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طاهر: قدمنا 
مستوى رائعًا

حمدان الكثيري: 
منافسة قوية

ليوناردو: حزين 
إلضاعة الركلة 

شعوررأيأداء

صرح طاهر حس��ن العب فريق اإلمبراطور 

أن فريق��ه جدي��ر بلعب المب��اراة النهائية 

بالنظ��ر إلى المس��توى الرائ��ع الذي قدمه 

طيلة مش��وار البطولة منذ المباراة األولى، 

مؤك��دا أنه كالع��ب يتمنى الوص��ول إلى 

المب��اراة النهائية في بطول��ة بحجم دورة 

ند الش��با، وقال: أعتقد أن المباراة ستكون 

قوية بين فريقين مميزين قدما مس��تويات 

جيدة واستحقا الوصول إلى النهائي.

أكد حمدان الكثيري العب فريق اإلمبراطور 

أن طريق فريقه إلى النهائي لم يكن سالكاً 

في ظل المنافسة القوية من معظم الفرق 

المشاركة، معرباً عن سعادته ببلوغ النهائي 

ألول م��رة في ال��دورة، التي يش��ارك فيها 

للم��رة األولى أيضاً بعد موس��م ناجح مع 

الظفرة، أنهاه بالتتويج باللقب، وقال: نحن 

على أتم االس��تعداد للنهائي وس��نبذل كل 

جهودن��ا من أجل التتوي��ج باللقب الغالي 

الذي يطمح له كل العب.

أكد البرازيلي ليوناردو حارس مرمى الوصل 

أنه حزين إلضاعة ضربة الجزاء التي حرمت 

فريق��ه من التأه��ل إلى المب��اراة النهائية. 

وقال: ق��دم الفريقان مب��اراة قوية أمتعت 

الجماهي��ر وكل منا كان ق��ادراً على انتزاع 

بطاق��ة العب��ور إل��ى النهائي لك��ن ركالت 

الترجيح قالت كلمتها لصالح فريق الطاهر، 

بينما سنحاول الخروج بالمركز الثالث على 

األقل.

■  الكثيري خالل المباراة

Ⅶ دبي-البيان الرياضي

أك��د محمد رمضان الس��بع مدرب مس��اعد فريق 

الجزيرة للكرة الطائرة، أن دورة ند الش��با أظهرت 

للعال��م، أن لدين��ا دوري ك��رة طائ��رة، وه��و ما 

فش��ل الدوري نفس��ه في تس��ويقه خالل عقود، 

وق��ال: بفضل ه��ذه الدورة، أصب��ح العالم يعرف 

أن لدين��ا ك��رة طائ��رة، ألن جمي��ع مبارياتها يتم 

نقلها تلفزيونياً، ووجود الالعبين األجانب �صحاب 

األس��ماء الكبيرة في الدوري��ات األوروبية، يجعلها 

محل متابعة عالمية.

إن هن��اك 5 عوام��ل جعل��ت من دورة ند الش��با 

فعالية مميزة في الكرة الطائرة، ال يوجد لها مثيل 

في المنطقة، بفضل دعم س��مو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راش��د ال مكت��وم ولي عهد دبي، رئيس 

مجل��س دبي الرياضي، ومن خالل تنظيمها الرائع، 

أصبح��ت وجهة مفضلة لنج��وم الكرة الطائرة في 

العال��م، ما يحقق الفائدة الفنية للطائرة اإلماراتية 

على جميع المس��تويات، باإلضافة إلى استقطاب 

العبي��ن مميزين في العالم، مثل الفرنس��ي ناثان 

واألرجنتين��ي كونتي��ه والكوب��ي ليف��ا ومواطن��ه 

كاميغو واأللماني سلفادور، وتزامن مشاركتهم في 

ال��دورة مع انتهاء التزاماتهم م��ع فرقهم األصلية، 

والعامل الرابع هو انتش��ار ممارس��ة الكرة الطائرة 

خالل ش��هر رمضان المبارك، والحضور الجماهيري 

الكبير، وخامس��اً الخدمات عالية الجودة المقدمة 

للجمهورأثناء البطولة.

