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رياضة

الصين تفتتح عدادها الذهبي
حظيت الصينية مينغ تشيو جانغ
ب ـش ــرف م ـنــح ب ــاده ــا أول ذهـبـيــة
فــي أوملبياد ريــو دي جانيرو بعد
فوزها باملركز األول في منافسات
مـ ـس ــدس ال ـ ـهـ ــواء املـ ـضـ ـغ ــوط  10م
ضمن مسابقة الرماية.
وحققت جانغ  199,4نقطة وخلفت
مــواطـنـتـهــا وي ــن ج ــون غ ــوو ،بطلة
أوملبيادي بكني  2008ولندن 2012
َ
والتي فشلت في التأهل إلى ألعاب
ريو.
وتـ ـق ــدم ــت جـ ــانـ ــغ عـ ـل ــى ال ــروسـ ـي ــة
فيتالينا باتساراشكينا (،)197,1
وذهـبــت الـبــرونــزيــة إلــى اليونانية
آنا كوراكاكي (.)177,7
وبعد ذلك أحرزت الصني ذهبيتها
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ال ـغ ـط ــس م ــن مـنـصــة
مـتـحــركــة ارت ـف ــاع  3أم ـتــار متقدمة
على إيطاليا وأوستراليا.
وم ـ ـن ـ ـحـ ــت م ــايـ ـلـ ـيـ ـن ــدا ك ـي ـل ـم ـن ــدي
كوسوفو ذهبية أولــى في الظهور
األول ل ـبــادهــا ف ــي األومل ـب ـي ــاد في
مسابقة الجودو في وزن تحت 52
كلغ بفوزها على اإليطالية أوديت
جوفريدا في املباراة النهائية.
وعـ ـ ـ ــادت الـ ـب ــرون ــزي ــة إلـ ـ ــى كـ ــل مــن
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة مـ ـيـ ـس ــات ــو نـ ــاكـ ــامـ ــورا
والروسية ناتاليا كوزيوتينا.
وأحـ ـ ـ ـ ــرزت األوس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ك ــاث ــري ــن
س ـك ـي ـنــر ذه ـب ـي ــة الـ ـحـ ـف ــرة (ت ـ ـ ــراب)
ضمن مسابقة الرماية متقدمة على
النيوزيلندية ناتالي رون ــي ،فيما
نــالــت األم ـيــرك ـيــة ك ـ ــوراي كــوغــديــل
البرونزية.
وتـ ـ ِّـوجـ ــت ال ـه ــول ـن ــدي ــة آنـ ــا فـ ــان در
بريغن بذهبية سباق الطريق في
مسابقة الدراجات الهوائية.
وق ـط ـع ــت ف ـ ــان در ب ــري ـغ ــن م ـســافــة
 136,9كلم بزمن  3,51,27ساعات،
الصينية
مينغ تشيو
جانغ ترفع
ميداليتها
(أ ف ب)

فرحة هاغينو
بعد فوزه
بذهبية 400
م متنوعة
(أ ف ب)

برنامج اليوم

ت ــوزع فــي الـيــوم الــرابــع
مــن منافسات أوملبياد
ري ـ ــو دي ج ــانـ ـي ــرو 14
م ـي ــدال ـي ــة ع ـل ــى ال ـن ـحــو
اآلتي:

 م ـ ـ ـبـ ـ ــارزة ( :)1ال ـح ـس ــام(سيدات)

 رفع اثقال ( :)2وزن  58كلغ(سيدات) و( 62رجال)

 ج ـم ـب ــاز ف ـن ــي ( :)1ف ــرق(رجال)

 ج ــودو ( :)2دون  73كلغ(رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال) ودون  57ك ـلــغ
(سيدات)

 سـبــاحــة ( 100 :)4م ظهرًاو 200م حرة (رجال) و 100م
ظهرًا و 100م صدرًا (سيدات)
 غ ـطــس ( :)1إي ـق ــاع ــي منارتفاع  10أمتار (رجال)

 ركـ ـب ــي  7عـ ـن ــاص ــر (:)1سيدات
 رم ــاي ــة ( :)2بـنــدقـيــة  10مهـ ـ ـ ــواء مـ ـضـ ـغ ــوط والـ ـحـ ـف ــرة
(تراب) (رجال).

