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صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة - حفظه اهلل
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صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - حفظه اهلل



6



قصة جناح وإرادة سطر أبطالنا من أبنائنا من ذوي اإلعاقة فصوهلا من ذهب وهي حكاية إثبات الذات والعطاء 
 ، للتميز واإلبداع  دافعًا  ، بل كانت  لبلوغ اجملد  بها حاجزًا  اهلل  إبتالهم  اليت  اإلعاقة  ، مل تكن  العطاء  لوطن 
حيث شق املعاقون طريقهم بقوة يف أوعر الطرق وختطوا ليصلوا إىل العاملية ، حيث ال يتواجد سوى النخبة 
من األبطال وبكل فخر تشرف هؤالء الفرسان برفع علم اإلمارات العربية املتحدة و أمسعوا كل العامل السالم 
الوطين اإلماراتي و أنتزعوا امليدالية تلو األخرى لتدخل اإلمارات يف سجالت اإلجنازات األوملبية و العاملية و لو 
رجعنا بالذاكرة للوراء و تابعنا قفزة فرساننا إىل العاملية بهذه السرعه خالل الفرتة الوجيزة املاضية لوجدنا 
بأن هناك أياد معطاءة و قلوب كرمية و مكارم سخية قد ساهمت يف مسرية اإلجنازات و على رأسها إهتمام 
و دعم أصحاب السمو الشيوخ ألبناءهم املعاقني يف كل اجملاالت و ليست الرياضية فحسب فقد وجه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل و أخيه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي بتوفري كافة مقومات احلياة الكرمية ألبنائهم 
املعاقني و لعل دعم مسو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظيب ألبناءه شكل عالمة فارقة يف تاريخ 
رياضة املعاقني يف دولة اإلمارات فقد تكفل مسوه باملعسكرات التحضريية و املشاركات الدولية و من ثم أستقبل 
أبناءه بكلمات كرمية وصلت إىل قلوبهم و أمر بتكرميهم التكريم الالئق باألبطال كما أن للتميز شركاء . 
. . فقد كان لنا شركاء يف مسريتنا كانت حيث كانت هلم بصمة واضحة يف جناح إحتاد اإلمارات لرياضة 

املعاقني يف ترمجة خططه و أهدافه إىل مشاريع و مبادرات خرجت إىل النور .

الذين  املتطوعني  و هي شجرة  أال  دائمًا  املثمرة  اإلنساني  العمل  إىل شجرة  املوصول  بالشكر  أتقدم  و كذلك 
يقدمون كل ما يف وسعهم ليكسبوا أجرًا نسأل اهلل أن يكون يف ميزان حسناتهم .

سعادة / محمد محمد فاضل الهاملي 
رئيس جملس إدارة إحتاد اإلمارات لرياضة املعاقني 
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نبذة عن احتاد الإمارات لريا�ضة املعاقني

تأسيس االتحاد :
تأسس احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني كهيئة وطنية مبوجب القرار الوزاري رقم 24 

بتاريخ 13/ 6/ 1996عن وزارة الشباب والرياضة بهدف مساعدة املعاقني على ممارسة األنشطة الرياضية 
واستغالل قدراتهم ومهاراتهم. ويتكون إحتاد اإلمارات العربية املتحدة لرياضة املعاقني من األندية الرياضية 
املشهرة رمسيًا يف الدولة واليت أسندت  إليها شروط العضوية وفقًا ألحكام القانون رقم 85 لسنة  1988، إضافة 

إىل اجلمعيات واملراكز واهليئات املعتمدة من قبل اجلهات الرمسية واملستوفية لشروط االنتساب، وهي:

أواًل : األندية الرياضية :
نادي أبوظيب للمعاقني

نادي دبي للرياضات اخلاصة
نادي الثقة للمعاقني
نادي العني للمعاقني

نادي خورفكان للمعاقني
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اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأثناء اإحدى اجتماعاتهم



ثانيا : مراكز رعاية وتأهيل المعاقين :

المراكز الحكومية:
مركز دبي لرعاية وتأهيل املعاقني

* مركز عجمان لرعاية وتأهيل املعاقني
* مركز رأس اخليمة لرعاية وتأهيل املعاقني

* مركز الفجرية لرعاية وتأهيل املعاقني
* مركز دبا الفجرية لرعاية وتأهيل املعاقني

المراكز المحلية:

- مركز أبو ظيب لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة
- مركز العني لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة
- مركز السلع لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة

- مركز غياثي لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة 
- مركز أبوظيب للتوحد

- مركز مدينة زايد لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة
- مركز أبوظيب للتأهيل الطيب 

- مركز زايد الزراعي للتنمية والتأهيل
- مركز القوع لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة

- مركز الشيخة ميثاء لذوي االحتياجات اخلاصة
- مدينة الشارقة للخدمات االنسانية

- مدينة الشارقة للخدمات االنسانية )فرع خورفكان(
- مدينة الشارقة للخدمات االنسانية )فرع كلباء(

- مدينة الشارقة للخدمات االنسانية )فرع الذيد(
- مركز الشارقة للتوحد

- مركز التدخل املبكر
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المراكز الخاصة :
- مركز النور لرعاية الصم والبكم والرتبية الفكرية

- مركز املستقبل للرعاية اخلاصة
- مركز اخلليج للتوحد

- مركز تنمية القدرات لذوي االحتياجات اخلاصة
- مركز اإلمارات للتوحد 

- مركز األمري للنطق 
- مركز أبوظيب الضطرابات اللغة والكالم

- مركز النجوم للقدرات اخلاصة
- مركز القدرة لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة

- مركز العني اخلاص للرعاية والتأهيل
- مركز النجاح للتأهيل اخلاص

- مركز الواعدة لذوي االحتياجات اخلاصة
- املركز الدولي احلديث لتقويم النطق

- مركز النور لتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة
- مركز دبي للرعاية اخلاصة
- مركز راشد لعالج الطفولة

- مركز دبي للتوحد
- مركز اإلمارات لذوي االحتياجات اخلاصة

- املعهد الربيطاني للتطوير والتعليم 
- املركز الدولي لالستشارات والتخاطب والتدريب

- املركز احلديث للنطق واللغة
- مركز أوالدنا للتعليم والتأهيل

- املركز التخصصي لرعاية الطفل
- املركز التخصصي لذوي االحتياجات اخلاصة

- مركز راس اخليمة للتوحد
- مركز سيدرا

الجمعيات :
- مجعية اإلمارات ملتالزمة داون

- مجعية أولياء أمور املعاقني
- مجعية اإلمارات لرعاية املكفوفني 
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مؤسسات التشغيل :
- مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة

- متكني
- مشاريع الثقة لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة

االنتساب الى عضوية االتحادات :
انتسب احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني لعضوية االحتادات العربية والدولية والقارية   يف نفس سنة التأسيس 1996.

الهواتف الخاصة  باالتحاد : 
هاتف: 5561222  6 971+

فاكس: 5561212  6 971+
ص.ب: 38483 الشارقة - اإلمارات العربية املتحدة
uaedsf@emirates.net.ae :بريد الكرتوني

www.uaedsf.com : موقع الكرتوني
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حممد وحداين يف مناف�ضات �ضباق الكرا�ضي املتحركة



الرؤية:
يسعى احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني أن يكون من أفضل االحتادات املماثلة يف املنطقة من أجل حتقيق أفضل 

اإلجنازات الرياضية.

 الرسالة:
االرتقاء برياضة املعاقني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مبا يكفل تقديم أفضل اخلدمات الرياضية للمعاقني 

ليكون لالحتاد دور فاعل يف املنطقة.

أهداف اإلتحاد :
- رعاية و تطوير رياضة املعاقني بالدولة وتعريف اجلمهور بألعاب املعاقني الرياضية.

- املشاركة يف البطوالت واملسابقات االوملبية والعاملية والعربية واخلليجية .
- إتاحة الفرصة لذوي االحتياجات اخلاصة مبختلف فئاتهم  ملمارسة الرياضة واملنافسة احلرة.

- دمج فئة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع من خالل ممارسة األنشطة الرياضية. 
- تنمية العالقات بني االحتادات العاملة يف جمال املعاقني من خالل البطوالت املشاركة يف بطوالتها وبراجمها.

قيمنا :
االهتمام باملعاقني

االحرتاف
التميز واجلودة

التواصل مع املؤسسات اجملتمعية
تدعيم قيم الوالء ألنظمة وقوانني الدولة
احرتام العادات والتقاليد السائدة باجملتمع

املصداقية وااللتزام واالبتكار

مرتكزاتنا:
االهتمام باألندية ومراكز املعاقني بالدولة

توفري املستلزمات اخلاصة بالتدريب
دمج املعاقني باجملتمع وإكسابهم السلوك الرتبوي السليم

االهتمام بالصحة العامة ورفع املستوى البدني واملهاري
تعزيز اجلانب التأهيلي لتحقيق أفضل النتائج الرياضية للمعاقني
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الشباب  لرعاية  العامة  اهليئة  بقرار  املعاقني  لرياضة  اإلمارات  بإحتاد  اإلماراتي   اخلاص  األوملبياد  دمج  تقرر 
والرياضة لسنة 2008 على أن يضم إحتاد اإلمارات لرياضة املعاقني اللجنة الباراملبية اإلماراتية

واألوملبياد اخلاص اإلماراتي  برئاسة جملس إدارة واحد للدورة اجلديدة 2008 - 2012 

دمج الأوملبياد اخلا�س الإماراتي واللجنة الباراملبية حتت
مظلة اإحتاد الإمارات لريا�ضة املعاقني
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علي قمرب يف مناف�ضات األعاب القوى



اأع�ضـاء جملـ�س اإدارة احتاد الإمارات لريا�ضة املعاقني
للدورة 2008 - 2012 

المنصــــب اإلســــم م 

رئيس إحتاد اإلمارات لرياضة املعاقنيسعادة /حممد فاضل اهلاملي1 

سعادة/ طارق سلطان بن خادم2 
  نائب رئيس إحتاد  اإلمارات لرياضة املعاقني

الرئيس التنفيذي للجنة الباراملبية

سعادة/ ثاني مجعه بالرقاد3 
نائب رئيس إحتاد اإلمارات لرياضة املعاقني

الرئيس التنفيذي لألوملبياد اخلاص

السيد/ ماجد عبد اهلل العصيمي4 
أمني السر العام

املدير الوطين لألوملبياد اخلاص

املدير املالي - مدير الشراكة والتطويرالسيد /عبد الرزاق أمحد بن الرشيد5 

رئيس اللجنة الفنية للجنة الباراملبيةالسيد/ أمحد حممد حسن6 

املدير الرياضي لألوملبياد اخلاصالسيد/ فاضل خليل املنصوري7 

رئيس جلنة املنتخبات للجنة الباراملبيةالسيد/ ذيبان سامل املهريي8 

نائب رئيس جلنة املنتخبات للجنة الباراملبيةالسيد/ لؤي سعيد عالي9 

مديرة جلنة املبادرات واألسر لألوملبياد اخلاصالسيدة/ مريم سيف القبيسي10 

عضو جملس إدارة السيد / عيسى أمحد آل علي11 
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123

456

789

1011
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املنا�ضب يف الحتادات والهيئات الريا�ضية الدولية
والقارية والإقليمية واخلليجية

املنصـــــباإلســـمم

سعادة /  حممد فاضل اهلاملي1
رئيس جملس إدارة إحتاد اإلمارات لرياضة املعاقني

عضو اجمللس االستشاري اإلقليمي لألوملبياد اخلاص الدولي
نائب رئيس جلنة املسئولية اجملتمعية باالحتاد اآلسيوي لكرة القدم

