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  2023الكتيب اإلعالمي لبطولة غرب آسيا لكرة الهدف عجمان 

  

  كافة حقوق النشر محفوظة لـ 

  يا ـ االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آس

  موافجة  -  ضاحية واسط   –الشارقة  –العربية المتحدة  تاإلمارا

 0097165627760           0097165627761  

para.org-info@westasia 

para.org-westasia 

WestAsiaPara      

 

 

  ة ـاقـ مان لذوي اإلعـنادي عج

 المنتزي  -  الحميدية – عجمان  –العربية المتحدة  تاإلمارا
 0097167314333           0097167314331  

ajman.disabled@hotmail.com 

ajmanclubfordisabled 
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  تحت رعاية كريمة من 

 
    إمارة عجمانولي عهد 

  رئيس المجلس التنفيذي 
 

  مــظَّ ـَنـتُ 
  

  2023دف عجمان ـرة الهـيا لكـرب آسـ بطولة غ
West Asian Goalball Championship 

09 – 16 Feb 2023  
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  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
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  المجلس األعلى حاكم إمارة عجمان عضو 
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  انـ مـارة عجـد إم ـلي عهو

  رئيس المجلس التنفيذي
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  :  دـيــ مته

ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  من  كريمة    برعاية 
اإلعاقة  عهد عجمان تستضيف إمارة عجمان وبمقر نادي عجمان لذوي  

الهدف عجمان    بطولة االتحاد   بتنظيم واشراف   2023غرب آسيا لكرة 
  ، لمنطقة غرب آسيا  الفترة من  البارالمبي    2023فبراير    16-9خالل 

ألصحاب غرب آسيا، وهي البطولة األولى  منطقة  شارك فيها دول  توالتي  
  ن. التي تقام على أرض عجماالهمم 

  

  مارة عجمان :إ تعريفية عننبذة 

تغطي  وهي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  السبع  اإلمارات  أصغر  عجمان  إمارة  تعتبر 
تبلغ   وأم    260مساحة  الشارقة،  إمارة  بين  العربي،  الخليج  ساحل  على  وتقع  مربع  كيلومتر 

كيلومتراً على شاطئ الخليج العربي، وتأسست    16ساحلي يبلغ طوله  القيوين، وتتمتع بشريط  
عام   النعيم  قبيلة  يد  على  اإلمارة  درجات 1775هذه  باعتداله، حيث تكون  مناخها  ويتميز  م، 

الحرارة متوسطة في فصل الصيف، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، بينما تصل درجة الحرارة  
  درجة مئوية. 25في فصل الشتاء إلى 

  

  :  انـمـعجإمارة وقع م

عجمان بين كّل من إمارتي إمارة  تقع  
أم القيوين والشارقة باإلضافة إلى الملحقتين  
المنامة،  وهما  جغرافياً  عنها  المنفصلتين 

  ومصفوت. 

فهو    2017وفقاً لتعداد  أّما عدد السكان  
ألف نسمة، يعود سبب تسميتها بهذا    504

أّن قبيلة بنفس االسم سكنت في   إلى  االسم 
  هذه المنطقة، وهي قبيلة العجمان العربية.  
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  :  مانــ ياحية يف عجـن الســاألماك

  : متحف عجمان

يقع   في مدينة عجمان، فهو متحف  السياحية  أحد أهم األماكن  يعتبر متحف عجمان 
داخل قلعة قديمة يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، وقد كانت هذه القلعة تستخدم قديماً كخط 

المعروضات التي تسلط الضوء على الحياة اليومية على المتحف    ويحتويدفاع، ومقر للحاكم،  
واال يعرض التقليدية،  قسم  فيه  يوجد  كما  قريبة،  مواقع  من  استُخرجت  التي  األثرية  كتشافات 

  آنذاك.  األسلحة اإلماراتية

   

  

  

  

  

  

  

    : منطقة المويهات األثرية

تحتوي منطقة المويهات األثرية على الكثير من اآلثار، مثل: مقبرة تعود لحضارة أم 
تم  وقد  األخرى،  االكتشافات  من  والكثير  النحاسية،  واألدوات  السيراميك،  من  وسفن  النار، 

  م، وذلك خالل أعمال البناء لوضع البنية التحتية للمدينة.  1986اكتشاف هذه المنطقة في عام 
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  (منطقة بناء السفن الشراعية):  منطقة الداو يارد

تعد هذه المنطقة أكبر مركز خاص ببناء 

األدوات   باستخدام  العالم  في  الشراعية  السفن 

   التقليدية، والطرق اليدوية التي تناقلتها األجيال.

أهّم المراكز على    عجمان منتعتبر مدينة  

ورؤوس   المستثمرين  بجذب  تهتم  التي  اإلطالق 

خالل   من  ذلك  نتج  وقد  المنطقة،  إلى  األموال 

والتي  فيها  تحّققت  التي  المختلفة  اإلنجازات 

 تمحورت حول المجالين االقتصادّي وتطّور البنى

المدينة حوالي مئة وعشرة كيلو م,  فيها  التحتية   فتبعد عن  إلى  أّما منطقة مصفوت  تر تقريباً 

ومزيرع الصبغة  من  كالً  المنطقة  هذه  تضّم  حيث  منها،  الشرقية  الجنوبية  وتشتهر    ,الجهة 

الذي  األمر  المعتدل،  ومناخها  الفسيحة،  ووديانها  تربتها،  إلى خصوبة  نظراً  وذلك  بالزراعة 

  جعلها مقصداً سياحياً هاماً.

اقتصادية متسارعة  ونشطت فيها الصناعات الكيميائية   ةوقد شهدت مدينة عجمان طفر

وغيرها  وتضم خمس مائة  منشأة صناعية تقريباً، ويعمل فيها ما يقارب الثالثين ألف عامل  

تقريباً، وتعتبر الصناعات الكيميائية ومنتجاتها المختلفة األوسع انتشاراً بين مختلف الصناعات  

شر تنتجات بنحو مئة وواحد وثالثين منشأة تقريباً، كما تن والمنتجات، حيث تقدر أعداد هذه الم

والمصارف    في هذه اإلمارة أنشطة اقتصادية أخرى كالتجارة، واالستثمار العقاري، والزراعة،

والفندقة، وغير ذلك ، وميزتها أنها  

  باإلضافة   تجمع بين الحداثة والتراث 

إلى مناطق سياحية أخري مثل قلعة 

ومحمي العتيقة  الزوراء عجمان  ة 

من  مجموعة  تضم  التي  الطبيعية 

  الحيوانات المختلفة.
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  2023ان ــدف عجمـرة اهلـيا لكــرب آسـغ ةـبطول
West Asian Goalball Championship Ajman 2023 

  

  للبطولة :المشرفة والداعمة الجهات 
  

  المحلية : الرسمية والرياضية الجهات 

 مان  ـارة عجـحكومة إم 

  في االماراتالهيئة العامة للرياضة 

  االماراتية الوطنية اللجنة البارالمبية 

  
  : بطولةلالجهة المنظمة ل

  االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسياWAPF 

  
  : الجهة المستضيفة للبطولة 

   نادي عجمان لذوي اإلعاقة 

  
  الجهة الرياضية الدولية المشرفة :

  المكفوفيناالتحاد الدولي لرياضات  IBSA 
  اللجنة الدولية لكرة الهدفIBSA Goalball 
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  2023ان ــدف عجمـرة اهلـيا لكــرب آسـغ ةـبطول
West Asian Goalball Championship Ajman 2023 

  

  بال  ـتق ـاس

  صاحب السمو الشيخ محيد بن راشد النعيمي 
  عضو المجلس األعلى حاكم إمارة عجمان 

  ورئيسة االتحاد الدولي وإدارة نادي عجمان التحاد غرب آسيا 

  2022 /11/ 08بتاريخ الثالثاء 
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 WAPFتعريفية عن االحتاد الباراملبي ملنطقة غرب آسيا  بذةن

