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رياضة

ألمانيا تفرض وجودها بثالث ذهبيات
فــرضــت أملانيا وجــودهــا أمــس في
أومل ـب ـي ــاد ري ــو دي جــان ـيــرو ّحيث
أضافت  3ذهبيات ،لترتفع غلتها
إلـ ــى أربـ ـ ــع م ـي ــدال ـي ــات م ــن امل ـع ــدن
الــذهـبــي ،فــي وقــت شـهــد فـيــه فجر
أم ــس زيـ ــادة ال ـعــرب رص ـيــدهــم بــ3
برونزيات.
وتـ ّـوجــت األملــانـيــة بــربــارا أنغليدر
بــذه ـب ـيــة ال ـب ـنــدق ـيــة  3أوض ـ ــاع 50
م ض ـم ــن الـ ــرمـ ــايـ ــة ،م ـح ـق ـقــة رق ـمــا
قياسيًا أوملبيًا.
وس ـج ـل ــت أن ـغ ـل ـي ــدر  458.6نـقـطــة
م ـت ـقــدمــة ع ـلــى ال ـص ـي ـن ـيــة ب ــن بــن
جانغ ( )458.4ومواطنتها لي دو
(.)447.4
وج ـ ـ ــاء ت امل ـص ـن ـفــة األول ـ ـ ــى عــاملـيــا
ال ـكــروات ـيــة سـنــزيـنــا بيغيسيتش
في املركز الحادي عشر واألخير.
وأحرزت أملانيا ذهبيتني ،وكل من
ن ـيــوزي ـل ـنــدا وبــولــون ـيــا وكــروات ـيــا
وسويسرا واحدة ،في اليوم األول
من نهائيات رياضة التجذيف.
ون ـ ـ ــال م ـن ـت ـخ ـب ــا أمل ــانـ ـي ــا ل ـل ــرج ــال
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ذهـ ـبـ ـيـ ـت ــي ال ــرب ــاع ــي
ب ـم ـج ــذاف ــن دون مـ ــوجـ ــه ،ال ـل ـتــن
ك ــان م ـق ــررًا أن ت ـق ــام نـهــائـيــاتـهـمــا
األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ل ـك ــن األح ـ ـ ــوال ال ـجــويــة
والــريــاح الـعــاتـيــة الـتــي هـ ّـبــت على
خ ـل ـي ــح رودري ـ ـ ـغـ ـ ــو دي ف ــري ـت ــاش
حالت دون إقامتهما وأجلتا إلى
أمس.
وف ــي م ـنــاف ـســات ال ــرج ــال ،احـتـفــظ
الــربــاعــي األملــانــي بــالــذهـبـيــة التي
أح ــرزه ــا قـبــل  4س ـنــوات فــي لـنــدن
بعدما سجل زمنًا مقداره 6,06,81
دق ـ ــائ ـ ــق ،وحـ ـ ــل أم ـ ـ ــام أوسـ ـت ــرالـ ـي ــا
( 6,07,96د) وإستونيا (6,10,65
د).
وجردت سيدات أملانيا نظيراتهن
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــات مـ ــن ال ـل ـق ــب ب ـعــدمــا
ق ـط ـع ــن املـ ـس ــاف ــة ب ــزم ــن 6,49,39
دقائق ،وحل منتخب هولندا ثانيًا
( 6,50,53د) ،ومـنـتـخــب بــولــونـيــا
ثالثًا ( 6,50,86د).
واح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــظ رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـيـ ــوزي ـ ـل ـ ـنـ ــدا
بــذه ـب ـيــة الـ ــزوجـ ــي بـ ـ ــدون م ــوج ــه،
تــاركــن الفضية لجنوب أفريقيا،
والبرونزية إليطاليا.
وقطع الزوجي النيوزيلندي إيريك
م ـ ــوراي وه ــام ـي ــش ب ــون ــد ال ـس ـبــاق
بزمن  6,59,71دقائق ،ورفعا الرقم
القياسي لسلسلتهم الناجحة من
دون خ ـس ــارة إل ــى  69سـبــاقــا منذ
بدء شراكتهما في .2009
ومنحت ناتاليا ماداي وماغدالينا
فــوالرتـشـيــك كــولــوفـسـكــا بــولــونـيــا
أول ذه ـب ـي ــة ف ــي األل ـ ـعـ ــاب ع ـنــدمــا
أح ــرزت ــا املــركــز األول فــي مسابقة
زوجي السيدات بمجذافني.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــول ـ ــون ـ ــي
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ك ــات ــري ــن غ ــراي ـن ـغ ــر
( 40عــامــا) مــن االح ـت ـفــاظ باللقب
وم ـعــان ـقــة ال ــذه ــب ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
عـلــى ال ـتــوالــي ،فــاكـتـفــت بالفضية
ال ــرابـ ـع ــة ف ــي املـ ـش ــارك ــة األومل ـب ـي ــة
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برنامج اليوم الثامن من
منافسات أوملبياد 2016
 24مـيــدالـيــة عـلــى النحو
اآلتي:

