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رسالة شكر لسموه من الوفود المشاركة 

محمد بن زايد: »األولمبياد الخاص« 
بطولة رسخت قيم التضامن اإلنساني

أولمبياد

Ⅶ أبوظبي - محمد محسن 

أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب 

القائــد األعلى للقوات المســلحة، في 

تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على 

موقع التواصــل االجتماعي »تويتر« أن 

»األولمبيــاد الخاص األلعــاب العالمية 

أبوظبــي 2019«، التي أســدل الســتار 

عليهــا، بطولــة رســخت قيــم التعاون 

والتضامن اإلنساني.

من ناحية أخرى حظي تنظيم اإلمارات 

للحــدث العالمــي بإشــادة عالمية من 

جميع الوفود المشاركة وإدارة مؤسسة 

وكان  العالميــة،  الخــاص  األولمبيــاد 

»األولمبياد الخاص« رســالة اإلنســانية 

واألمل في وطن التسامح، وأكد الحدث 

أن اإلرادة تنتصــر فــي دار زايــد، وفي 

رسالة تقدير نيابة عن الوفود المشاركة 

وجه د. تيموثي شرايفر، الرئيس الدولي 

لألولمبياد الخاص، الشــكر إلى صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ولي عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى 

األلعــاب  راعــي  المســلحة،  للقــوات 

العالميــة »أبوظبي 2019«، والذي تابع 

البطولــة لحظة بلحظــة، وكان اهتمام 

لتكــون  الكبيــر  النجــاح  وراء  ســموه 

»أبوظبــي 2019« أروع وأهــم وأفضل 

دورة لأللعاب العالمية عبر تاريخها.

وأشــار شــرايفر إلــى أن مــا قدمته 

اإلمارات لأللعــاب العالمية وخاصة في 

نســخة »أبوظبي 2019« يسهم بشكل 

كبير في دعم حركة »األولمبياد الخاص« 

عالمياً، مــا يعزز من انضمــام رياضيين 

ُجدد لهذه األلعاب من كل أنحاء العالم. 

شكر
وقدمت مــاري ديفيز، الرئيس التنفيذي 

لألولمبيــاد الخــاص الدولــي، أســمى 

معاني الشكر إلى صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، راعي األلعاب 

العالميــة الــذي تابعها ســموه بكامل 

تفاصيلها لحظة بلحظة.

وأكــدت أن الفضل في النجــاح المبهر 

الــذي تحقق في الــدورة الحالية يعود 

إلى صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.

وقالــت مــاري ديفيــز التي عاشــت 

ســنوات طويلة مــع حركــة األولمبياد 

الخاص، بدأتها كمتطوعة ورئيس للجنة 

المنظمة لأللعاب العالمية التي أقيمت 

في دبلن عاصمة أيرلندا عام 2003: »ما 

شــهدُته على أرض أبوظبــي أمر يفوق 

الوصف، وهو شــعور كان ينتابني كلما 

زرت اإلمارات، إذ أرى في كل مرة شــيئاً 

جديداً، ورغم أنني كنت على ثقة وعلى 

يقين بأن العالم سيشاهد ألعاباً عالمية 

رائعــة فإن ما تم علــى أرض الواقع في 

أبوظبي ال يمكن وصفه.

 وأضافــت: »شــكراً لإلمــارات قيادة 

وشعباً«.

سعادة 
وعبرت ماري ديفيز عن سعادتها الكبيرة 

بــكل ما تــم فــي أبوظبــي، بداية من 

اســتقبال الوفــود والمــدن المضيفــة، 

وحفــل االفتتاح شــديد الروعــة، الذي 

يحمــل في طّيه رســالة بالغة األهمية، 

ستســهم بمــا ال يدع مجاالً للشــك في 

تغيير نظــرة العالم ألصحاب الهمم من 

ذوي اإلعاقــة الذهنية، وقالت: »يمكننا 

القول إننا عندما نادينا بالدمج وضرورة 

قبول اآلخر، كانت نقطة التالقي هنا في 

أبوظبي نحو مجتمع أكثر دمجاً«. 