رياضـة  شـؤون وتنظيم  برعاية متخصـص إقليمي رياضـي اتحاد هو

ً  الواقـعة المنطـقة في األشــــــخاص ذوي اإلـعاـقة  ا  الـقارة غرب في جغرافـي

   مجهودات اللجان البارالمبية توحيد على االتحاد يعمل ,  اآلسيوية

األشخاص  برياضة االرتقاء من النواحي الفنية والتنظيمية بهدف منطقة غرب آسيا  الوطنية في

 الرياضية المستويات كافة والتنظيمي والتأهيلي على الفني والتقدم التميّز وتحقيق ذوي االعاقة

 West Asia Para Federation      اإلنكليزية ةباللغ الرسمي المسمى

 WAPF                  اختصــاراً  له ويرمـز

وتكونت    الخمس الباراآسـيوية المناطق تشـكيل مع 2006 سـنة آسـيا غرب منطقة تشـكلت

    دولة هي : 12من 

  السعودية    البحرين    االمارات    األردن 

    نـفلسطي    ان ـــمـع   راقـــالع    ورياـس

    نــمـالي    ان ــنـلب    تـويــالك    رــطـق

  

  الـرؤيـــة

أن يكون اتـحادنا من أفضـــــل االتحادات والمناطق اآلســـــيوية فنياً وإدارياً , وأن تتمكن  

  آسيوياً ودولياً.لجانه البارالمبية الوطنية من تحقيق أكبر االنجازات الرياضية 

  الرســـالــة

المنطقة لتحقيق أعلى مســـتويات العمل  نعمل بالتنســـيق المباشـــر والمســـتمر مع دول  

اإلداري والفني , وـتذلـيل ـكاـفة العقـبات والتـحدـيات التي تواـجه عـمل اللـجان الـبارالمبـية الوطنـية 

  نحو الوصول إلى مستويات االنجاز العالي في مختلف االستحقاقات الرياضية.
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  أهــداف االتحــاد

 والتنظيمي يا ورفع مستواها الفنيتنمية روح الحركة البارالمبية في منطقة غرب آس. 

  المنطقةتطوير عالقات الصــداقة واالخوة بين دول و منتخبات وفرق وأندية ورياضــيي 

 رساء روح التضامن بين الدول األعضاء في مختلف المجاالت.إو

  بناء اتحاد بارالمبي اقليمي فاعل تنظيمياً و ً  على مستوى المنطقة. فنياً واداريا

 ــر الع ــاء في المنطقة توطيد أواصـ ــورة  وتقديمالقات بين الدول األعضـ ــح والمشـ النصـ

 والتنسيق فيما بينها، والعمل على حل الخالفات التي قد تنشأ فيما بينها.

   ة بين منتخـبات وأـندـية وفرق اـلدول تنظيم اـلدورات والبطوالت واألنشــــــطة الرـياضــــــي

 .األعضاء في المنطقة في الرياضات المعتمدة
  

   آسيا البارالمبي لمنطقة غرب االتحاد تأسيس

وعقد أول اجتماع للجمعية العمومية    2008الكويت ـسنة  رـسمياً في دولةتأـسس االتحاد 

 في الكويت بحضـور ممثلي دول المنطقة وتم تـشكيل  03/02/2008التأـسيـسية لالتحاد بتاريخ 

  يت., برئاسة أ.ناصر العجمي من الكو2010-2007للدورة  تنفيذي مكتب أول

الجمعية  اجتماع خالل اإلمارات دولة في الشـــارقة إمارة الى رســـميا االتحاد مقر انتقل

عبد الرزاق أحمد بني رشــيد د.برئاســة , الشــارقة في   28/10/2014 بتاريخ لالتحاد العمومية

ــارقة في لالتحاد الدائم المقر افتتاح (االمارات), وتم ــميا بتاريخ الشـ  بدعم  27/2/2015 رسـ

  الرياضي. الشارقة ومجلس الشارقة إمارة حكومة مباشر من
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  2026 –  2022المكتب التنفيذي لالتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا للدورة  

 الرئــيــــــــس   (اإلمارات)          عبد الرزاق بني رشــيـدالدكتور/ -

 الـرئيـس نائب   (عُـمــــان)  منصور سلطان الطوقيالدكتور/  -

 نائب الـرئيـس   (السعودية)        عبد اإلله بن سعد المقرنالسيد/  -

 األمـيـن المالي   (العـــراق)   مجـلــي طـاهــر عــودةالسيد/  -

 األمـيــن العـام    (ســـوريا)  مصباح إبراهيم جعفرالدكتور/  -

 بقاترئيس اللجنة الفنية والمسا ,  عضواً     (األردن)  جاسر سليمان النويران السيد/  -

 رئيس لجنة رياضة المـرأةعضواً ,     (لبـنــان)  روال حسـين عـاصــي السيدة/  -

 رئيس اللجنة القانونية ,  عضواً   (البحرين)  علــي محـمـد المــاجــدالسيد/  -

 رئيس لجنة العالقات العامة  ,  عضواً   (سـوريا )          عبد الناصر كركو الجاسمالسيد/  -

 عضواً   (قـطــــر)   القــادر المطـوععبـد  /السيد -

 عضواً   (الكـويت)   عادل جاسـم الرجـيب السيد/  -

 عضواً   (فلسطيـن)  ثـائــر عـبد الدراغـمـة السيد/  -

 عضواً   (اليـمــــن)   عـبد ربه نـاصر حميدالسيد/  -
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 : نادي عجمان لذوي اإلعاقةنبذة تعريفية عن 

إن نادي عجمان لذوي االعاقة نادي عام لفئات أصحاب 

كافة بموجب    ,الهمم  (الأُشهر  بتاريخ  32قرار   (4 /4/2012  

صرح تربوي يساهم   للرياضة، وهومن قبل الهيئة العامة    الصادر 

  في دمج أصحاب الهمم بالمجتمع .

إلى نادي عجمان لذوي االعاقة أكثر من معاق من كافة فئات   شخص    252ينتمي 

الرياضية أنشتطهم  يمارسون  إمارة   االعاقة  يمثلون  والتعليمية  والفنية  واالجتماعية  والثقافية 

عجمان واالمارات المجاورة ,والتي تفتقر إلى أندية خاصة بأصحاب الهمم ويضم نادي عجمان  

إلى اال الهمم  إضافة  االعاقة حالياً سبعة فرق رياضية خاصة بأصحاب  الثقافية  لذوي  نشطة 

  واالجتماعية والتعليمية والفنية.

  
  ثانياً: 

  آلية الخطة اإلستراتيجية لنادي عجمان لذوي اإلعاقة 

 عالجية وتأهيلية الهمم كناحيةالتعرف على أهمية الرياضة ألصحاب 

 من خالل الممارسات الرياضية والثقافية واالجتماعية الهمم بالمجتمعدمج أصحاب 

الثقافية   الجوانب  التأهيلية   واالجتماعية والرياضيةتعزيز  الجوانب  والتعلمية كإحدى 

 .ألصحاب الهمم
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 ً   عناصر الخطة االستراتيجية لنادي عجمان لذوي اإلعاقة : ثالثا

    : اـنـرسالت

بما يكفل تقديم أفضل    القريبة منهاإمارة عجمان واإلمارات    الهمم فيبأصحاب    االرتقاء

الخدمات الرياضية واالجتماعية والثقافية والتي تمكنهم من الوصول إلى أعلى المستويات في 

 ضوء ظروف اإلعاقة 

   : اـنـرؤيت

يسعى نادي عجمان لذوي اإلعاقة بأن يكون من األندية المتقدمة بالدولة من أجل تحقيق 

اإلنجازات في البطوالت األولمبية والعالمية والعربية والخليجية و دمج أصحاب الهمم   أفضل  

  بالمجتمع 

   : اـنـقيم

أخالقنا واعتزازنا بنزاهتنا وأمانتنا فإننا نؤدي واجباتنا من خالل سمات  من    انطالقا

  االلتزام باآلتي:

 حقوقهم تحقيق كافة  الهمم وضمان بأصحاباالهتمام 

 ذو الطابع البدوي األصيل العادات والتقاليد السائدة في المجتمعاحترام 

  الدولة   وقوانينتدعيم الوالء ألنظمة 

   : اـزاتنـمرتك

بتدريب   االهتمام الخاصة  المستلزمات  توفير  أجل  من  اإلعاقة  لذوي  عجمان  بنادي 

لتحقيق    الهمم ودمجهمأصحاب   بالمجتمع ورفع مستواهم البدني والثقافي واالجتماعي وصوالً 

  أفضل اإلنجازات.

