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خطوة أولى لبنك بيروت والميادين نحو النهائي
ٌّ
خـطــا ك ــل مــن بـنــك ب ـيــروت واملـيــاديــن
خطوة أولى نحو بلوغ نهائي دوري
كــرة الـقــدم للصاالت للموسم الثاني
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ب ـع ــد ت ـق ـ ّـدم ـه ـم ــا 0-1
عـلــى منافسيهما الـجـيــش اللبناني
وجـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـقـ ــديـ ــس ي ـ ــوس ـ ــف ع ـلــى
التوالي ،في الجولة االولى من الدور
نصف النهائي.
ع ـل ــى م ـل ـع ــب م ـج ـم ــع ال ــرئـ ـي ــس ام ـيــل
لـحــود الــريــاضــي ،تغلب بنك بيروت
حامل اللقب على الجيش  1-2بركالت
ال ـت ــرج ـي ــح ،إث ـ ــر ت ـع ــادل ـه ـم ــا  5-5فــي
الوقتني األصلي واالضافي.
وتـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـج ـي ــش ب ـه ــدف ــن ســري ـعــن
للنجم ال ــدول ــي مـحـمــد قـبـيـســي ،لكن
بـطــل امل ــوس ــم امل ــاض ــي أدرك الـتـعــادل
قبل انتصاف الشوط األول بواسطة
ن ـج ـم ــه ال ـ ــدول ـ ــي أحـ ـم ــد خ ـي ــر ال ــدي ــن
واالي ــران ــي ابــراه ـيــم حــاجــاتــي .وعــاد
الـ ـجـ ـي ــش لـ ـيـ ـتـ ـق ـ ّـدم مـ ـ ـج ـ ــددًا ب ـهــدفــن
ملحمد الحاج ومحمد عثمان .وتكرر
السيناريو مجددًا ،إذ إن بنك بيروت
ضغط بشكل مخيف وأدرك التعادل
مـجــددًا بنكهة إيــرانـيــة ،بعدما سجل
حــاجــاتــي هــدفــا شخصيًا ثــانـيــا قبل
أن يوقع مواطنه مهدي جافيد على
الـ ـه ــدف الـ ــرابـ ــع م ـس ـت ـف ـي ـدًا م ــن خـطــأ
دفاعي.
وفــي الـشــوط الثاني انـتــزع مصطفى

ّ
التقدم لفريقه ألول مــرة في
سرحان
امل ـب ــاراة قـبــل  5دقــائــق عـلــى النهاية،
ل ـك ــن ق ـب ــل دق ـي ـق ـت ــن ع ـل ــى ال ـص ـف ــارة
االخ ـي ــرة ظـهــر قبيسي م ـجــددًا ليهز
ش ـ ـبـ ــاك ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس حـ ـس ــن ه ـم ــدان ــي
ويذهب باملباراة الى وقت اضافي.
وفــي ركــات الترجيح ،سجل جافيد
لبنك بيروت ،وعادل الحاج للجيش،
ق ـب ــل أن ي ـت ـص ــدى زخـ ـي ــا ل ـت ـســديــدة
حاجاتي .وهنا ّ
بدل املــدرب الصربي
دي ــان ديــودوفـيـتــش حــارســه فــأشــرك
ال ـب ــدي ــل م ـحـمــد زري ـ ــق ال ـ ــذي تـصــدى
لــركـلـتــي حـســن نـجــم وأح ـمــد عـبــاس،
ليسجل علي طنيش الركلة الحاسمة.

وع ـل ــى م ـل ـعــب الـ ـس ــد ،ح ـقــق امل ـيــاديــن
املطلوب ،فائزًا على جامعة القديس
ي ــوس ــف ب ـن ـت ـي ـجــة س ــاح ـق ــة  ،0-8فــي

تبديل مفاجئ لمدرب
بنك بيروت منح فريقه
الفوز بركالت الترجيح
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مـ ـب ــارا ٍة شـكـلــت مــواج ـهــة كــولــومـبـيــة
ب ــن الع ــب امل ـيــاديــن أنـجـيـلــوت ك ــارو
وزمـيـلـيــه فــي املـنـتـخــب يــولـيــان ديــاز
وستيفنس.
وتـنــاوب على تسجيل أهــداف الفائز
الـصــربــي س ـلــوبــودان رايتشيفيتش
( ،)3وانـجـيـلــوت ( )2وحـســن زيـتــون
( )2وكريم ابو زيد.
وتقام الجولة الثانية األربعاء املقبل،
ف ـي ـل ـع ــب عـ ـن ــد الـ ـث ــالـ ـث ــة بـ ـع ــد ال ـظ ـهــر
بنك بـيــروت مــع الجيش على ملعب
الرئيس لحود ،ويحل امليادين ضيفًا
ع ـل ــى ج ــام ـع ــة ال ـق ــدي ــس ي ــوس ــف فــي
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