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كأس الصيف بكرة الطاولة للفئات العمرية

اخ��ت��ت��م��ت ب��ط��ول��ة ك����أس ال��ص��ي��ف ل��ل��ف��ئ��ات 
العمرية في كرة الطاولة التي نظمها االتحاد 
اللعبة ف��ي ق��اع��ة ص��ائ��ب س���الم ف��ي ال��ن��ادي 
الرياضي بيروت في المنارة، وجاءت النتائج 

على الشكل اآلتي:
ال��ش��ب��اب: حل  م��وال��ي��د دون 21 س��ن��ة:   -
ال��م��رك��ز األول غ��ال��ب فحص م��ن الغدير  ف��ي 
ج��ب��ش��ي��ت ب��ع��د ف�����وزه ع��ل��ى أل���ك���س ال�����درزي 
 في 

ّ
)أنترانيك انطلياس( بنتيجة 3-2، وحل

المركز الثالث كل من كريم حيدر )الرياضي 
جبشيت(.  )الغدير  منتش  ومحمد  بيروت( 

 

ت كالرا شالال من بيروت 1875
ّ
الشابات: حل

)جامعة القديس يوسف( في المركز األول 
بعد تصدرها المجموعة إثر فوزها في الدور 
األخ��ي��ر ع��ل��ى ب��ي��رال م��ن��ص��ور م��ن م���ون الس��ال 
تشكميان  س��ي��ف��ان  وع���ل���ى   ،2-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ت 

ّ
وحل  ،0-3 بنتيجة  بيروت  هومنتمن  من 

منصور ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث اث��ر ف��وزه��ا على 
تشكميان بنتيجة 2-3.

 

ّ
حل الناشئون:  سنة:   18 دون  مواليد   -
الهبش من  ال��دي��ن  ال��م��رك��ز األول سعد  ف��ي 
األه��ل��ي ص��ي��دا إث��ر ف���وزه على حسن شبيب 
 في 

ّ
من الغدير جبشيت بنتيجة 3-1، وحل

المركز الثالث كل من محمد بديع من اللواء 
األه��ل��ي صيدا.  م��ن  الهبش  ومحمد  ص��ي��دا، 
ليتيسيا  األول  المركز  ت في 

ّ
الناشئات: حل

ع�����ازار م���ن األدب وال���ري���اض���ة ك��ف��رش��ي��م��ا إث��ر 
كريستس  على  األخ��ي��رة  المباراة  في  فوزها 
العين  النور ضهر  عريضة من شاريتيه دار 
���ت ف���ي ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث 

ّ
ب��ن��ت��ي��ج��ة 3-0، وح���ل

كل من هال دمج من الرياضي بيروت، ويارا 
سطوحي من الندوة القماطية.

- م��وال��ي��د دون 15 س��ن��ة: االش���ب���ال: حل 
عدنان الهبش من األهلي صيدا في المركز 
األول إث����ر ف����وزه ع��ل��ى ج��ي��ف��ري دك����اش من 
 ،0-3 بنتيجة  كفرشيما  وال��ري��اض��ة  االدب 
وح�����ل ف����ي ال���م���رك���ز ال���ث���ال���ث ك����ل م����ن ب��س��ام 
اللواء - صيدا، ومحمد بيروتي  صفدية من 
مريم  ت 

ّ
حل الشبالت:  جبشيت.  الغدير  من 

ال��ه��ب��ش م��ن ال���ن���دوة ال��ق��م��اط��ي��ة ف��ي المركز 
األول إث��ر ف��وزه��ا على تاليا ع���ازار م��ن األدب 
ت في 

ّ
والرياضة كفرشيما بنتيجة 3-2، وحل

المركز الثالث كل من حنين شمس الدين 
م��ن المعني ص��ي��دا، وف��اط��م��ة دق��دوق��ي من 

الندوة القماطية.
 بشير 

ّ
- مواليد دون 12 سنة: الصغار: حل

وال��ري��اض��ة كفرشيما في  األدب  م��ن  إدل��ب��ي 
المركز االول اثر فوزه على إدواردو باشا من 
 في المركز 

ّ
م��ون الس��ال بنتيجة 3-2، وح��ل

الثالث كل من جورج رزق الله من الرياضي 
ب��ع��ب��دا، وري����اض م��ول��وي م��ن ش��ب��اب ال��ف��وار. 
���ت ن����ور ال��ف��ت��ى م���ن األدب 

ّ
ال���ص���غ���ي���رات: ح���ل

إث��ر  األول  ال��م��رك��ز  ف��ي  وال��ري��اض��ة كفرشيما 
فوزها على سيرين كنج من الشياح الرياضي 
ت في المركز الثالث ماريا 

ّ
بنتيجة 3-2، وحل

النور، وستيفاني  طنوس من شاريتيه دار 
سمارة من مون السال.

 

ّ
البراعم: حل س��ن��وات:   10 مواليد دون   -
في المركز األول رامز الدقدوقي من الغدير 
المباراة األخيرة على  إثر ف��وزه في  جبشيت 
أم���ي���ر ال��ه��ب��ش م���ن األه���ل���ي ص���ي���دا بنتيجة 
 في المركز الثالث كل من رالف 

ّ
3-0، وحل

ا من 
ّ
عساف من الشياح الرياضي، ورالف زك

ت في المركز 
ّ
الرياضي  بعبدا. البرعمات: حل

األول ياسمين الهبش من األهلي صيدا إثر 
فوزها على بيسان شيري من األهلي الخيام 
ت في المركز الثالث كل 

ّ
بنتيجة 3-0. وحل

من فاطمة بيروتي األهلي الخيام، وميا دبس 
من شاريتيه دار النور.
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