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فوز النبي �شيت على ال�سالم زغرتا بهدف مباغت

الكال�سيكو الإ�سباني بين ريال مدريد وبر�شلونة

اليوم  3مباريات وغد ًا مباراتان
في المرحلة  16لبطولة لبنان

�أرقام و�أ�سماء وثرثرة حول مباراة مثيرة
ابراهيم وزنه
اللقاء الكروي ما بين النادي الملكي ري��ال مدريد وغريمه
التقليدي الكتالوني برشلونة ضمن منافسات الدوري االسباني
أصبح مع الوقت عنوانا ً صريحا ً ل�لاث��ارة حتى باتت كلمة
«كالسيكو» تدّل عليه ،والعالم بأسره يتفاعل مع ذلك الحدث
توجه العديد
الكروي بشكل ملحوظ ومتزايد ،ووصل األمر إلى ّ
من ّ
عشاق ومشجعي المستديرة لمواكبته في الملعب .وهنا
ال ب ّد من االش��ارة الى عمليات تنظيم رحالت سفر جماعية من
لبنان لحضور الحدث الكروي األبرز عالمياً .وقد اكتسب هذا
اللقاء شعبيته مما تض ّمنته تشكيلتا الفريقين الكبيرين من
نجوم كرويين ال نبالغ إن ص ّنفناهم بأ ّنهم األبرز واألغلى عالمياً.
اسماء ووجوه بارزة ومحفوظة عن ظهر قلب في جميع القارات،
علما ً بأن الالعبَين ليونيل ميسي (أرجنتيني مع برشلونة)
وكريستيانو رونالدو (برتغالي مع ريال مدريد) قد أصبحا في
الواجهة وال مجال لزحزحتهما عن كرسي النجومية لسنتين
مقبلتين على أقل تقدير .والمفارقة أن النجمين ال تربطهما أي
صداقة وال يوجد بينهما زيارات متبادلة ،فهما يلتقيان بمواجهة
بعضهما البعض على أرض الملعب وتسود بينهما مشاعر
ّ
المبطنة بشكل دائم ،خصوصا ً خالل
الغيرة وتبادل االنتقادات
االحتفاالت الخاصة بجوائز كرة القدم االوروبية.
اليوم السبت  2نيسان ،سينطلق الكالسيكو عند التاسعة
والنصف مساء بتوقيت بيروت على ملعب كامب ن��و ،وذلك
ضمن الجولة الـ 31من الدوري االسباني ،برشلونة المضيف
متصدّرا ً الترتيب بـ  76نقطة وضيفه الملكي ثالثا ً بـ  66نقطة.
األ ّول يتطلّع الى الفوز لالمساك بالصدارة بشكل نهائي وللقضاء
على أح�لام وطموحات خصمه اللدود مستغالً عاملي األرض
والجمهور وقوته الهجومية الضاربة المتم ّثلة بالـ (أم أس أن)
ميسي ونيمار وسواريز وفي رصيدهم  69هدفا ً خالل الموسم
الجاري ،فيما معنويات العبي ريال مدريد مرتفعة أكثر نتيجة
جرعات الثقة التي ناولهم اياها مؤخرا ً مدربهم زين الدين زيدان
في تجربته األولى مع الكالسيكو بحضور الالعب السابق راوول
غونزاليس ،في حين ص ّرح حارسهم الكوستاريكي نافال« :ال
معنى لكلمة استسالم في أروقة نادي ريال مدريد» .كما أظهرت
استطالعات الرأي أن  73بالمئة من جماهير الريال قد حسموا
أن الفوز سيكون لمصلحتهم ،فيما رأت الصحافة االسبانية أن
الكالسيكو ال يرتبط وال يعترف بأي معطيات سابقة إن لجهة
فارق النقاط أو مركزي الفريقين في الترتيب ،وربما رغبة رد
االعتبار من خسارة الذهاب ( 0ـ  )4وحدها ماثلة في عقول وقلوب

