
وا�س��ل لي�س��ر �سيت��ي، حام��ل اللق��ب، م�سل�س��ل 
نتائج��ه املخيبة للآمال هذا املو�سم بعدما �سقط 
خ��ارج قواعده اأمام بورمنوث بهدف نظيف على 
ملع��ب "فيتاليتي �ستادي��وم" يف م�ستهل اجلولة 
ال�16 م��ن الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم 

"الربمييري ليج".
ج��اء ه��دف اللق��اء الوحي��د يف الدقيق��ة 34 من 
ال�س��وط الأول وحم��ل توقيع اجلن��اح مارك بوج 
ال��ذي تابع الك��رة املرتدة من احلار���س الأملاين 

روبرت زيلر بت�سديدة مبا�رشة داخل ال�سباك.
وبعدما جترعوا مرارة الهزمية للمرة الثامنة هذا 
املو�سم، الثالثة يف اآخ��ر خم�س مواجهات، جتمد 
ر�سيد "الثعال��ب" عند 16 نقطة يقبعون بها يف 
املرك��ز ال�ساد�س ع�رش، يف املقابل، اأ�سبح ر�سيد 

بورمنوث 21 نقطة ياأتي بها ثامنا.
وحول اإيفرتون تاأخره بهدف اأمام �سيفه اأر�سنال 
اإىل فوز 1-2 خلل املب��اراة التي جمعتهما يف 
افتت��اح مناف�س��ات املرحلة ال�ساد�س��ة ع�رشة من 
ال��دوري الإجنلي��زي املمت��از لكرة الق��دم والتي 
�سه��دت اأي�س��ا فوز بورمن��وث على لي�س��ر �سيتي 

-1 �سفر.
وتق��دم اأر�سنال بهدف �سجل��ه األيك�سي�س �سان�سيز 
يف الدقيق��ة 20 وتع��ادل اإيفرت��ون ع��ن طري��ق 
�سيمو���س كوملان يف الدقيق��ة 44 قبل اأن ي�سجل 
اأ�سلي ويليامز ه��دف الفوز لإيفرتون يف الدقيقة 

.86
ورف��ع اإيفرتون ر�سي��ده اإىل 23 نقطة يف املركز 
ال�ساب��ع وتوقف ر�سيد اأر�سنال عند 34 نقطة يف 

املركز الثاين.
ي�س��ار اإىل اأن ه��ذا الفوز ه��و ال�ساد���س لإيفرتون 
هذا املو�سم مقاب��ل اخل�سارة يف خم�س مباريات 
والتع��ادل يف مثلها، فيما تع��د هذه الهزمية هي 
الثاني��ة لأر�سن��ال ه��ذا املو�سم مقاب��ل الفوز يف 

ع�رش مباريات والتعادل يف اأربع.
ويف املب��اراة الثانية، �سق��ط لي�سر �سيتي، حامل 
اللق��ب، يف فخ الهزمي��ة اأمام م�سيف��ه بورمنوث 

�سفر1-.
ويدي��ن بورمنوث بالف�سل يف ه��ذا الفوز للعبه 
م��ارك بيو الذي �سجل ه��دف املباراة الوحيد يف 

الدقيقة 34.

ورفع بورمنوث ر�سيده اإىل 21 نقطة يف املركز 
الثام��ن وتوق��ف ر�سي��د لي�س��ر �سيت��ي عند 16 

نقطة يف املركز الرابع ع�رش.
عقوب��ة  �سيت��ي  ومان�س�س��ر  ت�سيل�س��ي  وتلق��ى 

مالي��ة من قب��ل الحت��اد الإجنليزي لك��رة القدم 
بع��د ف�سلهم��ا يف ال�سيط��رة عل��ى اللعبني خلل 
�سج��ار بني الفريق��ني يف اللحظ��ات الأخرية من 
مباراتهم��ا عل��ى ملعب "الحت��اد" اأوائ��ل ال�سهر 

احلايل.
وكان مهاجم مان�س�سر �سيت��ي �سريجيو اأجويرو 
ق��د تدخ��ل بعن��ف يف مواجه��ة مداف��ع ت�سيل�سي 
دافي��د لويز م��ا تت�سبب يف ط��رده، ليندلع �سجار 
ب��ني لعب��ي الفريق��ني، يف املباراة الت��ي انتهت 
بفوز ت�سيل�س��ي 1-3. واإ�سافة اإىل �سريجيو، نال 
زميل��ه الربازيل��ي فرنانديني��و البطاق��ة احلمراء 
اأي�سا، كم��ا تلقى البطاقة ال�سف��راء من ت�سيل�سي 