سعادة / طارق سلطان بن خادم2
نائب رئيس إحتاد اإلمارات لرياضة املعاقني

الــــرئــيس التنفيـــــذي  اللجنة الباراملبية اإلمـاراتية
عضو اجمللس التنفيذي لإلحتاد الدولي لرياضة الكراسي املتحركة والبرت

السيد / ماجد عبداهلل العصيمي3

أمني السر العام إلحتاد اإلمارات لرياضة املعاقني 
املستشار اإلقليمي لتنمية املوارد املالية واإلعالم 

نائب رئيس اللجنة الباراملبية اآلسيوية
عضو اللجنة التنظيمية لدول جملس التعاون اخلليجي

السيد / عبد الرزاق أمحد بن الرشيد4
املدير املالي إلحتاد اإلمارات لرياضة املعاقني

نائب رئيس إحتاد غرب أسيا للمعاقني

السيد / أمحد حممد حسن5
رئيس اللجنة الفنية الباراملبية

حكم دولي لرفعات القوة باللجنة الباراملبية الدولية
عضو اللجنة الفنية لدول جملس التعاون واخلليجي
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الهاملي وبن خادم والع�ضيمي يف اأعمال اجلمعية العمومية للجنة الباراملبية الدولية

بن خادم والع�ضيمي مع اأع�ضاء اللجنة الباراملبية الكورية اجلنوبية

اأحمد حممد ح�ضن اأثناء حتكيمه لحدى البطولت

الع�ضيمي يتو�ضط اأع�ضاء جمل�س اإدارة اللجنة الباراملبية الآ�ضيوية
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�ضلطان الكتبي يف مناف�ضات البوت�ضيا

�ضيف النعيمي يف مناف�ضات الرماية

ثريا الزعابي يف مناف�ضات رمي الرمح
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�ضلطان الكتبي يف مناف�ضات البوت�ضيا

�ضيف النعيمي يف مناف�ضات الرماية



نبذه عن اللجنة الدولية الباراملبية 
تأسست اللجنة الباراملبية الدولية يف 22 سبتمرب 1989 يف دوسلدورف بأملانيا بهدف إنشاء منظمة دولية 

تشرف على رياضات النخبة من الرياضيني ذوي االعاقة.

ومنذ انطالق األلعاب الباراملبية سنة 1948 استمرت هذه االلعاب يف التطور السريع لتصبح حدثا رياضيا 
عامليا هاما، ونظرا للحاجة امللحة إلدارة هذه االلعاب بشكل أفضل والتواصل بصوت واحد مع اللجنة الدولية 
األوملبية وخمتلف املنظمات الرياضية األخرى حول العامل ، مت  تأسيس اللجنة الدولية التنسيقية للمنظمات 

الدولية لرياضات املعاقني سنة 1982.

وبعد عشرة سنوات من ذلك التاريخ مت استبدال اللجنة الدولية التنسيقية للمنظمات الدولية لرياضات 
املعاقني باللجنة الباراملبية الدولية ، وكانت األلعاب الشتوية البارملبية اليت اقيمت بليلهامر بالنرويج سنة 

اليت تضم حاليا يف عضويتها حوالي  الدولية  الباراملبية  اللجنة  باراملبية تقام حتت مظلة  ألعاب  أول   1994
اإلماراتية، وتطور عدد  الباراملبية  اللجنة  الوطنية ومن بينها  الباراملبية  اللجان  160 دولة ممثلة من خالل 

الرياضات اليت تشرف عليها إىل 26 رياضة ، 5 منها متارس يف األلعاب الشتوية و21 يف االلعاب الصيفية.
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عبد اهلل ال�ضرمي يف مناف�ضات كرة ال�ضلة للكرا�ضي املتحركة



اأع�ضاء اللجنة الباراملبية الإماراتية

المنصــــب اإلســــم م 

الرئيس سعادة/ حممد فاضل اهلاملي 1

  الرئيس التنفيذي سعادة/ طارق سلطان بن خادم2 

أمني السر العامالسيد / ماجد عبد اهلل العصيمي3

رئيس اللجنة الفنيةالسيد/ أمحد حممد حسن 4 

رئيس جلنة املنتخباتالسيد/ ذيبان سامل املهريي 5 

نائب رئيس جلنة املنتخباتالسيد/ لؤي سعيد عالي 6 

عضوالسيد / عيسى أمحد آل علي7
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عي�ضى الظاهري يف مناف�ضات ال�ضباحة



األلعاب الصيفية
الرجيب للكراسي املتحركة سباعيات كرة القدمألعاب القوى

الرمي بالقوس مخاسيات كرة القدمالتنس األرضي 

الدراجات تنس الطاولةكرة السلة للكراسي املتحركة 

الفروسية كرة الطائرة )جلوس(رفعات القوة 

التجديفكرة اهلدف للمكفوفني الرماية

القوارب الشراعيةاجلودوالسباحة

البوتشيا
مبارزة السيف بالكراسي 

املتحركة 
الرقص على الكراسي املتحركة 

األلعاب الشتوية
البياثلونسباقات الضاحية للتزجلاهلوكي على اجلليد 

-الكرلنجالتزجل على اجلليد

الريا�ضات التي متار�ضها فئات العاقة املختلفة
)IPC( باللجنة الباراملبية الدولية

22

ابراهيم �ضامل يف مناف�ضات �ضباق الكرا�ضي املتحركة



اجلمعيات و املنظمات والحتادات الدولية لريا�ضة املعاقني 

المقر اإلعاقة الرمز اسم الجمعية 

كافة أنواع IPCاللجنة الباراملبية الدولية
اإلعاقة 

بون / أملانيا 

احلركية والبرتIWASاإلحتاد الدولي لرياضة الكراسي املتحركة والبرت
استوك/ 

مانديفيل 
بريطانيا 

اسبانيا البصرية IBSAاإلحتاد الدولي لرياضة املكفوفني 

بريطانيا الذهنية INAS-FIDاإلحتاد الدولي لرياضة ذوي اإلعاقة الفكرية

أملانيا الشلل الدماغي CP-ISRAاجلمعية الدولية لرياضة الشلل الدماغي

أمريكا الصم ICSDاللجنة الدولية لرياضة الصم 

كافة أنواع ASFSGاإلحتاد العربي لرياضة الفئات اخلاصة 
اإلعاقة 

تونس 

اللجنة التنظيمية لرياضة املعاقني
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

GCCOCSD كافة أنواع
اإلعاقة 

البحرين 

أمريكا حركية IWBFاإلحتاد الدولي لكرة السلة للكراسي املتحركة

23



عدد الالعبني والالعبات امل�ضاركني يف م�ضابقات 
اللجنة الباراملبية الإماراتية

العدد اللجنة م 
إناث ذكور 

320 750 اإلعاقة احلركية – اللجنة الباراملبية 1 

220 350 الشلل الدماغي – اللجنة الباراملبية 2 

160 390 اإلعاقة السمعية ) الصم ( – اللجنة الباراملبية 3 

70 220 اإلعاقة البصرية )املكفوفني( – اللجنة الباراملبية 4 

المجموع 
 1710 770

2480 العب والعبة 

اأنواع الإعاقات التي ي�ضرف عليها اإحتاد الإمارات لريا�ضة املعاقني

طبيعة اإلعاقة م 

)اجلسدية( احلركية ، إصابات العمود الفقري،  برت، شلل أطفال 1 

الشلل الدماغي 2 

 السمعية )الصم( 3 

البصرية )املكفوفني( 4 

العقلية5

24

عي�ضى الظهريي يف مناف�ضات ال�ضباحة



25

�ضعود حممد يف مناف�ضات كرة القدم لل�ضم

خالد علي يف مناف�ضات البولينج

عي�ضى الظهريي يف مناف�ضات ال�ضباحة



الأن�ضطة املحلية للعام 2010

26

المكانالتـاريخالفعاليةاأللعابالرقم
عدد 

الالعبين 
ذكور 

عدد 
الالعبين 

اناث

كرة 1
الطاولة

التجمع 
األول

مجعيـة اإلمارات2009/11/15
لرعاية املكفوفني

3213

البولينج2
التجمع 

األول
مركز العني 21/12/2009

للبولينج
2522

كرة 3
اهلدف

التجمع 
األول

مجعية اإلمارات 2010/1/1
لرعاية املكفوفني 

31-

رفعات 4
القوة

التجمع 
األول

2010  /2 -15نادي دبي15/ 

ألعاب 5
القوى

2010مضمار  /2 5117نادي الثقة23/ 

ألعاب 6
القوى

2010ميدان  /2 6021نادي دبي28/ 

البولينغ7
التجمع 
الثاني

2010  /3 مركز دبي 3/ 
للبولينغ

1316

السباحة8
التجمع 

األول
2010  /3 -9جامعة الشارقة9/ 

9
دوري 
كرة 
اهلدف

التجمع 
الثاني

2010  /3 مجعية اإلمارات10/ 
للمكفويف

12-

من مناف�ضات البولينج
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لوؤي عابد يف مناف�ضات كرة الطاولة للكرا�ضي املتحركة

لوؤي عالي يف مناف�ضات كرة الهدف للمكفوفني

من مناف�ضات البولينج



28

المكانالتـاريخالفعاليةاأللعابالرقم
عدد 

الالعبين 
ذكور 

عدد 
الالعبين 

اناث

ألعاب 10
القوى

بطولة 
الدولة

2010  /4  /11
نادي العني 

للمعاقني
8730

2010  /4  /12

كرة 11
الطاولة

بطولة 
الدولة

2010  /4 نادي الثقة 26/ 
للمعاقني

2710

الرماية12
بطولة 
الدولة

2010  /5 نادي العني 1/ 
للمعاقني

5-

البولينج13
بطولة 
الدولة

2010  /5 مركز دبي 1/ 
للبولينغ

3520

14
دوري 
كرة 
اهلدف

بطولة 
الدولة

2010  /5  /5
مجعية 
اإلمارات 
للمكفويف

16-

رفعات 15
القوة

بطولة 
الدولة

 2010  /5 -10نادي دبي10/ 

السباحة16
بطولة 
الدولة

2010 جامعة 17/5/ 
الشارقة

31-

مرمي املطرو�ضي يف مناف�ضات الوثب الطويل



29

عي�ضى الظاهري .. �ضباح فوق العادة

الرباع حممد خمي�س خلف وحماولة ناجحة

مرمي املطرو�ضي يف مناف�ضات الوثب الطويل
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الأن�ضطة املحلية للعام 2011

الرقم
البطولة / 
المكانالتاريخالمسابقة 

عدد 
الالعبين 

ذكور

عدد 
الالعبين 

اناث

1
البطولة األوىل أللعاب 

القوى للناشئني 
والكبار

5117نادي الثقة2010/12/27

البطولة األوىل 2
للسباحة

2010/12/6
الشارقة-
مراكز 
الناشئة 

24-

البطولة األوىل لكرة 3
اهلدف للمكفوفني

2010/12/18
مجعية 
االمارات 

للمكفوفني
14-

البطولة األوىل لكرة 4
الطاولة

1715نادي دبي2010/12/21

بطولة فزاع احمللية 5
اللعاب القوى

10039نادي دبي2011/01/8-7

البطولة األوىل 6
للبولينج

3016دبي2011/11/1

التجمع األول لرفعات 7
القوى

193نادي دبي2011/01/25

8
بطولة فزاع الدولية 
لكرة السلة الكراسي 

املتحركة
-18نادي دبي2011/2/10-3

البطولة الثانية لكرة 9
اهلدف للمكفوفني

2011/2/26
مجعية 
االمارات 

للمكفوفني
14-

10
البطولة الثانية 
أللعاب القوى 

للناشئني والكبار
12654نادي الثقة2011/02/14

عبد اهلل �ضيف العرياين يف مناف�ضات الرماية
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انطالقة قوية ل�ضباق الكرا�ضي املتحركة

