األول من بطولة لبنان لفئات األحداث والناشئين والشباب والتي تمتد على مدار
نطّم اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى اليوم ّ
تقدم للفائزين باإلضافة إلى الميداليات ،شهادات وتذكارات وثياب خاصة
ثالثة أيام على ملعب مدرسة سيدة الجمهورّ .

توزع الكؤوس إلى
بناسبة اليوم العالمي أللعاب القوى والذي يقام كل سنة في شهر أيار في جميع أنحاء العالم على أن ّ
األندية الفائزة في نهاية اليوم الثالث.
تم كسر أرقام قياسية عدة خالل هذه البطولة:
 كلوي كرم -ساندي كرم

0333م مشي لفئة الصغيرات

63.30.02

0333م مشي لفئة الناشئات والشابات والسيدات:

62.62.90

 -ساره جو قرطباوي

6333م لفئة الحديثات والناشئات والشابات والسيدات:

 -أنطوني ميكايل

033م لفئة الناشئين:

03.99

وجاءت النتائح الفنية لليوم األول على الشكل التالي:
  033حواجز شباب = -1مرتضى رمال

نادي األنصار 10.1011

 مسافة  333م ناشئات =نادي الجمهور

 -1السا جريس

 -2سيرين ساركيسيان
 -3ريهام قباني

100.1

نادي الهومنتمن بيروت
10041

نادي األنصار

 مسافة  033م شابات = -1سارة عوالي نادي فينيقيا
 -2كاتلين انطاكي

2023001

نادي الجمهور

30.3011

 مسافة  033م ناشئات = -1ميالني فريحة

نادي الجمهور

 -2كارين فغالي نادي الجمهور

2002032
20.104.

 مسافة  0333م مشي حديثات = -1كلوي كرم نادي الشانفيل 2.013012
 وثب ثالثي حديثات = -1ليا تاجر

نادي الجمهور

1011

 -2مريم صعبة

نادي الجمهور

 -3سيلين مطر

نادي الشانفيل

1021
1011

 وثب ثالثي ناشئات = -1جوي أبو سليمان

نادي الجمهور 1.031

9.33.33

10041

104.

 -2كارين فغالي نادي الجمهور

 -3نسرين سمراني نادي بترون ستارز

1011

 وثب ثالثي شابات =نادي الجمهور

1012

 -1ريا عقيل

 -2غايل راشد نادي الجمهور

4011

 رمي رمح شباب = -1خليل باشا

نادي الجمهور

 -2ايلي تعني نادي الجمهور
 -3نادر حيدر

31023
32011

نادي عبر لبنان

320.1

 مسافة  033م ناشئين= -1الياس مخول نادي فينيقيا
 -2ابراهيم عميس

20.3002

نادي فينيقيا 201300.

 -3ميشال بصوص نادي الجمهور 2010011
 رمي كرة حديدية أحداث = -1هادي رحمة

نادي الجمهور 11021

 -2كرستوفر نادي الشانفيل

110.1

 -3جوي الخوري نادي ماريست جبيل 110.2
 رمي رمح ناشئين = -1االن سعد نادي عبر لبنان 0.0.1
 -2سامي حلبي نادي األنطونية 0.0.3
 -3جاد حرب نادي الجمهور 310.1
 مسافة  033م شباب = -1سعيد كرم نادي الجمهور 2013010
 -2ايميل حويك

نادي الجمهور 2014031

 -3راغب رعد نادي األنطونية

2011021

 وثب عالي أحداث = -1جورج غفري نادي الجمهور 1021
 -2مارك حويس نادي الشانفيل 102.
 -3ايلي ديكمارجيان نادي ماريست جبيل 102.

 وثب ثالثي ناشئين = -1جان بول مطر نادي ماريست جبيل 12033
 -2كميل مراد نادي بترون ستارز 1202.
 -3غسان زغيب نادي الجمهور

120..

 وثب ثالثي شباب= -1علي حالل نادي الشانفيل 11012
 مسافة  03م حديثات = -1كريستينا معلولي نادي الجمهور 1.012
 -2نور مونس نادي الشانفيل 1.01.
 -3ريبكا كساب

نادي الجمهور 1102.

