرحــة 
ــة  ــا الحبيب ــه لبادن ــن حب ــر ع ــكل يعب ــاد ، ال االتح
بطريقتــه ففــي هــذا الحفــل انطلــق كل مــن 
محمــد  فيصــل  المتألــق   الشــاعر  الشــاعران 
ــد  ــز محم ــي  الممي ــاعر واإلعام ــي  والش النقب

علــي  المــا فــي اإلبــداع الشــعري  و تنافســوا 
علــى إلقــاء القصائــد الشــعرية التــي عبــرت عــن 
ــا  ــعرية فيه ــة ش ــي لوح ــي ف ــقهم اإلمارات عش
الدولــة  تجــاه  والــوالء  الحــب  أنقــى مشــاعر 

الحكيمــة  وقيادتهــا 

يعتبــر هــذا اليــوم هــو أحــد أعيــاد إماراتنــا الغاليــة 
الــذي رســخ  حبهــا  منــذ القــدم  فــي قلــوب 
أجدادنــا الذيــن تغنــوا بحــب األرض وشــيوخها، 
وســقوا األجيــال رحيقــا مــن تراثهــا األصيــل ، 
فاشــتمل برنامــج الحفــل علــى تعبيــر صــادق« 
اليولــه« قدمهــا عــدد مــن منتســبي  لعــرض 
والعبــي النــادي مــن اإلعاقــة الذهنيــة   فالتراث 

ــادي  ــا ب ــاءك ي ــي بق باق
عــاش الحضــور ضمــن برنامــج الحفــل  مــع خاطــرة 
الحــب  مشــاعر  بهــا  امتزجــت  رائعــة  تعبيريــة 
والفخــر ونزلــت دمــوع الفــرح والحنــان  بمشــاركة  

إحــدى مبدعــات اإلعاقــة البصريــة األم العاملــة 
المســرح  علــى  متألقــة  الظنحانــي   شــيماء 
ســرورها   وبهجــة  حبهــا  مــدى  عــن  فعبــرت 
ــاء  ــقها بدم ــش عش ــي نق ــارات الت ــا االم لدولته
ــود االمــارات فــي المهــج  الشــرفاء األبطــال جن
والمقــل  يخفــق فــي القلــب فيــردد اللســان 

ــن ــا وط ــاألرواح ي ــك ب ــي نفدي إمارات
وانطاقــا مــن حــرص  المؤسســات الداعمــة 
النــادي  فرحــة  اإلعاقــة  لــذوي  والمناصــرة 
ــة  ــون وتنمي ــس واألربع ــي الخام ــوم الوطن بالي
روح الوطنيــة وإدخــال البهجــة إلــى قلــوب هذه 
الفئــة، قامــت مجموعــة مــن طالبــات« مدرســة 
ــة  ــي حلق ــم األساس ــارك  للتعلي ــن مب ــد اهلل ب عب
كلوحــة  الحفــل  برنامــج  مــن  بفقــرة  أولــى« 
فنيــة راقصــة ورســموا البســمة علــى وجــوه 
الحضــور فــي حــب االمــارات وأعلنــوا للكــون 
لتــراب  والمخلــص  الطاهــر  الحقيقــي  حبهــم 

ارض االمــارات طيــب  ورايتهــا الشــامخة برقصــة 
تعبيريــة حيــث تفاعــل الجمهــور مــع مهــارات 

الطالبــات فــي أداء الحــركات.
إن نهــر العطــاء ألبنــاء وبنــات اإلمــارات المســتمد 
مــن قيادتنــا الرشــيدة أعطــى الكثيــر مــن الفــرق 
بفعاليــات  والمشــاركة  المســاندة  التطوعيــة 
واحتفــاالت الدولــة » كفريــق أســعد شــعب 
ــداد  ــي إع ــارك ف ــاند وش ــذي س ــي« ال التطوع
 - الحفــل -اســتقبال الضيــوف  الفيديــو  عــرض 
التنظيــم الداخلــي  -  التقــاط الصــور التذكاريــة  و 
توزيــع الهدايــا واألعــام التذكاريــة علــى الحضور.
  القــت فقــرات الحفــل استحســانًا كبيــرًا وأبــدى 
جميــع الحضــور إعجابهــم بالحفــل حيــث أعطــى 
انطباعــا رائعــا للنــادي . فــي هــذا الحفــل كانــت 
هنــاك المصابيــح المنيــرة واأليــادي بيضــاء ذات 
العزيمــة التــي يزخــر بهــا وطننــا اإلمــارات هــذه 
ــة التــي عــرف عــن أبنائهــا بتكاتــف  األرض الطيب
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مواطنيــن  مــن  الجماعــي  والعمــل  األيــدي 
ــان ،  ــب و التحن ــادي بالح ــدت األي ــن وم ومقيمي
ــراد  ــات واألف ــر للمؤسس ــكر و التقدي ــكل الش ف

المشــاركون فــي نجــاح هــذا الحفــل .
حيــث جــرى تكريــم وتوزيــع الهدايــا علــى  األفراد 
والدوائــر  والخاصــة  الحكوميــة  والمؤسســات 
مــن  انطاقــًا  والمســاندة  الداعمــَة  المحليــة 
آمــاِل  خدمــِة  فــي  المجتمعيــة  مســؤوليِتها 
كانــت »شــوف«  حيــث  الوطــن وطموحاِتــه 
جاســم  هيثــم  بقيــادة  اإلعامــي   لإلنتــاج 
القواضــي - مركــز الشــارقة لاتصــال  - تلفزيــون 
مؤسســة   – اإللكترونيــة  الرؤيــة    – الشــارقة 
»البيــت الخشــبي » لصاحبهــا فيصــل محمــد عبــد 
اهلل قاســم – » لوريــن كافيــه« لصاحبــه عبــد اهلل  
ــامي  ــه س ــاب« لصاحب ــي –«المرق ــد النقب محم
الدخــون«  –«مملكــة  الزرعونــي  إســماعيل 

-مركــز  جــاس  أبــو  محمــد  عائشــة  لصاحبتهــا 
األســتاذ  األفــراد   مــن   – بخورفــكان  الطفــل 
خليفــة النقبــي  - األســتاذة  بدريــة زعــل بــال 

مبــارك – األســتاذ وحيــد موســى عبــد اهلل 
ورســم الختــام صــور فوتوغرافيــة جميلــة ضمــت 
ضيــوف الحفــل بصــور جماعيــة وفرديــة مــع 
قيــادات وفنانيــن وإعامييــن والعبيــن المنطقــة 
الشــرقية التــي أظهــرت مشــاعر الحــب واأللفــة 
والتفاعــل الصــادق والعطــاء الســخي بأننــا بيــت 

متوحــد 
ــد  ــدى عب ــعادة ه ــدت س ــياق أك ــي ذات الس ف
ــادي  ــس إدارة ن ــو مجل ــي عض ــاب القواض الوه
ــة  ــة المجتمعي ــن رئيــس اللجن خورفــكان للمعاقي
العظيمــة  النفــوس  إن  الفتيــات  لجنــة  رئيــس 
دائمــًا  تطمــح لألعظــم و هــل هنــاك أعظــم 
مــن إرادة  نــاٍد  كنــادي خورفــكان للمعاقيــن 

أبــى كل فــرد فيــه إال أن  يبــدع ويتألــق كل فــي 
مجالــه فــكان لاعبيــه َشــًرَف تمثيــل الدولــة في 
المحافــل الرياضيــة العالميــة وحصــول منتســبيه 
علــى جوائــز محليــة . إن  قيــام منتســبي والعبي 
ــرًا  ــي تعبي ــل تأت ــرات الحف ــيع فق ــادي بجم الن
تعبيــر  الوطنــي، وهــو  باليــوم  عــن فرحتهــم 
صــادق مــن تلــك الفئــات عــن مــدى حبهــم 
لوطنهــم ورغبتهــم فــي االنضمــام إلــى ركــب 
الدولــة،  أنحــاء  فــي  بالمناســبة  المحتفليــن 
اإلعاقــة  بــذوي  االهتمــام  أن  إلــى  مشــيرة 
بشــكل عــام كان وال يــزال مــن أولويــات قيادتنا 
ــات  ــذه الفئ ــة ه ــم بأهمي ــا منه ــيدة إيمان الرش
الكبيــر  والــدور  الفاعلــة  المســاهمة  فــي 
ــر  ــه فــي مســيرة الخي الــذي يمكــن أن تقــوم ب
والبنــاء لدولتنــا الغاليــة اإلمــارات. وتقدمــت 
ــَغ  ــرام، وبال ــَق الشــكر واالحت رئيــس اللجنــة بفائ

االمتنــاِن والتقديــر، إلــى صاحــب الســمو رئيــِس 
ــمو  ــاب الس ــع أصح ــه اهلل وجمي ــة حفظ الدول
اإلمــارات   حــكام  األعلــى  المجلــس  أعضــاء 
بــأن  والعميــق  الكبيــِر  اعتزاِزهــا  عــن  ُمْعِربــه 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــِة  يكــوَن 
بقيــادة ســموه لهــا  فضــُل الســبِق والريــادة 
الكريمــِة  الحيــاِة  ُســُبِل  بتهيئــِة  فــي االلتــزام 
والُمنِتَجــة لجميــِع أبنــاء وبنــاِت الوطــن، دونمــا 
ســعادتها  وقدمــت  تمييــز.  أو  تفرقــٍة  أيِّ 
ــق العمــل معهــا األســتاذة شــيخة  الشــكر لفري
المجتمعــي  التواصــل  منســقة  العوانــي 
منســقة  حنــون  عائشــة  واألســتاذة  بالنــادي 
جهــات  وكافــَة  بالنــادي   الثقافيــة  اللجنــة 
القطــاع الحكومــي والمحلــي وأوليــاء األمــور 
الخــاص  القطــاِع  إلــى مؤسســاِت  باإلضافــِة 
ــة . ــاندي ذوي اإلعاق ــي مس ــور الوف والجمه
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القاســمية  بالجامعــة  المؤتمــر  انعقــد  وقــد 
بقاعــة المســرح القــى الدكتــور عبدالــرزاق احمــد 
بنــي رشــيد رئيــس اللجنــة العليــا للمؤتمــر كلمــة 
ــن  ــع الحاضري ــا بجمي ــن خاله ــب م ــاح رح االفتت

وبضيــوف دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 
بلــغ عــدد األبحــاث المقدمــة الــى اللجنــة 118 
وعربيــة  خليجيــة  دولــة   18 بمشــاركة  بحثــا 
واوربيــة تــم قبــول واعتمــاد 64 بحثــا وتمــت 
العلميــة  اللجنــة  مــن  واالعتمــاد  الموافقــة 

للمؤتمــر علــى البحــوث التــي اســتوفت شــروط 
البحــث العلمــي وتتصــل بأحــد المحــاور الخاصــة 

بالمؤتمــر
ــون المشــاركون فــي المؤتمــر 18  ــل الباحث يمث

دولــة عربيــة وخليجيــة وأوربيــة وفقــًا لآلتــي :
9 باحثين اإلمارات  

16 باحث العـراق  
9 باحثين الجزائر  

المؤتمر العلمي الدولي الخامس  لرعاية وتاهيل المعاقين تحت شعار 

 من أجل رعاية وتأهيل أفضل 
ً
معا

لذوي اإلعاقة

5 باحثين األردن  
4 باحثين مصـر  
2 باحثين قـطـر  
1 باحث البحرين  

3 باحثين ألمانـيـا  
2 باحثين بريطانيا  
1 باحث فلسطين  

3 باحثين ليـبيـا  
1 باحث سـوريا  

2 باحثين السعودية 
1 باحث الكـويـت  
1 باحث ُعـمـان  
1 باحث روسيا  
1 باحث اليـمـن  
1 باحث هولنـدا  

الجهة المنظمة :
 نادي خورفكان للمعاقين 

بالتعاون مع : الجامعة القاسمية بالشارقة
ــة  ــي لمنطق ــاد البارالمب ــع : االتح ــيق م  وبالتنس

غــرب آســيا
ــار ))معــًا مــن أجــل  ينظــم المؤتمــر تحــــت شــعـ

ــة(( ــذوي اإلعاق ــل ل ــل أفض ــة وتأهي رعاي

أهداف المـؤتمر :
يهدف المؤتمر في دورته الخامسة إلى :

• االهتمــام برياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
العصــر  متطلبــات  ضــوء  فــي  بهــا  واالرتقــاء 

العلمــي والتقــدم  الحديــث 
فــي  العلميــة  والمعــارف  الخبــرات  تبــادل   •

برعايــة كريمــة مــن الشــيخ صقــر بــن محمــد بــن خالــد القاســمي رئيــس مجلــس الشــارقة 
الرياضــي نظــم نــادي خورفــكان للمعاقيــن المؤتمــر العلمــي الدولــي الخامــس لرعايــة وتأهيــل 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــذوي اإلعاق ــل ل ــل أفض ــة وتأهي ــل رعاي ــن أج ــًا م ــعار مع ــت ش ــن تح المعاقي

الجامعــة القاســمية وبالتنســيق مــع االتحـــاد البارالمبــي لمنطـقـــة غـــرب آســــيا

األنشطة الثقافية
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محــاور المــــؤتمـــر :
يتمحور المؤتمر حول النقاط التالية :

• الجانب الرياضي والخاص برياضة المعاقين
• الجانب الفيسيولوجي لرياضة المعاقين

• الجانب النفسي واالجتماعي
• التأهيل الرياضي للمعاقين

• دمج المعاقين في المجتمع
• التدريب الرياضي للمعاقين
 • الترويح وأهميته للمعاقين

أ.محمد عبد الرحمن القواضي 
نائـب رئيس اللجنة العـلـيا

المستشار حمدان الزيودي
  رئيس اللجنـة المـالـيـة 

أ. محمد أحمـد الكندي
رئيس لجنة االقامة والضيافة

الدكتور مصباح ابرهيم جعفر
ممثل االتحاد البارالمبي لمنطقة 

غرب آسيا

الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد 
رئيس اللجنة العليـا للمؤتمر 

  أ.د. مروان عبد المجيد 
رئيس اللجنة العلمية  

  أ. لؤي سـعيد عـاي
رئيس اللجنة االعامية

أ.هدى عبدالوهاب القواضي
رئيس لجنة الفعاليات المصاحبة

الدكتور عمر أبو نواس
ممثل الجامعة القاسمية

أ. أحـمـد حسن القاضي
 المنسق العام  رئيس اللجنة التحضيرية

 أ. خليل المنصوري
 رئيس لجنة العاقات العامة

 أ. ابراهيم سعيد بغـداد
رئيس لجنة المراسم

   الدكتورهشام عبدالحليم
    ممثل جامعة الشارقة

  أ. تـامر العبـد جـودة
مقـرر اللجنـة العلـيا

اللجنة العلــيـا للمــؤتـمـر :

مجــال رعايــة وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 • وضــع الخطــط المســتقبلية لنــادي خورفــكان 

للمعاقيــن

أنشــطـة المــــؤتمـــر :
تقام بالتوازي مع انعقاد المؤتمر :

• محاضرات علمية وثقافية وحلقات نقاش
• معارض فنية لذوي اإلعاقة وورش عمل

• لقاءات اجتماعية مع أولياء أمور المعاقين
• منافسات رياضية للمعاقين

قبــل  مــن  للمعاقيــن  طبيــة  فحوصــات   •
متخصصيــن

األثقــال  رفــع  لرياضــة  • دورة حــكام دوليــة   
رفــع  حــكام  وتنســيب  لتأهيــل  للمعاقيــن 
األثقــال باشــراف االتحــاد الدولــي لرفــع األثقــال 

IPC Powerlifting للمعاقيــن 
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الجهات المستفيدة من المــــؤتمـــر :
يســتهدف المؤتمــر األفراد والمؤسســات 

ــات التالية :  والجه
• وزارة التربية

• المؤسسات التعليمية والتربوية
• وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

• الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
• أندية ومراكز المعاقين بالدولة

 • المتخصصون برعاية وتأهيل المعاقين

  22 ورقة عمل
والختامــي  الثالــث  اليــوم  فعاليــات  تضمنــت 
للمؤتمــر 3 جلســات حواريــة تضمنــت كل جلســة 
ــث قــدم  3 أوراق عمــل كل فــي اختصاصــه، حي
ــوان  ــة بعن ــدي ورق ــم العبي ــهيل نج ــور س الدكت
تأهيــل  فــي  االساســية  والعناصــر  الحوافــز 
ــي  ــوزاد الهيت ــور ن ــدم الدكت ــا ق ــن، كم المعاقي

ورقــة عمــل بعنــوان حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي إطــار اجنــدة التنميــة المســتدامة 
2030، بعدهــا قــدم الدكتــور فضــل محســن 
جــاءت  والتــي  عمــل  ورقــة  اخــر  الصباحــي 
العربــي  االعــام  وغيــاب  المعاقــون  بعنــوان 

والدولــي.
التــي  الحواريــة  الجلســات  واســتمرت 
يقدمهــا نخبــة كبيــرة مــن العلمــاء والباحثيــن 
البحــث  مجــال  فــي  والخبــراء  واألكاديمييــن 
ــة  العلمــي الــذي يعنــى باإلعاقــة مــن 18 دول

واجنبيــة. عربيــة 
النقبــي  عــاي  لــؤي  األســتاذ  قــدم  بعدهــا 
حــول  عمــل  أوراق  إبراهيــم  حــازم  واألســتاذ 
تجربتهــم الشــخصية حــول اإلعاقــة التــي يعانــون 
منهــا وكيفيــة التغلــب عليهــا ونالــت استحســان 
الحضــور وتشــجيعهم علــى اكمــال طريقهــم 
ومســيرتهم متمنييــن لهــم النجــاح والتوفيــق.

توصيات المؤتمر
أ.  برئاســة  اجتماعهــا  التوصيــات  لجنــة  عقــدت 
المقترحــات  القــرار  حقــي  اســماعيل  أميــر  د. 
والتوصيــات المقدمــة للجنــة وأوصــت بمــا يأتــي:

1. انشــاء مراكــز علميــة بحثيــة وعاجيــة للمصابين 
ــر  ــت مبك ــاالت بوق ــن الح ــف ع ــد والكش بالتوح

مــن أجــل معالجتهــا قبــل أن تــزداد ســوءُا.
المعاقيــن  الطلبــة  أمــور  أوليــاء  توجيــة   .2
بالموافقــة وتشــجيع اندمــاج أبنائهــم مــع غيــر 
ــة  ــن فــي المــدارس والجامعــات واألندي المعاقي
ــل  ــة تفعي ــات ذات العاق ــوم الجه ــة وتق الرياضي

االندمــاج. عمليــة 
ــر  ــم غي ــوة بأقرانه ــن أس ــة المعاقي ــم رياض 3. دع
المعاقيــن مــن أجــل المزيــد فــي حصــاد االوســجة 

ــة. ــة واآلســيوية والعربي ــة والعالمي البارالمبي
واالجتماعيــة  النفســية  البحــوث  إيــاء   .4
االهتمــام  والبالوميكانيكيــة  والفســيولوجية 
النفســية  الكفايــة  مســتوى  لرفــع  الكافــي 
والصحيــة  والمهاريــة  والبدنيــة  واالجتماعيــة 
فــي  مشــكاتهم  علــى  والتعــرف  للمعاقيــن 
. معالجتهــا  علــى  والعمــل  المجــاالت  هــذة 
ــزة  ــة لألجه ــركات المصنعي ــي الش ــب ف 5. الطل
الثابتة)اوركوميتــر(  الدراجــات  بتصنيــع  الرياضيــة 

تعمــل بحركــة اليديــن بــدل الرجليــن لرفــع الكفاءة 
ــن. ــة للمعاقي الوظيف

جميــع  فــي  المبدعيــن  المعاقيــن  تشــجيع   .6
المجــاالت ومنهــا الرياضيــة مــن أجــل االرتقــاء 

متقدمــة. نتائــج  وتحقيــق  بمســتواهم 
7. اســتخدام أســاليب وطرائــق التدريــس والتعلــم 
ــم  ــًا والص ــن حركي ــس المعاقي ــم وتدري ــي تعلي ف
والبكــم باســتخدام اســلوب اإلشــارات والصــور 

ــم. ــاه المتعل ــب انتب ــي تجل ــة الت المتحرك
8. التأكــد علــى دور االعــام المرئــي والمســموع 
ــة  ــة الخاص ــة العلمي ــر الثقاف ــي نش ــروء ف والمق
بالمعاقيــن ومتابعــة المؤتمــرات والنــدوات التــي 

تعقــد بهــذا الخصــوص

استمرارية التنظيم
المؤتمــرات  حققهــا  التــي  للنجاحــات  بالنظــر 
ــادي  ــا ن ــي نظمه ــة الت ــة الخمس ــة الدولي العلمي
واســتقطابه  المعاقيــن  لرياضــة  خورفــكان 
العالــم  مــن مختلــف دول  والباحثيــن  للعلمــاء 
ومــا لهــذه البحــوث مــن مــردودات ايجابيــة علــى 
رياضــة المعاقيــن اوصــى المؤتمــرون باالســتمرار 
ــة  ــجيع االندي ــرات وتش ــذه المؤتم ــد ه ــي عق ف
علــى  االخــرى  بالمعاقيــن  الخاصــة  الرياضيــة 

الســير بنهــج نــادي خورفــكان للمعاقيــن.
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فــي  أساســي  بــدور  الثقافيــة  اللجنــة  تقــوم 
تحقيــق أهــداف النــادي وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بيــن  االجتماعــي  و  الثقافــي  الوعــي  بنشــر 
ــق  ــات ولتحقي ــف اإلعاق ــادي لمختل ــبي الن منتس
ــدوات  ــم الن ــة بتنظي ــوم اللجن ــداف تق ــذه األه ه
ــة وورش العمــل والمؤتمــرات  ــدورات التدريبي وال
ــادي علــى التوالــي  فــي اإلمــارة حيــث عقــد الن
وللمــرة الخامســة  المؤتمــر العلمــي الخامــس  ، 
ــادي فــي  ــل الن ــة فــي تمثي كمــا وتســاهم اللجن
المحلــي   المجتمــع  فــي  الثقافيــة  الفعاليــات 
وذلــك مــن خــال رصــد أجنــدة الفعاليــات الثقافية 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة والحكومي ــات المحلي للمؤسس
األنشــطة والبرامــج الثقافيــة التــي يتــم التنســيق 

ــارات. ــف االم ــتوى مختل ــى مس ــا عل له
منتســبي  مشــاركة  إلــى  اللجنــة  تســعى 
النــادي فــي البرامــج التــي تعــود علــى أفــراد 
كتحفيــظ  الشــخصية  بالمنفعــة  اإلعاقــة  ذوي 

فعاليات ثقافية

القــران الكريــم ضمــن  جائــزة الشــارقة للقــران 
الثقــة  نــادي  بتنظيــم   والســنة وذلــك  الكريــم 
ذوي  وتشــغيل  لتأهيــل  كمشــاريع  للمعاقيــن 
اإلعاقــة فقــد حرصــت اللجنــة فــي 2016/1/10 
ــي  ــيابي ف ــليمان الس ــي س ــب عل ــاركة الاع مش
فئــة  خمــس ســور مــن جــزء عــم . كمــا تفعــل 
اللجنــة المناســبات العالميــة مــن خــال اســتقبال 
ــوم العالمــي للمعــاق  فــي  ــادي بمناســبة الي الن
ــح » مــن إمــارة  ــات مرب 2016/1/12  »مركــز فتي
الفجيــرة حيــث تضمنــت الزيــارة مســابقات ثقافيــة 
ورياضيــة وترفيهيــة كالقفــز علــى الدوائر،لعبــة 
شــد  لعبــة  الكراســي،  لعبــة   ، الكــرات  رمــي 
العصــي ، أكل العنــب بســرعة ،أكل الزبــادي و 
لعبــة تميــز األصــوات مــع إقامــت معــرض مصغــر 
لمواهــب وإبداعــات ذوي اإلعاقــة فــي البرنامــج 
الثقافيــة  اللجنــة  مســؤولة  بحضــور  الصيفــي 
ومســئولة اللجنــة الرياضيــة للمركــز وعــدد مــن 

الثقافيــة  اللجنــة  رئيــس  وبحضــور  المتطوعيــن  
ومنســقة اللجنــة ومنســقة التواصــل المجتمعــي 
ــت  ــادي .حرص ــن الن ــة  م ــة الذهني ــة اإلعاق ومدرب
ــادي  ــن الن ــة علــى مشــاركة عــدد مــن العبي اللجن
فــي الحملــة التوعويــة الثانيــة لمرتــادي المناطــق 
الجبليــة تحــت شــعار ) دعهــا شــامخة ... مســتدامة( 
فــي 2016/1/14  تحــت إشــراف هيئــة البيئــة 
والمحميــات الطبيعيــة. وتهتــم اللجنــة الثقافيــة 
ــادي  ــح عــن منتســبي الن ــب النفســي للتروي بالجان
ففــي 2016/1/26 قــام النــادي  برحلــة ترفيهيــة 
ثقافيــة إلــى ســيتي ســنتر  الفجيــرة بهــدف تعريــف 
الاعبــات علــى أماكــن ترفيهيــة ومواقــع جديــدة 
فــي أنحــاء المنطقــة و تعلمهــم القــدرة علــى 
التصــرف الجيــد فــي المواقــف الجديــدة والتعبيــر 
والتــذوق  الرحلــة  هــذه  فــي  شــاهدوه   عمــا 
الفوتوغرافيــة  الصــور  التقــاط  خــال  مــن  فــن 
ــة  ــام بالناحي ــى االهتم ــة إل ــكان باإلضاف ــي الم ف

الجســدية وممارســة رياضــة المشــي.
ــق  ــة أطل ــة الثقافي ــر للجن ــهر فبراي ــة ش ــن خط ضم
»برنامــج إبــداع » فــي 2016/2/8  تزامنــًا مــع 
مهرجــان أضــواء الشــارقة  الــذي يهــدف إلــى 
إظهــار فــن التصويــر  الفوتوغرافــي  كلوحــات 
فنيــة مبهــرة مــن خــال مزجهــا بيــن األضــواء 
ســليمان  علــي  الاعــب  قــام  حيــث  واأللــوان 
حســن  الاعــب  زمائــه  مــن  وعــدد  الســيابي 
حمــودي والاعــب عبــد اهلل الشــراري  بتصويــر 
ــن  ــكان المزي ــرع خورف ــارقة ف ــة الش ــى  جامع مبن
بعدســاتهم   والمزخرفــة   الجميلــة  باألضــواء 
ــخ  23  ــة بتاري ــاركت اللجن ــا ش ــة  . كم الفوتوغرافي
ــذي  ــدع« ال ــي أب ــان »بلغت ــي مهرج /2 /2016 ف

األنشطة الثقافية
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أقيــم بنــادي الشــارقة الرياضــي وقــد شــارك مــن 
النــادي الاعبيــن علــي الســيابي ،احمــد المطــوع، 
شــامس(  احمــد  داد،  خميــس   ، احمــد  خميــس 
الثقافيةاألســتاذة  اللجنــة  مســؤولة  بوجــود 
ــد  ــس احم ــب خمي ــاز الاع ــد ف ــون وق ــة حن عائش
ــز  ــي بالمرك ــط العرب ــابقة الخ ــي مس ــي ف العمان
الرابــع الــذي أثــار البســمة علــى وجــه الاعــب 
ســعادة/ اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  بوجــود 
ــي  ــى الحزام ــتاذ عيس ــادم واألس ــن خ ــد اهلل ب عب
أميــن الســر العــام  مــع حصــول نــادي خورفــكان 
للمعاقيــن درع تــذكاري . ومــن المشــاركات كــرة 
النــادي فــي  القــدم الترفيهيــة شــارك العبيــن 
دبــا  »بنــادي  ترتقــي  والعــب  »اقــرأ  مهرجــان 
الحصــن الرياضــي الثقافــي بتاريــخ 2016/2/25 
حيــث  فــازوا  بالمركــز الثانــي  وحصلــوا علــى 
كاس الفــوز هديــة مــن الفائــز األول وهــم العبيــن 
نــادي الحمريــة  وذلــك بتكريــم مــن ســعادة / 
ــة  ــة الثقافي ــس اللجن ــش رئي ــليمان دروي ــم س جاس
المجتمعيــة وســعادة / راشــد ســعيد الخالــدي 

المديــر المالــي.
وضمــن خطــة شــهر مــارس 2016 حرصــت اللجنــة 
المؤسســات  مــع  التواصــل  جســور  مــد  علــى 
المعرفــة  تعميــق  فــي  لاســتفادة  الحكوميــة 
ــن   ــرات اآلخري ــن خب ــتفادة م ــراد واالس ــدى األف ل
فقــد تــم حضــور »دورة اكتشــف موهبتــك« فــي 
-14 15مــن مــارس للمهنــدس يوســف الحمــادي 
بــوزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة بالفجيــرة التــي 
تناولــت كيفيــة اكتشــاف الشــخص الموهــوب 
وموهبتــه وكيفيــة اكتشــاف الــذات وصفــات 
المبدعيــن وغيرهــا  وفــي 20 مــن مــارس رســمت 
اللجنــة علــى وجــوه المنتســبين البســمة من خال 
ورشــة عمــل لفــن الرســم مشــاركًة فــي يــوم 
الســعادة العالمــي بمبــادرة عنوانهــا »ســعادة 
وابتســامة علــى وجــوه ذوي اإلعاقــة » . وتلتهــا 
ــة عــن  فــي 22 مــن ذات الشــهر محاضــرة توعوي
تنفيــذ  الصحيــة«  الطبيعــي وفوائــده  »الغــذاء 
مدربــة اإلعاقــة الذهنيــة شــهيرة فرحــان حيــث 
عــن  القيمــة  بالمعلومــات  المحاضــرة  تنوعــت 

أنــواع األكات الصحيــة ،العــادات الغذائية الصحية 
ــل أداء  ــة األكل قب ــت وجب ــة  توقي ــدى أهمي و م
التماريــن بســاعتين ثــم عقــب المحاضــرة تــم عمــل 
)رياضــة االيروبــك ( للحضــور باعتبارهــا مــن الرياضات 
ــخاص  ــدى األش ــة ل ــة البدني ــع اللياق ــدة  لرف المفي
وال ســيما المعاقيــن . ومــن الــدورات المهمــة 

ــارس  ــي 30 م ــة ف ــة الثقافي ــا اللجن ــي عقدته الت
2016  » دورة اإلســعافات األوليــة« بالتعــاون 
مــع وزارة الصحــة قدمهــا الممــرض حســين خلــوف 
مــن مستشــفى خورفــكان لمنتســبي وموظفــي 
حيــث  النــادي  ومعالجــي  ومدربــي  وإداريــي 
ــوم  ــور مفه ــمات والص ــر المجس ــر عب ــن المحاض بي
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الفــرد  تقديــم  وكيفيــة  األوليــة  اإلســعافات 
ــادث  ــة ح ــي حال ــص ف ــر المتخص ــص و غي المتخص
مفاجــأ يهــدد حيــاة إنســان  أو قــد تســبب لــه 
إعاقــة آو ألمــا شــديد  وتقديــم المســاعدة بهــدف 

ــات. ــع المضاعف ــه ومن ــى حيات ــة عل المحافظ
أمــا شــهر ابريــل وهــو شــهر الفعاليــات التراثيــة 

اللجنــة  تحــرص  والتــي  الشــارقة  إمــارة  فــي 
ــًا فــي هــذه  ــادي مجتمعي ــراز الن ــة فــي إب الثقافي
التراثيــة«  الشــارقة  »أيــام  الســنوية  المشــاركة 
فــي مدينــة خورفــكان وذلــك كمشــاركة ثقافيــة 
الداعمــة  المؤسســات  مجتمعيــة وتعــاون مــع 
لفعاليــات النــادي كالمجلــس البلــدي بخورفــكان 

وبلديــة الشــارقة فــرع خورفــكان حيــث تعتبــر هــذه 
الفعاليــة تجمــع للعديــد مــن الجهــات  المحليــة 
والحكوميــة بحضــور ســمو الشــيخ / ســعيد بــن 
ســمو  مكتــب  رئيــس  نائــب  القاســمي-  صقــر 
البلــدي  المجلــس  ورئيــس  بخورفــكان  الحاكــم 
باإلضافــة إلــى  رؤســاء  وممثلــي الدوائــر المحليــة 
وتســتغل  الجمهــور   مــن  وغفيــر  والحكوميــة  
ــة مشــاركتها الســنوية فــي هــذا المهرجــان  اللجن
التراثــي تعزيــز الجانــب اإلماراتــي التراثــي لــدى 
المعــارف  وإثــراء  المواطنيــن  مــن  المنتســبين 
ــث  ــادي حي ــي الن ــن مــن إداري ــر المواطني ــدي غي ل
تراثيــة  مســابقات  عمــل  علــى  اللجنــة  تحــرص 
وبمشــاركة عدســة فنــان  التصويــر الفوتوغرافــي 
العــب النــادي علــي ســليمان الســيابي كمــا أثــرى 
ــدي  ــد الكن ــتاذ محم ــة األس ــة الثقافي ــس اللجن رئي
ومــن   . الكبــرى  الجائــزة  بســؤال  اللجنــة  ركــن 
ــة  ــا  اللجن ــي نظمه ــة الت ــة الهادف ــج الثقافي البرام
الثقافيــة بالتعــاون مــع مركــز التنميــة األســرية 

ــة  ــتاذة رقي ــا األس ــوار( قدمته ــن الح ــرة  )ف محاض
جــراغ بحضــور فتيــات اإلعاقــة الذهنيــة ومجموعــة 
مــن منتســبات النــادي و الدكتــور مصبــاح إبراهيــم 
ــث  ــان حي ــهيرة فرح ــة ش ــة الذهني ــة اإلعاق ومدرب
تناولــت المحاضــرة مفهــوم الحــوار بيــن الشــخصين 
والجــدل وكيفيــة ســماع  الحــوار  بيــن  والفــرق 
الثقافيــة  اللجنــة  قامــت  حيــث   . اآلخريــن  رأي 
فــي تنظيــم ورشــة فــن الخــزف  بالتعــاون مــع 
مــن  بعــض  بتدريــب  للفنــون  خورفــكان  مركــز 
صنــع   كيفيــة  علــى  الذهنيــة  اإلعاقــة  فتيــات 
أنيــة مــن الطيــن باســتخدام أيديهــم ومحــاكاة 
آلنيــة موجــودة أمامهــم وبمســاعدة وإشــراف 
ــة  ــاج أني ــاعدتهم بإنت ــز  لمس ــمية عزي ــتاذة س األس
الطيــن تســتخدم لوضــع األقــام مــن صنــع أيديهــم 

وبألــوان حســب ذوقهــم .