حممد الزرعوين يف مناف�ضات كرة ال�ضلة للكرا�ضي املتحركة

عبد اهلل �ضيف العرياين يف مناف�ضات الرماية
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الرقم
البطولة / 
المكانالتاريخالمسابقة 

عدد 
الالعبين 

ذكور

عدد 
الالعبين 

اناث

11
البطولة الثانية 
أللعاب القوى 

للناشئني والكبار
12654نادي الثقة2011/02/15

البطولة الثانية 12
للسباحة

-20خورفكان2011/02/22

البطولة االوىل 13
للرماية

-13نادي العني2011/03/14

بطولة فزاع الدولية 14
لرفعات القوة

102نادي دبي2011/03/16-10

بطولة البولينج 15
الثانية

204ابوظيب2011/03/19

البطولة الثانية 16
لكرة الطاولة

2211نادي الثقة2011/03/22

نادي ضباط 24-2011/03/30بطولة فزاع الدولية17
الشرطة

4917

البطولة األوىل 18
للبوتشيا

155نادي دبي2011/03/29

ملتقى العني الدولي 19
اخلامس اللعاب القوى

10539نادي العني2011/04/2-1

بطولة االلعاب العاملية 20
للشباب والناشئني

2511نادي دبي2011/04/19-14

بطولة الدولة لرفعات 21
القوة

162نادي دبي 2011/09/13

مرمي املطرو�ضي يف مناف�ضات رمي الرمح
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مناف�ضات الدولة يف األعاب القوى

حممد ال�ضاعر يف مناف�ضات البوت�ضيا

مرمي املطرو�ضي يف مناف�ضات رمي الرمح



الرقم
البطولة / 
المكانالتاريخالمسابقة 

عدد 
الالعبين 

ذكور

عدد 
الالعبين 

اناث

بطولة الدولة22
للسباحة

2011/3/5
الشارقة-
مراكز 
الناشئة 

46-

بطولة الدولة23
لكرة الطاولة

2424نادي دبي2011/10/5

بطولة الدولة 24
للرماية

-6نادي العني2011/04/20

بطولة الدولة25
للبولينج

2011/5/14
دبي- 

مركز دبي 
للبولينج

239

26
بطولة الدولة
لكرة اهلدف 
للمكفوفني

2011/5/21
مجعية 
االمارات 

للمكفوفني
16-

بطولة الدولة27
للبوتشيا

155نادي دبي2011/05/24

34

عبيد الدهماين يف مناف�ضات الرماية
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فار�س يت�ضدى لكرة يف مناف�ضات كرة الهدف للمكفوفني

ح�ضني املازم ي�ضتعد لدفع اجللة

عبيد الدهماين يف مناف�ضات الرماية



المكانالفترة إسم البطولة 

ب
ه

ذ
فضة

برونز

بطولة العامل للشباب للكراسي 
املتحركة والبرت

577أوملوس/ التشيك2010/8/27-22

– 2010/8/1بطولة العامل لرفعات القوة -1-كواالملبور / ماليزيا7/23 

بطولة اخلليج الثالثة للبولينغ لالعاقة 
السمعية

2010/10/15  - دبي8 
االمارات العربية املتحدة

-34

461جوانزوا / الصني12-2010/12/19األلعاب اآلسيوية الباراملبية   

2011/1/31بطولة العامل أللعاب القوى  - كرستشرش / 11 
نيوزيلندا

21-

األلعاب العاملية للشباب للكراسي 
املتحركة والبرت

دبي2011/4/21-14
اإلمارات العربية املتحدة

5616

الجنازات اخلارجية

36



أوال :- بطولة العالم لرفعات القوة كوالمبور – ماليزيا 
2010 / 8 /1 – 7 /23

المسابقةاإلنجازالفئةاإلسمم 

90 كجمفضية90.00 كجمعبداهلل إمساعيل مشموم1 

37

البطل عبد اهلل م�ضموم احلا�ضل على امليدالية الف�ضية

اإجناز اآ�ضيوي يف رفع الأثقال



بطــــــولة العــــــالم للشبــــــاب للكــــراســي المتحــركــــة والبــتـر
27/8/2010-22 ألمــــــوس /التشيـــــــك 

¿ الدول المشاركة  :

¿ عـدد الالعبـــيــن  : 

¿ عدد العبي منتخب اإلمارات :

¿ عــدد الـــريــاضـــــــات          : 

24

320

25

2

الميداليةالزمن / المسافةالمسابقةالفئةاإلسمم 

T53عادل فايز بلوشي1

ذهبية10016.36 مرت
برونزية15003:47.20 مرت
ذهبية20029.73 مرت
ذهبية8002:01.71 مرت
ذهبية4000:56.83 مرت

F56محد حسن احلمادي2
فضية17.24رمي الرمح

برونزية22.50رمي القرص
ذهبية8.59دفع اجللة

فهد حممد علي3
T54

فضية10017.34 مرت
فضية20029.29 مرت
فضية4000:57.10 مرت

F58فضية31:31رمي القرص

T54حممود البلوشي4
برونزية15003:43.69 مرت
برونزية20030.00 مرت
برونزية4000:57.64 مرت

T54عبداهلل الزرعوني5

فضية15003:45.33 مرت
برونزية8001:54.26 مرت
برونزية4000:54.32 مرت

فضية500013:41.28 مرت

38

عادل البلو�ضي بطل العامل لفئة ال�ضباب يف األعاب القوى



¿ الدول المشاركة  :

¿ عـدد الالعبـــيــن  : 

¿ عدد العبي منتخب اإلمارات :

¿ عــدد الـــريــاضـــــــات          : 

41

2344

41

20

األلعــــاب اآلسيــوية البارالمبية 
8-2010/12/21 جوانجزوا - الصين

الميداليةالزمن / المسافةالمسابقةالفئةاإلسمم 

ذهبية6.11دفع اجللةF34ثريا الزعابي 1
ذهبية15.19رمي الرمح

ذهبية8.64دفع اجللةF32حسن مالليح2
ذهبية41.95رمي القرصF56عيسى اجلهوري3
فضية29.68رمي الرمحF46مريم املطروشي 4
فضية22.03رمي القرصF57سهام مسعود الرشيدي5

فضية9.74رمي الرمحF33 عائشة بين خالد6
برونزية3.55دفع اجللة

فضية9.98دفع اجللةF34حممد محيد املهريي7
فضية25.59رمي الرمح

حممد مخيس خلف8
 90

كيلو 
جرام

فضية215 كجمرفعات القوة

39

فاطمة الكعبي يف مناف�ضات رفع الأثقال



بطولة الخليج الثالثة للبولينغ لإلعاقة السمعية
2010 /10 /15-8

الميداليةاإلسمم 

المسابقة الثالثية

1
علي حسن آل جابر
طارق شهاب مراد

وليد حممد حممود
برونزية

المسابقة الفردية إناث

فضيةفاطمة سبيل املاس2

برونزيةسكينة عزيز عبد الرمحن3

المسابقة زوجي فتيات 

فاطمة سبيل املاس4
سكينة عزيز عبد الرمحن

فضية

المسابقة زوجي ذكور

علي حسن آل جابر5
وليد حممد حممود

برونزية

المسابقة فردي إناث

برونزية فاطمة سبيل املاس6

المسابقة فردي ذكور 

فضيةعلي حسن آل جابر7

40

علي اآل جابر يف بطولة اخلليج لل�ضم 
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اإجنازات البطولت اخلارجية لفر�ضان الإرادة 
خالل الربع الأول لعام 2011

بطولة العالم أللعاب القوى – كرستشرش/نيوزيلندا
 2011 /1 /31-11

المسابقةاالنجازالفئةاإلسمم 

T34حممد عبداهلل القايد1

400مذهب

200مذهب

100مفضة

حممد القايد بطل العامل يف األعاب القوى

¿ الدول المشاركة  :

¿ عـدد الالعبـــيــن  : 

¿ عدد العبي منتخب اإلمارات :

¿ عــدد الـــريــاضـــــــات          : 

80

1060

17

1



الألعاب العاملية لل�ضباب للكرا�ضي املتحركة والبرت 2011

42

الميداليةالمسابقةاإلسمم 

عبد اهلل الزرعوني1

برونزية400م
برونزية800م

برونزية1500م
برونزية5000م

عزة املعولي2
فضيةدفع اجللة

برونزيةرمي القرص
ذهبيةرمي الرمح

فهد حممد3
ذهبية100م
فضية400م

محد احلمادي4
ذهبيةدفع اجللة
برونزيةرمي الرمح

برونزيةرمي القرص

من مناف�ضات األعاب القوى - بطولة الدولة

¿ الدول المشاركة  :

¿ عـدد الالعبـــيــن  : 

¿ عدد العبي منتخب اإلمارات :

¿ عــدد الـــريــاضـــــــات          : 

22

219

37

3
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حييى البلوشي5
برونزية100م
برونزية200م

حممود البلوشي6

برونزية100م
برونزية400م
برونزية800م

برونزية1500م

عمري حممود7
فضيةدفع اجللة

ذهبيةدفع القرص
ذهبيةالصوجلانأمساء املرزوقي8
فضية100مسامل الشامسي  9

برونزيةالصوجلانعبد اهلل الشامسي10
فضيةالصوجلانحممد سعيد11
برونزية100ممسرية السايس13
فضيةالصوجلاننورة الكتيب14
برونزيةرمي القرصعباد علي15

حمد احلمادي يف مناف�ضات رمي الرمح



دمج املعاقني بالأ�ضوياء يف مناف�ضة ودية   

حفل تكرمي املعاق املبدع

إنتهت املباراة الودية اليت اقيمت بني فريقي منتخب اإلمارات لكرة السلة للكراسي املتحركة وشركة غاز اإلمارات 
واليت أقيمت بصالة نادي الثقة للمعاقني بالشارقة وأقيم اللقاء بني الفريقني على شوطني مجع الشوط األول 
منتخب اإلمارات للمعاقني مقابل فريق غاز اإلمارات أما الشوط الثاني ضم العبني من كال الفريقني خمتلطني .

  2010/1/17

املبدع  املعاق  املعاقني حفل تكريم  اإلمارات لرياضة  بالتعاون مع إحتاد  الثقايف  نظم رواق عوشة بنت حسني 
إجناز معني سواء على  املضي قدما حنو حتقيق  اإلعاقة مل تقف حاجزا يف  أن  إىل  والذي هدف  املثالي  واألب 
املستوى الرياضي أو الثقايف أو اإلجتماعي ليثبتوا أن اإلعاقة مل تقف يوما يف وجههم بل هم فرسان اإلرادة الذين 

أصبح هلم اآلن إجنازات يف شتى اجملاالت.

