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 ع��اد النجم الربازيلي نيما ردا �سيلفا املنتق��ل حديثا ل�سفوف باري�س �سان 
جريم��ان الفرن�س��ي اإىل التحدث مرة اأخرى عن عالقته ب��اإدارة ناديه القدمي 
بر�سلون��ة الإ�سب��اين. وج��اءت ت�رصيحات نيم��ار بعد قيادت��ه لباري�س �سان 
جريم��ان للف��وز 6 / 2 عل��ى �سيف��ه تول��وز يف املب��اراة الت��ي جمعت بني 
الفريق��ني يف ملعب الأمراء، معقل الفريق الباري�سي، يف الأ�سبوع الثالث من 
م�سابق��ة ال��دوري الفرن�سي. و�سه��د اللقاء ت�سجيل الالع��ب الربازيلي لهدفني 
يف الدقيقت��ني 31 و92.  وردا عل��ى �سوؤال اأح��د ال�سحفيني بعد اللقاء عن 
مالب�س��ات رحيله عن بر�سلونة هذا املو�سم، اأج��اب نيمار قائال: "عندما 
و�سل��ت اإىل بر�سلون��ة كان كل �س��يء ي�س��ري ب�سكل جيد.. ولك��ن بعد ذلك 
هن��اك م�سوؤول��ون ل يج��ب اأن يكون��وا يف مواقعه��م هن��اك". 
واأ�سار نيمار باأ�سابع التهام اإىل اإدارة بر�سلونة وحملها 
م�سوؤولي��ة كل م��ا يحدث لفري��ق كرة الق��دم يف الوقت 
الراه��ن، معرتفا اأن��ه ي�سع��ر بالأ�سى لروؤي��ة زمالئه 
القدام��ى يعان��ون به��ذا ال�س��كل. واأ�س��اف نيمار 
قائ��ال: "لق��د ق�سيت اأربع �سن��وات يف �سعادة 
كب��رية، بر�سلون��ة ي�ستح��ق اأك��ر م��ن هذا 
بكث��ري، ل��دي العديد م��ن الأ�سدقاء 
هن��اك، اأمتن��ى اأن تتح�س��ن الأمور 
يع��ود  واأن  للرب�س��ا  بالن�سب��ة 

فريقا قادرا على املناف�سة".
وع��ن  حت��دث   املب��اراة   يف  تاألق��ه 

يف  ت�رصيح��ات نقلتها عن��ه �سحيفة نيمار 
"ليكي��ب" الفرن�سية قائ��ال: "يف احلقيقة ل اأتذكر ما 
ح��دث قبل ت�سجيل ه��ديف الثاين، الأهم هو اأن الهدف 
ج��اء، اأ�سع��ر هنا اأنن��ي يف بيت��ي". وا�س��ل: "الفريق 
ميتل��ك اأ�سل��وب لع��ب م�ساب��ه للع��ب الربازي��ل وه��ذا 
ي�سه��ل عملي��ة الندماج بالن�سبة يل، وج��ود داين األفي�س 
وماركينيو���س ولعب��ني اأخرين من اأمري��كا اجلنوبية 
اأم��ر مه��م للغاي��ة". واختتم قائ��ال: "ن�سح��ك �سويا 
ونق�سي مع��ا وقتا طيبا، تعجبن��ي كثريا اأجواء 
حديق��ة الأم��راء، اجلماه��ري �ساندتن��ا حت��ى 
الدقيقة الأخرية، هذا يحدث �سخبا كبريا".        

رغ��م كل احلديث عن وج��ود اأزمة يف �ستامفورد بريدج، بعد هزمية 
الأ�سب��وع املا�سي اأم��ام برينلي، وجه اأنطوني��و كونتي التحية اإىل 
فريقه ت�سيل�سي، بعد الفوز 1-2 على توتنهام هوت�سبري، يف مباراة 
كان ميكن اأن يخ�رصها ب�سهولة يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة 
الق��دم.. وقال كونتي، الذي خ�رص فريق��ه بت�سعة لعبني 2-3 اأمام 
برينل��ي، الأ�سب��وع املا�سي، يف اجلول��ة الفتتاحي��ة: "اأعتقد اأنني 
يجب اأن اأ�سعر بال�سعادة.. اأود اأن اأ�سكر لعبي فريقي، لأنهم اأظهروا 
رغب��ة رائعة، و�ساه��دت اليوم مقاتل��ني يف اأر�س امللع��ب". وكان 
امل��درب الإيطايل �سعيدا على الأخ���س، لأن ت�سيل�سي، حامل اللقب، 

