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خليل ن�صور :يحاربونني لأنني
�أحفظ الحقوق و�أحترم القوانين!

ك�أ�س لبنان بكرة ال�صاالت

مجدد ًا  ...بطل الدوري وو�صيفه وجه ًا لوجه

شهد ال��دور رب��ع النهائي من مسابقة ك��أس لبنان في كرة
الصاالت مفاجأتين كبيرتين تمثلتا بخروج فريق جامعة القديس
يوسف على يد األم��ن العام بخسارته أمامه ( ،)3-2والفوز
الكاسح ( )0-7للعمل بكفيا على الحلوسية بطل الدرجة الثانية
والصاعد حديثا ً الى مصاف أندية الدرجة األول��ى .والمفارقة
تمثلت بتأهل فريقين من الدرجة الثانية الى الدور نصف النهائي
الى جانب بطل ال��دوري الميادين الفائز على شباب األشرفية
( )3-5ووصيفه بنك بيروت بطل الموسم الماضي الذي تغلب
على الجيش ( )4-5وتجمع التوقعات على أن الغريمين اللدودين
في كرة الصاالت مرشحان بقوة لبلوغ النهائي.
لكن المباراة األهم في هذا الدور جمعت بنك بيروت حامل كأس
لبنان الموسم المنصرم مع وصيفه الجيش اللبناني في مباراة
توقع كثيرون أن تكون طاحنة ،خصوصا ً أن البنك خاضها من
دون أي عنصر أجنبي بعد مغادرة العبيه االيرانيين مهدي جافيد
وابراهيم حاجاتي .لكن الجيش لم يكن في أفضل حاالته في اللقاء
ألنه لعب بغياب مدربه ربيع ابو شعيا الموجود خارج البالد .كما
أنه افتقد مع انتصاف الشوط األول لنجمه الدولي محمد قبيسي
المصاب اساسا ً في كتفه فلم يتمكن من تكملة اللقاء.
ومع كل ذلك ،فقد جاءت المباراة ممتعة وشبيهة بمواجهات
الطرفين هذا الموسم بحيث تقلبت النتيجة بين الطرفين وبقيت
اإلثارة حتى الثواني القاتلة منها الى أن انتهى األمر بفوز بنك
بيروت بعدما تناوب الطرفان على إهدار كم من الفرص ال سيما
ركلتي جزاء من مسافة  9أمتار للبنك لم يستفد منهما أحمد خير
الدين وعلي طنيش «سيسي».
وكمعظم مباريات الطرفين تقدم الجيش بهدف سريع جاء بعد
دقيقتين بواسطة محمد الحاج ،وكاد الجيش أن يضيف الهدف
الثاني أكثر من مرة وسط انجرار العبي البنك الى الهجوم بحثا ً
عن التعديل .وبقيت المجريات على هذا الحال الى أن كسر قائد
بنك بيروت حسن حمود سوء الحظ بتسجيل هدفين متتاليين
وتاله زميله أحمد خير الدين بثالث وجاء كل ذلك في الدقائق
األربع األخيرة .لكن االثارة ابت أن تنتهي قبل األعشار األخيرة ألن
الجيش حصل على ركنية قبل نصف ثانية على النهاية وقد كانت
كافية ليقلص محمد الحاج النتيجة وسط ذهول الجميع فدخل
الالعبون غرف المالبس والنتيجة تشير الى تقدم البنك .2-3
ومع انتصاف الشوط الثاني ظن الجميع أن المباراة حسمت
عندما سجل جان كوتاني هدفا ً رابعا ً خصوصا ً أن حسن حمود
سجل هدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه قبل  7دقائق على
النهاية .لكن هؤالء نسوا أن «الجيوش» ال تستسلم عادة وهو ما
جسده محمد عثمان بتسجيل هدفين في دقيقة واحدة وقبل 3
دقائق على النهاية .وكان عثمان والحاج ورفاقهما قريبين جدا ً

