
1 

 

 نشاط اإلتحاد اللبناني لكرة الطاولة

  8162تشرين الثاني  61الى  شباط 61من 
 

تتشرف الهيئة اإلدارية لإلتحاد اللبناني لكرة الطاولة ان  

االتحاد محلياً ودولياً خالل الفترة  ملخص نشاطتضع بين أيديكم 

  8162تشرين الثاني   61الى  شباط 61الزمنية الممتدة بين 

 
 

  بطولة /  61 – 61شباطBonus 1  

وجاءت  Bonus 1ببطولة ال  8102استهل االتحاد اللبناني لكرة الطاولة نشاطه لعام 

 النتائج كالتالي:

 عند السيدات : 

 المركز االول مريم الهبش )الندوة القماطية( 

 المركز الثاني ماريانا سهاكيان )الندوة القماطية( 

 )االدب والرياضة كفرشيما( ونويل كشيشيان )هومنتمن بيروت( المركز الثالث: تاليا عازار

 

  28حتى  0عند الرجال من 

 المركز االول: هالل مختار )الفادي االقدس( 

 المركز الثاني : احمد مصطفى الحرب )الجيش البناني(

 المركز الثالث: سعد الدين الهبش )االهلي صيدا( واسامه حمصي )الرياضي بيروت(

 

  46حتى  22رجال من 

 المركز االول: رالف همدر )الفادي االقدس(

 المركز الثاني : عالء الرفاعي )الرياضة واالدب طرابلس( 

 المركز الثالث : غيث الخوري حنا ) الجمهور( ومارك كرم )انترانيك انطلياس( 

 

 8 8162الشارقة  -دورة األلعاب الرابعة لألندية العربية للسيدات /  آذار  

 

دورة األلعاب في عام  مكحكشارك عضو االتحاد رئيس لجنة الحكام جوزيف العقيقي 

 الشارقة  التي اقيمت فيالرابعة لألندية العربية للسيدات 
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  بطولة لبنان لفرق الناشئين والناشئات  61- 1 آذار  

 )لالدب والرياضة )كفرشيما الناشئاتللغدير)جبشيت( و الناشئينلقب 

كفرشيما بلقب بطولة لبنان بفوزهن على نادي الندوة  -ناشئات األدب والرياضة احتفظت 

 :تي( كاآل8-2القماطية بنتيجة )

( ثم عادلت مريم الهبش 1-2فازت ليتيسيا عازار )كفرشيما( على فاطمة دقدوقي )القماطية( )

رشيما( على يارا ( وفازت كالرا شالال )كف8-2بفوزها على تاليا عازار )كفرشيما( ) (لقماطية)ا

-2بش بفوزها على ليتيسيا عازار )لتعود وتعادل النتيجة مريم اله( 8 –2)سطوحي )القماطية( 

( ثم انهت المباراة تاليا عازار لصالح األدب والرياضة كفرشيما بفوزها على فاطمة دقدوقي 0

النور ضهر العين وحلت ناشئات المون السال في المركز الثالث وناشئات شاريتيه دار  (.2-1)

 في المركز الرابع.

بعد فوزه على نادي األهلي صيدا بنتيجة   على لقبهجبشيت  -نادي الغدير حافظوعند الناشئين، 

( ثم فاز 1-2( حيث فاز غالب فحص )جبشيت( على محمد نور الهبش )األهلي صيدا( )2-1)

اهدى المباراة والبطولة  ( ثم0-2حسن شبيب )جبشيت( على سعد الدين الهبش )األهلي صيدا( )

 (.8-2لجبشيت محمد منتش بفوزه على عدنان الهبش )

 وحل نادي انترانيك أنطلياس في المركز الثالث ونادي اللواء صيدا في المركز الرابع.

