معًا أفضل

شراكة بين كي بي إم جي واألولمبياد الخاص لدعم أصحاب الهمم من ذوي اإلعاقة الذهنية
وتعزيز الدمج الشاملفي المنطقة
•

•

ستقدم شركة كي بي إم جي لوار جلف الدعم لألولمبياد الخاص اإلماراتي واألولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقياعلى مدار العام
كي بي إم جي لوار جلف هي اآلن الراعي الرسمي لبرنامج الروبوتات الموحدة لألولمبياد الخاص ،وهو أكبر برنامج قائم على
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطالب من ذوي القدرات المختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،أبريل  :2021تم إبرام شراكة ثالثية بين كل من األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وشركة كي بي إم جي لوار جلف واألولمبياد الخاص اإلماراتي .وتهدف هذه الشراكة ،التي تمتد لمدة عام ،إلى تعميق انتشار وتأثير العديد
من البرامج والمبادرات لألولمبياد الخاص اإلماراتي.
بموجب هذه الشراكة ،سوف تقدم كي بي إم جي لوار جلف الدعم للمجالس اإلقليمية لمداخالت الالعبين القادة التابعة لألولمبياد الخاص
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .عالوة على ذلك ،سوف تقدم الشركة أيضًا الدعم االستشاري من خالل تخصيص  300من أعضاء
الفريق المتطوعين والخبراء والمديرين التنفيذيين لتوسيع نطاق الدمج الشامل في المنطقة.
من خالل هذه الشراكة ،أصبحت شركة كي بي إم جي لوار جلف اآلن هي الراعي الرسمي لبرنامج الروبوتات الموحدة لألولمبياد الخاص،
وهو أكبر برنامج قائم على مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطالب من أصحاب الهمم من ذوي القدرات المختلفة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مما يساعد على خلق فرص قيمة لمشاركة الطالب من ذوي القدرات المختلفة في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والترميز والروبوتات.
سوف تساهم كي بي إم جي لوار جلف خالل عام  ،2021في ثالث مجموعات عمل رئيسية تتضمن مجموعة عمل الروبوتات الموحدة
لدعم المشاركة في البرنامج والوصول إليه وتعزيز تأثيره في مختلف المدارس في دولة اإلمارات؛ وفريق عمل متخصص في تقديم الدعم
الشامل لالجتماعات االفتراضية للمجالس اإلقليمية لمداخالت الالعبين القادة؛ وفريق عمل متخصص إلعداد تقرير عنلتأثير مبادرات
األولمبياد الخاص اإلماراتي على أصحاب الهمم وأسرهم.
تعقيبا ً على ذلك ،صرح نادر حفار ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف" :نحن متحمسون لدعم العبي
األولمبياد الخاص واالستمرار في شراكتنا مع األولمبياد الخاص اإلماراتي التي انطلقت في عام  .2019ونحن في كي بي إم جي ،لدينا هدف
واضح يتمثل في تعزيز الثقة وتمكين التغيير .كما أننا نؤمن بعالم شامل ،دون النظر إلى المكان الذي قد يعمل فيه الفرد أو يعيش فيه ،حيث
نحرص على تبني التنوع وتعزيزه .معًا؛ نحترم بعضنا البعض ونستمد القوة من تنوعنا ،في ظل سعينا لبناء مجتمع أفضل للجميع".
بدوره ،قال المهندس أيمن عبد الوهاب ،الرئيس االقليمى والعضو المنتدب لألولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :إنه لمن
دواعي فخرنا أن يتواجد اليوم الشركاء الذين انضموا إلينا في دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص  2019في أبوظبي ،لمواصلة
تعزيزإرث أكثر من اجل احداث تغيير جذرى فى حياة العبى االولمبياد الخاص من خالل المشاركة والشراكات المجتمعيه الفعاله خاصة
فيمن يتعلق بالرياضات الموحدة التى تهدف الى الدمج وقبول االخر  ،وفى جميع انشطة االولمبياد الخاص المتعدده الصحية واالجتماعية
والتعليمية والياضية  . ،وبما أن األولمبياد الخاص اإلماراتي يعد من بين  22برنام ًجا نش ً
طا في المنطقة ،وبفضل الخبراء المتخصصين في
شركة كي بي إم جي لوار جلف؛ فإنني أثق بشدة في قدرتناعلى التأثير على الرسالةاألكثر أهمية من الناحية اإلنسانية في عصرنا أال وهي:
تعزيز اندماج األشخاص من ذوي اإلعاقة الفكرية في المجتمع وجعلهم عنصرا نشطا وفعاال فى مجتمهم .