كان يفتق��د �سي�سك فابريجا�س وجاري كاهيل 
ب�سب��ب الإيق��اف، كم��ا �سارك مع��ه تيموي 
باكايوك��و للم��رة الأوىل، واأعط��ى الثق��ة 
لأندريا���س كري�ستين�س��ن يف الدفاع. لكن 
احلر�س القدمي مثل ديفيد لويز، وماركو�س 
األون�سو، هو م��ن قاد الفريق للفوز. و�سارك 

الالع��ب الربازيل��ي يف خط الو�س��ط بدل من 
الدف��اع، ولع��ب دورا يف الهدف��ني. وتق��دم 

ت�سيل�س��ي عل��ى عك���س �س��ري اللعب يف 
الدقيق��ة 23، عندم��ا اأطل��ق األون�سو 
ت�سدي��دة رائعة من ركل��ة حرة، من 
20 م��رتا، بع��د خمالف��ة ارتكبه��ا 
ديل��ي اآيل �سد لوي��ز. لكن لويز كان 
قوي��ا اأي�س��ا عندم��ا كان توتنه��ام 
متفوقا بف�سل التمري��رات ال�رصيعة، 
الت��ي ا�ستف��اد منه��ا فري��ق املدرب 
املو�س��م  بوكيتين��و،  ماوري�سي��و 
املا�سي. واأكد كونتي مرة اأخرى اأن 
الن��ادي يعمل على تعزي��ز �سفوفه 
يف �سوق النتقالت، مع توقع �سم 
ثالث��ة لعب��ني عل��ى الأقل.وتابع: 
"م��ن املهم اأن نرك��ز على اأنف�سنا، 
نعل��م اأن العديد م��ن الفرق تطورت 
الن��ادي  املا�س��ي..  املو�س��م  ع��ن 
يب��ذل كل م��ا يف و�سع��ه يف �س��وق 
النتق��الت، لك��ن اليوم اأن��ا را�س 
عن لعبي فريقي، لأنهم قدموا كل 

ما لديهم".   

 ح�س��م الربتغايل جوزيه مورينيو، املدي��ر الفني لنادي مان�س�سرت يونايتد 
الإجنليزي، م�ستقبل الفرن�سي اأنطوين مار�سيال، مهاجم ال�سياطني احلمر.

وق��ال مورينيو يف ت�رصيحات نقلته��ا �سحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية: 
"مار�سي��ال لع��ب مهم للفريق، كم��ا اأنه متفاهم م��ع البلجيكي روميلو 
لوكاكو، ومواطنه الفرن�سي بول بوجبا، ويظهر ذلك بو�سوح يف امليدان".
وتاب��ع: "مار�سيال �سجل هدفني يف مبارات��ني لعبهما كبديل، ومل ي�سارك 
�س��وى يف 20 دقيق��ة فقط، وهذا اأمر جيد للغاي��ة، فالالعب يتطور �رصيعا 
ويكت�سب اخلربات". واأو�سح: "اأعلم جيداً اأن مار�سيال يرغب يف امل�ساركة 
طوال الوقت، والبداية اأ�سا�سيا يف جميع املباريات ل�سعيه لتمثيل منتخب 
بالده يف كاأ�س العامل املقبلة، وهذا طبيعي للغاية، لكني جل�ست وحتدثت 
معه عن وجهة نظري". ووا�سل: "مان�س�سرت يونايتد يناف�س هذا املو�سم يف 
بطول��ة الدوري الإجنليزي، ودوري اأبط��ال اأوروبا، وكاأ�س الحتاد وكاأ�س 
الرابط��ة، ول ميكنني لعب هذه البط��ولت ب� 11 لعبا فقط، ولذلك احتاج 
لت�سكيلة قوية لأحقق اأك��رب عدد من البطولت". واختتم: "مار�سيال لعب 
مه��م، ول ميك��ن التخلي عنه، واأنا واثق من ا�ستم��راره يف "اأولد ترافورد" 
وعدم رحيل��ه يف ال�سيف اجلاري". وان�سم مار�سي��ال ل�سفوف مان�س�سرت 
يونايتد، قبل عامني قادمًا من موناكو الفرن�سي ب� 59 مليون اإ�سرتليني.

