
قّدم اجلي����س عر�شاً الفتاً امام م�شيفه جامعة 
القدي�س يو�شف، واأنهى اللقاء مل�شلحته بفارق 
ث���الث نق���اط 7-4، يف املب���اراة الت���ي اأقيم���ت 
بينهما على ملعب كلي���ة الهند�شة يف مار روكز. 
وكان جن���م املباراة الدويل حمم���د قبي�شي الذي 
�شّج���ل 5 اهداف للفائز، بينم���ا تكّفل بالهدفني 
االآخرين حممد احلاج وحمم���د ابو زيد. اأما اخلا�رش 
فقد �شّجل ل���ه اندريه نادر، عل���ي �شاهر، ماريو 

ومي�شال متى. 
وعل����ى امللعب نف�ش����ه، حق����ق ال�شداقة حامل 
اللقب فوزاً مريحاً اآخر وكان على ح�شاب م�شيفه 
اجلامع����ة االمريكي����ة للثقافة والتعلي����م �شاحب 
املرك����ز ما قب����ل االخري بنتيج����ة 11-1، يف مباراة 
�شه����دت ت�شجي����ل الع����ب اآخ����ر خلما�شي����ة يف هذه 
املرحلة ه����و العراقي م����روان زورا، بينما تعاقب 
على ت�شجيل االهداف االخرى علي احلم�شي، ربيع 
ابو �شعي����ا، ح�شن زيت����ون )2(، ال�رشب����ي بوري�س 
�شيزم����ار وكام����ل اليا�����س. اأم����ا اله����دف الوحي����د 

الأ�شحاب االر�س فقد �شجله ابراهيم ديب. 
وعل���ى ملعب جمم���ع الرئي�س امي���ل حلود، مل 
يج���د بنك ب���ريوت الثال���ث �شعوب���ة يف اإ�شقاط 
م�شيفه بلدية حارة حريك بنتيجة 7-3، �شجلها 
للفائز نا�شيف عب���ود )2(، الربازيلي رودولف 
دا كو�شت���ا )2(، عل���ي طني����س، ج���ان كوت���اين 

وح�ش���ن حمود، وللخا�رش �شّيد ع�شاف )2( وحممد 
فوع���اين. واقرب فري���ق بلدي���ة الغبريي اكرث 
من املراك���ز االربعة االوىل بف���وزه الالفت على 
م�شيفه الربي���ع 6-1 على ملعب الرئي�س حلود 
اي�شاً. �شّجل للغبريي حممد حمودي )3(، حممود 
دقيق )2( وحممد �شّلوم، وللربيع عبا�س عبيد. 

وهنا الرتيب العام  للفَرق ال�شت االوائل يف 
ختام املرحلة الرابعة ع����رشة: ال�شداقة واجلي�س 
تقا�شم���ا ال�شدارة ب�37 نقط���ة لكل منهما، بنك 
ب���ريوت ثالث���اً ب���� 36 نقط���ة، جامع���ة القدي�س 
يو�شف رابعاً ب� 28 نقطة، بلدية الغبريي خام�شاً 

ب� 24 نقطة، وال�شويفات �شاد�شاً ب� 22 نقطة. 

الجيش ُيسِقط »جامعة القديس يوسف« ويبقى متصّدراً
تقاَسم فريقا الصداقة والجيش صدارة 

بطولة لبنان لكرة الصاالت بعد فوز 
األخير على جامعة القديس يوسف في 
ختام المرحلة الرابعة عشرة، فيما حقق 

حامل اللقب فوزًا مريحًا على الجامعة 
االميركية للثقافة والتعليم.
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