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 األربعون الدولي الواحد و رالي لبنان

 8102 تموز 6 بتاريخ
  

 
المدرج ضمن بطولة  8102تموز  2و  7، 6 بتاريخ األربعون الواحد و ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة رالي لبنان

 . 8102ألوسط للراليات لعام الشرق ا
 .في المتين RPM  على حلبة 15:45 الساعة عند 8102 تموز 6ويقام حفل االفتتاح نهار الجمعة 

 
 

 القسم األول
 الجزء األول

 كلم. 66،8المرحلة الخاصة األولى االستعراضية للسرعة 
  RPM CIRCUITحلبة المتين  – مرحلة استعراضية –المتّين 

 . 02:11الساعة ابتداًء من الساعة  8102 تموز 6في  المتين لة في تقام هذه المرح
 .80.11ظهراً ولغاية الساعة  08.11من الساعة  8102 تموز 6وستقفل الحلبة في 

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه المروج، بولونيا، خنشارة، بكفيا ، زبوغا، عجلتون صعودا" نحو مستديرة عشقوت ثم نزوال" 
  مساءً  00:11الجزء األول ابتداًء من الساعة ناهية  ع فؤاد شهاب الرياضيمسطا، حريصا ، جونية وصوالً إلى مجّ باتجاه غ

 7:11عند الساعة  8102 تموز 7للتوقف في الموقف المغلق لحين موعد انطالق الجزء الثاني من السباق نهار السبت في 
 صباحاً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 الجزء الثاني 
 

صباحا" من داخل  7:11بإنطالق السيارة األولى عند الساعة  8102 تموز 7زء الثاني من السباق نهار السبت في يبدأ الج
 .المنصفموقف مّجمع فؤاد شهاب الرياضي بإتجاه مرحلة 

 
 
 

 كلم 6٦٫00المرحلة الخاصة الثانية للسرعة 
 سبيل - المنصف 

 خان ، غرزوز ، بخعاز ، معاد ، غلبون ، بجه ، وصوالً إلى سبيل . تنطلق هذه المرحلة من المنصف صعوداً ، بإتجاه ، شي
 10:٦0ولغاية الساعة  16:٦0من الساعة  8102 تموز 7السبت في تقفل هذه الطريق نهار 

 ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه عمشيت، البترون، صعوداً إلى بجدرفل وصوالً إلى عين عيا.
 
 

 كلم  80.01ة للسرع الثالثةالمرحلة الخاصة 
 دير بيال –عين عيا 

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا" الى  كفرحي، بقسميا، كفتون، صعودا" إلى المجدل، زكزوك، وطى 
 فارس، بزيزا شناطه وصوال" إلى دير بيّلال.

 01:00ولغاية الساعة  17:00من الساعة  8102 تموز 7السبت في تقفل هذه الطريق نهار 
 صوراتتتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصوال" الى  ثم 
 

 كلم.  82.26المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة 
 البقيعة –صورات 

صورات بإتجاه فتيحات، زين، آصيا، مراح الحاج، العاللي، محمرش، مفرق صورات القديم صعوداً إلى  تنطلق هذه المرحلة من
 وصوالً إلى البقيعة. مار ماما، المسرح ، ضهر ابي ياغي

 .   00:06ولغاية الساعة  2:06من الساعة  8102 تموز 7السبت في تقفل هذه الطريق نهار 
ثم تتابع السيارات طريقها إلى دريا نزوالً إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصوالً إلى منطقة الخدمة في مجّمع فؤاد 

  .00:02من الساعة جونية، ابتداًء  –شهاب 
 

 



 

 
 

 الجزء الثالث

من داخل  08:٦8بإنطالق السيارة األولى عند الساعة  8102 تموز 7السبت في ينطلق الجزء الثالث من السباق نهار 
 .منصفموقف مّجمع فؤاد شهاب الرياضي بإتجاه مرحلة 

 
 

 كلم  6٦٫00المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة 
 سبيل - المنصف 

 اً ، بإتجاه ، شيخان ، غرزوز ، بخعاز ، معاد ، غلبون ، بجه ، وصوالً إلى سبيل . تنطلق هذه المرحلة من المنصف صعود
 00:02ولغاية الساعة  00:02من الساعة  8102 تموز 7السبت في تقفل هذه الطريق نهار 

 ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه عمشيت، البترون، صعوداً إلى بجدرفل وصوالً إلى عين عيا.
 

 كلم  80.01للسرعة  ة السادسةالمرحلة الخاص
 دير بيال –عين عيا 

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا" الى  كفرحي، بقسميا، كفتون، صعودا" إلى المجدل، زكزوك، وطى 
 فارس، بزيزا شناطه وصوال" إلى دير بيّلال.