و�سجل مار�سيال هدفني يف اأول مباراتني بالدوري الإجنليزي اأمام و�ست 
هام يونايتد، و�سوان��زي �سيتي، وانت�رص ال�سياطني احلمر بالنتيجة ذاتها 

برباعية نظيفة.

سمبدوريا األجمل وهدرسفيلد األسوأ في قائمة قمصان كرة القدم في الموسم الجديد

راموس يدخل التأريخ من الباب الضيق ويفتح النار على التحكيم اإلسباني
بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام ديبورتيفو

و�س��ف �سريجي��و رامو�س، قائد ري��ال مدريد، التحكيم 
الإ�سب��اين باأن��ه مت�س��دد، م�س��رياً اإىل اأن��ه مل ي�ستح��ق 
اأم��ام ديبورتيف��و  احل�س��ول عل��ى البطاق��ة احلم��راء 

لكورونيا.
وقال رامو�س يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة "ماركا" 
الإ�سباني��ة: "ل اأدري �سب��ب البطاقة ال�سف��راء الثانية، 
لق��د كان التحاما عاديا، واحل�سول عليه كان �رصامة 
مبالغ��ة م��ن احلك��م، ولكنن��ي اأح��رتم التحكي��م، ولن 
اأعرت���س عل��ى الق��رار". وتاب��ع: "بالن�سب��ة للبطاقة 
الأوىل فل��م اأ�رصب الالعب دون كرة كما يقولون، 
نع��م دفعته قلي��ال بعيدا، ولكن��ي مل اأتعمد اإيذائه، 

وه��ذه الأم��ور حتدث ع��ادة يف كرة الق��دم". واأ�ساف: 
"التحكي��م يف اأوروب��ا مت�ساهل اأكر م��ن ذلك، ولذلك 
اأح��ب نظام اللعب يف اإجنل��رتا والربمييريليج، وطريقة 
اإدارة الأمور هناك". واختتم: "هكذا نحن ريال مدريد، 
كلما ح�سلنا على بط��ولت اأكر كلما ازداد مناف�سونا 
كراهية لنا". وانت�رص ريال مدريد بثالثية نظيفة اأمام 
ديبورتيف��و لكورونيا، يف اجلول��ة الأوىل من الدوري 
الإ�سب��اين من توقي��ع جاريث بي��ل وكا�سيمريو وتوين 
كرو���س، ليت�س��در ترتيب الليجا. دخ��ل الالعب الدويل 
الإ�سب��اين �سريجيو رامو�س، التاريخ من الباب ال�سيق، 
بع��د اأن ح�س��ل على بطاق��ة حمراء، يف املب��اراة التي 

جمع��ت فريقه ري��ال مدري��د بديبورتيف��و لكورونيا، 
يف اجلول��ة الفتتاحي��ة م��ن الليج��ا ملو�س��م 2017 
/ 2018. وق��ال ح�س��اب "مي�س��رت �سي��ب" املخت���س 
يف الإح�سائي��ات اإن �سريجي��و رامو���س، ع��ادل اأك��ر 

الالعبني طرًدا يف الليجا، بر�سيد 18 بطاقة حمراء.
وعادل رامو�س كل من بابلو األفارو الالعب ال�سابق يف 
�سف��وف العديد من اأندية الليج��ا كرب�سلونة واإ�سبيلية، 
وت�س��ايف اأج��وادو، لعب ري��ال �رصق�سط��ة و�ساباديل، 