 مسافة  03م أحداث = -1جاد خوري نادي الشانفيل 1001
 -2سليم المقدم نادي الجمهور 1020
 -3ميشال سمراني نادي الجمهور 1040
 مسافة  333م ناشئين = -1محمود ضو

نادي الجمهور 11011

 -2مالك شتيال نادي عبر لبنان
 -3حسن حالل

11021

نادي األنطونية 11011

 مسافة  0333م شابات = -1ماريا كيوان نادي بترون ستارز
 -2ايزابيل واكيم نادي الجمهور

200.1001
240100.1

 مسافة  333م شابات = -1سيلين كيروز

نادي الجمهور 110.1

 رمي كرة حديدية حديثات = -1نتالي معود

نادي الشانفيل 1041

 -2ماريا بو فرحات نادي الجمهور 1022
 -3سابين فارس نادي الشانفيل 4014
 رمي كرة حديدية ناشئات= -1دانيال فياص نادي عبر لبنان 1.0.0
 -2ماريا سمعان

نادي الجمهور

1014

 -3دولي دوماني نادي الشانفيل 1021
 مسافة  333شباب = -1ريان طرباي نادي عبر لبنان 11021
 -2شادي كنج نادي األنصار 11033
 -3بيار سركيس نادي الجمهور 1100.
نتائج اليوم الثاني في 6330/0/60مسافة  633م ناشئين =
 -1كريستوف بولس

نادي عبر لبنان 22011

 -2أنطوني ميكايل

نادي الجمهور 22012

 -3محمود ضو

23012

نادي الجمهور

 رمي كرة حديدية شابات = -1نو ار سعد

نادي بترون ستارز

 -2نادين سمراني

402.
2011

نادي بترون ستارز

 وثب ثالثي أحداث =نادي الشانفيل 1.044

 -1كريستوفر يونس
 -2كريم عيتاني

نادي عبر لبنان

1.004

 -3ايلي عرموني

نادي الجمهور

1.02.

 وثب عالي حديثات = -1كورين فريحة

نادي الجمهور

 -2ليا عبيد نادي الشانفيل
 -3كارلي اسكندر

1032

1022

نادي الجمهور 1022

 مسافة  0333م حديثات = -1سيرينا شيحا نادي الجمهور

1100102.

 -2لين دوغان

نادي الجمهور

120330..

 -3االء الباشا

نادي األنصار

140.10.1

 مسافة  3033م ناشئين = -1الياس مخول

نادي فينيقيا

002100.

 -2جورج حداد

نادي الشانفيل

003103.

 -3عباس حرب

نادي فينيقيا

00020..

 رمي رمح أحداث = -1جوزيف نصار
 -2روني بجاني

نادي الجمهور 3103.
نادي الجمهور 32023

 -3جواد ابي سمعان نادي ماريست جبيل

3.011

 رمي كرة حديدية ناشئين = -1االن سعد

نادي عبر لبنان

 -2مارون رزق
 -3جاد حرب

11042

نادي ماريست جبيل
نادي الجمهور

11010

11023

 مسافة  3033م شباب = -1حسن األسعد نادي االيليت
 -2ايلي غصن

0021022

نادي عبر لبنان

 -3حسين كرعلي

0014011
0034003

نادي االيليت

 مسافة  0333م مشي ناشئات = -1ساندي كرم

21021041

نادي الشانفيل

 مسافة  3333م حديثات = -1سارة جو قرطباوي

301102.

نادي الشانفيل

 -2ديانا فخران نادي األنصار 3032001
303204.

 -3كورين فريحة نادي الجمهور
 -وثب عالي ناشئات =

نادي الجمهور 100.