وأكدت مــاري ديفيز أن المالعب كانت 

مجهــزة على أعلــى مســتوى، والبنية 

التحتيــة الرياضية علــى أعلى المعايير، 

ما ســاهم فــي أن يقــدم الالعبون كل 

طاقاتهم الرياضية،.

 كمــا أن نظام المســابقات كان يســير 

التــي أقيمت  بشــكل جيد، واألحداث 

علــى هامــش األلعاب حققــت الكثير 

العالمي  المؤتمــر  من نجاحاتهــا، مثل 

الســن،  صغــار  والالعبيــن  للشــباب، 

والمهرجــان التجريبي الثالــث للرقص، 

الذي سيكون بشكل رسمي في األلعاب 

العالميــة القادمة بألمانيا 2023، إضافة 

إلــى النجاح منقطــع النظيــر للبرنامج 

الصحــي، الــذي قــام بإجراء الكشــف 

الصحي على معظم الالعبين المشاركين 

في األلعاب، ثم نصل إلى حفل الختام، 

الذي كان خير وداع لالعبين المشاركين. 

نجاح
وأشارت ماري إلى أنها ولسنوات طويلة 

ســتظل تتذكر مــا رأته هنــا على أرض 

اإلمــارات، والبد لها مــن أن تحيي من 

شــارك وســعى إلى هذا النجــاح، وإلى 

المتطوعيــن، فقد كانوا »رئة األلعاب«، 

وإلى كل العناصر الرائعة التي ساهمت 

في هذا النجاح الباهر.

Ⅶ حضور محمد بن زايد شّكل دعماً كبيراً للبطولة العالمية

تيموثي شرايفر: 

أروع دورة 
لأللعاب العالمية 

عبر تاريخها

ماري ديفيز: 

ما شهدُته 
على أرض 

أبوظبي يفوق 
الوصف

لوحة إنسانية رائعة وأرقام قياسية
Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي 

ودعــت عاصمــة التســامح أول مــن أمس 

األولمبياد الخاص األلعاب العالمية »أبوظبي 

2019« التي رســمت من خاللهــا اإلمارات 

وبدعم ال محدود من صاحب السمو الشيخ 

محمــد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، لوحة 

إنســانية رياضيــة رائعة وعلى مــدار 7 أيام 

من المنافسات الشيقة، والتي كانت مقصد 

آالف الجماهيــر، وأســعدت كثيــراً أوالدنا 

وبناتنــا من أصحاب الهمــم، والذين قدموا 

متميــزاً، يعكــس اهتمامهم  مســتوى فنياً 

بالرياضــة ومــا تقدمه من إيجابيــات، كما 

استقطبت األلعاب العالمية، غير الرياضيين 

مــن أصحاب الهمم، فهناك الكثير من تقدم 

للتطــوع، والبعض قدم هواياته عبر التصوير 

الفوتوغرافي.

كانت األولمبياد الخاص وألعابها العالمية 

تحتفــل بـ 50 عاماً من العطاء حول العالم، 

منــذ انطــالق أول نســخة لها عــام 1968، 

وســجلت ألعاب أبوظبــي أرقاماً قياســية، 

ومنها مشاركة 7500 العب والعبة من 200 

دولة، كمــا أن عدد المتطوعين ســجل 21 

ألفاً وذلك للمــرة األولى في تاريخ األلعاب 

العالمية، وجرى التنافس في 24 رياضة.

أبدت الوفود المشاركة سعادتها بالتواجد 

فــي اإلمــارات والمشــاركة فــي الحــدث 

اإلنســاني المتفــرد وقال د. ســعد ياســين 

المدير الوطنــي لألولمبياد الخاص العراقي، 

أتقــدم ببالــغ شــكري وبالنيابة عــن الوفد 

العراقــي، إلى دولة اإلمارات للجهد العظيم 

إلنجــاح الحــدث ، إذ اســتقبلت اإلمارات 

الجميــع بابتســامة عريضة، كما أن نســخة 

»أبوظبي 2019«، ســجلت أرقاماً قياســية، 

وفي كل لحظة نرى الســعادة والفرح على 

وجــوه الجميــع. وثمن ســيف بن محمد 

الربيعي رئيس وفد ســلطنة عمان ورئيس 

مجلــس إدارة األولمبيــاد الخاص العماني 

الجهد الكبير لإلمــارات حرصاً على خروج 

قــام  صورة،وقــال:  بأبهــى  المنافســات 

الرياضيــون والوفــود المشــاركة، بتبادل 

الثقافــات خالل برنامج المــدن المضيفة 

قبل انطــالق األلعاب، وليــس غريباً على 

اإلمارات دقــة التنظيم، والــكادر التطوعي 

الذي سجل 21 ألف متطوع ، أما المنافسات  

فهززت قدرات الرياضييــن حول العالم في 

التعبير عما اكتسبوه من تدريبات. 