خورفــكان   نــادي  أطلــق  ســبتمبر  شــهر  فــي 
مــع  تضامنــا   « »القــراءة  مبــادرة  للمعاقيــن 
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عــام القــراءة 2016 وذلــك بتطبيــق توجيهــات 
ــة  ــت اللجن ــث  قام ــي حي ــارقة الرياض ــس الش مجل
األول  اليــوم  يضــم  أســبوع  بتخصيــص  الثقافيــة 
والثانــي »ســاعة قــراءة«  باعتبارهــا مــن أهــم 
ــكل  ــاح ل ــق النج ــي تحق ــبة الت ــارات المكتس المه
فــرد واالعتــراف بأنهــا هــي مفتــاح أبــواب العلــم 

ــوم  ــي الي ــراء ف ــات الق ــتمر فعالي ــة وتس والمعرف
الثانــي ممــا تزايــد عــدد الاعبيــن المشــاركين فــي 
الثالــث مــن فعاليــات  اليــوم  . وفــي  الفعاليــة 
ــمل  ــة« تش ــة فني ــة  »ورش ــت اللجن ــراءة نظم الق
قــراءة القصــص الملونــة وتلويــن القصــص غيــر 
الذهنيــة ومدربتهــم.  اإلعاقــة  لفتيــات  الملونــة 

ــة  ــع  »ورش ــوم الراب ــراءة للي ــات الق ــتمر فعالي وتس
حــب القــراءة« للمنتســبين لتنميــة القــراءة لديهــم 
فقــد حضرهــا 35 العــب مــن النــادي  وفــي اليــوم 
الخامــس اهتمامــًا  بجميــع اإلعاقــات بمــا يتناســب 
مــع قدراتهــم االســتيعابية  فقد كان يــوم  للقصص 
وتلوينهــا بإشــراف  منســقة اللجنــة الثقافيــة الــذي 
اعطــت أهميــة جيــده للمنتســبين لتعزيــز حبهــم 
للقــراءة واســتمرارهم فــي االســتعارة مــن مكتبــة 
ــة بنصــف  ــرة انتهــاء  الفعالي ــادي حتــى بعــد فت الن
ســاعة. وتســتمر فعاليــات اللجنــة الثقافيــة فــي 
شــهر ســبتمبر ففــي يــوم 27 ســبتمبر وهــو »بيــوم 
المســن العالمــي » بالتعــاون مــع دائــرة الخدمــات 

ــنين  . ــى المس ــا عل ــع الهداي ــة بتوزي االجتماعي

نــادي  أطلــق  أكتوبــر  شــهر  فعاليــات  ومــن 
خطــة  فعاليــات  ضمــن  للمعاقيــن  خورفــكان 
واألخــاق«  »القيــم  محاضــرة  الثقافيــة  اللجنــة 
اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  مــع  بالتعــاون 

ــن  ــد حس ــد احم ــظ محم ــا الواع ــكان قدمه بخورف
الــذي أعطــى لمنتســبي النــادي معنــى األخــاق 
ــراءة 2016   ــام الق ــع ع ــا م ــك تضامن ــم  وذل والقي
وضمــن توجيهــات مجلــس الشــارقة الرياضــي فــي 
ــاق  ــم واألخ ــتثمار والقي ــوع واالس ــاالت التط مج
ــادات  ــق قي ــى خل ــن عل ــز الاعبي ــة لتحفي والمعرف
تربويــة اجتماعيــة. وفــي يــوم الخميــس الموافــق 
2016/10/13 نظــم النــادي بالتعــاون مــع )مركــز 
ــف  ــن )كي ــرة ع ــرة محاض ــداث( بالفجي ــة األح توعي
ــث  ــدي حي ــة الكن ــت عائش ــا األخ ــول ال( قدمته تق
وجهــت النصائــح للمنتســبات بأهميــة ) قــول ال 
( والحــاالت التــي تقــول فيهــا ال  والجــرأة فــي 
قولهــا ال يتنافــى مــع األخــاق الحميــدة . كمــا 
ــة التــي  ــة الثقافي كانــت مــن ضمــن أنشــطة اللجن
تقــوم بأدائهــا مســؤولة اللجنــة الثقافيــة هــي 
حلقــة مراجعــة حفــظ القــرآن الكريــم و للتأكــد مــن 
مــدى حفــظ المنتســبات  ضمــن الــدورات الشــهرية 

ــاء . ــم بكلب ــران الكري ــظ الق ــارك لتحفي ــز مب لمرك
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اإلرادة هــي القــوة الكامنــة داخــل كل إنســان 
وتبعــث علــى التحــرك و األمــل ، وفــي الحيــاة 
وليــس  األوجــه  متعــددة  و  كثيــرة  تحديــات 
ــاك  ــات .هن ــك التحدي ــع تل ــل م ــد التعام ــكل يجي ال
مــن يتعثــرون مــع أول تحــد ويفتقــدون بوصلــة 
التركيــز وهنــا تجدهــم يتحفظــون فــي تصرفاتهــم 
و قراراتهــم فيســقطون عنــد أول اختيــار وفــي 
التحديــات تتجلــى القــدرات ويبــرز المميــزون الذيــن 
يجيــدون التعامــل مــع األزمــات فهــي مصنــع 
القــادة .وهنــاك شــموس وضعــت التحــدي هدفــا 
الشــامخة  القــاع  تلــك  عينيهــا فكانــت  نصــب 
للتصــدي لســهام المثبطيــن والذيــن يشــكلون 
عقبــات فــي ســبيل الوصــول لألهــداف ولكــن من 
بيــن هــذه العقبــات بــوارق األمــل ترعــد بالتحــدي 

ــيات. ــال راس ــم جب ــم أنه ــوا للعال ــرار أثبت واإلص
كان ألشــرعة اللجنــة المجتمعية بالنــادي المتمثلة 
برئيــس اللجنــة ومنســقة التواصــل المجتمعــي 
ــط  ــاب المحي ــق عب ــا لتش ــر مراكبه ــع وتبح أن ترتف
،فطرقــت األبــواب وفتحــت القلــوب واســتخرجت 
المكنــون وربتــت علــى األكتــاف و مســحت علــى 
الــرؤوس وشــحذت الهمــم .. مــن خــال تحقيقهــا 

للهــدف االســتراتيجي بالخطة االســتراتيجية للنادي 
المجتمعــي  االنتشــار  تحقيــق   «  2016-3013
وزيــادة الوعــي ألهميــة ودور رياضــة المعاقيــن 
فــي المنطقــة الشــرقية«  وتنفيــذًا لهــدف الخطــة 
ــادي  ــن الن ــري  بي ــط األس ــز التراب ــة » تعزي التنفيذي
ــادرة  ــوان مب ــاء أمــور المنتســبين »  تحــت عن وأولي
ــبات  ــر المنتس ــارة أس ــي زي ــم ( وه ــي ضيافته ) ف
لنكــون المــرآة لناظرهــا تعكــس الصــورة فلمســنا 
ــى  ــز لنبق ــا الحواج ــرب وهدمن ــن ق ــخصيات ع الش
األقــرب لفتياتنــا  فتمــت زيــارة أربــع أســر فــي 
مدينــة خورفــكان وثــاث أســر مــن إمــارة الفجيــرة 

ــرة. ــح التابعــة الفجي ــة مرب و أســرتان مــن مدين
حيــث ارتــأت اللجنــة أثناء الزيــارات تحفيز المنتســبات 
ــى  ــتمرار بالحضورإل ــم واالس ــة التعلي ــى مواصل عل
االجتماعيــة  بالفعاليــات  والتمتــع  النــادي 
ــن  ــد س ــف عن ــدم التوق ــة  وع ــة والرياضي والثقافي
ــة وكذلــك تحفيزهــن علــى المشــاركة فــي  معين

الداخليــة والخارجيــة البطــوالت 
ــة  ــب اإليجابي ــر الجوان ــى حص ــة عل ــت اللجن وحرص
المتميــزة  المهــارات  فاكتشــفت  للزيــارات 
ــارة  ــن المه ــن يمتلك ــن ُك ــن م ــبات فمنه للمنتس
الرياضيــة و اإلعاميــة وكانــت منهــن مــن لهــا 
موهبــة في التصوير واألشــغال اليدويــة والتواصل 
المتميــز فــي قنــوات التواصــل االجتماعــي ،ومــع 
ــزات دراســيا  ــن أن بعضهــن كــن متمي المتابعــة تبي
ومحبــات للعلــم والتعلــم وحــب مواصلــة اكمــال 
الدراســة والحــرص علــى حفــظ كتــاب اهلل تعالــى 
ــات  ــارات للفتي ــال الزي ــن خ ــناه م ــا لمس ــذا م وه

وذويهــن 
نتكاتــف نتعــاون نشــد األزر ونتعاضــد وتتشــابك 

األيــدي لنرســم لوحــة مشــرقة لغــد أفضــل ...

مبادرة في ضيافتهم
مبــادرة  مــن مبــادرات اللجنــة المجتمعيــة 
ــال  ــن خ ــي م ــب االجتماع ــز الجان ــي تعزي ف
عليهــم  والتعــرف  المعاقيــن  أســر  زيــارة 
وعلــى احتياجاتهــم عــن قربــو الــض علــى 
منتســبين  بيــن  االجتماعــي  الرابــط  زيــادة 

فــي ضيافتهــم النــادي 
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ــكان  ــادي خورف ــة ن ــاد  بعث ــى الب ــادت إل ع
العمــرة  مناســك  أداء  بعــد  للمعاقيــن 
عبدالــرزاق  ترأســها  التــي  البعثــة  وضمــت 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  رشــيد  بنــي  أحمــد 
35 فــردًا فــي مقدمتهــم محمــد القواضــي 
القواضــي  وهــدى  النــادي  رئيــس  نائــب 
رئيــس لجنــة الفتيــات واللجنــة المجتمعيــة 
الثقافيــة  اللجنــة  رئيــس  الكنــدي  ومحمــد 
ــي  ــر الفن ــر المدي ــاح جعف ــى مصب ــة ال إضاف
ونبيــل الفحــام وســومر مرشــد مدربــا ألعــاب 
القــوى وتوليدزهــون خولنــازاروف مــدرب 
رفعــات القــوة وعــزات الزهــوري مختــص 

بعثة نادي خورفكان للمعاقين
 يؤدون مناسك العمرة

ــب  ــعبان المحاس ــي ووالء ش ــاج الطبيع الع
النــادي  ســكرتير  جــودة  وتامــر  المالــي 
ــة  ــة الحركي ــي اإلعاق ــن العب ــر م ــدد كبي وع
منهــم راشــد الزيــودي وســعيد الظنحانــي 
كمــزاري  وعبدالعزيــز  الكعبــي  ويوســف 
ونايــف المزروعــي وســلطان أحمــد علــي 
الزيــودي  ومريــم  ومــوزة  ســعيد  وســيف 

. النقبــي  وهيفــاء 

وأكــد عبدالــرزاق رشــيد حــرص النــادي علــى 
تنظيــم رحلــة ألداء مناســك العمــرة ســنويًا 
بأهميــة  إيمانــًا  النــادي  منتســبي  لــكل 

الحنيــف  الديــن  بمشــاعر  التوعــوي  الــدور 
التعليمــات  بكافــة  البعثــة  بالتــزام  مشــيدًا 
والعــودة  الائــق  بالمظهــر  وظهورهــم 

. الوطــن  أرض  إلــى  الحميــدة 
أن  الكنــدي  محمــد  أوضــح  جانبــه  مــن 
األنشــطة  إطــار  فــي  تأتــي  العمــرة  رحلــة 
المشــتركة التــي تنظمهــا اللجنــة الثقافيــة 
مقدمــًا  المجتمعيــة  اللجنــة  مــع  بالتنســيق 
النــادي علــى توفيــر الدعــم  الشــكر إلدارة 
كل  إلنجــاح  اإلمكانــات  وكافــة  المــادي 
 . والثقافيــة  التوعويــة  والبرامــج  األنشــطة 
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بنــادي خــور فــكان  المجتمعيــة  اللجنــة  أطلقــت 
للمعاقيــن حملــة توعية بخصوص االســتغال الســيئ 
لمواقــف ذوي اإلعاقــة والتــي تهــدف إلــى حمايــة 
حقــوق تلــك الفئــة مــن التعدي علــى كل مــا يجعلها 
تمــارس حياتهــا اليوميــة بساســة فــي مواقــف 
الســيارات المخصصــة لهــم فــي األماكــن العامــة .

وفــي إســتبيان خــاص أجرتــه أســرة نــادي خــور فــكان 
ــض  ــؤال البع ــرة ، وبس ــذه الظاه ــول ه ــن ح للمعاقي
هــل مواقــف الســيارات المخصصــة لــذوي اإلعاقــة 

متوفــرة أو غيــر متوفــرة فــي المنطقــة الشــرقية ؟.
وتــم إنتقــاء بعــض اإلجابــات لمجموعــة أشــخاص 
ــي  ــع المحل ــن المجتم ــراد م ــة وأف ــن ذوي اإلعاق م
ــد  ــدر عب ــع ب ــاء األول م ــم ، وكان اللق ــن له المناصري
بــأن   : قــال  حيــث  )متقاعــد(  القواضــي  الوهــاب 
المواقــف قليلــة ويجــب توفيــر مواقــف إضافيــة 
لــذوي اإلعاقــة وباألخص أمــام المســاجد والمطاعم 
والمحات اإلســتهاكية ، وطالب بتوســيع المواقف 
األرصفــة  وتوفيــر  الحركيــة  لإلعاقــة  المتوفــرة 
المناســبة لســهولة دخول وخــروج وتحرك األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وبالــذات علــى كورنيــش خــور فــكان .

مواقف ذوي اإلعاقة
قف بجانبهم وال تقف مكانهم

ــف  ــأن المواق ــم ب ــعود ابراهي ــة س ــد خليف ــا أك  كم
قليلــة وطالــب بوضــع المواقــف الخاصــة بــذوي 
للمراكــز  الرئيســية  بالقــرب مــن األبــواب  اإلعاقــة 

التجاريــة وزيــادة عددهــا .
ــن وهــي مــن مناصــري ذوي  أمــا ايمــان محمــد أمي
اإلعاقــة فقالــت: المواقــف الخاصــة بــذوي اإلعاقــة 
متوفــرة ،ولكــن حبــذا لــو يتــم زيادتهــا وباألخــص أمــام 

المصــارف ومراكــز الشــرطة والماعــب الرياضيــة.
فــي حيــن أكــد خليفــة ســالم خميــس الخالــدي ) مدير 
ــف  ــأن المواق ــرة( ب ــارات بالفجي ــات اإلم ــرع مواص ف

الخاصــة بــذوي اإلعاقــة متوفــرة .
)موظــف  خميــس  خلفــان  اهلل  عبــد  وقــال 
ــأن المواقــف  ــرة التســجيل العقــاري( ب فــي دائ
ــا ،  ــد م ــى ح ــة إل ــة قليل ــذوي اإلعاق ــة ب الخاص
وطالــب بتوفيرهــا بالقــرب مــن اآلت الســحب 
بتحريــر  طالــب  كمــا  بالمصــارف،  اإللكترونــي 
األشــخاص  لوقــوف  إلكترونيــة  محالفــات 
األســوياء فــي مواقــف الخاصــة بــذوي اإلعاقة 
)كــود(  إلكترونــي  تســجيل  بتأميــن  واقتــرح   ،

اإلعاقــة. ذوي  مــن  لألشــخاص 

هل مواقف السيارات المخصصة لذوي االعاقة متوفرة/غير متوفرة في المنطقة الشرقية

انتقاء بعض إجابات السؤال الذي تم سؤاله لمجموعة أشخاص من ذوي اإلعاقة وأفراد المجتمع المحلي المناصرين لهم.

اقتراحاتغير متوفرةمتوفرةعينة البحث

قليلةبدر عبد الوهاب القواضي

توفير مواقف سيارات أمام المساجد والمحات االستهاكية • 
وسوق السمك+ المطاعم+محات الحاقة

تكبير المواقف المتوفرة لاعاقة الحركيةواألخذ بالقياسات  • 
المعتمدة في هذه المواقف.

توفير األرصفة لسهولة دخول وخروج وتحرك ذوي اإلعاقة.• 

توفير مسارات خاصة لدخول وخروج ذوي اإلعاقة الحركية • 
على كورنيش خورفكان للجلوس مع عوائلهم

قليلةخليفة سعود ابراهيم

وضع المواقف الخاصة بذوي اإلعاقة بالقرب من األبواب • 
الرئيسية

 •
زيادة أعداد المواقف• 

توفير مواقف أمام المصارف ومراكز الشرطة والماعب • 
الرياضية.

إيمان محمد أمين
مناصري ذوي اإلعاقة

تخصيص مواقف أمام المصارف ومراكز الشرطة وكذلك الماعب 
الرياضية

عبدللة خلفان خميس
موظف في دائرة التسجيل 

العقاري
قليلة

توفير مواقف أمام المصارف و آلة السحب اإللكترونية• 

مخالفة إلكترونية لوقوف أشخاص غير ذوي اإلعاقة في • 
مواقف ذوي اإلعاقة.

تسجيل الكتروني )كود( لألشخاص ذوي اإلعاقة• 

األنشطة المجتمعية
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ياضة المعاقين البارالمبية نشأة وانطالق ر
َتُعــدُّ  الحديثــة  األولمبيــة  الرياضــة  كانــت  إذا 
 Pierre de البــارون الفرنســي بييــر دي كوبرتــان
Coubertin   هــو مؤســس ومحــي األلعــاب 
أثينــا  فــي  وُمطِلُقهــا  الحديثــة  األولمبيــة 
, فــان رياضــة المعاقيــن  1896م  فــي ســنة 
لودفيــج  الدكتــور  األلمانــي  الطبيــب  َتُعــدُّ 
جوتمــان Ludwig Guttmann  هــو أبــو رياضــة 
المعاقيــن البارالمبيــة ومخرجهــا إلــى النــور فــي 

ــل  ــتوك ماندوفي ــة س ــي مدين ــنة 1944م ف س
البريطانيــة

نظــم جوتمــان أول ألعــاب رياضيــة للمعاقيــن 
المتحركــة فــي  الكراســي  مــن مســتخدمي 
اســم  حملــت  والتــي  الســهام  رمــي  رياضــة 
يــوم  ألعــاب ســتوك ماندوفيــل فــي نفــس 
انطــاق األلعــاب األولمبيــة فــي لنــدن ســنة 
تنظيميــة  بــادرة  أول  تلــك  وكانــت   ,  1948
فــي تاريــخ رياضــة المعاقيــن الحديثــة , ومنــذ  
مــن  المعاقيــن  رياضــة  إنتقلــت  الحيــن  ذلــك 
المجــال  إلــى  الترويحــي والتأهيلــي  المجــال 
الرياضــي التنافســي , وأخــذت البــذور التنظيميــة 
ــة بهــذه الرياضــة بالظهــور,  للمؤسســات المعني
انضمــام مجموعــة  بعــد   1952 ففــي ســنة 
مــن الجنــود الهولندييــن الســابقين إلــى تلــك 
األلعــاب أســس أول تنظيــم رســمي رياضــي 
للمعاقيــن تحــت اســم : إتحــاد ألعــاب ســتوك 

.ISMGF ماندوفيــل  
»فــي  أنــه   Fernard Landry 1995ذكــر  
يوليــو 1948 تنافــس 16 العبــًا مــن مصابــي 
ــي  ــان(  ف ــًا و2 العبت ــي )14 العب ــلل النصف الش
ســتوك  مدينــة  فــي  الســهام  رمــي  رياضــة 
ألعــاب  ولــدت  حيــث  البريطانيــة  ماندوفيــل 
توصيــف  تغيــر  وبهــذا   , ماندوفيــل  ســتوك 

رياضــة المعاقيــن مــن كونهــا ممارســة عاجيــة 
تأهيليــة إلــى وصفهــا وســيلة هامــة إلعــادة 
االندمــاج اإلجتماعــي والحصــول علــى إعتــراف 

المجتمــع«
دورة  أول  إقامــة  وبعــد   1960 ســنة  فــي 
ــا  ألعــاب أولمبيــة للمعاقيــن فــي رومــا – ايطالي
العمــل  بمجموعــة  مــا ســمي  تشــكيل  تــم   ,
اإلتحــاد  برعايــة  المعاقيــن  لرياضــة  الدوليــة 
ــة  ــك لدراس ــى وذل ــن القدام ــي للمحاربي العالم
الرياضيــة  الممارســة  ومصاعــب  مشــاكل 
أربعــة  بعــد  بــدوره  أدى  والــذي   , للمعاقيــن 
ســنوات مــن العمــل إلــى تشــكيل المنظمــة 
ســنة    IOSD للمعاقيــن  الدوليــة  الرياضيــة 
ــد  ــم الجدي ــذا التنظي ــيعطي ه ــث س 1964 , حي
الفرصــة للرياضييــن المعاقيــن الذيــن لــم تتــح 
ضمــن  الرياضيــة  بالمشــاركة  الفرصــة  لهــم 
 ISMGF أنشــطة إتحــاد ألعــاب ســتوك ماندوفيــل
ألصحــاب اإلعاقــات البصريــة  والبتــر والشــلل 
الدماغــي والشــلل النصفــي , وبالرغــم مــن ذلــك 
قبــل  كبيــرة  صعوبــات   IOSD واجهــت  فقــد 
أن تتمكــن مــن إدراج رياضــات جديــدة لــذوي 
ألعــاب  دورة  فــي  البصريــة  واإلعاقــة  البتــر 
ــو 1976 , وإدراج رياضــات أصحــاب الشــلل  تورنت
 ,  1980 آرنهيــم  ألعــاب  فــي دورة  الدماغــي 
حيــث كانــت تهــدف الحتضــان جميــع اإلعاقــات 
فــي األلعــاب األولمبيــة للمعاقيــن مســتقبا, 
وأن تعمــل كلجنــة تنســيق بيــن هــذه اإلعاقــات 
التــي أنشــأت تنظيماتهــا الرياضيــة الخاصــة مثــل

ــي  ــلل الدماغ ــة لش ــة الدولي CP-ISRA  المنظم
للرياضــة والترويــح ســنة 1978, وIBSA  المنظمة 

.1980 المكفوفيــن ســنة  لرياضــة  الدوليــة 

ياضة البارالمبية من ستوك  الر
يو 2016 ماندوفيل 1948 الى ر

الدكتور مصبـاح ابراهـيم جعـفـر
المدير الفني لنادي خورفكان للمعاقين

دكتوراه في علوم اإلدارة الرياضية

بأقالمهم
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 « أنــه  إلــى    Joan Scruton  1998 تشــير 
ــة لرياضــة  علــى الرغــم مــن أن المنظمــة الدولي
الشــوكي  النخــاع  إصابــات  ذوي  األشــخاص 
ــر  ــنوات عب ــكلت لس ــد تش ــي ق ــلل النصف والش
إتحــاد ألعــاب ســتوك ماندوفيــل  ISMGF , إال أنه 
ــم  ــداث تنظي ــى إح ــة إل ــة ملح ــاك حاج كان هن
رياضــي دولــي يضــم جميــع مجموعــات اإلعاقة 
ــك فقــد  ــذات الهــدف , واســتنادًا لذل األخــرى ل
ــة لرياضــة  ــم تأســيس مجموعــة العمــل الدولي ت
ــطة  ــس بواس ــي باري ــنة 1960 ف ــن س المعاقي
»WVF ــى ــن القدام ــي للمحاربي ــاد العالم اإلتح
فــي ســنة 1982 شــهدت المنظمــات الدوليــة 
 IBSAو  IOSD  الوليــدة األربــع لرياضــة المعاقيــن
و CP-ISRA و ISMGF , تأســيس مــا ســمي بـــ 
)لجنــة التنســيق الدوليــة لرياضــة المعاقيــن فــي 
ــة  ــاء األربع ــميًا الرؤس ــت رس ــم  ICC( , ضم العال
ــًا  ــوًا إضافي ــًا وعض ــًا عام ــات وأمين ــك التنظيم لتل
)كان فــي البدايــة نائبــًا للرئيــس ثــم تغيــر مســماه 
إلــى مديــر فنــي( , هــذه اللجنــة الدوليــة انضــم 
إليهــا الحقــًا فــي ســنة 1986 اإلتحــاد الدولــي 
الذهنيــة  INAS-F واإلتحــاد  اإلعاقــة  لرياضــة 

. CISS ــم ــة الص ــي لرياض الدول
ــاء  ــدول األعض ــن ال ــر م ــدأت الكثي ــك ب ــد ذل وبع
والتمثيــل  بالمشــاركة  المنظمــات  تلــك  فــي 
عضويــة  فــي  فاعليــة  وأكثــر  أكبــر  بشــكل 
ــذي  ــر ال ــا , األم ــًا وإقليمي ــة وطني ــة الدولي اللجن
منظمــة  تأســيس  إلــى  النهايــة  فــي  أدى 
ــة  ــي : اللجن ــي ه ــام ديمقراط ــدة ذات نظ جدي
 International Paralympic البارالمبيــة الدوليــة

»1989 ,  وذلــك فــي ســنة   Committee
ــار ســنة 1944 م هــي ســنة  وعليــه يمكــن اعتب

والدة ونشــأة رياضــة المعاقيــن البارالمبيــة فــي 
العالــم , وأن ألعــاب ســتوك ماندوفيــل التــي 
أقيمــت ســنة 1948 )منافســات رمــي الســهام( 
المعاقيــن  رياضــة  ألعــاب  دورات  أم  هــي 
البارالمبيــة وبذرتهــا التنظيميــة والفنيــة األولــى 
وصــواًل إلــى مــا آلــت عليــه دورات األلعــاب 

ــذا. ــا هـ البارالمبيــة الحديثــة فــي يومنـ

الحـركـة البـارالمـبـية الـدولـيــة   
ف الحركــة البارالمبيــة الدوليــة نفســها لــى  ُتعــرِّ

النحــو التالــي:
عالميــة  شــبكة  هــي  البارالمبيــة  الحركــة 
مــن المنظمــات الُمـــدمجة ســويًا مــن خــال 
للرياضييــن   رياضيــة  فــرص  بتوفيــر  إلتزاماتهــا 
القاعــدة  الرياضييــن مــن  البارالمبييــن )جميــع 
إلــى النخبــة( ، ومــن خــال إيمانهــا بالمســاهمة 
فــي بنــاء عالــم أفضــل يعطــي فرصــًا متســاوية 

للجميــع.

ونشــأت  الدوليــة  البارالمبيــة  الحركــة  قامــت 
ــية  ــم األساس ــن القي ــة م ــن مجموع ــًا م انطاق
هــي  الشــجاعة , العزيمــة , اإللهــام , المســاواة.
تشــكل الفلســفة التشــاركية للحركــة البارالمبيــة 
جــزءًا مــن رؤيتهــا فهــي تمثــل رســالًة قويــًة 
ــت  ــي قام ــادرات الت ــن المب ــد م ــركًا للعدي ومح

ــة. ــا المتنوع ــر عضويته ــا عب به
تلــك العضويــة المتنوعــة اســتقطبت العديــد مــن 
المتنوعــة وطنيــًا  النظــر والخلفيــات  وجهــات 
ــان  ــي اللج ــدأ بممثل ــث تب ــًا , حي ــًا وإقليمي ودولي
تمثــل  والتــي   )NPC›s( الوطنيــة  البارالمبيــة 
الــرؤى الوطنيــة المحليــة , إلى جانــب اإلتحادات 
ــة  ــكل الزاوي ــي تش ــة )IFs( والت ــة الدولي الرياضي
الرياضيــة لهــا , ومــرورًا بالمنظــور اإلقليمــي مــن 
خــال المنظمــات الرياضيــة اإلقليميــة , وإنتهــاءًا 
 )IOSDs( بالمنظمــات الدوليــة لرياضــة المعاقيــن
تــم تدويــن تلــك اإللتزامــات فــي كتّيــب اللجنــة 
ــة  ــاره الوثيقــة المرجعي ــة باعتب ــة الدولي البارالمبي

ــة   ــة واإلطــار العــام للحركــة البارالمبي النهائي
مــن     Paralympic بارالمبيــة  كلمــة  تأتــي 
كلمــة  مــن     Para بــارا  كلمتــي  اختصــاري  
Parallel  أي مــوازي   و   كلمــة  أوليمبيــك   
المجــازي  الوصفــي  بمعناهــا    Olympic

لمعــروف. ا

البارالمبيــة  للحركــة  التنظيميــة  الهيكليــة 
الدوليــة

ــة للحركــة  ــة والتنظيمي ــة اإلداري تتكــون الهيكلي
كبيــر  ومزيــج  عــدد  مــن  الدوليــة  البارالمبيــة 
ــادات  ــة واإلتح ــة الدولي ــات الرياضي ــن التنظيم م
والمجالــس  واإلقليميــة  الدوليــة  واللجــان 
الهيــكل  واندماجهــا  بمجموعهــا  لتشــكل 
ــي  ــة وه ــة الدولي ــة البارالمبي ــي للحرك التنظيم
ــة  ــة البارالمبي ــة للجن ــة العام ــك الجمعي ــد بذل تع
الدوليــة IPC General Assembly أعلــى ســلطة 

رياضيــة بارالمبيــة , وفــق مايلــي:
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1 .  IFs اإلتحادات الرياضية الدولية 
 وعددها 14 إتحادًا موزعين وفق التالي          

  * أربعـة  إتحادات رياضية دولية بارالمبية خاصة بألعاب رياضة المعاقين
International Wheelchair Basketball Federation       IWBF   اإلتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة

International Federation for Disabled Sailing              IFDS    اإلتحاد الدولي لرياضة الشراع للمعاقين
World Organization Volleyball for the Disabled       WOVD المنظمة العالمية للكرة الطائرة للمعاقين

          International Wheelchair Rugby Federation    IWRF   اإلتحاد الدولي للركبي على الكراسي المتحركة 
ــن  ــة , تمــاَرس فيهــا أيضــًا رياضــة المعاقي ــة مــن إتحــادات الرياضــة األولمبي ــرة إتحــادات دولي * عشــ

ــي: ــة وه ــة الدولي ــة البارالمبي ــع  اللجن ــيق م ــة بالتنس البارالمبي
  ) International Archery Federation    )FITA - اإلتحاد الدولي للقوس والسهم 

   )International Equestrian Federation    )FEI - اإلتحاد الدولي للفروسية  
)International Table Tennis Federation    )ITTF - اإلتحاد الدولي لتنس الطاولة 

  )International Tennis Federation         )ITF - اإلتحاد الدولي للتنس  
  )International Rowing Federation    )FISA - اإلتحاد الدولي للتجديف  
  )International Cycling Union                )UCI - اإلتحاد الدولي للدراجات  
)International Curling Federation     )WCF - اإلتحاد الدولي للكيرلنغ  
)International Triathlon Union             )ITU - اإلتحاد الدولي للترياثلون  
 )International Canoe Federation         )ICF - اإلتحاد الدولي للكانوي    

  )Boccia International Sport Federation    )BISFed    اإلتحاد الدولي للبوشيا -
  IPC Sports 2- اإلتحادات الرياضية البارالمبية الدولية

وعددهــا تســعة رياضــات تشــرف عليهــا اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة مباشــرة حيــث يعــود أصــل غالبيــة 
هــذه الرياضــات إلــى تاريــخ إنشــاء اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة , وهــي:

                   IPC Powerlifting              IPC Athletics   IPC Swimming
 IPC Cross country Skiing IPC Ice  IPC Alpine skiing   IPC Shooting

IPC Wheelchair Dance Sport                IPC Biathlon                Sledge Hokey
 IOSDs  3- المنظمات الدولية لرياضات المعاقين

 هــي تنظيمــات دوليــة مســتقلة تعمــل تحــت مظلــة اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة تختــص باإلشــراف 
علــى فئــة واحــدة مــن اإلعاقــة , وعددهــا أربعــة منظمــات هــي :

)CPISRA( الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي  -
)IBSA(        اإلتحاد الدولي لرياضات المكفـوفـين  -

)INAS-FID(      اإلتحاد الدولي لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية  -
)IWAS(  اإلتحاد الدولي لرياضة الكراسي المتحركة والبتـر  -

   ROs 4- التنظيمات البارالمبية القـاريــة
ــة فــي القــارات الخمــس وتعمــل تحــت  ــل التنظيمــات الرياضي ــة مســتقلة تمث هــي تنظيمــات قاري

ــة : ــة الدولي ــة البارالمبي ــراف اللجن ــة وإش مظل
-اللجنة البارالمبية اآلسيوية
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Asian Paralympic Committee
-اللجنة البارالمبية األوربية

Europian Paralympic Committee
- اللجنة البارالمبية اإلقريقية

African Paralympic Committee
- اللجنة البارالمبية األوقيانوسية

Oceania Paralympic Committee
- اللجنة البارالمبية األمريكية

American Paralympic Committee
5- اللجــان البارالمبيــة الوطنيــة فــي كافــة 

: NPCs   ــم دول العال
وهــي التنظيمــات الرياضيــة البارالمبيــة المحليــة 
اللجنــة  وإشــراف  مظلــة  تحــت  تعمــل  التــي 
البارالمبيــة الدوليــة وعددهــا حتــى تاريــخ إعــداد 
هــذا البحــث 178 لجنــة بارالمبيــة وطنيــة حــول 
العالــم , تضطلــع بمهــام إدارة رياضــة المعاقيــن 
ــا  ــا وتنظيمه ــراف عليه ــًا واإلش ــة محلي البارالمبي

ــى  ــًا عل ــون جغرافي ــا , يتوزع ــق به ــا يتعل وكل م
ــة: ــداد التالي ــق األع ــس وف ــارات الخم الق
أوقيانوسيا        8     لجان بارالمبية وطنية
أوربــا              49      لجنة بارالمبية وطنية
آســيـا              43      لجنة بارالمبية وطنية
أمـريكـا            29     لجنة بارالمبية وطنية
إفريقـيـا            49     لجنة بارالمبية وطنية

البارالمبيــة  للجنــة  اإلداريــة  الهيئــة   -6
مــن: والمكونــة  الدوليــة 

 IPC     مجلــس إدارة اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة - 
 Governing Board

قبــل  مــن  منتخبــًا  عضــوًا   13 مــن  يتكــون 
الجمعيــة العامــة للجنــة البارالمبيــة الدوليــة مــن 
ــن  ــل ع ــس وممث ــب الرئي ــس ونائ ــم الرئي ضمنه
الاعبيــن )بعضويــة كاملــة مــع حــق التصويــت( 
, اضافــة إلــى مديــر المكتــب التنفيــذي وعضــو 
مكلــف بالتعييــن )بــدون حــق التصويــت( وذلــك 

مياديــة  ســنوات   4 مدتهــا  انتخابيــة  لــدورة 
ــاث دورات كحــد  ــة ث ــرة العضوي وال تتجــاوز فت

ــى    أقص
Standing Committees        اللجـان الدائـمـة - 

لجنــة     : لجنــة هــي  إحــدى عشــرة  عددهــا 
الماليــة  اللجنــة   – المنشــطات  مكافحــة 
ــر –  ــة التطوي ــف – لجن ــة التصني ــق – لجن والتدقي
لجنــة التربيــة – اللجنــة الطبيــة  - لجنــة القانــون 
ــة  ــة – لجن ــاب البارالمبي ــة األلع ــاق – لجن واألخ
ــة  ــة رياضــة المــرأة – لجن ــة – لجن ــوم الرياضي العل

. الرياضييــن محتاجــي الدعــم العالــي 
أربعــة  المجـالـــــسCouncils       وعددهــا   -

 : مجالــس هــي 
          Athlete›s Council        مجلس الرياضيـــين

Regions Council            مجلس األقاليـــم
+  Sports Council        مجلــس الرياضــات

مجلــس المنظمــات الدوليــة لرياضــة المعاقيــن        

   IOSDs Council
اللجـنة البـارالمـبـية الـدولـية  

ــها  ــة IPC نفس ــة الدولي ــة البارالمبي ــرف اللجن تع
ــن : ــن اثني ــق منحيي وف

ــم  ــي الجس ــة ه ــة الدولي ــة البارالمبي أواًل : اللجن
ــة ــادي للحركــة البارالمبي ــم القي اإلداري والتنظي
تأسســت اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة رســميًا فــي 
22 ســبتمبر لســنة 1989 , باعتبارهــا منظمــة 
ــي  ــون ف ــة ب ــن مدين ــذ م ــة تتخ ــر ربحي ــة غي دولي
ألمانيــا مقــرًا لهــا , وتتكــون مــن عــدد كبيــر مــن 
اللجــان البارالمبيــة الوطنيــة NPCs حــول العالــم 
تمثــل خمســة مناطــق جغرافيــة , وعــدد مــن 
أربعــة  إلــى  إضافــة   IFs الدوليــة   اإلتحــادات 
إتحــادات دوليــة خاصــة باإلعاقــةIOSDs  , حيــث 
يتــم تمثيــل جميــع تلــك التنظيمــات كأعضــاء في 
الجمعيــة العامــة باعتبارهــا أعلــى ســلطة صنــع 
ــة , عــاوة  ــة الدولي ــة البارالمبي القــرار فــي اللجن
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الدوليــة  البارالمبيــة  اللجنــة  فــان  ذلــك  علــى 
تضــم مجلــس اإلدارة وفريــق العمــل اإلداري 
ــة  ــان الدائم ــن اللج ــدد م ــون وع ــة ب ــي مدين ف
ــة  ــة الدولي ــة البارالمبي ــوم اللجن ــس , تق والمجال

ــة. ــة البارالمبي ــات الحرك ــذ توجه ــادة وتنفي بقي

اللجنــة البارالمبيــة هــي »المنظمــة الرياضيــة 
المســؤولة عــن تنظيــم ورعايــة رياضــة المعاقيــن 
لفئــات اإلعاقــة الحركيــة والبصريــة والذهنيــة 
واألنظمــة  واللوائــح  القوانيــن  وفــق  وذلــك 
ــن  ــع القواني ــوازي م ــة بالت ــي الدول ــة ف المتبع
الموضوعــة مــن قبــل اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة 
IPC , تلــك المنظمــة الرياضيــة الدوليــة التــي 
تأسســت رســميًا فــي ســنة 1989 وأصبحــت 
ــة  ــة الدولي ــة البارالمبي ــمي للحرك ــن الرس الحاض
الوحيــدة  الدوليــة  والجهــة  العالــم  فــي 
رياضــة  يخــص  قــرار  أي  إلتخــاذ  المعتمــدة 
المعاقيــن البارالمبيــة علــى المســتوى الدولــي

ــاد  ــي إتح ــة ه ــة الدولي ــة البارالمبي  : اللجن
ً
ــا ثانيــ

ــاضي دولـي ريـ
ترعــى اللجنــة البارالمبية الدوليــة )باعتبارها إتحادًا 
ــة  ــات البارالمبي ــن الرياض ــددًا م ــًا( ع ــًا دولي رياضي
حيــث تشــرف بشــكل مباشــر علــى تلــك الرياضات 
ــة  ــم وأي بطــوالت دولي وتنظــم بطــوالت العال
أخــرى لهــا , إضافــة إلــى اضطاعهــا بواجباتهــا 
اإلداريــة اليوميــة ومســؤولياتها الفنّيــة , كمــا 

يفعــل أي إتحــاد رياضــي دولــي آخــر.

