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ويشارك منتخب البحرين في البطولة بثمانية العبين 
فئة  تضم  بحيث  الفئتين  على  مقسمين  العبات  وثماني 
فئة  في  ومثلهم  العبات  وأربــع  العبين  أربعة  الناشئين 
حسن  صالح  القدير  الوطني  المدرب  واختار  األشبال، 
جمعة،  حسن  الالعبين  تضم  التي  النهائية  التشكيلة 
عبدالرسول  علي  محفوظ،  سيدعلي  بوشليبي،  محمد 
صالح، لؤي جمال معوض، محمد عباس صالح، سلمان 
قائمة  ضمت  بينما  البوفالسة،  ويوسف  صديقي  شكيب 
الياسي،  كلثم  القاسمي،  مريم  البحرينيات  الالعبات 
زينة  الحايكي،  فاطمة  القاسمي،  فاطمة  الزياني،  حصة 

الزياني، نادين أبو جميع وزين الجابر.

 مشاركة نسائية من قطر
وللمرة األولى في تاريخ البطولة تشارك الشقيقة قطر 

الالعبات  القطري  المنتخب  يضم  إذ  النسائي،  بالعنصر 
هذه  وتعد  أحمد،  وخلود  األنــصــاري  آيــة  فــرمــرزي،  مها 
تشهد  التي  البطولة  مستوى  على  الفتا  تطورا  المشاركة 
اآلسيوية  الـــدول  مــن  النسائي  العنصر  مشاركة  ــادة  ع
النسائي  بالعنصر  العام  هذا  في  وتشارك  واألوروبية، 
برفوك  كاتسرينا  بالعبتين  بيالروسيا  مــن  كــل  أيضا 
وماريا كوتشوك، مصر بخمس العبات دينا مشرف، ريم 
ــدوغ،  ال عالية  يسري،  نهى  ناصر،  جليلة  الشوباري، 
والعبتان  لي  تشنغ  وآن  كا  يي  العبتان  كونغ  هونغ  ومن 
من كوريا الجنوبية إيون ها يونغ وتشونغ مين كيم، أما 
إيزابيال  سايون  هي  واحدة  بالعبة  فتشارك  سنغافورة 

ورومانيا بالعبتين كرستينا هيريشي وأناماريا سيبي.
الحدث  النــطــالق  ومهيأة  جــاهــزة  ـــور  األم كــل  وبــاتــت 
ومتميزا  مثيرا  يــكــون  أن  ــه  ل والــمــتــوقــع  المهم  ــي  ــدول ال

من  كبير  عدد  بوجود  قياسا  العالي  الفني  بالمستوى 
اللعبة  ــي  ف والمتميزين  ــا  ــي دول المصنفين  الالعبين 
المبكرة  االستعدادات  إلى  ونظرا  العالم  مستوى  على 
البطولة  ــي  ف الــعــامــلــة  الــلــجــان  ــن  م الــجــيــد  والتجهيز 
لكرة  الــبــحــريــنــي  االتــحــاد  ــي  ف المسئولين  ومــتــابــعــة 
االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــم  ــه رأس وعــلــى  الــطــاولــة 

خليفة  آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ  الطاولة  لكرة  البحريني 
المجلس. أعضاء  بقية  وبتعاون 

يوم  طــوال  الخليجي  التمويل  بيت  صالة  وشهدت 
العبة  و25  العبا   55 لـــ  ــاص  خ ــوع  ن مــن  ــا  ــام إزدح ــس  أم
فترات  على  مدربيهم  مع  تناوبوا  البطولة  في  مشاركين 
عدة من أجل تأدية المران األخير والحصص التدريبية، 
التي  للقاءات  استعدادا  للغاية  حماسية  جــاءت  التي 
الــدولــي  ــاد  ــح االت ممثل  وإشـــراف  بحضور  الــيــوم  تــبــدأ 
المسئولين  مــن  ــدد  ع ـــود  ووج كــولــن  راؤول  اإلســبــانــي 

البحرين. وضيوف  الرياضيين 

كونغ هونغ  مواجهة  في  البحرين   
والــتــي  الــقــرعــة  للبطولة  المنظمة  اللجنة  ـــرت  أج
في  (أ)  للناشئين  الوطني  منتخبنا  وقوع  عن  أسفرت 
وتونس  ــر(ب)  ــط ق مــن  كــل  بــجــوار  الثالثة  المجموعة 
للناشئين  منتخبنا  فيه  وقع  الــذي  الوقت  في  والهند، 
(أ)  قطر  منتخبات  ــع  م الثانية  المجموعة  ــي  ف (ب) 
 9.00 الساعة  فــي  الــيــوم  المباريات  وتــبــدأ  وبلجيكا، 
الفترة  وتنطلق  ظــهــراً،   12.00 الساعة  حتى  صباحا 
الساعة  وحــتــى  ــراً  ــص ع  4.00 الــســاعــة  ــي  ف المسائية 