وأوض��ح رمض��ان أن اتحاد الك��رة الطائرة يحاول 

تطوير اللعبة بدءاً من القاعدة، من خالل االهتمام 

بالمراحل الس��نية، وتغيير الش��كل الدوري وإعادة 

تشكيل المنتخب الوطني. 

وص��رح محمد رمض��ان، الذي أش��رف على قيادة 

فري��ق زعبيل ف��ي منافس��ات الك��رة الطائرة في 

ال��دورة، أن اللعبة تعاني ف��ي الوقت الراهن من 

فجوة األجيال بسبب اعتزال الجيل الذهبي، وعدم 

توف��ر جيل بديل عنه، م��ا أحدث فترة فراغ كبيرة 

بي��ن الجيلين، وأثر في المس��توى الفني للدوري، 

وق��ال: يوجد مجموعة م��ن الش��باب المميزين، 

ولكنه��م يحتاجون ال��ى الوقت لكس��ب الخبرة، 

يوجد خطوات ملموسة من االتحاد، ومن المتوقع 

أن نصل خ��الل األربع س��نوات المقبلة، لتعويض 

الجي��ل الذهب��ي، وتع��ود الطائ��رة اإلماراتية إلى 

سالف إشعاعها.

وأك��د رمضان أن الفج��وة الكبيرة بي��ن الجيلين، 

س��ببها ك��رة الق��دم، الت��ي اس��تقطبت 90 % من 

الالعبي��ن، ولم تت��رك إال 10 % لأللعاب الجماعية 

األخ��رى، مثل كرة الس��لة والي��د والطائرة، وقال: 

كان��ت األلعاب الش��هيدة تس��تطقب في الماضي 

50 % م��ن الالعبي��ن، ومثلها لك��رة القدم، غير أن 

االحتراف في كرة القدم، أعاد توزيع هذه النس��بة 

بش��كل غي��ر متكافئ بالم��رة، ألن أولي��اء األمور 

أصبح��وا يفضلون ممارس��ة أبنائهم لك��رة القدم، 

وليس األلعاب األخرى.

وعن الحل��ول لمعالجة الصعوب��ات التي تواجهها 

الك��رة الطائرة، ق��ال: كنا ننظر إل��ى الجيل الذي 

س��بقنا كمثل أعلى، ونتطلع إل��ى أن نكون مثله، 

ونجحن��ا في صناعة جي��ل ذهبي للك��رة الطائرة 

اإلماراتي��ة، لك��ن الجيل الحال��ي ال تتوفر له هذه 

الفرص��ة، ألنه ال يوج��د لديه جيل يس��تلهم منه 

التجربة.

محمد رمضان: 5 عوامل جعلت الدورة وجهة النجوم

■ محمد رمضان■ نجوم عالميون شاركوا في منافسات الطائرة

Ⅶ دبي-البيان الرياضي

ت��ودع دورة ند الش��با الرياضية، نس��ختها 

الخامسة الليلة، بنهائي مثير في بطولة كرة 

قدم الصاالت، يجمع بين فريقي »الطاهر« 

و»اإلمبراطور«، اللذين ضمنا تأهلهما مساء 

أول م��ن أم��س، لتختم بذلك ال��دورة 20 

ليلة من المنافس��ات المثيرة في 9 ألعاب، 

انطلقت بالكرة الطائ��رة والبادل تنس، ثم 

الجري والدراجات الهوائية والتحدي الليلي 

وس��لة الكراسي المتحركة والمبارزة، لتحط 

رحاله��ا في المحطة األخي��رة بملعب كرة 

قدم الصاالت.

وانتزع »اإلمبراطور« تأهاًل سهاًل على نظيره 

»العاصف��ة« بنتيج��ة 7-1، فيم��ا قاد جابر 

محم��د فريقه الطاهر إلى النهائي، بتصديه 

لركلتي جزاء لفريق الوصل، حيث احتاجت 

المب��اراة لركالت الترجي��ح لتحديد الطرف 

المتأه��ل، بعدما انتهت في وقتيها األصلي 

واإلضافي على نتيجة التعادل 6-6 ثم 1-2 

بركالت الترجيح.