  بطولة كأس لبنان فردي رجال وسيدات 82 – 61آذار 

 بطال كأس لبنان  سهاكيان ومارياناحكيم  روك 

احمد مصطفى تغلبه على ثر إ( المركز االول نادي انترانيك بيروتحكيم )روك احرز 

غالب فحص )الغدير جبشيت( المركز الثالث حرزوا (8-2بنتيجة ))الجيش اللبناني( حرب   

( بلقب كأس لبنان بفوزها على زميلتها الندوة القماطية) ماريانا سهاكيانالسيدات احتفظت  وعند

 عازار في المركز الثالث  ليتيسيات في النهائي حل  و( 1-2) مريم الهبش

  االردن  -عمان بطولة غرب آسيا /   نيسان 6  – 82آذار 

 الى لبنان في طاولة غرب آسيا  وفضية وبرونزيتانخمس ذهبيات 

 

عادت بعثة لبنان محملة بخمس ذهبيات في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في العاصمة االردنية 

 العبات لبنان بقدرات عالية مكنتهن من السيطرة على جميع القاب البطولة .عمان وتميزت 

سنة  02سنة والناشئات تحت  80بعد حصد المركز االول والقاب فرق السيدات والشابات تحت 

تابعت العبات لبنان التفوق في االلقاب الفردية حيث فازت الآلعبة اللبنانية تاليا عازار بالمركز 
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وحل ت  0/  2سنة إثر تغلبها في المباراة النهائية على مريم الجمال )البحرين(  01االول تحت 

  .مريم الهبش )لبنان( في المركز الثالث

المباراة سنة فازت ليتيسيا عازار بالمركز االول بعد تغلبها في  02وفي فئة الناشئات دون 

فازت ليتيسيا عازار ئي في دور النصف نهاو/ صفر  2النهائية على ميساء الحافي )سوريا( 

 / صفر  2نبعة سمير )العراق( على 

للبنان بفوزها في النصف  الخامسةسنة حققت الذهبية مالك خوري  80وفي فئة الشابات دون 

وحسمت المباراة النهائية لصالحها على حساب االردنية  2/0نهائي على عفاف داوود )العراق( 

 / صفر 2تيما ابو يمن  

ة ماريانا سهاقيان بفضية السيدات بعد خسارتها في المباراة النهائية امام االردنية واكتفت اللبناني

 براء الودية 

وحل  اللبناني سعد الدين الهبش في المركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية في فئة االشبال دون 

  .سنة 01

 الدكتور بيار هاني  برئاسةوكانت البعثة قد تشكلت 

 

  رجال  –المحافظات درجة ثانية  التبطو 61 – 9نيسان. 

 : التالية كل من االندية تأهل

 :محافظة بيروت

 نادي العهد  االول:

 الرفاهالثاني: 

 USJ 0281الثالث: 

 

 :محافظة الشمال

 نادي شاريتيه دار النور ضهر العيناالول:  

 الثاني: الرياضة واالدب طرابلس 

 خريجي مدرسة القلمونالثالث: 

 

 محافظة البقاع

 نادي الشباب حوش االمراء زحلة االول: 

 الثاني: كامد اللوز

 الثالث: االخاء الال 

 

 :محافظة جبل لبنان

 االدب والرياضة كفرشيما  االول: 

 الرياضيالثاني: الجمهور 
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 الشياح الرياضيالثالث: 

 

 

 :محافظة الجنوب

 نادي الصرفند الرياضي االول: 

 يداالثاني: الشباب حارة ص

 الثالث: الثقافي االجتماعي روم

 

 :محافظة النبطية

 .نادي االهلي الخيام االول: 

 مرجعيون –الثاني: شبيبة المرج 

 الثالث: الرسالة كفرمان

 

  بطولة لبنان للدرجة الثانية رجال  86- 61 نيسان 

الى من الصعود حكماً )بطل محافظة الشمال( ضهر العين  -تمكن نادي شاريتيه دار النور 

اثر فوزه على نادي االدب والرياضة كفرشيما بطل  ٩١٠٢الدرجة االولى لموسم  مصاف اندية 

 :وجاءت نتائج اللقاءات كاالتي 8/  2  لبنان بنتيجة جبل 

  8  -2دار النور( -كفرشيما( على انطوني عريضة )شاريتيه-فاز جعفر موسى )االدب والرياضة

عاد وفاز انطوني   0-2)كفرشيما(   لى كريستيان طاوع ثم فاز شربل مارون )دار النور( ع

ثم عادل في اللقاء الرابع   8-2راضي )دار النور(  كوبلي )كفرشيما( على انطوني 

عريضة المباراة لصالح  لينهي انطوني   8-2مارون بفوزه على جعفر موسى بنتيجة  شربل 

   صفر  -2شاريتيه دار النور بفوزه على كريستيان طاوع بنتيجة 

 وحل  نادي الجمهور في المركز الثالث.