  نــا :داف ـأه

أصحاب   مهارات  منتنمية  والثقافية   الهمم  الرياضية  األنشطة  في  المشاركة  خالل 

 واالجتماعية والتعليمية 

   .أصحاب الهممالمشاركة في البطوالت المحلية والدولية والعالمية الخاصة برياضة 

 . على تطويرها والمساهمة في نشرها الهمم والعملاالهتمام برياضة أصحاب 
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 قافياً واجتماعيا وتأهيلهم رياضياً وث الهمم بالمجتمعأصحاب دمج 

بين   الشريفة  المنافسة  روح  واالرتقاءأصحاب  إذكاء  االجتماعي   الهمم  بمستواهم 

 والرياضي والثقافي 

على    على نشرها  الهمم والعملتشجيع البحوث والدراسات التي تخدم قطاع أصحاب  

 أكبر نطاق لتعم الفائدة. 

 بناء الشخصية المتوازنة ألصحاب الهمم

 على تحمل المسؤولية والمشاركة االجتماعية الفاعلة تدريب أصحاب الهمم 

  عضوية النادي: 

سنة من العمر ويحقق الحد األدنى من    14يقبل في عضوية النادي كل من يتجاوز  

  إحدى فئات اإلعاقة المختلفة

  :  األلعاب التي يمارسها الالعبون بالنادي

 ألعاب القوى لإلعاقة البصرية والحركية والذهنية 

 الحركية والذهنيةرفع األثقال لإلعاقة 

 تنس الطاولة لإلعاقة الحركية والذهنية

 كرة الهدف لإلعاقة البصرية 

 الفروسية لإلعاقة الذهنية 

ألعاب األولمبياد الخاص لإلعاقة الذهنية، وتشمل (ألعاب القوى، كرة القدم، كرة السلة،  

 كرة اليد، البوتشي، الفروسية، تنس الطاولة) 
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  فئات اإلعاقة المنتمية للنادي: 

العمود    :  الحركيةاإلعاقة   إصابات  األطفال،  شلل  الدماغي،  "الشلل  أنواعها  بكافة 

  الفقري، البتر" 

  متالزمة داون  قصار القامة  السمعية     البصرية       الذهنية   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الخدمات التي يقدمها النادي من خالل اللجان العاملة به

 اللجنة العلمية والثقافية  :أوالً 

تقوم اللجنة العلمية والثقافية بتنظيم الدراسات والبحوث والندوات والمؤتمرات العلمية 

منها مع كيفية تأهيل أصحاب   الكفيلة للحد والثقافية لمناقشة واقع اإلعاقة وأصحاب الهمم والسبل  

اإلعاقة أرسى قواعد علمية ثابتة  صحياً ، اجتماعياً ، نفسياً، ونادي عجمان لذوي    بدنياً،الهمم  

المهم من أجل دمج أصحاب الهمم  بالمجتمع من خالل فقرات وبرامج هذه اللجنة    مر  لهذا األ

  والتي تكمن باالتي. 

  . وضع البرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الثقافي في النادي مع اللجان األخرى 1

  سخ العمل التربوي والثقافي ألصحاب الهمم.  تنظيم المسابقات الثقافية التي تعزز وتر2

  دورات خاصة لتأهيل أصحاب الهمم بفئاتهم المختلفة. وتنظيم.  إعداد 3
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 ً  : اللجنة الرياضية والفنية  : ثانيا

للنادي إلشراكهم في   الهمم والمنتمينأصحاب  تستقبل هذه اللجنة جميع الراغبين من  

البرامج الرياضية والفنية التي تقدم لهم من خالل مدربين مختصين أكفاء بهذا المجال، بهدف 

 مالرياضية والفنية وانخراطه ممن أجل صقل مواهبه ممع زمالئه الهمم بالمجتمعأصحاب  دمج  

    نين منتجين.مواط مو جعله مفي التدريب اليومي لتأهيله

  

 ً  :  اللجنة التعليمية  :ثالثا

  مهام اللجنة التعليمية:

 القدرة التعليمية ألصحاب الهمم بمختلف فئاتهم  وتحسينتنمية  

بالدولة والتعاون    أصحاب الهمم  .  توثيق الروابط في مجال التعليم مع أندية ومراكز  2

  مع الجامعات والمعاهد المتخصصة بهذا المجال 

   الهمم التعليمية.  تقديم ورش عمل لتنمية قدرات أصحاب 3

  . متابعة البرامج والمناهج الخاصة بتعليم أصحاب الهمم  4

 للصناعات اليدوية وورشالحاسب اآللي  الستخدام. تنظيم دورات 5
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  2023الالعبين المسجلين في النادي وفق اإلعاقة حتى العام جدول يوضح عدد 

  االمارة 
اإلعاقة  
  الحركية

اإلعاقة  
  الذهنية

اإلعاقة  
  السمعية

اإلعاقة  
  البصرية 

  38  48  72  80  عجمان
    0  10  4  أم القيوين
  38  48  82  84  المجموع 

  252  اإلجمالي الكلي 
  سنة  50إلى  14أعمار الالعبين تتراوح ما بين 

  

  مشاركات النادي في البطوالت العالمية:

 2012العام   للمكفوفين فيشارك النادي في بطولة كردستان العراق بكرة الهدف  

  2016شارك النادي في بطولة العالم أللعاب القوة للشباب بجمهورية التشيك في العام  

 المركز الرابع وأحرز

 واحراز ميدالية ذهبية   2016بطولة األحالم للتزلج بكوريا الجنوبية في العام 

 واحراز المركز الرابع  2017بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة في العام  

 بطولة ملتقى الشارقة الدولي التاسع أللعاب القوى واحراز المركز السادس 

واحراز ميدالية    2019بطولة فزاع الدولية العاشرة كأس العالم لرفعات القوة في العام  

 ذهبية (شباب) 

ميدالية   2واحراز  2019بطولة األلعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر في العام  

 فضية (سباحة) وميدالية برونزية في ألعاب القوى 

 المركز األول  واحراز 2022دورة األلعاب اآلسيوية للشباب (البحرين) في العام  
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  2022 –  2012الفترة من إجمالي عدد الميداليات العالمية والمحلية خالل  

  برونزية   فضية   ذهبية  الميداليات العالمية
5  4  6  

  322  212  302  الميداليات المحلية 
 

  

اإلعاقة بصفة مستمرة   لذوي  نادي عجمان  فيها  التي يشارك  المحلية  منذ  البطوالت 

    2022 - 2012  العام

بطوالت فزاع 
الدولية أللعاب  

  القوى

بطوالت فزاع 
لكافة  المحلية 

  األلعاب 

األولمبياد الخاص 
  االماراتي

بطولة كأس صاحب 
السمو رئيس الدولة  

  أللعاب القوى

  ملتقيات العين
ملتقيات الشارقة  

  الدولية 
بطوالت الدولة  

  لرفعات القوة
  مهرجانات االولمبياد

  للبوتشي الخاص

بطوالت الدولة  
  أللعاب القوى

بطوالت البوتشي 
  لمتالزمة داون 

الدولة  كأس رئيس 
  لرفعات القوة

بطوالت الفروسية 
  لألولمبياد الخاص

بطوالت البولينغ  
  للصم 

بطوالت 
  المراحل السنية

بطوالت روح  
  االتحاد لرفعات القوة

بطولة العالم أللعاب القوة  
  للشباب (التشيك) 