تأهل مستحق
وأكد البرازيلي فيتور هوغو رودريغيز مدرب 

اإلمبراطور، أن فريقه حقق تأهاًل مس��تحقاً 

إل��ى المباراة النهائية، بفض��ل تألق العبيه 

وانضباطه��م التكتيكي، ولعبهم بكل جدية 

واحترامه��م للمنافس، معرباً عن س��عادته 

ببلوغ النهائي للم��رة األولى، بعدما حصل 

الع��ام الماضي على المرك��ز الثالث، وقال: 

دخلن��ا البطول��ة بهدف واح��د فقط، وهو 

الوصول إلى النهائ��ي، واآلن طموحنا كبر، 

ونريد اللقب، وهو ما س��نركز عليه، بغض 

النظر عن اسم الفريق الذي سنواجهه.

وأوضح فيتور أن المنافس��ات جاءت قوية، 

بس��بب تقارب مس��توى الفرق، وكان من 

الصع��ب توقع من س��يصعد إل��ى المباراة 

النهائي��ة إال بعد اكتم��ال المربع الذهبي، 

مش��يراً ف��ي الوقت نفس��ه إلى أن��ه كان 

واثقاً من ق��درة فريقه على الذهاب بعيداً 

بعد التحضي��رات الكبيرة التي قام بها قبل 

انطالق ال��دورة، وقال: وصولنا إلى النهائي 

لم يكن عن طريق الصدفة، بل ثمرة جهود 

عمل مستمر، ودعم من إدارة الفريق.

وأوض��ح فيتور الذي يش��غل م��درب فريق 

الحمري��ة ف��ي دوري الص��االت، أن اللعبة 

تعي��ش فت��رة زاهية في اإلم��ارات، مقارنة 

بالخمس سنوات الماضية، إال أنها ما زالت 

تحتاج إلى الدعم، وق��ال: برز عدة العبين 

الس��نوات األخيرة، وتحس��ن  مميزين في 

مس��توى الدوري من الناحية الفنية بفضل 

اس��تقطاب مدربي��ن عل��ى مس��توى عاٍل، 

واالحتكاك بالعبين كبار من خالل الدورات 

الرمضاني��ة، س��واء ف��ي الش��ارقة أو دورة 

ن��د الش��با أو في بعض المناط��ق األخرى، 

باإلضاف��ة إلى المش��اركات م��ع المنتخب 

الوطني.

 وص��رح فيتور أن فكرة التعاقد مع العبين 

أجان��ب في الموس��م المقبل، من ش��أنها 

أن تس��هم في االرتقاء بمس��توى الدوري، 

وتس��اعد الالعبين على اكتساب المزيد من 

الخبرة، قال: تمكين األندية من التعاقد مع 

العب أجنبي واحد، أمر جيد، وسيساعدها 

المنافس��ة على  اإلماراتي��ة عل��ى  الف��رق 

األلق��اب الخارجية، وه��ذه خطوة إيجابية 

للتطوير. 

نقلة نوعية
 وأكد فيتور أن دورة ند الشبا ساهمت في 

تحقيق نقل��ة نوعية في كرة قدم الصاالت 

عل��ى مس��توى الترويج وج��ذب االهتمام 

إليها، لكنها غير كافية، باعتبار أنها تقام مرة 

واحدة في الس��نة، ولم��دة 10 أيام فق�ط، 

وقال: خالل الخمس س��نوات التي قضيتها 

في اإلمارات، لم أشعر بقيمة اللعبة إال من 

خالل دورة ند الش��با، التي تش��هد حضوراً 

جماهيرياً الفتاً، في المقابل ال يوجد حضور 

جماهيري في ال��دوري في مباريات كبيرة، 

مثل ديربي النصر واألهلي.

وش��دد فيتور أن كرة ق��دم الصاالت تحتاج 

إل��ى ترويج أكبر الس��تقطاب الجماهير في 

مدرجات الدوري المحلي، مثلما هو الحال 

في دورة ند الشبا.

