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سيدات أميركا وفرنسا يتّوجن بذهب «الطائرة واليد»

م حامدي بـ ٥ ماليني ريال السعودية ُتكرِّ

«السلة» في عهدة سيدات أميركا للمرة الـ ٧

الترتيب النهائي لدورة األلعاب األوملبية «طوكيو ٢٠٢٠»

املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولةالترتيب

٣٩٤١٣٣١١٣أميركا١

٣٨٣٢١٨٨٨الصني٢

٢٧١٤١٧٥٨اليابان٣

٢٢٢١٢٢٦٥بريطانيا٤

٢٠٢٨٢٣٧١اللجنة األوملبية الروسية٥

١٧٧٢٢٤٦أستراليا٦
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٣٤٤١١الدمنارك٢٥

٣٣٢٨كرواتيا٢٦

٣٢٢٧إيران٢٧

٣١٥٩صربيا٢٨

٣١٣٧بلجيكا٢٩

٣١٢٦بلغاريا٣٠

٣١١٥سلوڤينيا٣١

٣٠٢٥أوزبكستان٣٢

٢٥١٨جورجيا٣٣

٢٤٦١٢الصني تايبيه٣٤

٢٢٩١٣تركيا٣٥

٢١١٤اليونان٣٦

٢١١٤أوغندا٣٦
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١٦١٢١٩أوكرانيا٤٤

١٣٣٧بيالروسيا٤٥

١٣٠٤رومانيا٤٦

١٣٠٤ڤنزويال٤٦

١٢٤٧الهند٤٨

١٢٣٦هونغ كونغ٤٩

١٢١٤الفلبني٥٠

١٢١٤سلوڤاكيا٥٠

١٢٠٣جنوب أفريقيا٥٢

١١٥٧النمسا٥٣

١١٤٦مصر٥٤
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١١٢٤إثيوبيا٥٦

١١٢٤البرتغال٥٦

١١٠٢تونس٥٨

١٠١٢إستونيا٥٩

١٠١٢فيجي٥٩

١٠١٢التڤيا٥٩

١٠١٢تايلند٥٩

١٠٠١برمودا٦٣

١٠٠١املغرب٦٣

١٠٠١بورتوريكو٦٣

٠٤١٥كولومبيا٦٦

٠٣٤٧أذربيجان٦٧

٠٣٢٥الدومنيكان٦٨

٠٢٢٤أرمينيا٦٩

٠٢١٣قيرغيزستان٧٠

٠١٣٤منغوليا٧١

٠١٢٣األرجنتني٧٢

٠١٢٣سان مارينو٧٢

٠١١٢األردن٧٤

٠١١٢ماليزيا٧٤

٠١١٢نيجيريا٧٤

٠١٠١البحرين٧٧

٠١٠١السعودية٧٧

٠١٠١ليتوانيا٧٧

٠١٠١مقدونيا الشمالية٧٧

٠١٠١ناميبيا٧٧

٠١٠١تركمانستان٧٧

٠٠٨٨كازاخستان٨٣

٠٠٤٤املكسيك٨٤

٠٠٢٢فنلندا٨٥

٠٠١١بوتسوانا٨٦

٠٠١١بوركينا فاسو٨٦

٠٠١١ساحل العاج٨٦

٠٠١١غانا٨٦

٠٠١١غرينادا٨٦

٠٠١١الكويت٨٦

٠٠١١مولدوڤا٨٦

٠٠١١سورية٨٦

سيتم تكرمي السعودي طارق حامدي بجائزة امليدالية 
الذهبية وقدرها خمسة ماليني ريال (١٫٣٣ مليون دوالر)، 
رغم اكتفائه مبيدالية فضية في رياضة الكاراتيه، بحسب 
ما أعلن وزير الرياضة األمير عبدالعزيز بن تركي الذي 
كتب في تويتر «ألنه البطل في عيوننا جميعا فســيتم 
تكــرمي بطلنا األوملبــي طارق حامدي بجائــزة امليدالية 
الذهبية وقدرهــا (٥ ماليني ريال) نظير متيزه وإبداعه 
ومتثيله املشرف للوطن أمام جنوم العالم في طوكيو٢٠٢٠ 
تستاهل يا بطل واملستقبل أمامك بإذن اهللا»، مضيفا كنت 
في املوعد يا بطل بتميزك وجناحك وإجنازك لوطنك أنت 

الفائز وبطل «الذهب» في عيون كل املنصفني».

وكان حامــدي فــي طريقه إلهداء بــالده أول ميدالية 
ذهبية فــي تاريخها، لكنه ارتكب خطــأ فنيا في نهائي 
وزن +٧٥ كلغ عندما كانــــت املواجهــــة فــي متناوله، 

ليكتفي بالفضية.
من جهتــه، قال حامــدي، طالب التســويق 

والعــب نادي الهالل: «كان طموحنا الذهب، 
حصلت على طرد من قبل احلكم الذي اعتبر 
أن الضــرب كان عنيفــا، وال تعليق لدي 
علــى احلكم»، مضيفا في القريب العاجل 
سأخوض بطولة العالم في دبي وسأحاول 

تعويضها بذهبية.

