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تثبيت التبديالت اخلمسة
سيتم اعتماد قاعدة التبديالت اخلمسة في كرة القدم بشكل 
نهائي بحسب ما أعلن مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» 
من الدوحة، فيما قطعت تقنية «نصف آلية» لكشف التسلل شوطا 
نحو اعتمادها في كأس العالم املقبلة في قطر. وقال رئيس االحتاد 
الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد 
ما كان لـ ٣ العبني كحد أقصى في املباراة الواحدة، جاء بعد «دعم 
قــوي من كامل مجتمع كرة القدم»، وذلك بعد جتربته الناجحة 

في بطوالت كثيرة خالل فترة جائحة كوفيد-١٩.

مصر تلتقي كوريا .. واألهلي ُيقيل موسيماني
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يخوض اليوم منتخــب مصر بقيادة 
املدرب الوطني إيهاب جالل في ســيئول 
مباراته الودية مع منتخب كوريا اجلنوبية، 
في الثانية ظهرا بتوقيت الكويت، وسط 
أجواء ومؤشرات تعطي احتماال قويا بأن 
جالل سيعلن استقالته من منصبه عقب 
املباراة، ردا على تصريحات رئيس االحتاد 
املصري جمــال عالم الذي أعلن انه كلف 
عضوي املجلس حازم إمام ومحمد بركات 
بفحص بعض امللفات ملدربني أجانب، متهيدا 
الســتقدام أحدهم ملنتخب الفراعنة، بعد 

املستوى الهزيل بتصفيات أمم أفريقيا.
من جانب أخر، فســخت إدارة النادي 
األهلي املصــري التعاقد مع املدير الفني 

األول لكــرة القــدم بيتســو موســيماني 
بالتراضــي، وذلك بعــد اجتماع الطرفني 
بحضور رئيس مجلــس اإلدارة محمود 
اخلطيب، واحترام رغبة املدرب اجلنوب 
أفريقي الذي أبدى رغبته مبغادرة نادي 

القرن األفريقي.
ووجهــت إدارة النادي األهلي الشــكر 
ملوسيماني، على كل ما قدمه للنادي، وجرى 
فسخ التعاقد في أجواء ودية، وفي إطار 

احترام متبادل بني الطرفني.
وكان األهلي قــد تخطى ضيفه فريق 
املصري بالسلوم، أحد أندية القسم الثاني 
مبحافظة مطروح، بنتيجة ٠/١ في مباراة 
دور الـ ٣٢ ملســابقة كأس مصر نســخة 
٢٠٢١، وجــاء الفوز بصعوبــة بالغة عن 

طريق أحمد عبد القادر في الدقيقة ٦٤.

ليڤربول يضم نونييز بـ ٧٥ مليون يورو

توصــل ليڤربــول إلى اتفاق مــع بنفيكا 
البرتغالي لضم املهاجم األوروغوياني داروين 
نونييز مقابل ٧٥ مليون يورو، بحسب ما أعلن 
بنفيكا. وقال بنفيكا إنه «توصل مع ليڤربول 
إلــى اتفاق لبيع كافة حقوق الالعب داروين 
نونييز مببلغ ٧٥ مليون يورو بأجر متغير». 
وأضاف أن «قيمة الصفقة قد تصل في نهاية 
املطاف إلى ١٠٠ مليون يورو»، متجاوزة الرقم 
القياســي الذي دفعه ليڤربول لساوثمبتون 
وهو نحو ٧٥ مليون جنيه اســترليني لضم 
قلــب الدفــاع الهولندي فيرجيــل فان دايك. 
وبالتالــي، ينتظــر األوروغوياني اخلضوع 
للفحص الطبي، قبل اإلعالن الرسمي عن ضمه.

هاالند: فخور بانضمامي للسيتي

إلى ذلك، أعرب املهاجم النرويجي إرلينغ 

هاالند عــن «فخره» بالدفاع عــن ألوان مان 
سيتي املنتقل إليه من بوروسيا دورمتوند. 
وكان ســيتي ودورمتوند توصال الى اتفاق 
مبدئــي يقضي بانتقال هاالنــد الى صفوف 
االول في مايو املاضي على أن يصبح انتقاله 
رســميا اعتبارا من االول مــن يوليو املقبل. 
وسينتقل هاالند إلى ملعب «االحتاد» بعدما 
قرر سيتي تفعيل الشرط اجلزائي للمهاجم 
والذي تردد سابقا انه يبلغ ٧٥ مليون يورو، 
فيما أشارت تقارير صحافية عدة إلى انه مت 
حتديده بستني مليون يورو. وقال هاالند بعد 
اإلعالن رسميا عن انضمامه الى بطل اجنلترا 
«انه يوم اشعر به بالفخر لي ولعائلتي. لطاملا 
تابعت مباريات سيتي في صغري (كان والده 
ألف اينغه العبا في صفوفه) ثم أخيرا حيث 

استمتعت بأسلوب لعب الفريق». 