م��ن جهت��ه، ص��رح البرازيل��ي روي دانيل 

كوميري��ز مدرب الطاهر، أن ال خاس��ر بين 

الفريقين، وأن ال��كل فائز في ختام الدورة 

الت��ي قدمت لعش��اق كرة ق��دم الصاالت 

مس��توى فنياً جي��داً، يليق بالس��معة التي 

تحظ��ى بها البطولة ف��ي العالم، معرباً عن 

س��عادته ببلوغ المب��اراة النهائية، في ظل 

المنافسة الحديدية من كافة الفرق، وقال: 

مواجه��ة نص��ف النهائي التي حس��مناها 

بوض��وح،  تكش��ف  الترجي��ح،  ب��ركالت 

الصعوبة الت��ي واجهناها لتحقيق طموحنا 

بالوصول إلى النهائي، وسنبذل كل جهودنا 

م��ن أجل الصعود على منصة التتويج لنيل 

اللقب الغالي.

تفاصيل 
انت��زع »اإلمبراطور« تأهله في لقاء س��هل، 

جمعه بنظيره »العاصفة«، وحس��م بنتيجة 

7-1، وب��دأت المب��اراة بق��وة م��ن جانب 

اإلمبراطور الذي تمكن من افتتاح التسجيل 

بع��د 50 ثانية م��ن بداية الش��وط األول، 

ع��ن طري��ق البرازيل��ي ليان��درو هنريكي، 

وضغط بثقله إلضافة هدف ثاٍن، مستفيداً 

م��ن قدرات العبيه العالي��ة، وفي مقدمهم 

الروس��ي إيفان شيش��كاال ومواطنه اديري 

ليم��ا، وتحكم اإلمبراطور بش��كل جيد في 

أحداث الشوط، فيما اعتمد العاصفة على 

قريباً  الس��ريعة، وكان  المرت��دة  الهجمات 

من إدراك التعادل، لكن تألق حارس مرمى 

لقاء مثير بين »الطاهر« و»اإلمبراطور« 

»ند الشبا« توّدع منافساتها  بنهائـي »الصـــــــــــاالت« الليلة
فيتور: نسعى 

لتقديم مباراة 
تليق بالحدث

 روي كوميريز: 
الكل فائز 

 برنامج الليلة

21:45: النهائي بين الطاهر- اإلمبراطور

- مراسم التتويج عقب المباراة

- سحب على جوائز قيمة للجمهور

■  ركالت الترجيح حسمت لقاء الوصل والطاهر

■ كوميريز■  فيتور

/////////////
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 »ناس« تحتفي بيوم زايد للعمل 
اإلنساني

ذكرى

احتف��ت اللجنة المنظمة لدورة ند الش��با، 

أول م��ن أمس، بذكرى »ي��وم زايد للعمل 

اإلنس��اني«، الذي يص��ادف 19 رمضان من 

كل ع��ام، والموافق لذكرى رحيل مؤس��س 

الدولة المغفور له، بإذن الله، الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان، وذلك مساهمة من 

اللجن��ة المنظم��ة للدورة ف��ي االحتفالية 

الوطنية »يوم زايد للعمل اإلنساني«، التي 

تعم البالد في رمضان من كل عام.

وزين��ت ص��ور المغف��ور ل��ه، ب��إذن الله، 

الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان، مؤسس 

الدولة، الجدران الخارجية لمجمع ند الشبا 

الرياضية  الص��االت  وتعط��رت  الرياض��ي، 

بكلم��ات قصيدة صاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، 

رع��اه الل��ه، التي حملت عن��وان »نم قرير 

العين بع��د التعب يا أب��ي األكبر من بعد 

دبي-البيان الرياضي أبي«.  

»أنكل سعيد« يحتفظ بلقـب فرق البادل تنس

دبي-البيان الرياضي

احتفظ فريق »أنكل س��عيد« بلقب بطولة الفرق 

للبادل تنس، بعد فوزه على فريق فالنسيا بنتيجة 

2-1، ف��ي ث��الث مواجهات ماراثونية اس��تمرت 

نحو أربع ساعات ونصف على المالعب الحديثة 

للبادل في مجمع ند الشبا الرياضي.