كل من �سي�سك فابريجا�س وناثانيال ت�سالوباه.
وكان��ت تقاري��ر �سحفي��ة �سابقة قد اأ�س��ارت اإىل 
عزم الحتاد الإجنليزي خ�سم نقاط من املت�سدر 
ت�سيل�س��ي على خلفية الواقع��ة، لكن الحتاد اأعلن 
م�ساء الثلث��اء تغرمي النادي اللن��دين 100 األف 
جنيه ا�سرليني بداع��ي موا�سلة ك�رشه للقوانني 
املتعلق��ة بال�سيطرة على اللعبني، كما مت تغرمي 

مان�س�سر �سيتي 35 األف جنيها.
وحقق نان��ت بداية جي��دة مع مدرب��ه الربتغايل 
ال��دور رب��ع  بل��غ  �سريجي��و كون�سي�س��او بعدم��ا 
النهائ��ي مل�سابقة كاأ�س رابط��ة الندية الفرن�سية 
املحرف��ة يف ك��رة الق��دم بف��وزه عل��ى �سيف��ه 

مونبلييه 3-1.
ويدي��ن نان��ت بف��وزه اىل الأرجنتين��ي امييليانو 
�س��ال ال��ذي �سج��ل ثنائي��ة )18 و43( واأ�س��اف 
البولن��دي ماريو���س �ستيبن�سك��ي )62( اله��دف 
الثال��ث، فيم��ا كان ه��دف مونبلييه م��ن ن�سيب 
كيف��ن برييغ��و )36( يف لق��اء اكمل��ه �ساح��ب 
الر���س بع�رشة لعب��ني يف الدقائق الأخرية بعد 

طرد الغيني عبداهلل توري )86(.
وو�سل كون�سي�ساو )42 عامًا( اىل نانت اخلمي�س 
املا�س��ي خلف��ًا لريني��ه ج��ريار على ام��ل ابعاد 
الفري��ق ع��ن منطق��ة اخلط��ر القابع فيه��ا حاليًا 

كونه يحتل املركز التا�سع ع�رش قبل الخري.
ويف مب��اراة ثاني��ة ف��از �سو�س��و املمث��ل الوحيد 
للدرج��ة الثاني��ة يف ال��دور ثم��ن النهائ��ي عل��ى 
مر�سيلي��ا )بط��ل امل�سابقة ثلث م��رات( بركلت 
اجل��زاء )3-4(، بعدم��ا انته��ى الوق��ت الأ�سل��ي 

بالتعادل بهدف ملثله.
افتت��ح الغيني بون��ا �سار الت�سجي��ل ملر�سيليا يف 
الدقيق��ة 22، قبل اأن يخط��ف �سو�سو التعادل عن 

طريق مو�سى �سو.
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ج��ردت �سوت�س��ي الرو�سي��ة م��ن ح��ق ا�ست�ساف��ة 
بطول��ة الع��امل للزلج��ات اجلماعي��ة "بوب�سلي" 
وال�سدري��ة "�سكيلينت" التي كان��ت مقررة العام 
املقب��ل، وذلك ب�سب��ب ف�سيحة التن�س��ط املمنهج 
ال��ذي تدي��ره الدول��ة وي�سم��ل اأك��ر م��ن 1000 
ريا�س��ي بح�س��ب تقرير املحقق املع��ني من قبل 
الوكال��ة الدولي��ة ملكافح��ة املن�سط��ات. ور�سخ 
الحتاد ال��دويل لهاتني اللعبتني ال�ستويتني اأمام 
�سغ��وط املطالبني ب�سحب البطول��ة من �سوت�سي 
التي ا�ست�سافت دورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية 
ع��ام 2014، وذلك بعد التقرير ال�سادر الأ�سبوع 
املا�سي عن املحقق الكندي ريت�سارد ماكلرين 
وال��ذي حتدث فيه ع��ن تن�سط ممنه��ج يف رو�سيا 