البطوالت  
  للشباب  التنشيطية

الت غرب بطو
  آسيا

بطولة األلعاب 
العالمية للكراسي  
  المتحركة والبتر

بطوالت تنس الطاولة 
  (التجمعات) 

بطولة العالم  
أللعاب القوى 

للشباب 
  (سويسرا) 

دورة األلعاب 
اآلسيوية للشباب  

  (البحرين)

بطوالت فزاع 
  الدولية لرفعات القوة

بطوالت الدولة لكرة 
  الطاولة 

بطوالت فزاع 
المحلية للبولينغ/  

  سمعي 

بطولة األحالم 
بكوريا للتزلج 

  الجنوبية

بطولة يوم االتحاد 
  سباق الضاحية 

كرة القدم  خمسيات
  (صاالت) للصم
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ُ
 كلمة س

ّ
 ـيخ عـمو الش

ّ
  ي ـيمـد النعـيـار بن محم

  عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي  يول

  الرئيس الفخري لنادي عجمان لذوي اإلعاقة 

  :  2023 وراعي بطولة غرب آسيا لكرة الهدف عجمان 

  

  

تعتبر شريحة أصحاب الهمم من أهم الشرائح في أي مجتمع، وعلى األنظمة والحكومات  

، بل نذهب إلى أبعد والكريمة لها  أن تعمل على رعايتها وتوفير كافة سبل الراحة والحياة الهنية

ذلك   بهاعلينا  إذ  من  إمارة عجمان    الفخر  المتحدة وفي  العربية  اإلمارات  في دولة  فعلنا  كما 

وعزيزة عليهم مثل البصر   أعضاء هامةبالذات.. إن المشيئة اإللهية أخذت من أصحاب الهمم  

وغيرها، إال أن المشيئة اإللهية تأخذ و تعطي أكثر   وصحة العقل والذكاء  األطراف  السمع وو

اأخذتمما   الهمة  إذ تبعث فيهم  الجميل و،  سلسلة  الروح اإلبداعية و  لعالية والتحدي والصبر 

الذين شرفوا دولتنا    وأبطال اإلمارات الدوليين,  وغيرها  النجاحات واإلنجازات الرياضية العالية

  شاهد على ذلك.   الحبيبة في المحافل الدولية خير

عجمان  يُ  الهدف  لكرة  آسيا  غرب  لبطولة  مستضيفة  عجمان  إمارة  تكون  أن  شرفني 

الهدف    2023 لكرة  الدولية  الفنية  اللجنة  الدولي     IBSA Goalballبإشراف  واالتحاد 

المكفوفين آسيا     IBSAلرياضات  غرب  لمنطقة  البارالمبي  الصرح  على  تقام    و واالتحاد 

ة ليحظى األشقاء من الدول المشاركة بأطيب إقامة  نادي عجمان لذوي اإلعاق الرياضي الكبير  

هذه الدول لومنافسات حرة نزيهة لتحقيق توطيد أواصر الصداقة والمحبة والمصير المشترك  

لن البصيرة  بنور  الصعاب  الذين تحدوا  الهمم  والفائزون هم أصحاب  الفوز،  نحن    شاهدهم قبل 

  الذي   هو اإليثاروهذا    ,ال يروننا  نراهم وهمنحن  ..  حدقاتها    اعيعلى مصربعيوننا المفتوحة لهم  

  .األجلّ يستحق التكريم 
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السبل الهمم و توفير كافة  الرشيدة االهتمام بأصحاب  قيادتنا  أولت  من شأنها تحقيق   التي  لقد 

لمجتمعهم  نافعين  أفراداً  يصبحوا  كي  المجتمع  في  ودمجهم  حياتهم  أوجه  وتحسين  رفاهيتهم 

 محققين شعار  ,  ، باذلين الغالي والنفيس من أجل رفعة شأنهمال محدودمساهمين فيه بعطائهم ال

لها     تما توفرإذا  لبذل المزيد من العطاء    قوي   وإنما هي دافع, العجز الكامل ليست  اإلعاقة  أن

  و نحن من وراء ذلك.  المستمرين ويــالمادي والمعن  والدعم   التشجيعالرعاية و  

بالشكر    ,الختامفي   البطولة  أخص  هذه  على  المشرفة  والرياضية  الرسمية  الجهات 

حكومة إمارة عجمان وقيادتها الرشيدة، الهيئة العامة للرياضة واالتحاد البارالمبي لمنطقة غرب 

المعاقين   لرياضة  اإلماراتية  آسيا  البارالمبية  اإلعاقةواللجنة  لذوي  عجمان  والشكر    ونادي 

 ,، مدربين  ، أو حكاممكفوفين  البطولة من العبين  موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذه  

  . المضيافة.عجمان  رحابمرحباً بكم في   وفنيين وغيرهم.. مصنفين،  

  ,, وهللا من وراء القصد

  

  ار بن حميد النعيميـّ مـ ع                                                             

  ولي عهد إمارة عجمان                                                                 
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   كلمة سعادة الدكتور عبد الرزاق أمحد بني رشيد

  لمنطقة غرب آسيا  البارالمبيرئيس االتحاد 
  

  

  والحكامإخواني االداريون والمدربون  األبطال،أبنائي الرياضيون 

  2023والمرافقون والمتطوعون، المشاركون في بطولة غرب آسيا لكرة الهدف عجمان  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الجميلة   عجمان  إمارة  في  والمحبة،  الخير  امارات  في  بكم  وسهالً  العريقة، أهالً 

البارالمبي لمنطقة غرب    وشقيقتها الدائم لالتحاد  المقر  الشارقة حاضنة  الباسمة امارة  االمارة 

  . التحية.آسيا، ومن هذا الصرح الرياضي الحضاري نادي عجمان لذوي اإلعاقة أجدد لكم  

الهدف  إمارة عجمان االم العريقة التي تحتضن فعاليات بطولة غرب آسيا لكرة  ارة 

لذوي اإلعاقة البصرية والتي تُعُد الحدث الرياضي األبرز على مستوى رياضة ذوي اإلعاقة  

  البصرية في المنطقة.  

تطوير  و  في رعاية  آسيا  لمنطقة غرب  البارالمبي  االتحاد   إستراتيجية  على  تأكيداً 

عاقة البارالمبية في المنطقة، وسعياً نحو تمكين رياضيي المنطقة من رياضة األشخاص ذوي اإل

ممارسة  حقهم في التنافس الرياضي الشريف و توفير جو من اللقاءات الرياضية األخوية ،فقد  

حرصنا على  تفعيل الدور الفني الرياضي والتأهيلي عبر تنظيم البطوالت الرياضية الدورية  

الرياضات واأللع الوطنية  في مختلف  المنتخبات  أو  الرياضية  اب، سواء على مستوى األندية 

تكوينية على   تأهيلية  دورات  تنظيم  أيضاً  عاتقنا  أخذنا على  كما   ، المنطقة  دول  وفي مختلف 

مختلف المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ، سواء التدريبية أو التحكيمية أو التنظيمية وحتى  

ه بطولتنا  لتكون  اإلعاقة  النسوية،  ذوي  األشخاص  لرياضة  الرئيسية  المحطات  أهم  إحدى  ذه 

البصرية والحدث الرياضي األكبر الذي انتظره رياضيو المنطقة ليلتقوا سوياً في امارة العراقة  

  واألصالة إمارة عجمان. 

  األخوات واإلخوة األكارم

ولي عهد  نلتقي هنا، اليوم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي

السديدة الى كافة الجهات بحسن    وتوجيهاتهإمارة عجمان الذي شرفنا برعايته وحفاوته الكبيرة  
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استضافة و تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يعكس مدى رقي و تطور وحضارة امارة  

  عجمان وطيبة أهل دولة االمارات العربية المتحدة.

