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برشلونة لالبتعاد في الصدارة
يفتتح أتلتيكو مدريد العريق مشــاركاته على 
ملعبــه اجلديد »وانــدا متروبوليتانو« اليوم ضد 
ملقــة في املرحلــة الرابعة من الدوري اإلســباني، 
التي تشهد محاولة برشلونة لالبتعاد في الصدارة.
بعد خمســن ســنة أمضاهــا في ملعبــه الرمز 
»فيسنتي كالديرون«، على ضفاف نهر مانتساناريس، 
انتقل فريق االحياء اجلنوبية الى مستطيل جديد 
يبعــد نحــو 8 كيلومترات عن مركــز فالديبيباس 
التابــع لغرميه ريال مدريد علــى مقربة من مطار 

باراخاس الدولي.
وبنــي امللعــب اجلديد الذي يتســع لـــ ٦8 ألف 
متفرج بدءا من أساس ملعب »ال بينيتا« الذي كان 
ســيصبح امللعب االوملبي لــو حصلت مدريد على 
شرف استضافة اوملبياد ٢٠٢٠. واستثمر اتلتيكو 
3٠٠ مليــون يورو في هذا املشــروع الضخم الذي 

سيبصر النور اخلميس.

برشلونة وبداية نارية
وسيكون برشلونة املتصدر قادرا على ان يبتعد مؤقتا 

في الصدارة عندما يحل ضيفا على خيتافي العاشر.

صحيح ان انتصارات برشلونة الثالثة على ريال 
بيتيس واالفيس واسبانيول قد تكون متوقعة في 
الدوري، اال ان عرضه الرائع ضد يوڤنتوس االيطالي 
)3 ـ ٠( في دوري االبطال، سرق االنظار خصوصا 
في ظل تألق اسطورته االرجنتينية ليونيل ميسي.
وسجل العبو املدرب ارنستو ڤالڤيردي ١٢ هدفا 

من دون ان تهتز شباكهم في اربع مباريات.
وســتكون الفرصة متاحة لبرشــلونة في خلق 
فارق كبير في الصدارة، خصوصا مع غرميه ريال، 
اذ يخوض مباريات ســهلة مــع خيتافي، جيرونا، 

ايبار والس باملاس.
ويلعب اليوم ليڤانتي مع ڤالنسيا، ريال بيتيس 

مع ديبورتيڤو الكورونيا.

إيطاليا
حتول أندية الوزن الثقيل االيطالية نظرها إلى 
الداخل لتخوض املرحلة الرابعة من الدوري االيطالي 
بعــد ان تلقــى معظمها لكمات عنيفة في مســابقة 

دوري األبطال.
وسقط يوڤنتوس، وصيف بطل املسابقة القارية 
األم، على ارض برشلونة االسباني ٠ ـ 3، ونابولي 
امام مضيفه شاختار دانيتسك االوكراني ١ـ  ٢، فيما 
تعادل روما مع ضيفه اتلتيكو مدريد ٠ـ  ٠. ويعود 
روما، وصيــف البطل، الســتقبال هيالس فيرونا 
ويلعب اليوم انتر ميالن وكروتوني، وفيورنتينا 

مع بولونيا.

فرنسا
يبحث موناكو حامل اللقب عن تعويض سقوطه 
املذل على ارض نيس ٠ـ  4، متكبدا خسارته االولى 
بعد 4 انتصارات. عندما يستقبل ستراسبور الثامن 
عشــر في املرحلة السادسة من الدوري الفرنسي. 
وعاد فريق املــدرب البرتغالي ليونــاردو جاردمي 
بنقطــة ثمينة من ارض اليبزيغ االملاني )١ ـ ١( في 
افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا. وفي باقي 
املباريات، يلعب غانغــان مع ليل، نانت مع كاين، 

)رويترز(تروا مع مونبلييه، وديغون مع سانت إيتيان. ميسي وسواريز ودميبيلي ثالثي برشلونة املرعب  

10 مدن أملانية الستضافة يورو 2024ماكالرين يفك ارتباطه بهوندا للحصول على »رينو«
فــك فريق ماكالرين ارتباطه مبحركات الصانع الياباني هوندا 
ووقع عقدا مع رينو لتزويده بوحدة الطاقة اعتبارا من موسم 
2018 من بطولة العالم لسباقات الفورموال 1، بحسب ما أعلنت 

امس األطراف املعنية.
وسيتخلى فريق ماكالرين عن محركات هوندا اعتبارا من املوسم 
املقبل بحسب ما كشف مدير الشركة اليابانية تاكاهيرو هاشيغو 
على هامش جائزة سنغافورة الكبرى التي تشكل املرحلة الرابعة 
عشرة من بطولة العالم لهذا املوسم، قائال »يؤسفنا االعالن أننا 
سننفصل عن ماكالرين قبل أن نتمكن من حتقيق طموحاتنا«.