وح ـ ـس ـ ـمـ ــت امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ب ــالـ ـس ــرع ــة
النهائية مع منافستيها السويدية
إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوه ـ ـ ــانـ ـ ـ ـس ـ ـ ــون (فـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة)
واإليطالية أليزا لونغو بورغيني
(برونزية).
ون ــال ــت ال ــرب ــاع ــة ال ـت ــاي ــوان ـي ــة شــو
ت ـش ـي ـن ــغ هـ ـس ــو ذهـ ـبـ ـي ــة وزن 53
ك ـلــغ ض ـمــن ري ــاض ــة رفـ ــع األثـ ـق ــال،
بـيـنـمــا كــانــت الـفـضـيــة م ــن نصيب
الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـنـ ـي ــة ه ـ ـيـ ــدي ـ ـلـ ــن دي ـ ـ ــاز
وال ـب ــرون ــزي ــة ل ـل ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة
جني هي يوون.
وت ـ ـ ـ ّـوج االيـ ـط ــال ــي ف ــاب ـي ــو بــازي ـلــي
بذهبية الجودو في وزن تحت 66
كلغ ،بينما أحرز الكوري الجنوبي
آن بـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـفـ ـضـ ـي ــة وال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي
م ــاس ــاش ــي اب ـي ـن ــوم ــا واألوزبـ ـ ـك ـ ــي
ريشود سوبيروف البرونزية.

نتائج السبت
كـســرت السباحة املجرية كاتينكا
هوسو الرقم القياسي العاملي في
سباق  400م متنوعة.
وسـجـلــت هــوســو  4,26,36دقــائــق
بـفــارق أكـثــر مــن ثانيتني عــن الرقم
املسجل باسم الصينية شيوين يي
( 4,28,43د) في ألعاب لندن .2012
وت ـقــدمــت ه ــوس ــو ع ـلــى األمـيــركـيــة
م ـ ـ ــاي ـ ـ ــا ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادو ( 4,31,15د)
واإلس ـ ـ ـبـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـيـ ــريـ ــا غـ ــارسـ ـيـ ــا
بلمونتي ( 4,32,39د).
كما أحرزت املجرية ايميسي شاش
ذهبية فردي السيف ضمن رياضة
املبارزة بتغلبها على بطلة العالم
في النسختني األخيرتني اإليطالية
روزاليتا فيامينغو بثالث ملسات.
وحصلت الصينية يــي ويــن سون
عـلــى املـيــدالـيــة الـبــرونــزيــة بفوزها
على الفرنسية لورين ريمبي.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـي ــرج ـي ـن ـي ــا
ثراشر قد نالت الذهبية األولى في
األوملبياد بتتويجها بطلة ملسابقة
بندقية الهواء املضغوط  10أمتار
بتفوقها عـلــى الصينيتني دو لي
التي نالت الفضية ،ويــي سيلينغ
التي اكتفت بالبرونزية.
وح ـط ـم ــت سـ ـب ــاح ــات أوس ـت ــرال ـي ــا
الرقم القياسي العاملي في سباق 4
مــرات  100م حــرة في طريقهن إلى
إحراز الذهبية.
وسجلت أوستراليا  3,30,65دقائق
مــاح ـيــة رق ـم ـهــا ال ـســابــق (3,30,98
د) املسجل فــي غالسكو فــي تموز
.2014
ونـ ــال الـفـضـيــة مـنـتـخــب ال ــوالي ــات
املتحدة ( 3,31,89د) ،والبرونزية
منتخب كندا ( 3,32,89د).
وهزم السباح األوسترالي ماكنزي
«م ـ ــاك» ه ــورت ــون غــريـمــه الصيني
يــانــغ س ــون وت ــوج بــذهـبـيــة  400م
حرة.
وس ـجــل ه ــورت ــون  3,41,55دقــائــق
مقابل  3,41,68دقائق لسون ،فيما
تـ ــوج اإلي ـط ــال ــي غــابــري ـي ـلــي ديـتــي
بالبرونزية ( 3,43,49د).
وفاجأ الياباني كوسوكي هاغينو
م ــواط ـن ــه داي ـ ــا س ـي ـتــو واألم ـي ــرك ــي
شايس كاليش وأحــرز ذهبية 400
م متنوعة.
وس ـجــل هــاغـيـنــو  4,06,05دقــائــق
وت ـف ـ ّـوق عـلــى كــالـيــش الـطــامــح إلــى
ميداليته األوملبية األولى (4,06,75
د) وسيتو ( 4,09,71د).
وأحـ ـ ـ ـ ــرزت الـ ــربـ ــاعـ ــة ال ـت ــاي ــان ــدي ــة
سوبيتا تــانــاســان أول ذهـبـيــة في
رياضة رفع األثقال عندما أحرزت
املركز األول في وزن  48كلغ.
ورف ـع ــت ت ــان ــاس ــان  92ك ـلــغ خطفًا
و 108ن ـت ـرًا لـتـصـبــح مـجـمــوعـتـهــا
 200كلغ ،وحلت أمام األندونيسية
سـ ـ ـ ــري نـ ــاه ـ ـيـ ــونـ ــي أغ ــوسـ ـتـ ـي ــان ــي

