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بشارة سماحة

ً
فوز صعب للميادين والقديس يوسف خامسا

عانى الميادين لتخطي ضيفه الربيع عندما فاز عليه 
3 على ملعب السد، في المرحلة الثالثة عشرة من  -5

الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت.
رغم ان الفوز وضعه على نفس المسافة مع بنك بيروت 
المتصدر وحامل اللقب بنفس عدد النقاط، لكن الميادين 
قّدم اسوأ مبارياته امام فريٍق متذيل للترتيب، لكنه لعب 

مباراة جّيدة وقاتل من اجل الخروج بنتيجة ايجابية.
 )2 الفلسطيني مصطفى حالق ) للميادين  سجل 
وقاسم عز الدين )2( وحسن توبة، وللربيع علي حيدر 

)2( ومحمد قطب.
قاد المباراة الحكمان فادي القارح، نبيل ضاهر، وباتريك 

(، وراقبها محمود جابر.
ً
حرفوش )ميقاتيا

وانتزع جامعة القديس يوسف المركز الخامس بفوزه 
على الشويفات 3-صفر.

وفي وقت حسم القديس يوسف النتيجة في الشوط 
االول عندما سجل اهدافه الثالثة بواسطة علي ضاهر 
)2( واندريه نادر، فانه اهدر العديد من الفرص في هذا 
الشوط رغم بروز العبه علي عز الدين الذي قّدم مستوى 
، بينما غاب جاد عبدالله ومحمد هاشم بسبب 

ً
مميزا

االصابة.

قاد المباراة الحكمان عبدالله غيث وعباس فحص، بشير 
(، وراقبها بيار مراد.

ً
بشارة )ميقاتيا

وفاز فريق الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا 
على القلمون 5-1، سجلها للفائز علي رميتي )2( وخالد 

صيداني )2( وحسن رشيدي، وللخاسر محمد السباعي.
قاد المباراة الحكمان ماريو صادر ومحمد حنينة، ومازن 

(، وراقبها بيار مراد.
ً
علوش )ميقاتيا

وفي اقوى مباريات المرحلة، فاز غانرز ليبانون على 
بلدية الغبيري 4-5.

سجل للفائز علي الحاج وحسين رميتي )2( وحسين 
عطايا ومحمد مشلب، وللخاسر عبدالله حسن )2( ومحمد 

حمودي وعالم شعيب.
قاد المباراة الحكمان فــادي لطوف وايلي متني، 

(، وراقبها محمود جابر.
ً
وميساك هارمنداريان )ميقاتيا

على صعيد آخر، تأجلت المباراة بين الجيش وطرابلس 
التي كانت مقررة امس في ختام المرحلة الثالثة عشرة، 

بسبب االوضاع األمنية الراهنة.
هنا ترتيب الصدارة:

1- بنك بيروت 33 نقطة من 11 مباراة
2- الميادين 33 من 12

3- الجيش 27 من 11
4- طرابلس 21 من 11

5- جامعة القديس يوسف 18 من 12.
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