م زمالئي أعضاء المكتب التنفيذي التحاد غرب آسيا واسمحوا لي أن أعرب لكم باسمي وباس

اللجنة   والى  ورياضيين  مواطنين  عجمان  امارة  حكومة  الى  تقديرنا  و  اعتزازنا  وافر  عن 

مبادرتها  على   ، الدورة  في  العاملة  والفنية  التنظيمية  والكوادر  اإلماراتية  الوطنية  البارالمبية 

ضي الكبير، وهنا اسمحوا لي أن أثني وأقدر الجهود   الرائدة باستضافة و إنجاح هذا الحدث الريا

التي تقوم بها الجهة المستضيفة والتنسيق والتعاون الكبير مع مختلف الجهات الرسمية والحكومية  

وغير الرسمية األخرى داخل دولة االمارات العربية المتحدة وامارة عجمان لتسهيل مشاركة 

  . الوفود والضيوف و توفير جو رياضي أخوي

دول منطقة  في  الوطنية  البارالمبية  اللجان  التقدير إلخواني رؤساء  بوافر  أتقدم  كما 

والالعبين   والحكام  والمدربين  واإلداريين  الوفود  رؤساء  والسادة  والسيدات  آسيا  غرب 

  والمتطوعين والى وسائل اإلعالم وكافة المشاركين. 

اإلعاقة برئاسة األخ  سعادة أحمد   والشكر موصول أيضاً إلى إدارة نادي عجمان لذوي  

إبراهيم   راشد   الغمالسي رئيس  مجلس اإلدارة و إخوانه أعضاء مجس اإلدارة والكوادر  

التنظيمية الذين كانوا يصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد والدؤوب إلنجاح هذا الحدث الرياضي  

ني وايصال جهودهم المضنية   الكبير و توفير ما يلزم من دعم لوجستي و تنظيمي ومادي وف

الى بر األمان، و تقديم كل ما يلزم من دعم ال محدود إلنجاح هذه البطولة والتوجيهات الى كافة  

  المؤسسات والدوائر الرسمية المعنية لدعم و تحسين جودة  االستضافة و توفير كافة سبل الراحة.

الجزيل   بن    أخيراً،والشكر  الشيخ عمار  الى سمو  آخر  إمارة وليس  ولي عهد  النعيمي  حميد 

  عجمان على تشريفنا برعايته و دعمه ومتابعته وحضوره .. 

  ..  ودولناوفقنا هللا جميعاً لخدمة رياضة األشخاص ذوي اإلعاقة في منطقتنا 

  والسالم عليكم ورحمة وبركاته. 

  الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد                                                 

  رئيس االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا     

  عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية اآلسيوية  
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    كلمة سعادة أمحد إبراهيم راشد الغمالسي

  اإلعاقة رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي 

  

  

  أن يستضيف نادي عجمان لذوي اإلعاقة  وفخري من دواعي سروري لإنه 

بإشراف االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا    2023بطولة غرب آسيا لكرة الهدف عجمان  

لرياضة المعاقين واللجنة البارالمبية الوطنية.. ألن مثل هذه البطوالت تساهم بالقدر الكبير في 

في إمارة عجمان ودولة اإلمارات بل في منطقة غرب آسيا بأكملها    تطوير رياضة أصحاب الهمم

و تعتبر هذه البطولة  من البطوالت المعتمدة دولياً والتي حظى بها نادينا بعد تذليل الكثير من  

الصعاب ليتم الترحيب بأشقائنا من دول غرب آسيا في رحاب إمارة عجمان ونحن حريصون  

واقامتهم وإتاحة الفرصة لهم لالطالع على منجزات إمارة كل الحرص   على حسن استقبالهم  

عجمان االقتصادية والسياحية و ليشهدوا الطفرة اإلنمائية و العمرانية التي حققتها االمارة بفضل 

  .وقيادتنا الرشيدةهللا 

الدولية تساهم في خلق مناخ رياضي معافى الستثمار   البطوالت  إقامة مثل هذه  إن 

المجهود الرياضي البدني والذهني الذي يبذله الالعبون من أصحاب الهمم من خالل تدريباتهم 

اليومية واالستعداد للمشاركة في مثل هذه البطوالت الدولية التي تتوج مجهوداتهم بإحراز الفوز، 

الفو التي زرعوها خالل    المشاركة ولوالهاز  وقبل  الثمرة  بالفراغ، فتعد هي  الالعبون  لشعر 

  التدريبات الشاقة التي مارسوها لسنوات طويلة..

مرحباً باإلخوة الضيوف في دارهم الثاني سائلين المولى عزوجل أن يوفقنا في حسن  

 المضيافة وإننا واقامتهم بديارنا الستقبالهمنخفى عليكم أننا اعتدنا العدة  وضيافتهم والاستقبالهم 

الجميلة التي    على ثقة تامة المقام ولن ينسوا األيام  قضوها في ربوع سوف يأنه سيطيب لهم 

  التوفيق،وهللا ولي     عجمان حيث األمان والوئام. 

  أحمد إبراهيم راشد الغمالسي                                                            

  إدارة نادي عجمان لذوي اإلعاقة  رئيس مجلس      
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    Adress by Mrs. Aurora Zanoline 

IBSA Goalball Chairperson 
 

  ) اإلنكليزيةباللغة (رئيسة االتحاد الدولي لكرة الهدف  كلمة

  

The bright and courageous road ahead for West Asian Goalball. 

It is with great pleasure that I am marking the inauguration of the 

first edition of the West Asian Goalball Championship, which I hope will 

be the first of a long series that may come in the future. It is already a 

huge challenge to kick-off this kind of competition, but the perspectives 

for the short, medium, and, especially, long terms are bright and 

courageous. 

We share several common passions, but two of them are at the 

top of our priorities: blind sports and, in particular, Goalball. 

The paralympic movement embodies the best of what humanity 

can do for a more inclusive and, thus, tolerant society. Sport has the 

power to unite people all around the world, and Goalball is no exception. 

This West Asian Goalball Championship can transform the sport in this 

region in a way that only high performance can do. Competition is always 

important for testing the balance of different teams and boosting their 

capabilities to compete at a higher level and win the final glory in 

international events. 

All competitions can improve as long as the competitors develop 

their skills. Training is important, but it is only in tournaments that the 

work and the success can be properly measured. 
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So, on behalf of the International Blind Sports Federation, it is 

with great honour that we embark on this journey together to bring all of 

your countries to events of ever-increasing calibre, culminating in your 

participation in the most coveted event: the Paralympic Games. 

Eight of the 12 countries in this region will compete for the title of 

champion, and my wish is that everyone rejoices in this opportunity, that 

the city of Ajman offers for the development of the sport of goalball and 

that at the end of the competition, all the athletes can say they are 

working hard to win, but also having fun and sharing a wonderful 

experience. 

A huge thank you to the organizers, who have worked hard 

preparing this event in an impeccable way, making it a great event, and 

thanks also to the authorities who have helped the organizers make this 

championship possible. 

 

Aurora Zanolin 

IBSA Goalball Chairperson 
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  Aurora Zanoline /كلمة السيدة

 IBSA Goalballرئيس االتحاد الدولي لكرة الهدف  

 )اللغة العربية(مترجمة الى 

 بافتتاح إنه من دواعي سروري أن يكون لي عظيم الشرف 

والتي أتمنى أن تكون بداية   2023عجمان  في  األول لبطولة غرب آسيا لكرة الهدف    اإلصدار

لتحدي كبير إلعالن انطالقة مثل هذا النوع ، وبالفعل إنه  طيبة لسلسلة من البطوالت في المستقبل

المدى البعيد يبدو أكثر   وعلىبل    ،والمتوسطالمنظور القريب   جلياً أن ويبدو لنا  من المنافسات،

  إشراقاً و يدعو الى التشجيع والتفاؤل.