 2010/4/8
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حفل تكرمي املعاق املبدع

�ضورة جماعية للفريقني بعد انتهاء مرا�ضم التتويج



حما�ضرة عن فح�س املن�ضطات
اهلامشي رئيس  الدكتور أمحد  أدارها  املنشطات  املعاقني  حماضرة عن فحص  لرياضة  اإلمارات  نظم إحتاد 
ملكافحة  الوطنية  باللجنة  العام  السر  أمني  املهريي  عبدالعزيز  والدكتور  املنشطات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 
املنشطات واليت أقيمت مبركز إعداد القادة واليت تضمنت التعريف بأهم املستجدات اخلاصة بكيفية التعامل 
املستجدات اخلاصة مبجال مكافحة  املشاركات اخلارجية والتعريف بأهم  أثناء  املنشطات  الصحيح مع جلان 

املنشطات كما مت عرض آخر حتديث خاص باألدوية والعقاقري احملرمة دوليا .
 2010/4/22
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جانب من حما�ضرة فح�س املن�ضطات



موؤمتر الإمارات الدويل لريا�ضة املعاقني
يف الفرتة 10-9 / 5 / 2011 

جانب من جل�ضات املوؤمتر

نظم احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني مؤمتر اإلمارات الدولي لرياضة املعاقني مايو 2011 ، والذي كان حتت 
رعاية كرمية من مسو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظيب نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.

والذي عقد حتت شعار )واقع وآفاق( وكان األول من نوعه، ألنه تناول بالنقاش واحلوار التحديات اليت 
يواجهها الرياضيون من ذوي االحتياجات اخلاصة، وسبل دعمهم ومساندتهم ملنحهم حقوقهم، وإعطائهم 

الفرصة ألداء واجباتهم االجتماعية والوطنية كاملة.

وقد إستضافت إمارة أبوظيب املؤمتر حبضور واسع من أفضل اخلربات واالحتادات العاملية ، ومؤسسات 
غري رياضية تهتم وحتاول القيام بربامج ومبادرات للرياضيني املعاقني.. إضافة إىل مشاركة كثري من 

الشخصيات البارزة اليت كان هلا دور كبري يف دعم مسرية رياضة املعاقني.

حيث كانت احملاور الرئيسية التحديات يف رياضة املعاقني ورفع التوصيات واملقرتحات اليت من شأنها تذليل 
العقبات واليت قد تؤخر أو تصعب على الرياضي الوصول إىل منصات التتويج«.حيث حظي املؤمتر باهتمام 

إقليمي ودولي كبري

46

بن خادم والع�ضيمي يف اإحدى جل�ضات املوؤمتر



جانب من �ضيوف املوؤمتر

الهاملي وبن خادم والع�ضيمي مع رئي�س
الحتاد الملاين لريا�ضة الكرا�ضي املتحركة

جانب من جل�ضات املوؤمتر
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فريق الفرو�ضية بالألعاب العاملية يف اليونان

حمدة احلو�ضني بطلة األعاب القوى

مرمي ح�ضن جا�ضم وعالمة الن�ضر
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فريق الفرو�ضية بالألعاب العاملية يف اليونان

حمدة احلو�ضني بطلة األعاب القوى



هو واحد من الربامج اليت تقع يف الشرق األوسط ، مت تأسيسه كربنامج يطبق قواعد األوملبياد اخلاص الدولي 
1990 ، وميارس دوره يف تنمية القدرات الرياضية للمعاقني ذهنيا على مدار العام . وقائمة األوملبياد  عام 
اخلاص اإلماراتي تضم: 2400 العبا 90 مدرب 350 متطوعا وتبلغ عدد الرياضات اليت يقدمها األوملبياد 

اخلاص اإلماراتي 16 رياضة.
القوى · ألعاب 

· السباحة
القدم · كرة 
السلة · كرة 

الطائرة · كرة 
اليد · كرة 

وفر األوملبياد اخلاص تدريبات و مسابقات رياضية يف 26 رياضة أوملبية على مدار العام لألطفال والبالغني من 
ذوي اإلعاقة الذهنية. واملشاركة يف األوملبياد اخلاص مفتوحة أمام اجلميع شرط أال يقل احلد األدنى للسن 
وقت املشاركة عن 8 سنوات، حيث مت تصميم املسابقات والربامج لتتناسب مع كافة مستويات القدرة وال 

تتطلب املشاركة يف األوملبياد اخلاص أية أعباء أو تكاليف مالية من قبل الالعبني.

تعقد املسابقات على املستوى احمللي ، واإلقليمي، والعاملي. وتعترب معايري ترقي الالعبني إىل املستويات األعلى، 
الالعبني من كافة  فإن  املنطلق،  اخلاص. ومن هذا  األوملبياد  أهم عناصر  اثنني من  التقسيم،  إجراءات  مع 

مستويات القدرة حيظون بفرص متساوية للرتقي إىل املستويات األعلى يف مسابقات األوملبياد اخلاص.

حلظة حلم إنساني راود السيدة يونيس كينيدي شرايفر، شقيقة الرئيس األمريكي الراحل جون كينيدي 
واليت  الكربى  بإعاقة ذهنية جعلت شقيقتها  ولدت  اليت  نانسي  الصغرية  بدأته بشقيقتها  والذي   1968 عام 
كانت مبثابة األم هلا تفكر يف أن جتعل الصغرية نانسي متارس أي نشاط إنساني يسهل عليها. واكتشفت 
عامل الرياضة،  تلك البوابة السحرية اليت خرجت منها الصغرية نانسي،لتصبح كيانًا جديدًا يف اجملتمع وعضوًا 
نافعًا  وحتقق القسم الذي أطلقته يونيس »دعين أفوز... فإن مل أستطع... دعين أكون شجاعًا يف احملاولة...« 
األوملبياد اخلاص  اليوم يشارك يف برنامج  الواحدة أصبح  الالعبة  نانسي  وحتول احللم إىل حقيقة وبداًل من 
الدولي 2.25 مليون العب والعبة ميثلون أكثر200 برنامج فيما يزيد عن 150 دولة من خمتلف دول 

العامل.

الأوملبياد اخلا�س الإماراتي

الأوملبياد اخلا�س الدويل

الشاطئية الريشة  · كرة 
الطاولة · كرة 

األثقال · رفع 
· البوتشي

· الفروسية

· الدراجات
· البولينج

· اهلوكي األرضي
· اجلري على اجلليد
· التزجل على اجلليد
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• اإلستفادة من طاقات ذوي اإلعاقة الذهنية بتنميتها و تطويرها لتوظيفها يف سبيل االندماج الكامل يف اجملتمع.

• حتقيق املساواة.
• توفري البيئة هلم إلظهار قدراتهم و مهاراتهم.

• اإلستجابة للتطور املستمر يف السياسات اجملتمعية بتطبيق برامج األوملبياد اخلاص اإلماراتي.
• إتاحة الفرصة للمشاركة و اإلنتاج.

• حتقيق الكرامة للجميع.
• إتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل الدولة يف احملافل العاملية و القارية و األقليمية.

• إشراك األسرة يف خدمة اجملتمع بإتاحة الفرصة ألبنائهم من ذوي اإلعاقة الذهنية  وتطوير قدراتهم واملساهمة 
يف توظيفها لصاحل اجملتمع.

• التواصل مع قطاعات اجملتمع لبناء شراكة فاعلة.
• تأهيل و تطوير الكوادر اإلدارية و الفنية لتمكينها من تقديم اخلدمات املتميزة  لذوي اإلعاقة الذهنية.

• زيادة عدد املمارسني للرياضة من ذوي اإلعاقة الذهنية يف اجملتمع.
• حتقيق النمو النوعي من املمارسني من خالل متيزهم.

• ممارسة الالعبني لألدوار القيادية حمليًا و عامليًا.
• تدعيم قيم اإلرادة و القوة و الكرامة.

• تغيري السلوكيات السلبية و املفاهيم اخلاطئة جتاه ذوي اإلعاقة الذهنية ) اإلحسان / الرفض (.
• تهذيب سلوكيات ذوي اإلعاقة الذهنية ) اخلوف – اخلجل – االنطواء (.

• حتقيق املساواة و اإلحرتام و القبول بني املعاقني ذهنيًا و اجملتمع.
• تشجيع مبدأ العمل التطوعي جلميع فئات اجملتمع خلدمة هذه الشرحية.

الرؤية

الرسالة

األهداف اإلستراتيجية
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المنصــــب اإلســــم م 

الرئيس سعادة/ حممد فاضل اهلاملي 1

الرئيس التنفيذي سعادة/ ثاني مجعة بالرقاد2 

املدير الوطينالسيد / ماجد عبد اهلل العصيمي3

املدير الرياضيالسيد/ فاضل خليل املنصوري4 

مديرة جلنة املبادرات واألسرالسيدة/ مريم سيف القبيسي5 

مدير تطوير الشراكة والشؤون املاليةعبد الرزاق أمحد بن الرشيد6 

املنسق العام للجنة املبادرات واألسرعيسى أمحد آل علي7

اأع�ضاء جلنة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي

خالد الهاجري يف مناف�ضات دفع اجللة
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الأن�ضطة املحلية للعام 2010
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المهرجان األول لألولمبياد الخاص اإلماراتي 
نادي أبو ظبي لذوي االحتياجات الخاصة

2009/12/19

المهرجان الثاني لألولمبياد الخاص اإلماراتي 
نادي الثقة للمعاقين
2009/12/26-25

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

2 55
الدراجات 1
السباحة 2

كرة اليد 3
57 االجمالي

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

66 148
ألعاب القوي 1

كرة الطاولة 2
الريشة الطائرة 3

214 االجمالي

المهرجان الثالث لألولمبياد الخاص اإلماراتي
نادي األهلي للفروسية + نادي دبي للرياضات الخاصة

2010/01/16-15

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

36 80
الفروسية 1

كرة السلة 2
116 االجمالي
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المهرجان الرابع لألولمبياد الخاص اإلماراتي
نادي األهلي للفروسية + نادي دبي للرياضات الخاصة

2010/02/27-26

المهرجان الخامس لألولمبياد الخاص اإلماراتي
نادي الثقة للمعاقين

2010/03/6-5

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

17 106

الفروسية 1
سباعيات كرة القدم موحد 2

البوتشي 3
رفعات القوة 4

123 االجمالي

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

61 141
ألعاب القوي 1

كرة الطاولة 2
الريشة الطائرة 3

202 االجمالي

ابراهيم احلمادي.. رفعة قوية يف الألعاب العاملية ال�ضيفية - اليونان
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المهرجان السادس لألولمبياد الخاص اإلماراتي
مركز العين الخاص

2010/03/13

المهرجان السابع لألولمبياد الخاص اإلماراتي
نادي العين للمعاقين
2010/04/17-16

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

24 36 البولينج 1
60 االجمالي

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

32 64 كرة السلة 1
96 االجمالي

المهرجان الثامن لألولمبياد الخاص اإلماراتي
نادي أبو ظبي
2010/05/08

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

10 71

الدراجات 1
السباحة 2

كرة اليد 3
البولينج 4

81 االجمالي

المهرجان التاسع لألولمبياد الخاص اإلماراتي

عدد المشاركين 

إناث ذكور المسابقات م 

- 69 كرة اليد 1
السباحة 2

69 االجمالي
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المهرجان  األول لألولمبياد الخاص اإلماراتي 
نادي دبي للرياضات الخاص

2010/11/13 

المهرجان الثاني
نادي الثقة للمعاقين - الشارقة

2010/11/27

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

11 - 11 رفعات القوة  1
31 12 19 كرة الطاولة  2
69 24 45 البوتشي 3

111 اإلجمالي

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

112 37 75 ألعاب القوى  1
38 - 38 كرة اليد  2

150 اإلجمالي

الأن�ضطة املحلية للعام 2011
خليفة الأمريي يلفت الأنظار يف مناف�ضات الوثب الطويل
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المهرجان الثالث
نادي ضباط القوات المسلحة - أبو ظبي

