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البلوشي يحقق فضية تايكواندو الدورة العربية 

ذهبية و3 برونزيات لمنتخب قوى الرجال

فضية وبرونزية لمنتخب الجولف في الدورة العربية 

في  متر  آالف   5 متر وبرونزية سباق  آالف   10 ذهبية سباق  العداء محبوب حسن  ] حقق 
دورة األلعاب العربية التي أقيمت في الدوحة، كما حقق العداء حقق العداء طارق مبارك الميدالية 
البرونزية في سباق 3 آالف متر موانع، فيما حقق العداء شوقي جمال برونزية. سباق 10 آالف متر

منافسات  في  الفضية  الميدالية  العفنان  للجولف حمد  الوطني  منتخبنا  ] حقق العب 
فردي الجولف ضمن دورة األلعاب العربية التي أقيمت في قطر خالل شهر ديسمبر/ كانون 

األول 2011، كما حقق منتخبنا الميدالية البرونزية لمنافسات الفرق.

3 ذهبيات وفضيتان لقوى سيدات البحرين في الدورة العربية

الطائرة الشاطئية تحقق برونزية الدورة العربية

برشلونة بطل كأس العالم لألندية

] أحرز العب منتخبنا الوطني للتايكواندو عبدالكريم البلوشي الميدالية الفضية لوزن 
العاصمة  في  أقيمت  والتي  عشرة  الثانية  العربية  األلعاب  بدورة  كيلوغراماً   87 تحت 

القطرية )الدوحة( خالل شهر ديسمبر/ كانون األول 2011.

] حققت العداءة تاج بابا الميدالية الذهبية في مسابقة 10 آالف متراً جري في منافسات 
الدورة العربية، وأضافت العداءة شمة مبارك الميدالية الفضية، كما أهدت جميلة شامي 
أحرزت  وكذلك  متر،   1500 سباق  في  األول  بالمركز  بفوزها  الثانية  الذهبية  للبحرين 
العداءة ميثة لحدان ذهبية سباق نصف الماراثون، وجاءت زميلتها العداءة كريمة جاسم 

في المركز الثاني متقلدة الميدالية الفضية.

] احتل منتخبنا للكرة الطائرة الشاطئية المركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية في 
دورة األلعاب العربية عبر الثنائي حسن عقيل وعلي مرهون وذلك بعد قرار اللجنة الفنية 
الثالث والرابع بشوطين  المركزين  لبنان في مباراة تحديد  على  فائزاً  احتساب منتخبنا 

دون مقابل بواقع 21/صفر بسبب انسحاب لبنان من اللقاء.

سانتوس  على  والمستحق  العريض  بفوزه   2011 لألندية  للعالم  بطال  برشلونة  توج   [
البرازيلي 4/صفر في المباراة النهائية على ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان محرزا لقبه الخامس 

في الموسم. وسجل ليونيل ميسي )17 و82( وتشافي )24( وسيسك فابريغاس )45( األهداف.
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