هي   أولوياتنا: األولىاليوم نتشارك في العديد من المشاعر، لكن اثنتان تأتيان على قمة  

 تحديداً لعبة كرة الهدف.  والثانيةرياضات المكفوفين 

إن مسيرة الحركة البارالمبية تجسد أروع ما يمكن أن تقدمه اإلنسانية من أجل خلق 

 ً ، تتميز الرياضة بالقدرة العالية على توحيد الناس مجتمع أكثر شمولية ليكون حتماً أكثر تسامحا

الهدف ليست استثناًء من تلك القدرة. يمكن لبطولة غرب آسيا أن    وكرةفي جميع أنحاء العالم  

الجودة،   العالي  باألداء  إال  واحدة ال يمكن تحقيقها  الى طريقة  اإلقليم  هذا  الرياضة في  تحول 

مندائًما    والمنافسة على    توازناختبار  أجل    مهمة  للمنافسة  قدراتها  وتعزيز  المختلفة  الفرق 

  .الدولية فعالياتالنهائي في ال ونيل المجدالفوز تحقيق أعلى ومستوى 

و  مهاراتهم  تحسين  في  المتنافسون  يسعى  طالما  تتحسن  أن  المنافسات  مقدور  في 

لقياس ثمرات  واألوحد هي المحك الرئيسي ولكن البطوالتتطويرها، والتدريبات هامة للغاية، 

  بشفافية تامة.العمل والنجاح 

ً   عليه، ونيابة عن االتحاد الدولي لرياضة المكفوفين، هيّا بنا للشروعو في رحلة    معا

كل دولكم الى أحداث المنافسات ذات المعيار المتزايد والتي تتوج بمشاركتكم   نجمع فيهاطويلة 

ً في الحدث األكثر    األلعاب البارالمبية. اإنه ,,رواجا

متمنية أن ثمان من إثني عشر دولة في هذا اإلقليم سوف تتنافس لنيل وسام البطولة،  

إمارة عجمان   أتاحتها  التي  بالفرصة  الكل  هذه    ةالرياض لتطوير  يفرح  من خالل سير  عالمياً 
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بذلوا أقصى ما    إنهموكل الالعبون يستطيعون أن يقولوا    المنافسات على أكمل وجه إلى نهايتها،

المنافسات،   المتعة خالل  تحقيق  الى  باإلضافة  المؤزر،  الفوز  على  للحصول    وقد في وسعهم 

  تشاركوا تجارب غاية في الروعة. 

تشوبها شائبة   ال بجديةالذين عملوا  المنظمين،سادة أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى ال

خالل التجهيزات لهذا الحدث، صانعين منه حدث رياضي عظيم، والشكر موصول الى الجهات  

  لتكون هذه البطولة الهامة في حيز اإلمكان.المساعدات  دعمت وقدمت الرسمية التي 

    

  أوروا زانولينالسيدة/     

  الدولي لكرة الهدفرئيس االتحاد 
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  ن ـمعلومات ع 

  2023عجمان    –   بطولة غرب آسيا لكرة اهلدف

  إمارة عجمان  –االمارات العربية المتحدة  

    نادي عجمان لذوي اإلعاقة
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  تحت رعاية كريمة من 

  ار بن حميد النعيمي ـّ سمو الشيخ عم 

  التنفيذيولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلي 

  مـّ ظـين

  لمنطقة غرب آسيا   يالبارا لمباالتحاد 

  مع  والتنسيقبالتعاون 

  نادي عجمان لذوي اإلعاقة 

  2023 عجمان –بطولة غرب آسيا لكرة اهلدف 

  نادي عجمان لذوي اإلعاقة  وصاالتعلى مالعب 

  2023فبراير   16  – 09خالل الفترة من 
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 2023عجمان  –بطولة غرب آسيا لكرة الهدف 

 بطولة معتمدة فنياً من االتحاد الدولي لرياضات المكفوفينIBSA  

  بطولة رسمية معتمدة من قبل االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسياWAPF 

  آسياتنظم على مستوى المنتخبات الوطنية في دول منطقة غرب   

   نادي عجمان لذوي اإلعاقة تزامناً مع بدء النشاط الرياضي    دولية يستضيفهاأول بطولة

 بمقر النادي الجديد 

  الطقس في شهر فبراير مناسب وحالة الجو مالئمة الستضافة أحداث رياضية دولية 

 واالحتفال الفعاليات  مع  بالتزامن  البطولة  والثقافية يتقام  السياحية  والمناسبات  ات 

 ان واألماكن السياحية والتراثية. والتراثية التي تجرى في امارة عجم

 

  :  رياضة كرة الهدف

  رياضة مخصصة لذوي اإلعاقة البصرية . 

 رياضة بارالمبية مشّوقة تمارس داخل الصاالت المغلقة . 

 ) العبين من ذوي اإلعاقة البصرية) 6عدد الالعبين لكل فريق. 

  عن رياضة ذوي اإلعاقة ةخاصسمة  وتعطيرياضة جاذبة للجمهور واإلعالم.  

  الكرات المخصــصــة   تســديديتم ومتقابلين  تقام المنافســات بنظام مباريات بين فريقين

 .األجراس) الى مرمى الهدف (ذات
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 البرنامج العام للبطولة 

  2023  /02/ 16 –  09الفترة من 

  التوقيت والفترة   التاريخ  اليوم  الحدث 

  على مدار الساعة   09/02/2023  الخميس  وصول الفرق 

  وفق برنامج التدريب   10/02/2023  الجمعة  التدريب 

  مساءً   19:00  10/02/2023  الجمعة  االجتماع الفني

  عصراً   16:00  11/02/2023  السبت  حفل االفتتاح 

  وفق جدول المباريات  15/02/2023 - 11  السبت الى األربعاء  المنافسات 

  مساءً   20:00  15/02/2023  األربعاء   حفل الختام 

  على مدار الساعة   16/02/2023  الخميس  المغادرة 
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  جدول المباريات  

  2023ان ـمـدف عجــرة الهــيا لكــرب آســة غــبطول

West Asian Goalball Championship – Ajman 2023 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2023فبراير  11السبت   : اليوم األول 

  )B(الفريق   )Aالفريق (  الوقت  رقم المباراة   التاريخ

11/02/2023  

  سوريا   األردن   ص  8:30  1

  الكويت   قطر  ص  9:40  2

  اإلمارات  سلطنة عمان   ص  10:50  3

  اليمن  السعودية  م  12:00  4

  

   

  الفرق المشاركة 

 B المجموعة A المجموعة

  قطر  األردن 

  السعودية  عمان سلطنة 

  اليمن  االمارات

  الكويت   سوريا 
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  2023فبراير  12األحد   :  اليوم الثاني

  )B(الفريق   )Aالفريق (  الوقت  رقم المباراة   التاريخ

12/02/2023  

  سلطنة عمان   سوريا   ص  8:30  5

  السعودية  الكويت   ص  9:40  6

  األردن   اإلمارات  ص  10:50  7

  قطر  اليمن  م  12:00  8

  سوريا   اإلمارات  م  14:30  9

  الكويت   اليمن  م  15:40  10

  سلطنة عمان   األردن   م  16:50  11

  السعودية  قطر  م  18:00  12
  

  2023فبراير  13االثنين   :  الثالثاليوم 

 الفريق  الفريق  الوقت  رقم المباراة   التاريخ

13/02/2023  

  1A  4B  ص  9:30  13

  2B  3A  ص  10:40  14

  1B  4A  ص  11:50  15

  2A  3B  م  13:00  16

  

  2023فبراير  14الثالثاء   :  الرابعاليوم 

 الفريق  الفريق  الوقت  رقم المباراة  التاريخ

14/02/2023 

 14الخاسر   13الخاسر   ص  9:30  17

 16الخاسر   15الخاسر   ص  10:40  18

 14الفائز   13الفائز   ص  11:50  19

 16الفائز   15الفائز   م  13:00  20

 



 