2010/12/11

المهرجان الرابع
نادي دبي للرياضات الخاصة

2010/12/25

المهرجان الخامس
نادي دبي للرياضات الخاصة

2011/1/15 

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

112 37 75 ألعاب القوى  1
38 - 38 كرة اليد  2

150 اإلجمالي

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

8 2 6 الفروسية   1
63 15 48 كرة السلة   2
71 اإلجمالي

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

59 - 59 كرة القدم    1
41 16 25 كرة الريشة الطائرة    2

100 اإلجمالي

المهرجــان الســادس
نـــادي دبــي للـريــاضــات الخـــاصة

2011/1/22 

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

94 35 59 البوتشي 1
15 - 15 رفع األثقال 2

109 اإلجمالي
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المهرجان الثامن
نادي العين للمعاقين

2011/4/30

المهرجان السابع
نادي الثقة للمعاقين - الشارقة

2011/3/12

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

80 32 48 كرة السلة  1
58 28 30 البولينغ  2

138 اإلجمالي

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

113 45 68 ألعاب قوى 1

ط انفا�ضه يف مناف�ضات ال�ضباحة
�ضيف الدبل يلتق
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المهرجان التاسع
نــادي ضبــاط القـــوات المسلحـــة / أبـوظبي

2011/5/7  

المهرجان العاشر
صالة الخليل بن أحمد / خورفكان

2011/5/28

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

40 - 40 كرة اليد  1
29 - 29 السباحة  2
69 اإلجمالي

عدد المشاركين  

اإلجمالي إناث ذكور المسابقات م 

31 13 18 كرة الريشة الطائرة 1
26 8 18 كرة الطاولة 2
57 اإلجمالي

ابراهيم غريب يف حماولة للح�ضول على الكرة



�ضمو ال�ضيخة رو�ضة بنت زايد اآل نهيان
رئي�ضة فخرية للجنة املبادرات والأ�ضر

أعلن األوملبياد اخلاص اإلماراتي يف مؤمتر صحفي عقد مبركز الشيخة آمنة الرتاثي الثقايف الديين بإمارة العني 
عن رئاسة مسو الشيخة روضة بنت زايد آل نهيان للجنة املباردات واألسر

وتشمل اللجنة العديد من الربامج من ضمنها برنامج الكشف الصحي على الالعبني حيث يهتم الربنامج بصحة 
بكيفية  الالعبني  أمور  وأولياء  األسر  تثقيف  منه  واهلدف  األسر  وبرنامج  منافسة  أي  خوضه  قبل  الالعب 
التعامل السليم  وزيادة الوعي لدى األسر وبرنامج إعداد القادة من الالعبني وهذا الربنامج يعتمد على كيفية 
إعدادهم لإلخنراط يف اجملتمع  وأخريا برنامج الالعبني صغار السن وهو الربنامج الذي يهتم بتكثيف الرعاية 

بأبنائنا ذوي اإلحتياجات اخلاصة فئة اإلعاقة الذهنية  صغار السن .
2011/2/22
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بالرقاد واملن�ضوري يف موؤمتر الإعالن عن الرئا�ضة الفخرية



املهرجان الأول للمبادرات والأ�ضر 
2010  /  5  /  15  -  13
)معكم يكون لإلنجاز معنى(

برعاية مسو الشيخة روضة بنت زايد آل نهيان الرئيسة الفخرية للجنة املبادرات واألسر باألوملبياد اخلاص اإلماراتي 
أقيم املهرجان األول للمبادرات واألسر والذي يهدف إىل تعزيز القيم اليت تؤمن بها اللجنة، واملتمثلة يف تقديم كل 
ما من شأنه نهضة أبنائنا وإخواننا من ذوي اإلعاقة الذهنية، وحتقيق األهداف اليت تسعى إليها اللجنة يف جماالت 
صحة الالعبني وإعداد القادة والتثقيف األسري والعمل التطوعي، لألخذ بيد أبنائنا وإخواننا فرسان اإلرادة من 

ذوي اإلعاقة الذهنية حنو مستقبل أكثر إشراقا.

لجنة المبادرات واألسر: 
تتبنى اللجنة متكني األفراد ذوي اإلعاقة الذهنية من ارتياد املالعب وممارسة الرياضة واملشاركة يف املسابقات 

الرياضية، وتعمل على توفري الفرص إلظهار ما يتميزون به من شجاعة ومهارات ومواهب .
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�ضورة من مهرجان املبادرات والأ�ضر



اإلنجـــــاز
الرياضة برونزم فضة ذهب

7 12 5 األعاب القوى 1
1 1 6 البولينج 2
2 1 3 كرة الري�شة الطائرة 3
2 4 2 كرة الطاولة 4
2 - - الدراجات 5
1 2 7 ال�شباحة 6
- 1 5 الفرو�شية 7
7 4 1 رفع الأثقال 8
7 - 1 البوت�شي 9

10 - - كرة القدم 10
39 25 30 اجمالي الميداليات
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أقيمت األلعاب اإلقليمية السابعة برعاية السيدة الفاضلة أمساء األسد رئيس شرف األوملبياد اخلاص السوري 
واليت حظيت مبشاركة 21 دولة من الدول األعضاء يف برنامج األوملبياد اخلاص يف منطقة الشرق األوسط 
ومشال افريقيا وهم الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية اضافة إىل ايران مبشاركة 1500 العب والعبة.
وشارك منتخب األوملبياد اخلاص اإلماراتي يف هذه الدورة مبنتخب قوامه 46 العب والعبة و 40 إداري وفين 

و 6 أشخاص لربامج املبادرات وذلك يف 10 رياضات متنوعة باإلضافة لربامج املبادرات واألسر.

الألعاب الإقليمية ال�ضابعة لالأوملبياد اخلا�س
�ضـــوريــا / دم�ضــق

2010  /  10  /  3  -  9  /  24

املن�ضوري يتقدم املنتخب يف طابور العر�س



المسابقةم
الميداليات

بـرونــزفضــةذهـب
233الفروسية1
2الدراجات2
321البولينج3
12البوتشي4
112السباحة5
541العاب القوى6
1كرة اليد7
313الريشة الطائرة8
1كرة القدم9

111كرة الطاولة10
686رفع اثقال11

232319اجملموع ) 65 ميدالية (
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قائمة امليداليات ملنتخب الأوملبياد اخلا�س الإماراتي
الألعاب العاملية ال�ضيفية لالأوملبياد اخلا�س

اأثينا – )اليونان( 06/24 – 2011/07/04
األلعاب العاملية الصيفية هي أكرب حدث رياضي أقيم على مستوى برامج دول العامل واليت شارك فيها 7500 

العب والعبة ميثلون 185 دولة 
74 العب  120 يتضمن مشاركة  األلعاب بوفد قوامه  وشارك منتخب األوملبياد اخلاص اإلماراتي يف هذه 

والعبة تنافسوا يف 12 رياضة متنوعة باإلضافة لربامج املبادرات واألسر
واجلدير بالذكر أن هذه املرة األوىل اليت شارك بها منتخب األوملبياد اخلاص اإلماراتي بهذا العدد من الالعبني 

على املستوى اإلقليمي والعاملي

فرحة لعبي الأوملبياد اخلا�س الإماراتي  يف حفل الفتتاح
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His Highness Sheikh
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

President of The United Arab Emirates



4



His Highness Sheikh
Mohammad Bin Rashed Al Maktoum

UAE Vice President, Prime Minister
of the UAE And Ruler of Dubai
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Success and willpower Story with heroism of our disabled kids is recorded. It is a story of 
self-esteem and donation for generous home. Their disabilities afflicted to them by God 
were not a roadblock in their way to glory, however, it was an incentive to outshine and 
excel. 

Those disabled walked in their hardest ways with full willpower and overcame the hardships 
to reach the internationalism where no one but only the elite of heroes. Proudly those 
knights are honored to raise the flag of UAE and played the UAE national anthem and pulled 
out one middle after the other to record UAE in the registries of Olympics and international 
achievements. If we recalled and followed up the leap of our heroes to the internationalism 
fast in this short last time, we will find out that there are generous and open hands, kind 
hearts, and high morals have participated in the parade of achievements spearheaded by 
the concern and support of the glorious sheikhs to their disabled kids in all fields and not 
in the sport only. H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, UAE president, may Allah bless 
him and his brother H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE vice president, 
Prime Minister, and Ruler of Dubai have provided all the requirements of prosperous life 
for their disabled kids. The support of Highness of Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan 
crown prince of Abu Dhabi to his kids made a remarkable difference in the history of disabled 
sports in UAE. His highness strength the preparatory camps and international participations, 
thereafter, recited kind words reached the hearts of his kids, moreover, he ordered to honor 
them in the proper way for heroes. As there are partners who make the outmatch .. we got 
partners in our mission who have a clear effect in the success of the UAE Disable Sports 
Federation which interpreted its plans and objectives to outshined projects and initiatives. 

Also I would like to keep on thanking the fruitful humanitarian tree of volunteers who spent 
whatever they can to win the reward of Allah praying to maintain that in their good deeds. 

Mohamed Mohamed Fadhil Al Hamli 
Chairman - UAE Disable Sports Federation 



Federation history:

UAE Disable Sport Federation was established as national body according to the ministerial 
decree # 24 dated 13-6-1996 of the ministry of youth and sports , to help the disabled people 
to practice sport activities and sharpening there skills and abilities , the UAE federation for 
disabled sports consist of officially recognized sports clubs in the nation which was assigned 
the membership terms according to law # 85 of 1988 , in addition to the associations , centers 
and bodies adopted by official organizations and eligible for membership .

First: Sports Clubs

*  Abu Dhabi Disabled Club
*  Al Ain Disabled Club
*  Dubai Club For Special Sports 
*  Al Thiqah Club for Handicapped 
*  Khorfakkan Club for Handicapped   

8

UAE Disabled Sports Federation

Board Members in one of meeting
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Second: Sport Centers 

Government centers :

* Dubai Rehabilitation Centre for Children with Disability
* Ajman Rehabilitation Centre for Children with Disability
* Ras Al Khaimah Rehabilitation Centre for Children with Disability
* Fujairah Rehabilitation Centre for Children with Disability
* Diba Al Hisn Rehabilitation Centre for Children with Disability

Local centers :

* AbuDhabi Center rehabilitation and care of persons with special needs
* Al Ain Rehabilitation Centre for Children with Disability
* Al Selaa Rehabilitation Centre for Children with Disability (Abu Dhabi)
* Ghayathi Rehabilitation Centre for Children with Disability (Abu Dhabi)
* Abu Dhabi Autism Center
* Madinat Zayed Centre for the care of people with special needs (Abu Dhabi)
* Abu Dhabi Rehabilitation Medical Center (Abu Dhabi)
* Zayed Centre for agricultural development and rehabilitation (Abu Dhabi)
* Al Qoua Center for the care and rehabilitation of persons with special needs (Al Ain)
* Sheikha Maitha Center for people with special needs (Dubai)
* Sharjah City for Humanitarian Services (Sharjah - Main Branch)
* Sharjah City for Humanitarian Services (Khorfakkan Branch)
* Sharjah City for Humanitarian Services (Kalba Branch)
* Sharjah City of Humanitarian Services (Dhaid Branch)
* Sharjah Autism Center
* Early Intervention Centre (Sharjah)
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Private centers :