ال جدول للميداليات

األولمبيــاد الخــاص يختلــف تماماً عن 

األولمبية والبارلمبية فال يوجد  الدورات 

جــدول ترتيــب للــدول المشــاركة في 

األلعاب، ألن جميــع الدول في األلعاب 

تقــف جميعــاً على خط واحــد، البعثة 

التي تشارك بالعب واحد، واألخرى التي 

تشارك ببضع مئات، فالمهم هو المشاركة 

في الحــدث العالمي، والمســاهمة في 

فتح األبــواب التي يقف خلفها أصحاب 

الهمم.  أبوظبي ـ البيان الرياضي

نجاح كبير لفعاليات »طاقة األولمبياد«

اختتمت دائرة الطاقة بأبوظبــي حملتها المتكاملة »طاقة 

األولمبيــاد« الداعمة لألولمبياد الخــاص األلعاب العالمية 

»أبوظبي 2019« بنجاح كبير، وشــملت الحملة العديد من 

الفعاليات تم تنظيمها تضامناً مع الفريق الوطني المشارك 

فــي األولمبياد الخاص، ومنها يوم »الطاقة تفاعل« الحدث 

الترفيهــي الــذي أقيم في مقر إقامــة المنتخب في مدينة 

العين، ومســيرة »الطاقة مشاركة« في حديقة أم اإلمارات.  

وشهدت المنصات التفاعلية والترفيهية »الطاقة قوة«  كما 

تم تنظيم مســابقة لزيادة الوعي حول رفع كفاءة استهالك 

الطاقة في المنازل، بمشاركة عائالت الرياضيين اإلماراتيين 

من أصحاب الهمم.

وخصصــت الدائرة من خــالل مبادرة »الطاقــة النظيفة.. 

وقود المستقبل« مجموعة من السيارات الكهربائية، إضافة 

إلى حافلــة صديقة للبيئــة، لنقل المشــاركين والالعبين 

والجمهــور. وقــال المهنــدس عويضة مرشــد المرر رئيس 

دائــرة الطاقة: هدفنا من خالل الشــراكة مــع »األولمبياد 

الخاص األلعــاب العالمية«، أن نجعل مــن هذه األلعاب 

منصــة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، ولمســنا خالل 

الفعاليــات الجوهر الحقيقي ألهمية التواصل مع أصحاب 

أبوظبي ـ البيان الرياضي الهمم.  

الكل فائز.. فلسفة األولمبياد

يرفع األولمبياد الخاص منذ انطالقه عام 1968 شعار الكل فائز، 

وهي عبارة كانت ترددها في كل مســابقة وكل ألعاب يونيس 

كنيدي شــرايفر مؤسســة االولمبيــاد ، ومع ذلــك كانت تردد 

اذهب حيث الذهب، وبين العبارتين تكمن الفلســفة الخاصة 

باألولمبيــاد الخاص ألنــه بالفعل الكل فائــز، بداية من حصل 

علــى واحدة من الميداليات الثالث وفقــا للبروتوكول الموقع 

بين األولمبياد الخــاص الدولي، واللجنة األولمبية الدولية عام 

1988، بجانــب تخصيــص شــارة ألصحاب المراكز مــن الرابع 

وحتى الثامن مشــاركة، وكل شارة لها لون، وال تقل أهمية عن 

الميدالية.  أبوظبي ـ البيان الرياضي
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Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

حققت األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 

أبوظبــي 2019 أهدافها ليــس على صعيد 

اندمــاج الرياضييــن مــن أصحــاب الهمم 

ومشاركتهم في المنافسات الرياضية فقط، 

وإنمــا كذلك علــى الصعيد الطبــي بعدما 

وفــر برنامج الرياضيين األصحاء، الذي أقيم 

ضمن األلعــاب العالمية برامج وفحوصات 

طبية شاملة لكل الالعبين والالعبات وحتى 

المتطوعيــن والمدربيــن علــى مــدار أيام 

الحدث.