من ادراك التعادل لكنهم أخفقوا.
وسيلتقي بنك بيروت في نصف النهائي عند الثامنة من مساء
غد السبت  30نيسان مع األمن العام صاحب المفاجأة األضخم
عندما اط��اح جامعة القديس يوسف خ��ارج المسابقة بفوزه
عليه ( )2-3بعد وقت اضافي .وطغت الروحية العسكرية التي
ال تستسلم على أداء عناصر المدرب حمزة ناصر الذين تقدموا
بعد  10دقائق عن طريق العب «يو اس جي» ماريو متى خطأ
في مرماه .لكن العبي الجامعة نظموا صفوفهم وانتزعوا المبادرة
سريعا ً بهدفين لريان حوراني وأندريه نادر.
وفي الشوط الثاني أدرك أحمد حويال التعادل بعد اربع دقائق،
وعلى هذا الحال انتهى الوقت األصلي .وبعد تمديد الوقت خطف
حويال هدف الفوز.
أما الميادين الباحث عن الفوز بالثنائية ،فقد تأهل الى نصف

مباريات المرحلة  20من الدوري المحلي
تفتتح ال��ي��وم الجمعة مباريات
المرحلة  20من بطولة لبنان في كرة
القدم ،بلقاء يجمع االنصار مع النبي
شيت ،على أن تستكمل المرحلة غدا ً
السبت بمباراتين ،حيث سيلعب
االجتماعي مع الراسينغ والنجمة
مع الصفاء ،ثم تختتم بعد غد االحد
بثالث مواجهات ،االولى ستجمع بين
العهد وشباب الساحل والثانية بين
طرابلس والسالم زغرتا واالخيرة
بين الحكمة والشباب الغازية ،على
ان تقام جميع المباريات عند الساعة
.15:30

االنصار – النبي شيت

على ملعب بيروت البلدي يلعب
االنصار الرابع بـ  38نقطة مع النبي
شيت السادس ( 26نقطة) .األخضر

فاز ذهابا ً .1-2

االجتماعي – الراسينغ

ع��ل��ى م��ل��ع��ب رش��ي��د ك��رام��ي في
طرابلس ،يلتقي االجتماعي السابع
( 22نقطة) مع الراسينغ التاسع
( 19ن��ق��ط��ة) .ص��اح��ب األرض فاز
ذهابا ً .2-3

النجمة – الصفاء

على ملعب برج حمود ،المباراة
المسمار ،سيلعب الصفاء المتصدر
( 46نقطة) مع النجمة الثالث (41
نقطة) .الصفاء فاز ذهابا ً .1-2

العهد – الساحل

على ملعب بلدية صيدا يلتقي

العهد الثاني ( 45نقطة) مع شباب
ال��س��اح��ل ال��خ��ام��س ( 32نقطة).
الضيف فاز ذهابا ً .1-2

طرابلس – السالم

يتطلع السالم زغرتا العاشر (10
نقاط) الى االنتصار للبقاء في الدرجة
االول��ى حين يحل في ملعب رشيد
ك��رام��ي ضيفا ً على ج��اره طرابلس
الثامن ( 21نقطة) .الفريقان تعادال
سلبا ً في الذهاب.

الحكمة  -الغازية

ع��ل��ى ملعب ب��ل��دي��ة ب���رج حمود
يلتقي الحكمة االخير ( 7نقاط) مع
الغازية الـ 8( 11نقاط) .الفريقان
تعادال سلبا ً ذه��اب �اً .م��ب��اراة مثيرة
جداً.

