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علي خصيف: استقبال نجوم الكرة لذوي االحتياجات الخاصة مهم

Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يــرى علــي خصيــف قائــد منتخب 

اإلمارات ونادي الجزيرة لكرة القدم، 

أن أهميــة دعــم أوالدنــا من ذوي 

اإلعاقة وذلك لتأثيره اإليجابي، ووجه 

خصيــف رســالته إلــى األنديــة في 

عالمنا العربي بأهمية تنفيذ مبادرات 

خاصة، وعلى أقل تقدير اســتقبالهم 

خالل المباريات فحضورهم تشــريف 

لألندية ولالعبين. 

 مبادرات 

وأضاف قائــد منتخب اإلمارات لكرة 

القــدم: نــادي الجزيرة قــام ببعض 

المبــادرات في هــذا الشــأن ومنها 

اســتقبال فريــق من األطفــال خالل 

مبارياته على اســتاد محمد بن زايد، 

ومنحهــم الفرصــة لتســديد الكــرة 

خالل شــوطي المبــاراة، وقــد رأينا 

جميعــاً مدى الســعادة والرضا على 

وجــوه األطفال، من خــالل ترحيب 

وتصفيق المشجعين في المدرجات، 

والتعاطف الكبير من جانب الالعبين 

اتجاههــم، وهــذا األمر ســيدفع بال 

شــك أوالدنــا لالنخراط فــي برنامج 

وســيدفعهم  الخــاص،  األولمبيــاد 

إلى ممارســة رياضتهــم المحببة، ما 

يؤثر بالشــكل اإليجابــي على تطوير 

مهاراتهم ودمجهم في المجتمع. كما 

شــدد خصيف أنه وزمالءه ملتزمون 

تحفيزهم نحــو االنخراط في برنامج 

الخاص وممارسة رياضتهم  األولمبياد 

المحببة والعمل نحو تطوير مهاراتهم 

وصقل إمكاناتهم.

األخيرةرسالة من إنســــــان 

األولمبــيـــــــاد الخاص
ناقشنا في الحلقات الثالث الماضية، ضعف منتسبي 

األولمبياد الخاص في عالمنا العربي، وتوصلنا إلى أنه 

لن تستقيم له الحال وينتشر إال بتعاون الجميع، ال سيما 

إهتمام األسرة، واإلدراك الكامل أن الرياضة أسلوب حياة، 

وال بد من أن يتقاسم المسؤولية مجتمعنا العربي بكافة 

طوائفه من أجل تلك الضحكات البريئة والمحاوالت 

الجريئة.

عرضنا الهدف من األولمبياد الخاص وتأثيره اإليجابي على 

أوالدنا وبناتنا من ذوي اإلعاقة الذهنية، من خالل قصص 

نجاح ملهمة، التي تقف وراءها األسر، وقدمنا نجوماً، 

وعرضنا حاالت تتعرض للقهر.

وفي ختام الملف.. خصصنا المساحة 

لمسؤولي األولمبياد الخاص في 

عالمنا العربي لإلدالء بآرائهم، 

باإلضافة إلى أهمية دعم األندية 

الرياضية واستقبالهم ألوالدنا 

وبناتنا، للوصول إلى حلول 

تثمر عن زيادة 

المنتسبين.

أبي.. أمي، ال تخجال مني..
Ⅶ فأنا.. إنسان.

األمر ليس بيدي!
لم أخلق نفسي، وإنما جبلني من خلقكما 

وخلقني 
أنا بين أيديكما، بريئًا، لينًا، مطيعًا، وراضيًا..

في سنوات خلت.. عانيت من سخرية 
الساخرين، وممن جعلوني في مشاهد 

السينما، مزحة في ليالي السمر.
أيها الممثلون.. ال تجعلوني في قاع المجتمع، 

وأضحوكة في أعمالكم الفنية..
Ⅶ فأنا.. إنسان!

نعم، قد أكون مختلفًا.. لكني أمتلك من 
القدرات ما لم تضعوه في الحسبان.

ال أعبأ أبدًا بالظالم.. ألنني:
Ⅶ أحمل بداخلي.. »شعلة أمل«

أرجوكم.. صححوا مفاهيمكم عني، 
فبدعمكم تفتح األبواب المغلقة.. وتتالشى 

المعتقدات الخاطئة فيما مضى أو كان. 
أسعى للتكيف مع المجتمع، في شتى 

المجاالت، وفي الرياضة تحديدًا أظهرت 
ما لدي من مهارات..

انتظروني ومن معي من رفاق على منصات 
التتويج حيث تكون اإلنجازات.

