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ال�سباحان �سرتوين وحمود يتم ّيزان بال�سباحة

ن� ّ�ظ��م ال� �ن ��ادي ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل�س�ي��ارات
وال�س�ي��اح��ة (« )ATCLس �ب��اق سبيدو
الثاني املفتوح في السباحة» في خليج
جونيه حت��ت اش��راف االحت��اد اللبناني
للسباحة وب��ال �ت �ع��اون م��ع «ل��وي��س ب��از
سبورتس اند ايفانتس» ،وفي ظل تنظيم
مميز من النادي ّ
املنظم.
تراوحت مسافة السباقات بن 1كلم
و 3كلم و 6كلم للفئات العمرية التالية
ل �ل��ذك��ور واالن� � ��اث 15 :س �ن��ة وم ��ا دون،
 20-16سنة 39-21 ،سنة 49-40 ،سنة
و 50سنة وم��ا ف��وق .ش��ارك في املسابقة
 82سباح ًا وسباحة من مختلف االندية
اللبنانية ومن القوى األمنية.
ف�ف��ي ظ��ل ط�ق��س صيفي ح��ار انطلق
السباحون كل حسب املسافة ،مع مواكبة
من عناصر االنقاذ والدفاع املدني ،التي
شارك فيها بحضور امن صندوق النادي
ّ
منسق جلنة
املنظم احملامي ايلي آصافّ ،
ال��ري��اض��ة ع�ض��و مجلس ادارة ال �ن��ادي
سيرج زوين ،عضو مجلس االدارة نسيب
حداد ،أمن عام احتاد السباحة فريد أبي
رعد ،عضو اللجنة االدارية لالحتاد عبود
ّ
املنظم شربل
عيسى ،مدير ع��ام ال�ن��ادي
جرجس وأهالي السباحن والسباحات
ورجال الصحافة واالعالم.

النتائج

وفي ما يلي النتائج النهائية ألفضل
وقت جلميع الفئات:
 1كلم
 ذكور: -1محمد العجمي (اجليش اللبناني):
 17.18دقيقة  -2لويس داغ��ر (اجليش
اللبناني)17.19 :د  -3كيفن شرتوني
(النادي اللبناني للسيارات والسياحة):
17.40د

كولن شرتوني متوج ًا مع شقيقه كيفن
 اناث: -1ي��ان��دي ب��و ع�ب�س��ي (ال ك��ول�ي�ن��ا):
17.49د
- 2تيريزيا خ��وري (الصفرا مارين):
18.34د
 -3كالرا جلخ (املطيلب)20.03 :د
 3كلم:
 ذكور -1وائ��ل زي��ادة (اجل�ي��ش اللبناني):
48.37د
 -2اندريو غامن48.42 :د
 -3علي عز الدين (اجليش اللبناني):
51.58د
 اناث: -1ماريان تكلي (املطيلب)48.51 :د
 -2هالل حمود (اجلمهور)49.11 :د
 -3رفقا عون (اجلمهور)49.47 :د
 6كلم:

 ذكور: -1ساشا عاصي (النجاح)1.25.01 :
ساعة
 -2اي� �ه���اب ش �ي �ب��ان��ي (ال� �ن� �ج ��اح):
1.25.14س
 -3انطوني غصن (جامعة القديس
يوسف)1.25.25 :س
 اناث: -1مي تيماني1.53.41 :س
 -2مي�ن��ى ب �ل��دي (ال� �ن ��ادي اللبناني
للسيارات والسياحة)2.03.55 :س
 -3زينة حك ّيم (جي اس اي ترياتلون):
2.04.31س ونال كولن شرتوني (شقيق
كيفن ال��ذي اح��رز برونزية  1كلم) ،كأس
اص�غ��ر س�ب��اح وه��ال ح�م��ود ك��أس اصغر
سباحة ،كما نال السب ّاح فريد زيدان (12
سنة) كأسا تقديرية ملشاركته في سباق
ال� 6كلم.