وكشــف جيســكار بشــارة مدير ســتاركي 

لتقنيات السمع في الشرق األوسط وأفريقيا 

والتــي كانت بمثابة الجنــاح األكثر حضوراً 

خــالل برنامج الرياضييــن األصحاء عن أن 

إجمالي عــدد الرياضيين الذين اســتعادوا 

ســمعهم وتلقوا العالج ســواء من ضعف 

السمع أو فقدان السمع التام بلغ مع نهاية 

األلعــاب العالمية 267 شــخصاً ســواء من 

الرياضييــن أو المتطوعين أو حتى مدربين 

في بعــض الحــاالت، مــن 67 دولة حول 

العالم، وهو رقم كبيــر ونجحنا في تخطي 

األرقام الســابقة في األلعــاب العالمية في 

لــوس أنجليس عام 2015، مشــيراً إلى أن 

البرنامج اســتقبل على مدار أيام األولمبياد 

الخاص عدداً يفوق الـ 3 آالف شخص.

وحظي برنامــج الرياضيين األصحاء على 

اهتمام كبير وحضــور آالف الرياضيين من 

أجل توفير خدمات طبية متكاملة ألصحاب 

الهمم الذين يعانون من مشــكالت صحية 

بجانب اإلعاقــة الذهنية، إذ تركزت أغلب 

الحــاالت في جنــاح الســمع بعدما قامت 

»ستاركي« لتقنيات السمع بتقديم خدمات 

كبيــرة للمشــاركين مــن الرياضيين ومنح 

األمــل للمئات الذين اســتعادوا ســمعهم 

خالل األولمبياد الخاص.

وشهد برنامج الرياضيين األصحاء العديد 

مــن القصــص اإلنســانية الملهمــة والتي 

اســتحوذت علــى االهتمام على مســتوى 

العالــم، منها قصص مؤثــرة لحاالت كانت 

تعاني مــن فقدان الســمع تمامــاً ولكنها 

خــالل  ســمعها  تســتعيد  أن  اســتطاعت 

األولمبيــاد الخــاص، إذ شــكلت األلعــاب 

العالمية واحدة من أهم األحداث اإلنسانية 

والرياضية والطبية أيضاً في العالم.

رقم قياسي
وأضاف جيسكار بشــارة : »األمر الرائع أننا 

نجحنا في رســم البســمة على وجوه 267 

رياضياً ممن اســتعادوا الســمع، حيث كان 

المشــهد مؤثــراً للغاية ونحــن نرى هؤالء 

الرياضييــن يختبرون الســمع ألول مرة في 

حياتهم، وأجرينا فحوصات ألكثر من 3000 

رياضي ورياضية وحتى مدربين من أصحاب 

الهمم المشــاركين في األلعــاب العالمية،  

ومنهــم حالــة مؤثرة للغايــة وهي لالعب 

كرة قدم ســنغالي يبلغ من العمر 31 عاماً 

مشــارك في األولمبياد الخاص ســمع ألول 

مــرة في حياته، إذ بكى عند ســماعه ألول 

مــرة وأبكى مــن حولــه ســواء مدربه أو 

زمالئــه في الفريق، حيث كان هذا الالعب 

يتواصل بصعوبة مع زمالئه ومدربه ويعاني 

مشــكلة غاية في الدقة في الســمع ولكن 

نجحــت الحالــة من ضمن حــاالت أخرى 

أجرت الفحص واختبرت السماعات الذكية، 

باإلضافــة إلى حالــة أخــرى لالعب تنس 

طاولة لم يكن يسمع الكرة ولكن بعد ذلك 

أصبــح األمر أكثر ســهولة بالنســبة له عند 

تركيب السماعات«.

وأضاف: »سعدنا بالتواجد في األولمبياد 

الخــاص والقيــام بهــذا العمــل التطوعي، 

خصوصــاً وأن مؤســس وصاحب ســتاركي 

بيل أوستن حريص منذ سنوات طويلة على 

القيام بهذا العمل «.