 هذه هي حالتي، ورسالتي، واحد من أصحاب 
الهمم.

 والتوقيع: إنسان

غرافيك: أسيل الخلييل

املصدر: األوملبياد الخاص الدويل

يحظى األوملبياد الخاص باهت م كب� يف معظم دول العا� ويف مختلف القارات، وتختلف أرقام املشارك� يف كل بطولة عن غ�ها، ك  أنها تعتمد عىل العديد من 
املحاور املهمة أبرزها برنامج الرياضيون األصحاء، الذي يتكون من كادر طبي يفحص الالعب� ويقدم لهم إرشادات التغذية السليمة، ك  أنه ال غنى عن وجود 

املتطوع� يف املسابقات الرياضية، سواء يف الجانب التنظيمي واإلرشادي والتكنولوجي، فهم رشكاء نجاح أي حدث ريايض. 

ر℅‶℆℃ اℿوₚₖ※℆‶د اₖ⁗‶ص.. أرₐ‶م وₐ‶رات

ط 
وس

األ
ق 

رش
ال

قيا
ري

 أف
 ل

وش

قيا
ري

أف

ة 
يني

الت
 ال

�كا
أم

سيا
ورا

- أ
با 

رو
أو

كا 
م�

ل أ
 

ش

يا 
آس

ق 
رش

ط 
حي

وامل
يا 

آس
ئ 

اد
له

ا

% 3
% 5

% 7

% 10

% 15
% 26

% 34

ₛ℆ₖ‶ₐأ ‼⁓
 ⁃₂※ₖا ₛₖ‶₂ₖا 

ا‶℅ₖ℆℃ن: 
 »⁙⁓℃ₙ« د ⁖‶ص + أ℃℅‶ء‶℆※ₚₖأو

18
1.

6
9

5

2
8

9
.9

0
9

3
8

0
.5

3
9

5
4

3
.8

9
1

9
0

6
.0

3
9

1.
6

7
8

.9
4

5

2
.0

6
0

.7
74

‶›أورو ⁃℆℆⁄⅂ₖا ‶ₓ℆ₙأق آ℆‶ 

الرياضيون:

املدربون: 

املتطوعون: 

قيادات شابة:

برنامج الرياضيون األصحاء:

1.342.072

81.744

65.506

3.558

9.900

511.762

31.137

71.997

2.419

32.781

%
 2 %
 1

%
 5

%
 -

12

℃ₚₖ₂⁙ل اₙ℃ₚₖ₂⁙ل اₙ

%
 0 %
 -

1
%
 -

2
%
 1

2

360.166

28.303

64.058

2.187

23.233

℃ₚₖ₂⁙ل اₙ

%
 3

%
 3

%
 -

11
%
 1

9

محيي الدين: تعديالت جديدة 

لدرجات اإلعاقة

Ⅶ القاهرة - البيان الرياضي

 قــال الدكتــور عماد محيــي الدين 

مديــر عــام الرياضــة والتدريب في 

األولمبياد الخاص الدولي، إن اللجنة 

مؤخراً  أجــرت  للمســابقات  الفنية 

التنافســية،  األلعاب  على  تعديالت 

بحيــث تســتوعب جميــع درجات 

اإلعاقــة، وتفســح المجــال لجميع 

فئــات اإلعاقــة، وقد تم هــذا في 

تخصيــص مســابقات لكــرة القدم 

حســب الفروق ومهــارات الالعبين 

وتوظيفها، والحال ينطبق أيضاً على 

كــرة الســلة، وهناك دراســة حالية 

للتغييــر في اللوائــح الفنية، وليس 

غريباً أن لدينا العبون ينافسون في 

رياضة الهوكي رغم صعوبتها. 

معيــار التقســيم بمثابــة ميزان 

األلعــاب  فــي  التنافســي  العــدل 

المختلفــة، فقبل خوض منافســات 

أي بطولــة يتــم تقســيم الالعبين 

بحيث  مســتويات  إلى  والالعبــات 

يكون المنافس علــى نفس الدرجة 

منصفة  البطــوالت  تأتــي  وبذلــك 

وعادلــة، فــال يصــح وضــع العب 

يقطــع 100 متر فــي دقيقة، وآخر 

يقطع نفس المسافة في 10 دقائق، 

حتــى ال يتولد اإلحباط عند األخير، 

فالهــدف جــذب أكبــر عــدد مــن 

الالعبين والالعبات وتحفيزهم على 

االستمرارية. اســتطرد بقوله: راعينا 

معاييــر للفائزين وهــي من 1 وإلى 

8 بحيث إن المراكــز الثالثة األولى 

تنقســم إلى الميداليــات الذهبية، 

الفضية، والبرونزيــة، ومن 4 إلى 8 

يحصل على شــارة مشــاركة، ويتم 

تكريمه على منصة التتويج جنباً إلى 

جنب زمالئه الفائزين، وذلك بهدف 

إيصال رســالة مفادهــا، أن الالعب 

بــذل جهداً كبيراً ونحــن نقدر ذلك 

وننتظره في المسابقات المقبلة.