  89  ايار  1نيسان World Championship  /Halmstad, Sweden 

بمنتخب السيدات الذي  .مدينة هلمشتاد السويديةاستضافتها في بطولة العالم التي شارك لبنان 

 لبنان مريانا سهاكيان وليتيسيا عازار ومريم الهبش وتاليا عازار بطالتمثلته 

سيدات لبنان كل من منتخبات حيث واجهت وكانت القرعة قد اوقعت لبنان في المجموعة )ج(  

  .غواتيماال وجنوب افريقيا واندونيسيا واالردن وكازاخستان
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 وجاءت النتائج كالتالي: 

خستان اوامام كز 2وخسر امام كل من غواتيماال صفر/  0/ 2فاز لبنان على جنوب افريقيا 

  2واالردن صفر /  2وامام اندونيسيا صفر /  2صفر / 

ل )اداريين( وامين عام االتحاد جورج كوبلي  ضمتو الذي البعثة وسام شيري وناجي حال 

في الجمعية العمومية الى جانب رئيس االتحاد سليم الحاج نقوال الذي مث ل لبنان وترأس البعثة 

 .على هامش بطولة العالم انعقدتلالتحاد الدولي التي 

وايضاً في الجمعيات العمومية لالتحادات اآلسيوي والفرنكوفوني والمجموعة العربية واتحاد 

البحر االبيض المتوسط الذي انعقدت جمعيته العمومية االنتخابية إلنتخاب المكتب التنفيذي حيث 

 تحاد اللبناني سليم الحاج نقوال رئيساً منتدباً الربع سنوات انتخب رئيس اال

   وسيدات  بطولة لبنان للدرجة االولى فرق رجال     61 –1 أيار  

 والندوة القماطية احتفظ بلقب السيدات الجنوب تول احتفظ بلقب الرجال

 

بيروت هومنتمن نادي الندوة القماطية بلقب السيدات بعد فوزه على منافسه التقليدي  احتفظ

/صفر بعد ان فازت بطلة لبنان ماريانا سحقيان )الندوة( على الرا كجه باشيان ٣بنتيجة 

 2/0ثم فازت ملك خوري )الندوة( على نويل كيشيشيان )هومنتمن(  2/0)هومنتمن بيروت( 

وحلت  (/صفر2واهدت الفوز مريم الهبش للندوة القماطية بفوزها على ميراي بوياجيان )

سيدات نادي األدب والرياضة كفرشيما في المركز الثالث وسيدات المون السال في المركز 

 الرابع

تول بلقب بطل لبنان بعد فوزه في المباراة االخيرة التي  بوعند الرجال احتفظ نادي الجنو

/صفر حيث فاز محمد حمية )الجنوب( على احمد 2فريق الجيش اللبناني بنتيجة  معجمعته 

/صفر وفاز داوود شعيب )الجنوب( على محمد فحص )الجيش( 2فى حرب )الجيش( طصم

نادر بفوزه على احمد حسين حرب ابي انطوني  تول /صفر وحسم المباراة لصالح الجنوب2

 2/8بنتيجة 

 :على الشكل التالي ٩١٠٢ليصبح ترتيب اندية الدرجة االولى لموسم 

 الجنوب تول -٠

 اللواء صيدا -٩

 للبنانيالجيش ا -٣

 انترانيك بيروت -٤

 الغدير جبشيت -٥

 االهلي صيدا -٦
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 البراعم النبطية -٧

 مون السال -٢

 هومنتمن بيروت -٢

 انترانيك انطلياس -٠١

 الرياضي بيروت -٠٠

فريق في الدرجة األولى نادي شاريتيه دار النور ضهر العين الصاعد من  ٠٩ويكمل عقد ال 

نادي الفادي االقدس قد سقط حكماً الى  ٩١٠٧لبنان لعام الدرجة الثانية فيما وصيف بطل 

 مصاف الدرجة الثانية لعدم مشاركته
 

  88  اسبانيا –تاراغونا / العاب البحر المتوسط تموز  6 –حزيران 

شاركت كرة الطاولة اللبنانية ضمن بعثة اللجنة االولمبية اللبنانية في دورة البحر االبيض 