تأســيس  بدايــة  إلــى  المســؤولية  تلــك  تعــود 
ــك  ــت تل ــث كان ــة , حي ــة الدولي ــة البارالمبي اللجن
ــدار مــن قبــل عــدة تنظيمــات رياضيــة  ـُ الرياضــات ت
مــن  عــدٍد  إلــى ظهــور  أدى  ممــا   , مختلفــة 
بالتنســيق  المتصلــة  والتحديــات  المشــكات 
الــذي  األمــر   , الرياضيــة  لألحــداث  والتنظيــم 
اســتدعى تفويــض اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة 
تلــك  شــؤون  إلدارة  تأسيســها  بدايــة  ومنــذ 

ــر  ــتقطاب الكثي ــى اس ــًا إل ــات , وأدى أيض الرياض
العمــل  إلــى  الرياضيــة  التنظيمــات  تلــك  مــن 
تحــت مظلــة اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة وتعزيــز 
الفنيــة  ــة  ـّ السوي ورفــع  التنظيميــة  هياكلهــا 

واإلداريــة.

دورات األلعــاب البـارالمـبـيـة
تعــد األلعــاب البارالمبيــة ذروة العمــل المهنــي 
وحافــزًا  البارالمبييــن  للرياضييــن  اإلحترافــي 
فــي  واالندمــاج  للمشــاركة  منهــم  للكثيريــن 
رياضــة المعاقيــن البارالمبيــة , حيــث يتــم تنظيــم 
عاميــن  كل  بارالمبيــة  ألعــاب  دورة  وإقامــة 
بالتنــاوب بيــن دورات ألعــاب صيفيــة وأخــرى 

شــتوية.
أول   1960 ســنة  رومــا  مدينــة  اســتضافت 
بالتــوازي  للمعاقيــن  أولمبيــة  ألعــاب  دورة 
األلعــاب  لــدورة  المدينــة  إســتضافة  مــع 
األولمبيــة فــي تلــك الســنة , ومنــذ ذلــك التاريــخ 
وحتــى تاريــخ إعــداد هــذا البحــث تــم إقامــة 
وتنظيــم أربعــة عشــرة دورة ألعــاب بارالمبيــة 
 , مدينــة  عشــرة  أربعــة  اســتضافتها  صيفيــة 
ــتوية  ــة ش ــاب بارالمبي ــرة دورة ألع ــدى عش وإح
ــم ,  اســتضافتها عشــر مــدن مختلفــة حــول العال
ــة كل  ــة صيفي ــث تنظــم دورة ألعــاب بارالمبي حي
األلعــاب  بالتــوازي مــع دورات  أربــع ســنوات 
األولمبيــة الصيفيــة , إلــى جانــب دورات األلعاب 
البارالمبيــة الشــتوية التــي بــدأت ســنة 1976 
فــي مدينــة أورنسكولدســفيك الســويدية ويتــم 
تنظيمهــا أيضــًا كل أربــع ســنوات , وقــد أقيمــت 
الصيفيــة  البارالمبيــة  األلعــاب  دورات  أغلــب 
المضيفــة  المدينــة  نفــس  فــي  والشــتوية 

المرافــق  نفــس  وعلــى  األولمبيــة  لأللعــاب 
الرياضيــة , تعتمــد اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة 23 

رياضــة صيفيــة و5 رياضــات شــتوية 

الريـاضـات الصيـفـيـة :
 – القــوى  ألعــاب   – والســهم  القــوس 
كــرة   – الفروســية   – الدراجــات   – البوتشــيا 
القــدم الخماســي لإلعاقــات البصريــة – كــرة 
كــرة   – الدماغــي  للشــلل  الســباعي  القــدم 
ــف  الهــدف – الجــودو -  رفــع األثقــال – التجدي
– رياضــة الشــراع – الرمايــة – الكــرة الطائــرة مــن 
الجلــوس – الســباحة – كــرة الطاولــة – كــرة 
ــارزة  ــة – المب ــي المتحرك ــى الكراس ــلة عل الس
علــى الكراســي المتحركــة – الرجبــي علــى 
الكراســي المتحركــة – كــرة المضــرب علــى 
الكراســي المتحركــة )معتمــدة ســابقًا فــي 

البارالمبيــة( األلعــاب  دورات 
تجديـــف الكانـــوي – التـريـاثـــلون  - الرقــص 
علــى الكراســي المتحركــة  )ليســت جــزءًا مــن 
الــدورات البارالمبيــة حتــى تاريــخ اعــداد البحــث(

الريـاضـات الشـتـويـة :
التزلــج    : بارالمبيــة شــتوية هــي  رياضــات   5
المتعــرج – البياثلــون )التزلــج والرمايــة( – تزلــج 
الضاحيــة – الهوكــي علــى الجليــد – الكيرلينــغ.          
البارالمبيــة  األلعــاب  دورات  انطــاق  منــذ 
األلعــاب  ودورات  1960م   ســنة  الصيفيــة 
البارالمبيــة الشــتوية ســنة 1976 وحتــى تاريــخ 
إعــداد هــذا المقــال , فقــد تــم إقامــة 14 دورة 
ألعــاب بارالمبيــة صيفيــة و 11 دورة ألعــاب 

بارالمبيــة شــتوية وفــق الجدوليــن التالييــن:
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العالقــة والتعــاون بيــن اللجنــة البارالمبية 
الدوليــة واللجنــة األولمبيــة الدولية

تتمتــع اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة واللجنــة 
التعــاون  مــن  بســنوات  الدوليــة  األولمبيــة 
والتنســيق واإلتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم 
أولهــا   , عامــة  الدوليــة  الرياضــة  يهــم  فيمــا 
كان فــي ســنة 1988 خــال إقامــة الــدورة 
ــفق رســميًا  ـ ـُ ــث إت ــة فــي ســيؤول حي البارالمبي
ــة  ــة واألولمبي ــدورات البارالمبي ــى إقامــة ال عل
ــة  ــة المضيف ــس المدين ــنة ونف ــس الس ــي نف ف

الرياضيــة وعلــى ذات المرافــق 
فــي أكتوبــر ســنة 2000 وخــال دورة ألعــاب 
ســيدني 2000 تــم توقيــع مذكــرة تعــاون حدد 
ــن  ــن المنظمتي ــة بي ــادئ العاق ــه مب ــن خال م
ــار  ــي مس ــًا ف ــورًا هام ــل تط ــذي مث ــر ال , األم
ــة  ــم رياض ــي دع ــة ف ــة الدولي ــة األولمبي اللجن

المعاقيــن
ســنة  فــي  اإلتفاقيــة  هــذه  تعديــل  تــم 
ــة  ــاك حص ــون هن ــان أن تك ــدف ضم 2003 به
ــوق  ــن حق ــة م ــة الدولي ــة البارالمبي ــة للجن مالي
ــا  ــم دفعه ــي يت ــة الت ــث والرعاي ــويق والب التس
مــن قبــل اللجــان المنظمــة لــدورات ألعــاب   
لنــدن  و  وفانكوفــر2010       2008 بكيــن 

.2012
فــي يونيــو مــن ســنة 2006 تــم توقيــع إتفــاق 
اإلتفاقيــات  فــي  العمــل  مــن خالــه  يمــدد 
ــك  ــى تل ــا حت ــول به ــابقًا والمعم ــة س الموقع
ــاب  ــة دورة ألع ــى غاي ــد إل ــث يمت ــنة , بحي الس
دي  ريــو  ألعــاب  ودورة   2014 سوتشــي 

2016 جانيــرو 
ــة  ــة البارالمبي ــل اللجن باإلضافــة أيضــًا إلــى تمثي

األولمبيــة  اللجنــة  عضويــة  فــي  الدوليــة 
كلجنــة  تحتهــا  المنضويــة  واللجــان  الدوليــة 
الرياضييــن , ولجنــة تســويق األلعــاب األولمبيــة 
 , األنثويــة  الرياضــة  ولجنــة  الطبيــة  واللجنــة 

اإلعاميــة واللجنــة 
الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة  إجتمــاع  خــال 
بجلســتها رقــم 111 فــي ســيدني ســنة 2000 
تــم اختيــار رئيــس اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة 
 , الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة  فــي  عضــوًا 
ــوة  ــة وق ــن مصداقي ــزز م ــذي ع ــر ال ــك األم ذل
ــم وخــال إنعقــاد  ــة , ومــن ث الحركــة البارالمبي
البارالمبيــة ســيدني  األلعــاب  فعاليــات دورة 
عامــة  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  تــم   2000
الدوليــة  البارالمبيــة  اللجنــة  تمثيــل  تضمنــت 
ــًة  ــة إضاف ــة الدولي ــة األولمبي ــان اللجن ــي لج ف
المالــي  والدعــم  المســاهمة  تقديــم  إلــى 
ــة  ــل اللجن ــن قب ــة م ــة الدولي ــة البارالمبي للحرك
ــخ 19  ــة , تاهــا بعــد ذك بتاري ــة الدولي األولمبي
8 أشــهر مــن توقيــع  2001 أي بعــد  يونيــو 
ــاون  ــة تع ــع إتفاقي ــم توقي ــم , ت ــرة التفاه مذك
رســمية بيــن المنظمتيــن وبشــكل أكثــر تفصيــًا 
الدوليــة  البارالمبيــة  اللجنــة  عمــل  أثــرت   ,

جّمــة. بمنافــع  البارالمبيــة  واأللعــاب 

عـدد الرياضاتعدد الدولعدد الرياضيينالسنةالدولةالمدينة المضيفة

197653162السويدأورنسكولدسفيك

1980229183النرويججايلو

1984419223النمسااينزبروك

1988377224النمسااينزبروك

1992365243فرنساتيغنس – البيرفيل

1994471315النرويجليلهامر

1998561315اليابانناجانو

2002416364الواليات المتحدةسولت ليك

2006474385ايطالياتورينو

2010502445كندافانكوفر

2014574455روسيا اإلتحاديةسوتشي

عـدد الرياضاتعدد الدولعدد الرياضيينالسنةالدولةالمدينة المضيفة

1960400238ايطاليارومـا

1964375219اليابانطوكيو

1968752910فلسطين المحتلةاألراضي المحتلة

19729844310ألمانياهايدل برغ

197616574013كنداتورنتو

198019734313هولنداآرنهيم

198429004518أمريكا - بريطانيانيويورك – ستوك ماندوفيل

198830576118كوريا الجنوبيةسيؤول

199230018816اسبانيابرشلونة

1996325910419الواليات المتحدةأتانطا

2000388112219استرالياسيدني

2004380813519اليونانأثينا

2008395114620الصينبكين

2012427316420المملكة المتحدةلندن

2016430017623البرازيلريوديجانيرو

دورات األلعـاب البـارالمبـية الشـتـويـة

دورات األلعاب البارالمبية الصيفية
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يعاني المعاقون من مشاكل تغذيه عديدة 
تشمل واحدًا أو أكثر من المشاكل الغذائيه 

التاليه:- 

بطء في النمو )الطول( ونقصان الوزن.• 
زيادة في الوزن بالنسبه للطول.• 
السمنـــــه.• 
نقص عنصر الحديد )فقر الدم الناتج عن • 

نقص الحديد(.
رفض الطفل لتناول أكل معين أو • 

مجموعه من األغذية.
السلوك الفوضوي عند تناول الطعام.• 
أكل مواد غير األطعمه مثل التراب أو • 

الطمى )الطين(.

فقدان الشهية. • 
فرط الشهية.• 
الحساسيه لبعض األطعمة.• 
قلة تناول السوائل.• 
التقيؤ واالجترار.• 
اإلمســـــاك.• 
عدم قدرة الطفل على التلقيم الذاتي.• 
رفض التحسن في سلوك اإلطعام مثل • 

التلقيم الذاتي أو تناول أغذية أخرى غير 
المهروسة.

*عدم القدره على القضم أو المضغ أو • 
المص ممايؤثر على تناول األغذية.

خفــاض فتــرة االنتبــاه أثنــاء فتــرة اإلطعــام • 
التغذويــة  المشــاكل  هــذه  تمتــد  وقــد 
لســنوات عديــدة, إمــا بســبب جهــل األم 
بتطــورات ومقــدرة المعــاق, أو لعــدم توفــر 
الوقــت فــي إطعامــه, أو خوفــا مــن رفــض 
ــام(  ــة )إطع ــب تغذي ــام تتطل ــل للطع الطف
ــاس  ــى أس ــم عل ــل معه ــن التعام المعاقي
األطعمــه  بقــوام  يتعلــق  فيمــا  فــردي 
المقدمــه, وبمــدى القــدره علــى اكتســاب 
التلقيــم  أو  اإلطعــام  لمهــارات  المعــاق 
الحالــه  تقييــم  يكــون  وعــادة  الذاتــي, 
الغذائيــه للطفــل المعــاق مشــابهه للطفــل 
الســوي ويتوقــف نجــاح تطبيــق برنامــج 

التغذيــه الســليمه للمعــاق
ونصحــت الدراســة باتبــاع عــدد مــن القواعــد 
ــل  ــل التقلي ــة مث ــة هــذه الفئ ــد تغذي ــة عن الصحي

بالدهــون  الغنيــة  األطعمــة  تنــاول  مــن 
النشــويات(،  )الســكريات،  والكربوهيــدرات 
والتقليــل مــن تنــاول األطعمــة الســهلة المضــغ 
الفطائــر والساندويتشــات واإلكثــار مــن  مثــل 
ــة  ــد كمي ــة، وتحدي ــراوات والفاكه ــاول الخض تن
الغذائيــة  الوجبــات  بيــن  مــا  وجعــل  الطعــام 
الســعرات  قليلــة  األطعمــة  علــى  مقتصــرًا 
ــدم  ــم، وع ــل الدس ــب قلي ــرب الحلي ــة، وش الحراري
والعقــاب،  للثــواب  وســيلة  الطعــام  جعــل 
ــة  وتشــجيعهم علــى ممارســة األنشــطة الرياضي
ــة  ــون، وزرع الثق ــرق الده ــى ح ــاعد عل ــي تس الت
العــادات  علــى  وتعويدهــم  نفوســهم  فــي 
ــد  ــم مواعي ــذ الصغــر وتنظي ــة من ــة الصحي الغذائي

وجباتهــم.
وذكــرت الدراســة، منوهــة إلــى أن مــن أهــم 
الحلــول التــي وضعــت للفئــة التــي تعانــي مــن 
فــرط الشــهية وزيــادة الــوزن، تمثلــت فــي وضــع 
برنامــج غذائــي لــكل العــب علــى حــدا يتناســب 
مــع طولــه ووزنــه وعمــره والوضــع االقتصــادي 
بــكل  الخاصــة  الغذائيــة  والتقاليــد  والعــادات 
أســرة يركــز علــى التقليــل مــن األطعمــة الغنيــة 
ــهلة  ــة الس ــدرات واألطعم ــون والكربوهي بالده
ــار  ــك واإلكث ــر والكي ــل الفطائ ــع مث المضــغ والبل
مــن تنــاول الخضــراوت والفاكهــة بتقطيعهــا 
مــن  علــى  ليســهل  متناســبة  صغيــرة  قطعــًا 
يعانــون صعوبــة فــي المضــغ مضغهــا، وتحديــد 
ــرًا  ــه مقتص ــات وجعل ــن الوجب ــام بي ــة الطع كمي
الحراريــة،  الســعرات  قليلــة  األطعمــة  علــى 
وتشــجيع األطفــال علــى ممارســة الرياضــة التــي 
ــي  ــاد األهال ــون، وإرش ــرق الده ــى ح ــاعد عل تس
ــبة  ــة المناس ــار األطعم ــي اختي ــاعدتهم ف ومس

  مشاكل التغذية عند المعاق 
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ــارة  ــة الض ــادات الغذائي ــتبدال الع ــم واس لطفله
ــة. ــدة وصحي ــة مفي ــادات غذائي بع

ووفقــًا للدراســة تشــمل المشــاكل الغذائيــة 
لــدى أطفــال التوحــد رفــض الطفــل تنــاول أنواع 
ــاول  ــى تن ــرار عل ــة واإلص ــن األطعم ــة م مختلف
ــي  ــًا ف ــه نقص ــبب ل ــا يس ــط مم ــد فق ــوع واح ن
ــا،  ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــر الغذائي ــن العناص ــر م كثي
ــل  ــة مث ــض األطعم ــن بع ــية م ــود حساس ووج
ــة بإمســاك  ــه، واإلصاب الحليــب والقمــح ومنتجات
أو إســهال مزمــن. مبينــة أن الدراســات أثبتــت أن 
80 فــي المائــة مــن أطفــال التوحــد لديهــم خلل 
ــوالدة أو نتيجــة  ــذ ال فــي المعــدة واألمعــاء من
لإلصابــات المناعيــة، حيــث يجعــل هــذا الخلــل 
األمعـــاء مرشحـــة لبعــض بروتينــات األطعمــة 

ــكازي ــن وال ــة الجلوتي ــًا خاص ــة جزئي المهضوم

علــى  تســاعد  التــي  العوامــل  بعــض 
الســليمة التغذيــة  برنامــج  نجــاح 

أواًل: اختيار األطعمة المناسبة
ال بــد مــن تقييــم احتياجــات كل معــاق علــى 
ــه  ــى احتياجات ــول عل ــه الحص ــى يمكن ــده حت ح
الفعليــة, وفــي حــاالت معينــه يجــب أن تراعــى 
تلــك األطعمــة المقدمــة مــن حيــث القــوام 
ــي  ــي يعان ــاكل الت ــض المش ــى بع ــب عل للتغل
األهــل  يقــدم  قــد   ,, فمثــا   . المعــاق  منهــا 
للمعــاق أطعمــه مهروســة فــي الوقــت الــذي 
يكــون فيــه قــادرا علــى مضــغ طعــام أكثــر 
ــم المعــاق  خشــونة , أو قــد يقــوم األهــل بتلقي
ــأكل  ــى أن ي ــم عل ــتعدا للتعل ــون مس ــا يك بينم

بــدون مســاعده 

: الوضع الصحيح للمعاق عند إطعامه
ً
ثانيـا

الــذي  الصحيــح  الوضــع  إلــى  االنتبــاه  يجــب 
ــه ,  ــد إطعام ــاق عن ــه المع ــون علي ــب أن يك يج
ويشــمل ذلــك وضــع الــرأس والجســم والحــوض 
ــاق  ــض المع ــدرة المري ــدم ق ــن ع ــراف . غ واألط

علــى حفــظ تــوازن الــرأس قــد يــؤدي إلــى 
القصبــة  علــى  واألطعمــة  الســوائل  دخــول 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــوم مم ــن البلع ــدال م ــة ب الهوائي

مضاعفــات خطيــرة
: استعمال األدوات واألجهزة 

ً
ثالثا

المناسبة إلطعام المعاق
الطفــل  لمســاعدة  خاصــة  أدوات  تســتخدم 
بنفســه.  الطعــام  تنــاول  علــى  المعــاق 
فاســتعمال الماعــق والشــوك المــزودة بيــد 
لولبيــه تثبــت بيــد المريــض فــي حالــة عــدم 
القــدرة علــى المســك , أو اســتخدام أكــواب 
ذات قواعــد ثقيلــة كــي تظــل ثابتة وال تنســكب 
ــي مــن ضعــف  محتوياتهــا إذا كان الطفــل يعان
فــي التوافــق الحركــي كمــا يمكــن اســتعمال 
الواحــدة  اليــد  مــن  بــدال  اليديــن  ذا  الكــوب 
لامســاك بــه بشــكل أفضــل .ويمكــن اســتخدام 
األطبــاق ذات الجوانــب العاليــة فــي حالــة عــدم 
ــن.  ــم أو تناســق حركــة اليدي ــى تنظي القــدرة عل
ــه  ــدة يمنع ــي المنض ــق ف ــت الطب ــا أن تثبي كم

مــن االنــزالق . وينبغــي أن تكــون األدوات التــي 
ــر ــه للكس ــر قابل ــاق غي ــتعملها المع يس

: الحالة النفسية للمعاق
ً
رابعا

تؤثــر الحالــة النفســية على شــهية الفــرد وبالتالي 
علــى اســتهاكه للطعــام, فالعاقــة والتفاهــم 
بالرعايــة  المعنييــن  أو  الوالديــن  بيــن  الحســن 
وبيــن المعــاق وتنــاول الطعــام فــي جــو عائلــي 
بهيــج أو مــع مجموعــة مــن األصدقــاء يزيــد مــن 
شــهية المعــاق ويحســن مــن ســلوكه الغذائــي 
فإنهــا  متوتــر  جــو  فــي  الوجبــات  وبعكــس   ,
ــق  ــة قل ــب إزال ــا يج ــهيته. كم ــى ش ــر عل ــد تؤث ق
الوالديــن نحــو وليدهم وتقبــل التغيــرات المزاجية 
فــي تنــاول الطعــام لديــه, وإرشــادهما إلــى نــوع 
الغــذاء المناســب وكميتــه , وعــدم فــرض أنــواع 
ــه مــن األطعمــة علــى المعــاق , ألن ذلــك  معين
قــد يزيــد مــن إصــراره وعزوفــه عــن الطعــام , 
كمــا قــد يــؤدي إلــى ترســيخ هــذا الســلوك لــدى 
الطفــل بصــورة دائمــة ويصبــح عــادة غذائيــة 

ــتديمة. مس



2017

104

ي
التحد

دكتورة ايناس فايز 
دكتورة العاج الطبيعى 

نادى خورفكان للمعاقيين

أخــذ األم الدويــه غيــر مصــرح بهــا للحامــل خــال 
فتــرة الحمــل وخصوصــًا أول خمــس شــهور.  

بــل . 1 الضــارة  إكــس  ألشــعه  األم  تعــرض 
الشــديدة الضــرر بالجنيــن وهــى األم مــع 

لهــا المقربيــن  المرضــى  إحــدى 
مســتحضرات . 2 الســتعمال  األم  إفــراط 

خمــس  أول  وخصوصــًا  الضــارة  التجميــل 
ــل  ــور والكح ــات والعط ــل الصبغ ــهور مث ش
وغيــره وخصوصــًا اســتعمال الكحــل يــؤدى 

ــا.  ــال وأنيمي ــي لألطف ــف عقل ــى تخل إل
علــى . 3 تضغــط  التــى  الضيقــه  المابــس 

الجنيــن وهــو فــى بطــن أمــه  مــن الممكن 
أن تــؤدى هــذه المابــس الضيقــة بضغــط 
علــى أماكــن خطــرة فــى الجنيــن مثــل 
ــف  ــى ضع ــؤدى ال ــا ي ــرأس مم ــة ال منطق

نموها. 
تدخيــن األم مــن أخطــر العوامــل المســببة . 4

لتشــوهات الجنيــن وأيضــا التدخيــن الســلبى 
داخــل  الــزوج  تدخيــن  مثــل  خطــر  لــألم 

المنزل. 
ــا . 5 ــن أحيان ــرض الجني ــألم يع ــة ل ــوء التغذي س

ماهى االسباب العلميه 
 والمنطقيه لتشوهات االجنه؟

لبعــض التشــوهات الخلقيــة و العصبية مثل 
نقــص الكالســيوم الــذى يــؤدى بالجنيــن 
 إلــى حــدوث نوبــات وتشــنجات عصبيــة. 
ــن  ــة م ــات الازم ــذ الجرع ــال األم ألخ إهم
حمــض الفوليــك أســيد الــذى يقــى الجنيــن 

مــن التشــوهات.
لفتــرات . 6 التلفــاز  شاشــه  أمــام  الجلــوس 

ــن  ــل م ــرب أق ــى ق ــن عل ــدا م ــة ج طويله
ثاثــة متــر.

مثــل . 7 العصــب  وخصوصــًا  األقــارب  زواج 
ــزواج  ــك ال ــم ألن ذل ــاء الع ــم وأبن ــاء الع أبن
ــة واألمــراض  يدعــم ويعــزز الصفــات الوراثي

ــا.  ــوب فيه ــر مرغ ــة الغي الوراثي
فــى . 8 الــزوج  عنــد  تشــوهات  وجــود 

الحيوانــات المنويــة بنســبة عاليــة فهــذا 
ســليم.  غيــر  جنيــن  تلقيــح  إلــى  يــؤدى 

الدليفــري . 9 األطعمــة  إلــى  األم  تنــاول 
واألطعمــة المصنعــة بــل المــواد الحافظــة 
والفــول الصويــا والدهــون المشــبعه مثــل 

الهامبورجــر والسوســيس وخافــه.
أكل ســمك التونــة والفســيخ والملوحــة . 10

بكثــرة أثنــاء فتــرات الحمــل يــؤدي إلــى 
مشــاكل بالجهــاز العصبــى للجنيــن. 

الهوائــى . 11 للتلــوث  المســتمر  األم  تعــرض 
مثــل األمهــات الموظفــات فــى المصانــع 

الســيارات  لعــوادم  واستنشــاقهم  وغيــره 
وخصوصــا فــى أول ثــاث شــهور يمثــل 
العصبــى  الجهــاز  علــى  بالغــًا  خطــرًا 

المركــزى للجنيــن. 

مــن  تحمــي  التــى  االطعمــة  ماهــى 
الجنيــن تشــوه 

تنــاول الفواكــه الغنيــة بالعناصــر الغذائيــة يوميــًا 
يحمــى االجنــة مــن مشــاكل العمــود الفقــرى، 
اإلمســاك  مشــكلة  حــل  فــى  تســاعد  كمــا 
للمــرأة الحامــل وغيرهــا مــن المشــكات التــى 
تواجــه أغلــب النســاء فــى الحمــل، لــذا مــن 
ــاول  ــم تن ــى ان يت الضــروري فــى الشــهور االول
مثــا  الفراولــة  و  فالتفــاح  يوميــًا،  الفواكــه 
يحتويــان علــى فيتامينــات ” اي ، ســي ، بــي ” 
ممــا يســاعد علــى الهضــم ويمنــح الطاقــة و 
ــام  ــوى عظ ــاب و يق ــدىء األعص ــاط ويه النش
الجنيــن، و معــدل خمــس تفاحــات أســبوعيًا علــى 

ــة  ــة األجن ــل مــن نســبة إصاب ــراء يقل حســب الخب
فيمــا بعــد بالربــو للنصــف،  أمــا المــوز فهــو غنــي 
بالمعــادن خاصــة البوتاســيوم وفيتامينــات ”أي ، 
ــة أنســجة  ســي ، بــي ” ممــا يســاعد علــى تقوي
ــل  ــى جع ــاعد عل ــره ويس ــن أظاف ــن وتكوي الجني
نبــض القلــب متوازنــًا ويحفــظ تــوازن الحامــل 
ويعطيهــا الحيويــة، كمــا أن المــوز غنــى كذلــك 
بفيتاميــن ” بــي ٦” الذىــي يعمل علــى تنظيــم 
يعمــل  كمــا  الــدم  فــي  الجلوكــوز  مســتو 
خاصــة  فتناولــه  لــذا  المعــدة  تهدئــة  علــى 
فــي الشــهور األولــي مــن الحمــل ال يصيــب 
فاكهــة  فهــو  البرتقــال  بالغثيان، أمــا  الحامــل 
فهــو  ســي”   ” بفيتاميــن  لغنــاه  البــرد  نــزالت 
يســاعد علــى تثبيــت الحمــل وينشــط الــدورة 
الدمويــة ويســاهم فــي نمــو العظــام واألســنان 
واألنســجة لــدى الجنيــن كمــا أنــه غنــي بحمــض 
ــع حــدوث أي تشــوهات أو  الفوليــك الــذي يمن

ــن.  ــة للجني ــوب خلقي عي
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اإلعاقة الذهنية

هــي إحــدى االعاقــات المعتمــدة مــن قبــل 
االتحــاد الدولــي واإلقليمــي والمحلــي وتعــرف 
الوظيفــي  األداء  مــن  مســتوى  هــي  بانهــا 
العقلــي والــذي يقــل عــن متوســط الــذكاء 
بانحرافيــن معيارييــن ويصاحــب ذلــك خلــل واضــح 
فــي الســلوك التكيفــي ، ويظهــر فــي مراحــل 
ســن  وحتــى  الميــاد  منــذ  النمائيــة  العمــر 
18 ســنة (( . أنواعهــا :- ويعتبــر مــن أولويــات 
اســتراتيجية النــادي رعايــة الفئــات المختلفــة 
مــن االعاقــات الذهنيــة وهــى عديــدة ولهــا 
علــي  القــدرة  ضعــف  مــن  تبــدأ  تصنيفــات 
األشــكال  بيــن  التميــز  بعــدم  مــرورا  االنتبــاه 

يســمي  مــا  وكذلــك   ، واألحجــام  واأللــوان 
بالتأخــر الدراســي ، ومتازمــة داون ، والتوحــد 

وصــواًل إلــي األنــواع شــديدة اإلعاقــة.

الخدمات التي يقدمها النادي
الرياضيــة والثقافيــة  البرامــج  - تقديــم أفضــل 
واالجتماعيــة والتــي تســاهم فــي تعزيــز قيمــة 
الفــرد المعــاق بالمجتمــع وتؤهلــه لاندمــاج 

ــاالت . ــة المج ــي كاف ف
 - اســتقبال واســتقطاب أبنــاء المنطقة الشــرقية 
ــف األعمــار الســنية مــن ذوي اإلعاقــات  بمختل

الذهنيــة المختلفــة
ــة ودور الرياضــة  ــادة الوعــي ألهمي ــز وزي  - تعزي

ــا .  ــاة المعاقيــن ذهني فــي حي
ــاءات  ــد لق ــور وعق ــاء االم ــع اولي ــل م - التواص
أفضــل  لتحقيــق  معهــم  والتعــاون  تثقيفيــة 
المتطلبــات واالحتياجــات النفســية واالجتماعية 

والصحيــة للمعــاق . 
الاعبيــن  مــن  ممكــن  عــدد  اكبــر  تأهيــل   -
للمشــاركة فــي منتخــب الدولــة فــي الرياضــات 

. المختلفــة 

 الفعاليات والنتائج 
ــن  ــة م ــة مختلف ــي 11 رياض ــادي ف ــارك الن  يش
أصــل 13 رياضــة مدرجــة ببرنامــج المســابقات 
المعتمــد مــن قبــل االولمبيــاد الخــاص اإلماراتي 
)جماعيــة – فرديــة ( وقــد حقــق العبــي النــادي 
العديــد مــن المراكــز المتقدمــة فــي الرياضــات 

جانب التميزاسم الاعبم

 شارك بمنتخب الدولة )كرة القدم - الريشة الطائرة – عبدهلل راشد الشراري1
الهوكي ( .مميز )بألعاب القوي( الجري

شارك مع منتخب الدولة ) البولينج – الهوكي (علي سليمان السيابي2
ومميز بالعاب القوي )دفع الجلة – كرة السلة(

 شارك مع منتخب الدولة ) كرة القدم ( و هو العلب ممیز أحمد علي الزيودي3
بریا ضة رفع االثقال

شارك مع منتخب الدولة في ) كرة القدم - الهوكي ( عبد اهلل علي حسن 4
ومميز بالتنس طاولة والعاب القوي )جري( وكرة السلة

ممیز )برفع االتقال (حسن الحمودي5

مميز ) بالدراجات – الفروسية (  سعيد الصربة 6

مميز )تنس الطاولة – كرة السلة (أحمد شامس7

هشام حسن مدبولي
مدرب االعاقة الذهنية

وعضو لجنة الرياضة والمسابقات

المختلفــة فــي أخــر بطولــة منهــا الفروســية 
) المركــز الثانــي والثالــث – فضيــة وبرونزيــة ( 
تنــس الطاولــة ) المركــز الثالــث – برونزيــة ( رفــع 
االثقــال ) الثانــي والثالــث – الفضيــة والبرونزيــة ( 

الشخصيات البارزة من المنتسبين :
- مــن خــال البرنامــج التدريبــي الموضــوع علــى 
الاعبيــن  إمكانــات  ومراعــاة  علمــي  أســاس 

بــروز  فــي  ســاهم  حــدا  علــى  كا  الفرديــة 
والتــي  المميزيــن  الاعبيــن  مــن  مجموعــة 
األلعــاب  فــي  الدولــة  بمنتخبــات  شــاركت 
المختلفــة لبطــوالت إقليميــة وعالميــة ، لمــا 
قدمــوه مــن مســتويات راقيــة فــي االلعــاب 
المحليــة علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة 

علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر.
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 إن ممارســة الرياضــة بالنســبة للمعاقيــن عقليــًا 
ظروريــة ألنهــا تنمــي فيهم شــخصيتهم وتحســن 
واإلجتماعيــة  والجســدية  النفســية  صحتهــم 
وتبعــث  وقدراتهــم  مهاراتهــم  تنمــي  كمــا 
روح التحــدي والمواجهــة واإلرادة والعزيمــة 
رياضيــة  برامــج  إعــداد  طريــق   عــن  وذلــك 
ــم  ــة وإمكاناته ــوع اإلعاق ــم ون ــة لقدراته خاص
البدنيــة كمــا تعمــل الرياضــة علــى كســر حاجــز 
اإلنطوائيــة واإلنعزاليــة عــن  اآلخريــن وتمنحهــم 

الثقــة بالنفــس .

