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رفعوا راية اليمن خفاقة يف املحافل العربية والآ�سيوية

براعم وجيل الوحدة ..متيز ومستقبل رياضي واعد ،ولعبة الدهاء أكثر إجنازا
ثمة عالقة وارتباط وثيق بني منتخب الناشئني لكرة القدم الذي وصل إلى العاملية بالعبيه
في العام 2002م  ،كبداية وانطالقة أولى جليل وبراعم الوحدة من الرياضيني ونادية أحمد
صالح التي بلغت أيض ًا العاملية في لعبة الشطرجن ،وحققت املركز الثالث عاملي ًا في بطولة
العالم املدرسية اخلامسة للشطرجن منتصف مايو اجلاري في اليونان ،هذه العالقة تتمثل
في أن جميع هؤالء من براعم وجيل الوحدة املباركة.
تقرير /م�ستور حممد

لق��د بدأت القي��ادة الرياضي��ة باالهتمام
والرعاي��ة الفعلي��ة ببراع��م الوح��دة من
الرياضي�ين فيما يخص مش��اركاتهم في
احملافل الرياضي��ة اخلارجية عقب اإلجناز
ال��ذي حققه منتخب الناش��ئني املتمثل في
وصافة بطولة آس��يا لكرة الق��دم في أبو
ظبي ع��ام 2002م ،وحصول��ه على كأس
املركز الثاني ،وبالتالي التأهل إلى نهائيات
كأس العالم لكرة القدم في فيلندا.
وعلى الرغم من قصر فترة االهتمام ببراعم
الوح��دة وجيلها والدفع بهم للمش��اركات
الرياضية اخلارجية في مختلف األلعاب إال
أن م��ا حققه هذا اجليل يش��هد له ال بالكم
وحس��ب ولكن بالكيف والنوع في مختلف
األلعاب الرياضية ،نادية صالح ابنة التسع
سنوات دليل قطعي على اإلجنازات النوعية

لبراعم وجيل الوحدة من الرياضيني.
ليس نادية الش��طرجنية الداهية مبفردها
م��ن جيلها من الش��طرجنيني الذين حققوا
إجنازات رياضية خارجية مشرفة ،فرؤوف
محم��د عبد ال��رب كان له ش��رف حتقيق
برونزية بطولة املدن العربية للناشئني في
لعبة الش��طرجن في أب��و ظبي عام 2002م،
وعمره آنذاك عشر سنوات ،في إجناز ثاني
لبراعم وجيل الوح��دة من الرياضيني بعد
منتخب الناشئني لكرة القدم.
دهاة لعبة الذكاء من براعم وجيل الوحدة
واصلوا إجنازاته��م اخلارجية ،حيث متكن
ذو يزن عثمان م��ن إحراز برونزية بطولة
العرب للبراعم أغسطس 2004م ،في دولة
قطر ،كم��ا حقق مواطنه رؤوف محمد عبد
الرب برونزية ذات البطولة لألش��بال ،كما

حقق رؤوف في الع��ام 2005م ،برونزية
بطولة العرب للناشئني باألردن.
ل��م تنحص��ر إجن��ازات براع��م وجي��ل
الوح��دة ف��ي لعب��ة الده��اء وحس��ب بل
تواجدوا في ألع��اب أخرى كاألثقال ،حيث
متكنت العبة األثقال الناش��ئة نوف محمد
ناصر م��ن حتقيق ذهبية ف��ردي البطولة
العربية التاس��عة للناشئات التي احتضنت
منافساتها اليمن عام 2006م ،كما حققت
كاس املركز الثالث مع منتخب الناش��ئات
في ذات البطولة.
وفي العام 2006م ،قدم الشقيقان حسني
حس��ن ،ومأمون حس��ن مفاجئات سارة
للوس��ط الرياضي اليمني عام��ة ،وبراعم
وجيل الوح��دة خاصة الذين أك��دوا أنهم
اس��تثناء رياضي في زم��ن الوحدة ،حيث
اس��تطاع حسني حس��ن من حتقيق ذهبية
البطولة العربية اخلامسة عشرة في تونس
يوليو من العام 2006م ،في تنس امليدان.
كما حقق حسني حس��ن في بطولة غرب
آس��يا للعبة في األردن ،مع شقيقه مأمون
ذهبيتان ف��ي زوجي البطول��ة ،وبرونزية
الفردي لشقيقه مأمون.
وق��دم براع��م الوحدة اليمني��ة في العام
2007م ،بطوالت ومراكز متقدمة وميداليات
ملونة زانت صدور هذا اجليل الذهبي جيل