من  انيا التي شارك فيها نخبة رياضيي دول حوض المتوسطاسب –المتوسط / تاراغونا 

 ك خوري ومحمد حميه وجاءت النتائج كاآلتي:القارات الثالث بالآلعبين مل

ثم  6/  0ك خوري امام بطلة فرنسا اودريه ظريف بنتيجة  في فردي السيدات: خسرت مل

وخسرت امام بطلة صربيا أيزابيال  0/  6فازت على بطلة سان مارينو شيارا موري بنتيجة 

  6لوبوليسكو صفر/ 

ثم فاز حميه على  0/6خسر محمد حميه امام بطل سلوفينيا دوني كوزيل في فردي الرجال: 

يد وعاد وخسر امام بطل فرنسا الكسندر سيفر 8/  6بنتيجة كريستان سوس بطل ماكدونيا 

  6/  0بنتيجة 

 .وشارك الحكم الدولي كميل مرعب في ادارة مباريات الدورة

  بطولة كأس الصيف للفئات العمرية    62-61 تموز 

 احرز المركز االول محمد حمية )الجنوب تول( بفوزه على كريم :سنة ١٢فئة االمل تحت *

بيار فكاني )مون /صفر وحل في المركز الثالث كل من جان 2حيدر ) الرياضي بيروت( 

 .(السال( وابراهيم بديع )اللواء صيدا

احرز المركز االول اليكس درزي )انترانيك بيروت( بفوزه على :سنة ٢١فئة الناشئين تحت *

/صفر .وحل في المركز الثالث كل من غالب فحص ومحمد 2حسن شبيب )الغدير جبشيت( 

 .(منتش )الغدير جبشيت

احرزت المركز االول ليتيسيا عازار )االدب والرياضة :سنة ٢١فئة الناشئات تحت *

/صفر. وحلت 2كفرشيما( بفوزها في المباراة النهائية على جينيفر خياط )شاريتيه دار النور( 

 (في المركز الثالث كل من ليا عساف وليا ابو خليل )مون السال
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ا( متغلباً على الهبش )االهلي صيد محمداحرز المركز االول :سنة ٢١فئة االشبال تحت *

وحل في المركز الثالث كل من اليكس  0-2الهبش في نهائي هذه الفئة بنتيجة  سعد الدينشقيقه 

 .(بستاني ورامي العريضي )الشياح الرياضي

في المركز االول تاليا عازار )االدب والرياضة كفرشيما(  حلت:سنة ٢١فئة الشبالت تحت *

/صفر. وحلت في المركز الثالث كل من هال دمج 2بفوزها على مريم الهبش )الندوة القماطية( 

 .()الرياضي بيروت( وكريستي عريضة )شاريتيه دار النور

فوزه على بشير أحرز المركز االول بسام صفدية )اللواء صيدا( ب :سنة ٢١فئة الصغار تحت *

/صفر وحل في المركز الثالث كل من شربل مرعب 2ادلبي )االدب والرياضة كفرشيما( 

 .()كفرشيما( ونقوال متري )شاريتيه دار النور

احرزت المركز االول ريتا العريضي )الشياح( بفوزها على :سنة ٢١فئة الصغيرات تحت *

المركز الثالث كل من نور الفتى )كفرشيما( فيما حلت في  8-2فاطمة الدقدوقي )الندوة القماطية(

 (وحنين شمس الدين )المعني صيدا

المركز االول كان من نصيب ماريو انجلو حمصي )الشياح( بفوزه :سنوات ٢١البراعم تحت *

/صفر .وحل في المركز الثالث كل من جورج رزق هللا 2على رامز الدقدوقي الغدير جبشيت 

 ()الرياضي بيروت )الرياضي بعبدا( ويوسف الحمصي

حلت في المركز االول ياسمينا الهبش )االهلي صيدا( بفوزها :سنوات ٢١فئة البرعمات تحت *

فيما حلت في المركز الثالث كل من سيلين كنج  /صفر2على بيسان شيري )االهلي الخيام( 

 (.البراعم النبطية)مريم بيروتي  (الشياح)

 

   رجال وسيدات بطولة كأس الصيف فردي    86 - 69تموز 

  لقب الرجال لحميّه والسيدات لسهاكيان

احكم الالعب محمد حمية )الجنوب تول( السيطرة منذ بداية البطولة على جميع مبارياته وانهى 

(. وحل في المركز الثالث 0-2اللقاء االخير الذي جمعه مع حسن شبيب )الغدير جبشيت( بفوزه)

 كل من عالء الرفاعي )الرياضة واالدب طرابلس( ومارك كرم )انترانيك انطلياس(. 