وكالهما ح�سل على 18 بطاقة حمراء يف الدوري.
ويف 526 مب��اراة يف تاريخ��ه م��ع ري��ال مدريد طرد 
رامو���س يف 23 مرة "رقم قيا�س��ي"، اأما مع املنتخب 

الإ�سباين فلم يح�سل على اأي بطاقة حمراء.
حت�س��ل رامو���س عل��ى البطاق��ة ال�سف��راء الأوىل يف 
الدقيقة 53، بعد �رصبه لالعب الديبور بدون كرة حتت 
اأنظ��ار احلك��م. ويف الدقيقة الأخرية م��ن عمر املباراة 
اأعطاه احلك��م البطاقة ال�سفراء الثانية بعدما ا�ستخدم 

مرفق اليد يف الرتقاء للح�سول على الكرة.
ويغي��ب قائد الفريق امللكي عن املب��اراة املقبلة اأمام 
فالن�سيا، على ملعب �سانتياجو برينابيو، الأحد املقبل.
وق��ال القائ��د الث��اين لريال مدري��د عن ط��رد �رصجيو 
ه قائد ريال  رامو���س: "ل�ست اأن��ا من اأقول اأي �س��يء. اإنَّ

مدريد.. هو يعرف اإذا كان ما يفعله جيًدا، اأو �سيًئا".

كونتي : أشعر بالسعادة 

مورينيو يحسم مصير مارتيال 

نادال يتربع على عرش التصنيف العالمي لالعبي التنس

    فورموال 1 تطلق سباقًا جديدًا عبر الواقع االفتراضي

انت��زع الإ�سب��اين رافائي��ل ن��ادال، �س��دارة الت�سني��ف 
العامل��ي لالعب��ي التن���س املحرتفني، بعد غي��اب ثالثة 
اأع��وام، ليرتبع عل��ى عر�س اللعبة البي�س��اء، يف الرتتيب 
اجلدي��د لالعبني، ال�س��ادر اليوم الثن��ني. وارتقى نادال 
ل�سدارة الت�سنيف للمرة الأوىل منذ ال�ساد�س من يوليو/
متوز 2014 ، على ح�ساب الربيطاين اآندي موراي، الذي 
تراجع للو�سافة، علما باأنه غاب عن بطولة �سين�سيناتي 
لالأ�ساتذة، ويوا�سل برناجمه التاأهيلي. وظل ال�سوي�رصي 
روجي��ه فيدري��ر ثالث��ا، بعدم��ا اأعل��ن اأي�س��ا غيابه عن 
�سين�سينات��ي، التي ودعها نادال م��ن الدور ربع النهائي 
عل��ى يد الأ�سرتايل نيك كرييو���س. و�سهدت البطولة التي 
ت��وج به��ا البلغ��اري جريج��ور دمييرتوف عل��ى ح�ساب 
التا�س��ع عاملي��ا،  للت�سني��ف  الأول  كرييو���س، �سع��ود 

كم��ا �سع��د الأ�س��رتايل خم�سة مراك��ز ليح��ل يف املرتبة 
ال���18 عامليا، يف حني خرج الكن��دي ميلو�س راونيت�س 
م��ن قائم��ة الالعبني الع���رص الأوائل، ليح��ل يف الرتتيب 
ال���11. وفيما يلي قائمة الالعب��ني الع�رصة الأوائل: -1 
الإ�سب��اين رافائيل ن��ادال.7.645 ، 2 - الربيطاين اآندي 
موراي.7.150 ، 3 - ال�سوي�رصي روجيه فيدرير.7.145 
، 4 - ال�سوي���رصي �ستاني�سال�س فافرينكا.5.690 ، -5 
ال�رصب��ي نوف��اك ديوكوفيت���س.5.325 ، -6 الأمل��اين 
ماري��ن  الكروات��ي   7-  ، زفريي��ف.4.470  األك�سن��در 
�سيليت�س.4.155 ، -8 النم�ساوي دومينيك تيم.4.030 
، -9 البلغ��اري جريج��ور دميي��رتوف.3.710 ، -10 
الياباين ك��ي ني�سيكوري.3.195. ام��ا ت�سنيف الن�ساء، 
الإ�سباني��ة جاربين��ي موج��وروزا م��ن املرك��ز  قف��زت 