«الملكيين» ،وال ّ
شك بأن فارق النقاط العشر بينهما سيدفع ال بل
سيشجع رجال الريال على تقديم أفضل العروض خصوصا ً من
ّ
جانب مثلثهم المرعب والهدّاف (بي بي سي) بايل ـ بن زيما
وكريستيانو وفي رصيدهم  ،63هدفا ً علما ً بأن األخير يحتفظ
بلقب الهدّاف بـ  28هدفاً ،فالنقد الذي تل ّقاه فريق ريال مدريد في
الفترة التي تلت الخسارة الموجعة في ملعبه (برنابيو) سيكون
كفيال برص الصفوف والسعي الى استرجاع الثقة والزخم في
ميادين الليغا االسبانية والمسابقات االوروبية .وعلى الجبهة
البرشلونية سيسعى القائد ميسي ( 28عاماً) إلى تسجيل هدفه
الرقم  500في الدوري االسباني الذي التحق به منذ  12سنة.
ومن باب الوفاء للعالمة الفارقة في فريق برشلونة الراحل
يوهان كرويف الذي فارق الحياة منذ أيام عدّة ،ستزيّن قمصان
الفرييق عبارة (شكرا ً يوهان) .وحول اسرار التشكيلتين ،فمن
المتوقع أن يغيب جوردي البا وبيكيه من جانب برشلونة بداعي
االصابة مع اش��راك جيرمي ماتيو كبديل أللبا باالضافة الى
مشاركة زميله التركي اردا توران ألول م ّرة في الكالسيكو.
ختاماً ،ال ب ّد من االشارة إلى ان أ ّول لقاء جمع بين الفريقين في
كأس ملك اسبانيا كان في العام  1902وانتهى برشلونيا ً ( 3ـ
 )1وفي أ ّول لقاء بينهما في الدوري االسباني في العام 1916

انتهى برشلونيا ً وبالنتيجة نفسها.
يرجحون الك ّفة
التو ّقعات تسقط عند التقاء الكبيرين ،فالنقاد ّ
من منطلقات عاطفية ،أما على أرض الملعب فسيكون اللقاء
عاصفا ً والفوز بمتناول الفريقين ،ال تنسوا موعدكم مع الكالسيكو
متعة الكرة على األرض.

سجل اللقاءات
ّ

وصل عدد لقاءات الفريقين التي استهلت في العام 1902
ولغاية اليوم  263منها  171في الدوري والبقية في مسابقات
ع �دّة ،ككأس السوبر وك��أس الملك والبطوالت االوروب��ي��ة ،فاز
البرشا في  109مباريات والريال في  96فيما ساد التعادل
في  58مباراة ،أ ّما نتائج مباريات ال��دوري فقد فاز البرشا في
 68والريال في  71وح ّل التعادل  32م ّرة ،بلغ مجموع أهداف
وسجل الريال  431هدفاً ،أعلى
البرشا في الكالسيكو 458
ّ
نتيجة فاز بها البرشا على غريمه التقليدي ( 7ـ  )2فيما نجح
الريال بتجاوزه ( 8ـ  ،)2وفي اطاللة على أبرز هدافي الكالسيكو،
فيتصدّر «البرغوت» ليونيل ميسي بـ  21هدفا ً يليه دي ستيفانو
بـ  18وراوول غونزاليس وكريستيانو رونادو بـ  15وجميعهم
من ريال مدريد.

مباريات اليوم

تقام اليوم ثالث مباريات وفق الجدول اآلتي:
ـ االنصار  Xاالجتماعي (الملعب البلدي ـ بيروت)
االنصار في المركز الرابع بثالثين نقطة واالجتماعي

مباراتا األحد

تقام غدا ً المباراتان المتبقيتان من المرحلة  16وفق
اآلتي:
ـ النجمة Xالشباب الغازية (ملعب طرابلس)
النجمة في المركز الثالث برصيد  32نقطة والغازية
بقيادة ف��ؤاد ليال في المركز الحادي عشر مع  6نقاط،
وحظوظ النجمة أكبر لكسب النقاط كاملة.
ـ طرابلس  Xالعهد (برج حمود)
مباراة صعبة على الفريقين ،ومفتوحة على جميع
االحتماالت مع ترجيح ك ّفة العهد للفوز بصعوبة والتعادل
وارد جداً ،العهد وصيفا ً برصيد  33نقطة وطرابلس ثامنا ً
برصيد  17نقطة.