النهائي بعد فوزه على شباب األشرفية ( )٣-٥وقد سجل أهداف
الفائز حسن زيتون  ٣وكريم ابو زيد ومحمد عجمي وللخاسر
سليمان عقيل والفلسطيني محمد حمودي وكريستيان عيد.
وسيلعب الميادين في نصف النهائي غدا السبت عند السادسة
بعد الظهر مع العمل بكفيا احد أندية الدرجة الثانية الفائز ()٠-٧
على الحلوسية بطل الدرجة الثانية والذي سيلعب الموسم المقبل
في الدرجة األولى.
وسجل للفائز باتريك الحاج وانطوان محيسب وايلي فرنسيس
وجوزف السبعلي ومارك ابو جودة وشارل ابو موسى وستيف
كوكزيان.
تقام جميع مباريات مسابقة كأس لبنان على ملعب الرئيس
اميل لحود في مار روكز.

هوب�س �إلى نهائيات
الدرجة الرابعة بكرة القدم
تأهل فريق هوبس بكرة القدم الى التصفيات النهائية المؤهلة الى
الدرجة الثالثة والتي ستتنافس فيها عشرة فرق من كل لبنان ،وذلك
اثر حلوله وصيفا ً في مجموعة محافظة بيروت التي ضمت ثمانية
فرق ،بعد تعادله  2 – 2مع فريق السبيل في المباراة التي اجريت
بينهما على ملعب االنصار ـ طريق المطار .سجل لهوبس طارق ابو
عون وعباس دبوق.
وك��ان هوبس بقيادة المدير الفني رائ��ف ح��م��دان ق��د ف��از على
ف��ري��ق االرز  ،0 – 3وع��ل��ى اك��ادي��م��ي��ة  ،S.A.S. 3 – 0وعلى
الشعلة  ،0 – 2وتعادل مع دينامو بيروت  ،1 – 1ومع انترانيك
بيروت .1 – 1
وضمت تشكيلة هوبس كال من الحارس طارق حدرج ،والالعبين
حيدر اسماعيل ،رشيد شحرور ،حسام خليفة ،عاطف خطيب ،محمد
دقة ،علي فقيه ،علي بليطه ،طارق ابو عون ،عباس دبوق ومحمد
بزون.

وزارة التربية تحت�ضن التج ّمع الك�شفي الأ ّول في لبنان
أقامت وحدة األنشطة الرياضية والكشفية
في وزارة التربية والتعليم العالي ،التجمع
الكشفي األول في قصر األونيسكو ،بحضور
وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب،
وزي��ر التربية السابق ومدير عام مؤسسات
الرعاية االجتماعية خالد قباني ،مدير عام
ال���وزارة ف��ادي ي��رق ،ورئيس وح��دة األنشطة
الرياضية والكشفية مازن قبيسي ومدير عام
كشاف التربية الوطنية جورج ديب ،وممثل
وزارة الشباب والرياضة جوزيف سعدلله،
إلى مدراء التعليم ورؤساء المصالح والمناطق
التربوية.
النشيد الوطني افتتاحاً ،ث��م معزوفات
ّ
لكشافة التربية
وطنية للفرقة المركزية
مواكبة بتشكيالت وعروض رياضية ،ثم ألقى
قائد ع��ام كشاف التربية ج��ورج دي��ب كلمة
ش��دّد فيها على ع��دم انتماء كشاف التربية
الوطنية إلى حزب أو زعيم أو طائفة أو مذهب.
وفي كلمته ،تحدّث المدير العام فادي يرق عن

استراتيجية وحدة العمل والرؤية بين وحدة
األنشطة والوزارة لتطوير النشاطات الالص ّفية،
وأضاء على االنفتاح في عمل كشافة التربية
الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي،
كما أمل بانضمام كشافة التربية الوطنية إلى
اتحاد كشاف لبنان.
وش��دد وزي��ر التربية الياس بو صعب في
كلمته على أهمية األنشطة الالصفية والتعهد
بدعمها وتطويرها ،وعلى أهمية عمل أساتذة
المواد الالصفية لما لهم من تأثير على شخصية
التالمذة ،معتبرا ً أن الكشاف هو قدوة وأمثولة
يحتذى بها لبناء المجتمعات الراقية.
وف��ي الختام ق��دم مدير ع��ام ال���وزارة باسم
وح��دة األنشطة الرياضية والكشفية درع �ا ً
تذكارية إلى الوزير بو صعب ،وال��ذي بدوره
قدّم درع ال��وزارة لديب ،ثم قدّم رئيس وحدة
األنشطة الرياضية م��ازن قبيسي مجسما ً
للوزير بو صعب يمثل شخصه ،كهدية باسم
الوحدة.