 -1ميالني فريحة
 -2ال ار صالح

نادي األنصار

1032

 -3يا ار سعادة

نادي الجمهور

1023

 رمي رمح شابات =نادي األنطونية

 -1شانتال شاهين

21033

 رمي رمح ناشئات = -1ماريا سمعان نادي الجمهور 20041
نادي الجمهور

 -2شاديا كالترجيان

200.3

 مسافة  303م حديثات = -1ريبكا كساب نادي الجمهور 2.02.
 -2كريستينا معلولي
 -3نور مونس

نادي الجمهور 2.014

نادي الجمهور 21013

 مسافة  3333م أحداث = -1أحمد شور

نادي فينيقيا

 -2محمد فواز

نادي فينيقيا

 -3عبدو باسيل

نادي األنطونية

2003021
2014011
201101.

 رمي قرص شباب = -1شربل سعد نادي عبر لبنان 30032

 -2رامي معود

21013

نادي األنطونية

21042

 -3كريستيان فغالي نادي ماريست جبيل
 مسافة  303م أحداث = -1سليم المقدم نادي الجمهور 14042
نادي الشانفيل 1401.

 -2جاد خوري
 -3ميشال سمراني

11020

نادي الجمهور

 مسافة  633م شابات =240.2

 -1لوري تاشجيان نادي الشانفيل

 مسافة  633م ناشئات = -1جويل فغالي نادي الجمور 24013
نادي الجمهور 310.2

 -2يا ار سعادة

 وثب طويل ناشئين = -1كيفن رزق نادي الجمهور

 1021م

 -2غسان زغيب نادي الجمهور

 1011م

 -3حسن جمال نادي األنصار

 1020م

 مسافة  633م ناشئين = -1دانيال بصوص نادي الجمهور 23013
 -2ماهر أبو هاشم نادي األنصار 23022
 وثب طويل شباب = -1جورجي متى
 -2أنطوني رحمة

 1003م

نادي الجمهور

نادي الجمهور  1033م

وأتت باقي نتائج اليوم الثالث واألخير  6330/0/60و ترتيب الفرق على الشكل التالي:
 مسافة  333حواجز ناشئات = -1أية كنج

نادي عبر لبنان

2.004

 -2ريهام قباني نادي األنصار 22041
 مسافة  333م حواجز ناشئين = -1محمد قصير

نادي عبر لبنان

 -2حسن الجمل

نادي األنصار

14002
2.0.2

 مسافة  333م حواجز شباب = -1مرتضى رمال نادي األنصار

2.0.3

 -2عبد الوهاب العكور

2.011

نادي األنصار

 مسافة  033م ناشئين = -1أنطوني ميكايل
 -2مالك شاتيال

1.044

نادي الجمهور
نادي عبر لبنان

 -3ابراهيم عميص

120..
12010

نادي فينيقيا

 مسافة  033م ناشئات = -1اليسا غاريوس

101.0.1

نادي الجمهور

 مسافة  033م شابات = -1لوري تاشجيان نادي الشانفيل
نادي فينيقيا

 -2سارة عوالي
 -3كاتلين انطاكي

11012
10..00.
10110..

نادي الجمهور

 مسافة  033م شباب = -1دانيال بصوص

نادي الجمهور

 -2علي فنيش نادي الجمهور
نادي األنطونية

 -3راغب رعد

12001
13013

1011012

 رمي كرة حديدية شباب = -1شربل سعد

نادي عبر لبنان

 -2نيكوال بولس

13012

نادي ماريست جبيل

 -3كريستيان ياغي

11023

نادي ماريست جبيل 1.02.

 وثب طويل أحداث =نادي الجمهور 1012

 -1ايلي عرموني

 -2ايلي مالكي نادي الجمهور 1010
 -3كريم عيتاني

101.

نادي عبر لبنان

 رمي قرص شابات = -1شانتال شاهين

11021

نادي األنطونية

 رمي قرص ناشئات = -1اليسا سعد

نادي ماريست جبيل

 -2فاطمة صفصوف

11012

نادي األنصار

14014

 وثب عالي شباب = -1علي حالل
 -2جورجي متى
 -3عمر بلبل

نادي األنصار
نادي الجمهور
نادي األنصار

 -وثب عالي ناشئين =

1041
104.
104.

 -1فردي فدعوس نادي بترون ستارز
 -2غدي أبو جودة
 -3محمد قصير

104.

نادي الشانفيل

1021

نادي عبر لبنان

102.

