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 :بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين

االحتياجات الخاصة وتخصيص إعانة سنوية مقدارها إنشاء خمسة أندية لذوي 
 ألف لایر) 500(

 
  

على إنشاء خمسة أندية رياضية  - حفظه هللا  -صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
لذوي االحتياجات الخاصة في كل من المدينة المنورة وحائل واألحساء والطائف وأبها، مع تخصيص إعانة 

 .ة لرعاية الشبابلایر تحت إشراف الرئاسة العام) 500.000(سنوية لكل ناد مقدارها 

أعلن ذلك صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب الذي رفع بهذه 
المناسبة باسمه وباسم كافة أسرة رياضة ذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة خالص الشكر والعرفان إلى مقام 

ولصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن  -رعاه هللا  - دالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عب
على ما  - حفظه هللا  - عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام 

تمعهم يوليانه من دعم واهتمام بهذه الفئة الغالية والحرص على تهيئة كافة السبل التي تمكنهم من االندماج في مج
والتفاعل مع معطيات النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في كافة المجاالت ومنها المجال الرياضي الذي 

 .تحقق لهم فيه العديد من المعطيات واالنجازات الوطنية المشرفة



 الشباب إلى أن هذه األندية التي سيتم انشاؤها على أحدث المستويات وأشار سمو الرئيس العام لرعاي
والتجهيزات التي تتفق المعايير والمواصفات المحلية والعالمية الخاصة بجميع فئات ذوي االحتياجات الخاصة 

ستكون قاعد النطالق العديد من المواهب الرياضية من ذوي االحتياجات الخاصة لتشريف المملكة في كافة 
ة يجد فيها ابناؤنا من ذوي االحتياجات وستكون بإذن هللا أرضية خصب.. المحافل الرياضية القارية والدولية

الخاصة كل ما يلبي احتياجاتهم لتنمية وصقل مواهبهم الرياضية وفق األساليب العلمية الحديثة التي تعينهم على 
 .اإلبداع والتفوق

ومن جانبه عبر صاحب السمو الملكي األمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز نائب الرئيس العام لرعاية 
 .شباب عن شكره واعتزازه لهذه المكرمة الملكيةال

معتبراً سموه هذه الموافقة امتداداً لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز وصاحب السمو 
الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام 

من اهتمام وعناية بكل ما يحقق الخير والنماء لشباب ورياضيي المملكة وبصفة خاصة هذه الفئة  -هما هللا حفظ - 
الغالية التي استطاعت بفضل من هللا ثم بفضل هذا االهتمام والعناية أن تحقق العديد من االنجازات المشرفة على 

منتخب المملكة لكرة القدم لذوي االعاقة الذهنية  خارطة المنافسات القارية والعالمية والتي كان آخرها تحقيق
 .في المانيا2006لبطولة كأس العالم الرابعة 

  


