 28رياضة

أولمبياد لندن

االثنني  6آب  2012العدد 1776

بولت ملك الـ  100متر من دون م
حافظ يوساين بولت على ريادته لسباق  100متر
محققًا املركز األول في أوملبياد لندن بعد ذهبية أوملبياد
بكني  ،2008في الوقت الذي استعادت فيه الصني صدارة
جدول ترتيب امليداليات من الواليات املتحدة بـ  30ذهبية
لالولى مقابل  28للثانية
حسم العداء الجامايكي يوساين بولت
ال � �ص� ��راع م� ��ع م �ت �ح��دي��ه وح� ��اف� ��ظ ع�ل��ى
ذه �ب �ي��ة س �ب��اق  100م �ت��ر ض �م��ن أل �ع��اب
القوى.
وق �ط��ع ب��ول��ت امل �س��اف��ة ف��ي  9,63ث��ان�ي��ة
م �ح �ق �ق��ًا رق � �م� ��ًا اومل � �ب � �ي� ��ًا ،ف �ي �م ��ا ح �ص��ل
م��واط �ن��ه ي ��وه ��ان ب�ل�اي��ك ع �ل��ى ال�ف�ض�ي��ة
( 9,75ث) ،وذهبت البرونزية لألميركي
جاستني غاتلني ( 9,79ث).
وظ � �ف ��رت ال� � �ع � ��داءة االم� �ي ��رك� �ي ��ة س��ان �ي��ا
ري�ت�ش��ارد روس بذهبية س�ب��اق  400م
قاطعة مسافة السباق في  49,55ثانية
أمام البريطانية كريستني اوهورووغو
( )49,70واالم� �ي ��رك� �ي ��ة دي � � ��دي ت ��روت ��ر
(.)49,72
وح � �ص� ��ل ال� � �ع � ��داء ال �ك �ي �ن ��ي اي��زي �ك �ي �ي��ل
ك�ي�م�ب��وي ع�ل��ى ذه�ب�ي��ة س�ب��اق  3االف م
ً
موانع مسجال  8,18,56دقائق.
ونال الفضية الفرنسي محي الدين بن
عباد مخيسي ( 9,19,08د) ،والبرونزية
الكيني اب��ل ك�ي�ب��روب م��وت��اي (8,19,73
د).
وأح � � � ��رزت ال� � �ع � ��داءة اإلث� �ي ��وب� �ي ��ة ت�ي�ك��ي
جيالنا ذهبية املاراتون ،قاطعة مسافة
 42,195ك �ل��م ب ��زم ��ن  2,23,07س��اع��ة،
وتقدمت على الكينية بيرسكاه جيبتو
( 2,32,12سا) والروسية تاتيانا بتروفا
ارخيبوفا ( 2,23,29سا).
وت� � ��وج� � ��ت ال � �ك� ��ازاخ � �س � �ت� ��ان � �ي� ��ة اول � �غ� ��ا
ري �ب ��اك ��وف ��ا ب��ذه �ب �ي��ة م �س��اب �ق��ة ال��وث �ب��ة
الثالثية مسجلة  14,98م.
ون��ال��ت ال�ف�ض�ي��ة ال�ك��ول��وم�ب�ي��ة ك��ات��ري��ن
اي �ب��ارغ ��وي��ن ( 14,80م) ،وال �ب��رون��زي��ة
االوكرانية اولغا ساالدوها ( 14,79م).
وث � � ��أر ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي ان � � ��دي م� � � ��وراي م��ن