ما زالت كل من أملانيا وإجنلترا تبحث عن 
فوز أول في النسخة احلالية من دوري األمم 
األوروبية لكرة القدم، وستحاول األولى حتقيق 
ذلك على أرضها أمام غرميتها إيطاليا والثانية 
ضد املجر العنيدة ضمن منافســات اجلولة 
الرابعة من املجموعة الثالثة للمستوى االول. 
واكتفت أملانيا بثالثة تعادالت بالنتيجة ذاتها 
(١-١) حتى اآلن، كانت أولها ضد إيطاليا في 
بولونيا قبل أن تخطف منها إجنلترا تعادال 
قاتــال بهــدف متأخر لهاري كــني في اجلولة 
الثانية وتكون محظوظة أمام املجر التي كانت 
قادرة على اخلروج بالفوز في املباراة األخيرة.
وتتصدر إيطاليا، بطلة أوروبا، مجموعة 
«املــوت» برصيد ٥ نقاط متقدمة بنقطة عن 
املجر واثنتني عن أملانيا وثالث عن إجنلترا. 
وفي حني بدت املجر األقل ترشيحا للمنافسة 
على صدارة املجموعة نظرا لنوعية اخلصوم، 
أكــدت أن نتائجها فــي كأس أوروبا الصيف 
الفائت لم تتحقق مصادفة 
رغــم خروجهــا من 
الــدور األول، بعد 
أن فرضت التعادل 
على كل من أملانيا 
وفرنسا بطلة العالم. 

ستكون املباراة على ملعب «بوروسيا بارك» 
في مونشــنغالدباخ الرقم ٣٧ بني املنتخبني 
اللدودين، ومتيل الكفة لصالح إيطاليا مع ١٥ 
فوزا مقابل ٩ ألملانيا، في حني حسم التعادل 
النتيجة ١٢ مرة. ويبحث «اآلتزوري» عن فوزه 
األول على «دي مانشافت» منذ نصف نهائي 
كأس أوروبا ٢٠١٢. وبعد ٤ مباريات في النافذة 
احلالية في غضون أســبوعني والتي تختتم 
غدا، تعود املنتخبات في سبتمبر الستكمال 
آخر جولتني في دور املجوعات، على أن تقام 
النهائيــات (نصف النهائــي وحتديد املركز 

الثالث والنهائي) في يونيو ٢٠٢٣.
وتدخل إجنلترا إلــى املباراة على ملعب 
«مولينو» فــي ولڤرهامبتون متطلعة للثأر 
بعد أن خســرت افتتاحا في بودابست ٠-١، 
عندما حققت املجر فوزها األول على «األسود 

الثالثة» منذ ١٩٦٢.
وفــي املجموعة الرابعة، تســعى هولندا 
للتشبث بالصدارة عندما تستقبل ويلز على 

ملعب «دي كويب» في روتردام.
ويتصدر املنتخــب البرتقالي العائد الى 
النهائيــات العاملية بعــد غيابه عن مونديال 
روسيا ٢٠١٨، املجموعة برصيد ٧ نقاط أمام 
بلجيكا (٤)، پولندا (٤) وويلز التي متلك نقطة 

واحدة. من جهتها، تدخل پولندا مباراتها على 
أرضها ضد بلجيكا متطلعة للثأر بعد سقوطها 
املدوي ٦-١ في بروكسل في اجلولة الثانية.

واستغلت إسبانيا سقوط البرتغال ١-٠ 
أمام سويســرا وانتزغت منهــا الصدارة إثر 
فوزهــا ٢-٠ علــى ضيفتها تشــيكيا، ضمن 
منافسات اجلولة الرابعة من املجموعة الثانية 

للمستوى األول.
ورفع منتخب «ال روخــا» رصيده الى ٨ 
نقاط في الصدارة أمام البرتغال الثانية (٧)، 
مقابل أربع لتشــيكيا وثالث لسويسرا التي 
حصدت أولى نقاطها بعد ثالث هزائم. وكان 
املنتخب اإلسباني، وصيف النسخة األخيرة 
العام املاضي، حقــق فوزه األول في اجلولة 
املاضية بتفوقه على سويســرا بعد تعادلني 
فــي أول مباراتني ضــد البرتغال (١-١) وفي 