ونج��ح فري��ق »أن��كل س��عيد« م��ن التفوق 

بالمب��اراة األولى بمجموعتين دون رد بواقع 2-6 

و6-2، لكن فالنسيا عاد وكس��ب المباراة الثانية 

بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-4 و7-5، وبعد 

إث��ارة كبيرة في المباراة الثالثة تفوق فيها »أنكل 

سعيد« بمجموعتين بواقع 6-4 و5-7.

وحضر الش��يخ س��عيد بن مكت��وم بن جمعة 

آل مكت��وم، رئيس اتحاد اإلم��ارات للبادل تنس، 

وقائ��د فريق »أنكل س��عيد« المباريات النهائية، 

وقام بتتويج الفائزين بحضور سعيد محمد المري 

أمين ع��ام اتحاد اإلمارات للبادل تنس وحس��ن 

المزروعي مدير الدورة، فيما حضر أيضا الفرنسي 

كري��م بنزيمة، نجم ريال مدريد اإلس��باني، جانبا 

من المباريات النهائية. 

وتح��دث خافيي��ر لوبي��ز، أحد أعض��اء فريق 

»أنكل سعيد«، عقب الفوز، وقال: عشنا لحظات 

مجنونة خصوصا ف��ي المجموعة الثانية للمباراة 

الثالثة، حينما تأخرنا بالنتيجة رفضنا االستس��الم، 

وسعينا جاهدين لعدم اللجوء لألشواط الفاصلة، 

وهو ما تحقق بفضل إصرارنا.

وتابع: الجميع رش��حنا للف��وز باللقب مجدداً، 

لكن األمور لم تكن س��هلة وهو ما أدركناه جيداً، 

خصوصاً مع تطور مس��تويات بقية الفرق، علمنا 

جيدا أن المباراة النهائية س��تأخذ هذا المنحنى، 

لذل��ك توجب علينا الحفاظ على تركيزنا الذهني 

وعدم الشعور بالتوتر.

■  سعيد بن مكتوم وفريقه يحتفلون باللقب

■  سعيد بن مكتوم وكريم بنزيمة يتابعان نهائي البادل تنس

المطّوع: النسخة الحالية حّطمت جميع األرقام
Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد علي المطوع، عض��و اللجنة المنظمة لدورة 

ند الشبا الرياضية رئيس اللجنة المالية، أنه بفضل 

رعاية و دعم وتوجيهات س��مو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راش��د آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس 

مجلس دب��ي الرياض��ي راعي ال��دورة، حطمت 

النس��خة الخامس��ة للدورة كافة األرقام وشهدت 

زي��ادة م��ن ناحية المكاف��آت المالي��ة المقدمة 

ألصح��اب المراك��ز األول��ى وأعداد المش��اركين 

واأللع��اب الرياضية الت��ي وصلت إلى 9 بطوالت 

لأللعاب الجماعية والفردية.

وأوضح المطوع، أن الدورة قدمت أرقاما جديدة 

بداية م��ن المكاف��آت المالية الت��ي تجاوزت 6 

ماليي��ن درهم في هذه النس��خة، تم تقس��يمها 

بواق��ع مليوني��ن و310 آالف دره��م لكرة قدم 

الصاالت يحصل فيه��ا صاحب المركز األول على 

جائزة مالية تبل��غ مليون درهم، فيما تبلغ قيمة 

مكاف��آت بطولة الكرة الطائرة مليوناً و560 ألف 

درهم، كما تبلغ قيمة مكافآت بطولة الجري 458 

أل��ف درهم، وتبلغ قيمة مكافآت بطولة س��باق 

الدراجات الهوائية 75 كيلومتراً، 360 ألف درهم، 

وتبلغ قيمة مكافآت بطولة البادل تنس 297 ألف 

دره��م، كما تبلغ قيمة مكاف��آت بطولة المبارزة 

275 أل��ف دره��م، وتبلغ قيم��ة مكافآت بطولة 

تح��دي ناس الليلي 270 أل��ف درهم، فيما تبلغ 

قيمة مكافآت كرة القدم لذوي اإلعاقة السمعية 

120 ألف درهم.