ذكر مدير عام الرياضة والتدريب 

فــي األولمبيــاد الخــاص الدولــي، 

لألولمبياد  الدوليــة  اللجنــة  غيرت 

الخاص مــن الئحة قبــول الالعبين 

التي كانت تقر قبــول الالعبين من 

عمر 8 ســنوات وما فوق وتم تغيير 

شــروط القبول مــن عامين حتى 7 

ســنوات، وبذلك قضــت على هذه 

المرحلة السنية المهمة.

� األلعاب العالمية أبوظبي



Ⅶ نواكشوط- البيان الرياضي

أوصى ايده ولد ســيدي محمد الشــرقي 

الخــاص  لألولمبيــاد  الوطنــي  المديــر 

الموريتاني، بأهمية إعداد قاعدة بيانات 

دقيقة في عالمنــا العربي، ترصد وبدقة 

الظواهر والمشاكل التي تؤدي إلى زيادة 

نسب اإلعاقة الذهنية، حسب خصوصية 

كل بلد، وأضاف: الدراسة تشمل البحث 

في نســب ضعف المنتسبين لألولمبياد 

بجميــع  المجتمــع  وتوعيــة  الخــاص، 

طوائفه، مع أهمية توافر مراكز للتأهيل 

الذهني بهــا أنشــطة األولمبياد الخاص 

في المناطق النائية، وهذه الدراســة يتم 

مناقشــتها بشكل احترافي لوضع الحلول 

المناسبة.

 ذكــر ولد ســيدي، أن أســباب اإلعاقة 

الذهنيــة مختلفــة مــن بلد عربــي آلخر، 

وعلى سبيل المثال األمراض ومنها المالريا، 

وتنــاول عقاقير خاطئة أثنــاء الحمل، هي 

مــن أهم العوامل التي تــؤدي إلى اإلعاقة 

الذهنية، وذلك بحســب دراســة للبرنامج 

الوطنــي الموريتانــي، باإلضافــة إلى زواج 

األقارب، ولذلك دائماً نوصي المقبلين على 

الزواج بأهمية إعداد اختبارات طبية ما قبل 

الزواج لتفادي هذه الظاهرة، بمبدأ الوقاية 

خير من العالج.

وشــدد المدير الوطني الموريتاني على 

أهمية زيادة العمــل التطوعي في البلدان 

العربيــة، ألنها تســهم في نجــاح البرامج 

واألنشــطة الرياضيــة، وذلــك مــن خالل 

التوعية اإلعالمية بجميع فئاتها.
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 وفيقة خليل: زيادة األنشطة 

المحلية واإلقليمية ضرورة

Ⅶ المنامة - البيان الرياضي

شــددت وفيقــة خليــل المديــر الوطنــي 

لألولمبيــاد الخاص البحرينــي، على أهمية 

زيادة نسخ الدورات المحلية التنشيطية في 

الــدول األعضاء، والمشــاركة في البطوالت 

التــي تنظــم علــى المســتويات اإلقليمية 

والعالميــة، وأن هذه االســتراتيجية يتبناها 

الخــاص  لألولمبيــاد  اإلقليمــي  المكتــب 

بالتنســيق مــع األولمبياد الخــاص الدولي، 

مشيرة إلى أهمية خلق وعي مجتمعي عام 

بدمج أصحاب اإلعاقة الذهنية في الرياضة.