�شيت بد ً
ال من اَّ
حلل لأ�سبوعين
تع ّرض حارس مرمى فريق شباب الساحل علي حالل الى إصابة قوية في ركبته وذلك خالل مشاركته في تمارين
فريقه األخيرة ،ومن المتوقع أن يغيب عن المباريات السبوعين على أن يح ّل مكانه الحارس عباس شيت خالل المرحلتين
 16و 17من الدوري المحلي.

دورة تن�س المون ال�سال للنا�شئين وال�صغار

بعد  18عاما ً أمضاها مناصفة في
المالعب المحلية والخارجية ،قرر النجم
اللبناني رضا عنتر اعتزال اللعب بعد
مشاركته األخيرة مع المنتخب الوطني
في مباراته امام نظيره الميانماري في
صيدا والتف ّرغ إلدارة االكاديمية التي
أسسها مؤخرا ً في المدينة التي أحبّها
صور.
وكان رضا قد انطلق العبا ً مع فريق
التضامن ص��ور ال��ى ج��ان��ب شقيقه

الدولية بالقول« :ما زالت عجالت القمع تدور في البحرين».
واعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم في بيان لها أن السلطات
تستخدم الحدث الرياضي :سباق الجائزة الكبرى الفورموال 1 -
ٍّ
ومتبن اإلصالح ،ولكن هذا أبعد ما
لعرض الصورة في بلد مفتوح
يكون عن الواقع.
وقالت العفو الدولية ان الشيخ علي سلمان حكم عليه بالسجن
لمدة أربع سنوات ،وفاضل عباس مهدي بالسجن لمدة خمس
سنوات ،وحكم على إبراهيم شريف سنة واحدة ،وزينب الخواجة
حكم عليها بالسجن لمدة ثالث سنوات وشهر واحد ،وهذه ليست
سوى أمثلة قليلة ضمن قائمة طويلة عن كيفية تعامل السلطات
مع المنتقدين السلميين كما هو الحال مع شخصيات قيادية
سياسية تقبع في السجن منذ عام .2011
واكدت المنظمة أن عجالت القمع تدور في البحرين رغم وعود
اإلص�لاح التي ُقدمت م��رة أخ��رى ،بعد المرة السابقة في عام
 2011في مواجهة الغضب الشعبي وانتقادات دولية بعد سحق
السلطات الحتجاجات شعبية.
ودعت المنظم ُة السلطاتِ البحريني َة إلى اإلفراج فورا ودون قيد
أو شرط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لمجرد تعبيرهم
السلمي عن آرائهم وإنهاء المضايقات التي يتعرض لها النشطاء
السياسيون والناشطون في مجال حقوق اإلنسان.

في المركز التاسع برصيد  13نقطة ،وتبدو أرجحية الفوز
للمضيف.
ـ الحكمة  Xشباب الساحل (ملعب برج حمود)
الحكمة في المركز األخير ( 4نقاط) والساحل في المركز
الخامس ( 28نقطة) وتبدو أرجحية الفوز للساحليين.
ـ الصفاء  Xالراسينغ (ملعب صيدا البلدي)
الصفاء متصدّرا ً الترتيب برصيد  37نقطة والراسينغ
سابعا ً بـ  17نقطة ،وتبدو حظوظ الفريقين متقاربة
لتحقيق الفوز وقد يحسم التعادل الموقف بينهما.