مساًء.   7.00
األولــى  المجموعة  في  (أ)  للفتيات  منتخبنا  ــع  ووق
صعيد  وعلى  والمصري،  الروماني  المنتخب  بجوار 

(أ)  منتخبنا  ــوع  وق عــن  القرعة  أســفــرت  األشــبــال  فئة 
الشمالية  كوريا  منتخبات  مع  ــى  األول المجموعة  في 
في  (ب)  لــألشــبــال  منتخبنا  كـــان  بينما  واإلمــــــارات، 

الثانية. المجموعة 

الحكام اجتماع 
الدولية  الــطــاولــة  لبطولة  الفنية  اللجنة  وعــقــدت 
الثالثة لألشبال والناشئين اجتماع للحكام المشاركين 
في البطولة برئاسة الحكم العام السوري سمير سويد، 
وتطرق االجتماع إلى األمور الفنية التي تخص البطولة 
وتــوزيــع  الــمــبــاريــات،  توقيت  على  ــاق  ــف االت بينها  مــن 
االجـــراءات  إلــى  إضافة  البطولة،  ــدول  ج وفــق  الحكام 
الفرق  مباريات  في  بها  االلتزام  الحكام  على  يجب  التي 
مضارب  على  التدقيق  بينها  مــن  الــفــردي  ومنافسات 
ضرورة  على  والتشديد  ونصحهم،  الالعبين  وتوجيه 
عملية  وتنظيم  الحكام  قبل  مــن  اإلشــــارات  استعمال 

وخروجهم. الالعبين  دخول 
إذ  حكما،   21 البطولة  مباريات  إدارة  في  وسيشارك 
إلى  إضافة  سيدتان،  بينهم  حكمًا   14 البحرين  يمثل 
وحكم  ـــارات  اإلم مــن  واثنين  الكويت،  مــن  حكام  ثالثة 
حكمًا  سويد  سمير  السوري  الحكم  سيكون  فيما  قطري، 
الخليجيين  غير  الحكام  غياب  ويالحظ  للبطولة،  عاما 

عن إدارة مباريات البطولة.

بمشاركة 55 العبًا و25 العبة يمثلون 14 دولة

فواز بن محمد يفتتح بطولة البحرين الدولية لكرة الطاولة

منتخب الناشئينمنتخب األشبال

 § أم الحصم - أسامة الليث، اتحاد الطاولة

البحرين  (جولة  الطاولة  لكرة  والناشئين  لألشبال  الدولية  العالم  بطولة  اليوم  صباح  تنطلق   ]
الثالثة)، التي تحتضنها المملكة في الفترة من 4 حتى 8 فبراير/ شباط الجاري وتقام منافساتها 
على فترتين صباحية ومسائية داخل صالة بيت التمويل الخليجي في مجمع أم الحصم الرياضي 
تحت رعاية رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بمشاركة 
قطر،  الباراغواي،  كوريا،  إيران،  الهند،  كونغ،  هونغ  مصر،  بلجيكا،  بيالروسيا،  هي:  دولة   14

رومانيا، سنغافورة، تونس، اإلمارات والبحرين البلد المضيف.

فواز بن محمد

مها  القطري  الفتيات  منتخب  ـــة  إداري أعــربــت   ]
القطري  المنتخب  لمشاركة  سعادتها  عــن  الــمــاس 
العالمية  البحرين  بطولة  في  الطاولة  لكرة  النسائي 
قوية  دفعة  المشاركة  ــذه  ه أن  مــؤكــدة  للناشئين، 
تحسين  ـــي  ف ــم  ــاه ــس ي ـــا  م ــات  ــي ــج ــي ــل ــخ ال لــالعــبــات 
لـــ»الــوســط  تصريح  ــي  ف ــاس  ــم ال ـــال  وق مــســتــواهــن، 
لهذه  ــداد  ــع ــت واالس التحضير  ــا  ــدأن «ب ــي»:  ــاض ــري ال
ــاط  ــب االرت ــو  ه والــســبــب  قصيرة  فــتــرة  منذ  البطولة 
ــة  ــدراس ــام ال ــظ ــك ن ــذل ــات لــالعــبــاتــنــا وك ــان ــح ــت ــاالم ب
في  والحكومية  الخاصة  ــدارس  ــم ال بين  المختلف 