دعم
وفــرت األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 

أبوظبي 2019 تكاليف العالج والسماعات 

الطبيــة لكثير مــن الرياضييــن ومدربيهم 

الذيــن كانــوا ال يســتطيعون تحمل كلفة 

العالج.

أكد أنه عَكس مكانة اإلمارات وجهة عالمية رائدة

»تنفيذي األولمبية« يشيد بنجاح األولمبياد الخاص

Ⅶ دبي - وام

أكــد المكتــب التنفيــذي للجنــة األولمبية 

الوطنية، أن اهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب 

الهمم عكس حجــم ومكانة اإلمارات كوجهة 

عالمية ذات ريادة الســتقطاب وتنظيم كبرى 

األحداث الرياضية واإلنســانية، ال ســيما وأن 

الدعــم الالمحــدود والرعاية المســتمرة من 

قبل صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 

آل نهيــان، ولــي عهد أبوظبي نائــب القائد 

األعلى للقوات المســلحة، كان لها بالغ األثر 

في خروج األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 

»أبوظبي 2019« التي اختتمت فعالياتها أول 

من أمس بمشاركة أكثر من 7500 رياضي من 

192 دولة على مســتوى العالم، بتلك الصورة 

الفريدة.

وأشــار المكتب إلى أن هذا النجاح يؤكد 

علــى أهمية دمــج هذه الفئة فــي مختلف 

أنشطة المجتمع، بما يعود بالفائدة المرجوة 

عليهم من النواحي كافة، ســواء النفســية أو 

البدنيــة أو الذهنية، وهــو األمر الذي نطمح 

إليه بتأهيل هــؤالء األبطال وتعزيز مهاراتهم 

وقدراتهم علــى التواصل والمعرفة من خالل 

محافــل رياضيــة بهذا الحجــم لكونها تجمع 

العديــد من أصحاب الهمم من مختلف دول 

العالم.

جاء ذلك خالل اجتماع المكتب التنفيذي 

للجنــة الذي عقد مســاء أمس بمقــر اللجنة 

فــي دبي برئاســة معالــي حميــد القطامي 

نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة، 

وطالل الشنقيطي أمين عام اللجنة األولمبية 

الشــيخ  المكتب،  بالوكالة وأعضاء  الوطنيــة 

المهندس ســالم بن سلطان القاسمي، واللواء 

الدكتــور أحمد ناصر الريســي، واللــواء )م( 

إســماعيل القرقاوي، ومحمد بــن أحمد بن 

ســليم، والمستشــار أحمد الكمالي، والعميد 

أحمد حمــدان الزيــودي، والمهندســة عزة 

سليمان، والتي تمت تســميتها رئيسة للجنة 

الموارد المالية والتســويق باللجنة. كما حضر 

االجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي 

للجنــة، وأحمد الطيب مدير الشــؤون الفنية 

والرياضية باللجنة األولمبية.

ورفع الحضــور قبل بداية أعمال االجتماع 

أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ 

أحمــد بن محمد بن راشــد آل مكتوم رئيس 

مؤسســة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 

رئيس اللجنــة األولمبية الوطنية، على دعمه 

الالمحدود ومتابعته المستمرة للرياضيين في 

مختلــف المحافل على الصعد كافة، وتوجيه 

ســموه كذلك بتقديم الدعم الكامل ألصحاب 

الهمم وإنجاح كل المناســبات واالستحقاقات 

الخاصــة بهم وعلى رأســها بطولــة األلعاب 

العالمية لألولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وتقدم الحضور بالشكر والتقدير إلى الفريق 

ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية، لرعايته 

الكريمة لشــعلة األمل التــي روجت الحدث 

اإلنساني النبيل بمختلف إمارات الدولة. كما 

تقــدم المكتب التنفيــذي بالتهنئة إلى اتحاد 

كرة القدم بعد نجاح منتخب الشــاطئية في 

التأهل إلى كأس العالم بباراغواي.