واخ��ت��ت��م��ت ال��ب��ط��ول��ة بحفل
رس��م��ي مسائي ح��ض��ره حشد من
الشخصيات ومنهم المدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
م��م��ث�لا بالنقيب دي��م��ت��ري صقر،

وتحدث خالل الحفل غنام ،وألقى
أب��و شقرا كلمة لجنة الجبل ،أما
خليل فألقى كلمة لجنة ال��ت��راث
واالتحاد العربي.
وتضمن االحتفال عرضا لنادي

والرياضة ثم سارت حركة االعتراض في مسارها القانوني،
ومن منطلق حجتنا الدامغة استحصلنا على القرار الذي
منعكم من تنظيم البطولة مع الزامكم بدفع  200مليون
ليرة لبنانية كبند جزائي في ما لو تجاوزتموه»
ليختم نصور« :أرفض فكرة إرسال أي ق ّوة أمنية لوقفكم
عن تجاوزاتكم ألن ثقافتي الراسخة أن الرياضة هي
وسيلة للجمع ال للتفريق ،لذلك لن أسعى إلى إغالق صالة
رياضية ،وال أرغب بحصول أي ضرر ألي إنسان وخصوصا ً
من الجمهور أو الضيوف على الرغم من كسبنا للدعوى ،آمالً
أن تعمل الدولة على تطبيق القرار الصادر باسم الشعب
اللبناني ،وأعلمكم أنه في حال أقيمت البطولة فسنو ّزع
المئتي مليون على أنديتنا النشيطة تشجيعا ً لنمائها
وتط ّورها .وسيبقى اتحادنا سائرا ً
بخطى ثابتة حفاظا ً على
ً
نقاء الرياضة متمسكين بالقانون لحفظ الحقوق .وسنعمل
على توضيح وكشف كل األم��ور خ�لال مؤتمر صحافي
سنعلن عن موعده مطلع األسبوع المقبل».

باكنباور :م�ستقبل الكرة به ّمة ال�شباب
اعتبر أس��ط��ورة الكرة األلمانية،
ف��ران��ت��ز ب��اك��ن��ب��اور ،سفير مشروع
كرة القدم من أجل الصداقة الراعي
الرسمي ل���دوري أب��ط��ال أوروب���ا أن
ال��ش��ب��ان ه��م مستقبل ه��ذا العالم

وع��ل��ى عاتقهم م��س��ؤول��ي��ة تطوير
حياة اآلخرين ودف��ع كرة القدم الى
األفضل.
وق���ال ب��اك��ن��ب��اور« :إن سفر عدد
م��ن األط��ف��ال وال��ش��ب��اب السوريين

إل��ى ميالن ،للمشاركة في مشروع
كرة القدم من أجل الصداقة ،الراعي
ال��رس��م��ي ل����دوري أب��ط��ال أوروب����ا،
سيساعدهم على استخالص معان
مفيدة لبلدهم األم».