فردي السيدات بطلة لبنان ماريانا سهاكيان )الندوة القماطية( بفوزها على  كما احرزت لقب

/صفر( .وحلت في المركز الثالث كل من ليتيسيا عازار وتاليا 2زميلتها مريم الهبش بنتيجة )

 عازار )األدب والرياضة كفرشيما( 
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  82-81تموز    /Bonus 2   

 عند السيدات

 )هومنتمن بيروت(المركز االول: نويل كشيشيان 

 المركز الثاني : مريم الهبش ) الندوة القماطية( 

 (  0281المركز الثالث : تاليا عازار )االدب والرياضة كفرشيما ( وميساء بصيبص ) 

 28 – 0عند الرجال

 احمد مصطفى حرب )الجيش اللبناني ( :المركز االول

  : سعد الدين الهبش )االهلي صيدا(المركز الثاني

 الثالث : محمد حميه )الجنوب تول( وحسن شبيب )الغدير جبشيت( المركز

  01  مصر/   البطولة العربية للمنتخبات  آب  1تموز 

 برونزيات للبنان في البطولة العريية لكرة الطاولة 8ميداليات فضية و  3

 فرق السيدات: في المركز الثالث )برونزية(  -

 سنة: المركز الثالث )برونزية(  80فرق الشابات تحت  -

 سنة: المركز الرابع  02فرق الناشئات تحت  -

 سنة: المركز الثالث )برونزية(  01فرق الشبالت تحت  -

 سنة :المركز الثالث )برونزية(  08فرق البرعمات تحت -

 فرق الرجال: في المركز الثالث ) برونزية( -

 سنة: المركز الخامس  80فرق الشباب تحت  -

 سنة :المركز الرابع  02فرق الناشئين تحت  -

 السادسسنة :المركز  01فرق األشبال تحت  -

 *فئة الزوجي

 زوجي السيدات :ميدالية فضية لماريانا سهاكيان وملك خوري -

 زوجي الناشئين: ميدالية برونزية لحسن شبيب وغالب فحص -

 للشقيقين سعد الدين ومحمد الهبش فضيةزوجي االشبال :ميدالية  -

 زوجي البرعمات :ميدالية برونزية لفاطمة دقدوقي وياسمينا الهبش -

 *فئة الفردي
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 فردي الشابات :ميدالية برونزية لملك خوري-

 فردي االشبال: ميدالية فضية لسعد الدين الهبش-

 وقد مثل لبنان الالعبين التالية اسماءهم:

يم، محمد حميه، احمد مصطفى حرب، غالب فحص، محمد رجال: داوود شعيب، روك حك

 منتش، حسن شبيب، سعد الدين الهبش، محمد الهبش و بسام صفدية.

سيدات: ماريانا سهاكيان، ميراي بوياجيان، جنيفر خياط، ليتيسيا عازار، ملك خوري، كريستي 

 شيري. عريضه، مريم الهبش، تاليا عازار، فاطمة الدقدوقي، ياسمينا الهبش وبيسان

ل وتحت  وكان الوفد برئاسة امين عام االتحاد جورج كوبلي وادارة عضو االتحاد ناجي حال 

 اشراف فني لعضوي االتحاد ميشال رزق أهلل ووسام شيري.

 وشارك الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام عضو االتحاد جوزيف العقيقي في إدارة المباريات.

المحامي وائل نور الدين في اجتماعات المكتب التنفيذي وشارك امين صندوق االتحاد اللبناني 

لالتحاد العربي بصفته عضواً فيه.كما شارك أمين عام االتحاد جورج كوبلي في الجمعية 

 االتحاد اللبناني.  العمومية لالتحاد العربي ممثالً 

 

  بطولة لبنان فئات عمرية     68 – 2 آب 

سنة: 80فئة االمل تحت   

  :ذكور

(الجنوب تول)المركز االول : محمد حميه   

ابراهيم بديع ) اللواء صيدا( المركز الثاني:   

ومارك كرم )انترانيك انطلياس( (المركز الثالث: انطوني راضي ) شاريتيه دار النور  

 

:إناث  

 المركز االول: ميراي بوياجيان ) هومنتمن بيروت(

 المركز الثاني : بيرال منصور )مون السال( 

ركز االثالث: مينيرفا عبود ) شاريتيه دار النور( الم  

 

 فئة الناشئين:

)نادي الغدير جبشيت(المركز االول: غالب فحص  

حسن شبيب)نادي الغدير جبشيت(المركز الثاني:   

