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منتخب الطاولة يحرز برونزية زوجي الدورة العربية
الثانية  العربية  الدورة  في  مشواره  الطاولة  لكرة  الوطني  البحرين  منتخب  توج   [
عشرة التي أقيمت في العاصمة القطرية )الدوحة( ببرونزية مسابقة الزوجي بعد وصول 
الدور نصف  إلى  بوشليبي  بوحجي ومحمد  النجمين حمد  من  المكون  البحريني  الفريق 

النهائي.

ديســـمـــــــبر15

منتخب البولنج يظفر بذهبيتين في الدورة العربية

رماتنا يضعون البحرين في خانة الذهب العربي

نواعم الرماية يصيبون الذهب العربي

] أحرز منتخب البحرين للرماية المركز األول والميدالية الذهبية في مسابقة البندقية 
للفرق في دورة األلعاب العربية الثانية عشرة التي أقيمت في الدوحة، كما أضاف الرامين 
جمال السبأ وعبدالعزيز الرويعي فضية وبرونزية مسابقة البندقية الفردية، كما اضاف 
منتخبنا الوطني للرماية المكون من خالد عمر وعبدالماجد عبدالخالق وعشبان سليمان 
أحمد وعشبان  من خالد  المكون  للرجال  الوطني  منتخبنا  كما حقق  البرونزية،  الميدالية 

عيد وعبدالماجد عبدالخالق برونزية منافسات المسدس 25 متراً )مركزي(.

منافسات  الذهبية ضمن  الميدالية  الميدالية  للرماية  البحرين  منتخب سيدات  ] حقق 
الدورة العربية الثانية عشرة التي أقيمت في الدوحة، فقد أصاب منتخبنا للسيدات المكون 
من الالعبات عزة القاسمي، عائشة الصويلح ولولوة الزياني ذهبية مسابقة الفرق بندقية 

50 متراً رقود، كما حقق المنتخب فضية منافسات البندقية 50 مترا )3 أوضاع(.

منتخب الدراجات بطاًل لطواف الخليج

جناحي يحرز فضية أساتذة 
بولنج الدورة العربية

التي  العربية  الرياضية  األلعاب  بذهبية فرق خماسي دورة  للبولنج  منتخبنا  ] ظفر 
المنتخبات  على  تفوق  عندما   2011 األول  كانون  ديسمبر/   23 حتى  الدوحة  في  أقيمت 
المجموع  بطل  لقب  فالح  يوسف  منتخبنا  كما حقق العب  اقتدار،  بكل  المشاركة  العربية 

العام وليضم الذهبية الثانية للبحرين في البولنج.

الفرق  مسابقة  في  األول  المركز  الهوائية  للدراجات  الوطني  البحرين  منتخب  حقق   [
والتي  الهوائية  للدراجات  الرابع  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  طواف  منافسات  ضمن 
امتد لمسافة  العامرات بسلطنة عمان بسباق  التاسعة واألخيرة في والية  أقيمت جولته 

104 كيلومترات بمشاركة 36 دراجا.

جناحي  محمد  للبولنج  منتخبنا  العب  حقق   [
الختامي  اليوم  في  األساتذة  منافسات  فضية 
لمنافسات البولنج ضمن دورة األلعاب العربية التي 
الدوحة خالل شهر ديسمبر/ كانون األول  احتضنتها 
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