وأوض��ح المط��وع أن الدورة ش��هدت أكبر عدد 

ممك��ن م��ن األلع��اب الرياضية مقارنة بالنس��خ 

الماضي��ة بوجود 9 ألعاب رياضية، وس��ط إقبال 

كبير من ناحية المش��اركين في كافة المسابقات 

بمش��اركة أكث��ر من ألف متس��ابق ف��ي بطولة 

التحدي الليلي، وما يقارب من ألف مشارك في 

الدراجات الهوائية، و1500 مش��ارك في س��باق 

الج��ري بمختلف فئات��ه، وقال: ش��هدت هذه 

النسخة زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين في 

المسابقات الرياضية، وهو أمر جاء من النجاحات 

المتتالية التي شهدتها النسخ الماضية تباعا، إلى 

جانب جهود فرق العمل التابعة للجنة المنظمة 

الت��ي قام��ت بالتواص��ل مع مختل��ف الهيئات 

والمؤسس��ات الحكومية والخاصة، واألفراد من 

كافة فئات المجتمع، وتس��هيل عملية التسجيل 

وتوفير كاف��ة االحتياجات الالزمة لضمان تأمين 

مش��اركة لكل رياضي تبقى راس��خة في ذاكرته 

عب��ر روعة الم��كان والحدث ال��ذي بات عالمة 

مميزة للرياضة والمجتمع في دبي خالل ش��هر 

رمضان الفضيل.

وأش��ار المط��وع، إل��ى أن البرنام��ج الزمن��ي 

للمنافس��ات وإقامتها في مواقع مختلفة ساهم 

ف��ي تحقيق ه��ذه الزي��ادة في ع��دد األلعاب 

الرياضي��ة والبرام��ج المصاحب��ة، باإلضافة إلى 

خيم��ة الخي��ر، التي وف��رت الفرصة للش��باب 

الس��تعراض مش��اريعهم الواعدة، إل��ى جانب 

إتاح��ة المجال للجماهير الت��ي حضرت بأعداد 

كبيرة لمتابعة المنافسات القوية وقضاء أوقات 

ممتع��ة وتحدي��دا العائالت من خ��الل تجهيز 

الترفيهية،  الخدم��ات والمرافق  الخيمة بأفضل 

وكذل��ك تقدي��م الجوائز اليومي��ة للجمهور في 

الصالة الرئيسية. 

■  علي المطوع■  مشاركة كبيرة شهدتها منافسات الدورة في كافة األلعاب

صور الشيخ زايد تزين المجمع الرياضي بند الشبا

»ند الشبا« توّدع منافساتها  بنهائـي »الصـــــــــــاالت« الليلة

اإلمبراطور محمد سالم، حال دون ذلك.

وتمكن ليان��درو هنريكي من إضافة هدف 

ث��اٍن )ق 11( م��ن هجمة قاده��ا حمدان 

الكثي��ري، ووصلت الكرة إل��ى ايدير الذي 

س��دد بقوة، لك��ن حارس مرم��ى العاصفة 

نجح في صد الكرة قبل أن يدركها هنريكي 

ويسكنها الشباك.

وترج��م اإلمبراطور أفضليت��ه بهدف ثالث 

)ق 12( بواس��طة ايدير، ليعزز تقدم فريقه 

بثالثي��ة نظيفة، لم ي��رد عليها العاصفة إال 

ببعض الهجم��ات الضعيفة، التي جاء منها 

ه��دف تقليل الفارق عن طريق اإلس��باني 

اليخاندرو، قبل أن يضيف إيدير هدفاً رابعاً 

)ق 13(، ثم هدفاً خامساً )ق 17(.