يط��ال اأك��ر م��ن 1000 ريا�س��ي. وق��ال احتاد 
الزلج��ات اجلماعي��ة وال�سدري��ة يف بي��ان اأن��ه 
ق��رر نقل البطولة اإىل م��كان اآخر يحدد يف الأيام 
املقبل��ة ب�سب��ب "ال�سم��اء امللبدة بالغي��وم" فوق 
البلد امل�سيف، م�سيفا: "�سعرت اللجنة التنفيذية 
للحت��اد اأن��ه، ويف ه��ذه الأوق��ات ال�سعب��ة، من 
احلكم��ة اأن ل تنظ��م بطول��ة م��ن ه��ذا الن��وع يف 
رو�سيا". وعدد الحتاد الأ�سباب قائل: "اأول: من 
اأجل اإتاحة الفر�س��ة اأمام الريا�سيني واملدربني 
م��ن كافة الدول للم�سارك��ة يف بطولة تركز على 
الريا�س��ة عو�س��ا ع��ن التهام��ات والنقا�س��ات 
بغ�س النظ��ر اإذا كانت )التهام��ات والنقا�سات( 
م��ربرة اأم ل. ثاني��ا: بذل احت��اد الزلجات جهدا 

تاأل��ق كيف��ن لف، ولي��ربون جيم���س، ليف��وز 
كليفلند كافالريز )-103 86( على ممفي�س 
جريزلي��ز، يف دوري ك��رة ال�سل��ة الأمريك��ي 

للمحرفني.
و�سج��ل لف 29 نقط��ة، وا�ستح��وذ عل��ى 13 
ك��رة مرتدة، بينما اأ�س��اف جيم�س 23 نقطة، 
وم��رر ثم��اين م��رات حا�سمة، وا�ستح��وذ على 

�ست كرات مرتدة.
وح�سل كايري اإيرفينج، على راحة، لكن جيه.
اآر. �سمي��ث �ساه��م ب�سكل كب��ري يف النت�سار، 

و�سجل 23 نقطة منها �ست رميات ثلثية.
ومن��ح جريزليز، لعبه م��ارك جا�سول، راحة 

رغ��م افتقاد خم�س��ة لعبني؛ ب�سب��ب الإ�سابة 
وت�ساندل��ر  كونل��ي،  ماي��ك  الثنائ��ي  منه��م 

بار�سونز.
ويف لق��اء اآخ��ر، �سج��ل اأورلن��دو ماجيك 15 
عل��ى   )131-120( ليف��وز  ثلثي��ة  رمي��ة 

اأتلنتا هوك�س.
واأوقف ماجيك، �سل�سل��ة من 3 هزائم متتالية 
ليحقق فوزه احلادي ع�رش هذا املو�سم، مقابل 

خ�سارته 15 مرة.
واأح��رز �سريج��ي اإيب��اكا 29 نقط��ة، واأ�ساف 
اإيف��ان فورنيي��ه 23 نقط��ة، ليحق��ق ماجيك 

انت�ساره الأكرب خلل املو�سم اجلاري.

يرى الإ�سباين بيب جوارديول، 
م��درب مان�س�سر �سيتي، اأنه 

لي�س يف ماأمن من الإقالة، 
النتائ��ج  ا�ستم��رت  ح��ال 

ال�سيئة لل�سيتيزن.
"يف  جواردي��ول،  وق��ال 
ع��امل كرة الق��دم، ل وجود 

ملا ي�سمى بامل�رشوع طويل 
الأجل. عليك الف��وز ثم الفور. 

اإن مل يح��دث ذل��ك فاأن��ت يف 
ورطة".

"مل  جواردي��ول:  واأ�س��اف 
ي�سب��ق اأن متت اإقالتي، 

كما اأنها املرة 
الأوىل 

بحياتي التي ل اأحقق فيها 
اأعتقد  الفوز ملدة طويلة. 
املقب��ل،  املو�س��م  اأن 

�سيكون اأف�سل".
م��درب  وتاب��ع 
وبايرن  بر�سلون��ة، 
ال�ساب��ق:  ميوني��خ 
اإىل  اأتي��ت  "عندم��ا 
هنا، علمت مبا�رشًة 
اأنه علي الفوز. اأ�سعر 
الن��ادي،  م��لك  اأن 
لك��ن  يف،  يثق��ون 
النهاية،  يف  املوقف 

يعتمد على النتائج".
واأمت: "ه��ذه هي احلقيق��ة، واإن 
يف  عادل��ة  غ��ري  كان��ت 
كثري م��ن احلالت، 
كم��ا  لك��ن 
 ، ن تعلم��و

يف 
ال���رشكات 
والأعم��ال 
 ، ة لكب��ري ا
كان��ت  اإذا 
ك  ه�������ن��ا
 ، م�س����كل��ة

فعلي��ك 
د  ي������ج����ا اإ

احلل".