�إيقاف «الم�شاك�س» �سيميوني لثالث مباريات
ق����ررت ل��ج��ن��ة ال��م��س��اب��ق��ات في
االتحاد اإلسباني لكرة القدم معاقبة
األرجنتيني دييغو سيميوني مدرب
أتلتيكو مدريد بحرمانه من التواجد
على مقاعد ال��ب��دالء ف��ي المباريات
الثالث المتبقية لفريقه في الدوري،
وذل��ك بعدما ُرميت كرة ثانية على
الملعب أثناء مباراة فريقه مع ملقا
ي��وم السبت ال��م��اض��ي ،أث��ن��اء قيام
األخير بهجمة مرتدة واعدة.
وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة إن سيميوني
ليس المتسبب بهذه الفعلة ولكن
ال��ق��ان��ون ي��ق � ّر ب���أن ال��م��درب األول
للفريق هو المسؤول عن أي فعلة
تصدر من مقاعد البدالء في حال لم
يعرف المذنب ،علما ً بأن المدرب
األرجنتيني المعروف بالمشاكس
كان قد طرد في هذه المباراة من قبل
الحكم ماتو الهوس.
وب���ن���اء ع��ل��ى ال���ق���رار ،سيغيب

س��ي��م��ي��ون��ي ع��ن م��ب��اري��ات فريقه
ضد ضيفه رايو فايكانو غدا ً السبت
ث��م ل��ي��ف��ان��ت��ي خ����ارج أرض����ه ف��ي 8
أي��ار المقبل وأخيرا ً ضد سلتا فيغو
في  14أي��ار على ملعب فيسينتي

كالديرون في المرحلة األخيرة.
ه�������ذا ،وس����ي����ح���� ّل م���س���اع���ده
غ��ي��رم��ان ب���ورغ���وس ب���دي�ل� ًا منه
في توجيه الالعبين م��ن على دكة
البدالء.

�إيقاف مباراة في الدوري ال�سويدي
ب�سبب المفرقعات

بطولة الريا�ضات التقليدية ال�شعبية في دميت
ّ
نظمت لجنة التراث والرياضات
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة واالت��ح��اد
ال��ع��رب��ي ل��ل��ري��اض��ات التقليدية
الشعبية ،برئاسة العضو التنفيذي
ل��راب��ط��ة ر ّواد ال��ري��اض��ة العربية
م���ارون خليل خليل ،على أرض
بلدة دميت ،بطولة الجبل الدورية
للعام  2016في منافسات السواعد
والمعدة والعارضة وقوة التح ّمل،
تحت شعار «معا ً ضد المنشطات
الرياضية وال��م��خ��درات» ،برعاية
رئيس بلدية دميت نعيم غنام،
وبالتعاون مع لجنة الجبل برئاسة
رئيس نادي النجوم رائد أبو شقرا.
ش��ارك في البطولة  89مشاركا ً
ومشاركة ينتمون الى مدارس الجبل
ون��وادي��ه ،وأش���رف على التحكيم
رئيس اللجنة الفنية ج��وزف أبي
رم��ي��ا واب���و ش��ق��را وخ��ال��د ال��ح��اج
شحادة ،وقادها حكام من الجيش
وقوى االمن الداخلي واالمن العام
والحكام االتحاديين ميالد موسى،
مانويال جعفر ،ج��وزف داود ،ريم
الحسنية ،اسطفان يوسف ،ربيعة
طربيه ،فراس حمادة ،رامي حمادة،
شربل عبدوش ،رودري��ك ابراهيم،
عبير الجردي.