دولة قطر».
هذه  في  «نشارك  القطري  الوفد  ــة  إداري وأضافت 
ونتوقع  البحرين  مملكة  في  ــى  األول للمرة  البطولة 
نتائج  العباتنا  وتحقق  فيها  ثقيل  وجود  لنا  يكون  أن 
متقدمة، كما ان هذه البطولة جاءت في وقت مناسب 
بطولة  فــي  للمشاركة  العباتنا  مستوى  لرفع  ــداً  ج
بعد  تقام  التي  للناشئين  الطاولة  لكرة  الدولية  قطر 
جيدة،  إعداد  محطة  وهي  مباشرة،  البحرين  بطولة 
من  االمــكــان  ــدر  ق العباتنا  تستفيد  أن  نطمح  ونحن 
خالل االحتكاك مع العبات الدول األخرى المشاركات 
خالل  ومن  منهم  الخبرة  وكسب  نفسها  البطولة  في 
االتحاد  إلى  وبالنسبة  سيخوضنها،  التي  المباريات 
القطري لكرة الطاولة فهو يدعمنا بشكل كبير ويسهل 
لتطوير  برنامج  لدينا  العام  هذا  ففي  أمورنا،  جميع 
وإيصاله  النسائي  المستوى  على  اللعبة  مستوى 

هذا  في  لدينا  ستكون  كما  كثيراً،  أعلى  لمستويات 
والخارجية  الداخلية  المشاركات  من  الكثير  العام 
العربية  واإلمــارات  والكويت  إيــران  في  بطولة  منها 

المتحدة».
المنتخب  العبات  جميع  أن  الى  الماس  ــارت  وأش
المنتخب  يمثل  الالتي  األصــل  قطريات  هن  القطري 

القطري في جميع المشاركات.
ووجهت الماس شكرها الجزيل لالتحاد البحريني 
للمشاركة  الفرصة  هذه  لهم  أتاح  الذي  الطاولة  لكرة 
واالستعداد  التنظيم  بحسن  أخرى  جهة  من  مشيدة 

لهذه البطولة العالمية.
لكرة  الــنــســائــي  الــقــطــري  المنتخب  ــات  ــب الع أمـــا 
ومها  عبدالرضا  وخــلــود  مــجــدي  ــة  آي فهن  الــطــاولــة 
األولى  لمشاركتهن  سعادتهن  عن  أعربن  إذ  فالمرزي 
للناشئين  الطاولة  لكرة  الدولية  البحرين  بطولة  في 
رفع  فــي  كثيراً  ستفيدهن  البطولة  ــذه  ه أن  مــؤكــدن 
مستوى  إلى  مشيرن  الخبرة  وكسب  العام  مستواهن 

الالعبات البحرينيات والذي هو في تحسن مستمر.
مشاركة  يتمنون  كانوا  «إنهن  فــالمــرزي:  وقالت 
مستوى  على  سينعكس  ما  البطولة  في  أكثر  فتيات 
بالنسبة  وكبير،  ايجابي  بشكل  الخليجية  الالعبة 
باللعبة  كبير  اهــتــمــام  فهناك  قطر  ـــة  دول ــي  ف إلينا 
فأكثر،  أكثر  وتكبر  تتسع  بــدأت  النسائية  والقاعدة 
مع السنوات المقبلة أتوقع ان يكون لدينا وجود على 

مستوى الدول العربية.

العبات قطر يطمحن بتسجيل نتيجة مشرفة في المشاركة األولى 

الماس: العباتنا سيكون لهن وجود قوي في المنافسات

منتخب قطر لكرة الطاولة

[ أعلن االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
البحرين  بــطــولــة  رعــــاة  ــن  ع ـــس  أم ــاء  ــس م
التي  للناشئين  ــة  ــاول ــط ال لــكــرة  ــة  ــي ــدول ال
من   8 حتى   4 من  الفترة  خالل  تستضيفها 
خالل  ــك  وذل الــجــاري  شباط  فبراير/  شهر 
ـــذي أقــيــم بــاألمــس  الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي ال
رجال  بحضور  الحصم  بــأم  االتــحــاد  بمقر 
الــصــحــافــة واالعـــــالم ومــمــثــلــي الــشــركــات 

الراعية.
االتحاد  رئيس  أعرب  المؤتمر  بداية  وفي 
بن  أحمد  الشيخ  الطاولة  لكرة  البحريني 
لثقة  الكبيرة  سعادته  عن  خليفة  آل  حمد 
االتحاد الدولي للسنة الثالثة على التوالي 
للناشئين  العالمية  البطولة  هذه  بإقامة 
مؤكداً أن العالقة بين االتحادين البحريني 
والدولي لكرة الطاولة باتت قوية ومازالت 
ــور  األم سيسهل  مــا  ــو  وه مستمر  تطور  فــي 
لــكــرة  لــلــشــبــاب  ــم  ــال ــع ال ــة  ــول ــط ب لتنظيم 