41 

  2023فبراير  15األربعاء   :  الخامساليوم 

 الفريق  الفريق  الوقت  رقم المباراة   التاريخ

15/02/2023 

  ص  10:00  21
  17الخاسر 

)7/8(  
  18الخاسر 

)7/8( 

  ص  11:30  22
  17الفائز 

)5/6(  
  18الفائز 

)5/6( 

  م  14:30  23

   20الخاسر  19الخاسر 

 مباراة 
  المركز الثالث  

  برونزيةالميدالية ال

  م  16:00  24

 20الفائز  19الفائز 

 مباراة 
  المركزين األول والثاني

  الميدالية الذهبية
 

 مراسم التتويج  م  17:30  2023فبراير  15 األربعاء
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  العليا للبطولة  اللجنة المنظمة

  

  

  

  

  

  

   

 أحمد إبراهيم الغمالسي 

إدارة نادي  رئيس مجلس 
  عجمان لذوي االعاقة

  اـ العلي رئيس اللجنة المنظمة 

 الشامسي عبد هللا سالم 

  مجلس االدارة رئيس نائب 
لجنة االستقبال والمواصالت  

    المصاحبة والفعاليات

 علي النعيمي جمعة 

  أمين السر العام 
  اللجنة التنفيذية  

  مدير البطولة 

 أمل محمد السعدي 

  عضو مجلس االدارة 
لجنة حفل االفتتاح والختام  

  ومراسم التتويج 

 صالح حمد الجنيبي 

  عضو مجلس االدارة 
  الطبية اللجنة 

 محمد حسن الحساني 

  عضو مجلس االدارة 
لجنة تجهيز الصاالت  
  والمنشآت الرياضية 

 سعيد محمد المهري 

  عضو مجلس االدارة 
لجنة تجهيز الصاالت  
  والمنشآت الرياضية 

 يوسف سعيد الشامسي 

  عضو مجلس االدارة 
  اللجنة المالية 

 حميد علي الشامسي 

  عضو مجلس االدارة 
السكرتاريا واالعالم  لجنة 

  والتأشيرات والعالقات العامة

 محمد راشد المطروشي 

  عضو مجلس االدارة 
لجنة السكرتاريا واالعالم  

  والتأشيرات والعالقات العامة

 محمد زغلول عبد الرازق 

  المدير التنفيذي 
  نادي عجمان لذوي االعاقة 
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  امة ـة العـ ادر األمانـك

  ياــلالتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آس

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 د.مصباح إبراهيم جعفر 

األمين العام لالتحاد 

    

 ودة ـتامر العبد ج

  السكرتير التنفيذي 

 شريف المتولي الحمادي 

  المنسق اإلعالمي والتقني

 عائشة محمد النقبي

م  ـمسؤولة المراس
  والبروتوكول 

 أحمد إبراهيم مراد 

  مقر االتحاد سكرتير 

 الحميد أبو نصر عبد 

  صحفي اعالمي

 الحوسنيأحمد فاطمة 

 العامةالعالقات  منسقة
  والتواصل المؤسسي 
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  ةـولـة للبطيّ ـة الفنـاللجن

IBSA Goalball & TC 

  

    

Bulent Kimyoun 

 الحكام الدولية لجنة رئيس 
IBSA Goalball Referees 

Coordinator  
 

 TUR  تركيــا

Aurora Zanolin 

 رئيسة االتحاد الدولي لكرة الهدف

IBSA Goalball Chairperson 

 ITA   إيطاليا

 الدرسوني عبد هللا علي 

  المندوب الفني التحاد غرب آسيا 

  حكم دولي 

  وديةـعـالس

 الصالحي  سعد عبد المجيد

  لالتحاد  عضو اللجنة الفنية

    حكم دولي

  راقــالع

 جاسر النويران 

  عضو المكتب التنفيذي 
 رئيس اللجنة الفنية

  والمسابقات 
  

  األردن 
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  ام البطـولـــة كــَّ ـُ ح

IBSA Goalball Referees 

 IBSA Goalball Referees          ون ـيـام الدولــّ الحك

  Mission  الدولة   Name in English  العربية ب االسم الكامل  م

 Aurora Zanolin ITA  زانولين  أورورا   1
IBSA Goalball 

Chair 

 Bulent Kimyon TUR  كيميون بولنت   2
Referees 

Coordinator  

  Ali Aldarsony KSA Referee & TC  الدرسونى علي   3

  Saad Abdulmajeed  IRQ Referee & TC  سعد عبد المجيد    4

  MANAR OBEIDAT JOR Referee  عبيدات ر امنار ضر  5

  ABDULLAH ALAZMI KUW Referee  عبدهللا العازمي   6

  Hussain Alhadad QAT Referee  حسين الحداد   7

 Fariba Mohammadi IRI Referee  فاريبا محمدي 8

 Shujaa Alqahtani KSA Referee شجاع محمد القحطاني  9

 Abdulkareem Alshehri KSA Referee  عبدالكريم الشهري 10

 Nadia Jafari IRI Referee  ناديا جعفري 11

  

   Referees CandidateNational                      الحكام الوطنيين مرشحو دورة 

  Asaad Al Zahli OMA Candidate Referee  اسعد بن سيف الذهلي  1

  Asaad Alsalmi OMA Candidate Referee  أسعد خليفة السالمي  2

  Asma Alyaqoob BAH Candidate Referee  اسماء جمال اليعقوب  3

  Noufal Riyas  IND Candidate Referee  نوفل رياس والم كوت  4

  Osman Elzubair UAE Candidate Referee  عثمان حسن الزبير 5

  Hawra Ahmed BAH Candidate Referee  أحمد  السيد حوراء  6

  Zainab Altajer BAH Candidate Referee  زينب مهدي التاجر  7

  Ali Saeed Alnaqbi  UAE Candidate Referee  علي سعيد عالي النقبي 8

  Ahmed Hassan Alnuaimi UAE Candidate Referee  أحمد حسن سعيد النعيمي   9
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 المنتخبات المشاركة 

Participants Teams 

 

  

 .Name in English  T.shirt NO  الالعبون   م

  ABED ALI ABED ALRAMAHI 5  الرمحي  دعبد علي عب  1

  EMAD MOHAMMAD E'LYAN 2  عماد محمد حامد عليان   2

  علي محمد السيد محمد   3
MOHAMMAD ALI 

MOHAMMAD ALSAID 
3  

  MOHAMMAD ALDOQEM 1  محمد حسن خميس الدقم   4

  OSAMA AL ZYOUD 4  أسامه فارس الزيود   5

  MOHAMMAD BADER 6  محمد أحمد بدر   6

 

  الصفة   Name in English  ن يون والفنواإلداري   م

  الوفد رئيس   Hussein Abu Al Rus  د. حسين ابو الرز   1

  مدرب   Abdallah Aldaghestani عبد هللا الداغستاني   2

  مساعد مدرب  Kamal Said Mustafa Ibrahim كمال سعيد ابراهيم  3

 

    

 ة ـــالدول
  

 القميص األساسي لون 
T.Shairt Color 1 

 لون القميص االحتياط 
T.Shairt Color 2 

  Black Red    المملكة األردنية الهاشمية 
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  المنتخبات المشاركة 

Participants Teams 

 

  

 .Name in English  T.shirt NO  الالعبون   م

  ABDULRAHMAN ALBASTAKI 7  عبد الرحمن البستكى   1

  LOAY ALNAQBI 6  لؤى النقبى   2

  AHMED ALALI 8  أحمد العلى   3

  SAEED ALKAABI 1  سعيد الكعبى   4

  NAWWAF ALMESMARI 9  نواف المسمارى  5

  WALEED ALBLOOSHI 3  وليد البلوشى   6

 

  الصفة   Name in English  اإلداريون والفنيون   م

  رئيس الوفد   ABDELAZIZ ALHAMMADI  عبد العزيز الحمادى  1

  مدرب   MOUH SLEH ALMOUH الموح صالح موح د.   2

  مرافق  MOHAMED ALNAQBI محمد النقبى  3

  مرافق  JUMA ALHOSANI  جمعه الحوسنى   4

 

   

 ة ـــالدول
  

 لون القميص األساسي 
T.Shairt Color 1 

 لون القميص االحتياط 
T.Shairt Color 2 

 Red White    االمارات العربية المتحدة 
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  المنتخبات المشاركة 