ياضة للمعاق أهميةالر

كابتن شهيرة فرحان

يضــم النــادي عــدد مــن الفتيــات المنتســبات 
ثقافيــة  أنشــطة  عــدة  يمارســن  للنــادي 

منهــا: ورياضيــة  واجتماعيــة 

العــاب قــوى -البوتشــي- الريشــة  - كــرة الســلة  
بطــوالت  فــي  ويشــاركن  الطاولــة  تنــس   -
عــدة  اإلماراتــي وحققــن  الخــاص  األلومبيــاد 

إنجــازات وميداليــات فيهــا .

ــي  ــات ف ــزات والمتفوق ــات الممي ــن الاعب وم
 - علــي  شــيخة   - الزعابــي   أســماء  النــادي 
ناديــة بشــير  - شــيماء  أحمــد ومــازال النــادي 
ــي  ــب ف ــة ترغ ــكل العب ــب ب ــه ويرح ــح ذراعي يفت
بتوفيــر  النــادي  ويقــوم  للنــادي  اإلنتســاب 
مــن  ولذويهــم  لهــم  المســاعدة  الخدمــات 
مواصــات وخدمــات طبيــة ومكافــآت وتكريــم.
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تاريخ النشر: الثاثاء 11 يوليو 2017
لندن )أسامة أحمد(

توفــي عبــداهلل حســن راشــد حيايــي العــب 
ونــادي  الهمــم  ألصحــاب  الوطنــي  منتخبنــا 
خورفــكان للمعاقيــن المشــارك فــي بطولــة 
ــا  ــة حالي ــوى المقام ــاب الق ــم أللع كأس العال
اليــوم  مســاء  التدريبيــة،  الحصــة  أثنــاء  بلنــدن 
الثاثــاء، بعــد ســقوط مقطــع الرمــي عليــه ممــا 
أدى إلــى وفاتــه فــي الحــال بالملعــب الفرعــي.
وخيــم الحــزن علــى بعثــة منتخبنــا الوطنــي فــي 
لنــدن بعــد وفــاة عبــداهلل  المولــود عــام 1980 
والــذي حقــق العديــد مــن اإلنجــازات أبرزهــا 
فضيــة بطولــة أوقييانوســيا أللعــاب القــوى 
األلعــاب  وبرونزيــة  وفضيــة   »2016 »دبــي 
العالميــة لــذوي اإلعاقــة الحركيــة والبتر«روســيا 

2015« وفضيــة »عالميــة الشــارقة« 2011.

وداع  مراســم  حضــرت  غفيــرة  جمــوع 
الهمــم«  »أصحــاب  نجــم 

فقيــد  أمــس  ظهــر  غفيــرة  جمــوع  شــيعت 
ألصحــاب  اإلمــارات  منتخــب  العــب  الرياضــة 
زايــد الحيايــي  الهمــم عبــد اهلل حســن راشــد 
ــرات  ــه تحضي ــاء خوض ــة أثن ــه المني ــد ان وافت بع

بعد سقوط مقطع الرمي عليه أثناء التدريب..
وفاة عبدهللا حيايي العب 

منتخبنا ألصحاب الهمم في لندن

ــة لنــدن، بعــد  المنتخــب فــي العاصمــة البريطاني
ان تعــرض لحــادث ســقوط عارضــة قفــز الرمــي 
ــات، اســتعدادًا  ــاء خوضــه التدريب ــى عنقــه أثن عل
لبطولــة العالــم أللعــاب القــوى المقامــة حاليــا 

ــدن. ــي لن ف

ــر مــن  وأدى أهالــي منطقــة قدفــع وعــدد كبي
الرياضييــن وســط حالــة مــن الحــزن صــاة الجنــازة 
علــى الفقيــد فــي جامــع زيــد بــن الخطــاب 
مــن  الشــمال  إلــى  كــم   20 بمدينــة قدفــع، 
مدينــة الفجيــرة، وتضرعــوا للمولــى عــز وجــل ان 

يتغمــده بواســع رحمتــه وان يلهــم أهلــه وذويــه 
الصبــر وحســن العــزاء، وبعــد الصــاة تحركــوا 
فــي موكــب مهيــب حيــث تــم تشــييعه لمثــواه 

ــع. ــرة قدف ــي مقب ــر ف األخي

حضــر صــاة الجنــازة والتشــييع خالــد عبــد اهلل 
ــة  ــة بالهيئ ــؤون الرياض ــر إدارة ش ــين مدي آل حس
الشــباب والرياضــة، والدكتــور  لرعايــة  العامــة 
رئيــس مجلــس  بــن رشــيد  الــرزاق أحمــد  عبــد 
الهمــم  ألصحــاب  خورفــكان  نــادي  إدارة 
الهمــم،  ألصحــاب  آســيا  غــرب  اتحــاد  رئيــس 
وعبــد العزيــز النومــان األميــن العــام لمجلــس 
الشــارقة الرياضــي، وأعضــاء مجلــس إدارة نــادي 
خورفــكان والعامليــن بالنــادي وأهــل وأصدقــاء 

الفقيــد. ومعــارف وزمــاء 
وقــال خالــد آل حســين، مديــر إدارة الشــؤون 
ــباب  ــة الش ــة لرعاي ــة العام ــي الهيئ ــة ف الرياضي
والرياضــة فــي حديثــه ل»الخليــج الرياضــي«، 
إن رحيــل البطــل عبــد اهلل حيايــي خســارة كبيــرة 
ــرة التــي  ــر اإلنجــازات الكبي ــة إث للرياضــة اإلماراتي
حققهــا مــع منتخبنــا الوطنــي ألصحــاب الهمــم 
فــي الســنوات الماضيــة، مشــيرًا إلــى أنــه رحــل 
أثنــاء تأديــة واجبــه الوطنــي قبــل مشــاركته في 
بطولــة كأس العالــم أللعــاب القــوى فــي لنــدن 
وتظــل ســيرته العطــرة التــي ســطرها باإلنجــازات 
الرياضيــة  الذاكــرة  فــي  متقــدة  الرياضيــة 

والوطنيــة.
مــن جهتــه قــال الدكتــور عبــد الــرزاق بــن رشــيد، 
رئيــس نــادي خورفــكان للمعاقيــن، إن الفقيــد 
ــي  ــاء الرياض ــزًا للعط ــل رم ــي يمث ــد اهلل حياي عب
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المشــرف مــن خــال النتائــج اإليجابيــة التــي 
الرياضيــة  االســتحقاقات  فــي  عليهــا  حصــل 
الشــعار  عــن  خالهــا  دافــع  التــي  المختلفــة 
الوطنــي، موضحــًا أن النــادي كان يعــده لدخــول 
ــي  ــرة الت ــاءة الكبي ــل الكف ــب بفض ــال التدري مج
يتميــز بهــا وروح القيــادة والحــرص علــى كل مــا 

ــادي.  ــة الن ــزز مكان يع
رئيــس  نائــب  القواضــي  محمــد  قــال  بــدوره 
مجلــس إدارة نــادي خورفــكان ألصحــاب الهمــم 
ان الفقيــد كان يتمتــع بأخــاق حميــدة ومحبــوب 
بعــد  الفتــة  إنجــازات  وصاحــب  الجميــع  مــن 
المحافــل  الدولــة خفاقــا فــي  رفــع علــم  ان 
ــق  ــوالت وحق ــن البط ــد م ــاز العدي ــة، وح الدولي
الميداليــات لوطنــه ولنــادي خورفــكان فــي 
االســتحقاقات المحليــة، مبينــا ان رحيلــه بــا شــك 
ــرته  ــه وأس ــه وأهل ــرة لوطن ــارة كبي ــد وخس فق

ولنــادي خورفــكان. 

ــد: آخــر لقــاء  ــد شــقيق الفقي ــن زاي وقــال راشــد ب
ــال  ــب لانتق ــا كان يتأه ــد عندم ــع الفقي ــي م ل
ســافر  قدفــع،  منطقــة  فــي  الجديــد  لمنزلــه 
إلــى  اإلمــارات  منتخــب  بعثــة  بعدهــا ضمــن 
لنــدن، وكنــا نتابــع أخبــاره مــن زوجتــه حيــث كان 
فــي اتصــال دائــم بأســرته، وآخــر اتصــال مــع 
زوجتــه كان ظهــر الثاثــاء بعدهــا بســاعات انتقــل 

ــى. ــق األعل ــى الرفي إل
شــقيقه  ان  حيايــي،  آدم  قــال  ناحيتــه  مــن 
رحــل عــن الدنيــا أثنــاء تأديــة واجبــه الوطنــي 
فــي بطولــة العالــم وكان يســعى فــي كل 
المناســبات التــي يشــارك فيهــا إلــى رفع الشــعار 
الوطنــي وحصــد األرقــام التــي تقــود المنتخــب 
ــًا  ــى، موضح ــز األول ــه بالمراك ــد جدارت ــى تأكي إل
األوســاط  مــن  الكبيــرة  التضامــن  حالــة  أن 
ــأة  ــن وط ــرًا م ــت كثي ــة خفف ــمية والرياضي الرس

ــه. ــى رحيل ــزن عل الح

أشــادت بعثــة منتخبنــا الوطني خــال اجتماعها 
أمــس األول مــع الاعبيــن واألجهــزة الفنيــة 
المختلفــة بتعــاون الجميــع بعــد وفــاة عبــد اهلل 
ــا  ــم مم ــاب الهم ــة وأصح ــد الرياض ــي فقي حياي

أدى لتجــاوز الصدمــة لــدى أعضــاء البعثــة.
ــاد  ــس اتح ــب رئي ــي نائ ــد العصيم ــح ماج وأوض
ــيوية  ــة اآلس ــة البارالمبي ــس اللجن ــن رئي المعاقي
أن »أصحــاب الهمــم« هــم جنــود فــي خدمــة 
الوطــن دائمــا مشــيرًا إلــى أن عزيمــة جميــع 
الاعبيــن كانــت مضاعفــة مــن أجــل الوفــاء 
ــه  ــي علي ــد اهلل حياي ــي عب ــد الوطــن الغال لفقي
الرحمــة رغــم حالــة الحــزن التــي خيمــت فنــدق 

ــة. البعث
ــذي  ــر ال ــد الكبي ــى الجه ــي عل ــى العصيم وأثن
الوفــاة  بعــد  الاعبيــن  مــع  المدربــون  بذلــه 
وســعيهم إلــى العامــل النفســي مــن أجــل 
إخراجهــم مــن دائــرة الحــزن بعــد صدمــة وفــاة 

قبــل  التدريــب  أثنــاء  الملعــب  فــي  حيايــي 
العالمــي. الحــدث  انطــاق 

ــة المختلفــة ســارت علــى  وقــال: األجهــزة الفني
البرنامــج نفســه رغــم حالــة الحــزن مــن أجــل 
ــن  ــة م ــه البعث ــاءت ب ــذي ج ــدف ال ــق اله تحقي
الدولــة هــو أن يبقــى الوطــن هــو األغلــى 
وخصوصــًا أن اإلمــارات تفتخــر بالاعــب عبــد اهلل 
حيايــي والــذي ســيكون اســمه مخلــدًا فــي 

تاريــخ الرياضــة اإلماراتيــة.
ــاد  ــام اتح ــن ع ــري أمي ــان المهي ــاد ذيب ــا أش كم
الجميــع  بتعــاون  البعثــة  مديــر  المعاقيــن 
ــوض  ــل خ ــن أج ــة م ــت الصدم ــكهم وق وتماس
المســابقات المختلفــة ممــا كان لــه األثــر الكبيــر 
ــد  ــى روح فقي ــه إل ــي إهدائ ــاز وبالتال ــي اإلنج ف

الرياضــة وأصحــاب الهمــم وأســرته.
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ي
التحد

أهم االنجازات الرياضية  
ذهبية مسابقة دفع الجلة في ملتقى مراكش الدولي أللعاب القوى للمعاقين المغرب 2009 	 
برونزية مسابقة دفع الجلة في ملتقى تونس الدولي الرابع أللعاب القوى للمعاقين تونس 2009 	 
برونزية مسابقة دفع الجلة في ملتقى تونس الدولي الخامس أللعاب القوى للمعاقين تونس 2010 	 
فضية مسابقة 400م سباحة في دورة األلعاب العالمية للشلل والبتر  IWAS الشارقة 2011 	 
ذهبيتي مسابقتي دفع الجلة ورمي الرمح في بطولة ألمانيا الدولية اللعاب القوى للمعاقين برلين 2015 	 
فضية مسابقة دفع الجلة في بطولة آسيا و أوقيانوسيا اللعاب القوى للمعاقين– دبي 2016 	 
حقق األرقام التأهيلية للمشاركة في أولمبياد باراليمبيك ريو 2016 مسابقة دفع الجلة ورمي الرمح 	 

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

عبد اهلل حسن زايد حيايياالسـم الكـامل

خورفكان 4/12/1980تاريخ ومكان الوالدة

متزوجالحالـة االجتمـاعـية

2008تاريخ ممارسـة الرياضة

ألعاب القوى للمعاقين مسابقة دفع الجلة – رمي الرمحالرياضة التي يمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2009االنضمام للمنتخب الوطني
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ي
التحد

أهم االنجازات الرياضية  

ذهبيتي مسابقي 100م ورمي الرمح في بطولة غرب آسيا أللعاب القوى للمعاقين اإلمارات 2008 	 

فضية مسابقة رمي الرمح في دورة األلعاب العالمية للشلل والبتر IWAS الهند بنغلور 2009 	 

فضية مسابقة رمي الرمح في دورة األلعاب اآلسيوية للمعاقين جوانزهو 2010 	 

برونزية رمي الرمح في دورة األلعاب العالمية للشلل والبتر  IWAS الشارقة 2011 	 

فضيتي الرمح والجلة وبرونزية القرص في دورة األلعاب العالمية للشلل والبتر هولندا 2013 	 

فضيتي دفع الجلة ورمي الرمح وبرونزية قذف القرص في دورة األلعاب اآلسيوية البارالمبية كوريا الجنوبية أنشيون 2014 	 

فضيتي رمي القرص ودفع الجلة وبرونزية الرمح  في دورة األلعاب العالمية لمستخدمي الكراسي المتحركة والبتر روسيا – سوتشي 2015 	 

فضية مسابقة رمي الرمح في بطولة آسيا أوقيانوسيا أللعاب القوى للمعاقين دبي 2016 	 
حققت الرقم التأهيلي للمشاركة في أولمبياد باراليمبيك ريو 2016 مسابقة رمي الرمح  	 
مثلت المنتخب الوطني للمعاقين في أولمبياد لندن 2012 في ألعاب القوى للمعاقين رمي الرمح 	 

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

مريم خميس المطروشياالسـم الكـامل

الفجيرة 7/11/1986تاريخ ومكان الوالدة

عـازبةالحالـة االجتمـاعـية

2006تاريخ ممارسـة الرياضة

ألعاب القوى للمعاقين – مسابقات الرمي )رمح – قرص – جلة(الرياضة التي تمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2007االنضمام للمنتخب الوطني

أبطال من ذهب
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ي
التحد

أبطال من ذهب

       أهم االنجازات الرياضية 

ذهبية مسابقة قذف القرص في بطولة التشيك الدولية أللعاب القوى برنو 2012	 

فضية مسابقة قذف القرص في بطولة برلين براندن برغ أللعاب القوى للمعاقين 2012 	 

برونزية مسابقة قذف القرص في بطولة الشارقة الدولية أللعاب القوى 2012	 

فضية مسابقة قذف القرص في بطولة سانت دنيس الدولية أللعاب القوى باريس 2012	 

ذهبية مسابقة قذف القرص دورة ألعاب آرافورا استراليا – دارون 2011	 

فضية مسابقة قذف القرص في ملتقى العين الدولي الرابع 2011	 

ذهبية مسابقة قذف القرص في بطولة الكويت الدولية للعاب القوى للمعاقين – ميدان 2010	 

برونزية مسابقة قذف القرص في ملتقى تونس الدولي أللعاب القوى 2009	 

فضية مسابقة قذف القرص في بطولة غرب آسيا أللعاب القوى خورفكان 2008	 

برونزية دفع الجلة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

فضية قذف القرص في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

برونزية قذف القرص في بطولة المغرب الدولية أللعاب القوى مراكش 2017	 

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

جمـعـة سـعيد الطنـيـجياالسـم الكـامل

الفجيرة 28/12/1979تاريخ ومكان الوالدة

متزوجالحالـة االجتمـاعـية

2005تاريخ ممارسـة الرياضة

ألعاب القوى للمعاقين – مسابقة قذف القرصالرياضة التي تمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2006االنضمام للمنتخب الوطني
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ي
التحد

أبطال من ذهب

      أهم االنجازات الرياضية  

المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 75 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين دبي 2010	 

المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 75 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين دبي 2011	 

المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 82.5 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين الشارقة 2012	 

المركز الخامس فئة 75 كغ في بطولة غرب آسيا لرفع األثقال للمعاقين دبا الحصن 2009	 

المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة االستقال لرفع األثقال للمعاقين االردن 2010	 

المركز الرابع فئة وزن 82.5 كغ في بطولة خورفكان الدولية الثالثة لرفع األثقال للمعاقين 2011	 

تحقيق الرقم التأهيلي MQs ضمن األرقام التأهيلية للمشاركة في أولمبياد لندن للمعاقين في مسابقة رفع األثقال	 

الميدالية الفضية في بطولة الدولة لرفع األثقال دبي 2016	 

الميدالية الفضية في فئة وزن 97كغ في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

راشد حسن راشد أحمداالسـم الكـامل

دبـا  10/10/1980تاريخ ومكان الوالدة

متزوجالحالـة االجتمـاعـية

2009تاريخ ممارسـة الرياضة

رفع األثقال للمعاقينالرياضة التي تمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2009االنضمام للمنتخب الوطني



2017
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ي
التحد

      أهم االنجازات الرياضية  

الميدالية الذهبية في بطولة الدولة لتنس الطاولة فئة TT10 الشارقة 2014	 

الميدالية الذهبية في بطولة كأس رئيس الدولة لتنس الطاولة فئة TT10 دبي 2014	 

الميدالية البرونزية في دورة األلعاب العالمية للناشئين لمستخدمي الكراسي المتحركة والبتر لندن  2014 	 

الميدالية الذهبية في بطولة الدولة لتنس الطاولة فئة TT10 دبي 2015	 

الميدالية الذهبية في بطولة الدولة لتنس الطاولة فئة TT10 الشارقة 2017	 

الميدالية الفضية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

يوسف راشد الكعبياالسـم الكـامل

الفجيرة 5/2/1993تاريخ ومكان الوالدة

عازبالحالـة االجتمـاعـية

2005تاريخ ممارسـة الرياضة

تنس الطاولةالرياضة التي تمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2014االنضمام للمنتخب الوطني

أبطال من ذهب



2017

126

ي
التحد

       أهم االنجازات الرياضية  

الميدالية الذهبية في قذف القرص في بطولة التشيك الدولية المفتوحة أولوموتس 2016	 

الميدالية الذهبية في قذف القرص في بطولة المانيا الدولية برلين 2016	 

الميدالية البرونزية في بطولة آسيا أللعاب القوي دبي 2016	 

الميداليةالذهبية في قذف القرص في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

الميدالية الذهبية في دفع  الجله  في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

الميدالية البرونزية  في رمي الرمح في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

عبد اهلل المسباحياالسـم الكـامل

الفجيرة 5/3/1985تاريخ ومكان الوالدة

عازبالحالـة االجتمـاعـية

2012تاريخ ممارسـة الرياضة

العاب قوىالرياضة التي تمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2012االنضمام للمنتخب الوطني

أبطال من ذهب
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ي
التحد

أهم االنجازات الرياضية  

الميدالية الفضية في دفع الجلة  في بطولة المانيا الدولية أللعاب القوي للمعاقين برلين 2016	 

الميدالية الفضية في رمي الرمح في بطولة المانيا الدولية أللعاب القوي للمعاقين برلين 2016	 

الميداليةالذهبية في رمي الرمح في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

الميدالية الذهبية في دفع  الجله  في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية األولى خورفكان 2017	 

الميدالية البرونزية في قذف القرص في بطولة الدولة أللعاب القوي دبي 2017	 

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

سعيد الظنحانياالسـم الكـامل

الفجيرة 4/4/1980تاريخ ومكان الوالدة

عازبالحالـة االجتمـاعـية

2013تاريخ ممارسـة الرياضة

العاب قويالرياضة التي تمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2013االنضمام للمنتخب الوطني

أبطال من ذهب
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ي
التحد

أبطال من ذهب

       أهم االنجازات الرياضية 

الميدالية الفضية فئة وزن 88 كج في بطولة كأس رئيس الدولة لرفع األثقال الشارقة 2014	 

المشاركة في بطولة آسيا لرفع األثقال طازاجستان 2015	 

الميدالية الفضية فئة وزن 97 كج في بطولة الدولة لرفع األثقال دبي 2015 	 

الميدالية الفضية فئة وزن 107 كج في بطولة كأس رئيس الدولة لرفع األثقال دبي 2016	 

الميدالية الذهبية  فئة وزن 107 كج في دورة العاب غرب آسيا البارلمبية األولى خورفكان 2017	 

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

عبداهلل خلفان النقبياالسـم الكـامل

خورفكان 1/7/1991تاريخ ومكان الوالدة

عازبالحالـة االجتمـاعـية

2012تاريخ ممارسـة الرياضة

رفع أثقالالرياضة التي تمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2012االنضمام للمنتخب الوطني
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السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

حسن علي عبيد ماليحاالسـم الكـامل

الفجيرة 20/5/1984تاريخ ومكان الوالدة

متزوجالحالـة االجتمـاعـية

2005تاريخ ممارسـة الرياضة

ألعاب القوى للمعاقين – مسابقتي دفع الجلة و رمي الرمح جلوسالرياضة التي يمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2008االنضمام للمنتخب الوطني

أهم االنجازات الرياضية 
الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة جلوس في بطولة الكويت الدولية أللعاب القوى 2010 	 

الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة جلوس في ملتقى تونس الدولي أللعاب القوى تونس 2010 	 

الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة في دورة األلعاب اآلسيوية الصين جوانزهو  2010 	 

ميداليتين ذهبيتين في دفع الجلة  ورمي الرمح في دورة ألعاب آرافورا استراليا – دارون 2011 	 

الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح في دورة األلعاب العالمية للشلل والبتر الشارقة 2011 	 

ميداليتين فضييتين في مسابقة رمي الرمح ودفع الجلة في بطولة فرنسا الدولية - باريس 2012 	 

ميداليتين فضييتين في مسابقة رمي الرمح ودفع الجلة في بطولة بطولة برلين براندن برغ 2012 	 

حقق الرقم التأهيلي للمشاركة في أولمبياد باراليمبيك ريو 2016 مسابقة دفع الجلة  	 

أبطال من ذهب
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السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

هيفـاء راشد النقبياالسـم الكـامل

خورفكان 12/8/1981تاريخ ومكان الوالدة

الحالـة االجتمـاعـية

2010تاريخ ممارسـة الرياضة

رفع األثقال للمعاقينالرياضة التي يمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2011االنضمام للمنتخب الوطني

أهم االنجازات الرياضية 

 2011 IWAS  الميدالية الفضية في مسابقة رفع األثقال دورة األلعاب العالمية للشلل والبتر  -

المركز الخامس في بطولة فزاع الدولية لرفع األثقال للمعاقين فئة 67.5كغ للعام 2011 	 

المركز الرابع في بطولة خورفكان الدولية الثالثة لرفع األثقال للمعاقين فئة 67.5كغ للعام 2011 	 

برونزية مسابقة رفع األثقال فئة 86كغ في بطولة آسيا لرفع األثقال كازاخستان 2016 	 

برونزية مسابقة رفع األثقال فئة 86كغ في دورة األلعاب اآلسيوية البارالمبية كوريا الجنوبية انشيون 2014 	 

تأهلت رسميًا الى أولمبياد البرازيل باراليمبيك ريو 2016 في مسابقة رفع األثقال فئة 86كغ 	 

أول العبة اماراتية في رياضة رفع األثقال تمثل دولة االمارات العربية المتحدة في األلعاب األولمبية 	 
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أهم االنجازات الرياضية
االمارات 2008 برونزية مسابقة رمي الرمح في بطولة غرب آسيا أللعاب القوى للمعاقين   -

فضية وبرونزية في رمي الرمح ودفع الجلة في بطولة الكويت الدولية أللعاب القوى للمعاقين 2010  -
فضية وبرونزية مسابقة رمي الرمح في دورة األلعاب اآلسيوية للمعاقين جوانزهو الصين  2010  -

برونزية مسابقة دفع الجلة في دورة األلعاب اآلسيوية للمعاقين جوانزهو الصين  2010  -
فضية مسابقة قذف القرص في بطولة التشيك الدولية أللعاب القوى برنو 2012  -

برونزية مسابقة رمي الرمح في بطولة برلين براندن برغ أللعاب القوى للمعاقين 2012   -
ذهبية مسابقة رمي الرمح في بطولة سانت دنيس الدولية أللعاب القوى باريس 2012  -

فضية وبرونزية مسابقتي رمي الرمح وقذف القرص في دورة األلعاب اآلسيوية البارالمبية كوريا الجنوبية انشيون 2014  -
ذهبية وفضية مسابقتي رمي الرمح وقذف القرص في دورة األلعاب العالمية روسيا سوتشي 2014  -

حققت األرقام التأهيلية للمشاركة في أولمبياد باراليمبيك ريو 2016 مسابقة دفع الجلة  -

أبطال من ذهب

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

عائشة سالم الخالدياالسـم الكـامل

خورفكان 2/4/1975تاريخ ومكان الوالدة

عازبةالحالـة االجتمـاعـية

2007تاريخ ممارسـة الرياضة

ألعاب القوى للمعاقين – مسابقتي قذف القرص ورمي الرمحالرياضة التي يمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2008االنضمام للمنتخب الوطني



2017

138

ي
التحد

السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

راشد حسن راشد الزيودياالسـم الكـامل

دبـا  10/10/1980تاريخ ومكان الوالدة

متزوجالحالـة االجتمـاعـية

2009تاريخ ممارسـة الرياضة

رفع األثقال للمعاقينالرياضة التي يمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2009االنضمام للمنتخب الوطني

أهم االنجازات الرياضية  
المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 75 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين دبي 2010  -

المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 75 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين دبي 2011  -

المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 82.5 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين الشارقة 2012  -

المركز الخامس فئة 75 كغ في بطولة غرب آسيا لرفع األثقال للمعاقين دبا الحصن 2009  -

المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة االستقال لرفع األثقال للمعاقين االردن 2010  -

المركز الرابع فئة وزن 82.5 كغ في بطولة خورفكان الدولية الثالثة لرفع األثقال للمعاقين 2011  -

تحقيق الرقم التأهيلي MQs ضمن األرقام التأهيلية للمشاركة في أولمبياد لندن للمعاقين في مسابقة رفع األثقال  -

أبطال من ذهب
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السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

سيف محمد الزعابياالسـم الكـامل

كلباء 30/8/1979تاريخ ومكان الوالدة

متزوجالحالـة االجتمـاعـية

2008تاريخ ممارسـة الرياضة

رفع األثقال للمعاقينالرياضة التي يمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2009االنضمام للمنتخب الوطني

أبطال من ذهب

أهم االنجازات الرياضية  
فضية 100م كراسي متحركة في ملتقى المغرب الدولي أللعاب القوى للمعاقين تونس 2009  -

فضية 200م كراسي متحركة في ملتقى المغرب الدولي أللعاب القوى للمعاقين تونس 2009  -

IWAS  2011 الميدالية البرونزية في مسابقة رفع األثقال دورة األلعاب العالمية للشلل والبتر  -

المركز الخامس في بطولة خورفكان الدولية الثالثة لرفع األثقال للمعاقين االمارات للعام 2012  -

المركز الثامن في بطولة فزاع الدولية لرفع األثقال للمعاقين دبي للعام 2012   -

المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 60 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين دبي 2010  -

المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 60 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين دبي 2011  -

المركز األول والميدالية الذهبية فئة وزن 60 كغ بطولة الدولة لرفع األثقال للمعاقين الشارقة 2012  -
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السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

خالد  المراشدةاالسـم الكـامل

  8/8/1983    االمارات العربية المتحدةتاريخ ومكان الوالدة

اعزبالحالـة االجتمـاعـية

1998تاريخ ممارسـة الرياضة

رياضة البوتشياالرياضة التي يمارسها

خورفكان للمعاقينالنـادي

2016االنضمام للمنتخب الوطني

أهم االنجازات الرياضية 
منذ المشاركات األولى للنادى فى رياضة البوتشيا 2016	 
التعود على منصات التتويج	 
الميدلية الذهبية فى كأس صاحب السمو رئيس الدولة	 
الميدالية البرنزية فى بطولة الدولة 	 
التوجه نحو العالمية وإكتساب الخبرة من خال المشاركة فى بطولة فزاع التى شارك فيها الكثير من األبطال العالميين فى دبي	 
الميدالية الفضية فى بطولة روح اإلتحاد	 
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السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

عبد العزيز كمزارياالسـم الكـامل

الفجيرة 8/5/1988تاريخ ومكان الوالدة

عازبالحالـة االجتمـاعـية

2008تاريخ ممارسـة الرياضة

ألعاب قوى سباق الكراسي المتحركةالرياضة التي يمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

2011االنضمام للمنتخب الوطني

أهم االنجازات الرياضية  
المشاركة في بطولة العالم لاعاقة الحركية والبتر فئة للشباب االمارات 2011  -

المشاركة في بطولة فزاع الدولية دبي 2012  -
الميدالية الذهبية في بطولة الدولة أللعاب القوى مسابقة الكراسي المتحركة فئة الشباب سباق 100م كراسي متحركة - دبي عام 2010.  -
الميدالية الفضية في بطولة الدولة أللعاب القوى مسابقة الكراسي المتحركة فئة الشباب سباق 200م كراسي متحركة - دبي عام 2010.  -

الميدالية الفضية في بطولة مكتوم للكراسي متحركة - سباق ماراثون الكراسي المتحركة الفجيرة عام 2012.  -
الميدالية الفضية في بطولة الدولة أللعاب القوى مسابقة الكراسي المتحركة سباق 100م كراسي متحركة - عام 2012.  -

الميدالية البرونزية في بطولة الدولة أللعاب القوى مسابقة الكراسي المتحركة سباق 200م كراسي متحركة - عام 2012.  -

أبطال من ذهب
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السـيـــرة الـذاتـية الـرياضـية

مريم عبيد علي محمد الزيودياالسـم الكـامل

خورفكان  1996 / 1 / 20تاريخ ومكان الوالدة

عزباءالحالـة االجتمـاعـية

2010تاريخ ممارسـة الرياضة

رفع األثقال للمعاقينالرياضة التي يمارسها

نادي خورفكان للمعاقينالنـادي

 2004/4/4االنضمام للمنتخب الوطني

أهم االنجازات الرياضية 

المركز األول بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لرفعات القروة للمعاقين 2014	 

المركز الثالث ) المديالية البرونزية( في بطولة العالم لرفعات القوة للمعاقين – دبي 2014	 

المركز األول ) الميدالة الذهبية ( فى بطولة الدولة لرفع األثقال دبي 2015	 

المركز الثالث )الميدالية البرونزية( بطولة آسيا لرفع األثقال للمعاقين فئة الناشئات – كازاخستان 2015	 

المركز الثاني )الميدالية الفضية( بطولة كأس العالم لرفع األثقال للمعاقين فئة الناشئات ماليزيا 2016	 
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 االسم : موزه عبيد علي محمد الزيودي 
مكان السكن : الفجيرة 

المواليد: 18/10/1992
العمر : 24

الشهاده العاميه : ثنويه عامه ) أدبي (
الرياضه التي امارسها: رفع اثقال

 النادي : خور فكان 
انضمنام للمنتخب الوطني: 4/4/2004

المواهب: 
1.التصوير

يودي موزه عبيد علي محمد الز
بطلة في رفع األثقال

إعاقتها الحركية ال تحول دون تحقيق اإلنجازات

أبطال من ذهب

تحولــت إعاقــة مــوزة الزيــودي )مــن إمــارة 
الفجيــرة( ، التــي تعرضــت لهــا منــذ الــوالدة،  
لــم  إذ  الــذات،  إثبــات  أجــل  مــن  تحــد  إلــى 
تمنعهــا اإلعاقــة الحركيــة عــن ممارســة رياضــة 
ــذ 2013، حيــث حققــت فيهــا  رفــع األثقــال من
مراكــز متقدمــة فــي بطــوالت محليــة ودوليــة، 
ــى الجســد، وأنهــا  وتؤكــد أن اإلعاقــة تقتصرعل

قــادرة علــى التحــدي وتحقيــق اإلنجــازات.
فــزاع  بطولــة  فــي  الثالــث  المركــز  حققــت 
 ،2013 عــام  القــوى  أللعــاب  للمعاقيــن 
وحصلــت علــى الميداليــة الفضيــة فــي بطولــة 

 2015 عــام  للمعاقيــن فــي  الشــارقة 
وكان إيمانهــا بــاهلل، ووقــوف أفــراد األســرة 

بجانبهــا ، ســببان رئيســان فــي تحديهــا لإلعاقــة 
البطــوالت  فــي  متقدمــة  مراكــز  وتحقيــق 
دون  حائــًا  اإلعاقــة  تقــف  ولــم  الرياضيــة، 

ممارســة  رياضــة رفــع األثقــال.
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إضاءات على كوادرنا الرائدة
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أحمد حسن القاضي
يضــم نــادي خورفــكان للمعاقيــن ضمــن مجلــس إدارته 

