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�سي�سهد د�ر "الفاينال ف�ر" يف الد�ري 
اللبن����اين لكرة الق����دم لل�س����االت م�اجهة 
نارّية ب����ن فريقن مر�ّسح����ن للمناف�سة 
عل����ى اللقب، هم����ا بنك ب����ري�ت �اجلي�س 
اللبناين بطل م�سابقة كاأ�س لبنان �د�ري 
الدرجة الثانية يف امل��سم املا�سي، �ذلك 
يف �قٍت يقف في����ه ال�سداقة حامل اللقب 
اأمام مهّمٍة اأقّل �سع�بة عندما ي�اجه بلدية 

الغبريي يف الد�ر عينه.
�كان االأ�سب�ع الثاين من "الفاينال 8" 
حا�سم����اً، حيث حّققت ف����رق بنك بري�ت 
�اجلي�س �ال�سداقة �الغبريي انت�سارها 
الثاين على الت�ايل، ما �سمَن عب�رها اإىل 
د�ر االأربعة الذي يبلغه الفائز مبباراتن 
من اأ�سل ثالث، �ه� النظام نف�سه الذي 
يطّبق على ال����د�ر املقبل، بينما �سُيحرز 
اللقب الفائز بث����الث مباريات من اأ�سل 

خم�س يف النهائي.
عل����ى ملعب جممع الرئي�س اإميل حّل�د 
الريا�س����ي، كّرر بنك ب����ري�ت ف�زه على 
للعل�����م  االمريكي����ة  اجلامع����ة  م�سيف����ه 
�التكن�ل�جيا بف�����زه عليه 8-3، �ذلك 
بعدم����ا كان ق����د ح�س����م املب����اراة اال�ىل 

بف�زه بنتيجة 1-5.
 )3( حم�����د  ح�س����ن  للفائ����ز  �سّج����ل 
م�سطفى �رح����ان )2( �اأحمد خري الدين 
�الربازيلي ر�د�لف����� دا ك��ستا �ط�ين 
�س�م����ط. �للخا�ر رام����ي الالدقي �علي 

رميتي �اأ�رف �سهّيب.
ق����اد املب����اراة احلكمان عب����داهلل غيث 
�اإيل����ي متن����ي، �مي�س����اك هرماندري����ان 

)ثالثاً(، �نبيل �ساهر )ميقاتياً(.
�بعك�����س مبارات����ه اال�ىل الت����ي عانى 
فيه����ا لتخّط����ي جامعة القّدي�����س ي��سف 
ب����ركالت الرتجيح، عاد اجلي�����س اللبناين 

بف�ٍز الفت م����ن ملعب مناف�س����ه بنتيجة 
3-0، بف�سل العبه الد�يل حممد اأب� زيد 
الذي �سّجل هدفن حا�سمن بعدما كان 
زميل����ه ح�سن جنم قد افتت����ح الت�سجيل 

للفائز.
قاد املباراة احلكمان فادي كاالجيان 
�خليل بله�ان، �ماري� �س����ادر )ثالثاً(، 

�ب�سري ب�سارة )ميقاتياً(.
يج����د �سع�ب����ة  فل����م  ال�سداق����ة  اأّم����ا 
لتجدي����د ف�زه عل����ى م�سيف����ه طرابل�س 
الفيح����اء بخما�سي����ة نظيف����ة، يف املباراة 

الت����ي اأقيم����ت بينهما على ملع����ب كّلية 
الهند�سة التابع جلامعة القّدي�س ي��سف 
يف م����ار ر�ك����ز. �تعاق����ب عل����ى ت�سجيل 
اأهداف الفائز الد�لّي�����ن علي احلم�سي 
)2( �قا�س����م ق��س����ان �ح�س����ن زيت�����ن 

�العراقي مر�ان ز�را.
ق����اد املب����اراة احلكمان حمم����د حنينة 
�عّبا�س فح�س، �م����ازن عّل��س )ثالثاً(، 

�فادي لّط�ف )ميقاتياً(.
كذل����ك، ج����ّدد الغب����ريي ف�����زه عل����ى 
 ،4-8 م�سيفه ال�س�يف����ات بتغّلبه عليه 

بعدم����ا كان ق����د ف����از 5-0 يف لقائهم����ا 
االّ�ل.

��سّج����ل اأهداف املب����اراة التي اأقيمت 
عل����ى ملع����ب الرئي�����س حل�����د، حمم�����د 
دقي����ق )3( �حمم����د عالم����ة )3( �ح�سن 
باج�ق �عبداهلل احل�سن للغبريي، �حممد 
احلمد )2( �جالل در�ي�س �ح�سن ترم�س 

لل�س�يفات.
ق����اد املب����اراة احلكمان عب����داهلل غيث 
�رمي �سام����ي، �ف����ادي لط�����ف )ثالثاً(، 

�اإيلي حكيم )ميقاتياً(. 

إكتمال عقد الفاينال 4 في بطولة لبنان للصاالت

من إحدى مباريات البطولة