وأضافــت المديــر الوطنــي لألولمبيــاد 

الخاص البحريني: مســؤولية كبرى تقع على 

مســؤولي األولمبيــاد الخاص فــي منطقة 

الشــرق األوســط، فــي التواصــل الدائــم 

والتنســيق مــع المــدارس ومراكــز الرعاية 

الخاصــة،، وتصنيــف مســتويات اإلعاقــة 

وتحديدها وفق أســس علمية سواء بسيطة 

أو متوسطة أو عالية الشدة، ووضع كل فئة 

في مكانها الصحيح واختيار الرياضة الخاصة 

بهم، سواء كرة القدم أو التزلج، طائرة ورمي 

الجلة وغيرها من األلعاب الرياضية المدرجة 

فــي األولمبيــاد الخاص، موضحــة أن تأثير 

الرياضة جاء إيجابياً مع األسر الذين أصبحوا 

أكثر وعياً في التعامل مع أوالدهم وتحديد 

متطلباتهــم، فهم ال يحتاجون إلى وســيط 

انســجموا  اليومية، بل  لتحقيــق رغباتهــم 

بشــكل جيد في المجتمع، ومن ثم تكوين 

صداقات مع أصدقائهم األســوياء، ومشيرة 

إلــى أن مكاســب عديــدة، متبادلــة بيــن 

الشخص الممارس للرياضة والمجتمع، حيث 

أصبحــت النظــرة المتبادلة بيــن الطرفين 

إيجابيــة، وأصبــح الكثيــرون ينخرطون في 

األعمال المجتمعية.

اســتطردت بقولها: ال شك في أن إعداد 

منتسبي األولمبياد الخاص في الوطن العربي 

أو الشــرق األوســط عامة متواضع ويحتاج 

إلى تضافر جميع الجهود، بداية من األســر، 

وأهميــة وعيها بدمــج أوالدهم في برنامج 

األولمبيــاد الخاص، وعدم االكتفاء بالذهاب 

إلــى المراكــز التعليميــة المتخصصة فقط 

فــي تعليمهم وصقلهم بالمهارات، فالجانب 

التعليمــي مهــم ويأتي علــى أولويات بناء 

أصحاب اإلعاقة الذهنيــة، لكنه في الوقت 

نفســه يحتاج إلى ممارســة الرياضة بشكل 

سليم وممنهج، مضيفة إن استضافة األلعاب 

العالمية تحتــاج إلى آالف من المتطوعين، 

ولذلك تقتــرح فتح باب التطــوع من دول 

عربيــة شــقيقة، من أصحــاب الخبرات في 

هذا الشــأن، وبصفتها مسؤولة عن البرنامج 

فــي البحرين ترحب بمشــاركة المتطوعين 

البحرينيين في هذا الحدث العالمي.

األولمبــيـــــــاد الخاص

ولد سيدي: نحتاج إلى قاعدة بيانات 

لرصد الظاهرة 

� ولد سيدي محمد الشرقي 

� وفيقة خليل

لدينا مشكالت
في موريتانيا 

تحتاج إلى عالج

توصيات »                  الرياضي« من أجل حياة  آمنة ألوالدنا ذوي الحاالت الذهنية
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Ⅶ الكويت، الرباط -  البيان الرياضي 

عللــت رحاب بورســلي المديــر الوطني 

لألولمبياد الخاص الكويتي ضعف نســب 

منتســبي األولمبيــاد الخاص فــي عالمنا 

العربــي إلــى الصراعــات والحــروب ما 

انعكس على النشاط الرياضي عامة. 

قالــت: لألســف نعانــي مــن بعــض 

الصراعــات، في منطقتنا ما خلق جواً من 

القرار  اإلضرابات السياسية، فأصبح صناع 

تفكيرهم يتجه إلى حل هذه األزمات في 

المقــام األول، األمر الذي يجعل االهتمام 

وبطيئــاً،  ضعيفــاً  الخــاص  باألولمبيــاد 

الرياضية  وينعكس ذلــك على األنشــطة 

الخاصة بهم، ومراكز التدريب وغيرها من 

اإلمكانيات اللوجستية التي يجب توافرها 

وبأعداد مناســبة، ربما نرى مراكز تدريب 

مناسبة في بعض الدول، لكنها غير كافية 

فــي دول عدة أخرى.  وتواصل بوســلي: 

اقترحت تكوين احتفالية رياضية تضم 22 

العباً والعبة بواقع مشــارك واحد من كل 

دولة، هم األعضاء في المكتب اإلقليمي، 

يجوبون أنحــاء العالم العربــي، على أن 

تضم الحملة شــخصيات إعالمية ورياضية 

معروفــة، ويكــون هدفهــا التواصل مع 

المجتمع. ســحب الترخيــص من الجهات 

المســؤولة في الدول األعضــاء في حال 

خمولها وضعف نشاطها، الذي يتبلور في 

خلق بيئة فاعلة وناشطة لحركة األولمبياد 

الخاص، وإســناد هــذه المســؤولية إلى 

جهات أخرى ناشطة وفاعلة. 