Participants Teams 

 

  

 .Name in English  T.shirt NO  الالعبون   م

  Almuhayya , Ibrahim 2  إبراهيم ناصر المحياء   1

  Alsayed , Hashim 4  هاشم زهير السيد   2

  Kaabi , Alwaleed 7  الوليد محمد كعبى   3

  Alharbi , Abdulelah 8  عبد االله سالم الحربى  4

  Alkhames , abdulrahman 5  عبد الرحمن على الخميس   5

  Alharbi , Hamad 9  حمد على الحربى  6

 

  الصفة   Name in English  اإلداريون والفنيون   م

  رئيس الوفد   Sultan Alanzi  سلطان العنزي  1

  إداري  Mishal Alswiti  مشعل فهد الصويطى   2

  مدرب  Meshal Althobaiti مشعل مستور الثبيتى   3

  مساعد مدرب  Sultan Alharbi  سلطان سليم الحربى   4

  معالج طبي Abduullah Naseeb  عبد هللا عثمان نسيب   5

  اعالمي  Mosa Alkhathmai  الخثمعي موسى   6

 

   

 ة ـــالدول
  

 لون القميص األساسي 
T.Shairt Color 1 

 لون القميص االحتياط 
T.Shairt Color 2 

 Green White    المملكة العربية السعودية 
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  المنتخبات المشاركة 

Participants Teams 

 

  

 .Name in English  T.shirt NO  الالعبون   م

  Muhammad Taj Karjusli 1  كرجوسلى محمد تاج   1

  Mohamed Abdel Armesh 2  محمد عبد اللطيف عرمش   2

  Ahmed Mohamed Ezz El-Din 3  احمد محمد عز الدين   3

  RAED HASAN ALASTSH 4  رائد حسن األسطة   4

  Ahmed Abdullah Al- Mohammed 5  احمد عبد هللا المحمد   5

  MOHAMAD ALJANDLI 6  محمد احمد الجندلى   6

 

  الصفة   Name in English  اإلداريون والفنيون   م

  رئيس الوفد   THAER JODT HASAN  ثائر جودت حسن   1

  مدرب   Maged Zakaria Maged ماجد زكريا ماجد   2

  مساعد مدرب  JAMAL ALTAHA MAHLOUL جمال الطه محلول   3

  اعالمي  MOHAMAD ALKHAER  محمد مروان الخاطر   4

 

   

 ة ـــالدول
  

 لون القميص األساسي 
T.Shairt Color 1 

 لون القميص االحتياط 
T.Shairt Color 2 

 RED White    الجمهورية العربية السورية
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  المنتخبات المشاركة 

Participants Teams 

 

  

 .Name in English  T.shirt NO  الالعبون   م

  Khamis Al-Salty 1  خميس السلطي   1

  Imad Al Haji 2  الحجي عبد هللا عماد   2

  Saqer Al-Qasmi 3  القاسمي محمد صقر   3

  Rashid al-Siabi 4  رشيد السيابي   4

  Hamad Al Amery 5  حمد العامري  5

  Leith Al Afary 6  ليث العفاري  6

 

  الصفة   Name in English  اإلداريون والفنيون   م

  رئيس الوفد   Dr. Mansoor Sultan Altauqi  د.منصور سلطان الطوقى   1

  إداري  Adnan Mubarak AL-AWIDI العويدي مبارك عدنان  2

  مدرب  Asaad saif al zahli الذهلي  سيف  سعدأ  3

 

   

 ة ـــالدول
  

 لون القميص األساسي 
T.Shairt Color 1 

 لون القميص االحتياط 
T.Shairt Color 2 

 Silver Green    سلطنة عمـان 
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  المنتخبات المشاركة 

Participants Teams 

 

  

 .Name in English  T.shirt NO  الالعبون   م

  Waleed mohd H H al-kohaji 1  وليد محمد الكوهجى   1

  Mohammad basheer Y el kahlout 4  محمد بشير الكحلوت   2

  Abad waleed M A al-shimali 5  عباد وليد مبارك الشمالى   3

  Mohammed H M A al-mohammed 6  محمد همام محمد المحمد   4

  Ekramy ahmed F A medad 7  اكرامى احمد فؤاد مداد   5

  Abdulhadi ali S almarri 9  عبد الهادى على المرى  6

 

  الصفة   Name in English  اإلداريون والفنيون   م

  رئيس الوفد   Khalid saeed M S alsheaibi  خالد سعيد محمد الشعيبى   1

  مدرب   Abdelkader khedim عبد القادر خديم   2

  مساعد مدرب  Abdulkareem Mohamed barre عبد الكريم محمد برى   3

  معالج طبي Mohammed lazzouli  محمد لزولى   4

  مرافق  Mohammed omar ahmed tarmom  محمد عمر احمد طرموم   5

 

 ة ـــالدول
  

 لون القميص األساسي 
T.Shairt Color 1 

 لون القميص االحتياط 
T.Shairt Color 2 

 Burgundy White    دولة قطـر 
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  المنتخبات المشاركة 

Participants Teams  

 

  

 .Name in English  T.shirt NO  الالعبون   م

  MOHAMMAD H S S ALAZEMI 6  محمد حمد سعود العازمي   1

  ABDULLAH M A N A ALHERZ 7  عبدهللا مصطفى الحرز   2

  JASAM M M BOHAN 8  جاسم محمد ناجي بوهان   3

  HASSAN M N BOHAN 5  حسن محمد ناجي بوهان   4

  عبدالعزيز عواد الشمري  5
ABDULAZIZ A KH A S 

ALSHAMMARI 
4  

  ALI A O H ALMUTAWA 2  علي عبدالعزيز المطوع   6

 

  الصفة   Name in English  اإلداريون والفنيون   م

  رئيس الوفد   FAHAD S J M H ALENEZI  فهد سعد العنزي  1

  مدرب   karim OSAMA ELMASRY كريم أسامة المصري  2

  مساعد مدرب  ABDULLAH B ALSAEIDI عبدهللا بدر السعيدي  3

  مرافق  ADEL M M ALI  عادل منصور الشريفي   4

  اداري Adel R M H ALkhalifa  عادل رمضان الخليفة   5

 

 ة ـــالدول
  

 األساسي لون القميص 
T.Shairt Color 1 

 لون القميص االحتياط 
T.Shairt Color 2 

 Blue White    دولة الكويت 



 

53 

  المنتخبات المشاركة 

Participants Teams 

 

  

 .Name in English  T.shirt NO  الالعبون   م

  محمد عبد القادر الكاف   1
Mohammed Abdulqader 

Mohammed Al Kaf 
4  

  Saleh Nasser Saleh Ba Rahma 6  بارحمة صالح ناصر   2

  Mohammed Sultan Farea Moqbel 7  محمد سلطان فارع مقبل   3

  Ghassan Fadhl Ali Mohammed 8  غسان فضل على محمد   4

  Abdulrahman Aomaisi 5  عبد الرحمن العميسى   5

  Ayesh Ahmed  Al Hasani 9  عايش احمد الحسنى  6

 

  الصفة   Name in English  والفنيون اإلداريون   م

  رئيس الوفد   Abdul Qudos Eshaq  عبد القدوس إسحاق   1

  مدرب   Ebrahim Karamah Saleh Abbas إبراهيم كرامة عباس   2

  مساعد مدرب  Saleh Magmmal Ahmed صالح مجمل أحمد   3

  إداري Ahmed Othman Omar Ali  أحمد عثمان عمر على   4

 

 

 ة ـــالدول
  

 لون القميص األساسي 
T.Shairt Color 1 

 لون القميص االحتياط 
T.Shairt Color 2 

  White Red    الجمهورية اليمنية 
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  2023ان ـعجم  –  دفـاهلرة ـيا لكــرب آسـبطولة غ

West Asian Goalball Championship Ajman 2023 

 

  

  مـكـاركت ـوركم ومشـلحض راً ـشك
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