* Al Noor Centre for Deaf, Dumb and intellectual education (Abu Dhabi)
* Future Centre for Special Care (Abu Dhabi)
* Gulf Autism Center (Abu Dhabi)
* Special Care Centre (Abu Dhabi)
* Ability Development Center for handicapped (Abu Dhabi)
* Emirates Autism Center (Abu Dhabi)
* Al Amir utterance Center (Abu Dhabi)
* Abu Dhabi Center for speech and language problems (Abu Dhabi)
* Stars Center for special cares (Abu Dhabi)
* Al Qudra Center for Special Needs rehabilitation (Abu Dhabi)
* Al Ain Special Care center (Al Ain)
* Al Najah Center for private rehabilitation (Al Ain)
* Al Wa’eda Center for people with special needs (Al Ain)
* International Modern Centre for Speech Therapy (Al Ain)
* Al Noor Centre for Training and Rehabilitation (Dubai)
* Dubai Center for Special Care (Dubai)
* Rashid Paediatric Therapy Center (Dubai)
* Dubai Autism Center (Dubai)
* Emirates Center for Special Needs (Dubai)
* British Institute of Development and Education (Dubai)
* International Centre for Consultancy, communication and training (Dubai)
* Modern Center for Speech and Language (Dubai)
* Awladona Center for education and rehabilitation (Sharjah)
* Children Welfare Specialist Center (Sharjah)
* Specialty Center for people with special needs (RAK)
* Ras Al Khaimah Autism Center (RAK)
* Sedra Center (Ajman)

Associations

* UAE Down Syndrome Association (Dubai)
* Handicapped Guardians Association (Sharjah)
* Emirates Association of Blind (Sharjah)
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Contacts:

Tel.: + 971 6 5561222
Fax: + 971 6 5561212
Po Box: 38483 – Sharjah - UAE  
Email: uaedsf@emirates.net.ae
Website: www.uaedsf.com

Institutions operating

* Ministry of Interior Centers of rehabilitation and employment for the people with special needs (Abu Dhabi)
* Tamkeen (Dubai)
* Al Thiqah emloyment and rehabilitation projects (Sharjah)

Mohammed Wahdani After 100M event
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Vision:

* UAE Disabled Sports Federation seeks to be one of the best among similar federations in 
the  region to achieve better sports acheivements.

Message: 

*  Promote disabled sports in the UAE so as to provide the best sport services for the disabled  
and to have active in the region.

Objectives of the Federation:

* Enhancing and developing special needs sports in UAE as well as raising public 
   awareness towards special needs sports.
* Paralympic, International, Arab & GCC championships.
* Enabling special needs individuals to practice sports and compete in professional contests.
* Integrating special needs individual into their communities through sports.
* Establishing fruitful communication between different special needs sports federations.

Our Values:

* Care and support of the disabled Athletes rights.
* Professionalism.
* Excellence and quality.
* Communication with public institutions.
* Strengthening of the values of loyalty for the regulations and laws of the country.
* Respect for the traditions and customs of the society.
* Credibility ,commitment and development.

Our platforms:

* Support for clubs and disabled centers in UAE.
* Provision of equipment and training.
* Integration of the disabled in the society and let them gain the good behavioral education.
* Care about the public health and upgrading thier physical level and skills.
* Enhancing the qualifying side to achieve better sport results for the disabled.    
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It has been decided to integrate the UAE Special Olympics with UAE Disabled Sports Federation 
by a decision from the General Authority For Youth & Sports Welfare in the year 2008, the 
UAE Disabled Sports Federation should merge the UAE Paralympics Committee and the UAE 

Special Olympics under one board for the new paralympic period 2008- 2012.  

Integration of the UAE Special Olympics
and the Paralympic Committee 
under the UAE Disabled Sports

Federation Umbrella

Ali Qambar in Athletics Competitions
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The Board of UAE Disable Sport Federation 2008 - 2012

S Name Position 

1 H.E. Mohamed Fadhel Al Hameli President

2 H.E. Tariq Sultan Bin Khadim Vice-Chairman of the UAE Disabled Sports
Paralympic Committee Sector

3 H.E. Thani Juma Berregad Vice-Chairman of the UAE Disabled Sports
Special Olympics Sector

4 Mr. Majid Abdulla Al Usaimi Secretary General
National Director of Special Olympics 

5 Mr. Abdelrazaq Ahmed 
Bin Al Rasheed

Director of Finance
Manager of Partnership and development

6 Mr. Ahmed Mohamed Hasan Chairman of the Technical Committee of the 
Paralympic Committee

7 Mr. Fadhl Khalil Al Mansoori Sports director for Special Olympics 

8 Mr. Theban Salem AL Muhairi Chairman of national teams Committee for 
Paralympic Committee

9 Mr. Loay Saeed Allay Vice-Chairman of national teams Committee for 
NPC

10 Mrs. Mariam Saif Al Qubaisi Director of the NPC initiatives & Families
for Special Olympics 

11 Mr. Eisa Ahmed Al Ali Board Member
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123

456

789

1011



16

Positions In The Unions And International Sports Bodies 
And Regional, Continental And GCC

S Name Title

1
H.E. Mohamed 

Fadhel 
Al Hameli 

Chairman of the UAE Disabled Sports Federation

Advisory Board Member of the International Special Olympics 
Regional council -SOMENA

Deputy Chairman of the Social Responsibility Committee – AFC

2
H.E. Tariq Sultan 

Bin Khadim 

Deputy Chairman of the UAE Disabled Sports Federation

Executive Chairman of the UAE Paralympic Committee

IWAS Executive Board Member

3
Mr. Majid Abdulla 

Al Usaimi 

Secretary General of the UAE Disabled Sports Federation

Advisor of the SOMENA financial resources development and media

Board Member of the GCC Disabled Sports Organizing Committee

4
Mr. Abdelrazaq 

Ahmed 
Bin Al Rasheed

Chief Financial Officer of the UAE Disabled Sports Federation

Deputy Chairman of the WEST ASIA Disabled Sports Federation

5
Mr. Ahmed 

Mohamed Hasan

Chairman of the Technical Committee 
UAE Paralympic Committee

International  Powerlifting referee – IPC

Member of the Technical Committee
GCC Disabled Sports Organizing Committee
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Al Hameli, Bin Khadim & Al Usaimi in IPC General Assembly - 2009

Bin Khadim & Al Usaimi With Korean 
Paralympic Committee Members

Ahmed Mohammed Hassan Referee in a Championship

Al Usaimi with Board Members of APC
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Saif Al Noaimi in Shooting Competition

Sultan Al K
atbi in

 Bocce Competitio
n

Thuraya Al Zaabi in Javelin Competition
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Summary about the International
Paralympic Committee
The International Paralympic Committee (IPC) was founded in September 22, 1989 in 
Dusseldorf, Germany, as an international sports organization that is committed to enabling 
disabled athletes to achieve sporting excellence and to developing sport opportunities for all 

persons with a disability from the beginner to elite level.

Since the first Paralympic games were organized in 1948, this type of special sports 
championships drew increasing international attention. The need for better coordination 
with the International Olympic Committee led to the foundation of “The International 

Coordination Committee of World Sports Organizations for the Disabled” in 1982.

Ten years later, a new entity replaced the International Coordination Committee of World 
Sports Organizations for the Disabled; namely, the International Paralympic Committee (IPC). 
The Winter Paralympics in Lillehammer in 1994 were the first Paralympic Games under the 
management of (IPC). Today, the International Paralympic Committee is rapidly developing 
and presently numbers around 160 member nations represented by their local paralympic 
committees among which is the National Paralympic Committee of UAE. The organization’s 
growth is best exemplified through the phenomenal rise in the number of the paralympic 
games that reached 26 games: 5 winter paralympic games and 21 summer paralympic 

games.

Abdulla Al Suraim in Wheelchair Basketball Competition
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S Name Position 

1 H.E. Mohamed Fadhel Al Hameli President

2 H.E. Tariq Sultan Bin Khadim Executive Chairman

3 Mr. Majid Abdulla Al Usaimi  Secretary General

4 Mr.Ahmed Mohamed Hasan Head of the Technical Committee

5 Mr. Theban Salem AL Muhairi Head of the National Teams 
Committee

6 Mr. Loay Saeed Allay Vice Chairman Of National Teams

7 Eisa Ahmed Al Ali Member

Members of UAE Paralympic Committee

Eisa Al Thaheri in Swimming Competitions
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Summer Games

Athletics Football 7 -A- Side Wheelchair Rugby 

Tennis Wheelchair Football 5 -A- Side Archery 

Basketball Wheelchair Table Tennis Cycling 

Power Lifting Volleyball Equestrian  

Shooting Goal Ball For The Blind Rowing 

Swimming Judo Sailing 

Bocce Wheelchair Fencing Wheelchair Dancing

Winter Games

Ice Sledge Hockey Wheelchair Curling Biathlon

Alpin Skiing Snowboarding -

Types Of Sports 
For The International Paralympic Committee (IPC)

Ibrahim Salem in Wheelchair Race Competitions
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International Federations, Organizations 
And Associations For The Disabled Sports 

Name Of The Association Code Disability Place 

International Paralympic Committee IPC All Kind Of 
Disabilities

Bonn – 
Germany

International Wheelchair And Amputee Sport 
Federation IWAS Physical

Disabilities

Stoke – 
Mandiville 

– GBR 

International Association For The Blind Sports IBSA Visual Spain

International Sports Federation For People With 
An Intellectual Disability INAS-FID Intellectual GBR 

Cerebral Palsy International Sport And Recreations 
Association   CP-ISRA Cerebral 

Palsy Germany  

International Committee of Sports for The Deaf ICSD Deaf USA 

Arab Sport Federation For Special Groups ASFSG All Kind Of 
Disabilities Tunisia  

GCC Organizing Committee For Sports of the 
Disabled GCCOCSD All Kind Of 

Disabilities Bahrain 

International Wheelchair Basketball Federation IWBF Physical USA 
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Number of the Athletes
in the UAE Paralympic Committee 

S Committee 
The Number 

Male Female 

1 Physical disability 750 320 

2 Cerebral Palsy 350 220 

3 Deaf 390 160 

4 Blind 220 70 

Total
1710 770 

2480 

Types of Disibilities Under the UAE National
Paralympic Committee Supervises

S Disabilities

1 Physical disability, spinal cord injury, amputation and poliomyelitis.

2 Cerebral Palsy

3 Deaf

4 Blind

5 Intellectual
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Khaled Ali in Bowling Competitions

Saud Mohammed in Football C
ompetitio

ns (D
eaf)

Eisa Al Thahiry in Swimming Competitions



26

National Competitions 2010

No Game - 
Competition Activity Date Place

Athletes
(Male )

Number

Athletes
(Female )
Number

1 Table Tennis First 
Gathering 15/11/2009

Emirates 
Association of 

Blind
32 13

2 Bowling First 
Gathering 2009/12/21 Al Ain Bowling 

Centre 25 22

3 Goalball First 
Gathering 1/1/2010

Emirates 
Association of 

Blind
31 -

4 Power Lifting First 
Gathering 15/ 2/ 2010 Dubai Club 15 -

5 Athletics Racetrack 23/ 2/ 2010 Al Thiqah Club 51 17

6 Athletics Field 28/ 2/ 2010 Dubai Club 60 21

7 Bowling Second 
Gathering 3/ 3/ 2010 Dubai Bowling 

Center 13 16

8 Swimming First 
Gathering 9/ 3/ 2010 Sharjah

University 9 -

9 Goalball
League

Secound 
Gathering 10/ 3/ 2010

Emirates 
Association of 

Blind
12 -
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Loay Allai in Goallball Competitions (Visual Impairs)

Loay Abed in W
heelchair T

able Tennis Competitio
ns

Bowling Competitions



28

No Game - 
Competition Activity Date Place

Athletes
(Male )

Number

Athletes
(Female )
Number

10 Athletics UAE National 
Championship

11/ 4/ 2010
Al Ain 

Disable Club 87 30
12/ 4/ 2010

11 Table Tennis UAE National 
Championship 26/ 4/ 2010 Al Thiqah 

Club 27 10

12 Shooting UAE National 
Championship 1/ 5/ 2010 Al Ain 

Disable Club 5 -

13 Bowling UAE National 
Championship 1/ 5/ 2010

Dubai 
Bowling 
Center

35 20

14 Goalball
League

UAE National 
Championship 5/ 5/ 2010

Emirates 
Association 

of Blind
16 -

15 Power Lifting UAE National 
Championship 10/ 5/ 2010 Dubai Club 10 -

16 Swimming UAE National 
Championship 5/17/ 2010 Sharjah

University 31 -

Weightlifter Mohammed Khalaf in Success Lift
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Weightlifter Mohammed Khalaf in Success Lift

Eisa Al D
hahiri..