الكس درزي )انترانيك انطلياس( و محمد منتش ) الغدير جبشيت(المركز الثالث:   

 

ئة الناشئات: ف  

ليتيسيا عازار )األدب والرياضة كفرشيما(المركز االول:   
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جينيفر خياط )شاريتيه دار النور( المركز الثاني:  

يارا سطوحي )الندوة القماطية( و ليا عساف )المون السال(المركز الثالث:   

 

 فئة االشبال: 

 المركز االول: سعد الدين الهبش )االهلي صيدا(

)االهلي صيدا( محمد الهبش المركز الثاني :   

و الكسي بستاني ) الشياح الرياضي(   )االهلي صيدا( المركز الثالث : عدنان الهبش  

 

 فئة الشبالت:

 المركز االول: مريم الهبش )الندوة القماطية( 

 المركز الثاني: تاليا عازار )االدب والرياضة كفرشيما(

 المركز الثالث : هناء الشامي وكريستي عريضة ) شاريتيه دار النور( 

 

الصغار:فئة   

   

)اللواء صيدا(  بسام صفديةالمركز االول:   

 المركز الثاني: بشير ادلبي )االدب والرياضة كفرشيما(

 المركز الثالث : ادوار الباشا )مون السال( وحبيب فالح ) القلمون(

 

:فئة الصغيرات  

 

)الندوة القماطية(  فاطمة الدقدوقيالمركز االول:   

)الشياح( المركز الثاني: ريتا العريضي  

الشياح( وحنين شمس الدين )المعني صيدا( )المركز الثالث : غاييل قاروط   

 

:فئة البرعمات  

 

 المركز االول: ياسمينا الهبش  )االهلي صيدا( 

)شاريتيه دار النور( ماريا طنوسالمركز الثاني:   

)االهلي الخيام(  وبيسان شيري كنج )الشياح( نلييسالمركز الثالث :   

 

   اندونيسيا /  دورة االلعاب الآلسيوية ايلول  8 – 62 آب    

  02شارك االتحاد اللبناني لكرة الطاولة في دورة االلعاب اآلسيوية ال 
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كما وترأس  والمدرب عضو االتحاد وسام شيري. خوري ومحمد حميه بالآلعبين ملك

 البعثة االولمبية رئيس اتحاد كرة الطاولة سليم الحاج نقوال. 

 النتائج كالتالي:وجاءت 

  6/  2فردي الرجال: خسر محمد حميه امام بطل فييتنام 

  6/  0ك خوري امام بطلة فييتنام فردي السيدات : خسرت الآلعبة مل

/ صفر وتأهال الى  2زوجي المختلط : فاز الآلعبان حميه وخوري على العبي الوس 

  2 الدور الثاني ثم عادا وخسرا امام العبي هونغ كونغ صفر /

  دورة مدربين مستوى اول  81آب 

تحاد اللبناني لكرة الطاولة دورة إعداد مدربين جدد )مستوى اول( بالتعاون مع االتحاد أقام اال

الدولي للعبة من خالل المحاضر الخبير في إعداد المدربين محمد العطوم وباشراف امين عام 

والرياضة كفرشيما .وخضع المشاركون االتحاد اللبناني جورج كوبلي في قاعة نادي االدب 

كريستيان طاوع، صافي رحال،  لدروس نظرية وتطبيقية على مدى ثمانية ايام متتالية وهم

رضا حالل، محمد حمية، احمد مصطفى حرب، ميساء بصيبص، ان ا ماركاريان، بالل ترمس، 

قد ومحمد رحال، حسين االلطي، علي فحص، عزمي رستم، نور المصري، وعلي شهال. 

 خضع المشاركون لثالثين ساعة تدريب فعلية تحت مراقبة االتحاد الدولي.