ال � �س� ��وي � �س� ��ري روج� � �ي � ��ه ف � �ي� ��دي� ��رر ب �ع��د
خ� �س ��ارت ��ه أم� ��ام� ��ه ف� ��ي ن �ه ��ائ ��ي ب �ط��ول��ة
ويمبلدون وتغلب عليه بسهولة تامة
 2 - 6و 1 - 6و 3 - 6ف��ي طريقه إلح��راز
ذه �ب �ي��ة م �س��اب �ق��ة ك ��رة امل �ض ��رب ل �ف��ردي
الرجال.
ون � ��ال األرج �ن �ت �ي �ن��ي خ � ��وان م ��ارت ��ن دل
بوترو البرونزية بتغلبه على الصربي
نوفاك ديوكوفيتش  5 - 7و.4 - 6
وال� ��ذه � �ب � �ي� ��ة ه � ��ي األول� � � � ��ى مل� � � � ��وراي ف��ي
األلعاب األوملبية ،في حني أحرز فيديرر
ميداليته األومل�ب�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،إذ أض��اف
فضية أم��س ال��ى ذهبية زوج��ي الرجال
التي أحرزها في بكني  2008مع مواطنه
ستانيسالس فافرينكا.
وح ��اف� �ظ ��ت ال �ش �ق �ي �ق �ت��ان األم �ي��رك �ي �ت��ان
ف� �ي� �ن ��وس وس� �ي ��ري� �ن ��ا ول � �ي� ��ام� ��س ع �ل��ى
ذهبيتهما في زوجي السيدات.
وتغلبت الشقيقتان على التشيكيتني
ل� � � ��وس� � � ��ي ه� � ��رادي � � �ت � � �س � � �ك� � ��ا وأن � � � ��دري � � � ��ا
هالفاتسكوفا  4 - 6و 4 - 6ف��ي ساعة
و 33دقيقة.
وأص�ب�ح��ت ف�ي�ن��وس وس�ي��ري�ن��ا أول من
ي�ح��رز  4ذه�ب�ي��ات ف��ي ك��رة امل �ض��رب في
ت ��اري ��خ األل � �ع ��اب ب �ع��د ت �ت��وي �ج�ه �م��ا ف��ي
س�ي��دن��ي  2000وب �ك�ين  ،2008وت�ت��وي��ج
س �ي��ري �ن��ا ف ��ي ال � �ف� ��ردي ف ��ي ل� �ن ��دن ع�ل��ى
حساب الروسية ماريا شارابوفا 0 - 6
و ،1 - 6وفينوس في الفردي في سيدني
على حساب الروسية إيلينا ديمنتييفا.
وذه �ب��ت ال�ب��رون��زي��ة للروسيتني م��اري��ا
كيريلنكو وناديا بتروفا.
وأح ��رز ال�ب�ي�لاروس�ي��ان م��اك��س ميرنيي
وف �ي �ك �ت��وري��ا ازارن � �ك� ��ا ذه �ب �ي��ة م�س��اب�ق��ة
الزوجي املختلط بتغلبهما في املباراة
النهائية على البريطانيني اندي موراي
ولورا روبسون  6 - 2و 3 - 6و.8 - 10
ون� ��ال األم �ي��رك �ي��ان م��اي��ك ب ��راي ��ن ول �ي��زا
راي� �م ��ون ��د ال �ب ��رون ��زي ��ة ب �ف��وزه �م��ا ع�ل��ى
األمل��ان �ي�ي�ن ك��ري �س �ت��وف��ر ك� ��اس وس��اب�ين
ليسيكي  3 - 6و 6 - 4و.4 - 10
وأح��رزت الصينية مينتشا وو ذهبية
الغطس اإلي�ق��اع��ي م��ن منصة متحركة
ارتفاع  3أمتار ،جامعة  414نقطة أمام
م��واط�ن�ت�ه��ا زي ه ��ي ص��اح �ب��ة ال�ف�ض�ي��ة
ب ��رص� �ي ��د  379,2ن� �ق� �ط ��ة ،ف �ي �م��ا ع� ��ادت
ال�ب��رون��زي��ة للمكسيكية ل ��ورا سانشيز
سوتو برصيد  362,4نقطة.
وت��وج��ت ال�ص�ي�ن�ي��ة ل��ول��و ج��و بذهبية
وزن فوق  75كلغ في رفع األثقال.
وح�ق�ق��ت ج��و رق�م��ًا ق�ي��اس�ي��ًا أومل�ب�ي��ًا في
رف�ع��ة ال�ن�ت��ر ( 187ك�ل��غ) ورق �م��ًا قياسيًا
عامليًا ف��ي املجموعة ( 333كلغ) بعدما
رف �ع��ت خ�ط�ف��ًا  146ك �ل��غ ،وت�ق��دم��ت على
ال ��روس� �ي ��ة ت ��ات �ي ��ان ��ا ك��اش �ي��ري �ن��ا ال �ت��ي
س�ج�ل��ت ب��دوره��ا رق �م��ًا أومل�ب�ي��ًا وع��امل�ي��ًا
في الخطف ( 151كلغ) ،فيما رفعت نترًا
 166كلغ.
وح� � �ص� � �ل � ��ت األرم� � �ي� � �ن� � �ي � ��ة ه ��ري� �ب� �س� �ي ��م
خورشوديان على البرونزية بمجموعة
.)164 + 125( 294