هذا وقد جمعت دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص في أبوظبي  2019كافة أطياف المجتمع؛ وعكست التزام الحكومة تجاه تمكين
أصحاب الهمم من ذوي اإلعاقة الفكرية ودمجهم في المجتمع من خالل المشاركة في الرياضات والمساهمة في المجتمع وتحقيق أحالمهم.
الجدير بالذكر أنه تم إطالق مجموعة من المبادرات واالستراتيجيات ،عقب اختتام دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص في أبوظبي
 ،2019والتي تدعم تمكين ورفاهية أصحاب الهمم .في هذا الشأن ،ساهم األولمبياد الخاص اإلماراتي في مواصلة خلق فرص وبرامج رياضية

قيّمة لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم من ذوي اإلعاقة الفكرية في مجاالت الرياضة والفنون والتعليم ،وذلك في إطار تعزيز بيئة صحية
وداعمة لهذه الفئة .استمر هذا الزخم في عامي  2020و  2021مع إطالق العديد من البرامج االفتراضية في أعقاب جائحة كوفيد ،19-فضالً
عن البرامج الشخصية المحدودة ،بما يتماشى مع التوجيهات واللوائح الحكومية.
وقد صرح السيد طالل الهاشمي ،المدير الوطني لألولمبياد الخاص اإلماراتي "يعمل األولمبياد الخاص اإلماراتي مع جميع األطراف المعنية
لتعزيز وتنويع فرص النمو لالعبينا من أصحاب الهمم .يعتبر تكوين شراكات فعالة مع القطاع الخاص من ركائز هذه االستراتيجية ويرتبط
مباشرة بزيادة الموارد والتمويل ،مما يعزز قدرتنا على زيادة فرص ممارسة الرياضة ،وتعظيم أثرها اإليجابي على العبي األولمبياد الخاص
اإلماراتي ".وأضاف قائالً "تُظهر التجربة أنه يمكن تحقيق الكثير من اإلنجازات من خالل الشراكة مع الشركات ذات الرؤية الثاقبة والتأثير
اإليجابي ،مثل شركة كي بي إم جي ،لذا يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة تسعى إلى إحداث الفارق وتحقيق األهداف المشتركة".
من جانبه ،قال جيمس باب رئيس قسم العمالء واألسواق والمسؤول عن التأثير لدىكي بي إم جي" :إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا أن نتعاون
مع األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألولمبياد الخاص اإلماراتي لتقديم الدعم والخدمات التطوعيةلالعبي األولمبياد
الخاص .وهذه الشراكة هي امتداد لتعاوننا في دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص2019في أبوظبي ؛ وتجسد حرص شركة كي بي إم
جي على ضمان دمج جميع األشخاص من ذوي القدرات المختلفة في مختلف ميادين المجتمع من بينها الرياضة ،بما يتماشى مع الهدف
العاشر من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة وهو الحد من عدم المساواة".
انتهى-نبذة عن األولمبياد الخاص اإلماراتي
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدةورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي في
أكتوبر  2017عن تأسيساألولمبياد الخاص اإلماراتي كمؤسسة مستقلة تسعى إلى تغيير حياة األشخاص من ذوي اإلعاقة الفكرية .وقد تم تعيين
سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة فخرية للمؤسسة ومعالي شما بنت سهيل المزروعي رئيسة لمجلس األمناء،
تهدف المؤسسة إلى تمكين األشخاص من ذوي اإلعاقة الفكريةمن خالل ممارسة الرياضة مع تزويدهم بفرص لتطوير مهاراتهم القيادية لمساعدتهم
على إبراز مواهبهم واالندماج في المجتمع.
أطلقت مؤسسة األولمبياد الخاص اإلماراتي عدة برامج مجتمعية تركز على العبي األولمبياد الخاص الصغار .كما أطلقتالمؤسسة عدة مبادرات
أخرى تهدف إلى تمكين األشخاص من ذوي اإلعاقة الفكرية لخلق مجتمع أكثر شموالً.
حصل األولمبياد الخاص اإلماراتي على االعتراف الدولي من قبل منظمة األولمبياد الخاص في الواليات المتحدة األمريكية في ديسمبر .2017
نبذة عن "كى بي إم جي انترناشيونال"
إن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات .إننا نقدم خدماتنا في 146
دولة حول العالم ولدينا أكثر من  227.000موظف يعملون لدى الشركات األعضاء في مختلف أنحاء العالم .إن الشركات األعضاء المستقلة في
شبكة كي بي إم جي هي شركات تابعة لـ "كي بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف" ("كي بي إم جي إنترناشيونال") ،شركة سويسرية .تمثل كل
شركة من الشركات األعضاء لدى "كي بي إم جي" كيانا ً قانونيا ً منفصالً ومستقالً بذاته وتصف نفسها بذلك.
نبذة عن األولمبياد الخاصلمنطقةالشرق األوسط وشمال أفريقيا
تعد األولمبياد الخاصلمنطقةالشرق األوسط وشمال أفريقيا أحد المكاتب اإلقليمية الثمانية لألولمبياد الخاص العالمية .ومنذ عام  ،1999كان األولمبياد
الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا رائدًا في قيادة الطريق لتعزيز دمج الرياضيين من ذوي اإلعاقة الفكرية في المجتمع من خالل
اإلدماجالشاملوأهمية الرياضة .تضم المنطقة  22برنام ًجا لألولمبياد الخاص يتم تقديمها على مدار العام؛ ومن بين هذه البرامج :الرياضة والتدريب
والمنافسة والصحة والتعليم ومجاالت العلوم وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعديد من البرامج غير الرياضية القوية التي
تجمع بين أصحاب الهمم وغيرهم من أفراد المجتمع.
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