 ،6/10-7/5-5/7شاكر مارديني على جيو حكيم
 ،1/6-3/6غاييل بو عبدو على غادة باتور ،3/6-1/6
الين شليطا على ليتيسيا رزق .8/10-3/6-6/2
يشرف على تحكيم المباريات يوميا الحكم الدولي
طانيوس كنعان والحكم االتحادي بيتر معوض والحكام
المتدرجين جو ديب وماريو بريدي بحضور واش��راف
مدرب النادي والبطل السابق للعبة التنس أدوار نعمة.
في ما يلي برنامج مباريات نصف النهائي لليوم السبت
 2نيسان ،على ان تختتم الدورة يوم االثنين  4نيسان:

مواعيد المباريات

الساعة  10 :11.00سنوات وما دون  -كارل صايغ/
جورجيو بيدان
الساعة  18 :11.00سنة وما دون  -جميل علي حسن/
روي تابت
الساعة  12 :12.00سنة وما دون  -ماريا بريدي/
يارا ماضي
الساعة  12 :12.00سنة وما دون  -كريستوفر صايغ/
مصطفى ناطور
الساعة  12 13.30سنة وما دون  -أدوار لحود /كارل
صايغ او تيمور عواد
الساعة  18 :13.30سنة وما دون  -شاكر مارديني /
ايلي شهاب
الساعة  14 :14.30سنة وما دون  -تيمور عواد  /مارك
فارس

�أكاديمية ر�ضا عنتر لكرة القدم

فاز نادي برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد
في قمة مباريات الجولة الـ 13من دوري كرة السلة
اإلسبانية (ليجا انديسا) بنتيجة ( 91ـ  )84وذلك في
معقل الفريق الملكي ،باركلي كارد سنتر ،بالعاصمة
اإلسبانية مدريد.
وشهدت المباراة تواجد العديد من العبي ريال
مدريد لكرة القدم بما في ذلك المدافع سيرجيو راموس
والعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش ومواطنه
ماتيو كوفاسيتش.
وكان الفريق الكتالوني األفضل في اللقاء المثير،
ليحقق فوزا ً طال انتظاره في معقل مدريد ،حيث لم يفز
عليه منذ ستة أعوام ،وأمام منافس سيطر على الدوري
والكأس الموسم الماضي وفاز عليه في ست من آخر
سبع مواجهات سابقة.
وقبل انطالق المباراة تسلم م��درب الريال ،بابلو
السو ،جائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي.
وتألق في أول لقاء للكالسيكو العبو البرسا :التشيكي
توماس ساتورناسكي وخوان كارلوس نافارو اللذان
سجال  28نقطة للفريق الكتالوني.
وبهذه النتيجة يرتقي البرسا الى وصافة جدول
البطولة خلف فالنسيا ومتقدما ً على ري��ال مدريد
الثالث.

خرجت في مختلف مناطق البحرين تظاهرات احتجاجا على
إقامة سباق «الفورموال ـ  ، »1في الوقت ال��ذي ّ
نظم ناشطون
بحرينيون اعتصاما أمام مقر شركة «الفورموال  »1 -في العاصمة
البريطانيّة لندن.
ورف��ع المعتصمون ش��ع��ارات مناهضة لسياسة الحماية
البريطانية للنظام الخليفي ،وأكدوا أنّ السباقات تس َتغ ّل للتغطية
ّ
بحق السكان
على االنتهاكات الممنهجة التي يمارسها الخليفيون
األصليين.
وظهرت في االعتصام صور والفتات تعكس الجانب الدموي
لهذه السباقات ،كما رفعت صور للمعتقلة ريحانة الموسوي،
التي اعتقلت من حلبة السباقات في البحرين.
واتهم المعتصمون رئيس الفورموال «بيرني إيكلستون»
ب��ال��ت��و ّرط ف��ي القمع واالن��ت��ه��اك��ات التي تتزامن م��ع انطالق
السباقات.
وفي البحرين وخالل تظاهرة في الدراز  -غرب المنامة  -اعتبر
البحرينيون اقامة سباقات الفورموال واحد في بالدهم سباقا على
وقع االضطهاد.
ورف��ع المحتجون ص��ورا ومجسمات ض��د اق��ام��ة سباقات
الفورموال  1 -في البالد على وقع االنتهاكات المستمرة وازدياد
عدد المعتقلين في السجون البحرينية ،فيما وصفته العفو