 Proficient S
wimmer

Mariam Al Matroushi in Long Jump Training
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National  Competitions 2011

No Game - 
Competition Date Place

Athletes
(Male )

Number

Athletes
(Female )
Number

1
1st Athletics 

Championship 
Junior and Senior

27/12/2010 Al Thiqah 
Club 51 17

2 1st Swimming 
Championship 6/12/2010

Sharjah -
Junior 
Center

24 -

3 1st Goallball 
Championship 18/12/2010

Emirates 
Association 

of Blind
14 -

4 1st Table Tennis 
Championship 21/12/2010 Dubai Club 17 15

5 Fazaa Athletics 
Championship 7-8/01/2011 Dubai Club 100 39

6 1st Bowling 
Championship 1/11/2011 Dubai Club 30 16

7 1st Powerlifting 
Gathering 25/01/2011 Dubai Club 19 3

8

Fazaa International 
Wheelchair 
Basketball 

Championship

3-10/2/2011 Dubai Club 18 -

9 2nd Goallball 
Championship 26/2/2011

Emirates 
Association 

of Blind
14 -

10
2nd Athletics 

Championship 
Junior and Senior

14/02/2011 Al Thiqah 
Club 126 54

Mohammed Al Zarouni Try To Get A Point
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Mohammed Al Zarouni Try To Get A Point

Power o
f S

tartin
g

Abdullah Al Ariani in Shooting Competition
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No Game - 
Competition Date Place

Athletes
(Male )

Number

Athletes
(Female )
Number

11
2nd Athletics 

Championship 
Junior and Senior

15/02/2011 Al Thiqah 
Club 126 54

12 Swimming - 2nd 
Championship 22/02/2011 Khorfakan 20 -

13 1st Shooting 
Championship 14/03/2011 Al Ain Club 13 -

14
3rd Fazza 

International 
Championship

10-16/03/2011 Dubai Club 10 2

15 2nd Bowling 
Championship 19/03/2011 Abu Dhabi 20 4

16 Table Tennis - 2nd 
Championship 22/03/2011 Al Thiqah 

Club 22 11

17

3rd Fazaa 
International 

Athletics 
Championship

24-30/03/2011
Dubai Police 

Officers 
Club

49 17

18 1st Boccia 
Championship 29/03/2011 Dubai Club 15 5

19
Al Ain 5th 

International 
Athletics Meeting 

1-2/04/2011 Al Ain Club 105 39

20 IWAS World 
Junior Games 14-19/04/2011 Dubai Club 25 11

21
Powerlifting 
UAE National 
Championship

13/09/2011 Dubai Club 16 2

Mohammed Al Shaer in Boccia World Games
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Mohammed Al Shaer in Boccia World Games

National A
thletics Competitio

ns

Mariam Al Matroushi in Javelin Competition
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No Game - 
Competition Date Place

Athletes
(Male )

Number

Athletes
(Female )
Number

22
Swimming - 

UAE National 
Championship

5/3/2011
Sharjah -

Junior 
Center

46 -

23
Table Tennis - 
UAE National 
Championship

5/10/2011 Dubai Club 24 24

24
Shooting - 

UAE National 
Championship

20/04/2011 Al Ain Club 6 -

25
Bowling - 

UAE National 
Championship

14/5/2011
Dubai 

Bowling 
Center

23 9

26
Goalball - 

UAE National 
Championship

21/5/2011
Emirates 

Association 
of Blind

16 -

27
Bocce - UAE 

National 
Championship

24/05/2011 Dubai Club 15 5

Hussain Al Mazem Ready to Throw
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Hussain Al Mazem Ready to Throw

Fares Trying To Catch the Ball

Obaid Al Dahmani Take Breath to Shoot
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Championship Name Date Place

Gold

Silver

Bronze

IWAS World Youth Games 22-27/8/2010 Olomouc / Czech 
Republic 5 7 7

IPC Powerlifting World 
Championship 23/7 – 1/8/2010 Kuala Lumpur /

Malaysia - 1 -

3rd GCC Bowling for Deaf Sport 
Championship 8 - 15/10/2010 Dubai - UAE - 3 4

Asian Paralympic Games 12-19/12/2010 Guangzhou / China 4 6 1

IPC World Athletics 
Championship 11 - 31/1/2011 Christchurch / New 

Zealand 2 1 -

IWAS World Junior Games 14-21/4/2011 Dubai - UAE 5 6 16

International Activities
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Powerlifting World Championship - Malaysia
23/ 7 – 1/ 8 / 2010

S Name Category Medal Game

1 Abdullah Ismail Mashmoum 90.00 KG Silver 90 KG

Achievement in
 Asian Weightlifti

ng Championships

Abdullah Mashmoum Winner of Silver Medal
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IWAS Junoir World Games - Olomouc / Czech Republic
27-22 / 8 /2010

S Name Category Game Time - Distance Medal

1 Adil Fayez Al Blooshi T53

100 M 16.36 Gold
1500 M 3:47.20 Bronze
200 M 29.73 Gold
800 M 2:01.71 Gold
400 M 0:56.83 Gold

2 Hamad Hasan Al Hammadi F56

Javelin 17.24 Silver
Discus 

throwing 22.50 Bronze

Shot put 8.59 Gold

3 Fahad Mohammed Ali
T54

100 M 17.34 Silver
200 M 29.29 Silver
400 M 0:57.10 Silver

F58 Discus 
throwing 31:31 Silver

4 Mahmoud Al Blooshi T54
1500 M 3:43.69 Bronze
200 M 30.00 Bronze
400 M 0:57.64 Bronze

5 Abdullah Al Zarouni T54

1500 M 3:45.33 Silver
800 M 1:54.26 Bronze
400 M 0:54.32 Bronze

5000 M 13:41.28 Silver

Adil Al Blooshi, Athletic World Champion - Junior

UAE Team Athletes :
Sports   :

Countries:
Athletes :

8
2

23
320
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Asian Paralympic Games - Guangzhou / China
8-21/12/2010 

S Name Category Game Time - 
Distance Medal

1 Thuraya Al Zaabi F34
Shot put 6.11 Gold

Javelin 15.19 Gold

2 Husain Malalih F32 Shot put 8.64 Gold

3 Eissa Al Jahoury F56 Discus throwing 41.95 Gold

4 Mariam Al Matrouchi F46 Javelin 29.68 Silver

5 Siham Masoud Al Rashidi F57 Discus throwing 22.03 Silver

6 Aysha Bani Khalid F33 
Javelin 9.74 Silver

Shot put 3.55 Bronze

7 Mohammed Humaid Al 
Mahiri F34

Shot put 9.98 Silver

Javelin 25.59 Silver

8 Mohammed Khamis Khalaf 90 KG Powerlifting 215 KG Silver

Fatima Al Kaabi in Weightlifting Competition

UAE Team Athletes :
Sports   :

Countries:
Athletes :

41
20

41
2344
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3rd GCC Bowling for Deaf Sport Championship - Dubai / UAE
8-15/ 10/ 2010

S Name Medal

Triangular Competition

1
Ali Hasan Al Jaber

Tarek Shihab Murad
Walid Mohammad Mahmoud

Bronze

Single Competition (Females)

2 Fatima Sabil Almas Silver

3 Sakina Aziz Abdulrahman Bronze

Marital Competition (Females)

4 Fatima Sabil Almas
Sakina Aziz Abdulrahman Silver

Marital Competition (Males)

5 Ali Hasan Al Jaber
Walid Mohammad Mahmoud Bronze

Single Competition (Females)

6 Fatima Sabil Almas Bronze 

Single Competition (Males)

7 Ali Hasan Al Jaber Silver

Ali Al Jaber in GCC Bowling for Deaf Sport Championship
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International
Achievements
2011

World Athletics Games 
Christchurch / New Zealand 11-31/ 1/ 2011 

S Name Category Medal المسابقة

1
Mohammed 

Abdullah 
Al Qayed

T34

Gold 400M

Gold 200M

Silver 100M

Mohammed Al Qayed ,, Athletics World Champion

UAE Team Athletes :
Sports   :

Countries:
Athletes :

17
1

80
1060
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Name م Game Medal

1 Abdullah Al Zarouni

400M Bronze

800M Bronze

1500M Bronze

5000M Bronze

2 Azza Al Meuwali

Shot put Silver

Discus throwing Bronze

Javelin Gold

3 Fahad Mohammed
100M Gold

400M Silver

4 Hamad Al Hammadi

Shot put Gold

Javelin Bronze

Discus throwing Bronze

IWAS World Junior Games 2011

Athletics Competitions

UAE Team Athletes :
Sports   :

Countries:
Athletes :

37
3

22
219
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5 Yahia Al blooshi
100M Bronze

200M Bronze

6 Mahmoud Al Balooshi

100M Bronze

400M Bronze

800M Bronze

1500M Bronze

7 Omair mahmoud
Shot put Silver

Discus throwing Gold

8 Asmaa Al Marzouqi Camanachd Gold

9 Salem Al Shamsi 100M Silver

10 Abdullah Sultan Al Shamsi Camanachd Bronze

11 Mohammed Saeed Camanachd Silver

13 Samira Al Sayes 100M Bronze

14 Noura Al Katbi Camanachd Silver

15 Abbad Ali Discus throwing Bronze

Hamad Al Hammadi in Javelin Competition
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Incorporating Disabled with Normal 
in a Friendly Competition 

Honoring Celebration for Incentive Disabled  

Friendly match between Wheel Chair Basketball team and Emirates Gas which was played at 
Altheqa Disabled Club – Sharjah. This match between the two teams on two half. The first 
half wheel chair team played against Emirates Gas team, however, as for the second half, 

players from the two teams incorporated. 
17-1-2010

Rawaq Usha D/O Hussain Al Thaqafi in cooperation with the Federation of UAE Disabled 
Sports organized honoring celebration for incentive disabled and ideal moral which aimed at 
elaborating that disability didn’t stand as roadblock to reach the destination of achievement 
whether in the sports, culture, of social level to prove that the disability never stand before 

them but they are the heroes of willpower who won achievements in several fields.
8-4-2010

Both Teams After The Competitions

Dr. M
oza Ghobash with Al Hameli d

uring the celebration
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Lecture about Doping Players Inspection

Federation of UAE Disabled Sports organized a lecture on inspecting stimulants by 
Dr. Ahmed Al Hashimi, president of the National Committee Anti-Stimulants and Dr. Abdul Aziz 
Al Muheiri general secretary of National Committee Anti-Stimulants which was organized at 
Leaders Preparation which addressed the definition of the latest updates about the right way 
to deal with stimulants committees during the external participations and handling the latest 
updates in the field of anti-stimulants also the latest information about the drugs prohibited 

internationally were presented. 
22-4-2010

Doping Lecture 
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 UAE International Conference on Disabled Sports 
9-10 / 5 / 2011

Al Hameli, Bin Khadim & Al Usaimi with Ulf Mehren

Federation of UAE Disabled Sports organized an International Conference on Disabled sports 
in May 2011 under the patronage of His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan 
crown prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces which 
was made under the slogan of (Facts and Horizons). This conference is the first one of this 
type because it handled and addressed the challenges faced by sportspeople of special needs, 
ways of support to grant their rights, and give them the opportunity to do their full social and 

national duties. 