 مسافة  6333م حديثات = -1سارة جو قرطباوي

40..01.

نادي الشانفيل

 -2ديانا فخران نادي األنصار

401201.

نادي الجمهور

10.2031

 -3نور أشقر

 مسافة  0333م شباب=نادي االيليت

14031031

 -1درويش حديد

 -2ايلي غصن نادي عبر لبنان

14011014

نادي فينيقيا

110.100.

 -3مصطفى حرب

 وثب طويل حديثات = -1ليا عبيد

نادي الشانفيل

 -2ماريا أبو فرحات
 -3سيلين كنج

10.2
0021

نادي الجمهور

0003

نادي عبر لبنان

 وثب طويل ناشئات = -1جوي أبو سليمان
 -2جويل فغالي

نادي الجمهور 0012

نادي الجمهور

0012

 -3ال ار صالح نادي األنصار 00.4
 وثب طويل شابات = -1ريا عقل نادي الجمهور

0004

 مسافة  6333م أحداث = -1أحمد شور نادي فينيقيا 20210.2
 -2بيتر خوري
 -3ايلي فرحات

نادي الشانفيل 2001043
نادي الجمهور

201.041

 مسافة  3033م ناشئات = -1لين دوغان

نادي الجمهور

1022021

 -2سيرينا شيحا

نادي الجمهور

103.0.2

 -3ساندي كرم

نادي الشانفيل

1021021

 مسافة  3033م شابات = -1نويل سركيس

نادي الجمهور

402100.

 مسافة  0333م ناشئين = -1عباس حرب نادي فينيقيا

1012013

 -2جورج حداد

نادي الشانفيل

 -2جان بشعالني

1.0.0011

نادي الشانفيل

1.0.1011

رمي القرص أحداث:
 -3رودي موكم

مريميين جبيل

3102.

-2جوزيف نصار

جمهور

21010

-3كريم شدياق

جمهور

24024

رمي القرص ناشئين:
 -1مارون رزق

مريميين جبيل

31041

 -2نديم بيطار

شانفيل

3.041

 -3ارنست عبود

جمهور

21010

 سباق البدل  03*0م حديثات = -1نادي الجمهور

02024

 -2نادي الشانفيل

0001.

 -3نادي فينيقيا

1.022

 سباق البدل  03*0م أحداث = -1نادي الجمهور 31021
 -2نادي الشانفيل

31040

 -3نادي ماريست جبيل 01010
 سباق البدل  333*0م شابات = -1نادي الجمهور 10..031
 سباق البدل  333*0م شباب = -3نادي الجمهور 04001
 -2نادي األنصار 01011

 سباق بدل متنوع ناشئين = -1نادي الجمهور

20.10.1

 -2نادي ماريست جبيل
 -3نادي األنصار

201100.

20220..

 سباق البدل  033*0م شباب = -1نادي الجمهور 001201.
 -2نادي األنطونية

3101303.

 سباق البدل متنوع ناشئات =203103.

 -1نادي الجمهور

 -2نادي األنصار 2011022
 سباق بدل  033*0شابات = -1نادي الجمهور 10300..
 ترتيب فرق حديثات = -1نادي الجمهور 22
 -2نادي الشانفيل 13
1.

 -3نادي عبر لبنان

 ترتيب فرق أحداث = -3نادي الجمهور 13
 -2نادي الشانفيل 04
 -3نادي ماريست جبيل 22
 ترتيب فرق ناشئين = -1نادي الجمهور 11
 -2نادي عبر لبنان 31
 -3نادي ماريست جبيل 22
 ترتيب فرق شابات = -1نادي الجمهور 11
 -2نادي الشانفيل 2
 -3نادي فينيقيا 0
 ترتيب فرق ناشئات = -1نادي الجمهور 12
 -2نادي الشانفيل 1
 -3نادي األنصار 1
 -0نادي عبر لبنان 2
 ترتيب فرق شباب = -1نادي الجمهور

30

 -2نادي عبر لبنان 11
 -3نادي األنصار 1.
 -3نادي ماريست جبيل 1.