واردف قائال: بحسب بيان صادر عن ماكالرين الذي كان مرتبطا 
بالصانع الياباني حتى 2023 »لكننــا اتخذنا هذا القرار اميانا 

منا بأنها اخلطوة املناســبة 
الطرفني. باسم  ملســتقبل 
هوندا، اريــد أن أعبر عن 
الكبير للمشجعني  امتناني 
الذين ساندوا الفريق كثيرا 
الفريق  والسائقني، اعضاء 
وكل من شــاركنا اللحظات 
السعيدة واملخيبة منذ أن بدأنا 
التحضير لعودتنا للفورموال 

واحد في 2015«.
الياباني في  الصانع  وعانى 
تأمني محــرك منافس منذ 

عودته الى البطولة فــي 2015، وذلك في ظل القوانني اجلديدة 
املطبقة والتي تقضي بأن يكون احملرك هجينا حيث تولد الطاقة 
ميكانيكيا وكهربائيا. ودفع األداء املتواضع حملرك هوندا بالسائق 
االسباني فرناندو الونسو الى االعالن بأنه ينتظر قرار فريقه 
احلالي ماكالرين بشأن تغيير احملرك للموسم املقبل، قبل اتخاذ 

قرار بشأن مستقبله مع الفريق البريطاني.
ومن جهتها، أعلنت شركة رينو على لسان رئيسها جيروم ستول 
أن القرار الذي اتخذ كان »استراتيجيا بالنسبة لرينو ريسينغ«، 
مضيفا »إنها املرة األولى التي نتعامل فيها مع ماكالرين ونحن 
فخــورون بتمكننا من التوصل الى اتفــاق مع هيكلية تتمتع 
بتاريــخ مماثل في الفورموال واحد«. وفــي الوقت ذاته وكما 
كان متوقعــا، أعلن الصانع 
الفرنسي فك شــراكته مع 
فريق تورو روســو اعتبارا 
ليتحول  املقبل،  من املوسم 
الى محركات هوندا  األخير 
في اتفاق شمل تعاقد فريق 
رينو مع الســائق اإلسباني 
كارلوس ساينز جونيور الذي 
اعتبارا من 2018  له  سيقود 
على سبيل االعارة من تورو 
روســو، وذلك على حساب 

البريطاني جوليون باملر.

أعلنت أملانيا امس االستقرار على عشر 
مدن بها الحتضان املباريات في حالة 
جناح ملفها لطلب اســتضافة بطولة 
كأس األمم األوروبية لكرة القدم )يورو 
2024(، والتي تتنافس مع تركيا على 

تنظيمها.
وأعلن االحتاد األملاني اختيار مدن برلني 
وكولون ودورمتوند ودوسلدورف 
وجلسنكيرشــن  وفرانكفــورت 
وهامبــورغ واليبــزغ وميونيــخ 

وشتوتغارت.
كانت 14 مدينة أملانية قد تقدمت بطلبات 
املشاركة في استضافة الفعاليات في 
حالة فوز أملانيا بحــق تنظيم يورو 
2024، لكن مدن برمين ومونشنغالدباخ 
ونورنبرغ وهانوڤر مت استبعادها من 

قائمة املرشحني.
وقال راينهارد جريندل، رئيس االحتاد 

األملاني لكرة القدم »أمتنى أن تواصل املدن األربع املســتبعدة 
العمل من أجل دعم هدفنا املشترك املتمثل في استضافة يورو، 
2024 وأن يشارك اجلميع في تقدمي ملف قوي ميثل كرة القدم 

األملانية ككل في العام املقبل«.
وكانت مدينتا هانوڤر ونورنبرغ ضمن املدن املستضيفة لفعاليات 

كأس العالم 2006 بأملانيا، بينما أخفقت 
مدينتا برمين ومونشنغالدباخ أيضا 
في استضافة مباريات بتلك البطولة.

وأبدت ثالث مدن أخرى، هي دريسدن 
وفرايبورغ وكايزر سالوترن، رغبة 
في البداية في املشاركة باالستضافة، 

لكنها تراجعت بعدها.
واعتمد االحتاد في قراراته بشأن املدن، 
على اللجنة املسؤولة عن امللف وتقارير 
تقييم الســتادات، والتي تعتمد على 
أكثر من 100 معيار، وذلك في عملية 
تشارك بها منظمة الشفافية الدولية.

وتقتصر قائمة املنافسة على استضافة 
يورو 2024 على أملانيا وتركيا فقط.