استحصل االتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة
على قرار صادر من النيابة العامة في جبل لبنان ،يقضي
بمنع تنظيم بطولة «سيدر فورس» التي ر ّوج لها وعمل
على تنظيمها مجموعة من الالعبين ،تارة تحت عنوان
جيوجيستو وأخرى تحت سقف الـ ام ام اي .وبعيد صدور
القرار خرج رئيس االتحاد اللبناني للفنون القتالية خليل
نصور عن صمته عبر بيان نشره على صفحة االتحاد
الرسمية ،وفيه:
«في اللحظة التي ولد فيها االتحاد اللبناني للفنون
القتالية المختلطة ،ولدت مجموعة من ضعاف النفوس
أخذت على عاتقها مه ّمة مهاجمتنا بالنيابة عن جهات
سياسية اعتبرت نفسها غير ممثلة في االتحاد ،حتى وصل
بهم األمر الى محاربتي شخصيا ً وإطالق التهم الباطلة
بحقي جزافا ،وآلمني أن يقولوا ع ّني «طائفي ويعمل ضد
مصلحة المسيحيين في الرياضة»
ثم أضاف« :لألسف يأتي من يطالب بحقوق المسيحيين
في االتحاد ،وكالمه هنا «حق يراد به باطل» فتأملوا بأن
اتحادنا مؤلف من تسعة أعضاء مو ّزعون كاآلتي :شيعي،
س ّنيان وس ّتة من األخوة المسيحيين وهذه الصيغة غير
موجودة في جميع االت��ح��ادات الرياضية في لبنان»،
موضحا ً بحسرة« :تص ّرون على محاربتي ،وأص ّر على
التزام القوانين وم ّد يدي لمصافحة الساعين الى خدمة
الرياضة بشرف ومسؤولية ومن دون غايات خاصة ،أما
أنتم يا من واصلتم مخالفة األنظمة ،فالتوقيفات المتخذة
بحقكم ال تراجع عنها ،والعقوبات ستكون على قدر
المخالفات».
ثم استعرض نصور المشكلة المستجدة قائالً« :منذ
أن أعلنتم عن تنظيم بطولتكم غير الشرعية ،بمشاركة
اسماء أجنبية غير معروفة مع بعض الالعبين المحليين
من نا ٍد غير م ّرخص ،ح ّذرناكم من عواقب األمور ،فواصلتم
في تحدي االتحاد متجاوزين األصول والقوانين ،ونحن
األقوياء بالحق والقانون ،عرضنا األمر على وزارة الشباب
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مدر�سة الحكمة
بطلة دورتها
المدر�سية
في كرة ال�صاالت

النجوم في الرياضات القتالية،
قبل أن ت���وزع ال����دروع بين كبار
الحضور وال��ك��ؤوس والميداليات
على ال��ف��ائ��زي��ن وال��ش��ه��ادات بين
المشاركين.

أح��رزت مدرسة الحكمة ـ بيروت
المركز األول لدورتها السنوية في
«الفوتسال» والتي ّ
نظمتها برعاية
رئيس المدرسة الخوري جان بول
أب��و غ��زال��ه بمشاركة  15مدرسة
خاصة ،وذل��ك بعد ف��وز فريقها في
المباراة النهائية على فريق مدرسة
برمانا هاي سكول بنتيجة .1-2
وك���ان ف��ري��ق��ا الحكمة وب��رم��ان��ا
ه��اي سكول ،قد تأهال إل��ى المباراة
النهائية بعد ف��وز األول في نصف
النهائي على األهلية سكول ،1-2
والثاني على ف��ال بير جاك .2-4
وأح��رز فريق ف��ال بير ج��اك المركز
الثالث ب��ف��وزه على فريق األهليّة
سكول .0-5
قاد مباريات الدورة الحكمان علي
األمين ونبيل سعيد.
وأك��د مدير الرياضة في مدرسة
الحكمة بيروت المدرب يوسف نوفل،
أن مستوى الفرق التي شاركت في
الدورة كان ممي ًزا على صعيد اللعب
الجماعي والمهارات الفرديّة.

تم إلغاء م��ب��اراة كانت تجمع بين فريقي غوتنبرغ
ومالماو ضمن منافسات ال��دوري السويدي لكرة القدم،
وذلك إثر تو ّقفها بعد  78دقيقة على انطالقها بسبب انفجار
ألعاب نارية ألقيت باتجاه البديل توبياس سانا.
وك��ان سانا جناح مالماو يجري عملية اإلحماء على
جانب الملعب في استاد غامال أوليفي في غوتنبرغ عندما
ألقي عليه مقذوف من مدرج يضم الجماهير صاحبة األرض
لينفجر إلى جانبه .وهذا ما دفعه إلى انتزاع الراية المثبّتة
وتوجه صوب جماهير غوتنبرغ
عند زاوية الركلة الركنية
ّ
ويلقي بها باتجاههم.
اصطحبت قوات األمن سانا الذي لعب ضمن صفوف
غوتنبرغ في السابق قبل أن ينضم الجاكس امستردام