تشيكيا (٢-٢).
وحققــت إســبانيا، بطلــة العالــم ٢٠١٠، 
انتصارها اخلامس في ٧ مباريات ضد سويسرا 

مقابل تعادلني ومن دون أي خسارة.
وفي جنيڤ، ثأرت سويســرا خلسارتها 
القاســية ذهابا أمام البرتغال ٠-٤ األسبوع 
املاضي في لشبونة وتغلبت عليها في غياب 

جنم األخيرة كريستيانو رونالدو.

إجنلترا إليقاف تقدم املجر.. وسويسرا تثأر من البرتغال.. وإسبانيا تستغل الفرصة وتتصدر

أملانيا        إيطاليا
صراع «عمالقة» في دوري األمم

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
 ٧أرمينيا – اسكتلندا
٩:٤٥أوكرانيا – أيرلندا
٩:٤٥إجنلترا – املجر
٩:٤٥أملانيا – إيطاليا

٩:٤٥البوسة والهرسك – فنلندا
٩:٤٥تركيا – ليتوانيا
٩:٤٥هولندا – ويلز

٩:٤٥پولندا – بلجيكا

هاالند: فخور بانضمامي للسيتي

أعرب املهاجم النرويجي إرلينغ هاالند 
عن «فخره» بالدفاع عن ألوان مان سيتي 

املنتقل إليه من بوروسيا دورمتوند.
وكان ســيتي ودورمتونــد توصال الى 
اتفــاق مبدئي يقضي بانتقــال هاالند الى 
صفــوف االول فــي مايو املاضــي على أن 
يصبح انتقاله رســميا اعتبــارا من االول 

من يوليو املقبل.
وســينتقل هاالند إلى ملعب «االحتاد» 
بعدما قرر ســيتي تفعيل الشرط اجلزائي 
للمهاجم والذي تردد ســابقا انه يبلغ ٧٥ 
مليون يورو، فيما أشارت تقارير صحافية 
عدة إلى انه مت حتديده بستني مليون يورو.
وقــال هاالنــد بعد اإلعالن رســميا عن 

انضمامه الى بطل اجنلترا «انه يوم اشعر به 
بالفخر لي ولعائلتي. لطاملا تابعت مباريات 
ســيتي في صغري (كان والده ألف اينغه 
العبا في صفوفه) ثم أخيرا حيث استمتعت 

بأسلوب لعب الفريق».
وأضاف متحدثا عــن طموحاته «أريد 
تسجيل االهداف، احراز الكؤوس وتطوير 
نفســي كالعب وانا واثــق من قدرتي على 
ذلك هنا. انها عملية انتقال رائعة بالنسبة 
الي وأتطلع قدما لالنضمام الى املعســكر 

التدريبي».
وســجل هاالند ٨٦ هدفــا في ٨٩ مباراة 
في مختلف املسابقات منذ قدومه اليه في 
سوق االنتقاالت الشتوية في يناير ٢٠٢٠.

مدڤيديڤ يستعيد الصدارة مارسيلو يوّدع «امللكي» بالدموع:  سأعود 
وديوكوڤيتش يتراجع وّدع جنــم ريــال مدريــد 

البرازيلي مارسيلو بالدموع 
بعدما انتهى عقده مع النادي 

بنهاية املوسم املنقضي.
وقــال مارســيلو، خــالل 
مؤمتــره الوداعــي: «أريد أن 
أشكر النادي، وزمالئي الذين 
كنت محظوظا مبا يكفي للعب 
بجانبهــم، واملدربني وجميع 
موظفي النادي، لقد كنت في 
أفضل ناد في العالم وصنعت 

التاريخ هنا».
وأضــاف: «كانت زوجتي 
بجانبي دائمــا، وأجنبت لي 
طفلــني رائعــني، وإذا كانــت 
لدي القوة اليوم فهذا بسببك 

كالريس، وحني رحلت عن البرازيل كنت أرغب 
في اللعب في فريق أوروبي كبير واملشاركة 

بدوري األبطال، وكانت مغامرة رائعة».
وتابع: «أغادر النــادي باعتباري الالعب 
األكثــر فوزا باأللقاب، فــي تاريخ أفضل ناد 
بالعالم». وأردف: «راؤول، حني وصلت للنادي 
كانت لدي ذكريات كبيرة معك، وحني ولد ابني 
األول إنزو، أعطيتنا ســلة بها أشياء كثيرة 

وكانت تفاصيل ال ننســاها أبــدا، وأردت أن 
أحذو حذوك، وكنت مثاال لي».