ــة  ــة والرياضي ــه اإلداري ــرة والدراي أعضــاء مــن ذوي الخب

احمــد  األســتاذ/  ومنهــم  واإلجتماعيــة  والثقافيــة 

حســن القاضــي عضــو مجلــس اإلدارة أميــن ســر نــادي 

خورفــكان للمعاقيــن ورئيــس اللجنــة الرياضيــة فــي 

الــدورة الســابقة حيــث تــم ترشــيحه مــن قبــل حكومــة 

الشــارقة ومجلــس الشــارقة الرياضــي بدعــم مــن رئيــس 

النــادي بعــد أن شــهد لــه الجميــع بتفاعلــه ونجاحه في 

إدارة قســم األنشــطة بــوزارة التربيــة )مكتــب الشــارقة 

التعليمــي( حيــث كان يعمــل مديرًالألنشــطة الطابيــة 

الرياضيــة والفنيــة والموســيقية والخدمــة اإلجتماعيــة 

وقــد أشــرف علــى إنطاقــة أول حفل جماهيــري ناجح 

للنــادي حيــث شــارك مــا يقــارب 800 طالــب وطالبــة 

مــن مــدارس المنطقــة الشــرقية والــذي أبهــر جماهيــر 

المنطقــة الشــرقية والحضــور بــاألداء المتميــز وقد كان 

الفضــل فــي اإلشــراف واإلخــراج والمتابعــة لألســتاذ 

احمــد القاضــي .وضمــن فقــرات الحفــل شــارك الفنــان 

حســين الجســمي والــذي فاجــأ الجمهــور بتقديمــه 

فقــرات غنائيــة حبــًا لنــادي خورفــكان للمعاقيــن

مــن هنــا بــدأت اإلنطاقــة الحقيقيــة لمســيرة النشــاط 

ــتوى  ــى المس ــي عل ــاط الرياض ــًا للنش ــي موازي الثقاف

ــأن تليفزيــون الشــارقة هــو  المحلــي والعربــي علمــًا ب

ــع  ــى جمي الناقــل الرئيســي للحفــل بشــكل مباشــر عل

ــه قنوات

ملخص السيرة الذاتية لألستاذ احمد حسن القاضي

تنطلــق الســيرة الذاتيــة منــذ العــام 1977 حيــث عمــل 

معلمــًا للمرحلــة اإلبتدائيــة فــي وزارة التربيــة فــي 

ــكان , ــة خورف مدين

ــراف اإلداري  ــى اإلش ــي ال ــنوات رق ــع س ــد أرب ــم بع ث

فأصبــح مشــرفًا إداريــًا فــي مدرســة الخليــل بــن احمــد 

الثانويــة

ــد  ــن احم ــل ب ــة )الخلي ــل لمدرس ــة وكي ــي لدرج ــم رق ث

ــر ــاعد مدي ــة( أي مس الثانوي

ــة  ــدة اإلبتدائي ــن زائ ــن ب ــة مع ــرًا لمدرس ــح مدي ــم أصب ث

ــكان  ــي خورف ف

ــي وقــاص  ــن أب ــرًا لمدرســة ســعد ب بعدهــا رقــي مدي

الثانويــة فــي دبــا الفجيــرة ومكــث عشــر ســنوات 

وخــال فتــرة عملــه فــي وزارة التربيــة تــم ترشــيحة مــن 

قبــل حكومــة الشــارقة ليكــون عضــوًا فــي المجلــس 

البلــدي إلمــارة الشــارقة ولمــدة ثــاث دورات أي عشــر 

ــى العــام 1991 ــة حت ســنوات كامل

ــوس  يحمــل األســتاذ احمــد القاضــي شــهادة البكالري

ــاز  ــة واجت ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــة واآلداب قس ــي التربي ف

ــة ــوزارة التربي ــه ب ــال عمل ــدة خ دورات ع

كمــا كان عضــوًا فــي مجموعــة مســارح الشــارقة 

فــي  عضــوًا  وعمــل  التربيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 

لجنــة الصحــة المدرســية وعضــوًا فــي هيئــة البيئــة 

والمحميــات الطبيعيــة بالشــارقة عــن مكتــب الشــارقة 

التعليمــي

كمــا عمــل نائبــًا لرئيــس جمعيــة المعلميــن بخورفــكان 

ــد ترأســه  لمــدة اربــع ســنوات حتــى العــام 1988 وعن

للجنــة الرياضيــة فــي نــادي خورفــكان للمعاقيــن كان 

لــه الــدور البــارز فــي دفــع عجلــة التطويــر فــي المجــال 

الرياضــي فــي النــادي كمــا كان يشــارك رئيســا للوفــد 

وعضــوًا مســاعدًا فــي المعســكرات الخارجيــة للنــادي 

ثــم تــم ترشــيحه مــن قبــل النــادي ليكــون مشــرفًا علــى 

العــاب القــوى فــي اتحــاد اإلمــارات للمعاقيــن وســافر 

ــب  ــارك المنتخ ــث كان يش ــي حي ــب الوطن ــع المنتخ م

فــي كثيــر مــن البطــوالت العاليمــة وقــد  تــم تكريمــه 

عــدة مــرات ضمــن أصحــاب اإلنجــازات الرياضيــة للعــام 

2017 - 2016 – 2015 – 2014

الدوليــة  المغــرب  وآخــر مشــاركاته كانــت بطولــة 

ــل  ــث حص ــش حي ــة مراك ــي مدين ــن ف ــة للمعاقي الثاني

ــع  ــات والمركــز الراب ــى 10 ميدالي ــادي خورفــكان عل ن

ــنوات  ــال الس ــاركة وخ ــدول المش ــتوى ال ــى مس عل

الســابقة كان قــد ســافر ضمــن منتخــب اتحــاد االمــارات 

للمعاقيــن مشــرفًا اللعــاب القــوى الــى كل مــن كوريا 

ــا ومــازال  ــن والتشــيك والماني وروســيا والبرازيــل والصي

ــن  ــارات للمعاقي ــاد االم ــي اتح ــادي ف ــن الن ــًا ع مندوب

البارزيــن  األعضــاء  واحــد  القــوى  اللعــاب  مشــرفًا 

فــي انجــازات العمــل الرياضــي لرياضــة ذوي االعاقــة 

ــم ( ــاب الهم )أصح

إضاءات على
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 *مواليد  23/ 3/ 1978  
*اعاقة بصرية

* اماراتي من إمارة الشارقة  
* المؤهل العلمي  بكالوريوس آداب تاريخ 2002

لؤي سعيد علي عبيد 
عالي النقبي 

ــة  االندي
 *اول كفيــف يخــوض انتخابــات المجلــس الوطني 

لدورتيــن متتاليتين 2011&2015
خــارج  ثقافيــة  رياضيــة  بعثــات  عــدة  *ترأســت   
وداخــل الدولــة وكنــت اداري ببعثــة االمــارات 

لنــدن  باولمبيــاد 
ــون  ــوان فن ــرات بعن ــن المحاض ــدد م ــت ع  * قدم

ــن  ــع المعاقي ــل م التعام
 *توليــت منصــب رئيــس اللجنــة االعاميــة لبطولــة 
غــرب آســيا  البارلمبيــة التــي نظمــت باالمــارات 
اللجنــة  رئيــس  كنــت  وكذلــك  الســابق  فبرايــر 

إضاءات على
كوادرنا الرائدة

االعاميــة للمؤتمــر العلمــي برياضــة المعاقيــن 
وقدمــت  القاســمية  بالجامعــة  اقيمــت  التــي 
ــن   ــع المكفوفي ــل م ــوان التعام ــل بعن ــة عم ورق

*بدأت كتاباتي في صحيفة الرؤية 
  *كاتــب اماراتــي بصحيفــة الشــارقة 24 لمقــاالت 

اســبوعية بمواضيــع متنوعة .

ــاء  ــة كهرب  *الوظيفــة رئيــس وحــدة االعــام بهيئ
وعضــو  خورفــكان  بــإدارة  الشــارقة  وميــاه 

الهمــم   الصحــاب  االستشــاري  بالمجلــس 
 *كنــت عضــو بمجلــس ادارة جمعيــة االمــارات 
لاعاقــة البصريــة اللجنــة الرياضيــة لمــدة ثمــان 

2015-2007 مــن  ســنوات 
اتحــاد  ادارة  بمجلــس  عضــو  منصــب  *توليــت   
ــنوات  ــع س ــدة ارب ــن لم ــة المعاقي ــارات لرياض االم

2012-2009
خورفــكان  نــادي  ادارة  بمجلــس  عضــو  *اآلن   
لرياضــة المعاقيــن كاول كفيــف يتواجــد بعضويــة 
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تامر العبد جودة
تخــرج مــن جامعــة قنــاة الســويس المصريــة عــام 

الرياضيــات  بكالوريــوس  تخصــص  1997 فــي 

البحتــة والتطبيقيــة وعمــل فــي مجــال التدريــس 

الــى نهايــة الربــع االول مــن عــام 2003 

مــع مطلــع شــهر ابريــل مــن عــام 2003 انطلــق 

نحــو العمــل فــي مجــال خدمــة ذوي اإلعاقــة 

ــة  ــادي الثق ــي ن ــكرتير ف ــل كس ــق بالعم فالتح

للمعاقيــن فــرع خورفــكان الــى نهايــة شــهر 

2005 ديســمبر 

ومنــذ اشــهار نــادي خروفــكان للمعاقيــن نهايــة 

عــام 2005 حتــى االن يعمــل ســكرتيرًا تنفيــذا 

ــاد  ــذي لاتح ــكرتير تنفي ــب س ــغل منص ــا يش كم

ــف  ــذ منتص ــيا من ــرب آس ــة غ ــي لمنطق البارالمب

ــر 2016 ــهر اكتوب ش

الدورات والمؤتمرات

يؤمــن  كان  والنجــاح  العطــاء  مســيرة  خــال 

ــب العلمــي فالتحــق فــي  ــه بالجان بصقــل خبرات

المتخصصــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد 

فــي الســكرتارية التنفيذيــة واإللكترونيــة وإدارة 

ــة  ــج التقني ــي برام ــك دورات ف ــب  وكذل المكات

المســاعدة ومنهــا:

• دورة السكرتارية وإدارة المكاتب 2003

• دورة لغــة اإلشــارة -مدينــة الشــارقة للخدمــات 

اإلنسانية 

• دبلــوم المهــارات  العشــرون فــي التعامــل 

مــع اآلخريــن مــن األكاديميــة العربيــة العالميــة 

ــام 2014 ع

 icdl الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســب اآللــي •

2015

• دورة الفوتوشوب عام 2016

المجــال  فــي  المؤسســي  التميــز  دورة   •

الرياضــي صــادرة عــن مجلــس الشــارقة الرياضــي 

2017 عــام 

الجوائز التقديرية والتشجيعية

بجانــب العمــل الوظيفــي لــم يغفــل عــن أهميــة 

العمــل التطوعــي والــذي يعتبــره احــد ركائــز 

ــع  ــوق المجتم ــن حق ــق م ــع وح ــة المجتم تنمي

علــى أفــراده وكان ذلــك بالتطــوع فــي العديــد 

مــع  والتعــاون  والفعاليــات  االنشــطة  مــن 

بعــض المؤسســات والداوئــر بالمنطقــة وأبرزهــا 

ــي: مايل

• التكريــم مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور/

ســلطان بــن محمــد القاســمي  عضــو المجلــس 

األعلــى حاكــم الشــارقة  حفظــه اهلل 

ورعــاه عــن العمــل التطوعــي بمدينــة الشــارقة 

ــانية. 2005/1/30                         ــات اإلنس للخدم

• شــهادة تقديــر مــن اللجنــة المنظمــة لبطوالت 

مكتــوم -   2014                                             

• شــكر وتقديــر مــن مدينــة الشــارقة للخدمــات 

اإلنســانية فــرع خورفــكان خــال العــام 2015-

      2016

ير إعداد الملفات والتقار
الدكتور/عبدالــرزاق  ســعادة  ملــف   إعــداد   •

أحمــد بنــي رشــيد رئيــس مجلــس إدارة نــادي 

خورفــكان للمعاقيــن  للترشــيح لجائــزة الشــارقة 

نســختها  فــي   )2003( التطوعــي  للعمــل 

األولــى وحــاز علــى الجائــزة.

خورفــكان  نــادي  إشــهار  ملــف  إعــداد   •

للمعاقيــن وتقديمــه لحكومــة الشــارقة والهيئة 

.2005 والرياضــة   الشــباب  لرعايــة  العامــة 

اإلســتراتيجية  الخطــة  إعــداد  لجنــة  عضــو   •

لنــادي خورفــكان للمعاقيــن.  )2016-2013(
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عبير زيد الشحي
ــا  ــم أن تعاطفه ــحي، تعل ــد الش ــر زي ــن عبي ــم تك ل
مــع األشــخاص المصابيــن بالصمــم ســيقودها 
إلــى العمــل فــي هــذا التخصــص، ومــن ثــم التميــز 
فيــه، حتــى حصلــت علــى وســام أوائــل اإلمــارات، 
كونهــا أول مدربــة مواطنــة وخبيــرة معتمــدة 
حاولــت  حيــث  الدولــة،  فــي  اإلشــارة  للغــة 
بعلمهــا تطويــر قــدرات ومهــارات هــذه الشــريحة 
المجتمعيــة، خاصــة أنهــا تــرى أنهــم بحاجــة لمــن 
يفهــم لغتهــم ويســاعدهم فــي التواصــل مــع 

ــع. المجتم

ــذ  وأوضحــت الشــحي أنهــا كرســت جهودهــا من
10 ســنوات، لخدمــة هــذه الفئــة علــى مســتوى 
الدولــة، وعملــت علــى التوعيــة بخصوصيتهــا مــن 
خــال الــدورات التدريبيــة التــي كانــت تمنحهــا 
للمؤسســات المجتمعيــة، خاصــة أنهــا درســت 
البكالوريــوس والماجســتير فــي مجــال التربيــة 
دمــج  مســؤولة  كونهــا  عــن  فضــًا  الخاصــة، 
الطــاب الصــم فــي مــدارس المنطقــة الشــرقية، 
كمــا أنهــا تعمــل كاختصاصيــة تعديــل ســلوك 
مركــز  فــي  معتمــدة  وخبيــرة  صــم  ومدربــة 

الفجيــرة لتأهيــل المعاقيــن.

وأضافــت: إنــه مــن خــال احتكاكهــا المباشــر 
مــع الصــم، وجــدت أنهــم فئــة تمتــاز بالــذكاء 
األســوياء  ذكاؤهــم  يفــوق  وربمــا  الطبيعــي، 
فــي بعــض الحــاالت، وأنهــا تعلمــت لغــة اإلشــارة 
ــر الصــم أنفســهم، حيــث إنهــم مــن ســاعدوها  عب

ــى  ــك حت ــغفها بذل ــن ش ــًا ع ــا، فض ــي تعلمه ف
قــررت تعلمهــا بهــدف نشــر مفهومهــا وثقافتهــا 
ــة مــن عزلتهــا  فــي المجتمــع، إلخــراج هــذه الفئ

وإشــراكهم فــي الحيــاة الطبيعيــة.

وأبانــت أنهــا تعــد أول إماراتيــة تعمــل فــي مجــال 
الصــم  بيــن  اإلشــارة  للغــة  الفوريــة  الترجمــة 
والســامعين، خاصــة أن الترجمــة التــي تقــوم بهــا 
ــعودي  ــي الس ــاد العرب ــل االتح ــن قب ــدة م معتم
للصــم، الفتــة إلــى أنهــا حصلــت علــى أول اعتمــاد 
فــي الدولــة مــن المحاكــم والدوائــر المحليــة، 
وتعــد أول فتــاة إماراتيــة ظهــرت فــي برامــج 

ــة. ــة الفوري ــوم بالترجم ــون تق التلفزي

وكشــفت الشــحي عــن أنهــا تطمــح فــي أن تصــل 
بعملهــا فــي مجــال تعليــم وتأهيــل ذوي اإلعاقــة 
والترجمــة الفوريــة مــن وإلــى لغــة اإلشــارة، إلــى 
إليــه  مرتبــة عاليــة تتماشــى مــع مــا وصلــت 
ــن  ــا تؤم ــا أنه ــار، كم ــدم وازده ــن تق ــارات م اإلم
بــأن الفتــاة اإلماراتيــة قــادرة علــى العمــل والتميــز 
أكبــر  إلــى  بخبرتهــا  أن تصــل  بعملهــا، متمنيــة 
ــة  ــدى كل مؤسس ــح ل ــة، وأن يصب ــريحة ممكن ش
حكوميــة فــي الدولــة مترجــم للغــة اإلشــارة، 

حتــى نصــل إلــى العالميــة فــي مجــال توفيــر 
ــة. ــذوي اإلعاق ــات ل الخدم

حفظــت عــن ظهــر قلــب القامــوس الموحــد 

علــى مســتوى الوطــن العربــي، علــى يــد خبــراء 

ــي. ــن فــي الوطــن العرب معتمدي

التوعيــة  علــى  أعــوام   7 منــذ  عبيــر  وتعمــل 

خــال  مــن  والبكــم،  الصــم  فئــة  بخصوصيــة 

ــات  ــا للمؤسس ــي تمنحه ــة الت ــدورات التدريبي ال

. لمجتمعيــة ا

فــي عــام 2015، تــم تكريمهــا مــن قبــل الشــيخ 

رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد 

الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، 

ضمــن 44 شــخصية إماراتيــة فــي الــدورة الثانيــة 

أول  بصفتهــا  اإلمــارات،  أوائــل  مبــادرة  مــن 

مترجمــة إشــارة.

حاصلــة علــى درجتــي البكالوريوس والماجســتير 

ــؤولة  ــي مس ــة، وه ــة الخاص ــال التربي ــي مج ف

عــن دمــج الطــاب الصم فــي مــدارس المنطقة 

الشــرقية، وحصلــت علــى شــهادة خبيــر فــي 

لغــة اإلشــارة لــذوي اإلعاقــة الســمعية مــن 

ــة للصــم”. ــات الراعي ــي للهيئ “االتحــاد العرب

إضاءات على
كوادرنا الرائدة
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أخطي حروفي باسمج

ونزلت دمعٍة من عيني دون ال أدري سامحني يا ربي على قلة صبري ...
قضاء وقدر وأنا راضي به وحكمتك فوق كل شي تسري ...

اعذريني يا يمه بس حاجتي لج فاقت حدي ...
من صغري وأنا أصبر نفسي وأقول يمكن كبرت أقدر أنسى ...

كبرت وزادت حاجتي لج يا عمري وأذكر  إنج عند ربي ...
وعسى ربي يقبل دعائي وفي جنة الفردوس وبجانب حبيبنا المصطفى تتهني ...

يا شمعٍة طفى نورها وذكراها في عروقي ودمي ...
بدايتي كتنت على إيدج تعلمت من األلف للياء وابتدى علمي ...
و اليوم أخطي حروفي وأشكلها بإسمج ) ماما ، يمه وأمي( ...

حنانج يا يمه واحشني ف زمن حيل صار غدار ...
ال أهل وال أصحاب وال من كان يقدر يا جنتي بمكانج يعوضني ..

امايه تسمعيني يا منيتي وما غيرج إنتي أحٍد يحس فيني ...
أسهى وأناديج وانتظر منج جوابي وأذكر شوفتي لج ما هي إال سرابي ...

مريم المطروشي
العبة العاب القوى

أول إماراتية
حاصلة على برونزية
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ياضية   قاهرة المستحيل أفضل ر
في اإلمارات لعام 2014

طمــوح وّثــاب، وقــوة دفــع ذاتيــة، تقودهــا رغبة 
ــرف  ــدرة ال تع ــاح، وق ــز والنج ــي التمي ــرة ف كبي
المهادنــة فــي مواجهــة الصعــاب، مهمــا كانت 
وكيــف مــا أطّلــت، مثــل الجبــال الشــامخة فــي 
مواجهــة كل الصعــاب، بقــوة ونجاعــة األبطــال 
وإيمانهــا  إرادتهــا  العاليــة،  المواهــب  ذوي 
بقدراتهــا وإمكاناتهــا دلياهــا ومرشــداها دومــًا، 
أظفارهــا،  نعومــة  منــذ  اإلعاقــة  بهــا  ألمــت 
ــد،  ــر وجل ــدية بصب ــا الجس ــت كل معاناته وتحمل
ــا  ــف كل م ــم أن ــاح رغ ــة النج ــي رحل ــت ف ومض

أحــاط بنجاحهــا مــن محبطــات، غيــر أنهــا تجاوزت 
كل ذلــك، وقهــرت المســتحيل، بمــا امتلكــت 
مــن ناصيــة العقــل الراجــح، فُكتــب لهــا بقــدر 
مــا كان مــن أمــر عزمهــا، وتــّوج ســعيها بالنجــاح 
ــعدت  ــا س ــن، كم ــا الوط ــعد به ــر، وس ــو اآلخ تل
 هــي لرؤيــة راياتــه عاليــة خفاقــة بفعــل إنجازهــا.

المطروشــي  محمــد  خميــس  مريــم  ولــدت 
ــرة،  ــارة الفجي ــي إم ــام 1986 ف ــر ع ــي أواخ ف
واكتشــفت رغبــة ممارســة الرياضة فــي داخلها، 

فوجــدت فيهــا العــزاء والســلوى والدليــل الــذي 
بنــوره يمكــن أن تيمــم خطاهــا نحــو الحيــاة، 
فــكان أن اكتشــفت مشــرفة األلعــاب الرياضيــة 
فــي مدرســتها الثانويــة فــي خورفــكان المدربــة 
ــات  ــدرات وإمكان ــدي ق ــى الحمي ــية ليل التونس
فــي  فأســهمت  الجــري،  رياضــة  فــي  مريــم 
 2006 عامــي  بيــن  الفتــرة  طــوال  صقلهــا 
ــح. ــي الرم ــة رم ــى رياض ــا إل ــم حولته  و2008، ث

لنــادي  المطروشــي  مريــم  انضمــام  وجــاء 
خورفــكان للمعاقيــن فــي عــام 2009، فأضــاف 

إليهــا النــادي ومدربــوه الكثيــر والكثيــر.

الفضيــة  الميداليــة  المطروشــي  مريــم  نالــت 
متــر   30.96 لمســافة  الرمــح  رمــي  فــي 
»البارالمبيــة«  اآلســيوية  األلعــاب  دورة  فــي 
الجنوبيــة. الكوريــة  إنشــيون  مدينــة   فــي 

علــى  حصولهــا  المطروشــي  إنجــازات  أبــرز 
أللعــاب  آســيا  غــرب  بطولــة  فــي  ذهبيتيــن 
اإلمــارات،  فــي   2008 للمعاقيــن  القــوى 
وفضيــة بطولــة األلعــاب العالميــة للشــلل والبتــر 
2009 بالهنــد، وفضيــة دورة األلعــاب اآلســيوية 
للمعاقيــن جوانزهــو 2010 بالصيــن، وبرونزيــة 
دورة األلعــاب العالميــة للشــلل والبتــر بالشــارقة 
ــة أللعــاب  ــة فــزاع الدولي ــة بطول 2011، وذهبي
التشــيك  بطولــة  وذهبيــة   ،2012 القــوى 
الدوليــة أللعــاب القــوى برنــو 2012، وأخيــرًا 
حصولهــا علــى المركــز الرابــع فــي منافســة 
رمــي الرمــح لفئــة 46 أف فــي مونديــال فرنســا 

لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 2013.
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ــة  ــد مدين ــي، موالي ــف النقب ــد الضعي ــاء راش هيف
خورفــكان، ولهــا مــن األبنــاء طفــل واحــد، حاصلــة 
علــى بكالوريــوس العلــوم السياســية مــن جامعة 

اإلمــارات.
تخطــت هيفــاء النقبــي العبــة منتخبنــا الوطنــي 
لرفعــات القــوة لــذوي اإلعاقــة ، حواجــز اإلعاقــة 
لتهــزم  األســرة  وتشــجيع  واإلصــرار  بالعزيمــة 
»رفعــات القــوة« إعاقتهــا الحركيــة، وبالتالــي 
العبــة  أول  األلقاب،وتعــد  حصــد  فــي  تنجــح 
ــة رفعــات القــوة فــي  ــل اإلمــارات فــي لعب تمث
»األولمبيــاد« بعــد أن انطلقــت مســيرتها الرياضية 

ــدًا فــي العــام 2010 قبــل ســت ســنوات، وتحدي
مــن  قصيــرة  فتــرة  فــي  هيفــاء  واســتطاعت 
ممارســتها الرياضــة التــي تعشــقها أن تحــرز خمس 
ميداليــات فــي مشــاركاتها القاريــة الدوليــة و13 
ميداليــة علــى المســتوى المحلــي متنوعــة بيــن 
الذهــب والفضــة والبرونــز، آخرهــا برونزيــة وزن 86 
ــة  ــيا المفتوح ــة آس ــات بطول ــي منافس ــم ف كج
لرفعــات القــوة وبرونزيــة بطولة أوروبــا المفتوحة 

فــي المجــر.
ــاالت  ــي ص ــة ف ــيرتها الرياضي ــي مس ــدأت النقب ب
نــادي خورفــكان للمعاقيــن، حيــث وجدت نفســها 

فــي لعبــة رفعــات القــوة، علــى الرغم مــن عزوف 
العديــد مــن الفتيــات عــن هــذه الرياضــة وتخوفهن 
منهــا لطبيعتهــا العنيفــة وصعوبتهــا علــى العنصــر 

النسائي.
وألســرتها، وخاصــة والدهــا ووالدتها،الفضــل فــي 
أزاحــة همــوم اإلعاقــة عنها ودفعهــا إلى منصات 
التتويــج، والــذي مثــل لهــا قــوة دفــع كبيــرة مــن 
أجــل تخطــي صعــاب هــذه اإلعاقــة بتأهيلهــا 

نفســيًا، وبالتالــي ممارســة حياتهــا الطبيعيــة.
التحقــت هيفــاء بمعهــد وزارة الداخليــة لتأهيــل 
وتوظيــف المعاقيــن بمدينــة العيــن، وحصلــت 
ــا دور  ــة، كان له ــل مكثف ــى دورات تأهي ــا عل فيه
ــد  ــارز تكيفهــا نفســيًا، فضــًا عــن اكتســاب العدي ب
والســكرتاريه  الكمبيوتــر  فــي  المهــارات  مــن 

وغيرهــا مــن مهــارات.
انتســبت هيفــاء لمنتخــب الدولــة فــي لعبــة رفــع 
مشــاركاتها  وتكــررت  المعاقيــن،  فئــة  األثقــال 
ــة  ــة الدول ــة عــام بعــد عــام، ترفــع فيهــا راي الدولي
فــي مختلــف المحافــل ، فشــاركت فــي بطولــة 
ــم  ــة العال ــا، وبطول ــي ماليزي ــام 2013 ف ــيا ع آس
فــي دبــي 2014، وبطولــة أســياد آســيا فــي 
كوريــا الجنوبيــة فــي العــام نفســه، وبطولــة 
ــة  ــا 2015، وبطول ــا المفتوحــة فــي هنغاري أوروب
آســيا فــي كازخســتان 2015، وبطولــة العالــم 

المفتوحــة فــي ماليزيــا 2016
تحتــل هيفــاء حســب تصنيــف للجنــة البارالمبيــة 
أقــوى  قائمــة  فــي  الثامــن  المركــز  الدوليــة، 
األثقــال  رفــع  رياضــة  فــي  العالــم  العبــات 
للمعاقيــن، و تشــاركت كأول امــرأة إماراتيــة فــي 
تاريــخ رياضــة رفــع األثقــال فــي أولمبيــاد ريــو دي 

جانيــرو للمعاقيــن.

يو دي جانيرو من خورفكان إلى ر
هيفاء راشد النقبي .. 

بطلة تحدت إعاقتها ووصلت إلى العالمية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أنــا خديجــة عبدالســام عمــري 35 مــن الفجيره , 
و كنــت أتمنــى أكــون عســكريه بــس الحمــدهلل 

علــى كل حــال 
و اهلل يحفــظ أبطالنــا الــي هــم جنودنــا و يحفــظ 
كل شــيوخنا , أنــا غيــر متعلمــه و أنــا عنــدي 
مواهــب كثيــره بــس عمــري مــا طلعتهــا ألنــي 

ــع مواهبــي  مــا حصلــت فرصــه أطل
أنــا انســانة أحــب الحيــاة، أحــب أكــون مبتســمة 
أنــا  طاقتــي،  مصــدر  هــي  وهــذي  دائمــًا 
ــياء  ــكار أش ــب ابت ــن ، أح ــاعدة اآلخري ــب مس أح
ــا  ــع أحيان ــي الجمي ــًا ترض ــا دايم ــس م ــدة، ب جدي
ــدًا مــا  ــا أب ــًا النقــد بــس أن ــال االعجــاب وأحيان تت

استســلمت، اذا فشــلت أحــاول مــرة ثانيــة.
ــع الرحــات مــع  ــورود ، وأحــب أطل ــا أحــب أل أن
أهلــي ، ولعبتــي المفضلــة كــرة الســلة ، و 
المذيــع فــي اإلذاعــة كنــت  أحــب وظيفــة 
دائمــا أحــب هــذي المهنــة، بــس مــا كان فــي 

ــب.   نصي
و مــن هواياتــي : الرســم , أشــغال يدويــه , و 
كل مــره أطلــع مواهــب وأفــكار جديــده , أحــب 
ــا  ــن الهداي ــم , تزيي ــام فيه ــات و االهتم الحيوان
ــر األشــياء – و أحــب  ــات , اعــادة تدوي و المزهري
أشــارك ب األلعــاب و الطبــخ و خاطــري أتعلــم 

ــيقى .  ــى الموس ــزف عل أع
مــن فضــل اهلل ثــم والدينــي وصلــت لنــادي 
خورفــكان للمعاقيــن , و النــادي أبــدا مــا قصــروا 

خديجة عبدالسالم

ــا  ــا كلن معان
و مــن بعــد اهلل و والدينــي أحــب أشــكر أســتاذة 
هــدى ألنهــا وقفــت معــاي و شــجعتني وايــد 
و وصلتنــي لمرحلــه عمــري مــا تخيلــت انــي 
، خلتنــي أعــرف مواهبهــي و عــدد  أوصلهــا 
كثيــر مــن النــاس عجبتهــم هالمواهــب مثــل 
مــن فضلهــا  و  الرســم  و  اليدويــه  األشــغال   :
وصلــت للشــيخ صقــر بــن محمــد بــن القاســمي 
حفظــه اهلل – و أســتاذه هــدى لهــا فضــل كبيــر 
علــي مــن بعــد أمــي و أبــوي , و أســتاذه هــدى 
تحبنــا كلنــا وأنــا وايــد أحبهــا ألنهــا وايــد تشــجعنا 
ــا عمــري مــا رحــت  ــا نواجهــه الخــوف أن و تخلين
ــياء  ــد أش ــي واي ــادي علمن ــس الن ــه ب أي مدرس
و اســتفدت مــن النــادي وايــد أشــياء و تعرفــت 
و  محترميــن  وايــد  أســاتذه  و  أشــخاص  علــى 
وايــد  الــي معــاي  زمائــي  حتــى  و  طيبيــن 
طيبيــن و كلهــم شــرات خواتــي و اخوانــي و 

الــي أنــا فقدتــه بصغــر ســني مــن رحــت النــادي 
حصلتــه , طلعــت مواهبــي رحــت أماكــن مــا 
ــدد و  ــخاص ج ــى أش ــت عل ــا تعرف ــري رحته عم

محترميــن و واجهــت كل المخــاوف
و النــادي بالنســبة لــي مثــل المدرســه والجامعه 
– كنــت أحــس أنــي بعمــري مــا اســتاهل شــي 
و مــا أقــدر اســوي شــيء بــس النــادي خانــي 
أقــدر أســوي أشــياء و افتخــر بالنــادي و بنفســي 
ــادي  ــن ون ــي والمدربي ــي و زمائ ــكر أهل و أش
ــة  ــي لمرحل ــم وصلون ــن أنه ــكان للمعاقي خورف
عمــري مــا فكــرت أنــي بوصلهــا بيــوم , و مثــل 
ــوي  ــن بنس ــا و نح ــجعونا دايم ــجعونا ش ــا تش م
ســمعة  نرفــع  بنحــاول  و  أكثــر  و  علينــا  الــي 

ــادي .   الن
ــن  ــر ع ــا انعب ــب من ــي طل ــد لل ــكر واي ــب اش وأح

مشــاعرنا .
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تعــاق األعضــاء، والحركــة قــد تكــون محــدودة، 
إال أن إرادة اإلنســان وهمتــه تبعــث فــي كل 
ليتحــرك  الحيــاة،  عضــو قــوة لانطــاق فــي 

ــاؤم. ــن التش ــدًا ع بعي
ينخــرط المعــاق فــي ســوق العمــل إلــى جانــب 
قرينــه غيــر المعــاق بمختلــف إمــارات الدولــة 
فــي بيئــة العمــل الطبيعيــة حيــث يكــون لــه مــا 
لهــم مــن حقــوق وعليــه ما عليهــم مــن واجبات. 
أن الدولــة وقعــت وصادقــت علــى اتفاقيــة 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي تنــص 
فــي  المعاقيــن  حقــوق  علــى   26 مادتهــا 
العمــل والتوظيــف ، وانســجامًا مــع ذلــك تزايــد 
عــدد الموظفيــن المواطنيــن مــن ذوي اإلعاقــة 
دليــل علــى تزايــد اهتمــام الدولــة  وإتاحتهــا 
فــرص العمــل أمــام المعاقيــن، خــال الســنوات 
الــدورة األولــى مــن  التــي شــهدت إطــاق 

ــة ــة االتحادي ــتراتيجية الحكوم اس

ــى اإلعاقــات  ــوزع المعاقــون الموظفــون عل يت
والذهنيــة  والســمعية  والبصريــة  الجســدية 
ذوي  دمــج  بــأن  رســمية  تأكيــدات  وســط 
ــار  ــى إظه ــدف إل ــع يه ــي المجتم ــات ف اإلعاق

منتجــة  فئــة  وجعلهــا  الفئــة  هــذه  طاقــات 
التنميــة  فــي المجتمــع تســهم فــي عمليــة 
فــي الدولــة. إضافــة إلــى مســاعدتهم فــي 
تحقيــق االســتقالية فــي حياتهــم، إضافــة إلــى 
ــم  ــذي يجعله ــر ال ــع األم ــي المجتم ــم ف دمجه
ــي  ــاب الت ــل والصع ــة العراقي ــى إزال ــن عل قادري
ــوض  ــهم وخ ــى أنفس ــاد عل ــم واالعتم تعترضه
معتــرك الحيــاة وتحقيــق مســتوى حيــاة أفضــل .
ــن  ــن العبي ــى م ــد عل ــلطان احم ــف س فالموظ

بشــلل  أصيــب  للمعاقيــن  خورفــكان  نــادي 
احــد  منــه  جعلــت  الطفولــة  منــذ  األطفــال 
النشــطين والمتفائليــن إلخوانــه مــن  األفــراد 
التحــق   . بالنــادي  المعاقيــن  وغيــر  المعاقيــن 
مــن  بتشــجيع   1999 عــام  بالنــادي  ســلطان 
محمــد  جاســم  العزيــز  األخ  والزميــل  الاعــب 
ــكان  ــادي خورف ــب ن ــى الع ــور النقب ــد الناع راش
لكــرة  اإلمــارات  منتخــب  والعــب  للمعاقيــن 
الســلة بممارســة  لأللعــاب الرياضيــة  وتقويــة 
إلــي  فانظــم  والنفســي  الجســدي  الجانــب 
فريــق الكراســي المتحركــة  لممارســة رياضــة 
ســباق الكراســي المتحركــة ثــم  رياضــة كــرة 
القــوى  العــاب  رياضــة  بيــن  وتنقــل  الســلة  
خورفــكان  ملتقــى  فــي  كاعــب  فشــارك 
الدولــي أللعــاب القــوى للمعاقيــن لــدول غــرب 
آســيا  2007  وبيــن رياضــة رفــع األثقــال فشــارك 
الدولــي  الحصــن  دبــا  كاعــب فــي ملتقــى 
آســيا  غــرب  لــدول  المعاقيــن  األثقــال  لرفــع 
2007    فشــارك بجميــع البطــوالت المحليــة 
ــة  ــوم الرمضاني ــة مكت ــام 1999  و بطول ــذ ع من
ــة  ــع فضي ــة م ــة محلي ــد 20 ميدالي 2014 وحص
االنجــاز  ودرع  األثقــال    رفــع  بطولــة  فــي 
الرياضــي عــام 2009 مــع تكريــم مــن اتحــاد 
رياضــة المعاقيــن ونــادي خورفــكان للمعاقيــن .

