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موعد للميادين مع جامعة القديس
يوسف والجيش مع بنك بيروت
إلتحق بنك بيروت ،حامل اللقب،
ووصيفه الميادين بالدور نصف
النهائي ،وضَ ربا موعداً مع الجيش
وجامعة القديس يوسف في سلسلة
«طاحنة» من ثالث مباريات يحسمها
الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز
في مباراتين ،فيبلغ نهائي بطولة
لبنان لكرة الصاالت.
ّ
المربع الذهبي
وبذلك اكتملت صورة
ً
تماما كما كانت عليها مع اختتام
َ
ّ
المنتظم ،والذي تصدره
الدوري
ِ
الميادين وجاء خلفه الجيش ثم بنك
بيروت فجامعة القديس يوسف.
وعلى رغم النتائج المتوقعة
ونجاح رباعي لاّ الصدارة بحسم المهمة
بانتصارين ،إ ً ّأن دور الثمانية أعطى
ً
مؤشرا واضحا الى مواجهات قوية
ً
ّ
جدا في الدور المقبل ألن الفرق
المباريات إلعادة
األربعة استفادت من َ ّ
صفوفها بعد توقف الدوري
توضيب
ً
لشهرين ،إفساحا في المجال أمام
تحضيرات المنتخب الوطني.
وكان جامعة «القديس يوسف»
ّ
المربع الذهبي
ّأول المتأهلين الى

بعد أن حسم «دربي الجامعات» مع
«األميركية للعلوم والتكنولوجيا»
بانتصارين ُم َ
ريحين ( )5-10و()3-10
ً
َ
مستفيدا من تعزيز صفوفه بالعبين
كولومبيين.
ّأما الجيش فقد عانى في مباراته
األولى أمام طرابلس ،ففاز بعد وقت
إضافي ( ،)3-6ثم َع َبر المباراة الثانية
من دون عناء على حساب مضيفه (-4
 )0في جامعة المنار.

جامعة «القديس
يوسف» أ ّول المتأهلين
الى المربّع الذهبي
ثالث المتأهلين كان «بنك بيروت»
المتجدد مع العبين إيرانيين هما:
وإبراهيم حاجاتي ،وقد
مهدي جافيد
ً
ّ
قدم الفريق أداء جيدا في المواجهة
األولى وفاز ( )1-4على شباب األشرفية،
ّأما في المباراة ّالثانية فقد فاز بصعوبة
ّ
ّ
التأهل،
األهم ،وهو
(ً )1-2لكنه َحقق
خصوصا ّأن مدربه الصربي ديان
َ
خاض المباراة َ
وعينه
ديودوفيتش

َسبق للميادين أن تص ّدر الدوري المنتظم (أرشيف)

األولى ( ،)2-12وبذلك َحسم السلسلة
على مواجهة الدور قبل النهائي.
وفي ختام دور الثمانيةَ ،
فريق
أنجز
نظيفين.
بانتصارين
ً
ّ
ّ
المربع الذهبي غدا بلقاء
التأهل الى الدور
ينطلق
قناة الميادين مهمة
نصف النهائي بحذر شديد ،بعد الجيش مع بنك بيروت على ملعب
أن َج ّدد فوزه على الشويفات وهذه اميل لحود ( .)20,30واألربعاء الميادين
المرة ( ،)1-7وكان قد فاز في المباراة مع جامعة القديس يوسف ملعب

السد ( .)15,00وتقام المرحلة الثانية
يوم االربعاء  23الشهر الحالي ،فيلعب
بنك بيروت مع الجيش على ملعب
اميل لحود ( )15،00وجامعة القديس
يوسف مع الميادين ( )20،30على
ملعب االول.