وكانت أملانيا الغربية قد اســتضافت 
البطولــة األوروبية عــام، 1988 كما 
اســتضافت أملانيا كأس العالم مرتني 

في 1974 و2006.
أما تركيا، فلم يســبق لها استضافة بطولة كبيرة، رغم تقدمها 

بثالثة ملفات سابقة لطلب استضافة البطولة األوروبية.
وتقدم امللفات إلى االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( في موعد 
أقصاه 27 أبريــل 2018، حيث يعلن اليويفا عن الدولة املنظمة 

لبطولة عام 2024، في سبتمبر 2018.

ارتفاع إيرادات »امللكي«
وانخفاض أرباحه

..وميدد عقد إيسكو حتى 2022

ارتفعت ايرادات نادي ريال مدريد االسباني املوسم املاضي بنحو 
9% لتبلغ ٦٧4.٦ مليون يورو )89٧.٢ مليون دوالر(، بحســب ما 

ذكر حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم امس.
وجاءت النتائج املالية ملوسم ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ والتي قال ريال انه 
لم يحتســب فيها ارباح رأس املال مــن انتقاالت الالعبن، اكثر بـ 
8.8% من عائدات املوسم املاضي والتي بلغت ٦٢٠.١ مليون يورو.

وقال ريال ان سبب انخفاض االرباح من 3٠.3 مليون يورو الى 
٢١.4 مليونا، يعود الى مكافآت الالعبن الناجمة عن الفوز بدوري 
أبطــال أوروبا، الدوري االســباني، كأس العالــم لألندية والكأس 
الســوبر األوروبيــة. وكتب ريال على موقعــه االلكتروني »على 
املستوى املالي، انعكست األلقاب على زيادة االيرادات، لكن أيضا 
علــى ارتفاع النفقات، وخصوصا فيما يتعلق باملكافآت املدفوعة 
للعاملــن الرياضين، ما أدى الى انخفاض في الســيولة«. وقال 
ريــال ان رصيده النقدي البالــغ ١٧8 مليون يورو كان ثاني أعلى 

رقم في تاريخه، بعد أرقام السنة املاضية.

علــم من مصدر رســمي ان صانع العــاب ريال مدريد بطل 
الدوري االسباني لكرة القدم فرانشيسكو رومان االركون سواريز 
»إيسكو« مدد عقده مع النادي امللكي ملدة أربعة مواسم جديدة.
واوضح بيان لنادي ريال مدريد ان العقد اجلديد اليســكو 

)٢5 عاما( سينتهي في 3٠ يونيو ٢٠٢٢.
وتألق إيســكو )٢١ مباراة دولية( بشكل الفت مطلع الشهر 
اجلاري مع منتخب بالده بتســجيله ثنائية في مرمى ايطاليا 
)3-٠( في التصفيات االوروبية املؤهلة ملونديال روسيا ٢٠١8، 

ووضعه على مشارف النهائيات.
وكان إيسكو صرح عقب الفوز على يوڤنتوس االيطالي في 
املباراة النهائية ملســابقة دوري ابطال اوروبا ان »ليس هناك 

مكان أفضل من ريال مدريد للعب كرة القدم«.
وتوج إيســكو مع النــادي امللكي في مــدى 4 أعوام لعبها 
فــي صفوفه حتى اآلن بثالثة القاب في مســابقة دوري ابطال 
اوروبا ومثلها في مســابقة الكأس السوبر االوروبية وبلقبن 
في مونديال االندية ولقب واحد في كل من الدوري االســباني 

وكأس اسبانيا والكأس السوبر االسبانية.
ولم يتم الكشــف عن قيمة متديد عقد إيســكو الذي انتقل 
الــى ريــال مدريد صيف ٢٠١3 قادما مــن ملقة، ولكن الصحف 
االســبانية اشارت الى ان الالعب استفاد من زيادة في الراتب 

وان قيمة فسخ عقده ستكون نحو ٧٠٠ مليون يورو.
وينتهي عقد إيسكو االصلي في يونيو ٢٠١8، وجاء االعالن 
عن متديده بعد ٢4 ساعة من متديد عقد املدافع االيسر الدولي 
البرازيلي مارسيلو ملدة عامن حيث سينتهي في ٢٠٢٢ ايضا.

نزال طال انتظاره بني غولوفكني والفاريز في »الوسط«

غينــادي  الكازخســتاني  املالكــم  بلــغ 
غينافيديتش غولوفكن هدفه أخيرا.. ١١ عاما بعد 
بدايته االحترافية، يخوض مرعب الوزن الوسط 
أول مبــاراة من العيار الثقيل ضد املكســيكي 
ساوول »كانيلو« الفاريز في أجواء الس فيغاس 
احملمومة واملشحونة بوالية نيفادا االميركية.
وغولوفكــن الذي لم يهزم فــي 3٧ مباراة 
وســيدافع اليوم عن لقبــي اجلمعية العاملية 
واملجلس العاملي للمالكمة، كان وال يزال يسرق 