جهودهــا  عــززت  والهيئــات  المؤسســات  أن 
وخدمــات  وتأهيليــة  تدريبيــة  خدمــات  مــن 
دعــم وإرشــاد الزمــة لــذوي اإلعاقــات إال أن 
أهــم هــذه التدابيــر هــي االســتعداد صاحــب 
العمــل والزمــاء وتقبلهــم للمعاقيــن، وإيمانهــم 
بقدراتهــم، إضافــة إلــى بعــض التعديــات البيئيــة 

بيئة العمل و متحدي اإلرادة
مقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهلل،: »اإلعاقــة مــا كانــت أبــدًا ســببًا فــي عــدم إبــداع وتميــز 

ــليمًا«  ــل س ــًا إذا كان العق ــا، خصوص ــوع منه ــأي ن ــن ب المصابي
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كالمنحــدرات  جســديًا،  بالمعاقيــن  الخاصــة 
مراعــاة  مــع  الصحيــة،  والمرافــق  واألبــواب 
عناصــر األمــن والســامة، خاصــة عنــد توظيــف 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة أمــا 
التوظيــف،  مــن  العمــل  صاحــب  اســتفادة 
فتتلخــص فــي أنــه ال يتــم توظيــف المعــاق 
ــرة  ــد فت ــة، بع ــام المطلوب ــه للمه ــد إتقان إال بع
ــة، والتأكــد  ــب العملــي علــى المهن مــن التدري
والمهــام  األساســية،  للمهــارات  إتقانــه  مــن 
ــًأ تمامــًا  ــه، فيكــون المعــاق مهي ــة من المطلوب

لهــذه المهنــة قبــل تشــغيله.
عمــر  فــي  أطفــال  بشــلل  ســلطان   أصيــب 
العــاج فــي مستشــفى  وتلقــى   ، العاميــن 
ــه  القاســمي بالشــارقة عــام 1985 وســنحت ل
ــام  ــي ع ــفى دب ــي مستش ــاج ف ــة بالع الفرص
فــي  تعليمــه  تلقــي  فــي  واســتمر   ،  1992
ــة لــذوي  ــة المؤهل ــم تكــن بهــا البيئ مــدارس ل
األول  فــي  الدراســة  رحلــة  وبعــد  اإلعاقــة 
الثانــوي  بــدأت البحــث عــن العمــل لتخطــى 
ــه  ــه مكان ــخص ل ــون ش ــدية ليك ــة الجس اإلعاق
ــي  ــة ف ــه  العملي ــدأت حيات ــع وب ــي المجتم ف
عــام  بخورفــكان  االقتصاديــة  التنميــة  دائــرة 
2002 حيــث كان للدكتــور عبــد الــرزاق بنــي 

رشــيد رئيــس مجلــس إدارة نــادي خورفــكان 
ــن  ــه وع ــًا بقدرات ــه  ومؤمن ــًا  ل ــن داعم للمعاقي
أكثــر  الحيــاة   تكــون  »أن  يقــول:  طموحــه، 
يواجهــون  بــأن  ال  اإلعاقــة  لــذوي  ســهولة 
مطالبهــم  علــى  الحصــول  فــي  صعوبــة 
التحتيــة صديقــة  البنيــة  وحقوقهــم، وتكــون 
لهــم، حيــث أنــه رغــم التطــور مــازال هنــاك 
قصــور فــي بعــض المبانــي والخدمــات، ونجــد 
ــا نجــد  ــاك قانــون لــذوي اإلعاقــة وفعلي أن هن
فعليــا  تطبــق  لــم  القوانيــن  هــذا  مــواد  أن 

 100%
مــن  اجتماعيــة  عاقــات  ســلطان  يبنــي 
واألنشــطة  االجتماعيــة  المشــاركات  خــال 
المجتمعيــة  وأبرزهــا المشــاركة بالحضــور فــي 
فعاليــات النــادي المختلفــة كمــا يحــرص علــى 
ــة  ــارقة التراثي ــام الش ــي أي ــنويًا ف ــاركة س المش
وفــي المناســبات الوطنيــة والثقافيــة فــي 
المنطقــة ففــي عــام 2016 ببطولــة اللؤلؤيــة 
هــذه  بمناســبة  تكريمــه  وتــم  الرمضانيــة 
المشــاركة  . كمــا يســعى ســلطان بتوســيع 
دائــرة خياراتــه فــي الحيــاة مــن خــال ممارســة 
والقــراءة  الفوتوغرافــي  التصويــر  هوايتــه 
خــوض تجربــة مــا هــو جديــد فقــد قــام بتجربــة 

الغــوص تحــت المــاء عــام 2014  
الشــخصي ألســرة ســلطان  وعلــى مســتوى 
ــن  ــغ م ــة تبل ــن عائش ــون م ــي تتك ــرة الت الصغي
 3 5 أعــوام وأحمــد يبلــغ مــن العمــر  العمــر 
أعــوام  فالعمــل يكــون لــه فوائــد، أهمهــا عــدم 
وضــع الشــخص المعــاق فــي دائــرة االعتماديــة 
الســلبية علــى األســرة، وبالتالــي المســاهمة 
ــر  ــك تغي ــوره، وبذل ــخصي وتط ــوه الش ــي نم ف
األســرة مــن نمــط تعاملهــا معــه علــى أســاس 
أنــه فــرد مســتقل وليــس ســلبيًا، وبأنــه قــادر 
علــى اتخــاذ قــرار. كمــا يتيــح لــه فرصــة يعتــاش 
علــى  قــادر  فاعــل  شــخص  ويكــون  منهــا 
االعتمــاد علــى نفســه ويحقــق لــه اســتقااًل 
مجــرد  يكــون  أن  مــن  بــداًل  ومعنويــًا،  ماديــًا 

واالقتصاديــة.  االجتماعيــة  للمعونــات  متلــق 
إضافــة إلــى تنميــة شــعور المعــاق بكرامتــه عبــر 
ــود  ــي تع ــس والت ــة بالنف ــق الثق ــل وتحقي العم
ــرته  ــه وأس ــاق ذات ــخص المع ــى الش ــع عل بالنف

ــه ــا توظيف ــم فيه ــي يت ــة الت ــى الجه وعل

فــي  الواحــد  الفريــق  روح  علــى  ويعتمــد 
النــادي ، ويمنــح جميــع العامليــن الثقــة مــع 
ــق  بعــض التوجيهــات والمتابعــة، ويقــول: »فري
العمــل %50 مــن األصحــاء، و50 % مــن ذوي 
لمصلحــة  ويقــدم،  يبــدع  والــكل  اإلعاقــة، 
لــذوي  حلــول  إليجــاد  واالبتــكار  العمــل، 
بمبــادرات  الدمــج  عمليــة  وتفعيــل  اإلعاقــة، 

 . فعليــة« 
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ولدت بتاريخ   1997/12/24
لــم تكــن والدة حليمــة ســهله لقــد كان الحبــل 
الســري ملتفــا حــول عنــق حليمــه ممــا آدى 
الــى تأخــر الــوالدة ســبع ســاعات وكل ذلــك 
ــببا  ــذي كان س ــجين ال ــص األكس ــى نق ادي ال
اإلعاقــة  ذوي  مــن  حليمــه  تولــد  ان  فــي 
ــا  ــك وهن ــرا لذل ــة، تألمــت أم حليمــه كثي الحركي
عزمــت فــي داخلهــا علــي ان توفــر  إلبنتهــا 
الدعــم الكامــل والرعايــة الصحيــة و التدريــب 
ــعادة ،  ــاءل و س ــاة بتف ــى الحي ــة ال ــر حليم لتنظ
قناعــة األم ورضاهــا بقضــاء اهلل كان أســاس 
ــي  ــة الت ــف الصعب ــات والمواق ــم للعقب تخطيه

صادفتهــم فــي الحيــاة العامــة ،

حليمة محمد أحمد البادي

احتياجــات  تحقيــق  علــى  حليمــه  أم  حرصــت 
ــا  ــث الحقته ــب حي ــم والتدري ــي التعلي ــا ف ابنته
فــي  اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  بمدينــة 
الفتــرة الصباحيــة ولــم تهمــل الفتــرة المســائية 
للمعاقيــن  بنــادي خورفــكان  الحقتهــا  حيــث 
مــن  النجــاح  مســتويات  أعلــى  لتحقــق   ،
والمشــاركة  نفســها  علــى  اعتمادهــا  خــال 

ثابتــه  بخطــوات  المجتمعيــة 
حليمــه تحــدت اعاقتهــا حيــث اســتطاعت ان 
تشــارك فــي مســابقات لحفــظ القــرآن الكريــم 
وكمــا اكتســبت مهــارة يدويــة وبراعــة اهلتهــا 
ــى  ــا ملتق ــارض منه ــدة مع ــي ع ــاركة ف للمش
الــذي   2016 األول  اإلعاقــة  ذوي  دعــم 
خورفــكان  فــرع  الشــارقة  جامعــة  نظمتــه 
ــه  ــذي نظم ــرض ال ــي المع ــاركت ف ــا ش وكم
هامــش  علــى  للمعاقيــن  خورفــكان  نــادي 
ــب  ــل وتدري ــس لتأهي ــي الخام ــى العلم الملتق

القاســمية   الجامعــة  ذوي اإلعاقــة فــي 

مبدعو التحدي
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يو دي جانيرو ر
إنجــاز  مــن  اإلراده  فرســان  حققــه  مــا  بعــد 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  أعــرب  عالمــي 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
ــغ  ــن بال ــارقة، ع ــم الش ــى حاك ــس األعل المجل
ــزازه بمــا حققــه  ــق فخــره واعت ســعادته وعمي
أبطالنــا مــن إنجــاز غيــر مســبوق فــي أحــد أهــم 
المحافــل الرياضيــة العالميــة.. ورفعهــم الســم 
دولــة اإلمــارات وعلمهــا عاليــًا خفاقــًا فــي 

الســماء.
هــذا  لكــم  أبــارك   « قائــا  ســموه  وعلــق   
اإلنجــاز، وتمنينــا لــو كّنــا معكــم، نشــارككم 
الفرحــة، وعملكــم الــذي قمتــم بــه تســتحقون 

إنجــازًا  ويفــوق مجــرد كونــه  عليــه،  الشــكر 
حزتــم مــن خالــه القائــد الذهبيــة وغيرهــا، 
بــل هــو عمــل اجتماعــي يرتقــي بالمجتمــع 

ويســاهم فــي تنميتــه.
حيــث تعملــون مــن حيــث ال تعلمــون علــى زرع 
ــن  ــن المعاقي ــم م ــوس قرنائك ــي نف ــة ف الثق
ودفعهــم إلظهــار مواهبهــم واالنصهــار فــي 
المجتمــع مــع مختلــف فئاتــه، ونحــن فــي 
ــات  ــذ البداي ــرص ومن ــا كل الح ــارقة حرصن الش
الخدمــات  كافــة  توفيــر  علــى  األولــى 
ــا  ــم ألبنائن ــواع الدع ــف أن ــهيات ومختل والتس
التامــة  لثقتنــا  بأيديهــم  واألخــذ  المعاقيــن 

والصادقــة بمــا يملكــون مــن قــدرات.

مكرمة صاحب الســمو لنادي خورفكان 
للمعاقين

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 
حاكــم الشــارقة، بســرعة إنجــاز مشــروع المقــر 
الجديــد لمبنــى نــادي خورفــكان للمعاقيــن، 
والمقــرر إنشــاؤه فــي منطقــة الجراديــة، كمــا 
وجــه ســموه باإلســراع فــي بنــاء مقــر النــادي 
علــى  العالميــة،  المواصفــات  أحــدث  وفــق 
ــر  ــا للمعايي ــزات وفق ــة التجهي ــن كاف أن يتضم
الدوليــة ، لتمكيــن النــادي الجديــد مــن القيــام 
بــدوره علــى أكمــل وجــه، وخدمــة شــريحة 

ــاء الوطــن.  مهمــة مــن أبن

نصير الماقين

منوعات وأخبار
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جــاء ذلــك ، فــي كلمــة لســموه خــال اســتقباله  

بحضــور ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 

القاســمي ، ولــي العهــد نائــب حاكــم الشــارقة ، 

ألعضــاء المنتخــب الوطنــي لرياضــة المعاقيــن وعــدد 

مــن القيــادات الرياضيــة فــي الدولــة، وذلــك بمكتــب 

ســمو الحاكــم .

ــغ  ــن بال ــارقة ع ــم الش ــمو حاك ــب الس ــرب صاح وأع

ســعادته وعميــق فخــره واعتــزازه بمــا حققــه أبطالنــا 

ــل  ــم المحاف ــد أه ــي أح ــبوق ف ــر مس ــاز غي ــن إنج م

الرياضيــة العالميــة، ورفعهــم الســم الدولــة وعلمهــا 

ــًا فــي الســماء . ــًا خفاق عالي

ــا لــو  ــارك لكــم هــذا اإلنجــاز وتمنين وقــال ســموه : أب

كّنــا معكــم نشــارككم الفرحــة، وعملكــم الــذي 

ــرد  ــوق مج ــه ويف ــكر علي ــتحقون الش ــه تس ــم ب قمت

كونــه إنجــازًا حزتــم مــن خالــه القائــد الذهبيــة 

وغيرهــا، بــل هــو عمــل اجتماعــي يرتقــي بالمجتمــع 

ــث ال  ــن حي ــون م ــث تعمل ــه، حي ــي تنميت ــهم ف ويس

تعلمــون علــى زرع الثقــة فــي نفــوس قرنائكــم مــن 

ــار  ــم واالنصه ــار مواهبه ــم إلظه ــن ودفعه المعاقي

فــي المجتمــع مــع مختلــف فئاتــه، ونحــن فــي 

ــى  ــات األول ــذ البداي ــرص من ــا كل الح ــارقة حرصن الش

ــف  ــهيات ومختل ــات والتس ــر كل الخدم ــى توفي عل

أنــواع الدعــم ألبنائنــا المعاقيــن، واألخــذ بأيديهــم 

لثقتنــا التامــة والصادقــة بمــا يملكــون مــن قــدرات .

إلــى  المختلفــة  اإلعــام  وســائل  ســموه  ودعــا 

ضــرورة االلتفــات إلــى رياضــة المعاقيــن بشــكل أكبــر 

ــه فــي الوقــت الراهــن، كمــا دعــا  مــن المعمــول ب

ــات  ــى المدرج ــود عل ــى الوج ــة إل ــر الرياضي الجماهي

مختلــف  فــي  األبطــال  هــؤالء  أزر  مــن  للشــد 

. المنافســات 

واختتــم ســموه حديثــه بالثنــاء علــى جهــود كل 

ــة  ــاد وأندي ــي اتح ــن ف ــن والعاملي ــن واإلداريي الاعبي

رياضــة المعاقيــن داخــل الدولــة .

مــن جهتــه ، أكــد نائــب رئيــس اتحــاد رياضــة المعاقيــن 

رئيــس اللجنــة البارالمبيــة اإلماراتيــة ورئيــس نــادي 

أن   ، خــادم  بــن  ســلطان  طــارق  للمعاقيــن  الثقــة 

االســتقبال األبــوي لـــ »نصيــر المعاقيــن« ومؤســس 

رياضــة المعاقيــن بالدولــة صاحــب الســمو الشــيخ 

عضــو   ، القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 

يعكــس   ، الشــارقة  حاكــم  األعلــى  المجلــس 

ــن  ــان اإلرادة م ــاه فرس ــذي يلق ــر ال ــام الكبي االهتم

قيادتنــا الرشــيدة ، وعلــى رأســها صاحــب الســمو 

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ، رئيــس الدولــة ، 

األعلــى  المجلــس  أعضــاء  وإخوانــه  اهلل،  حفظــه 

حــكام اإلمــارات وشــعب اإلمــارات الوفــي ، مــا 

دفعهــم لبــذل كل الجهــود لتحقيــق هــذا اإلنجــاز ورد 

الجميــل للوطــن وقيادتــه الحكيمــة .

حضــر اللقــاء الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي ، 

رئيــس مجلــس الشــارقة الرياضــي ، والشــيخ ســالم بــن 

عبدالرحمــن القاســمي ، رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم، 

وعبدالمحســن فهــد الدوســري األمين العام المســاعد 

للشــؤون الرياضيــة فــي الهيئة العامــة لرعاية الشــباب 

والرياضــة ، وخالــد عيســى المدفــع األميــن العــام 

ــة  ــباب والرياض ــة الش ــة لرعاي ــة العام ــاعد بالهيئ المس

، وعبدالعزيــز النومــان أميــن عــام مجلــس الشــارقة 

ــي  ــة وممثل ــادات الرياضي ــن القي ــدد م ــي ، وع الرياض

ــن ووســائل اإلعــام المختلفــة  ــة المعاقي أندي

خالل استقباله أصحاب اإلنجاز في دورة األلعاب البارالمبية

حاكم الشارقة يكافئ أبطال منتخب 
المعاقين بـ 10 ماليين درهم

ــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم  ــور ســلطان ب وجــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكت

ــرًا  ــن تقدي ــن درهــم كمكافــأة ألبطــال المنتخــب الوطنــي لرياضــة المعاقي ــم 10 مايي الشــارقة ، بتقدي

ــة التــي  ــزة وإنجازاتهــم خــال مشــاركتهم فــي منافســات دورة األلعــاب البارالمبي لمشــاركتهم المتمي

ــة . ــرو البرازيلي ــة ريــو دي جاني اســتضافتها مدين
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رئيــس وأعضــاء  لقائــه  وأكــد ســموه، خــال 
وفريــق بعثــة المنتخــب فــي قصــر ســموه فــي 
زعبيــل ، بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
أن  دبــي،  عهــد  ولــي  آل مكتــوم  راشــد  بــن 
اإلرادة تقهــر المســتحيل وأن ال نجــاح دون إرادة 
ــر  ــق النص ــاح وتحقي ــى النج ــرار عل ــة وإص وعزيم

ــدان. ــي المي ف
محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أثنــى  كمــا 
الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
ــي، رعــاه اهلل،  ــوزراء حاكــم دب ــس ال ــس مجل رئي
جهــود  علــى  اإلرادة  ألبطــال  تهنئتــه  خــال 
ــن  ــن والمدربي ــة المعاقي ــارات لرياض ــاد اإلم اتح

تدريــب  فــي  ســاهم  مــن  وكل  واإلدارييــن 
دولــة  رايــة  رفــع  الــذي  المنتخــب،  وإعــداد 
اإلمــارات فــي دورة 2016 لأللعــاب البارالمبيــة 

فــي البرازيــل .
وضــع  المنتخــب  تفــوق  أن  ســموه  معتبــرًا 
ــة  ــدول العالمي ــة ال ــى الئح ــارات عل ــة اإلم دول
يعكــس  إنمــا  الصعبــة  الرياضــة  هــذه  فــي 
الــروح الرياضيــة العاليــة لــدى أعضــاء الفريــق، 
الــذي يضــم حــاالت مختلفــة مــن اإلعاقــة مــن 

. الجنســين شــباب وفتيــات 
ــات  ــى الميدالي ــن عل ــموه، الحاصلي ــب س وخاط
ــًا ومبــاركًا لهــم ولاتحــاد وألســرهم التــي  مهنئ
ــم روح اإلرادة  ــزرع فيه ــم وت ــجعهم وتدعمه تش
والتصميــم حتــى وصلــوا إلــى هــذه المراكــز 
الدوليــة  الفــرق  ترتيــب  فــي  جــدًا  المتقدمــة 

ــي . ــدث العالم ــذا الح ــي ه ــاركة ف المش
ــق  ــة للفري ــآت مالي ــرف مكاف ــموه بص ــر س وأم
ــباب  ــؤالء الش ــموه له ــن س ــجيعًا م ــزًا وتش تحفي
للوصــول إلــى المراكــز األولــى في المنافســات 

ــة . ــة المقبل ــة والدولي اإلقليمي
وقــال ســموه : نحــن فــي دولــة اإلمــارات قيــادة 
ــوة  ــة ق ــخ ثقاف ــن ونرس ــعبًا نؤم ــة وش وحكوم
اإلرادة والتصميــم وصنــع المســتحيل، وال نؤمــن 
علــى  القــوي  يفرضهــا  التــي  القــوة  بــإرادة 

ــف . الضعي
ــت محمــد العــور  ــي نجــاء بن حضــر اللقــاء معال
بــن فاضــل  المجتمــع، ومحمــد  تنميــة  وزيــرة 
لرياضــة  اإلمــارات  اتحــاد  رئيــس  الهاملــي 
ــادي  ــس ن ــي جمعــة بالرقــاد رئي ــن، وثان المعاقي
دبــي للمعاقيــن وأعضــاء مجلــس إدارة اتحــاد 

. المعاقيــن  لرياضــة  اإلمــارات 

ياضة المعاقين أبطال دورة األلعاب البارالمبية 2016  استقبل منتخب اإلمارات لر

محمد بن راشد: اإلرادة تقهر 
المستحيل وال نجاح دون عزيمة وإصرار

أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
ــة  ــب الدول ــه منتخ ــذي حقق ــي ال ــي العالم ــاز الرياض ــاه اهلل، باإلنج ــي، رع ــم دب ــوزراء حاك ال
ــة  ــة وفضي ــات ذهبي ــه علــى ســبع ميدالي ــًا بحصول ــن والــذي حقــق فــوزًا ثمين لرياضــة المعاقي
وبرونزيــة، وذلــك خــال مشــاركته فــي منافســات دورة األلعــاب البارالمبيــة 2016 التــي جــرت 

ــرو البرازيليــة. فــي ريــو دي جاني
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 وأعــرب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان عــن فخــره واعتــزازه بمــا قدمــه 
أحــد  فــي  غيــر مســبوق  إنجــاز  مــن  أبطالنــا 
.. مشــيرا  العالميــة  الرياضيــة  المحافــل  أهــم 
ســموه إلــى أن أعضــاء الفريــق أثبتــوا جدارتهــم 

محمد بن زايد يستقبل المنتخب 
ياضة المعاقين الوطني لر

ــل  ــق األفض ــى تحقي ــم عل ــم وإصراره وتفوقه
لوطنهــم وألنفســهم .

  وقــال ســموه » ســعيد جــدا بتجــدد اللقــاء 
بفرســان اإلرادة وهــم يحققــون كمــا عدناهــم 
ــة وطنهــم  ــج المشــرفة ورفعــوا راي دومــا النتائ

ــة ».  ــات العالمي ــي المنافس ــة ف عالي

بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وأكــد 
زايــد آل نهيــان » أن دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ــــ حفظــه اهلل 
ــــ تولــي الرياضــة بأنواعهــا وأشــكالها كافــة 
ــم  ــم و تكري ــى دع ــرص عل ــة وتح ــة وعناي أهمي
مــن يحقــق إنجــازات مشــرفة ترفــع رايــة الوطــن 
ــة  ــة خاص ــل الدولي ــي المحاف ــة ف ــة خفاق عالي
النتائــج  يحققــوا  لــم  والذيــن  اإلعاقــة  ذوي 
ــرة أن  ــي كل م ــون ف ــل يثبت ــط ب ــرفة فق المش
ــى  ــاق إل ــام االنط ــا أم ــف حائ ــة ال تق اإلعاق

األمــام والتفــوق واإلنجــاز«.
الوطنيــة والعزيمــة  الــروح  أن  وقــال ســموه 
ــع  ــت أنهــا تصن ــا أثبت ــا وبناتن ــة وإرادة أبنائن القوي

النجــاح والتميــز والتفــوق .

بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وقــدم 
ــال  ــاء األبط ــات وآب ــة ألمه ــان التحي ــد آل نهي زاي
الــذي وقفــوا إلــى جانــب أبنائهــم بتشــجيعهم 
الاعبيــن  إرادة  أســهم مــع  الــذي  ودعمهــم 
التــي  االنتصــارات  تحقيــق  فــي  والاعبــات 
ــموه  ــيرا س ــى مش ــز األول ــل المراك ــم لني أهلته
الــى » أهميــة االســتمرار فــي هــذا العطــاء 
بجــد  والعمــل  الجهــود  مــن  مزيــد  وبــذل 
كمــا عهدنــاه منهــم لمواصلــة هــذا الطريــق 

المشــرف«. 
وأشــاد ســموه بجهــود الجميــع مــن إدارييــن 
وفنييــن ومدربيــن بتوفيــر عوامــل النجــاح كافــة 
ســموه  مطالبــًا   .. المشــرف  المنتخــب  لهــذا 

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
ــذي  ــن ال ــة المعاقي ــي لرياض ــب الوطن ــر المنتخ ــر البح ــي قص ــلحة ف ــوات المس ــى للق األعل
حقــق ســبع ميداليــات » ذهبيــة و فضيــة و برونزيــة » خــال مشــاركته فــي منافســات دورة 

ــة. ــرو البرازيلي ــو دي جاني ــة ري ــي اســتضافتها مدين ــة الت األلعــاب البارالمبي
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إياهــم مضاعفــة العمــل والجهــود وتحقيــق 
ــن  ــا الوط ــر به ــي يفخ ــازات الت ــن اإلنج ــد م مزي

وأبنــاؤه .

الهاملي: اســتقبال سموه أكبر حافز 
لفرسان اإلرادة

أكــد محمــد محمــد فاضــل الهاملــي، رئيــس 
اســتقبال  أن  المعاقيــن،  اتحــاد  إدارة  مجلــس 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
ــا  الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، لبعثــة منتخبن
الوطنــي للمعاقيــن أمــس، تثمينــًا إلنجــازه فــي 
2016 التــي  دورة األلعــاب شــبه األولمبيــة 
أقيمــت أخيــرًا فــي ريــو جانيــرو بالبرازيــل، ليــس 
ــر  ــد أكب ــث يع ــيدة، حي ــا الرش ــى قيادتن ــًا عل غريب

تكريــم لفرســان اإلرادة .

وقــال رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد المعاقيــن : 
إن كلمــات ســموه خــال االســتقبال جــاءت 
محفــزة لاعبيــن ولجميــع أعضــاء البعثــة، حيــث 
دائمــًا  الحفــاظ  علــى  الجميــع  ســموه  حــث 
علــى القمــة والمركــز األول، كمــا أثنــى علــى 
مشــاركة المــرأة اإلماراتيــة وإنجازاتهــا التــي 
اتحــاد  جهــود  مثمنــًا  »ريــو«،  فــي  تحققــت 

المعاقيــن واألنديــة .
ــمو  ــة لس ــة الكريم ــي الرعاي ــن الهامل ــا ثم كم
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ولــي عهــد دبــي رئيــس مجلــس دبــي الرياضــي 
الرمايــة، موضحــًا أن اإلنجــاز الكبيــر  لمنتخــب 
ــة  ــدورة البارالمبي ــا فــي ال الــذي حققــه منتخبن
األخيــرة مــا كان ليتحقــق لــوال دعــم قيادتنــا 
الرشــيدة لفرســان اإلرادة مشــيرًا إلــى أن قطــاع 
ــة،  ــس صحيح ــى أس ــه عل ــم تأسيس ــن ت المعاقي

ممــا كان لــه المــردود اإليجابــي علــى نتائــج 
والدوليــة،  القاريــة  منتخبنــا خــال مشــاركاته 
ليجســد علــى أرض الواقــع أن اإلرادة موجــودة 
ــول  ــم للوص ــا أهله ــودون، مم ــان موج والفرس
ــتحقاق  ــدارة واس ــن ج ــج ع ــات التتوي ــى منص إل

ــًا  ــًا خفاق ــة عالي ــم الدول بعــد أن رفعــوا عل
وكانــوا علــى قــدر التحــدي فــي تحقيــق إنجــاز 
موجهــًا  بالدولــة،  المعاقيــن  لرياضــة  جديــد 
الشــكر إلــى األنديــة الشــريك األصيــل التحــاد 
ــم  ــن ودعمه ــا للمعاقي ــاة منتخبن ــن، رع المعاقي

. اإلرادة  لفرســان 
الذيــن  الاعبيــن  عــدد  زيــادة  إن   : وأضــاف 
 2016 شــاركوا فــي نســخة ريــودي جانيــرو 
مــن  االتحــاد  خطــة  ضمــن  تأتــي   18 إلــى 
أجــل إتاحــة الفرصــة لبعــض الوجــوه الشــابة 
ــرات  ــن الخب ــتفادة م ــا واالس ــم صقله ــى يت حت

األولمبيــة،  الــدورات  هــذه  لمثــل  الميدانيــة 
فــي  للمشــاركة  مثاليــة  بصــورة  إلعدادهــا 
ــو  ــة طوكي ــة لأللعــاب البارالمبي النســخة المقبل
2020. كاشــفًا أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد 
أجــل  مــن  للرمايــة  نســائي  فريــق  تكويــن 

. العالمــي  الحــدث  هــذا  فــي  المشــاركة 
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وتــرك اإلنجــاز الجديــد لإلمــارات فــي الحــدث 
ــر ردود فعــل مشــيدة  الرياضــي اإلنســاني الكبي
ــة  باســتضافة الحــدث الــذي يأتــي بفضــل الرعاي
ذوي  رياضــة  بهــا  تحظــى  التــي  الكريمــة 
اإلعاقــة مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ خليفة 
ــه اهلل،  ــة، حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
ــات  ــم كافــة اإلمكاني وتوجيهــات ســموه بتقدي

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشيدان باإلنجاز الرياضي اإلنساني

ــة  ــة مرموق ــوأت مكان ــى تب ــة حت ــذه الرياض له
ــي . ــتوى العالم ــى المس عل

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــر«:  ــي »تويت ــخصي ف ــابه الش ــر حس ــوم عب مكت
األلعــاب  دورة  بتنظيــم  الدولــة  فــوز  »نبــارك 
فــي  الخــاص  لألولمبيــاد  الصيفيــة  العالميــة 
ــون  ــب وملي ــي منتس ــون رياض 2019، 407 ملي

دعــم  الخــاص،  األولمبيــاد  بمنظمــة  متطــوع 
ــاد الخــاص  ــد لهــذا األولمبي ــن زاي أخــي محمــد ب
ولماييــن الرياضييــن المنتســبين لــه يعبــر عــن 
شــخصيته اإلنســانية العالميــة الداعمــة لــروح 

التحــدي الرياضــي«.
للــدورة  أبوظبــي  »اســتضافة  وتابــع ســموه: 
العالميــة األكبــر ألصحــاب اإلعاقــة الذهنيــة مــن 
170 دولــة هــو مصــدر إلهــام وفخــر ألول دورة 
ــة تقــام فــي منطقــة الشــرق األوســط ،  أولمبي
ــارك  ــذي يش ــي ال ــدث العالم ــذا الح ــف ه ويصن
ــون  ــة يمثل ــب والعب ــن 7 آالف الع ــر م ــه أكث في
أكثــر مــن 180 دولــة يتنافســون فــي 23 لعبــة 

ــم«. ــة فــي العال ــرز األحــداث الرياضي كأحــد أب
ــد  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــال صاح وق
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
األعلــى للقــوات المســلحة فــي تغريــدة عبــر 
ــئ  ــر«: »أهن ــى »تويت ــموه عل ــار س ــاب أخب حس
اإلمــارات  لشــعب  وأبــارك  الدولــة  رئيــس 
والرياضييــن علــى اســتضافة الدولــة األلعــاب 
ــي  ــاص الدول ــاد الخ ــة لألولمبي ــة الصيفي العالمي
ثقــة  يعكــس  باالســتضافة  الفــوز   ،2019
العالــم بإمكانيــات اإلمــارات وشــبابها وصورتهــا 
اإلنســانية المشــرفة التــي تترســخ علــى قواعــد 

صلبــة فــي مجتمــع اإلمــارات«.
وتابع ســموه: نرحب بالرياضييــن األبطال على أرض 
ــاد علــى جهودهــا  ــة ونهنــئ إدارة األولمبي الدول
ــاون  ــامح والتع ــم التس ــز قي ــي تعزي ــة ف المتواصل
ــذوي  ــكري ل ــن ش ــر ع ــة، وأعب ــال الرياض ــن خ م
االحتياجــات الخاصــة علــى عطائهــم وتفانيهــم 
وإخاصهــم فــي تحقيــق اإلنجــازات، وســجلهم 

ــة«. ــتضافة البطول ــا باس ــزز فوزن ــرف ع المش

فوز عاصمة اإلمارات أبوظبي بتنظيم 
األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 2019

بــارك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، بفــوز عاصمــة اإلمــارات أبوظبــي بتنظيــم األلعــاب العالميــة 
لألولمبيــاد الخــاص 2019، كأول مدينــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تنــال 

هــذا الشــرف .