في مباراة دون المستوى المطلوب أقيمت عصر أمس
الجمعة على ملعب نادي النبي شيت في افتتاح مباريات
المرحلة  16من الدوري اللبناني المنطلق من جديد بعد
اج��ازة قسرية فرضتها مشاركة المنتخب الوطني في
التصفيات اآلسيوية المزدوجة ،تجاوز فريق النبي شيت
بصعوبة ضيفه السالم زغرتا وذل��ك عبر هدف مباغت
سجله مهاجمه قاسم م ّناع في الدقيقة  75إثر استغالله
ّ
لهفوة دفاعية ارتكبها مدافعو السالم حيث س��دد كرة
زاحفة استقرت داخل المرمى كانت قد وصلته من زميله
محمد الموسوي ،فجاءت النقاط على طبق السالمة للفريق
البقاعي الذي يتوسط حاليا ً جدول الترتيب سادسا ً بـ 26
نقطة تاركا ً ضيفه في مهب المعاناة مع شبح الهبوط
ومغادرة األض��واء عاشرا ً بسبع نقاط ،مع االش��ارة الى
إن ك ّفة الضيوف كانت األرجح لجهة السيطرة الميدانية،
وشهدت المباراة جملة من الفرص الضائعة للطرفين،
وأبرزها ل��راوول اندريس ليموس في الدقيقة  15عندما
سدد بالعارضة .قاد اللقاء الحكم الدولي محمد درويش.

تتابعت ولليوم الخامس على التوالي دورة نادي مون
ال سال السنوية في لعبة التنس التي تقام بإشراف االتحاد
اللبناني للعبة وبرعاية  Dunlopلفئات الصيصان 10
سنوات وما دون ذكورا وإناثا ،الصغار والصغيرات ذكورا
وإناثا  12سنة وما دون ،والفتيان والفتيات  14سنة وما
دون ،والناشئين والناشئات  18سنة وما دون ،وذلك على
مالعبه في عين سعادة من  28آذار ولغاية  4نيسان،
بمشاركة  79العبا والعبة ُقسموا على الفئات الثماني .وقد
اعتمدت في الدورة كرات .Dunlop
وقد سجلت في اليومين الرابع والخامس النتائج التالية:
فئة  10س��ن��وات وم��ا دون :ك���ارل ص��اي��غ على م��ارك
اسطفان  ،4/5-3/5ول��ي��ام سماحة على ميغيل بو
عبدو  ،5/10-4/1-2/4يارا ماضي على ليال باشور
 ،3/7-5/7ليال باشور على كاريل طيار ،5/7-4/7
ي���ارا م��اض��ي على ك��اري��ا ط��ي��ار  ،2/7-0/7م��اري��ان
بربريان على جوليا حاج  ،6/8-3/7جوليا حاج على
كارمن ع��ازار  ،5/7-4/7ماريان بربريان على كارمن
ع��ازار  ،2/7-0/7يارا ماضي على جوليا حاج -0/4
" ،1/4ماريان بربريان على ليال باشور .2/4-4/5
فئة  12سنة وم��ا دون  :مصطفى ناطور على فريدي
اسطفان  ،4/6-3/6عواد تيمور على ميغيل بو عبدو
 ،1/6-2/6جوان ماضي على كايتي خوري ،0/6-0/6
"
ف��ئ��ة  14س��ن��ة وم���ا دون :ليتيسيا رزق ع��ل��ى م��اري��ا
بريدي  ،6/7-4/6انا ماريا حايك على ياسمين زكا
بالتغيب ،ع��واد تيمور على ك��ارل يوسف ،0/6-1/6
فئة  18سنة وما دون :ايلي شهاب على سيريل جهشان

فوز بر�شلونة على ريال مدريد بكرة ال�سلة
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األكبر فيصل في العام  ،1998وكالهما
ارتدى قميص المنتخب الوطني ودافع
عن ألوانه باخالص ما بعده اخالص،
وخالل اتصال هاتفي أجريناه مع النجم
المتف ّرغ حاليا ً لرد الجميل إلى كل الذين
وقفوا الى جانبه وآزروه وكانوا معه
في الس ّراء والض ّراء ،أفادنا بأنه يستعد
ألخذ دور ري��ادي ومحوري في ناديه
السابق التضامن ص��ور كما سيعمل
على صقل أداء الموهوبين في صور