مشاركة
واطلع الحضور على تقرير النسخة الرابعة من 

اليوم الرياضي الوطني الذي شــهد مشــاركة 

مجتمعيــة واســعة ، حيث تــم تنظيم 421 

فعالية رياضية منوعة في 139 موقعا مختلفا 

تحت شــعار »اإلمارات تجمعنا« بهدف تعزيز 

التالحــم وإبــراز قيــم المحبة والمــودة بين 

الجميع، مما عكس الشــغف الكبير من أجل 

المشــاركة في ذلك الحــدث البارز الذي امتد 

ليشــمل كافــة مناطــق الدولة فــي تظاهرة 

رياضية فريدة .

تقرير
واستعرض المكتب التنفيذي للجنة األولمبية 

الوطنيــة تقرير يــوم الطفــل اإلماراتي الذي 

نظمته اللجنــة بالتعاون مع حكومة الفجيرة 

بمشــاركة 650 طالبــاً وطالبــة بهــدف رفع 

مســتوى األبناء والبنات من الناحية الذهنية 

والنفســية والبدنية لكونهم أجيال المستقبل 

ونــواة الوطن الذين نعقــد عليهم الكثير من 

بالمبادرة  مشــيدين  واآلمــال،  الطموحــات 

الفريدة التي أطلقتها ســمو الشــيخة فاطمة 

بنــت مبارك، رئيســة االتحاد النســائي العام 

رئيســة المجلس األعلى لألمومــة والطفولة 

الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األسرية، 

ضمن االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة 
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 سفارة الجزائر تكّرم وفد بالدها 
المشارك

 ريبكا تحظى بتجربة متميزة
مشاركة تقدير 

أقام صالح عطية ســفير الجزائر لدى الدولة 

حفاًل تكريمياً للوفد الجزائري الذي شــارك 

فــي األلعــاب العالمية لألولمبيــاد الخاص 

أبوظبــي 2019. ونظم ســفير الجزائر لدى 

الدولــة الحفــل الــذي أقيم بــدار الجزائر، 

تقديراً ألعضاء الوفد علــى النتائج الباهرة 

والمميــزة التــي حققوهــا فــي مختلــف 

رياضــات األولمبياد الخاص، وقدم الســفير 

خالل هذا الحفل، شهادات تكريمية وهدايا 

رمزية لكل أعضاء الوفد الجزائري المشارك 

في هذه األلعاب. 

من جهتهم، عّبــر الرياضيون الجزائريون 

عن شــكرهم للســفارة على هذه المبادرة 

الطيبة الكريمــة الدالة على اهتمام الدولة 

الجزائريــة بأصحــاب الهمــم وتوفير كامل 

الدعم لهم إلبــراز طاقاتهم وإبداعاتهم في 

المجال الرياضي.  دبي - البيان الرياضي

شّكلت األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 

أبوظبــي 2019 تجربة مميزة للمشــاركين 

وللمتابعيــن على حد ســواء، إذ شــهدت 

رياضة الســباحة مشــاركة الســباحة ريبكا 

هاتشــر البالغــة من العمــر 21 عاماً، التي 

َمثلــت الدولــة في الســباحة التي أقيمت 

منافساتها كافة  في مجمع حمدان الرياضي 

بدبي. 

ولدت ريبكا ونشــأت فــي اإلمارات ألبوين 

أمريكيين، واقتنصت فرصة استضافة الدولة 

للحــدث العالمي للمشــاركة في ســباقات 

الســباحة المتنوعة، إذ تمكنت من تحقيق 

المركز الرابع في ســباقات 50 متراً سباحة 

ظهر، والمركــز الخامس في 100 متر حرة، 

والمركــز الرابــع مــرة أخرى في ســباقات 

التتابــع 4*25. لم تســتطع ريبــكا التتويج 

الملونة، لكنها حظيت بجائزة  بالميداليات 

أهم، وهي شــرف المشــاركة في الحدث 

العالمي.  أبوظبي - البيان الرياضي

Ⅶ  جانب من التكريم | البيان

الحدث العالمي عزز 
مهارات الرياضيين 

في التواصل 
والمعرفة

Ⅶ  حميد القطامي يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للجنة األولمبية الوطنية | البيان

Ⅶ جانب من حفل الختام  |  وام

البطولة أعادت األمل لـ 267 حالة عانت ضعف السمع

Ⅶ برنامج الرياضيين األصحاء حقق نجاحاً كبيراً | البيان

برنامج الرياضيين 
األصحاء يستقبل 

أكثر من  3000 حالة
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