  06:10ولغاية الساعة  0٦:10من الساعة  8102 تموز 7السبت في تقفل هذه الطريق نهار 
 صوراتثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصوال" الى  

 
 كلم.  82.26للسرعة  لسابعةالمرحلة الخاصة ا

 البقيعة –صورات 
، محمرش، صورات بإتجاه فتيحات، زين، آصيا، مراح الحاج، العالليمفرق صورات القديم صعوداً إلى  تنطلق هذه المرحلة من

 مار ماما، المسرح ، ضهر ابي ياغي وصوالً إلى البقيعة.
 07:18ولغاية الساعة  0٦:٦8من الساعة  8102 تموز 7السبت في تقفل هذه الطريق نهار 

ثم تتابع السيارات طريقها إلى دريا نزوالً إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصوالً إلى منطقة الخدمة في مجّمع فؤاد 
إلى   02:11من الساعة لتدخل بعدها ابتداًء  آب 86من نهار السبت   07:16من الساعة جونية، ابتداًء  – شهاب

 .الموقف المغلق ناهيًة القسم األول



 

    
    

 8102 تموز 2 بتاريخ
 القسم الثاني
 الجزء األول

 
 

صباحاً من داخل  7:11ولى عند الساعة بإنطالق السيارة األ 8102تموز  2 يبدأ القسم الثاني من السباق نهار األحد في
 مجّمع فؤاد شهاب الرياضي.

دوار ، ضهور الشوير ، بولونيا ، الثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه ذوق مكايل ، جعيتا ، بلونه ، داريا ، حماليا ، بكفيا ، 
 متين ، مشيخا ، وصوالً إلى بزبدين .

 
 

 . كلم   ٦7٫07المرحلة الخاصة الثامنة للسرعة 
 قرنايل  . -بزبدين 

نية وصوالً إلى مفترق الكنيسه اعربالبزبدين ، نزوالً إلى حاصبيا المتن وصوالً إلى دليبه صعوداً إلى   المرحلة من تنطلق هذه
 صعوداً إلى ارصون ، جورة ارصون، وصوالً إلى قرنايل .

  0:60لساعة ا ولغاية  6:60من الساعة 8102 تموز 2األحد في نهار تقفل هذه الطريق 
، المديرج نزوالً إلى 2:0٦ابتداء من الساعة  ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه فالوغا ، حمانا، حيث منطقة التزود بالوقود

 المريجات ، شتورة ، عميق وصوالً إلى كفريا .
 

 كلم.   01.78المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة 
 الباروك –كفريا 

 صعوداً نحو أرز معاصر الشوف نزوالً إلى معاصر الشوف وصوالً إلى الباروك.تنطلق هذه المرحلة من كفريا 
 .00.٦8ولغاية الساعة  2.18من الساعة تموز  2نهار األحد تقفل هذه الطريق 

نبع الصفا، ثم تتابع السيارات طريقها إلى  06:01داء من الساعة ابت نقطة التجمع ثم تتابع السيارات طريقها إلى الباروك،
 قرنايل، بزبدين. ثم حيث نقطة تزويد السيارات المتسابقة بالوقودديرج نزوالً إلى حمانا الم
 

 

 
 



 

 
 

 الجزء الثاني
 

 كلم.    ٦7٫07المرحلة الخاصة العاشرة  للسرعة 
 قرنايل  . -بزبدين 

ية وصوالً إلى مفترق الكنيسه ناعربالبزبدين ، نزوالً إلى حاصبيا المتن وصوالً إلى دليبه صعوداً إلى   المرحلة من تنطلق هذه
 صعوداً إلى ارصون ، جورة ارصون، وصوالً إلى قرنايل .

 0٦:12الساعة  ولغاية 01:12من الساعة 8102 تموز 2األحد في نهار تقفل هذه الطريق 
ديرج نزوالً إلى ، الم08:11ابتداء من الساعة  ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه فالوغا ، حمانا، حيث منطقة التزود بالوقود

 المريجات ، شتورة ، عميق وصوالً إلى كفريا .
 

 كلم.   87.01المرحلة الخاصة الحادية عشرة للسرعة 
 الباروك –كفريا 

 تنطلق هذه المرحلة من كفريا صعوداً نحو أرز معاصر الشوف نزوالً إلى معاصر الشوف وصوالً إلى الباروك.
 .00.06ولغاية الساعة  00.86من الساعة  8102تموز  2 نهار األحدتقفل هذه الطريق 

حيث نقطة تزويد السيارات المتسابقة بالوقود ثم المديرج نزوالً إلى حمانا ثم تتابع السيارات طريقها إلى الباروك، نبع الصفا، 
مستديرة  نحو صعوداً   ، عين األبو ، بكفيا ، حماليا ، داريا ، عجلتونقرنايل، بزبدين، المتين، بولونيا نزوالً نحو الخنشارة 

 عشقوت ، نزوال" باتجاه غوسطا وصوال" إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ، منطقة الخدمة ابتداًء من الساعة
06:00. 

 ناهية السباق. 06:٦1ثم تتابع السيارات طريقها داخل جونية لتدخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة ابتداًء من الساعة 
 

 