منوعات وأخبار
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بملــف  أبوظبــي  فــوز  مراحــل  مــرت  وقــد 
االســتضافة بكثيــر مــن المحطــات، حيــث كانــت 
لجنــة مــن مجلــس األولمبيــاد الخــاص الدولــي 
بالرياضــة  مهتمــة  بــارزة  شــخصيات  ضمــت 
زارت  والجوانــب المجتمعيــة والثقافيــة، قــد 
العاصمــة اإلماراتيــة ســابقًا واطلعــت علــى 
المقدمــة  والمرافــق  والمنشــآت  المرافــق 
البشــرية  الكــوادر  وكذلــك  اإلعاقــة  لــذوي 
وأبــدى  الفعاليــات  بتنظيــم  ســتقوم  التــي 
والمنشــآت  المرافــق  بهــذه  إعجابــه  الوفــد 

اإلعاقــة. لــذوي  المخصصــة 

ــي  ــتوى الوع ــه بمس ــد إعجاب ــدى الوف ــا أب كم
اإلعاقــة  لــذوي  اإليجابيــة  والنظــرة  العــام 
مــن خــال خطــط إدماجهــم فــي المجتمــع 
فــي  حقوقهــم  كافــة  علــى  وحصولهــم 
المجــاالت كافــة ممــا يعــزز مــن نجــاح اســتضافة 
ــة. ــة المرتقب ــرة العالمي ــذه التظاه ــي له أبوظب
ــة  ــادة الحكيم ــم القي ــر بدع ــد الزائ ــاد الوف وأش
ــذي  ــر ال ــام الكبي ــة واالهتم ــة ذوي اإلعاق لفئ
كان  ممــا  الفئــة  هــذه  بــه  تحظــى  ظلــت 
لــه المــردود اإليجابــي فــي النقلــة النوعيــة 
واإلنجــازات التــي حققتهــا هــذه الفئــة بالدولــة

اإلماراتــي  العمــل  بفريــق  الوفــد  أشــاد  كمــا 
المســؤول عــن عــرض ملــف اســتضافة أبوظبــي 
ــة  ــم نخب ــذي ض ــة وال ــة الصيفي ــاب العالمي لأللع
مــن الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة مــن القطاعــات 
ــة  ــات الصحي ــياحة والخدم ــاع الس ــة وقط الرياضي
وممثلــي  والمواصــات  التحتيــة  والبنيــة 

األولمبيــاد الخــاص اإلماراتــي.
بالمســتوى  الدولــي  التقييــم  فريــق  وأشــاد 
وبنســبة  العمــل  لفريــق  العالــي  االحترافــي 
الفريــق عــن فئــة ذوي  أفــراد  لــدى  الوعــي 

اإلعاقــة.
اســتضافة  فــي  الكبيــر  اإلنجــاز  هــذا  ويعــد 
ثمــرة جهــد ســنوات مــن  العالميــة  األلعــاب 
العمــل الــدؤوب والتخطيــط مــن أجــل اســتضافة 

أبوظبــي لهــذا الحــدث ، وخصوصــًا أنــه يمثــل 
أبعــادًا إنســانية واجتماعيــة وثقافيــة تتواصــل 
ــرات وتوفــر  ــه الخب ــادل خال ــه الشــعوب وتتب في
ــل  ــن أج ــة م ــذوي اإلعاق ــة ل ــة المثالي ــه البيئ في
ــاواة  ــق المس ــع وتحقي ــي المجتم ــم ف اندماجه

فــي الحقــوق والواجبــات.
وتعــد اســتضافة العاصمــة تعزيــزًا لدورهــا الرائــد 
عبــر  والتعــاون  التســامح  قيــم  تعميــق  فــي 
التــي  التقاريــر  أشــارت  حيــث  الرياضــة،  بوابــة 
ــذي خصــص  تمــت مناقشــتها فــي االجتمــاع ال
لإلعــان عــن الدولــة الفائــزة باســتضافة األلعــاب 
العالميــة الصيفيــة إلــى العديــد مــن المؤشــرات 
التــي مــن شــأنها تقويــة وتعزيــز مبادئ التســامح 

ــة. ــال الرياض ــن خ ــاون م والتع
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 18 مــن  اإلرادة«  »فرســان  منتخبنــا  وتكــون 
القايــد،  محمــد  مــن   : هــم   ، والعبــة  العبــًا 
الظاهــري،  وعبــداهلل حســن حيايــي، وراشــد 
وســارة  البريكــي،  وزينــب  الكتبــي،  ونــورة 
ومريــم  الرشــيدي،  وســهام  الســناني، 
المطروشــي، وحســن الحوســني، وعبدالعزيــز 
الشــكيلي، وســعيد جمعــة »ألعــاب القــوى«. 
ــيف  ــداهلل س ــي، وعب ــلطان العريان ــداهلل س وعب
العريانــي، وعبيــد الدهمانــي، وســيف النعيمــي 

»الرمايــة«. ومحمــد خميــس وأحمــد خميــس 
القــوة«. »رفعــات  النقبــي  وهيفــاء  نــوري 

ياضة المعاقين  7  إنجازات حققتها ر
يل يو دي جانيرو في البراز في مدينة ر

تعتبــر الحصيلــة التــي خــرج بهــا منتخــب اإلمــارات 
لرياضــة المعاقيــن مــن دورة األلعــاب البارالمبيــة 
بمدينــة  ريــو دي جانيــرو البرازيليــة  هــي األكبــر 
اإلرادة«  »فرســان  مشــاركات  تاريــخ  فــي 

فــي حصــد ســبع  نجحــوا  أن  بعــد  األولمبيــة 
ميداليــات ملونــة »ذهبيتيــن، وأربــع فضيــات، 
عــن  األولــى  الذهبيــة  جــاءت   ، وبرونزيــة« 
ــذي  ــي ال ــا األولمب ــس بطلن ــد خمي ــق محم طري
ــو جرامــا  ــق بالمركــز األول فــي وزن 88 كيل حل
ــد  ــال محمــد القاي ــة رفعــات القــوة، فيمــا ن للعب
الذهبيــة الثانيــة بعــد منافســة قويــة فــي ســباق 
ــر علــى الكراســي المتحركــة ،  ليهــدي  800 مت

»أم األلعــاب« ذهبيتهــا األولــى األولمبيــة.
ونجــح عبــد اهلل ســلطان العريانــي فــي تحقيــق 
ثــاث فضيــات فــي »ريــو« فــي لعبــة الرمايــة، 
فيمــا أحــرزت نــورة الكتبــي فضيــة دفــع الجلــة، 
وجــاءت البرونزيــة مــن نصيــب ســارة الســناني .

محمد خميس يهدي اإلمارات الذهبية 
األولى

خميــس،  محمــد  األولمبــي  البطــل  أهــدى   
اإلمــارات أول ميداليــة ذهبيــة فــي األلعــاب 
البارالمبيــة  والتــي أقيمــت فــي مدينــة ريــو دي 

جانيــرو البرازيليــة.
فــي  األول  المركــز  خميــس  محمــد  وحقــق 
منافســات رفــع األثقــال فــي وزن 88 كغــم، 
ــم،  ــغ 220 كغ ــع وزن بل ــن رف ــن م ــد أن تمك بع
متفوقــًا علــى البرازيلــي ايفانيــو داســيلفا الــذي 
ــه  ــم نفس ــو الرق ــم، وه ــغ 210 كغ ــع وزن بل رف
البرونزيــة  الميداليــة  صاحــب  حققــه  الــذي 

ســودنومبيلغي. المونغولــي 
البطــل  تاريــخ  فــي  الثالثــة  الميداليــة  وهــي 
ســبق  الــذي  خميــس،  محمــد  األســطوري 
تاريــخ  فــي  ذهبيــة  ميداليــة  أول  تحقيــق  لــه 
البارالمبيــة فــي  المشــاركات  اإلمــارات فــي 

 يمثلون منتخب اإلمارات 
ً
18 العبا

للمعاقين في دورة األلعاب البارالمبية  
يو دي جانيرو البرازيلية بمدينة ر

 حمــل  محمــد القايــد، بطلنــا األولمبــي ، علــم اإلمــارات فــي حفــل افتتــاح األلعــاب البارالمبيــة 
باســتاد ماراكانــا بمدينــة ريــو دي جانيــرو البرازيليــة ، حيــث شــارك أكثــر مــن 4000 العــب والعبة 

مــن 160 دولــة، للوصــول إلــى منصــات تتويــج هــذا الحــدث األولمبــي المهــم.

منوعات وأخبار
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أثينــا 2004، كمــا حقــق الميداليــة الفضيــة فــي 
بكيــن 2008، بينمــا حرمتــه اإلصابــة مــن التألــق 
فــي لنــدن 2012، قبــل أن يحقــق الذهبيــة فــي 

.2016 ريــو 
بفرحــة  الذهبــي  اإلنجــاز  البعثــة  ووصفــت 
وطــن، مشــيرة إلــى أن رياضــة ذوي اإلعاقــة 
فــي الدولــة تســير بخطــوات ثابتــة إلــى األمــام، 
ــيدة،  ــادة الرش ــام القي ــار اهتم ــد ثم ــت تحص وظل
مــا كان لــه المــردود اإليجابــي علــى منتخبنــا 
الوطنــي خــال مشــاركاته فــي الــدورات شــبه 

األولمبيــة.

قهر الصعاب
عّبــر مــدرب محمــد خميــس تيتــو قاســم عــن 
ســعادته بحصــول الاعــب علــى أول ميداليــة 
ذهبيــة لإلمــارات فــي ريــو، مشــيرًا إلــى أنــه قهــر 
الصعــاب، وحقــق المــراد بالوصــول إلــى منصــة 
التتويــج بعــد أن حّلــق بالمركــز األول عــن جــدارة 

ــتحقاق. واس
أن »اإلصــرار هــو كلمــة ســر وصــول  وأردف 
محمــد خميــس إلــى هــذا اإلنجــاز األولمبــي 
علــى الرغــم مــن اإلصابــة التــي ظــل يعانيهــا 
بعــد دورة لنــدن 2012«، كاشــفًا عــن مشــاركة 
خميــس فــي بطولــة العالــم التــي ستســتضيفها 

المكســيك الســنة المقبلــة.

بطلنا األولمبي محمد القايد يهدي 
ياضة اإلماراتية ذهبية أم األلعاب في  الر

يو ر
أهــدى بطلنــا األولمبــي محمــد القايــد الرياضــة 
اإلماراتيــة الذهبيــة الثانيــة فــي ريــو دي جانيــرو، 
ــق بالمركــز األول فــي نهائــي ســباق  حينمــا حّل
الكراســي  علــى  القــوى  أللعــاب  متــر   800

ــة . المتحرك
ونجــح القايــد فــي صيــد أكثــر مــن عصفــور بحجــر 
ــه  ــى ل ــة األول ــه الذهبي واحــد، إذ حقــق ميداليت
علــى الصعيــد األولمبــي معــززًا فضيــة وبرونزيــة 
األلعــاب،  أم  فــي  جدارتــه  ومؤكــدًا  لنــدن، 
ــة  ــى عقب ــدًا ويتخط ــًا جدي ــًا أولمبي ــجل رقم ليس
التونســي وليــد كتيلــة بعــد أربــع ســنوات فــي 

ــة. ــه الندي ــر كان عنوان ــباق مثي س
وأكــد القايــد أن اإلصــرار والعزيمــة همــا كلمتــا 
ســر ذهبيتــه فــي ريــو، خصوصــًا أن الســباق امتــاز 

بالقــوة.
صاحــب  توجيهــات  األولمبــي  بطلنــا  واعتبــر 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي 
الشــارقة للمعاقيــن نبراســًا لــكل فرســان اإلرادة 

ــد مــن النجاحــات ورفــع  ــق المزي مــن أجــل تحقي
علــم الدولــة عاليــًا خفاقــًا فــي المحافــل الدولية.

ــا  ــة، م ــق الرياض ــة وتعش ــرتي رياضي ــاف أس وأض
الماضيــة،  الفتــرة  فــي  مهمتــي  مــن  ســهل 
والرياضــة تجــري مجــرى الــدم فــي عروقــي، 
ــة  ــرة المقبل ــال الفت ــيء خ ــأي ش ــل ب ــن أبخ ول
ــي. ــي اإلمارات ــارع الرياض ــعاد الش ــل إس ــن أج م

ياني يهدي اإلمارات فضية  عبد هللا العر
يو« الرماية في » ر

ســلطان  عبــداهلل  األولمبــي  بطلنــا  أهــدى 
العريانــي  اإلمــارات ميداليــة فضيــة لمســابقات 
اســتضافتها  التــي  البارالمبيــة  األلعــاب  دورة 
مدينــة ريــو دي جانيــرو البرازيليــة حينمــا نجــح 
فــي  الثانــي  المركــز  علــى  الحصــول  فــي 
واقــف  هوائــي  أمتــار   10 مســابقة  نهائــي 
بعــد منافســة ســاخنة ضمــت ســتة أبطــال مــن 
ــي  ــي العريان ــل اإلمارات ــم البط ــن ضمنه ــيا م آس
ــة  ــن إضاف ــن الصي ــان م ــا واثن ــن كوري ــة م وثاث

الرقم الشخصي التصنيفالمسابقةالاعب
الترتيب المكانالبطولةالمسجل

الدولي

عبد اهلل حسن حيايي
الجلة

F34
8ريو ديجانيرو البرازيلأولمبياد ريو 10.012016

7ريو ديجانيرو البرازيلأولمبياد ريو 25.732016الرمح

7ريو ديجانيرو البرازيلأولمبياد ريو F4630.102016الرمحمريم خميس المطروشي

8ريو ديجانيرو البرازيلأولمبياد ريو 86kg1102016أثقالهيفاء راشد النقبي
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ــت  ــث كان ــا حي ــا وفرنس ــن صربي ــن م ــى العبي إل
الصفــراء. للقــارة  المســموعة  الكلمــة 

سارة السناني تحرز أول ميدالية نسائية 
أولمبية

حققــت ســارة الســناني العبــة منتخبنــا الوطنــي 
لــذوي اإلعاقــة ، الميداليــة البرونزيــة فــي دفــع 
الجلــة فــي فئــة »أف 33«، باأللعــاب البارالمبية 
جانيــرو  دي  ريــو  مدينــة  إســتضافتها  التــي 
البرازيليــة، محققــة إنجــازًا تاريخيــًا لفتــاة اإلمــارات 
ــارات  ــة اإلم ــة البن ــأول ميدالي ــت ب ــد أن حلق بع
فــي األلعــاب البارالمبيــة خــال مشــاركتها فــي 

هــذا الحــدث األولمبــي المهــم.
اإلنجــاز  هــذا  تســجيل  فــي  بطلتنــا  ونجحــت 
ــور، مؤكــدة أن الرياضــة  التاريخــي بمــداد مــن ن
وتســير  الصحيــح  الطريــق  علــى  النســائية 
فــي  طموحاتهــا  لتحقيــق  ثابتــة  بخطــوات 
المجــاالت كافــة، وخصوصــًا أن هــذا اإلنجــاز 

ــات اإلرادة  ــه لفارس ــى مصراعي ــاب عل ــح الب يفت
ــع  ــن أوس ــخ م ــذا التاري ــارة ه ــت س ــد أن دخل بع
أبوابــه كأول فتــاة تطــرق المجــد األولمبــي.

نــورة الكتبي تحلــق بـ»الميدالية النســائية 
الثانية« فــــي أولمبيــاد المعاقين

ــاة اإلمــارات الميداليــة  أهــدت نــورة الكتبــي فت
ــة حينمــا نجحــت   ــة فــي األلعــاب البارالمبي الثاني
فــي التحليــق بفضيــة دفــع الجلــة ســيدات فئــة 
إنجازاتهــا  اإلمــارات  ابنــة  لتواصــل   ،»32 »أف 
ــي المهــم مســجلة  فــي هــذا المحفــل األولمب
ــي  ــة ف ــة قوي ــد منافس ــدًا بع ــيويًا جدي ــًا آس رقم
هــذه المســابقة أكــدت خالهــا فتياتنــا جدارتهــن 
ــازت  ــد أن ف ــج، بع ــة التتوي ــى منص ــول إل بالوص
ــائية  ــة النس ــة للرياض ــة فضي ــأول ميدالي ــا ب بطلتن

ــة  . ــدورات البارالمبي ــخ ال ــي تاري ف
ــت  ــي افتتح ــناني الت ــارة الس ــة س ــززة برونزي مع
المــرأة اإلماراتيــة فــي »ريــو«  إنجــازات  بهــا 

ليختتــم منتخبنــا مشــواره فــي الــدورة بســبع 
ــات  ــع فضي ــان وأرب ــة »ذهبيت ــات ملون ميدالي
وبرونزيــة« كإنجــاز غيــر مســبوق لرياضــة ذوي 

ــة. ــة اإلماراتي اإلعاق
نــورة الكتبــي تحلــق بـ»الميداليــة النســائية 

الثانيــة« فــــي أولمبيــاد المعاقيــن
اإلمــارات  فتــاة  الكتبــي  نــورة  أهــدت 
الميداليــة الثانيــة فــي األلعــاب البارالمبيــة 
حينمــا نجحــت  فــي التحليــق بفضيــة دفــع 
لتواصــل   ،»32 »أف  فئــة  ســيدات  الجلــة 
ــل  ــذا المحف ــي ه ــا ف ــارات إنجازاته ــة اإلم ابن
آســيويًا  رقمــًا  مســجلة  المهــم  األولمبــي 
هــذه  فــي  قويــة  منافســة  بعــد  جديــدًا 

جدارتهــن  فتياتنــا  خالهــا  أكــدت  المســابقة 
ــازت  ــد أن ف ــج، بع ــة التتوي ــى منص ــول إل بالوص
ــائية  ــة النس ــة للرياض ــة فضي ــأول ميدالي ــا ب بطلتن

. البارالمبيــة   الــدورات  تاريــخ  فــي 
ــت  ــي افتتح ــناني الت ــارة الس ــة س ــززة برونزي مع
»ريــو«  فــي  اإلماراتيــة  المــرأة  إنجــازات  بهــا 
ليختتــم منتخبنــا مشــواره فــي الــدورة بســبع 
فضيــات  وأربــع  »ذهبيتــان  ملونــة  ميداليــات 
وبرونزيــة« كإنجــاز غيــر مســبوق لرياضــة ذوي 

اإلماراتيــة. اإلعاقــة 

تمثيل مشرف لحكامنا الدوليين
ــي  ــن ف ــا الدوليي ــي حكامن ــة ف ــت الثق تعاظم
ــا  نســخة »ريــو«، حيــث كان أحمــد حســن حكمن
الدولــي فــي رفعــات القــوة فــي »األولمبيــاد« 
ــي بعــد أن شــارك  ــى التوال للمــرة السادســة عل
 ،2000 ســيدني   ،1996 »أتانتــا  دورات  فــي 
ريــو   ،2012 لنــدن   ،2008 بكيــن   ،2004 أثينــا 
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حكامنــا  أن  يؤكــد  الــذي  األمــر   ،»2016
التــي  والحنكــة  بالخبــرة  يتمتعــون  الدولييــن 
تؤهلهــم للمشــاركة فــي مثــل هــذه األحــداث 

األولمبيــة المهمــة.
درب  بمواصلــة  وعــدوا  »األبطــال« 
المقبلــة المشــاركات  فــي  النجاحــات 

ــة  ــرو البرازيلي ــو دي جاني ــة ري ــة بمدين البارالمبي
ــا  ــن كل م ــا، مقدمي ــاس أبطالن ــب حم ــا أله م
األولمبيــة  التظاهــرة  هــذه  فــي  عندهــم 
ثمــار  اإلرادة«  »فرســان  ليقطــف  الكبيــرة 
قبــل  مــن  الكبيريــن  واالهتمــام  الدعــم 
خمــس  حصــد  فــي  الرشــيدة،  القيــادة 
ــات،  ــاث فضي ــان وث ــة، ذهبيت ــات ملون ميدالي
ليرفــرف علــم اإلمــارات عاليــًا خفاقــًا فــي 
»ريــو« حينمــا أهــدى محمــد خميــس صاحــب 
أول ميداليــة ذهبيــة للدولــة فــي الــدورات 
شــبه األولمبيــة »فرســان اإلرادة« الذهبيــة 
ــات  ــابقة رفع ــي مس ــو« ف ــي »ري ــى ف األول
ــر  ــة 800 مت ــد فــي لعب القــوة، ومحمــد القاي
ــات  ــاث فضي ــة، وث ــي المتحرك ــى الكراس عل
العريانــي فــي مســابقة  لعبــداهلل ســلطان 

الرمايــة.

قوة دفع
الســمو  تهنئــة صاحــب  أن  البعثــة  وأكــدت 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

الشــكر  توجــه  اإلرادة«  بعثــة »فرســان 
إلــى القيــادة الرشــيدة  

لــذوي  الوطنــي  منتخبنــا  بعثــة  وجهــت 
اإلعاقــة الشــكر إلــى القيــادة الرشــيدة، علــى 
االهتمــام الكبيــر الــذي حظيــت بــه البعثــة 
األلعــاب  دورة  فــي  مشــاركاتها   خــال 

ــم  ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي
دبــي، لفرســان اإلرادة علــى إنجــاز »ريــو«، 
وتحيــات ســموه وتهانيــه إلــى جميــع أعضــاء 
منتخبنــا واألبطــال محمــد خميــس والقايــد 
علــى  حصلــوا  الذيــن  العريانــي  وعبــداهلل 
ــة فــي هــذا المحفــل  ــات ملون خمــس ميدالي
األولمبــي المهــم، قــوة دفــع كبيــرة لمنتخبنــا 
مــن أجــل مواصلــة مســيرة النجــاح، وعــدم 
ظلــت  التــي  المكتســبات  فــي  التفريــط 
بالدولــة،  اإلعاقــة  ذوي  رياضــة  تحققهــا 

وهــي ثمــرة اهتمــام القيــادة الرشــيدة. 

الجهد مضاعفة 
وتعاهــد »فرســان اإلرادة« علــى مضاعفــة 
الجهــد خــال المشــاركات الخارجيــة المقبلــة، 
مــن أجــل رســم صــورة طيبــة عــن رياضــة ذوي 
ــمو  ــب الس ــات صاح ــن كلم ــة، واضعي اإلعاق
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
ــم  ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي

ــم ــب أعينه ــي، نص دب
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تحتفــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  يــوم 
» الثامــن والعشــرين مــن شــهر أغســطس بـــ » 
يــوم المــرأة اإلماراتيــة  إيمانــا مــن قيــادة الدولــة 
الوطــن  بنــات  مســاهمات  بأهميــة  الرشــيدة 
ــاد  ــة الب ــة ونهض ــود التنمي ــي جه ــن ف ودوره
وتقديــرا وتكريمــا لمــا قدمنــه لدعــم مســيرة 

ــه  ــن وخارج ــل الوط ــة داخ الدول
ووجهــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنت مبارك رئيســة 
االتحــاد النســائي العــام الرئيســة األعلى لمؤسســة 
التنميــة األســرية رئيســة المجلــس األعلــى لألمومة 
والطفولــة بتخصيــص يــوم 28 مــن شــهر أغســطس 
مــن كل عــام لاحتفــال بـــ » يــوم المــرأة االماراتيــة 
» احتفــاء بميــاد االتحــاد النســائي العــام فــي 28 
ــل  ــون الممث ــام 1975 ليك ــطس ع ــهر أغس ــن ش م

الرســمي للمــرأة اإلماراتيــة 

اإلمارات تحتفل
بـيوم المرأة اإلماراتية

ــة   ــرأة اإلماراتي ــوم الم ــال األول بـــ » ي وكان االحتف
اإلماراتيــة  بالمــرأة  إحتفــااَل  الماضــي  بالعــام  
ــواء الخدمــة العســكرية للدفــاع  ــة تحــت ل المنضوي
ــكرية  ــاالت العس ــي المج ــه ف ــا وخدمت ــن وطنه ع
والمجتمعيــة المرتبطــة بهــا كافــة، واحتفــاء بالمرأة 
اإلماراتيــة العاملــة في صفــوف القوات المســلحة 
وتضحياتهــا  البطولــي  لدورهــا  وتثمينــا  تقديــرا 
وعطاءاتهــا النبيلــة والشــجاعة فــي هــذا الميــدان .

وتحظــى المــرأة اإلماراتيــة بتقديــر القيــادة الرشــيدة 
ــة  ــاد دول ــام اتح ــن قي ــدءًا م ــل ب ــا المتواص ودعمه
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الثانــي مــن شــهر 
ــس  ــد المؤس ــد كان القائ ــام 1971، فق ــمبر ع ديس
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
ــا  ــارات حريص ــة اإلم ــي نهض ــراه« بان ــب اهلل ث »طّي

جميــع  وإزالــة  وتمكينهــا  المــرأة  دعــم  علــى 
تقدمهــا  أمــام  حائــا  تقــف  التــي  المعوقــات 

بحقوقهــا واالعتــراف 

والقيــادة  الحكيمــة  الرؤيــة  هــذه  ظلــت  كمــا 
الرشــيدة متعمقــة ومتجــذرة فــي فكــر ونهــج 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس صاح
المــرأة مــن خــال  ، فعــزز دعــم  الدولــة  رئيــس 
آفاقــا  أمامهــا  وفتــح  طموحــة  برامــج  إطــاق 
واســعة ، لتكــون شــريكا أساســيا مــع أخيهــا الرجــل 
ــوأت  ــي وتب ــف مجــاالت العمــل الوطن فــي مختل
أرفــع المناصــب السياســية والتنفيذيــة والتشــريعية 
ومختلــف مناصــب القيــادة العليــا التــي تتصــل 

بوضــع االســتراتيجيات واتخــاذ القــرار .

وأثبتــت المــرأة اإلماراتيــة ومازالــت تثبــت يومــًا بعــد 
آخــر كفاءتهــا وتميزهــا فــي كل ما تولته مــن مهام 
ــا  ــدت حضوره ــؤوليات وأك ــن مس ــا م وأوكل إليه
ــة  ــي خدم ــز ف ــل والمتمي ــا الفاع ــوي وعطاءه الق
ــي  ــا ف ــل بم ــاالت العم ــف مج ــي مختل ــا ف وطنه
ذلــك مشــاركتها فــي صفــوف القــوات المســلحة 

والخدمــة الوطنيــة والشــرطة واألمــن .

إلــى صفــوف  انضمــام فتــاة اإلمــارات  ويعــود 
القــوات المســلحة إلــى نحــو عقدين ونصــف العقد 
مــن الزمــان بفضــل الرؤيــة الثاقبــة للراحل المؤســس 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
ــة ودعــم صاحــب الســمو  ــراه« ورعاي ــب اهلل ث »طّي
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد 
األعلى للقوات المســلحة، و صاحب الســمو الشــيخ 
ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم

منوعات وأخبار
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رئيــس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، فــي إطار 
االســتراتيجيات التــي تــم تنفيذهــا لبنــاء القــوات 
المســلحة وتطويرهــا وتحديثها لتكــون في طليعة 
الــدول الحديثــة والمتقدمــة فــي العالــم حيــث تــم 

تأســيس  مدرســة خولــة بنــت األزور العســكرية . 

ــادة  ــم القي ــل دع ــة بفض ــرأة اإلماراتي ــت الم ومازال
الرشــيدة فــي مختلــف مراحــل مســيرة تقدمهــا 
للوطــن  والــوالء  الــذات  نكــران  فــي  ســباقة 
ــا  ــل منه ــا جع ــداء مم ــة والف ــتعداد للتضحي واالس
نموذجــًا رياديــًا فــي المنطقة يســتحق هذا الشــرف 

ــع .  الرفي
ــد آل  ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــد صاح وأك
ــان رئيــس الدولــة ، دور المــرأة فــي المجتمــع ،  نهي
حيــث قــال ســموه )) ال شــيء يســعدني أكثــر مــن 

رؤيــة المــرأة اإلماراتيــة تأخــذ دورهــا فــي المجتمــع 
وتحقــق المــكان الائــق بهــا يجــب أال يقــف شــيء 
فــي وجــه مســيرة تقدمهــا للنســاء الحــق مثــل 
الرجــال فــي أن يتبــوأن أعلــى المراكــز بمــا يتناســب 

مــع قدراتهــن ومؤهاتهــن ((. 

وقالــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة 
االتحــاد النســائي العــام الرئيســة األعلى لمؤسســة 
التنميــة األســرية رئيســة المجلــس األعلــى لألمومة 
والطفولــة بهــذه المناســبة ، إن المــرأة فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحظــى باهتمــام خــاص 
مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 
ــه برئاســة صاحــب  ــة، و تعمــل حكومت ــس الدول رئي
ــوم نائــب  ــن راشــد آل مكت الســمو الشــيخ محمــد ب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 

المجلــس  أعضــاء  الســمو  وأصحــاب  المســلحة 
األعلــى حــكام اإلمــارات ، علــى ترســيخ مبــادئ 
ــا  ــتور وضمنته ــا الدس ــي أقره ــان الت ــوق اإلنس حق
صادقــت  التــي  والدوليــة  الوطنيــة  التشــريعات 
عليهــا الدولــة وهــي تعمــل ليــل نهــار علــى إســعاد 
ــاة لهــم مــن  ــات الحي ــر كل متطلب مواطنيهــا وتوفي

ــة ومشــاركة . ــة وحماي رعاي
وفيمــا يتعلــق برؤيــة ســموها بالتركيــز علــى المــرأة 
ــيوم  ــال بـ ــي أول احتف ــكرية ف ــة العس ــي الخدم ف
المــرأة اإلماراتيــة  رغــم اهتمــام ســموها بالمــرأة 
فــي مختلــف المجــاالت ومواقــع العمــل ، أكــدت 
ســموها : إن النجــاح المنقطــع النظيــر الــذي حققتــه 
ــف  ــم يق ــدة ل ــاالت عدي ــي مج ــة ف ــرأة اإلماراتي الم
عنــد حــد وكمــا كانــت شــريكًا للرجــل فــي كل 
المجــاالت فأصبــح لزامــا عليهــا أن تدافــع عــن هــذا 
النجــاح وأن تنضــوي تحــت لــواء الخدمــة العســكرية 
للــذود عــن حيــاض الوطن الــذي وفر لها كل شــيء، 

ــة «  ــوم المــرأة اإلماراتي وســيكون االحتفــال بـــ » ي
فرصــة لاحتفــاء بالمــرأة اإلماراتيــة المنضويــة فــي 
صفــوف القــوات المســلحة تقديــرًا وتثمينــًا لدورهــا 
البطولــي وتضحياتهــا وعطاءاتهــا النبيلة والشــجاعة 

فــي هــذا الميــدان 

ونّوهــت ســموها بتضحيات أمهــات شــهداء الوطن 
، وقالــت : إننــا نــدرك حجــم التضحيــات الملقــاة علــى 
عاتــق المــرأة تجــاه وطنهــا الغالــي وإننــا لنشــاطرها 
الهــم نفســه فقد قدمــت وتقدم دمــاء أبنائها الزكية 
خالصــة وفــداء للوطــن وحمايــة لــه وصونــا لترابــه .. 
إنهــم شــهداء الوطــن األبنــاء البــررة والتــي ســتبقى 
ومحفــورة  خالــدة  العطــرة  وســيرتهم  ذكراهــم 
فــي ذاكــرة تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــرًا لتفانيهــم  ــارًا و تقدي ننحنــي أمامهــم إجــااًل وإكب
ــة  ــرأة اإلماراتي ــطر الم ــك تس ــم وبذل ــر أمهاته ولصب
أروع األمثلــة فــي التضحيــة والوفــاء ونكــران الذات. 
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ــث مــن ديســمبر  ــم فــي الثال تحتفــل دول العال
مــن كل عــام باليــوم العالمــي لــذوي اإلعاقــة 
المعــاق  حــق  علــى  التأكيــد  بهــدف  وذلــك 
ــر  ــه غي ــوة بأقران ــة أس ــه كامل ــل حقوق ــي ني ف
ــدرات  ــاف الق ــى اخت ــر إل ــن دون النظ المعاقي
ــج  ــرة دم ــب فك ــدف تقري ــك به ــة وكذل الفردي
بعــض  وتصحيــح  المجتمــع  فــي  المعــاق 
ضعــف  عــن  الناجمــة  الخاطئــة  المواقــف 
ببعــض  وإحاطتهــا  الفئــة  بهــذه  االحتــكاك 

. الجاهــزة  األفــكار 
باليــوم  قاطبــة  العالــم  دول  احتفــال  ويأتــي 
مــن  الثالــث  فــي  للمعوقيــن  العالمــي 
عنــه  أعلنــت  الــذي  عــام..  كل  مــن  ديســمبر 
فــي  المتحــدة  لألمــم  العموميــة  الجمعيــة 
ــر عــام 1992م ليكــون  ــع عشــر مــن أكتوب الراب

الثالث من ديسمبر.. 
اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

الواقــع  وتحليــل  لمراجعــة  وطنيــة  وقفــة 
للعمــل  الخطــط  ووضــع  السياســات  ولرســم 
ــوق . ــان المع ــق باإلنس ــا يتعل ــتقبلي فيم المس
ــين  ــي خمس ــد حوال ــرار بع ــذا الق ــاء ه ــد ج وق
عامــا مــن العمــل الصــادق مــن قبــل منظمــات 
لحمايــة  العاقــة  ذات  المتحــدة  األمــم 

ــات  ــار المجتمع ــت أنظ ــن ولف ــوق المعوقي حق
اإلنســانية إلــى قضيــة اإلعاقــة والمشــكات 
الناجمــة  الخاصــة  والحاجــات  بهــا  المرتبطــة 

عنهــا. 
ــدة  ــم المتح ــازات األم ــم إنج ــن أه ــد كان م وق
1981م عامــا دوليــا للمعوقيــن  إعــان عــام 
ــاف  ــة انعط ــكل نقط ــذي ش ــان ال ــو اإلع وه
تاريخــي وبدايــة مرحلــة جديــدة فــي طريقــة 
مــع  واألفــراد  والمؤسســات  الــدول  تعامــل 
اإلعاقــة وبعــد ذلــك أعلنــت األمــم المتحــدة 
-1982( للمعوقيــن  الدولــي  العقــد  عــن 
األساســي  الهــدف  كان  والــذي   )1992
منــه تشــجيع دول العالــم علــى اتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات الازمــة لضمــان المشــاركة الفاعلــة 
ــة  ــة والتنمي ــاة االجتماعي ــي الحي ــن ف للمعوقي

. والمســاواة  االجتماعيــة 
 ولــم يكــن اهتمــام األمــم المتحــدة بقضيــة 
ان  تعــرف  فــراغ فهــي  عــن  ناجمــا  اإلعاقــة 
هنــاك حوالــي نصــف بليــون إنســان معــوق 
فــي العالــم يعيــش %80 منهــم تقريبــا فــي 
ــل هــذه الحقيقــة تهــم  ــة. وإن مث ــدول النامي ال
المســاعدة  وباســتطاعة  العالــم  دول  جميــع 
الخارجيــة أن تغيــر الواقــع وقــد ســعت منظمــة 
ــاعدة  ــى المس ــا إل ــن طرفه ــدة م ــم المتح األم
ــة  ــدوق اإلعاق ــأت صن ــأن فأنش ــذا الش ــي ه ف
الخيــري ويقــدم هــذا الصنــدوق منحــا ماليــة 
ــن وفــي  ــة للمعوقي لألنشــطة والبرامــج الريادي
الصنــدوق  مــول  الماضيــة  الـــ19  الســنوات 
التقنــي  التبــادل  مشــاريع  مــن  كبيــرا  عــددا 
والفنــي فــي أفريقيــا وآســيا والتــي أفضــت 
إلــى تأســيس مراكــز للتدريــب والبحــث فــي 

منوعات وأخبار
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مجــال اإلعاقــة فــي العديــد مــن دول العالــم.. 
هــذا  أنشــأت  قــد  المتحــدة  األمــم  وكانــت 
الصنــدوق كجــزء مــن فعاليــات العــام الدولــي 
تغييــر  تــم  ذلــك  وبعــد   1981 للمعاقيــن 

إلــى  الصنــدوق  اســم 
التطوعــي  الصنــدوق 
المتحــدة  األمــم  لعقــد 
-1982( للمعوقيــن 
اتخــذ  وقــد   )1992
قــرار بتوظيــف مــوارده 

والتأهيــل  الخاصــة  التربيــة  خدمــات  لتجويــد 
العالــم.  فــي 

يبقــى  أن  المتحــدة  األمــم  قــررت  ومؤخــرا 
ــق  ــام )2010( لتحقي ــى ع ــا حت ــدوق قائم الصن
اليــوم  ويعــد  للجميــع(  )المجتمــع  هــدف 
للحكومــات  فرصــة  للمعوقيــن  العالمــي 
بالمعوقيــن  تعنــى  التــي  والمؤسســات 
عــن  بالدفــاع  المهتميــن  المجتمــع  وأفــراد 

المعوقيــن.   وحقــوق  حريــات 

مــن  نقتــرب  ونحــن  المناســب  مــن  ولعــل 
الصادقــة  التحيــة  توجيــه  االحتفــال  موعــد 
يبذلــون  الذيــن  واألفــراد  المؤسســات  لــكل 
كل مــا يســتطيعون لتطويــر وتجويــد الخدمــات 
المقدمــة  والبرامــج 
وفــي  الفئــة.  لهــذه 
المقــام األول أولئــك 
تمنعهــم  لــم  الذيــن 
إعاقتهــم مــن العطــاء 
أنهــم  أثبتــوا  والذيــن 
قــادرون بــاإلرادة والعلــم علــى تحــدي اإلعاقــة 
ضاربيــن بذلــك المثــل للجميــع علــى أن اإلنســان 
ــي  ــاركة ف ــى المش ــادر عل ــرام وق ــر باالحت جدي

البنــاء فــي المجتمــع . دفــع مســيرة 

أهداف يــوم المعاق العالمي 

خاّصــة  أهدافــًا  المّتحــدة  األمــم  وضعــت 
وهــي:  اليــوم،  بهــذا  لاحتفــال  وواضحــة 

فــي . 1 المعاقيــن  مشــاركة  ضــرورة 

ــر  ــة غي ــًة وكامل ــاركًة فّعال ــم مش مجتمعه
ــج  ــط والبرام ــي الخط ــًا ف ــة، وأيض منقوص
التنموّيــة، ويتــّم ذلــك مــن خــال برنامــج 
ــه  ــب أن ُتطّبق ــذي يج ــي ال ــل العالم العم

بالمعــاق.  والمتعّلــق  الصّحــة،  وزارة 
المعاقيــن . 2 بحقــوق  الشــاملة  التوعيــة 

 . لصحّيــة ا
توعيــة المعاقيــن وأســرهم بكاّفــة األمــور . 3

بالمّجــان،  لهــم  ُتمنــح  التــي  والخدمــات 
مــن أجــل تيســير حياتهــم المعيشــّية. 