الت�سني��ف  يف  الثال��ث  اإىل  ال�ساد���س 
العاملي لالعب��ات التن�س املحرتفات 
ال�س��ادر اليوم الإثن��ني بعد تتويجها 

�سين�سينات��ي،  ببطول��ة  الأح��د  اأم���س 
كارولين��ا  الت�سيكي��ة  حتاف��ظ  فيم��ا 

م��ن بلي�سكوفا على ال�سدارة. ومتكنت موجوروزا 
التتويج باللقب بعد فوزها 1-6 و0-6 على الرومانية 
�سيمونا هاليب لتحرمها من الرتقاء ل�سدارة الت�سنيف 
العامل��ي وتبقيه��ا يف الو�ساف��ة. وانتزع��ت موجوروزا 
املرك��ز الثال��ث م��ن الأملاني��ة اأجنليك��ه كريب��ر الت��ي 
تراجعت بدوره��ا للمرتبة ال�ساد�سة بعدما ودعت بطولة 
�سين�سينات��ي من الدور الثاين على ي��د الرو�سية اإكاترينا 

ماكاروفا.

 اأعلن��ت بطول��ة الع��امل ل�سباق��ات فورم��ول 1 
لل�سيارات، الثنني، اإطالق بطولة جديدة مماثلة 
الواق��ع الفرتا�س��ي، تق��ام مناف�ساته��ا  ع��رب 
ما ب��ني �سبتم��رب / اأيلول ونوفم��رب/  ت�رصين 
الث��اين، على اأن يح�سم اللقب الإلكرتوين الأول 
يف ال�سب��اق اخلتام��ي للمو�س��م يف اأبوظبي. 
 3 ع��رب  الإلكرتوني��ة  املناف�س��ة  و�ستق��ام 
مراح��ل، بداي��ة من الت�سفي��ات يف �سبتمرب 
لتحدي��د اأ���رصع 40 متناف�س��ا افرتا�سي��ا، 
من خالل اأجهزة الألع��اب مثل بالي�ستي�سن 

واك�س بوك�س ونظام ويندوز.
يف  حي��ة  النهائ��ي  قب��ل  مناف�س��ات  و�ستق��ام 
جفينيتي اأرينا يف لندن يومي 10 و11 اأكتوبر/ 

متناف�س��ا   20 اأول  و�سيتاأه��ل  الأول،  ت�رصي��ن 
للنهائ��ي ال��ذي �سيقام يف حلب��ة مر�سى يا�س يف 
اأبوظبي، يومي 24 و25 نوفمرب/ ت�رصين الثاين. 
و�سيتاأه��ل الفائ��ز باللق��ب تلقائي��ا لل��دور قب��ل 
النهائ��ي يف الع��ام الت��ايل. وقال �س��ون برات�سيز 
اإن  بي��ان  يف   ،1 لفورم��ول  التنفي��ذي  الرئي���س 
البطول��ة اجلديدة متثل "فر�سة كب��رية لريا�ستنا 
ا�سرتاتيجي��ا وجماهرييا". وتعت��رب ليربتي ميديا 
 1 اأ�سبح��ت مالك��ة فورم��ول  الت��ي  الأمريكي��ة، 
الألع��اب  الث��اين املا�س��ي،  يف يناي��ر/ كان��ون 
لزي��ادة  �سعيه��ا  الإلكرتوني��ة جم��ال مهم��ا يف 

الإيرادات والو�سول اإىل ال�سباب.
ويع�س��ق كث��ري م��ن �سائق��ي فورم��ول 1، ومنه��م 

الهولن��دي ال�ساب ماك�س فر�ستاب��ن، �سائق فريق 
رد بول، الألعاب وال�سباقات الإلكرتونية.