 

  بطولة لبنان رجال وسيدات    2 – 0 ايلول 

 لقب الرجال لمحمد حمية والسيدات لماريانا سهاكيان

( مرة ٠٠رشيد البوبو )اللقب محمد حمية من نادي الجنوب تول بفوزه على بطل لبنان  أحرز 

وحل في المركز الثالث حسن شبيب )الغدير جبشيت(  ( 2-6االقدس( بنتيجة) من نادي )الفادي

و هالل مختار )الفادي االقدس( .وعند السيدات حافظت ماريانا سهاكيان )الندوة القماطية(على 

( وحلت في 8-6لقبها للمرة التاسعة اثر فوزها في النهائي على زميلتها ملك خوري بنتيجة )

 ليتيسيا عازار )كفرشيما( ونويل كشيشيان )هومنتمن بيروت(.المركز الثالث كل من 

وفي فئة الزوجي المختلط، فاز الثنائي احمد مصطفى حرب )الجيش اللبناني( وماريانا سهاكيان 

والرا )هومنتمن بيروت( بلقب بطولة هذه الفئة على حساب اَفو مومجوغليان )الندوة القماطية( 
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)الفادي  ل في المركز الثالث كل من الثنائيين رشيد البوبوكجه باشيان )هومنتمن بيروت(. وح

وتاليا عازار)األدب والرياضة كفرشيما( وباسل حرب )البراعم النبطية( وجينيفر  االقدس( 

خياط )شاريتيه دار النور(.وفي فئة زوجي الرجال، فاز الثنائي رشيد البوبو واَفو مومجوغليان 

ومصطفى الهبش )االهلي صيدا( .وحل في المركز الثالث  باللقب اثر فوزهما على محمد الهبش

هالل مختار )الفادي االقدس( وحسن شبيب )الفادي االقدس( وكل من الثنائي رالف همدر 

 وغالب فحص )الغدير جبشيت(.)الغدير جبشيت( 

بطلتا هذه )الندوة القماطية( ماريانا سهاكيان وملك خوري  فازت  وفي فئة زوجي السيدات،

الفئة بفوزهما على الشقيقتين ليتيسيا وتاليا عازار)األدب والرياضة كفرشيما( وحل ت في المركز 

الثالث كل من ميراي بوياجيان )هومنتمن بيروت( وكالرا شالال )كفرشيما( و جنيفر خياط 

 وريتا نعمة )الشبيبة العاملة فرن الشباك(.)شاريتيه دار النور( 

  ام دورة حك 88ايلول 

نظمت لجنة الحكام لكرة الطاولة دورة حكام لمتدرجين جدد وقدامى في نادي االدب 

والرياضة كفرشيما وقد حاضر في هذه الدورة عضو االتحاد الحكم الدولي د. بيار هاني 

 التحاد الحكم الدولي جوزيف العقيقي اونه رئيس لجنة الحكام عضو ا)شارة زرقاء( وع

ب فادي الراعي، محمد فحص، احمد مصطفى حرب، علي وشارك كل من السادة: اال

فحص، غالب فحص، باتريس باشا، ايلي سليمان، نبيل ياقطيني، مايا جابر، سينتيا 

غصن، طارق غصن، ماريا جدم، اندريا نخول، رالف معوض، وائل حسونة، حسن 

 شبيب، علي شبيب، ماريو سليمان، ناصر مشورب، ريم دمج، ودانا شحيمي.  

  بطولة لبنان لالعبين القدامى   81 -81  االولتشرين 

  64 – 61فئة 

 المركز االول: باتريك المعلم

 المركز الثاني : رامي الرفاعي

 المركز الثالث: فادي قسيس وعلي حيدر

 ومافوق 11فئة 

 المركز االول: وسيم خوري
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 المركز الثاني : ابراهيم نصار

 ركو اوهانيسيان و الياس ابو رجيلي المركز الثالث: س

 تونس/  01بطولة االندية العربية ال  -  66 - 1  تشرين الثاني 

 )بطل لبنان ووصيف العرب( نادي الندوة القماطية 21مثل  لبنان في بطولة االندية العربية ال 

 ونادي االدب والرياضة كفرشيما.  

في فئة فرق  تمك ن نادي الندوة القماطية من إحراز المركز الثالث وبالتالي الميدالية البرونزية 

تصدره المجموعة بثالث انتصارات وفوزه في الدور الربع نهائي على بطل السيدات بعد 

(.0-2نادي اتلتيكو بدواو الجزائري بنتيجة )الكويت وفوزه في المركز الثالث / رابع على   

الفريق اللبناني كل من الالعبات ماريانا سحقيان وملك خوري والمصرية فاطمة عالء ومثل 

 سالم التي كانت قد انضمت إلى فريق الندوة.