وضواحيها من خالل اكاديميته التي
ستبصر النور خ�لال مؤتمر صحافي
سيقيمه في موقع (يا صور) في تمام
الساعة الثالثة والنصف م��ن عصر
يتوجه
ي��وم االرب��ع��اء المقبل على أن
ّ
م��ع ضيوفه ال��ى م�لاع��ب االكاديمية
الواقعة في منطقة الحوش القريبة من
صور فور انتهاء المؤتمر الصحافي،
وأ ّكد عنتر على أنه سيفتتح فرعا ً ثانيا ً
ألكاديميته في بيروت بعد سنة تقريباً.

الم�صري رم�ضان �صبحي
مطلوب �إلى �أوروبا
بات العب خط وسط
النادي األهلي القاهري،
ومنتخب مصر األول،
م��ح��ط أن���ظ���ار ال��ع��دي��د
م��ن األن��دي��ة العالمية،
وخ��ص��وص�ا ً بعد تألقه
في الفترة األخيرة.
وجاء في موقع «توتو
ميركاتو» ،المهتم بأخبار
انتقاالت الالعبين من
والى أوروبا ،أن هناك 4
أندية أوروبية ،تتنافس
ع���ل���ى ض����م رم���ض���ان
صبحي ال���ى صفوفها
أب�����رزه�����ا إن���درل���خ���ت
البلجيكي الذي يضم بين صفوفه محمود تريزيغيه.
وأضاف الموقع« :كل من أندية نوتنغهام فورست اإلنجليزي
ونيس الفرنسي وشتوتغارت األلماني وإندرلخت البلجيكي،
تراقب الالعب صاحب هدف الفوز المصري على منتخب نيجيريا،
في تصفيات كأس أمم أفريقيا .2017
ورمضان هو صاحب تمريرة هدف التعادل لمصر أمام نيجيريا
في اللقاء األول الذي أُقيم في مدينة كادونا ،ثم سجل هدف الفوز
في مباراة العودة.

�سل�سلة نهائي كرة ال�صاالت
تنطلق اليوم بين الميادين وبنك بيروت
في صراع متجدد ،تنطلق عند الخامسة من عصر اليوم
سلسلة نهائي بطولة لبنان ألندية الدرجة األولى بكرة
الصاالت للموسم  2015ـ  ،2016حيث يلتقي متصدّر
ّ
محطة الميادين م��ع وصيفه وغريمه
الترتيب فريق
التقليدي فريق بنك بيروت على ملعب نادي السد ـ طريق
المطار ،على أن تقام المباراة الثانية بينهما على ملعب
أميل لحود في مار روكز مساء االربعاء المقبل ،والفريق
الذي سيسبق منافسه بالفوز في ثالث مباريات من أصل
خمس سيت ّوج بطالً للمسابقة التي انطلقت في لبنان منذ
تسع سنوات.
ويع ّول البنك على العبيه الدوليين علي طنيش وأحمد
خير الدين ومصطفى سرحان وعلي الحمصي وحارسه

المخضرم حسين همداني الى النجمَين االيرانيين ابراهيم
حجتي ومهدي جافيد بقيادة مد ّربهما الخبير في أجواء
اللعبة الصربي ديان ديودوفيتش .ومن جانب الميادين،
فالمعنويات مرتفعة في ضوء تصدّرهم الترتيب والفوز
على غريمهم مرتين ذهابا ً وايابا ً خالل الدوري المنتظم
تحت قيادة المدرب المونتينيغري غاسكو فويوفيتش،
ومستندين الى الرباعي الدولي المنسجم وصاحب الخبرة
الطويلة المؤ ّلف من قاسم قوصان وكريم ابو زيد وحسن
زيتون وكامل الياس وخلفهم حامي العرين طارق طبوش
الى الدعم االجنبي من خالل الصربي بوبا والكولومبي
فالكو .مباريات من العيار الثقيل ،وقد يكون التوفيق
حليف ح ّكام اللقاء المحليين.