سحب بطولة العالم للزالجات من سوتشي 

كافاليرز يهزم جريزليز بدوري السلة األميركي

وق��ال مدي��ر جلن��ة امل�سابق��ات �سه��اب احم��د اإن اجلول��ة 
الثاني��ة ع�رشة من الدوري �ستنطلق اليوم اخلمي�س باإقامة 
اربع مباريات الأوىل جتمع نفط مي�سان والكرخ يف ملعب 
امليمون��ة مبي�س��ان، والثاني��ة �ستق��ام عل��ى ملع��ب القوة 
اجلوي��ة بني احل��دود وال�سم��اوة، وي�ست�سي��ف فريق زاخو 
نظريه النفط على ملع��ب دلل فيما �سيكون الزوراء �سيفا 

على فريق احل�سني يف ملعب مدينة ال�سدر.
واأ�س��ار اإىل اأن ي��وم غد اجلمع��ة �سي�سهد خم���س مباريات، 
حي��ث ي�ست�سي��ف الطلبة فري��ق اأمانة بغ��داد مبلعب القوة 
اجلوية ، ويحل اربي��ل �سيفا على النجف، فيما ي�ست�سيف 
املين��اء فري��ق كرب��لء عل��ى ملع��ب املدين��ة الريا�سية ، 
و�سيك��ون الكهرباء ب�سياف��ة البحري مبلع��ب الزبري فيما 
يحت�س��ن ملع��ب ال�سعب ال��دويل قمة اجلولة ب��ني ال�رشطة 

والقوة اجلوية.
واأو�س��ح اأن اجلول��ة �ستختتم ي��وم ال�سبت املقب��ل باإقامة 
مب��اراة واحدة بني نف��ط اجلنوب ونفط مي�س��ان يف ملعب 

املدينة الريا�سية. 
وذكر م��درب فريق النف��ط ح�سن احمد ب��اأن فريقه م�ستعد 
ملواجه��ة فريق زاخو يف اجلول��ة القادمة من دوري الكرة 

املمتاز.
وا�س��اف ح�س��ن احم��د ان اخل��ط البي��اين لأداء الفريق يف 
ت�ساع��د م�ستم��ر وامل�ست��وى العام للعبين��ا يف تطور من 
مباراة اىل اخرى، حالي��ًا نحن يف املركز الثالث ونناف�س 

على ال�سدارة ا�سافة اىل امتلكنا مباراتني موؤجلتني.
وب��ني احم��د ” ان مباراة زاخو ل تخلو م��ن ال�سعوبة اول 
لأن زاخو يلعب على ار�سه وبني جمهوره ، وكذلك حتملنا 
عناء ال�سفر اىل اكر من حمافظة حتى و�سولنا اىل مدينة 
زاخ��و ، ا�سف اىل ذل��ك فقد علمنا باأن درج��ة احلرارة يف 
يوم املب��اراة �ستنخف�س اىل 8 درجات حتت ال�سفر ، رغم 
كل هذا فلعبينا عازمون على ا�ستكمال نتائجهم املميزة 

وعبور حمطة زاخو بنجاح .
وبخ�سو���س الغياب��ات املحتمل��ة ق��ال مدرب النف��ط: اإن 
اللعب��ني ا�رشف عب��د الكرمي وقا�سم زي��دان �سيغيبان عن 

املواجهة القادمة امام فريق زاخو .

من جهتها اف��ادت الهيئة الدارية لنادي زاخو الريا�سي، 
باأنها �سرجئ ت�سمية مدرب لفريقها الكروي.