ويف �سي��اق مت�سل، ك�سف الأملاين نيكو روزبرج، 
ال��ذي اعتزل �سباقات �سي��ارات فورمول-1 عقب 
تتويجه بطال للعامل بنهاية املو�سم املا�سي، اأنه 

من ع�ساق �سباقات "فورمول-اإي" لل�سيارات 
الكهربائية ويرى اأنها تقدم روؤية للم�ستقبل. 
وق��ال روزب��رج 32/ عاما/ الي��وم الإثنني 
خ��الل تواجده يف متح��ف مر�سيد�س مبدينة 
�ستوجت��ارت الأملاني��ة: "ه��ذا ه��و م�ستقبل 

ن��رى  اأن  مث��ريا  �سيك��ون  ككل.  الع��امل 
اأف�س��ل ما ميكن اأن يقدمه ال�سانعون، 

عند طرح اأوراقهم على الطاولة".

جاء قمي�س نادي اأتلتيك��و مدريد الإ�سباين للمو�سم 
اجلدي��د �سم��ن قائم��ة اأ�س��واأ قم�س��ان ك��رة القدم ، 
وبالتحدي��د يف املركز الرابع ع�رص، ن�ستعر�س معكم 

اأبرز القم�سان ال�سيئة يف املو�سم الكروي اجلديد..
يف  الأ�سا�س��ي"  "الطاق��م  ريني��ه  نادي��ه  قمي���س 
املرك��ز الثال��ث ع�رص �سم��ن قائمة الأ�س��واأ ، وكذلك 
ج��اء قمي���س اإيفرت��ون يف قائم��ة اأ�س��واأ قم�س��ان 
املو�س��م اجلدي��د باملرك��ز الث��اين ع���رص ، قمي���س 
ن��ادي يوفنتو�س "الطق��م الحتياطي الثاين" والذي 
ج��اء يف املركز احل��ادي ع�رص �سمن قائم��ة الأ�سواأ 
، القمي���س الحتياط��ي الأول لنادي �ست��وك �سيتي 
الإجنليزي جاء يف املرك��ز العا�رص ، قمي�س اأياك�س 
الحتياط��ي جاء يف املرك��ز التا�سع ، وجاء قمي�س 
ليفرب��ول "الحتياط��ي الأول" �سمن قائم��ة الأ�سواأ 
وحتدي��ًدا يف املرك��ز الثام��ن ، و ج��اء قمي�س ريال 
مدري��د "الثال��ث" وال��ذي �سارك ب��ه اأم��ام بر�سلونة 
يف كاأ���س ال�سوب��ر بكام��ب ن��و يف املرك��ز ال�ساد�س 
، بينم��ا ح��ل قمي���س مان�س�سرت يونايت��د الثالث يف 
املرك��ز الثال��ث �سمن قائم��ة الأ�سواأ وه��و القمي�س 

بالل��ون الرمادي ، وجاء القمي�س الحتياطي الأول 
لن��ادي فايينورد الهولندي يف املرك��ز الثاين ، لكن 
القمي���س الأ�س��واأ عل��ى الإط��الق كان م��ن ن�سي��ب 
قمي���س النادي ال�ساعد حديًثا لل��دوري الإجنليزي 
املمت��از بعد غياب 45 عاًم��ا وهو نادي هدر�سفيلد 
والتاب��ع ل�رصكة بوما ، وعلى ح��د و�سف جملة فور 
مم  ف��ور تو فاإن ت�سميم القمي���س كان وكاأنه قد �سُ
عن طري��ق برنام��ج "الر�س��ام"، ومل يك��ن القمي�س 
الحتياطي اأقل �سوًءا حي��ث مت مزج اللونني الأزرق 
وال��وردي الغام���س مًع��ا، وكذلك القمي���س الثالث 
ال��ذي مت ا�ستخدام في��ه اللونني الربتق��ايل والأ�سود 

مًعا.
و،اأ�س��درت جملة فور فور تو "4/4/2" الإجنليزية 
تقريًرا اختارت فيه اأجمل قم�سان كرة القدم ملو�سم 
2017/2018، وح�س��ل ن��ادي �سامبدوري��ا على 
املرك��ز الأول بقمي�س��ه الأزرق وامُلخطط بالأبي�س 
ا لقى القمي�س الحتياطي  والأحمر والأ�سود واأي�سً
الأول بالل��ون الأبي���س والأل��وان الزرق��اء، احلمراء 
�رصك��ة  وبت�سمي��م  كب��رًيا،  ا�ستح�ساًن��ا  وال�س��وداء 