س معاذ اخلميسي

^ ذويزن عثمان

^ مؤمن+حسن

ف محمد عبدالرب

^ رؤو

^ أحمد حسني القملي

^ رمي املصري

^ اليأ

الوحدة اليمنية ،حيث حقق منتخب البراعم
لكرة القدم كأس بطولة املهرجان اآلسيوي
للعب��ة الذي أقي��م في دولة قط��ر ،وأحرز
الناش��ئ محمد جميل ذهبية بطولة العرب
للشباب والناشئني للشطرجن مطلع أغسطس
من العام 2007م.
كما حققت الناشئة نوف محمد فضية في
البطولة اآلسيوية للش��باب باألردن ،وفي
البطولة العربية للجودو ش��ابات وشبالت
متكنت الالعب��ة رمي عتيق من إحراز ذهبية
في وزنه��ا ،واس��تطاعت مواطنتها أفراح
منص��ور من حتقيق امليدالية البرونزية في
وزنها في ذات البطولة.
واختتم حسني حس��ن املوسم الرياضي
2007م ،مبش��اركة ناجح��ة ،بينم��ا حقق
برونزية في البطول��ة العربية الـ 16حتت
 14سنة في تونس.
وسيطر العبو الشطرجن وتنس امليدان من
براعم وناشئي جيل الوحدة من الرياضيني
عل��ى األلق��اب وامليدالي��ات ف��ي املوس��م
الرياضي 2008م ،حيث حقق محمد جميل
وأمين احلليله ومحمد العسودي حتت سن
 14و 16و  18س��نة ث�لاث ذهبي��ات في
بطولة العرب الـ 10للفئات العمرية في أبو
ظبي أغسطس من العام املاضي.
كم��ا متكن أحمد العامري حتت س��ن 10

^ احمد العامري

^ محمد

سنوات من حتقيق ميدالية فضية في نفس
البطول��ة ،وأض��اف محمد جمي��ل ميدالية
برونزية ،وفي البطولة نفسها لفئة السيدات،
متكنت الالعبتني نادية صالح حتت سن 8
س��نوات ،وأمل عبد السالم حتت سن 14
سنه من حتقيق ميداليتني ذهبيتني.
وفي لعبة تنس امليدان حقق الناشئ أحمد
الشوافي ميدالية فضية في البطولة العربية
الـ 17للناشئني التي أقيمت منصف يوليو
2008م في تونس.
فيما اختتم براعم وناشئو جيل الوحدة من
الرياضيني اإلجنازات الرياضية اخلارجية
بإحراز حس�ين حسن وسمير سند فضية
زوجي بطولة غرب آس��يا للناش��ئني التي
أقيم��ن ف��ي العاصم��ة القطري��ة الدوحة
فبراير املاضي ،كما أحرز الشقيقان حسني
حس��ن ومؤمن حسن فضية زوجي بطولة
الش��باب ،فيما حقق مؤمن حسن برونزية
فردي الشباب.
براع��م كرة القدم فاجئوا املش��اركني في
املهرجان الرياض��ي لبراعم كرة القدم في
قطر مارس املاضي بإحرازهم املركز األول،
وخطفهم كأس املهرجان الذي ش��ارك فيه
عشرة دول عربية ،باإلضافة

إلى اليمن.
وف��ي س��وريا ق��دم
فرس��ان اليم��ن أحم��د
حسني القملي ،وإلياس
اخلميس��ي
مع��اذ
وإبراهيم محمد الغزالي،
مس��تويات أدهش��ت
املش��اركني ف��ي دورة
الوف��اء الدولية الرابعة
عشرة للفروسية التي
أقيمت أواخ��ر مارس
املاضي.
حيث متك��ن الفارس
البرعم أحمد حس�ين
القمل��ي م��ن حتقيق
امليدالي��ة البرونزي��ة،
فيما متكن الفارس��ان
مع��اذ
إلي��اس
اخلميس��ي ،وإبراهيم
محمد الغزالي التأهل
إلى بطولة العالم التي
س��تقام ف��ي اليونان
أغسطس القادم.
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طرجن مع ابطال العرب اليمنيني

جميل عبدالسالم
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بدالله عتيق

^ امين

^ نوف محمد ناصر

^ منتخب

العاب القوى للسيدات

