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كأس جبران تويني في الفروسية أحرزتها نادين مخشن

محمد الصلح حامالً كأس الفئة االولى،
وبدا غسان تويني وناديا تويني وسهام
تويني( .سامي عياد)

نادين مخشن على جيغولو كيد اثناء المباراة .

أحرزت بطلة لبنان فً الفروسٌة لسنة  2007نادٌن مخشن كأس الفارس النائب الشهٌد جبران توٌنً التً نظمها االتحاد اللبنانً للفروسٌة بعد ظهر أمس
على مرمح نادي مون السال فً عٌن سعادة .وحضر حشد ضاقت به مدرجات النادي وتقدمه ممثل وزٌر الشباب والرٌاضة الدكتور احمد فتفت رئٌس
دائرو الرٌاضة محمد عوٌدات ،ووالد الشهٌد النائب غسان توٌنً مع زوجة الشهٌد السٌدة سهام وبناته مٌشٌل وغبرٌٌال ونادٌا ،وممثل قائد الجٌش العماد
مٌشال سلٌمان العقٌد انور ابو حمدان ،وممثل المدٌر العام لقوى األمن الداخلً اللواء أشرف رٌفً الرائد جورج عٌسى ،وممثل المدٌر العام ألمن الدولة
العمٌد الٌاس كعٌكاتً المالزم أول جوزف نخلة ،والعماد فٌكتور خوري ،ورئٌس اللجنة االولمبٌة اللبنانٌة رئٌس االتحاد اللبنانً للفروسٌة اللواء سهٌل
خوري ،وممثل نقٌب الصحافة محمد بعلبكً عضو مجلس النقابة فؤاد الحركة ،وممثل نقٌب المحررٌن ملحم كرم عضو مجلس النقابة الزمٌل جورج
سعد ،وممثل رئٌس جمعٌة الصلٌب االحمر اللبنانً الشٌخ سامً الدحداح رئٌسة قسم المسعفٌن روزي بولس ،ورئٌس نادي مون السال انطوان شارتٌٌه،
ورئٌس جمعٌة المحررٌن الرٌاضٌٌن الزمٌل خلٌل نحاس ،الى عدد من اعضاء اللجنة االولمبٌة اللبنانٌة ورؤساء واعضاء اتحادات رٌاضٌة ونوا ٍدد.
النشٌد الوطنً اللبنانً ثم ترحٌب من االمٌن العام لنادي مون السال جهاد سالمة الذي دعا المدعوٌن الى تأدٌة قسم الشهٌد جبران توٌنً.
وتال ذلك دقٌقة صمت عن روح الشهٌد انطلقت بعدها المباراة واقتصرت على فئتٌن مفتوحتٌن ،فشارك فً االولى  15فارسا ً وفارسة وتضمنت جولة
تماٌز تصدرها الفارس محمد الصلح .فً حٌن شارك فً الفئة الثانٌة ستة فرسان وفارسة.
وهنا النتائج الفنٌة فً الفئتٌن:
• الفئة االولى :ارتفاع الحواجز  115سنتٌمتراً:
 - 3محمد الصلح على ماشاهلل (النادي اللبنانً للفروسٌة) ونال  1500دوالر.
 - 4طونً عساف على هوب (مون السال) ونال ألف دوالر.
 - 5طونً عساف على اٌسموت (مون السال) ونال  750دوالراً.
 - 6ماٌا خضر على تٌنكا (نادي المشرف) ونالت  500دوالر.
• الفئة الثانٌة :ارتفاع الحواجز  125سنتٌمتراً:
 - 7نادٌن مخشن على جٌغولو كٌد ( ،نادي زغرٌن) واحرزت كأس الفارس الشهٌد النائب جبران توٌنً المقدمة من المصمم العالمً اٌلً صعب ،الى
مبلغ الفً دوالر.
 - 8طونً عساف على اٌسموت (مون السال) ونال  1500دوالر.
 - 9ماٌا خضر على تٌنكا (نادي المشرف) ونالت ألف دوالر.
وختاماً ،وزع النائب توٌنً واللواء خوري وزوجة الشهٌد السٌدة سهام وممثل المصمم اٌلً صعب شكري كافالكونتً الكؤوس والجوائز المالٌة على
الفائزٌن والفائزات .ثم التقطت الصورة التذكارٌة ودعً الجمٌع الى حفل كوكتٌل فً ظل اجواء تنظٌمٌة الفتة من نادي مون السال.
تألفت اللجنة التحكٌمٌة من كرٌم بدارو رئٌسا ً وعاونه دانً باز وسعٌد بوبس ونزار زكا وانطوان قوشاقجً وسمٌر سوبرا ومارون مهنا.
صمم المسلك جورج فرنسٌس وعاونه خلٌل متٌنً.
مفوض عام منى ضاهر.
بروتوكول هدى قوشاقجً.
وتولت وحدات من الجٌش اللبنانً وقوى االمن الداخلً امن المباراة ،وواكب المشاركٌن عناصر من الصلٌب االحمر اللبنانً.
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