األربعاء 2009-12-16

نادي الكسليك و ّزع الكؤوس على أبطال السباقات
صالحة :ﺳنة  2010ﺳتكون حافلة بالنشاطات
الى القسم الرياضي المحترم
و ّزع النادي اللبناني للسيارات والسياحة الكؤوس على ابطال رياضة السيارات لعام
 2009خالل حفل أقيم في مطعم "االمارة")المنصورية -الديشونية(.تق ّدم الحضور
العقيد طوني لحود ممثالً قائد الجيش اللبناني العماد جان قھوجي ،نائب رئيس النادي
المنظّم جاك صالحة ،عضو مجلس االدارة ميشال مھنا،المدير عام شربل جرجس،
مديرة قسم السيارات والسياحة ميريام غانم،مدير اللجنة الرياضية الوطنية كابي
كريكر،أعضاء اللجنة،السائقون ومالحوھم ورجال الصحافة واالعالم.النشيد الوطني
افتتاحا ً فكلمة ترحيبية من عرّيف الحفل الزميل نجيب قاعي.ثم ألقى صالحة كلمة
شكر فيھا رئيس الجمھورية العماد ميشال سليمان لرعايته رالي لبنان وقائد الجيش
العماد جان قھوجي لرعايته رالي األرز وكل من ساھم في انجاح موسم الرياضة
الميكانيكية.وتح ّدث عن النشاط المكثف للنادي وھو األنشط في المنطقة العربية
متحدثا ً عن روزنامة حافلة العام المقبل.وأعلن عن اعفاء السائقين الجدد من بعض
الرسوم وكاشفا ً عن موافقة االتحاد الدولي للسيارات الـ"فيا" على دعم تكاليف دراسة
تقنية المكان انشاء حلبة لسباقات السرعة في فالوغا.ثم و ّزع كبار الحضور الكؤوس
على الفائزين على الشكل التالي:
*سباقات السرعة)سبيد تست(:
 فئة الھواة: -1سعد كيروز
 -2مالك رزق ﷲ وميشال ابو شقرا
-3شادي عقل
 الترتيب العام لفئة الھواة والمحترفين: -1عبدو فغالي
-2ألن نوفل
 -3سعد كيروز
*كارتنغ:
 فئة الصغار: -1روبنز بو شبكة
-2انطوني شھاب
-3كريستوفر نجيم
 فئة الناشئين:-1باتريك نجيم

 -2ماتياس نجيم
-3الياس ھاشم
 فئة الرجال: -1رافي ايتيميزيان
 -2سامر مطر
 -3شانت ايتيميزيان
*مركبات الدفع الرباعي:
 -1لوران داغر
 -2ريمون سعاده
 -3شربل حلو
*تسلّق الھضبة:
 الدفع االمامي:-1ھشام األبيض
-2الن نوفل
-3وليد طربيه
 الدفع الخلفي: -1جواد سليم
 -2وسيم وھبه
 -3رائد خداّج
المجموعة"ن":-1سعد كيروز
 الترتيب العام لجميع الفئات:-1عبدو فغالي
 -2سعد كيروز
 -3ميشال صالح
*راليات:
 المجموعة ان – 3أ7 -1ھشام األبيض
المجموعة "أ": -1ھشام األبيض
فئة ال1600سم3: -1حسام طربيه
الترتيب العام للمالحين: -1نبيل نجيم
 -2جوزيف مطر
 -3جوزيف كميد
 -الراليات)الترتيب العام لجميع الفئات(

 -1روجيه فغالي
 -2نيك جورجيو
 -3جيلبير بنّوت
تكريم الشھيد الحاج
وكرّم النادي الشھيد اللواء فرنسوا الحاج بدرع تذكاري تسلّمه نجله ايلي.ونال
السائق نيك جورجيو ومالحه جوزيف مطر درعين الحرازھما لقب "كأس
بيريللي".وفي الختام سُلّمت الدروع التذكارية الى ممثل قائد الجيش والى الصليب
األحمر اللبناني والى الدفاع المدني والى شركة "نيو لوك برودكشن" والى مطعم
"االمارة".
مالحظة :ﺳتصلكم صورتان بواﺳطة األنترنت اليوم األربعاء)المص ّور ﺳاكو(
وكالمھما:
 -1كبار الحضور مع األبطال
 -2نائب رئيس النادي جاك صالحة يلقي كلمته
وشكراً جزيالً