توعيــة وترســيخ مفهــوم تكافــؤ الفــرص . 4
بيــن األصّحــاء والمعاقيــن، مهمــا اختلفــت 

احتياجاتهــم، أو أماكــن ســكنهم. 
ــم إشــراك الُمعــاق فــي . 5 الحــّث علــى أن يت

ــه.  ــي مجتمع ــة ف ــج التنمي ــع برام جمي

المعنيــون  بيــوم المعاق العالمي 

المّتحــدة  لألمــم  العاّمــة  الجمعّيــة  حــّددت 
وهــم  العالمــي،  المعــاق  بيــوم  المعنّييــن 

التالــي:  النحــو  علــى 
اختلفــت . 1 مهمــا  المعاقيــن،  جميــع 

وحّتــى  إعاقتهــم،  نــوع  أو  أعمارهــم 
 . جتهــا ر د

ذوو المعاقيــن وعائاتهــم، إضافــة إلــى . 2
المجتمــع الــذي يحيــط بهــم. 

جميــع العاملين فــي المجال الصحّي .. 3
الصحــّي . 4 المجــال  فــي  العامليــن  جميــع 

 . لتثقيفــي ا
5 . ، والخاصــة  العامــة  المؤّسســات  جميــع 

االجتماعّيــة.  المؤّسســات  إلــى  إضافــًة 
اإلعامّية. . 6 الوسائل 
فئــات المجتمع ككّل. . 7

يــوم المعــاق العالمــي هــو يــوم ليــس فقــط 
لاحتفــال وســط أجــواء الخطابــات والبرامــج 
هنالــك،  إلــى  ومــا  والمقابــات  التلفزيونّيــة 
ــر  ــًا، للتفكي ــاء أيض ــّص األصّح ــوم يخ ــو ي ــا ه إنّم
ــاعدة كّل  ــة المس ــاق ومحاول ــًا بالمع ــو قلي ول

حســب إمكانّياتــه وطاقتــه.
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خصــص يــوم )15 أكتوبــر/ تشــرين األول( مــن 
ــًا للعصــا البيضــاء باعتبارهــا  كل عــام يومــًا عالمّي
العامــة المميــزة للكفيــف، وقــد جــاء ذلــك 
العالمــي  المجلــس  مــن  توجيــه  علــى  بنــاء 
ــة األمــم المتحــدة  ــن، إذ أصــدرت هيئ للمكفوفي
بيانــًا بــأن يكــون هــذا اليــوم يومــًا عالمّيــًا للعصــا 
ــن  البيضــاء، وقــد أقــر االتحــاد العالمــي للمعاقي
بصريــَا  الــذي تأســس فــي العــام 1948 هــذا 
المعرفــة  زيــادة  علــى  وشــجع  بــل  اإلجــراء، 

وتفهــم حقــوق واحتياجــات المكفوفيــن.
بــأن  العالمــي،  الصعيــد  علــى  اعتــراف،  ثمــة 
ــر  ــتقالية لغي ــاز واالس ــز االنج ــاء رم ــا البيض العص
ــيلة  ــا الوس ــر، واعتباره ــاف البص ــن وضع المبصري
ــا أداة  ــل، كونه ــة والتنق ــق والحرك ــان الطري لبي
حساســة وعامــة دالــة عــن حاملهــا، وســط 
تأكيــد علــى عــدم القصــد منها إثــارة الشــفقة، بل 
بهــدف دعــم الكفيــف وضعيــف البصــر لمعرفــة 

اليوم العالمي للعصا البيضاء

المتغيــرات حولــه واكتشــاف محيطــه وتحذيــره 
مــن المفاجــآت، وآليــة لتذكيــر األصحــاء بالــذوق 
الكفيــف وتقديــم  التعامــل مــع  العــام فــي 
المســاعدة لــه وتأميــن الطريــق وإعطائــه فرصــة 
ــفقة  ــارة الش ــد إث ــق، ال بقص ــال دون عوائ لانتق
عليــه، بــل بقصــد اكتشــاف العقبــات والمتغيرات 
ــه، فهــي تؤشــر  ــذي يتحــرك في ــط ال فــي المحي
علــى المألــوف وتحــذر مــن المفاجــآت، كمــا 
والــذوق  اآلداب  أبســط  نمــارس  بــأن  تذكرنــا 

ــًا، بتقديــم  ــا مــع المعــاق بصري العــام فــي تعاملن
المســاعدة متــى طلبــت أو بتأميــن المــرور اآلمــن 
لــه وإعطائــه حــق الطريــق ســواء كنــا راكبيــن أو 
مترجليــن، حتــى يتســنى لــه االنتقــال دون عائــق.

ــاء  ــا البيض ــي للعص ــوم العالم ــدف الي ــذا ويه ه
ــي  ــر ف ــة والنظ ــذه الفئ ــم ه ــة دع ــد أهمي لتأكي
احتياجاتهــم وتســليط الضــوء علــى آخــر التطورات 
فــي مجــال البصــر مــن أجهــزة وإصــدارات، إلــى 
جانــب التطــرق إلــى إنجــازات وطاقــات هــذه 
ــي  ــم ف ــق دمجه ــوات لتحقي ــط الدع ــة وس الفئ
المجتمــع وتضافــر الجهــود بيــن الجانبيــن األهلي 

ــك. ــق ذل والرســمي لتحقي
بصريــَا  المعاقيــن  تدفــع  أســباب  عــدة  هنــاك 
ــا  ــون العص ــا ك ــاء، أبرزه ــا البيض ــتخدام العص الس
البيضــاء رمــزًا بــأن حاملهــا كفيــف، ومــن ثــم 
ــام  ــام أم ــن المه ــد م ــهل العدي ــا يس ــإن حمله ف
ــا  ــا أنه ــد، كم ــن بعي ــه م ــرد رؤيت ــوف بمج المكف
تســاعد الكفيــف علــى معرفــة نــوع األرض التــي 
يســير عليهــا، وتســاعده علــى تحديــد العقبــات 
ــه  ــا، وتقي ــة نوعه ــه ومعرف ــرض طريق ــي تعت الت
مــن االصطــدام بالعديــد مــن العقبات، وتســاعده 
األرصفــة  وتتبــع  الســير  مســار  تحديــد  علــى 
المنحنيــات  ومعرفــة  الســير  أثنــاء  والجــدران 
والمحافظــة علــى ســامة يــده وتســاعده علــى 
التعــرف علــى عامــات الطريــق، كمــا أنهــا تقــي 
الكفيــف مــن الوقــوع فــي الحفــر التــي تعتــرض 
الطريــق وتســاعده علــى معرفــة عــرض الطريــق 
واتســاعه، كمــا تســاعده علــى الســفر والترحــال 
ــام، ولهــا عــدة أنــواع، وهــي العصــا  باســتقال ت
اإلرشــادية، الرمزيــة، الطويلــة، العاديــة، العصــا 

واإللكترونيــة. المقوســة 
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جــاء ذلــك، خــال الحفــل الــذي نظمتــه الجائــزة 
ــور  ــي بحض ــاري العالم ــي التج ــز دب ــي مرك ، ف
بــن ســعيد آل مكتــوم،  ســمو الشــيخ أحمــد 
ــس  ــي الرئي ــي بدب ــران المدن ــرة الطي ــس دائ رئي
ــب  ــرم صاح ــارات، وح ــة اإلم ــى لمجموع األعل

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
حاكــم دبــي، ســمو األميــرة هيــا بنــت الحســين.
ــة  ــي لدول ــام الوطن ــزف الس ــل بع ــدأ الحف وب
اإلمــارات وعــرض فيلــم قصيــر عــن الجائــزة، ثــم 

ألقــى األميــر علــي بــن الحســين، رئيــس اتحــادي 
األردن وغــرب آســيا لكــرة القــدم، كلمــة أعــرب 
ــل  ــي تحم ــزة الت ــذه الجائ ــزازه به ــن اعت ــا ع فيه
ــن راشــد  اســم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
لإلبــداع فــي  رمــزًا  يعتبــر  الــذي  آل مكتــوم، 

ــة. ــاالت كاف المج
وقــال إن الجائــزة تشــكل حافــزًا لتقديــم األفضــل 
ــبيل  ــي س ــة ف ــن كاف ــجيع للرياضيي ــالة تش ورس

تحقيــق طموحاتهــم الرياضيــة.
وقــام ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن راشــد 
ــات الشــخصية  ــم الفائزيــن بفئ ــوم، بتكري آل مكت
الرياضيــة المحليــة، وكذلــك الشــخصية الرياضيــة 
العربيــة، وأيضــًا المؤسســة العربيــة والفريــق 

العربــي.

وتــم اختيــار ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي وزيــر الماليــة، 
تقديــرًا  وذلــك  المحليــة،  الرياضيــة  الشــخصية 
ــة  ــة الرياضي ــر الحرك ــي تطوي ــموه ف ــود س لجه
مــن خــال رئاســته لنــادي النصــر عميــد األنديــة 
لنــادي حّتــا  الدولــة، ودعمــه  الرياضيــة فــي 
وكذلــك دعمــه للرياضــات البحريــة ورياضــات 
ذوي  فئــة  ودعمــه  والهجــن،  الفروســية 

اإلعاقــة.
ــد  ــيخ راش ــه الش ــه نجل ــة عن ــزة نياب ــلم الجائ وتس
بــن حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم رئيــس شــركة 

النصــر لكــرة القــدم.

فيمــا تــم اختيــار األميــر علــي بــن الحســين، رئيــس 
القــدم،  لكــرة  آســيا  وغــرب  األردن  اتحــادي 
لــدوره  تقديــرًا  العربيــة،  الرياضيــة  الشــخصية 

ين  حمدان بن محمد يكّرم الفائـز
ياضي بالدورة الثامنة لجائزة اإلبداع الر

كــّرم ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس مجلــس 
دبــي الرياضــي راعــي جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لإلبــداع الرياضــي، إحــدى مبــادرات 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة، وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة رئيــس الجائــزة، الفائزيــن بفئــات الــدورة الثامنــة مــن الجائــزة 
مــن القيــادات الرياضيــة المحليــة والعربيــة والرياضييــن والمدربيــن والحــكام والمســؤولين مــن 

مختلــف قطاعــات العمــل الرياضــي فــي الدولــة والوطــن العربــي والعالــم.
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ــر  ــر الــذي لعبــه فــي قيــادة جهــود التغيي الكبي
فــي االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم والتصــدي 
الدائمــة  ومطالبتــه  فيــه،  اإلداري  للفســاد 
بتطبيــق الشــفافية فــي عمــل المنظمــة التــي 
تقــود كــرة القــدم العالميــة، ســواء أثنــاء توليــه 
منصــب نائــب رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة 
ــة ترشــحه لرئاســة االتحــاد  القــدم، أو فــي حمل
الدولــي لكــرة القــدم »فيفــا«، وجهــوده فــي 
تطويــر كــرة القــدم األردنيــة مــن خــال رئاســته 
التحادهــا، وحقــق إنجــازات عديــدة كان آخرهــا 
ــات  ــدم للفتي ــرة الق ــم لك ــتضافة كأس العال اس
تحــت 17 عامــًا خــال العــام الجــاري، وكذلــك 
تطويــر العمــل فــي اتحــاد غــرب آســيا وتنظيــم 
مســتوى  علــى  للمنطقــة  مســتمرة  بطولــة 

المنتخبــات.

وتســلم الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وســام 
الفريــق العربــي، وذلــك لفــوز الفريــق الملكــي 
ــز  ــوزه بجوائ ــة لف ــب الفئ ــدرة بلق ــي للق البحرين
متميــزة مــن االتحــاد الدولــي للفروســية، وفــي 
ســباقات بطولــة العالــم للقــدرة للناشــئين فــي 

تشــيلي 2015

فيمــا تســلمت الشــيخة شــيخة آل ثانــي وســام 
المؤسســة العربيــة، الــذي فــازت به »مؤسســة 
شــيخه آل ثانــي« ومقرهــا مصــر، لمبادراتهــا 
اإلنســانية ومــن أهمهــا تنظيــم كأس العالــم 
جميــع  فــي  والمحروميــن  األيتــام  لألطفــال 
اللتحامهــم  وســيلة  وإيجــاد  العالــم  أنحــاء 

بالمجتمــع.

الفائزون
ســّلم ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد 
ــة  ــة الوطني ــة األولمبي ــس اللجن ــوم، رئي آل مكت
الرياضييــن  فــوز  أوســمة  الجائــزة،  رئيــس 
والمؤسســات فــي الفئــات األخــرى، وهــي:

اإلداري المحلي:
ناصــر محمــد علــي التميمــي، لجهــوده اإلداريــة 
كعضــو  مهمــًا  دورًا  لعــب  حيــث  المتميــزة، 
مجلــس إدارة وأميــن الصنــدوق فــي االتحــاد 
ــة اآلن،  الدولــي للجــودو مــن ســنة 2007 لغاي
ــى  ــودو عل ــة الج ــاء برياض ــي االرتق ــهم ف وأس

المســتوى العالمــي.
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الحكم العربي:
ــه  ــر، إلدارت ــن مص ــورة م ــد ق ــي محم ــد حلم أحم
المبــاراة النهائية فــي دورة األلعــاب األولمبية بريو 
دي جانيــرو 2016 فــي رياضــة القــوس والســهم، 
كمــا أنــه الحكــم العربــي واإلفريقي الوحيــد الذي 
ــاره »رئيــس حــكام« بطولــة كأس العالــم  تــم اختي

للقــوس والســهم فــي المغــرب 2015

الحكم المحلي:
خميــس حســن الشامســي، لكونــه حكمــًا دوليــًا 
ــيا، وأدار  ــي آس ــة ف ــاالت والنخب ــدم الص ــرة ق لك
المبــاراة النهائيــة لــدوري أبطال األندية اآلســيوية 

ونهائــي كأس العالــم لكــرة الصــاالت 2016

المدرب المحلي:
إســماعيل محمــد الجزيــري لتحقيــق إنجــازات 
محليــة وعالميــة فــي مجــال الفروســية، مــن 
خــال تدريــب فرســان اإلمــارات لنيــل المراكــز 

األولــى فــي مختلــف المشــاركات.

المؤسسة المحلية:
اللجنــة البارالمبيــة اإلماراتيــة، وذلــك للتخطيــط 
االســتراتيجي المتميــز الذي أســهم فــي الحصول 
ــابقات  ــي مس ــة ف ــات متنوع ــبع ميدالي ــى س عل
ــر  ــوى كأكب ــاب الق ــة وألع ــال والرماي ــع األثق رف
ــي دورة  ــة ف ــاركات الدول ــخ مش ــي تاري ــاز ف إنج
األلعــاب البارالمبيــة فــي مســابقات رفــع األثقــال 

ــوى. ــاب الق ــة وألع والرماي

ياضي العربي: الر
أحمــد عمــران عيســى أبوغــوش مــن األردن، 
وفهيــد محمــد فهيــد الديحانــي مــن الكويــت، 
ــة  ــة الذهبي ــى الميدالي لحصــول كل منهمــا عل
ــي  ــي رياضت ــرو ف ــو دي جاني ــاد ري ــي أولمبي ف

ــة. ــدو والرماي التايكوان
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المدرب العربي:
علــي مســفر خلوفــة الزهرانــي مــن الســعودية، 
ــة  ــة عالمي ــق ميدالي ــي تحقي ــدرب ف ــهم كم أس
فــي رياضــة الكاراتيــه فــي بطولــة العالــم فــي 
جاكرتــا فــي 2015، وكذلــك فضيــة آســياد آســيا 

وذهبيــة بطولــة آســيا.

المؤسسة العالمية/  االتحاد الدولي 
الصيفي:

لتطبيــق  الطائــرة:  للريشــة  الدولــي  االتحــاد 

نظــام للتصويــت يتميــز بالشــفافية، اســتخدمه 
مــا  لألعضــاء،  التصويــت  قــوة  حســاب  فــي 
يؤكــد النزاهــة والشــفافية ويعــزز تطويــر نظــم 

العالــم. االنتخابــات علــى مســتوى 

المؤسسة العالمية/  اللجنة البارالمبية 
الوطنية:

الجمعيــة البارالمبيــة البريطانيــة: لتطبيــق مشــروع 
يعتمــد علــى النزاهــة والشــفافية فــي اختيــار 
المشــاركين فــي دورة األلعاب األولمبيــة 2016

ياضي محلي متميز: ر
يوســف ميــرزا - اإلمــارات، لحصولــه علــى فضيــة 

آســيا وتأهلــه إلــى أولمبيــاد ريــو 2016

ياضية متميزة: مبادرة إعالمية ر
ــة  ــة - الجمهوري ــدول العربي ــات ال ــادات إذاع اتح
التونســية: تغطيتهــا المميــزة لــدورة األلعــاب 

األولمبيــة ريــو 2016

 في ظروف وتحديات 
ً
ياضي حقق إنجازا ر

صعبة ) فئة المعاقين ( :
علــى  لحصولهــا  تونــس:  البراهمــي-  مــروى 
الجلــة  )رمــي  فــي  ذهبيتيــن  ميداليتيــن 
والصولجــان( فــي دورة األلعــاب البارالمبية-ريــو 

العالمــي. الرقــم  وكســر   ،2016
أفضل ابتكار علمي تطبيقي:

مهنــد كامــل شــاكر - العــراق: البتــكار جهــاز 
األداء  إلتقــان  يســتخدم  تدريبــي  تعليمــي 

علــى  والتوافــق، ويعمــل  الحركــي  والمســار 
تطويــر العضــات الخاصــة لــكل أنواع الســباحات 

األولمبيــة.

 رفيع المستوى )4 
ً
ياضي حقق إنجازا ر

فائزات(:
إينــاس بوبكــري - تونــس: أول رياضيــة عربيــة 
تحقــق ميداليــة أولمبيــة فــي المبــارزة فــي ريــو 

2016
مــروى العامــري- تونــس: أول رياضيــة عربيــة 
ــي  ــة ف ــي المصارع ــة ف ــة أولمبي ــق ميدالي تحق

ريــو 2016
هدايــة أحمــد مــاك - مصــر: أول رياضيــة عربيــة 
تحقــق ميداليــة أولمبيــة فــي التايكوانــدو فــي 

ــو 2016 ري
ــة  ــة عربي ــر: أول رياضي ــيد - مص ــمير الس ــارة س س
تحقــق ميداليــة أولمبيــة فــي رفــع األثقــال فــي 

ــو 2016 ري
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انطلقــت الفكــرة منهــا ، ثــم أنشــأت غــرار ذلــك 
األخــرى،  التعليميــة  المناطــق  بعــض  فــي 
ذوى  الطلبــة  لتبنــى  وجــدت  المراكــز  تلــك 
التحاقهــم  منــذ  التعلــم  وصعوبــات  اإلعاقــة 
بالتعليــم فــي مراحلــه األولــى  حتــى المراحــل 
خدماتهــا  فتقــدم   ، منــه  والعليــا  المتقدمــة 
ألطفــال الريــاض حتــى المرحلــة الثانويــة مــرورًا 
بالمراحــل التأسيســية األولــى والثانيــة ، كمــا 
ملتحقــي  المقدمــة  الخدمــات  تلــك  تشــمل 

مراكــز تعليــم الكبــار .

بدايــة  مــع  الدعــم  مراكــز  خدمــات  بــدأت 
الدمــج فــي التعليــم الحكومــي حيــث تضــم 

تلــك المراكــز مجموعــة متنوعــة مــن فئــات 
الحركيــة   ( مثــل  المختلفــة  اإلعاقــات  ذوى 
النطــق والــكام _   _ الســمعية   _ الذهنيــة   _
الســلوكية ( يتــم قبــول فئــات ذوي اإلعاقــة 
بعــد إجــراء مجموعــة مــن االختبــارات المتنوعــة 
مــدى  قيــاس  بهــدف  فئــة  بــكل  الخاصــة 
حــدة المشــكات لديهــم ، و الوقــوف علــى 
احتياجاتهــم فــي المــدارس وبالتالــي العمــل 

علــى توفيرهــا لهــم . 

إن الخدمــات التــي يقدمهــا مركــز دعــم التربيــة 
ــات  ــات ،خدم ــن الخدم ــن م ــي نوعي ــة ه الخاص
كميــة  تغطــي جميــع الطلبــة فــي مختلــف 
للخدمــات  بحاجــة  ممــن  الدراســية  المراحــل 
الخاصــة ، و خدمــة نوعيــة تتمثــل بمســتوى مــا 
يقــدم لهــؤالء الطلبــة مــن خدمــات ،حيــث تضــم 
المدربييــن  االختصاصيــن  مــن  نخبــة  المراكــز 
التربيــة الخاصــة  و ذوى الخبــرة ) اختصاصــي 
اختصاصــي   / النفســيين  االختصاصييــن   /
النطــق  اختصاصيــي   / البصريــة  االعاقــة 
ــم  ــة بالتقيي ــات المقدم ــل الخدم ــة ( تتمث واللغ
ــة للمركــز  ــع الحــاالت المحول والتشــخيص لجمي
مــن الطلبــة المقيدييــن بالمــدارس باالضافــة 
ــل  ــف المراح ــي مختل ــد ف ــجيل الجدي ــى التس ال
علــى  بتشــخيصهم  ويعتمــدون   ، الدراســية 
مجموعــة متنوعــة مــن المقاييــس النفســية 
االمــارات  دولــة  لبيئــة  المقننــة   والعقليــة 
العربيــة المتحــدة والتــى تــم توفيرهــا لهــم مــن 
ــى  ــم عل ــي تت ــم، الت ــة والتعلي ــل وزارة التربي قب
علــى  مدربييــن  نفســيين  اختصاصييــن  أيــدي 
الوقــوف  بهــدف  المقاييــس،  تلــك  تطبيــق 

الدمج ومراكز الدعم
في التعليم الحكومي

فاطمة داوود المنصوري
الطبيعــي  لإلنســان   ، للجميــع  حــق  التعليــم 
ــون  ــه القان ــذوى اإلعاقــة ، وهــذا حــق كفل ول
المنطلــق  هــذا  ومــن   ، للجميــع  والدســتور 
بــدأ مــن عــام  ، والــذى  الدمــج  جــاء قانــون 
أكــده   الــذي  الحــق  وهــو  م   2009/2008
رئيــس الدولــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد بــن ســلطان آل نهيــان –حفظــه اهلل 
ــة،  ــون الدمــج بالمــدارس الحكومي ورعــاه-  بقان

للقانــون. مكملــة  وكخطــوة 
تــم إنشــاء مراكــز التربيــة الخاصــة فــي وزارة 
فــي  البدايــة  فكانــت   التعليــم    و  التربيــة 
إمــارة الشــارقة فــي  المنطقــة الشــرقية حيــث 

منوعات وأخبار
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علــى الصعوبــات التــي توجــد عنــد الطالــب ، 
ــف  ــا أو التخفي ــى حله ــاعدة عل ــي المس وبالتال
 ، البيئــة  الطالــب وتكييــف  علــى  أثرهــا  مــن 
وكذلــك اختصاصــي النطــق واللغــة لمعرفــة 
الطــاب  لــدي  والنطــق  اللغويــة  المشــاكل 
وكذلــك   ، لهــم  عاجيــة  جلســات  وعمــل 
ــرفون  ــن يش ــة الذي ــة البصري ــي االعاق اختصاص
ويتابعــون طلبــة االعاقــة البصريــة وتأهيلهــم 
فــي المــدارس، بإســتخدام االجهــزة المســاعدة 
الخدمــات  تلــك  وأثــر   ، البصريــة  لإلعاقــة 
ومخرجاتهــا تتــم بمتابعــة واشــراف  اختصاصــي 
اذا  راجعــة  تغذيــة  وعمــل   ، الخاصــة  التربيــة 
احتــاج بعــض الطلبــة لتطويــر أو تغييــر الخدمــات 
حيــث أن أعــداد االختصاصييــن فــي زيــادة فــي 
جميــع التخصصــات لتســتوعب الزيــادة المطــردة 
فــي اعــداد الطلبــة المرشــحين للدمــج فــي 
مختلــف المســتويات والمراحــل الدراســية  مــن 

ريــاض االطفــال حتــى التعليــم الثانــوي . 
وصعوبــات  اإلعاقــة  ذوى  لطلبــة  تقــدم 
المهنيــة  التدخــات  المــدارس  فــي  التعلــم 

 ، العاجيــة  والخطــط  الفرديــة  كالخطــط 
احتياجاتهــم  وفــق  التدريــس  أســاليب  وتنــوع 
ممــن  االمتحانيــة  التدخــات  ووصــوالت   ،
لجــان  آو  امتحانيــة  نمــاذج  إلــى  يحتاجــون 
ــن وزارة  ــة م ــات المقدم ــن الخدم ــة .  وم خاص
توزيــع  اإلشــراف  لمراكــز  والتعليــم  التربيــة 
احتياجــات  تطــور  تواكــب  التــي  األجهــزة  
حيــث  واالختصاصييــن  والمعلميــن  الطلبــة 
تســاهم بشــكل كبيــر وواضــح فــي  تخفيــف 
حــدة المشــكات لديهــم وتســاعدهم علــى 
التكيــف مــع البيئــة المدرســية بشــكل مريــح 
ومناســب . توزيــع األجهــزة بإشــراف مركــز دعــم 
والكتــب  ابرايــل  كطابعــات  الخاصــة  التربيــة 
والخطــط  العقليــة  والمقاييــس  المكبــرة 
الفرديــة والحقائــب التعليميــة وحقائــب النطــق  

. ...وغيرهــا 
الطلبــة  ابناؤنــا  تجــاه  هــذا جــزء مــن واجبنــا 
ممــن نلمــس لديهــم حاجــات لخدمــات خاصــة 
وتقديــم  االحتياجــات  تلــك  علــى  للوقــوف   ،

 . المناســبة لهــم  الخدمــات 

بحضــور رئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة نــادي خورفــكان للمعاقيــن شــارك نــادي خورفــكان للمعاقيــن 
ــوح األول فــي  ــج الرياضــي الثقافــي فــي الملتقــى المفت ــادي الخلي ــس ادارة ن بدعــوة مــن مجل
فنــدق األوشــيانيك تــم خالــه اســتعراض عمــل النــادي وانجازاتــه المختلفــة الرياضيــة والفنيــة 

ــن  ــن واداريي ــن والعبي ــم أصحــاب االنجــازات مــن مدربي ــة وتكري والتنظيمي
ــن  ــكان للمعاقي ــادي خورف ــة ن ــيد كلم ــي رش ــد بن ــرزاق أحم ــد ال ــور عب ــعادة الدكت ــى س ــا ألق كم
ــم  ــل الدائ ــى التواص ــادي عل ــس ادارة الن ــرص مجل ــدى ح ــن م ــا ع ــر فيه ــى عب ــاح الملتق ــي افتت ف
والتنســيق المشــترك مــع جميــع أنديــة امــارة الشــارقة والمنطقــة الشــرقية خاصــة وتقديــم كل مــا 
يمكــن العــاء شــأن الرياضــة فــي االمــاراة الباســمة الــى جانــب زمائــه مــن أعضــاء مجلــس ادارة 

ــة األخــرى فــي االمــارة ــادي وادارات األندي الن

نادي خورفكان للمعاقين يشارك
في الملتقى المفتوح األول في خورفكان
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قبــل  مــا  مراحــل  فــي  الطبيــة  الفحوصــات 
وأثنــاء وبعــد الــوالدة للوقايــة مــن اإلعاقــة. 
كذلــك تطويــر بحــوث ودراســات  اإلعاقــات، 
النــادرة  واألمــراض  الوراثيــة،  والمتازمــات 
التــي تســبب اإلعاقــة، وإطــاق برنامــج وطنــي 

. عنــه  المبكــر  للكشــف 
2.  محــور التعليــم: تطويــر نظــام تعليمــي 
ــي  ــام والمهن ــم الع ــاالت التعلي ــي مج ــج ف دام
فــي  ومختصيــن  معلميــن  وتوفيــر  والعالــي، 
وافتتــاح  والمراحــل،  اإلعاقــات  مختلــف 
تخصصــات فرعيــة  لتعليــم ذوي اإلعاقــة مــن 

والمعاهــد. الجامعــات  قبــل 
3.  محــور التأهيــل المهنــي والتشــغيل: 
توفيــر برامــج تأهيــل مهنــي تناســب مختلــف 
اإلعاقــات ومســتويات الشــدة، وتطويرهــا  بمــا 
يتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل، وإطــاق 
ــع  ــاون م ــم بالتع ــة له ــهادات المهني ــج الش برام

والخاصــة. الحكوميــة  الجهــات  مختلــف 
4.  محــور إمكانيــة الوصــول: ضــرورة توفير 
معاييــر موحــدة للمبانــي تراعــي احتياجات ذوي 
ــة  ــع آلي ــة، ووض ــتوى الدول ــى مس ــة عل اإلعاق
للتنفيــذ متضمنــة عقوبــات المخالفيــن، وإطــاق 

ــة. ــذوي اإلعاق ــة ل ــي صديق ــزة مبان جائ
والتمكيــن  االجتماعيــة  الحمايــة    .5
اجتماعــي  ضمــان  سياســات  توفيــر  األســري: 
ــال  ــن خ ــة م ــات ذوي اإلعاق ــبة الحتياج مناس
اعتمــاد تصنيــف موحــد فــي الدولــة، ومواءمــة 
ــع  ــادي م ــون االتح ــة  والقان ــريعات المحلي التش
االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص مــن ذوي 
ــادة عــدد المســجلين فــي بطاقــة  اإلعاقــة، وزي
المعــاق ، وربــط  البطاقــة بالخدمــات الصحيــة 

السياسة الوطنية لتمكين ذوي 
االعاقة – أصحاب الهمم 

السياســة  اإلمــارات  دولــة  حكومــة  أطلقــت 
بهــدف  اإلعاقــة  ذوي  لتمكيــن  الوطنيــة 
تمكينهــم، وتحقيــق المشــاركة الفاعلــة والفرص 
ــاة  ــة فــي مجتمــع دامــج، يضمــن الحي المتكافئ

الكريمــة لهــم  وألســرهم.
ووفقًا لهذه السياسة تقرر ما يلي:

ــة بأصحــاب الهمــم،  تســمية هــذه الفئ  •
وذلــك نظــرًا لجهودهــا الجبــارة فــي تحقيــق 
التحديــات. اإلنجــازات، والتغلــب علــى جميــع 
كافــة  فــي  مســؤول  تعييــن   •
بمســمى  الخدميــة  والجهــات  المؤسســات 
»مســؤول خدمــات أصحــاب الهمــم« يعمــل 
علــى تســهيل واعتمــاد خدمــات مخصصــة لهــم.

االستشــاري  المجلــس  تأســيس   •
ــة  ــات حكومي ــم مؤسس ــم، ويض ــاب الهم ألصح
اتحاديــة ومحليــة وأفــراد مــن المجتمــع. ســيعمل 
المجلــس علــى تقديــم المشــورة بهــدف تطويــر 
التــي  للتحديــات  الحلــول  وإيجــاد  الخدمــات، 

المجتمــع. فــي  الفئــة  هــذه  دمــج  تعــوق 
ــخاص  ــن األش ــة لتمكي ــة الوطني ــاور السياس مح

ــم ــاب الهم أصح
ــخاص  ــن األش ــة لتمكي ــية الوطني ــوم السياس تق
رئيســية  محــاور  ســتة  علــى  الهمــم  أصحــاب 

وهــي:
التأهيــل:  وإعــادة  الصحــة  محــور   .1
توفيــر رعايــة صحيــة شــاملة، ومجموعــة مــن 

الهويــة  مــع  وربطهــا  وغيرهــا،  والتعليميــة 
مناســبة. مســاكن  وتوفيــر 

والثقافــة  العامــة  الحيــاة  محــور    .6
والرياضــة: إدماجهــم فــي مختلــف األنشــطة 
تنظيــم  خــال  مــن  واالجتماعيــة  الثقافيــة 
اإلعاقــة  ذوي  مشــاركة  تضمــن  مســابقات 
فــي مختلــف المجــاالت الثقافيــة والرياضيــة 

. عيــة جتما ال ا و

منوعات وأخبار



قصيدةمهداة من الشاعر المتألق فيصل النقبي 
إلى نادي خورفكام للمعاقين وأبطاله

للشاعر فيصل النقبي

مرهبــي نقصــــــــــه وســــــــــده مـرغـبـي ســـــــاقـنى شـعر تســـيــــــــــــد به وســــــــــــــام  
من شيـوخ ارجــــال وال مــــن صبــي من عزايــــم شـخـصهم نـــــــالـو اهتــــمــــــــــام  

واصبحـــوا حتفـــة فريـــــــــــــدة مرتبـــــــــي  ازهـلو عــالــم بعــــــــــــــز من مـــــا يــــــــــــــــرام  
واقعــيــــــة فعـــــــــلهـــم عز اطــــــــــــــــــلبــي اجهـــلوا معـنى العزميـــــــــــــــة بالكــــــــــــالم  
واحتــــــــرام النــــــــــــاس فيــــهم يرحبــي احــرتام الشـئ ضـــــــاعف به احـــــــــتـــــــرام  
مهـــا لألول مثــــــــــــل سـبقـــــــــــــــــه يبـــي من بطولــــــــــة لـي بطــــولــــــــــــــة كـاهلمـــــام  
مضربــي فعلهـــــــــــم ارادة مضــــــــــربي ســـيـدييـنـــــــــــــــــــــــه يف معــــــــــــــــــاليـهم دوام  
مشس تشــــــرق عز ما هي تغــربـــــــــــي من كـثـيـــر اجنــــــــــــاز واقيـــاس الـرقـــــــــــام  
من فخر .. يل جمد .. والكود االبي من ذهب .. فضة .. واخرات جسـام  
واهلل من فعله ابــه ارزف وانــــــدبـي يا سالم فـي فعـولـن ...يــــــا ســـــــــــــــالم  
انتــــو وصـفـن لو تـــــــكـنزتــــــــه ربــي  انـتـــــــو رمــز احلــب وبـحـور الوئـــــــــــــــــــام  
غاييت تبطي على امســـــــــــــــــــوك الظيب  لو اقول املدح ...... فيكم واهليـــام  
ما شبــعت إحســــاس زاهد مشــربي لو وفيت بــــــدينى الصحــاب املقـــــــــــــــــــام  
خري مـــن انــــزل فهالدنيــــــــــا .. نبـــي صــــــلوا على الشـــــــــــــــــــــــافع حممد يل حيام  





إعـاقـتـي قــدر وإبـداعــي إرادة

Tel.: +971 9 2370470, Fax: +971 9 2370074 - P.O.Box: 18344 Khorfakkan, Sharjah, U.A.E.
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