االضواء كما في معظم مراحل مسيرته.
وبالنسبة الى كثيرين، أقيمت مباراة العام 
او حتــى العقد، ويبقى فقط االختيار بن فوز 
البريطاني انطوني جوشــوا علــى األوكراني 
فالدميير كليتشكو في ٢9 ابريل، وفوز األميركي 
فلويد مايويذر الذي عاد عن اعتزاله، على بطل 
الفنــون القتالية املختلطــة االيرلندي كونور 

ماكغريغور في ٢٧ اغسطس املاضي.
لكــن ال أحد- وال حتــى املباراة األغلى في 
تاريخ املالكمة- يستطيع ان مينع غولوفكن 
من املغامرة مبصيره في سن اخلامسة والثالثن 

واحلصول على اجلائزة الكبرى.
وشــدد غولوفكــن »لقد شــاهدنا )مباراة 
املالين( بن مايويذر وماكغريغور، لكننا سنرى 
السبت )نزال التاريخ( الذي سيتوج أكبر بطل 
للعالم ورمبا افضل مالكم في الوقت الراهن«، 
مشيرا الى انه سيحصل على ١5 مليون دوالر 
فضال عن عائدات كبيرة من بيع حقوق النقل 

التلفزيوني.
يذكر ان مايويــذر حصل على ٢٠٠ مليون 

دوالر، مقابل نحو ١٠٠ مليون ملاكغريغور.
فخــر  ميثــل  الــذي  غولوفكــن  وكان 
الكازخســتانين منذ إحرازه فضيــة أوملبياد 

أثينا ٢٠٠4، يعتقد بأن يوم املجد لن يأتي أبدا.

»ولدت ألقاتل«
بعد مسيرته الرائعة في فئة الهواة، حيث 
حقق 345 انتصــارا مقابل 5 هزائم فقط، أقام 
غولوفكن، بطل العالــم ٢٠٠3 ووصيف بطل 
أوملبيــاد ٢٠٠4، فــي أملانيــا والتحــق بفريق 
يونيفرسوم الذي تخرج من أكادمييته الشقيقان 
األوكرانيان فيتالي وفالدميير كليتشــكو، ثم 
عايش بعد رحيلهما مالكمن أملان مثل فيليكس 

شتروم.
وأخافت سلسلة انتصاراته بالضربة القاضية 
التي بلغــت ٢3 قبل ان يقطعها فوزه بالنقاط 
في آخر نزال ضد األميركي دانيال ياكوبس في 
مارس املاضي، املنافسن وكان من الصعب عليه 
إيجاد خصوم من عياره، حتاشى نزاله كل من 

األرجنتيني سيرخيو مارتينيز والبورتوريكي 
ميغل كوتو والبريطاني كريس اوبانك جونيور، 

والفاريز نفسه حتى يونيو.
واعتاد املكســيكي )٢٧ عامــا( الذي يرعاه 
أســطورة املالكمــة األميركــي أوســكار دي ال 
هويا، على خــوض النزاالت الكبيرة في الس 
فيغاس والتي خسر واحدة منها- فقط مقابل 
49 فــوزا وتعادل واحد- أمام مايويذر بالذات 

في سبتمبر ٢٠١3.
ويعتبر ســاوول او »كانيلو« )نســبة الى 
شعره األشقر(، جنما في بالده وفي الواليات 
املتحدة على حد سواء. وال يحبذ الفاريز الذي 
يعرف جيدا غولوفكن، شريكه في التدريب عام 
٢٠١4، الكالم كثيرا، لكنه يترك الكالم لقبضتيه، 
وقال في مؤمتره الصحافي األخير »أنا جاهز. 

خلقت ألقاتل«.

املالكم الكازاخستاني غينادي غينافيديتش غولوفكني يخوض أول مباراة من العيار الثقيل ضد املكسيكي ساوول »كانيلو« الفاريز في الس فيغاس

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اسبانيا )املرحلة 4(

٢beIN SPORTS HD3ليڤانتي - ڤالنسيا
5:١5beIN SPORTS HD3خيتافي - برشلونة

٧:3٠beIN SPORTS HD3ريال بيتيس - ديبورتيڤوالكورونا
9:45beIN SPORTS HD3أتلتيكومدريد - ملقة

ايطاليا )املرحلة 4(
4beIN SPORTS HD4كروتوني - انترميالن
٧beIN SPORTS HD4فيورنتينا - بولونيا

9:45beIN SPORTS HD4روما - فيرونا
فرنسا )املرحلة 6(

٦beIN SPORTS HD٦موناكو - ستراسبورغ
9تروا - مونبلييه

9beIN SPORTS HD9نانت - كان
9beIN SPORTS HD٦غانغون - ليل

9beIN SPORTS HD١3ديغون – سانت إيتيان

اجلديد أمام ملقةأتلتيكو يفتتح ملعبه 