وقال امني �رش النادي خليل احمد ان "ادارة النادي قررت 
الريث مب�ساأل��ة اختيار مدرب للفري��ق الكروي بعد رحيل 

املدرب الروماين ب�سورة مفاجئة".
واأو�س��ح ان "الدارة ق��ررت منح امل��درب امل�ساعد للفريق 
اأحم��د وايل فر�س��ة قي��ادة الفريق يف املباري��ات القادمة 
بالدوري، ول�سيما بعد حتقيق النت�سار الأول يف الدوري 
على ي��ده، وناأمل ان يحق��ق النتائج اليجابي��ة والرتقاء 

برتيب الفريق يف جدول الدوري املمتاز".
وا�س��ار احم��د اىل ان "الدارة مل تق�رش م��ع الفريق، ال ان 
غي��اب التوفيق والق��رارات التحكيمي��ة الظاملة يف بع�س 

املباريات األقت بظللها على النتائج".
يذك��ر ان فري��ق زاخو جن��ح بتحقي��ق اأول انت�س��ار له يف 
الدوري على فريق البحري بهدفني مقابل هدف واحد، يف 

اطار اجلولة 11 من الدوري املمتاز،
واك��د ال��كادر الطب��ي لفري��ق الق��وة اجلوي��ة ع��ن امكانية 
م�سارك��ة جن��م الفريق همام ط��ارق يف لقائ��ه املهم �سد 

فري��ق ال�رشطة يف دربي العا�سمة حل�ساب اجلولة احلادية 
ع�رشة من دوري الكرة املمتاز .

حيث كان م��ن املقرر ا�رشاك اللعب يف اخر ن�سف �ساعة 
م��ن لقاء املين��اء لك��ن با�سم قا�س��م مدرب الفري��ق ف�سل 
البق��اء عل��ى اللعب عل��ى دكة الب��دلء وع��دم املجازفة 

با�رشاكه خوفًا من عودة ال�سابة للعب مرة اخرى .
 وم��ن جانب��ه اك��د حار���س مرمى فري��ق الكهرب��اء �سيف 
جميل على جاهزية فريق��ه ملواجهة فريق البحري �سمن 
مباري��ات اجلول��ة الثاني��ة ع���رشة م��ن ال��دوري العراق��ي 
املمت��از لك��رة القدم . وقال جمي��ل ” ا�ستعدينا ب�سكل جيد 
ملواجه��ة البح��ري ون�سع��ى لتحقي��ق النق��اط الثلثة من 

اأر�س البحري .
واأكد �سيف ” اأن الفريق يقدم م�ستويات جيدة لكن النح�س 
يلحق��ه ون�سعى لتحقي��ق اول فوز ه��ذا املو�سم من نادي 

نادي البحري .
ومن اجلدير بالذكر ان فريق الكهرباء يواجه فريق البحري 
ي��وم غد اجلمعة على ملعب الزبري و يحتل الكهرباء املركز 

ال�ساد�س ع�رش بر�سيد 6 نقاط.

فينجر محبط من زاوية 
اخرى

رمبا يك��ون اآر�سني فينج��ر، مدرب اأر�سن��ال، �سعر مبدى 
قدرة لعبيه على املناف�سة على لقب الدوري الإجنليزي، 
بع��د البقاء 14 مباراة بل هزمية بالبطولة، لكن الفريق 
مل يق��دم ملح��ات تثب��ت ذل��ك يف خ�سارت��ه )1�2( اأم��ام 

اإيفرتون.
وق��ال فينج��ر، اإن فريقه، عان��ى يف التعامل م��ع القوة 
البدني��ة لإيفرتون، الذي حول تاأخ��ره بهدف لفوز )-2
1( بف�س��ل هدف ب�رشبة راأ�س م��ن اآ�سلي وليامز، قرب 

النهاية يف ملعب جودي�سون بارك.
وب��دا اأن الأمور، ت�س��ري يف م�سلحة اأر�سنال، عندما تقدم 
املتاأل��ق األيك�سي�س �سان�سيز، بهدف من ركلة حرة، غريت 
اجتاهه��ا، بعد م��رور 20 دقيق��ة، لريفع ر�سي��ده ل�12 

هدًفا بالدوري هذا املو�سم.
لك��ن اإيفرت��ون، كافح بق��وة، وتعادل ب�رشب��ة راأ�س من 
�سيمو���س كومل��ان، قب��ل نهاي��ة ال�س��وط الأول مبا�رشة، 
ث��م �سجل املدافع وليامز، ه��دف النت�سار ب�رشبة راأ�س 