ف ��رن� �س ��ا  -ن �ي �ج �ي��ري��ا (م� �ج� �م ��وع ��ة )1
()16,30
ب��ري �ط��ان �ي��ا  -ال� �ص�ي�ن (م �ج �م��وع��ة )2
()18,45
اس �ب��ان �ي��ا  -ال� �ب ��رازي ��ل (م �ج �م��وع��ة )2
()22,00
االرج� � �ن� � �ت �ي��ن  -ال� � � ��والي� � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
(مجموعة )24,15( )1

 الكرة الطائرة الشاطئية :تصفيات -مالكمة :تصفيات

بولت بعد
عبوره خط
النهاية في
سباق الـ 100
متر (ماكس
روسي ــ
رويترز)

اإليراني
سوريان
ريحان بور
ً
محتفال
بذهبية وزن
 55كلغ في
املصارعة
اليونانية
الرومانية
(تورو هاناي
ــ رويترز)

برنامج اليوم

¶ ت ��وزع ف��ي ال �ي��وم ال�ع��اش��ر م��ن دورة
األل �ع��اب االومل �ب �ي��ة  18م�ي��دال�ي��ة ف��ي 8
رياضات على النحو االتي:
¶ امليداليات:
 العاب قوى ( 400 :)5م حواجز و400م (رج ��ال) وال��زان��ة وال�ك��رة الحديد و3
االف م موانع (سيدات)
 -دراجات ( :)1سباق السرعة (رجال)

 فروسية ( :)1قفز الحواجز (فرق) ج �م �ب��از ف �ن��ي ( :)3ال �ح �ل��ق وح �ص��انال �ق �ف��ز (رج� � ��ال) ع��ارض �ت��ان مختلفتا
االرتفاع (سيدات)
 اثقال ( :)1وزن دون ( 105رجال) م �ص��ارع��ة ي��ون��ان �ي��ة-روم��ان �ي��ة (:)3اوزان  60و 84و 120كلغ
 رم ��اي ��ة ( :)2ال �ب �ن��دق �ي��ة م ��ن ال��وض��عمنبطحا  50م والحفرة (رجال)

 ش ��راع ( :)2ف�ئ��ة ل �ي��زر (رج� ��ال) وفئةليزر راديال (سيدات)
¶ برنامج االلعاب االخرى:
 كرة سلة :تصفيات (رجال)اوس �ت��رال �ي��ا  -روس� �ي ��ا (م �ج �م��وع��ة )2
()11,00
ت ��ون ��س  -ل �ي �ت ��وان �ي ��ا (م� �ج� �م ��وع ��ة )1
()13,15

 كرة قدم :نصف النهائي (سيدات):فرنسا  -اليابان ()19,00
كندا  -الواليات املتحدة ()21,45
 كرة يد :الدور االول (رجال)املجر  -صربيا (مجموعة )11,30( )2