ورب ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــي دون مـ ـ ـج ـ ــذاف
(رج ــال) وزوج ــي بمجذافني
وزن خ ـف ـيــف وزوجـ ـ ــي دون
مجذاف (سيدات)

 ألعاب قــوى ( 20 :)3كلممشيًا (رج ــال) و 10آالف م
والكرة الحديد (سيدات)

 جمباز فني ترامبولني( :)1سيدات

 تـ ـج ــذي ــف ( :)4زوج ـ ــيب ـ ـم ـ ـجـ ــذافـ ــن وزن خ ـف ـيــف

 دراج ـ ـ ــات ( :)2س ـبــاقــاتامل ـض ـمــار :امل ـط ــاردة (رج ــال)
والسرعة (سيدات)

 ف ــروس ـي ــة ( :)1تــرويــضالـ ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى ال ـخــاصــة
للفرق

 جـ ـ ــودو ( :)2ف ـ ــوق 100كـلــغ (رجـ ــال) وف ــوق  78كلغ
(سيدات)

 رمــايــة ( :)2بندقية  50ممن الوضع منبطحًا (رجال)
سكيت (سيدات)

 مبارزة ( :)1سالح الشيشفرق (رجال)

 سـ ـب ــاح ــة ( 100 :)4مفــراشــة و 50م حــرة (رجــال)
و 200م ظهرًا و 800م حرة
(سيدات)

 قوس ونشاب ( :)1فردي(رجال).

 رفــع أثـقــال ( :)2وزن 85كـلــغ (رجـ ــال) ووزن  75كلغ
(سيدات)

 كــرة مضرب ( :)1زوجــي(رجال)

ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة ،وك ـ ــان ـ ــت ف ـي ـك ـت ــوري ــا
ثورنلي شريكتها في السباق.
وذه ـبــت الـبــرونــزيــة إل ــى ليتوانيا
الـتــي أضــافـتـهــا إلــى فضية سباق
الــزوجــي بـمـجــذافــن لـلــرجــال التي
تـ ـ ّـوج ب ـهــا ال ـش ـق ـي ـقــان ال ـكــروات ـيــان
مـ ــارتـ ــن وف ــالـ ـن ــت س ـي ـن ـكــوف ـي ـتــش
الـلــذان تفصل بــن والدتـهـمــا فترة
 15شـ ـهـ ـرًا فـ ـق ــط .ونـ ــالـ ــت الـ ـن ــروج
البرونزية.
وفـ ـ ـ ــاز م ـن ـت ـخ ــب رجـ ـ ـ ــال س ــوي ـس ــرا
بذهبية الرباعي دون موجه وزن
خفيف ،وحققت الــدنـمــارك نتيجة
أف ـض ــل م ــن ب ــرون ــزي ــة ل ـن ــدن 2012
ون ـ ــال ـ ــت الـ ـفـ ـضـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا اك ـت ـف ــت
فرنسا بالبرونزية.
وتـ ــوج رجـ ــال سـلــوفــاكـيــا بــذهـبـيــة
زوج ـ ــي الـ ـك ــان ــوي امل ـت ـع ــرج ضـمــن
مـســابـقــة ال ـك ــان ــوي-ك ــاي ــاك ،ونــالــت
بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ال ـ ـف ـ ـض ـ ـيـ ــة وف ــرنـ ـس ــا
البرونزية.
وسـجـلــت بريطانيا رقـمــا قياسيًا
أومل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق ال ـ ـسـ ــرعـ ــة
لـلــدراجــات الهوائية لفرق الرجال
ب ــزم ــن  42.562ث ــانـ ـي ــة فـ ــي ث ــاث
ل ـف ــات ،وجـ ــاء ت نـيــوزيـلـنــدا ثــانـيــة
وأوستراليا ثالثة.
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت اإلسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ــاي ــال ــن
ت ـش ــوراوت ذهـبـيــة ف ــردي الـكــايــاك
امل ـت ـعــرج ل ـل ـس ـيــدات ،بـيـنـمــا ذهـبــت
ال ـف ـض ـي ــة ل ـل ـن ـي ــوزي ـل ـن ــدي ــة ل ــووك ــا
جــونــز وال ـبــرونــزيــة لــأوسـتــرالـيــة
جيسيكا فوكس.
وتـ ـج ــاوزت تـ ـش ــوراوت م ــا حققته
قبل  4سنوات في لندن حني اكتفت
ب ــال ـب ــرون ــزي ــة ،وخ ـل ـفــت الـفــرنـسـيــة
إميلي فير بعدما قطعت املسافة
بزمن  98,65ثانية.
ون ــال الـتـشـيـكــي لــوكــاس كرباليك
ذه ـب ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودو فـ ــي وزن تـحــت
 100ك ـلــغ ،بـيـنـمــا ذه ـبــت الـفـضـيــة
ل ــآذرب ـي ـج ــان ــي املـ ـ ــار قــاس ـي ـمــوف
والـ ـب ــرون ــزي ــة ل ـل ـف ــرن ـس ــي س ـيــريــل
م ــاري ــه وال ـي ــاب ــان ــي ريــونــوســوكــي
هاغا.
وفازت األميركية كايال هاريسون
بــذه ـب ـيــة الـ ـج ــودو ف ــي وزن تـحــت
 78كـلــغ ،بينما أح ــرزت الفرنسية
اودري ت ـ ـ ـشـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــو ال ـ ـف ـ ـض ـ ـيـ ــة
والـ ـب ــرون ــزي ــة ل ـل ـب ــرازي ـل ـي ــة م ــاري ــا
اغ ـ ـيـ ــار وال ـس ـل ــوف ـي ـن ـي ــة انـ ــامـ ــاري
فيلنسيك.
وتــوجــت ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة هــاي
جني تشانغ ذهبية فردي السيدات
ف ـ ــي ري ـ ــاض ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــوس والـ ـنـ ـش ــاب،
ون ـ ــال ـ ــت االمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـيـ ــزا اون ـ ـ ـ ــروه
وال ـك ــوري ــة الـجـنــوبـيــة ب ــو ب ــاي كي
البرونزية.
وب ـ ـ ــرز أ ّمـ ـ ــس تـ ـع ــزي ــز ال ــري ــاض ـي ــن
العرب غلتهم بإحراز  3برونزيات.
وتــألــق الــربــاعــان املـصــريــان محمد
إي ـهــاب وسـ ــارة سـمـيــر فــي ريــاضــة
رفع األثقال بإحرازهما برونزيتني
ف ــي وزنـ ــي  77ك ـلــغ و 69ك ـلــغ على
التوالي.
وه ـمــا املـيــدالـيـتــان األول ـي ــان ملصر
في منافسات رفع األثقال منذ عام
 1948في لندن ،عندما نال الفراعنة
 3ميداليات بينها ذهبيتان ملحمود
فـيــاض فــي وزن الــريـشــة وإبــراهـيــم
شمس في الوزن الخفيف ،وفضية
لعطية حمودة في الوزن ذاته.
وأحرزت املبارزة التونسية إيناس
البوبكري برونزية مسابقة سالح
الشيش بفوزها في مباراة تحديد
املركز الثالث على الروسية عايدة
شاناييفا املصنفة رابعة عامليًا -15
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األلعاب الفردية
عـ ـ ــاد الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي آنـ ـ ـ ــدي مـ ـ ــوراي