الطاولة في العام 2010 المقبل.
«منذ  حديثه:  فــي  حمد  بــن  أحمد  ــال  وق
نسختها  في  البطولة  الستضافة  إعالننا 
الطاولة  كرة  اتحاد  يسعى  يكن  لم  الثالثة 
ـــن خـــاللـــهـــا، بل  ــة م ــي ــح ــرب ــل ــي ل ــن ــري ــح ــب ال
ــة وبـــنـــاء الــعــالقــات مع  ــراك ــش ــل يــســعــى ل
الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات وذلـــــك لــبــنــاء 
الظروف  رغم  وعلى  البحريني،  المجتمع 
االقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم 
وجودها  تؤكد  مازالت  الشركات  هذه  فإن 
البحريني  المجتمع  ناحية  المهم  ودورهــا 
وأنشطة  ولــبــرامــج  لنا  المتسمر  ودعمها 
شركة  أن  أعلن  هنا  ومن  المختلفة،  االتحاد 
(بتلكو)  والالسكية  السلكية  االتــصــاالت 
جيبك  شركة  من  كل  وتأتي  بالتينيًا،  راعيًا 
األبراج  ومطعم  رسميين،  رعاة  وشيفرون 
للبطولة  رعاة  البحرين  وديار  المنهل  وماء 

أيضًا».
وامتنانه  شكره  حمد  بــن  أحمد  ــه  ووج
والمؤسسة  الراعية  للشركات  الجزيلين 
دعمها  على  والــريــاضــة  للشباب  الــعــامــة 
وبرامج  للبطولة  ــدود  ــح ــالم وال المستمر 
االتحاد، كما وجه شكره لتلفزيون البحرين 
على  ــة  ــي ــاض ــري ال الــبــحــريــن  بــقــنــاة  مــمــثــًال 
البطولة،  منافسات  لنقل  الكبيرة  الجهود 
شكره  البحريني  االتحاد  رئيس  أوصل  كما 

الحيوي  دورهــا  مؤكداً  المحلية  للصحافة 
في دعم البطولة من خالل المتابعة اليومية 

تفاصيلها. وجميع  أخبارها  ونشر 
هنأ  توفيقي  زهير  جيبك  شركة  ممثل 
الطاولة  لكرة  البحريني  االتــحــاد  رئيس 
للناشئين  العالم  بطولة  استضافة  على 
أهمية  مؤكداً  التوالي  على  الثالثة  للسنة 

المستوى  عــلــى  ــي  ــاض ــري ال ــدث  ــح ال هـــذا 
«لقد  كلمته  ــي  ف توفيقي  وقـــال  ــي،  ــدول ال
لكرة  البحريني  االتحاد  في  اإلخــوة  أثبت 
وكفاءتهم  جدارتهم  ومنتسبوه  الطاولة 
ـــذه الــبــطــولــة  ــة ه ــاف ــض ــت فــي تــنــظــيــم واس
من  كبير  عدد  فيها  يشارك  التي  العالمية 
دول  مختلف  ــن  م ــات  ــب ــالع وال الــالعــبــيــن 

راعية  كشركات  ــا  ــدورن ب ونحن  الــعــالــم، 
والبطوالت  األنشطة  هذه  دعم  في  نساهم 
البحريني  المجتمع  دعم  شأنها  من  التي 
متفق  سياسة  وهــي  شبابه،  شــأن  ــع  ورف
ـــم األنــشــطــة  عــلــيــهــا فــي شــركــاتــنــا فــي دع
التي  والثقافية  واالجتماعية  الرياضية 
مسئولية  وهي  الوطن،  صالح  في  تنصب 

وطنية».
ــة  ــرك ش إدارة  ــس  ــل ــج م ـــس  ـــي رئ ـــــد  وأك
العالقة  أن  شفيع  عبدالمجيد  شيفرون 
البحريني  باالتحاد  تجمعهم  التي  الطيبة 
أنهم  كــمــا  ــر،  ــم ث خــيــر  ــي  ه ــة  ــاول ــط ال ــرة  ــك ل
تنظم  الــتــي  البطولة  ــذه  ه لــدعــم  ــداء  ــع س
البحرين  مملكة  أرض  على  الثالثة  للمرة 
خالل  من  عالية  مستويات  الى  ووصولها 
أما  بها،  تحظى  التي  الواسعة  المشاركة 
في  أنهم  فأكدت  نادية  بتلكو  شركة  ممثلة 
االقتصادية  الــظــروف  ــم  رغ وعلى  بتلكو 
عن  يتخلوا  لم  أنهم  إال  العالم  بها  يمر  التي 

الرياضي. القطاع  دعم  في  سياستهم 

الكشف عن الرعاة في المؤتمر الصحافي

جيبك وشيفرون «رعاة ذهبيين» وبتكلو الراعي البالتيني

من المؤتمر الصحافي إلعالن الرعاة

عبدالمجيد شفيعزهير توفيقي


