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• اناث
¶ 12 سنة وما دون:
1- هال حمود: 14.34 د

2- ماريلو الروي: 17.49 د
3- ليا محرم: 20.44 د

¶ 13-18 سنة:
1- رفقا عون: 15.00 د

2- غابرييال غنيمة: 16.50 د
3- لين غنيمة: 17.06 د

¶ 19-39 سنة:
1- ساره الخطيب )انتر ليبانون(: 1.38.21 

س
2- هنا مذكور: 1.52.33 س
3- زينه حكّيم: 1.55.02 س

¶ 40-49 سنة:
اللبناني  )النادي  طرابلسي  ميراي   -1

للسيارات والسياحة(: 2.32.59 س
اللبناني  )النادي  نحاس  كارين  أن   -2

للسيارات والسياحة(: 2.34.40 س
¶ فوق الـ50 سنة:

اللبناني  )النادي  سلموني  لينا   -1
للسيارات والسياحة(: 2.29.52 س

2- ميرنا خياط )ايليت ران(: 2.46.53 س
• البدل:

أشقر:  وكريستيان  فاعور  عمر   -1
1.47.10 س

2- رضا أحمد وقاسم جابر: 1.48.18 س
3- شادي ياسين وبستاني كابر دميان: 

1.55.45 س

الترتيب العام لجميع الفئات:
• ذكور:

اللبناني(:  )الجيش  الزعبي  علي   -1
1.34.38 س

القديس  )جامعة  غصن  أنطوني   -2
يوسف(: 1.35.19 س

اللبناني  )النادي  بوال  دو  دييري   -3
للسيارات والسياحة(: 1.42.22 س

• إناث
ليبانون(:  )انتر  الخطيب  ساره   -1 

1.38.21 س
2- هنا مذكور: 1.52.33 س
3- زينه حكّيم: 1.55.02 س

الكؤوس  عت 
ّ
ُوز الختام  وفي 

على  المالية  والجوائز  والميداليات 
الفائزين والفائزات.

 من 
ً
والمسابقة مكّونة من سباحة انطالقا

شاطئ النادي في جونيه باتجاه طبرجا، 
النادي  مقّر  الى  طبرجا  من  ركض  ثم 
م في الكسليك. وبلغت مسافة فئة 

ّ
المنظ

تحت الـ18 سنة )400 متر سباحة و2.5 
كلم ركض(. أما مسافة فوق الـ18 سنة 
فبلغت 3.3 كلم سباحة و12 كلم ركض. 
علي  أحرز  النهائي  العام  الترتيب  وفي 
الزعبي من الجيش اللبناني لقب الذكور 
لقب  ليبانون  إنتر  من  الخطيب  وساره 
النادي  رئيس  الحضور  وتقّدم  اإلناث. 
كريستيان  ونائبه  الخازن  فؤاد  م 

ّ
المنظ

عنيد واألمين العام كميل إده.

النتائج الكاملة
وفي ما يلي النتائج الكاملة لكافة الفئات:

• ذكور:
¶ 12 سنة وما دون:

1- فريد زيدان )النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة(: 16.05 دقيقة

اللبناني  )النادي  شرتوني  كولن   -2
للسيارات والسياحة(: 16.25 د

3- سمير سويد )نادي األرز(: 17.14 د
¶ 13-18 سنة

اللناني  )النادي  شرتوني  كيفن   -1
للسيارات والسياحة(: 14.41د

2- إيليو صليبي: 15.06 د
3- محمد عباس )نادي األرز(: 15.31 د

¶ 19-39 سنة:
اللبناني(:  )الجيش  الزعبي  علي   -1

1.34.38 ساعة
القديس  )جامعة  غصن  أنطوني   -2

يوسف(: 1.35.19 س
اللبناني(:  )الجيش  مخايل  جاك   -3

1.46.15 س
¶ 40-49 سنة:

)ساتيلليتي(:  دمرجيان  سيفاك   -1
1.49.13 س

2- فريديريك الرويك: 1.56.03 س
3- ميشال متى: 1.56.04 س

¶ فوق 50 سنة:
اللبناني  )النادي  بوال  دو  تييري   -1

للسيارات والسياحة(: 1.42.22 س
اللبناني  )النادي  سلوان  دومينيك   -2

للسيارات والسياحة(: 2.06.07 س
3- روالن هراوي: 2.09.46 س

نّظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
)ATCL(، بالتعاون مع بلدية جونيه، 

مسابقة »األكواتلون السنوي الخامس 
- تحدي جونيه« والمدَرج على الروزنامة 

االسنوية لالّتحاد اللبناني للترياتلون.

م  النادي اللبناني للسيارات ُينظِّ
األكواتلون السنوي الخامس

الفائزون والفائزات )وسام الطويل(
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