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٢٠٠ عداء وعداءة في بطولة الجامعات أللعاب القوى

اقــامــت لجنة االتــحــاد الرياضي 
اللبناني للجامعات في إطار التحضير 
لتشكيل منتخب البعثة الجامعية 
الــذي سيشارك في بطولة العالم 
لجنوبية  ا يــا  كــور فــي  للجامعات 
”االونيفرسياد“ في تموز المقبل، 
 من تنظيم 

ً
ا سلسلة من النشاطات بدء

الجامعة االنطونية بعبدا اللقاء االول 
اللعاب القوى لبطولة لبنان للجامعات 
على مالعب الجامعة اللبنانية الحدث 
وبــاشــراف اتحاد اللعبة واالتحاد 
الجامعي وبمشاركة أكثر من ٢٠٠ 
ة من مختلف الجامعات.  عداء وعداء

وفي النتائج النهائية : 

١٠٠ متر 
الرجال:

 (AUST لــريــس ( ١- عبد الرحمن ا
بتوقيت ١١٫٤٢ ث 

٢- رضوان عثمان (االميركية) ١١٫٥٧ 
ث

٣- عمر الخليوي (االميركية) ١١٫٨٤ ث
السيدات: 

 ( ليسوعية ا ) رحمة  ل  كريستا  -١
١٣٫٥٧ ث 

٢- فرح هاشم (االميركية) ١٣٫٥٩ ث
٣- تارا كنج (االميركية) ١٣٫٧٤ ث

٤٠٠ متر 
الرجال:

للبنانية الدولية)  (ا ١- علي اشقر 
٥٤٫٨٤ ث

٢- فادي نصار (االميركية) ٥٥٫٠٨ ث
٣- علي فنيش (اليسوعية) ٥٦٫١٣ ث

السيدات: 
١- سارا عوالي (اللبنانية) ١٫٠٢٫٢٠ د 
ليسوعية)  ا ) لـــوري تاشجيان   -٢

١٫٠٧٫٤٠ د
٣- رنا حطيط (االميركية) ١٫١١٫٥٠ د

٨٠٠ متر
الرجال:

١-عبدو حلو (اليسوعية) ٢٫٠٩٫٩٧ د 
٢- حسين زيات (اللبنانية الدولية) 

٢٫١٣٫٥٠ د
٣- جورج حداد (اليسوعية) ٢٫١٥٫٠٢ 

د
السيدات: 

١- سارا عوالي (اللبنانية) ٢٫٣٤٫٤٣ د

٢- الرا فالحة (االميركية) ٢٫٤٧٫٥٩ د
٣- رنا حطيط (االميركية) ٢٫٥٠٫٩٧ د

٣٠٠٠ متر
الرجال:

١- عبدو حلو (اليسوعية) ١٠٫١٧٫٢١ د 
 :  ( كية مير ال ا ) خليفة  حسين   -٢

١٠٫١٧٫٨٨ د
ــم (الــيــســوعــيــة)  ــات ٣- حــبــيــب ح

١٠٫٣٧٫٦٧د
السيدات: 

١- سيلفي انــطــون (االمــيــركــيــة) 
١٢٫٠٥٫٤٠ د

٢- ساندي كرم (اللويزة) ١٢٫٣٩٫٣٤ د
٣- نور فرحات (االميركية) ١٣ز١١٫٥٧ 

د

١٠٠ متر حواج
السيدات: 

١- كريستال صانع (البلمند) ١٧٫٠٤ 
ث 

٢- لورا صليبا (اليسوعية) ١٧٫٥٧ ث
٣- تارا كنج (االميركية) ١٩٫٢ ث

الكرة الحديدية
 الرجال:

 
ً
١- شربل سعد (البلمند) ١٣٫٨١ مترا

٢- جورج استبانيان (االنطونية بعبدا) 
٩٫١٢ امتار

٣- حنا عاد (االنطونية) ٩٫٠٠ امتار
السيدات:

١- فاطمة دنــدن (اللبنانية) ٩٫٣٤ 
امتار

٢- مروان برهوش (االنطونية) ٧٫٠٦ م

٣- لورا فالحة (االنطونية) ٦٫٣٤ م

الوثب الطويل
الرجال: 

١- علي هالل (اليسوعية) ٥٫٧٢ أمتار 
٢- ايلي برادعي (االنطونية) ٥٫٣١ م

٣- علي بريثي (االنطونية) ٥٫٨٢ م
السيدات:

 ٥٫٢ ١- كريستال صانع (البلمند) 
امتار 

٢- لورا صليبا (اليسوعية) ٤٫٢٥ م
٣- ريتا غصن (االنطونية) ٣٫٩ م

الوثب العالي 
الرجال:

١- رضوان عثمان (االميركية) ١٫٧٥ 
متر 

٢- علي هالل (اليسوعية) ١٫٧١م
٣-جوزيف كساب (االميركية) ١٫٦٣ م

السيدات: 
االميركية)  ) فنيانوس  ينا  ر ما  -١

١٫٢٠ م

البدل ٤ مرات ١٠٠ متر
الرجال:

١- االميركية ٤٥٫٧٩ ثانية 
٢- االنطونية ٥١٫٤٦ ث

السيدات: 
١- االميركية ٥٤٫٧٩ ث

٢ - االنطونية ٥٩٫٣٧ ث
وفي الختام وزع رئيس االتحاد 
اللبناني الرياضي للجامعات المحامي 
نصري لحود وكبار الحضور الجوائز 

والكؤوس على الفائزات والفائزين.

وكاالت م الميداليات  
ّ
نصري لحود يسل

صدى البلد
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