Abu Dhabi hosted the conference with mass attendance of the best expertise and international 
federations and non-sport organizations interested in and tries to execute programs and 
initiatives for disabled sportspeople, moreover, the participation of many of important figures 

who played important role in the progress of disabled sports.

The main points of the conference were the challenges of disabled sports, recommendations 
and suggestions to overcome the roadblocks, which may hamper or hinder the sportspeople 
from reaching the crown levels. The conference won wide international and regional 

interest.

Bin Khadim & Al Usaimi in the Conference
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Conference Guests

Conference SpeakersAl Hameli, Bin Khadim & Al Usaimi with Ulf Mehren
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Hamda Al Hosani, Athletics Champion

UAE Equestria
n Team with Success Smile

Mariam Hasan with Victory Sign
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It is one of the programs that is located in the middle east, it was established as a program 
that implement the rules of special Olympics international in 1990, it practices its rule in 
developing the sport capabilities of the mentally disabled during the year, the UAE Special 
Olympics , the list includes 2260players ,80 instructors and 300 volunteers , and the # of 
sports the UAE Special Olympics
Presents 16 sports 

. Athletics   . Beach basketball . cycling

. Swimming   . Table tennis     . bowling 

. Soccer    . weight lifting             . field hockey 

. Basketball   . Bocce               . running on ice 

. Volleyball   . equestrian   . snowboarding 

The special Olympics provided trainings and sporting contests in 26 Olympic sports during the 
year for children and adults of the handicap and mentally disabled, and the participation in 
the special Olympics is open for all under the condition that the player shouldn’t be less than 
8 years of age during the participation, where the contests and the programs were designed 
to fit all levels, and the participation in the special Olympics does not cost the players any 
money.
The contests are held at local, regional and international levels, and the standards of moving 
the player to higher level along with partition actions considered the two most important 
elements in the special Olympics , from that point , the players at all levels of capabilities get 
an equal chance to move to higher levels at the special Olympics .

The moment of a dream cherished humanitarian Mrs. Eunice Kennedy Shriver, sister of 
President John F. Kennedy in 1968 and initiated by her sister Nancy Small, who was born 
with mental disabilities have made her older sister and her mother was a think that makes 
small Nancy exercise any human activity easy for her. And discovered the world of sport, the 
magic of the gate, from which the small-Nancy, to become a new entity in the community 
and a member of a useful and check the section launched Eunice «Let me win ... I could not 
the ... Let me be brave in the attempt ... »and the dream became a reality instead of Nancy 
and her one day become involved in the program of Special Olympics 2.25 million athletes, 
representing over 200 programs in over 150 countries around the world.

UAE Special Olympics

International Special Olympics
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The vision: 

•  To takes advantage of the capacities of the mentally disabled and develop it in order to 
    employ it n the full integration in the society.  

Our values:

• Care about disabled and to guarantee their rights.
• Professionalism.
• Excellence and quality.
• Communicate with public institutions.
• Strengthening of the values of loyalty for the regulations and laws of the country.
• Respect for the traditions and customs in the society.
• Credibility ,commitment and innovation.

Our platforms:

• Care for the clubs and disabled centers in the country.
• Provide the special needs and training.
• Integration of the disabled in the society and let them gain the good behavioral education.
• Care about the public health and upgrading there physical level and skills.
• Enhancing the qualifying side to achieve better sport results for the disabled.
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Members of UAE Special Olympics

Khaled Al Hajery in Shotput Competition

S Name Position 

1 H.E. Mohamed Fadhel Al Hameli President

2 H.E. Thani Juma Berregad Executive President

3 Mr. Majid Abdulla Al Usaimi National Manager

4 Mr. Fadhl Khalil Al Mansoori Sports Manager

5 Mrs. Mariam Saif Al Qubaisi Manager of the Initiatives Commission

6 Mr. Abdulrazzaq Ahmad
Bin Al Rashid

Partnership Development & Financial Affairs 
Director

7 Mr. Eisa Ahmad Al Ali Coordinator of the Initiative 
and Family Committee
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National Activities 2010

First Festival for Special Olympic
Abu Dhabi Club For Special Sports

19/12/2009

Second Festival for Special Olympic
Al Theqa Club

25-26/12/2009

The Number of Participants

FemalesMalesGames S

255
Cycling1

Swimming2
Handball3

57Total

The Number of Participants

FemalesMalesGames م

66148
Athletics1
Handball2

Badminton3
214Total

Third Festival for Special Olympic
Al Ahli Equestrian Club - Dubai Club For Special Sports

15-16/01/2010

The Number of Participants

FemalesMalesGames م

3680
Equestrian1
Basketball2

116Total
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Fourth Festival for Special Olympic
Al Ahli Equestrian Club - Dubai Club For Special Sports

26-27/02/2010

Fifth Festival for Special Olympic
Al Theqa Club
5-6/03/2010

The Number of Participants

FemalesMalesGames م

17106

Equestrian1
Sevens Football2

Bocce3
Powerlifting4

123Total

The Number of Participants

FemalesMalesGames S

61141
Athletics1

Tennis Table2
Badminton3

202Total

Ibrahim Al Hammadi in Weightlift Competition 
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Sixth Festival for Special Olympic
Al Ain Center
13/03/2010

Seventh Festival for Special Olympic
Al Ain Club For Disable Sport

16-17/04/2010

The Number of Participants

FemalesMalesGames S
2436Bowling1

60Total

The Number of Participants

FemalesMalesGames S
3264Basketball1

96Total

Eighth Festival for Special Olympic
Abu Dhabi Club For Disable Sport

16-17/04/2010

The Number of Participants

FemalesMalesGames S

1071

Bicycles1
Swimming2
Handball3
Bowling4

81Total

Ninth Festival for Special Olympic

The Number of Participants

FemalesMalesGames S

-69Handball1
Swimming2

69Total
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Sports season 2010 - 2011

The First Festival Of The UAE Special Olympics
Dubai Club For Special Sports

 13/11/2010

The Second Festival
Al Thiqah Club For Handicapped

27/11/2010

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

11-11PowerLifting1

311219Table Tennis2

692445Bocce3

111Total

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

1123775Athletics1

38-38Hand Ball2

150Total

Champion Khalifa Al Amiri in Perfect Act of Long Jump
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Third Festival
Armed Forces Officers Club

11/12/2010

Fourth Festival
Dubai Club For Special Sports

25/12/2010

Fifth Festival 
Dubai Club For Special Sports

 15/1/2011

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

1123775Athletics1

38-38Hand Ball2

150Total

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

826Equestrian1

631548Basketball2

71Total

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

59-59Football1

411625Badminton2

100Total

Sixth Festival
Dubai Club For Special Sports

 22/1/2011

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

943559Bocce1

15-15PowerLifting2

109Total



58

Eighth Festival
Al Ain Club For Handicapped

 30/4/2011

Seventh Festival
Al Thiqah Club For Handicapped

 12/3/2011

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

1134568Athletics1

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

803248Basketball1

582830Bowling2

138Total

Saif Al Dabal.. Hard Breathing to Win
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Ninth Festival
Armed Forces Officers Club

  7/5/2011

Tenth Festival
Hall Al Khalel Bin Ahmad / Khorfakkan

28/5/2011

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

40-40Hand Ball1

29-29Aquatics2

69Total

No. of Participants

TotalFemaleMaleCompetitionsNO

311318Badminton1

26818Table Tennis2

57Total

Ibrahim Ghareeb Trying to Get the Ball



60

Her Highness Sheikha Rawda Bint Zayed Al Nahyan
Honorable President of Initiatives 

and Family Committee

UAE Special Olympics in the press conference at Sheikha Amna Cultural Inheritance Religious 
Centre at Al Ain announced Sheikha Rawda Bint Zayed Al Nahyan as a president of Initiatives 

and Family Committee 

The committee includes many programs including Health Inspection Program to inspect the 
players. This program interests in the players health before participating in any competition 
and family program. The purpose  is to culture the families and principles about the affairs 
of players, the right way of dealing, and enriching the consciousness of family, leaders 
preparation program is based on the way of preparation to be involved in the society. Finally, 
young players program which concerns the concentration of care for our kids of special needs 

and young mental disables. 

Berregad & Al Mansouri 

At The Media Conference Of The Honorary Presidency
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First Festival of Initiatives and Families 
13 - 15 / 5 / 2010

Achievement With You is Meaningful

Under the patronage of her highness Sheikha Rawda bent Zayed Al Nahyan, honorable 
president of Initiatives and Families Forums in the UAE Special Olympics, the first festival of 
initiatives and families was organized aiming at enhancing the committee’s values represented 
in presenting whatever raise the renaissance of our kids and brothers of mental disabled, 
achieving the objectives of the committee in the field of players health and preparing leaders, 
family cultivation, and volunteer work to support our brothers and children who are heroes 

of willpower of mental disabilities looking for bright future. 

Initiatives and Families Committee: 
The committee works on enabling mental disables from entering the sports field and sports 

participation and competition giving them opportunities to show their skills and talents. 

Achievement With You is Meaningful



62

Medals
CompetitionS

BronzeSilverGold

7125Athletics1
116Bowling2
213Badminton3
242Table Tennis4
2--Cycling5
127Swimming6
-15Equestrian7
741Weightlifting8
7-1Bocce9

10--Football10
392530Total 94 Medals

Seventh Regional Games was made under the sponsorship of the solemn Mrs. Asma Al Assad 
honorable president of the Syrian Special Olympics where member states have participated 
in the Special Olympics program in the MENA area, and member states of Arab League in 
addition to Iran, 21 Country & 1500 Athletes is participate in the games.
UAE Special Olympics Team has participated in this league with a team consists of 40 players 
of males and females, 40 administrative and technical members and 6 persons in the program 
of these games in the completions of 10 various sport games in addition to the initiatives and 
forums programs. 

Seventh Regional Games of Special Olympics
Syria / Damascus  24/9 - 3/10/2010

Al Mansouri Lead the UAE Delegation 

in the 7th Regional Games Parade
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S Competition
Medals

Gold Silver Bronze

1 Equestrian 2 3 3
2 Cycling - - 2
3 Bowling 3 2 1
4 Bocce 1 2 -

5 Swimming 1 1 2
6 Athletics 5 4 1
7 Handball 1 - -

8 Badminton 3 1 3
9 Football - 1 -

10 Table Tennis 1 1 1
11 Weightlifting 6 8 6

Total 69 Medals 23 23 19

List of Medals for UAE Special Olympics Team
International Special Olympics Summer Games

ATHENS (Greece) 24/6 - 4/7/2011
International Summer Games is the largest sport event for all countries programs all over the 
world where 7500 players of males and females representing 185 countries have participated 
in this event. 
UAE Special Olympics Team took a step in these games with a delegation of 120 people 
includes 74 players of males and females who participated in the completions of 12 various 
sport games in addition to the initiatives and forums programs. 
Noteworthy, this is the first time for the UAE Special Olympics Team to participate with this 
number of players on the regional and international level. 

UAE Delegation in the Opening Ceremony
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