ودخ��ل الفريق��ان الش��وط الثان��ي ب��أداء 

العاصف��ة على  متكاف��ئ، حي��ث اعتم��د 

الدفاعي��ة المكثفة، لتجنب قبول  التغطية 

أهداف أخ��رى، واللعب عل��ى المرتدات، 

بينم��ا اعتمد اإلمبراط��ور الضغط بحثاً عن 

االستمرار في هز الش��باك، وأمكن له ذلك 

بع��د 12 دقيق��ة من بداية الش��وط الثاني 

من ضربة ج��زاء، حولها حم��دان الكثيري 

إلى هدف س��ادس، ونجح ليما من تسجيل 

الهدف السابع )ق 13( من نفس الشوط.
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  زايد الحوسني.. ابن الـ3 سنوات شغوف بـ »سلة الكراسي«

■ دبي-البيان الرياضي

زايد الحوس��ني طفل لم يتعد عمره ال�3 س��نوات 

لكنه ش��غوف بكرة سلة الكراس��ي، يرافق والده 

بدر في التدريبات وفي المباريات التي شارك فيها 

بدورة ند الشبا مع فريقه هيئة كهرباء ومياه دبي.

شارك زايد والده احتفالية فوز فريقه بالميدالية 

البرونزية مس��اء أول من أمس على حساب فريق 

نادي دبي ألصحاب الهمم بنتيجة 80/ 30.

خط��ف زاي��د األنظار إلي��ه خالل اللق��اء وهو 

يقلد كل حركات والده جالساً على أحد الكراسي 

المتحركة حاماًل كرة س��لة في يده، وهو ما جعله 

هدفاً لكاميرات المصورين واهتمام المتابعين.

وأوض��ح الحوس��ني أن ابن��ه زاي��د ال��ذي لم 

يكمل عامه الثالث يص��ر دائماً على مرافقته إلى 

التدريب��ات والمباريات، مضيفاً إن��ه يحرص على 

اصطحاب��ه من أج��ل توعيته مبكراً ح��ول كيفية 

التعامل مع أصح��اب الهمم الذين يعتبرون جزءاً 

مهم��اً من مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في الوقت الراهن.

وق��ال »الحظ��ت أن ابني زاي��د لديه فضول 

كبير للتعرف على رياضات أصحاب الهمم، على 

الرغم م��ن أنه من األس��وياء وال يعاني من أية 

إعاقة، فهو يصحبني عندما أذهب إلى تدريبات 

سباق الكراسي المتحركة وهي لعبتي األساسية، 

كما انه يحب س��لة الكراسي ويستمتع بها كثيراً، 

وج��وده هن��ا فرصة ليتع��رف أكثر عل��ى عالم 

أصح��اب الهم��م، ليتعلم كي��ف يتعامل معهم 

مستقباًل بما يس��تحقون من تقدير واحترام لهم 

ولقدراتهم«.

واعتب��ر ب��در الحوس��ني بطول��ة كرة الس��لة 

بالكراس��ي المتحركة واحدة من أهم مس��ابقات 

دورة ن��د الش��با الت��ي تحظى باهتم��ام كبير من 

الالعبين والفرق، مشيراً إلى أن دعم سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راش��د آل مكتوم ولي عهد 

دبي رئي��س مجلس دبي الرياضي رفع من أهمية 

اللعبة وس��اهم في انتش��ارها أكثر وشجع أعداداً 

أكبر من الشباب اإلماراتي على ممارستها، مضيفاً 

إن اللعبة تس��هم ف��ي دمج أصح��اب الهمم مع 

زمالئه��م من األس��وياء من خالل مش��اركتهم في 

فريق واحد.

وأض��اف »أح��رص عل��ى المش��اركة في هذه 

البطولة س��نوياً، هي ليس��ت لعبتي األساس��ية، 

لكنن��ي أجد فيها متعة كبيرة، خاصة وأن البطولة 

ضمن دور ند الشباب التي تعتبر الحدث الرياضي 

األبرز خالل شهر رمضان الفضيل«. ■ .. ويحتفالن معا بالميدالية البرونزية■  زايد الحوسني يقلد والده 

أبطال البادل تنس
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