واستكمل: «اليوم يوم فرح، ونبكي بفرح، 
حيث أغادر وأنا ســعيد جدا، وعائلتي كلها 

فخورة بي، وأنا محظوظ».
وأمت: «هذا ليس وداعا، ألنني ال أشعر أنني 
ســأغادر ريال مدريد، ومستقبل هذا النادي 
واعد جــدا، لقد وصلت هنــا كصبي وأغادر 

كرجل، وشكرا جزيال لكم جميعا».

الروســي  عــاد 
دانييل مدڤيديڤ الى 
صدارة تصنيف رابطة 
احملترفــني لللتنــس 
على حساب الصربي 
نوفاك ديوكوڤيتش 
الــى  الــذي تراجــع 
الثالــث، في  املركــز 
حــني بــات األملانــي 
ألكســندر زفيريــف 
وصيفــا. وهذه املرة 
االولى منذ عام ٢٠٠٣ 
التي ال يتواجد فيها 
أي من ديوكوڤيتش، 

االسباني رافايل نادل أو السويسري روجيه فيدرر في أول 
مركزين. وكان مدڤيديڤ (٢٦ عاما) اعتلى صدارة التصنيف 
للمرة االولى في مسيرته في ٢٨ فبراير الفائت، إال أنه صمد 
ألســبوعني فقط بعد نتائج مخيبة في الدورات التي شارك 
بها. لكن خسارة ديوكوڤيتش للقبه في روالن غاروس بعد 
سقوطه في الدور ربع النهائي هذا العام على يد نادال، مهدت 

الطريق أمام مدڤيديڤ للعودة الى الصدارة.

تغّير في مراحل رالي داكار ٢٠٢٣
أسامة املنصور

شــهد اإلثنني املاضــي فتح باب 
طلبــات املشــاركة في النســخة الـ 
٤٥ من عمر رالــي داكار٢٠٢٣ التي 
تستضيفها السعودية، على أن يتم 
إغالق بــاب تقدمي الطلبات مســاء 
اإلثنني ٣١ أكتوبر املقبل، على أن يتم 
إجراء عملية الفحص الفني واإلداري 

للمشاركني أواخر نوفمبر املقبل.
وبات من املؤكد أن ينطلق رالي 
دكار ٢٠٢٣، وهو النســخة الرابعة 
على التوالي الذي تستضيفه الرياض 
مساء السبت ٣١ ديسمبر املقبل، على 
أن تختتم منافساته مساء األحد ١٥ 
يناير ٢٠٢٣، كما أكد املنظم في وقت 
سابق أن رالي داكار في نسخة ٢٠٢٣ 
سيتميز عن سائر النسخ السابقة 
من خالل مســارات جديدة، كما أنه 
ســيكون األطول للمراحل اخلاصة 
اخلاضعــة للتوقيــت، وذلــك منذ 
نســخته في ٢٠١٤ ومبسافة تصل 
إلى ٥٠٠٠ كم تقريبا، إلى جانب ذلك 
فإن طول املراحل اخلاصة سيكون 

مــن ٣٥٠  الى ٥٠٠ كم وهو ما يقلل 
مســافة مراحل الربط واإلطالة في 

مراحل السرعة.
مــن  دكار»  «رالــي  ويعتبــر 
األحداث املهمة على املستوى العاملي 
وعالمة فارقة على خارطة الرياضة 
الســعودية، فهــو يســهم بصورة 
مباشرة في دوران عجلة السياحة، 
وقد سجلت اململكة جناحات الفتة في 
ظل تسخير اخلبرات التي اكتسبتها 
في تنظيم نسخ استثنائية من هذا 
احلــدث العاملي ناهيــك عن أن هذا 
النوع من االستضافات يأتي متاشيا 

مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.
وفي الســياق نفسه، مت حتديد 
االنطالقــة الرســمية للحــدث من 
شواطئ البحر األحمر ومن ثم يعبر 
األراضي السعودية من الشرق إلى 
الغــرب، وعلــى أثر ذلك ســيجتاز 
املتســابقون ١٤ مرحلة إضافة إلى 
مرحلة متهيديــة واحدة على مدار 
١٥ يومــا منها ٣ مراحل في صحراء 
الربع اخلالي إحداها ماراثونية تسبق 

التوجه نحو مدينة الدمام.