ة من بدايتها افي المواجهة االولى كان الفرق واضحاً لصالح سحقيان التي حسمت المبار

على رنا الشوبري وفي المباراة الثانية فازت فاطمة عالء سالم على الجزائرية  ( 1-2بفوزها)

-0( . وفي المباراة الثالثة خسرت خوري امام الجزائرية كاتيا كساسي )2-1هبة فرج بنتيجة)

كفرشيما -نادي االدب والرياضة فيما   (.1-2لتعود سالم وتهدي الفوز للندوة بنتيجة ) ( 2

مثلته الالعبات ليز الحاج نقوال والشقيقتان ليتيسيا وتاليا عازار اضافة الى الالعبة   الذي

من الوصول الى األدوار النهائية رغم فوزه على نادي  لم يتمكن األجنبية النروجية الكا دوفال،

ام بطل بعدما خسر ام ( 0-2( وعلى نادي المضرب الذهبي التونسي )1-2اولمبيك المغربي )

 أفريقيا والعرب نادي االهلي المصري وامام نادي بدواو الجزائري الذي حل في المركز الرابع.

 

 01 -88  تشرين الثاني  Int. Cyprus Friendship Tournament /Cyprus 

في المراكز األولى في "دورة الصداقة الدولية" بعثة االتحاد اللبناني لكرة الطاولة  حصدت 

. ترأس برونزية ثالث ميدالياتوميداليتين فضيتين ميداليات ذهبية و 6"جعبتها:وفي قبرص 

البعثة محاسب االتحاد عضو الهيئة االدارية ميشال رزق هللا وضمت الالعبين غالب فحص 

الهبش والالعبات ليتيسيا وتاليا عازار ومريم الهبش و  الدين وحسن شبيب ومحمد نور وسعد

 ائج كاالَتي: جينيفر خياط .وجاءت النت

ميدالية ذهبية  -في المركز األول  (محمد نور الهبش)سنة :حل  01فئة فردي األشبال تحت  -

 لية برونزية ميدا –و)سعد الدين الهبش( مركز ثالث 

ميدالية  -الهبش( المركز األول الدين وسعد  الهبش سنة )محمد نور 01فئة فرق األشبال تحت  -

 ذهبية 
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ميدالية ذهبية و)مريم  –سنة )تاليا عازار ( في المركز االول  01فئة فردي الشبالت تحت  -

 ميدالية فضية  –الهبش( في المركز الثاني 

 ميدالية فضية  -سنة )تاليا عازار ومريم الهبش( المركز الثاني  01فئة فرق الشبالت تحت  -

 ميدالية ذهبية –مركز اول )غالب فحص وحسن شبيب(  02فئة فرق الناشئين تحت  -

ميدالية  -سنة )ليتيسيا عازار وجنيفر خياط( المركز الثالث  02فئة فرق الناشئات تحت  -

 برونزية

 ميدالية برونزية  -المركز الثالث  (حسن شبيب)سنة حل  02فئة فردي الناشئين تحت  - 

  كأس االستقالل سيدات ورجال     61- 61  - 62تشرين الثاني 

 سهاكيان للسيدات ومختار للرجال. 

 ببطولة كأس االستقالل  8102اختتم االتحاد اللبناني لكرة الطاولة روزنامة نشاطه لموسم 

احتفظت ماريانا سهاكيان )الندوة القماطية( بلقبها بعد فوزها في المباراة النهائية على زميلتها 

ليتيسيا عازار )االدب والرياضة حلت في المركز الثالث كل من و/صفر 2مريم الهبش 

 )بيروت ٠٢٧٥كفرشيما( وميساء بصيبص )

فيما فاز في اللقب هالل مختار )الفادي االقدس البوشرية( اثر تغلبه في المباراة النهائية على 

وحل في المركز الثالث كل من حسن شبيب )جبشيت( و   2/8غالب فحص )جبشيت( بنتيجة 

 )انياحمد مصطفى حرب )الجيش اللبن

 

  الى عائلة االتحاد هذا العام االندية التالية:إنضم 

صاليم النبطية / الشباب الرياضي عرب  –/ الهدى  (النبطية)ير صكفر -الرياضي الحسام 

ا / عبرعبادية ) جبل لبنان( ال –/ الشباب الرياضي  (النبطية)الخيام  –/ المبرة  (النبطية)حبوش 

 النهري )البقاع( علي  –)الجنوب( / الجواد عبرا  –الرياضي 

 

 

 الرئيس               االمين العام  

 

 سليم الحاج نقوال         جورج كوبلي 