ثابتة  الرقابة ووضــع معايير  تشــديد 

للحماية من خالل ملف يضم المعلومات 

الصحية ودرجة اإلعاقة وتحديد شــخص 

مســؤول بالرعاية، يراقب ويحاســب من 

جانــب الجهة الرقابية، للكشــف الدوري 

والتأكــد من عــدم اســتغالل المركز في 

اإلضرار الجســدي أو النفسي على رواده، 

والتأكد من سالمته على أن تتم محاسبة 

الشــخص المخول الرعاية والمعتمد من 

الجهة القضائية، وفي حال تقصيره تؤول 

مســؤولية الرعاية إلى الدولة، وفي هذه 

الحالة يعيشــون في بيئة آمنة، ويساعد 

بشــكل مباشــر علــى انتمائهــم ألســرة 

األولمبياد الخاص. 

ضعف اإلعداد
ومــن جهته، عزا صــالح الدين الســمار 

المدير الوطني لألولمبياد الخاص المغربي 

ضعف إعداد منتســبي األولمبياد الخاص 

إلى 5 عوامل رئيســة، وفي حال التعامل 

معها بشــكل صحيح، سيضم اآلالف من 

الالعبين والالعبات سنوياً.

الســمار يرى أن األســرة هي المحور 

الرئيــس في هــذه المنظومة ومن دونها 

تضعف الجهــود الرامية إلى دمج »ذوي 

اإلعاقة الذهنية« فــي برنامج األولمبياد 

الخــاص، ألنها هــي الدافعــة والمحركة 

لألبناء وهي التي تصاحبهم في األنشطة 

التدريبيــة والرياضيــة، والدعم النفســي 

لألبناء وتشــجيعهم على مواصلة الرياضة 

واالنتظام في التدريبات والمشاركات في 

المسابقات يبدأ من األسرة، وتوعية األسر 

مســؤولية المجتمــع ككل، وفي حقيقة 

األمر يعمل األولمبيــاد الخاص اإلقليمي 

علــى التواصــل مــع المــدارس الخاصة 

والمراكــز وفــق بروتوكــوالت بموجبها 

تحفز المدارس طالبها على المشاركة في 

األنشطة الرياضية لألولمبياد الخاص. 

وتابع: الدراما العربية واإلعالم بجميع 

فئاتــه مطالبون بتبني برامج وفقرات في 

اإلذاعة والتلفزيون والســينما والمسرح، 

تعمــل على تقويــة الصلة بيــن أوالدنا 

والمجتمع بجميــع طوائفه، وتتناول عبر 

منصاتهــا اإلعالميــة، كل مــا يفيد ذوي 

اإلعاقة، في مقابل توعية شاملة للمجتمع 

بحقوقهــم التــي نصت عليها الدســاتير. 

إلى جانب، زيادة عدد األنشطة الرياضية 

لأللعاب المعتمدة للبرنامج، ســواء على 

والدولية،  والقارية  المحلية  المســتويات 

ألن هــذه الدوريات والمســابقات تحث 

الالعبيــن والالعبات علــى االندماج أكثر 

في الرياضة، ويســعدون في المكســب 

ويتحمسون للتعويض في حال الخسارة، 

مع العلــم أن هدف برنامــج األولمبياد 

الخــاص الدمــج فــي الرياضــة بصــرف 

النظر عن مقاييس المكســب والخسارة، 

فالجميع فائز لدينا. 

وأضــاف: يجــب الحرص علــى توافر 

أنشــطة رياضية ومراكز ثابتة في األحياء 

الشــعبية والمناطق النائية، وذلك بهدف 

جــذب أكبر لشــريحة الفقــراء الذين ال 

يمتلكــون مقومات التنقل بيــن األحياء 

والمراكــز التي تتوافر بكثــرة في المدن 

أو األحياء الرئيســة، مع العلم أن برنامج 

الخــاص مجانــي وال يكلف  األولمبيــاد 

األســرة أعبــاء مادية، لكــن توافرها في 

هذه المناطق النائية ســيهبط بالمؤشــر 

المــادي إلى الحــد األدنى لهذه األســر 

الفقيرة والتي ربما تكون معدمة.

كمــا اقترح الســمار تبني شــخصيات 

عامــة، تشــمل رجــال الرياضــة والفــن 

االحتياجــات  ذوي  قضيــة  واألعمــال، 

الفكريــة، ما ســيؤدي إلى زيــادة أعداد 

منتســبي األولمبياد الخاص، وخلق قدوة 

يتشــبث بها الالعبون والالعبات، ودائماً 

ستترك هذه الشخصيات العامة أثراً طيباً 

والتشــبث بالحماس الالزم للمضي قدماً 

في مواصلة الرياضة.

السمار:
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عوامل تزيد 

عدد األبطال  

� صالح الدين السمار � رحاب بورسلي

ضحكات بر يئة.. ومحاوالت جر يئة

رحاب بورسلي:

الصراعات وراء  ضعف المنتسبين 