اأخرى يف الدقيقة )86(.
وق��ال فينج��ر ملحط��ة بي.ت��ي التلفزيوني��ة: "واجهن��ا 
حتديات بدنية عديدة، وهذا اأثر علينا، لكن رغم ذلك كنا 

غري حمظوظني بع�س ال�سيء يف التعر�س للخ�سارة".
واأ�س��اف: "كان املناف���س ي�سع��ر ببع���س اخل��وف يف 
البداي��ة، لكن��ه ا�ستع��اد الثق��ة. نح��ن قاتلن��ا.. لكن رمبا 
نك��ون جعلنا الأمور �سهلة عل��ى املناف�س عندما حتولت 

املباراة اإىل �رشاع بدين".
وهذه اأول هزمية لأر�سنال بالدوري، منذ تعره باجلولة 
الفتتاحي��ة عل��ى اأر�س��ه، اأم��ام ليفرب��ول، ويتاأخر ب�3 
نق��اط ع��ن ت�سيل�سي املت�س��در، ال��ذي ي�ستطي��ع تو�سيع 
الف��ارق عندما ح��ل �سيًفا على �سندرلن��د املتعر اأم�س 
الأربع��اء. وعندم��ا يذه��ب اأر�سن��ال للع��ب يف �سياف��ة 
مان�س�س��ر �سيت��ي، الأحد املقب��ل، قد يجد نف�س��ه متاأخًرا 
بف��ارق ت�س��ع نق��اط عن فري��ق اأنطوني��و كونت��ي، الذي 

�سيلعب قبلها بيوم واحد مع كري�ستال بال�س.
وبعد وقوع اأر�سنال، يف �سدام متكرر مع بايرن ميونيخ 
يف دور 16 ب��دوري اأبط��ال اأوروبا، ف��اإن الفريق الفائز 
بال��دوري الإجنلي��زي لآخ��ر م��رة يف 2004 �سيك��ون 
مطالًب��ا بالتحلي باحلذر حتى ل ينته��ي مو�سم اآخر بداأ 

بقوة بنف�س م�سري املوا�سم الأخرية.
وه��ذا الأم��ر �سيعتم��د بدرج��ة كب��رية عل��ى م��دة ق��درة 
اللعب��ني اأ�سح��اب النزع��ة الهجومي��ة عل��ى موا�سل��ة 

التاألق، كما حدث يف بداية املو�سم.
وقب��ل مواجه��ة اإيفرت��ون، �سج��ل اأر�سن��ال 12 هدًفا يف 
اآخ��ر ثلث مباريات يف كل امل�سابقات ويتقا�سم الفريق 
اأق��وى خط هج��وم، بر�سي��د 37 هدًفا لكن��ه عانى اأمام 

�سمود اإيفرتون.

اأعلنت جلنة امل�سابقات 
يف احتاد الكرة، مواعيد 
مباريات اجلولة الثانية 

ع�سرة من الدوري املمتاز 
والتي �ستنطلق اليوم 
اخلمي�س باإقامة اأربع 

مواجهات.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

جنحت الإمارات يف اقتنا�س ثاين ميدالية اأوملبية 
يف تاريخه��ا بف�س��ل املول��دويف الأ�س��ل �ساح��ب 
برونزي��ة يف اجل��ودو يف ري��و 2016 لت�ساف اإىل 
ذهبي��ة ال�سيخ اأحمد بن ح�رش اآل مكتوم يف الرماية 
قب��ل 12 عام��ا يف اأثين��ا. وتعت��رب برونزي��ة توما 
اإىل جان��ب ظه��ور الع��ني يف نهائ��ي دوري اأبطال 
اآ�سي��ا لكرة الق��دم وتتويج قائده عم��ر عبد الرحمن 
)عم��وري( بجائ��زة اأف�س��ل لع��ب يف اآ�سي��ا خلل 
العام احلايل من اأبرز اجنازات الريا�سة الإماراتية 
2016. ومل تن��ل الإم��ارات اأي ميدالي��ة من��ذ  يف 
ذهبي��ة ال�سي��خ اأحم��د ب��ن ح���رش يف اأثين��ا لكنه��ا 
ا�ستعان��ت بتجني���س الريا�سي��ني الواعدي��ن مثلما 
فعل��ت اجلارتان قط��ر والبحرين من اأج��ل معانقة 
اأو  املع��ادن الأوملبي��ة لكنه��ا مل تلح��ق بالذه��ب 
الف�س��ة واكتفت بالربونز. واقتن���س توما برونزية 
وكان��ت  ري��و  يف  للرج��ال  كيلوجرام��ا   81 وزن 
امليدالي��ة العربي��ة الأوىل يف اأول دورة اأوملبية يف 
ق��ارة امريكا اجلنوبية. و�سم��ت بعثة الإمارات يف 
ري��و خم�سة ريا�سيني جمن�س��ني – منهم ثلثة يف 
اجل��ودو بينهم توما - ف�سل عن اآخرين من مواليد 
دول عربي��ة اخ��رى لكنه��م ح�سل��وا عل��ى اجلن�سية 