"جوما"..
وح��ل قمي���س ن��ادي باملريا���س الربازيل��ي ثانًيا ، 
بينم��ا كان قمي���س الب��وكا جوني��ورز اجلدي��د هو 

�ساح��ب املرك��ز الثال��ث ، وح��ل بنفي��كا يف املركز 
الراب��ع ، وجاء القمي�س الأ�سا�س��ي مليالن كخام�س 
اأجم��ل قمي�س للمو�س��م اجلديد ، قمي���س هامبورج 

يف املرك��ز ال�ساد���س ، تورين��و يف املرك��ز ال�سابع ، 
فالمينجو يف املرك��ز الثامن ، قمي�س باري�س �سان 
جريم��ان يف املرك��ز التا�س��ع ، بينما ج��اء قمي�س 
ليفرب��ول باملركز احلادي ع�رص ، بايرن ميونيخ يف 
املرك��ز الثالث ع���رص ، قمي�س مان�س�س��رت �سيتي يف 
املركز ال�ساد�س ع�رص ، قمي�س فيورنتينا يف املركز 

ال�سابع ع�رص .
وتعد قم�س��ان الأندية التي تقوم ب�سناعتها نايكي 
واديدا���س ، ه��ي الأف�س��ل يف الع��امل نظ��راً ل�سه��رة 
عالمته��ا التجاري��ة وج��ودة �سناعته��ا، الت��ي تعد 

اف�سل من الكثري من ال�رصكات الأخرى.
املنتخ��ب  قم�س��ان  تعر�س��ت   2016 ع��ام  ويف 
ال�سوي���رصي يف بطول��ة الي��ورو متزق��ت يف مب��اراة 
امل�سنع��ة  "بوم��ا"  �رصك��ة  قال��ت  حي��ث  فرن�س��ا، 
للمالب���س وامل�ستلزمات الريا�سية، اإن خامة معيبة 
�سن��ع منها عدد حم��دود من القم�س��ان ت�سببت يف 
متزق قم�س��ان اأربعة لعبني على الأقل يف منتخب 
�سوي���رصا اأم�س الأحد، خالل مباراة انتهت بالتعادل 
ال�سلب��ي ، اأمام فرن�س��ا �سمن مناف�س��ات املجموعة 

الأوىل لبطولة اأوروبا لكرة القدم 2016.
ومل ت�سه��د املب��اراة، الت��ي اأدت لن�سم��ام �سوي�رصا 
لفرن�س��ا يف مرحل��ة خ��روج املغل��وب، التحام��ات 
عنيفة اأو خ�سنة، اإل اأن ال�سوط الأول �سهد قيام ثالثة 
لعبني م��ن منتخب �سوي�رصا بتغيري قم�سانهم على 

جانب امللعب ب�سبب وجود قطع بها.
وقال��ت ال�رصك��ة الت��ي تتخ��ذ م��ن اأملانيا مق��را، اإن 
حتلي��ل القم�سان، اأظهر وجود خامة معيبة اأدت اإىل 

تلف املنتج و�سهولة متزقه.
واأ�ساف��ت "حتقق��ت ال�رصكة من خم��زون القم�سان 
جلمي��ع الفرق وميك��ن التاأكيد عل��ى اأن هذه الواقعة 

املوؤ�سفة لن تتكرر مرة اأخرى".
ومت��د �رصك��ة بوم��ا خم�س��ة منتخب��ات يف البطولة 
واإيطالي��ا  والت�سي��ك  النم�س��ا  ه��ي  بالقم�س��ان، 

و�سلوفاكيا بالإ�سافة اإىل �سوي�رصا.
وذكرت �رصكة اديدا�س املناف�سة - والتي متد ت�سعة 
منتخبات من بني 24 م�ساركة يف البطولة املقامة 
يف فرن�س��ا باأطق��م مالب�سها - لروي��رتز ان ال�رصكة 
تقدم عادة ثالثة قم�سان لكل لعب يف كل مباراة.

نيمار يكشف أسباب رحيله عن برشلونة