الهولندي في العام  ،2012فيما أش��ار الحكم لالعبين
بالخروج من أرض الملعب وكانت النتيجة  0ـ .0
وعقب اجتماع استغرق نحو نصف ساعة تم اتخاذ
القرار بإلغاء المباراة وأعلن بيلي هوغ مراقب اللقاء أنه ال
يمكن ضمان األمن في أرض الملعب.
وقال الحكم يوناس اريكسون عقب اإلعالن عن إلغاء
المباراة «سمعت االنفجار ،نظرت ألجد توبياس سانا
منبطحا ً على األرض ،وبعدها سارت األمور بوتيرة سريعة،
فأطلقت صفارتي وأشرت إلى الالعبين مباشرة طالبا ً منهم
مغادرة أرض الملعب» .وأضاف« :سأكتب تقريري الليلة
وأرسله إلى اتحاد كرة القدم مع تقرير المباراة ،وسيكون
األمر بيد لجنة االنضباط لتقرر ما تراه».

المغنية الأميركية �ألي�شا كيز
في نهائي �أبطال �أوروبا في ميالنو
ستحيي المغنية األميركية أليشا
كيز حفال غنائيا في مسابقة دوري
أب��ط��ال أوروب����ا وذل���ك ي��وم السبت
الواقع في  28أيار المقبل ،وذلك في
ملعب «سان سيرو» في مدينة ميالنو
االيطالية ،حسب ما أعلن االتحاد
األوروبي لكرة القدم مؤخراً.
ول��ل��م��رة األول����ى ف��ي ال��م��ب��اري��ات
النهائية للمسابقة القارية ،سيستعان
بكيز ( 35عاما) التي تملك في رصيد
مبيعاتها أكثر من  50مليون ألبوم.
وسينقل الحفل مباشرة الى 220
دولة ،وفق ما أعلنه االتحاد القاري.
وف����ي ب��ي��ان��ه أوض�����ح االت���ح���اد
األوروب���ي« :ألول م��رة في تاريخه،
سيسبق نهائي دوري أبطال أوروبا
غنائي مباشر في إطار مراسم
حف ٌل
ٌ
االفتتاح».
من جهتها ،قالت ابنة نيويورك:
«أتوق لمشاركة الموسيقى الجديدة

لي خالل نهائي دوري األبطال ،وهو
حدث سيحتفل فيه في مختلف أنحاء
العالم».
ويلتقي ف��ي النهائي الفائز من
مواجهة مانشستر سيتي االنجليزي

وريال مدريد االسباني من جهة ،مع
الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ
األلماني وأتلتيكو مدريد االسباني.
إث���ارة ك��روي��ة وإث���ارة فنيّة ف��ي آن
واحد.

هوملز وحلم العودة �إلى البايرن
قال نجم كرة القدم األلماني الدولي ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند
إنه طلب من ناديه السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق ليتمكن من االنتقال
إلى نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري األلماني (البوندسليغا).
ويمتد عقد هوملز مع دورتموند حتى نهاية الموسم المقبل ،ولكنه أبدى
رغبته في االنتقال إلى بايرن في صيف هذا العام ،على أمل أن يخوض معه
فعاليات الموسم المقبل.
وذكر مسؤولون من دورتموند أن األمر متوقف على تقدم بايرن بالعرض
«السخي»  ،وصنع هوملز ( 27عاماً) شهرته في دورتموند بعدما فشل في
الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق األول في بايرن عندما كان العبا ً في
قطاع الشباب في النادي البافاري.