الإماراتية وخا�سوا املناف�سات حتت علمها.
عل��ى اجلانب الآخ��ر كان العني و�سيف بطل دوري 
املحرفني الإماراتي املو�سم املا�سي ميني النف�س 
باإع��ادة لقب دوري اأبط��ال اآ�سيا للع��رب لأول مرة 
من��ذ 2011 وكان قريب��ا م��ن ذلك بالفع��ل بف�سل 
خ�سارت��ه 1-2 فقط على اأر���س ت�سونبوك الكوري 

اجلنوبي يف الذهاب.
لك��ن العني بقيادة عموري اكتف��ى بالتعادل 1-1 
يف الإي��اب عل��ى اأر�س��ه ليف�سل يف التتوي��ج بلقبه 

الثاين يف تاريخه بع��د 2003 وتعوي�س الإمارات 
عن خ�سارة نهائي العام املا�سي.

وبل��غ الأهل��ي - غ��رمي الع��ني املحل��ي - نهائ��ي 
دوري الأبط��ال العام املا�سي قب��ل اأن يخ�رش اأمام 
جواجن��زو اإيفرجراند ال�سيني -1�سفر يف جمموع 
املبارات��ني لي�ستم��ر غي��اب الأندي��ة العربي��ة ع��ن 
من�س��ة التتوي��ج. ويبقى تاأهل الع��ني للنهائي اأحد 
اأبرز اجنازات الإمارات يف 2016 ول يفوقه �سوى 
الحتفاظ بجائزة اأف�سل لعب اآ�سيوي للعام الثاين 
على الت��وايل بعد تتويج عموري باجلائزة يف حفل 

اقيم يف اأبوظبي بعد اأيام من خ�سارة العني للقب.
وخفف��ت ه��ذه اجلائ��زة قليل م��ن اأح��زان عموري 
بع��د خ�سارة العني للقب خا�س��ة واأنه كان املر�سح 
الأوف��ر حظ��ا لقتنا�سه��ا اإذ تفوق عل��ى مناف�سيه 

العراقي حمادي اأحمد وال�سيني وو يل.
وورث عم��وري اجلائ��زة م��ن زميل��ه يف منتخ��ب 
الإم��ارات اأحمد خلي��ل مهاجم الأهلي ال��ذي نالها 
الع��ام املا�سي. وقال عموري عق��ب ت�سلم اجلائزة: 
"هذه جائزة للإمارات ولي�ست جائزة فردية واأ�سكر 
كل م��ن �ساه��م يف وج��ودي هنا �س��واء من لعبني 
اأو مدرب��ني اأو اإداري��ني." وت�ست�سي��ف حلبة مر�سى 
يا�س �سنويا �سباق جائزة اأبوظبي الكربى اخلتامي 
ملو�سم بطولة العامل ل�سباقات فورمول 1 لل�سيارات 

لكن �سباق 2016 كان خمتلفا.
فف��ي ن�سخ��ة 2016 كان �سب��اق اأبوظب��ي حا�سما 
يف ال���رشاع على لقب ال�سائقني حيث توج الأملاين 
نيك��و روزبرج �سائ��ق مر�سيد�س بط��ل لفورمول 1 
للمرة الأوىل يف م�سريته بعد احتلله املركز الثاين.
وفاز زميل��ه الربيطاين لوي���س هاميلتون بال�سباق 

الذي �سهد اإثارة كبرية قرب النهاية.

ليستر سيتي يتعثر مجددا في انكلترا ونانت يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا

توما وعموري أبرز إنجازين للرياضة اإلماراتية عام 2016جوارديوال: أنا في ورطة ألول مرة في حياتي


