االثنين 2009-9-14
رالي األرز برعاية قائد الجيش اللبناني:
اللقب لروجيه فغالي وجورجيو وصيفه
الى القسم الرياضي المحترم
أحرز روجيه فغالي ومالّحه نبيل نجيم لقب رالي األرزالثامن عشر الذي نظّمه
النادي اللبناني للسيارات والسياحة في محافظة الشمال برعاية قائد الجيش اللبناني
العماد جان قھوجي.وبلغت المسافة االجمالية للرالي ،وھو المرحلة الثالثة واألخيرة
من بطولة لبنان للعام الجاري 338،59 ،كلم منھا  97،95كلم مراحل خاصة
للسرعة وعددھا  12على طرقات معبّدة.وبفوزه ،أحرز فغالي لقب بطولة لبنان
للراليات عام  2009بعدما جمع ألقاب راليات الربيع ولبنان واألرز في موسم واحد
وھو انجاز جديد له.وساھم الطقس الخريفي الماطر والطرقات المغمورة بالمياه في
اضفاء االثارة على السباق الذي شاركت فيه عشرون سيارة أجتازت  11منھا خط
النھاية وخرجت منه تسع ألسباب ميكانيكية أو لخروج عن المسار.ومنذ بداية
السباق،برز التنافس الشديد كالعادة بين الشقيقين روجيه وعبدو فغالي.لكن انسحاب
عبدو في المرحلة السادسة مھّد الطريق أمام روجيه لي ّوسع الفارق مع والسائقين
المنافسين .وبعدما سجّل عبدو أفضل وقت في المرحلتين الخاصتين األولى والثالثة
قبل انسحابه في السادسة،تربّع روجيه على صدارة المراحل العشر الباقية وبالتالي
على الترتيب العام حتى نھاية السباق.وقي ما يلي الترتيب النھائي للسائقين ال:11
 -1روجيه فغالي ونبيل نجيم  :ساعة وثالثون ثانية
 -2نيك جورجيو وجوزيف مطر1،3،02:ساعة
 - 3جيلبير بنّوت وجوزيف كميد1،3،30:س
 -4انطوان حلو وجورج ناضر1،7،58:س
 -5جوزيف ھندي وشربل مع ّوض1،10،9:س
 -6شاھين جابر)سوني( وأمين عقل1،11،37:س
 -7أنطوان حنين وجرجس ضرغام1،11،37:س
 -8وليد طربيه ونيبال زھر1،14،41:د
 -9شادي فقيه وأكرم شميط1،18،57:س
 -10حسام طربيه وفراس الياس1،20،35:س
 -11رأفت المھتار ورامي نادر1،32،10:د
وأحرز حنين لقب المجموعة "ن" وشادي فقيه كأس التصنيف ووليد طربيه كأس
المجموعة"أ" وكأس فئة ال2000سم 3وحسام طربيه كأس فئة ال1600سم.3وفي
الختام أقيم حفل توزيع الجوائز في نقطة الوصول المحددة أمام فندق
"سيدروس".وو ّزع العقيد الركن ميالد كنعان ممثالً قائد الجيش اللبناني وصاحب

-2فندق"سيدروس" الشيخ منصور رحمة ومدير اللجنة الرياضية الوطنية في النادي
المنظّم كابي كريكر ومدير الرالي الدكتور غي حكيّم ومسؤولو السباق الكؤوس على
الفائزين.وسلّم كريكر وحكيّم درعا ً تذكاريا ً الى رحمه باسم النادي المنظّم
مالحظة :تصلكم الصور اليوم االثنين بواسطة األنترنت )المص ّور ساكو(
وشكراً جزيالً