توجت سيدات الواليات املتحدة بلقب منافسات كرة السلة 
في األلعاب األوملبية للمرة السابعة تواليا، بفوزهن أمس في 
اليوم اخلتامي من دورة طوكيو على اليابان املضيفة ٩٠-٧٥.
وحصدت كل من ســو بيرد (٤٠ عاما) وديانا توراســي 

(٣٩) ذهبيتهما اخلامسة لتختتمان مسيرة مرصعة.
وســجلت بريتني غرينر ٣٠ نقطة هي األعلى في اللقاء 
إضافة الى خمس متابعات، وقالت بعد املباراة: «سبع على 
التوالــي، هــذا حقا مذهل، هذا يظهر فقط قيمة كرة الســلة 

األميركية».
وحققــت الواليــات املتحدة انتصارها الـــ ٥٥ تواليا في 
األوملبياد، نتيجة سلسلة رائعة بدأت منذ فوزها بامليدالية 
البرونزيــة عام ١٩٩٢ قبل أن حتقق ســت ميداليات ذهبية 

متتالية وستة انتصارات في طوكيو في طريقها الى السابعة.
وال تزال «إخفاقات» املنتخب األميركي تقتصر فقط على 
الفوز مبيدالية فضية خلف االحتاد السوڤيتي في دورة ١٩٧٦ 
التي أدرجت فيها ســلة السيدات للمرة األولى في البرنامج 
األوملبي، وبرونزية ١٩٩٢ (قاطع ألعاب موســكو ١٩٨٠)، في 
داللــة على هيمنة األميركيني في مجال كرة الســلة بشــكل 
واضح وصريح، بعد أن حقق الرجال أيضا الســبت اللقب 

الرابع تواليا.
وكانت اليابان بلغت دور األربعة للمرة األولى في خامس 
مشاركة أوملبية في تاريخها، لتحقق ميدالية فضية مميزة، 
ونالت فرنســا البرونزية على حساب صربيا بطلة أوروبا 

وحاملة برونزية ريو ٢٠١٦.

ختام «طوكيو ٢٠٢٠».. الرياضة تنتصر
بألعاب نارية وعروض جماعية ذكرت الرياضيني 
مبشــاهد من احلياة اليومية العادية بعيدا عن قيود 
وتعقيدات الوقاية من ڤيروس كورونا املستجد وأمام 
مدرجات شــبه خالية، قدمت عروض راقصة وأخرى 
رياضية بالقرب من بعض الرياضيني اختتمت دورة 
األلعــاب األوملبية الـــ ٣٢ في طوكيو أمــس، وجاءت 
مراسم اخلتام عكس توقعات وخطط املنظمني الذين 
أرادوا أن تكــون الدورة مبنزلــة رمز النتصار العالم 
على اجلائحة، لكن احلدث أقيم من دون جمهور، كما 
لــم حتقق الدورة االنتعاش االقتصادي لليابان مثلما 

اعتقد في البداية.
ومبالبس تقليدية أدت فرقة موســيقية نســائية 
النشيد الوطني للدولة املضيفة إيذانا بإسدال الستار 
على احلدث الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام، 
ومت تســليم العلم األوملبي لرئيســة بلدية باريس آن 
هيدالغو التي ستستضيف مدينتها الدورة الصيفية 

املقبلة في ٢٠٢٤.
بعد ذلك أعلن رئيس اللجنة األوملبية توماس باخ 
انتهاء الدورة الصيفية احلالية رسميا قبل إطفاء الشعلة 
األوملبية في الستاد بنهاية مراسم اخلتام، ووجه باخ 
الشكر إلى الشعب الياباني ووصف الدورة بأنها رمز 
لألمــل خالل اجلائحة، وقال «لم يســبق ألحد تنظيم 
دورة أوملبية مؤجلة»، مؤكدا أن األلعاب التي تأجلت 
عاما بسبب جائحة كورونا هي «الرحلة األوملبية األكثر 
حتديا»، وبات أوملبيــاد طوكيو أول دورة ألعاب يتم 
تأجيلها العام املاضي، وكاد أن يصبح األوملبياد الوحيد 
الذي يلغى بزمن السلم مع تفاقم جائحة كورونا في 

كل أنحاء العالم.
أميركا في قمة الترتيب

تربعــت الواليــات املتحدة األميركيــة على عرش 
صدارة الترتيب العام أللعاب أوملبياد «طوكيو ٢٠٢٠» 
وذلــك للدورة األوملبية الثالثة علــى التوالي برصيد 
١١٣ ميدالية، واحتلت الصني املركز الثاني برصيد ٨٨ 
ميدالية (٣٨ ذهبية و٣٢ فضية و١٨ برونزية)، وتلتهما 
اليابان مستضيفة الدورة في املرتبة الثالثة، بأفضل 
نتيجــة لها في تاريخ مشــاركاتها األوملبية بحصدها 
٥٨ ميدالية، واحتلــت بريطانيا املركز الـ ٤ من حيث 
امليداليات الذهبية، وجاءت روسيا، التي شاركت حتت 
راية اللجنة األوملبية الروسية، في املرتبة اخلامسة.

حصيلة العرب.. عالية
وظفر الرياضيون العرب بأعلى غلة من امليداليات 
في تاريخ مشــاركاتهم مع ٥ ذهبيات و٥ فضيات و٨ 
برونزيات، فيما حققت قطر أول ذهبياتها، عاد املغرب 
إلى منصات ألعاب القوى، وسرق سباح تونسي يافع 
االنظــار، وكانت أفضل غلة عربية في أوملبياد «أثينا 
٢٠٠٤» مــع ٤ ذهبيات وفضيتــني وبرونزيتني، كانت 
قطر األكثر حصــدا للذهب (٢) في طوكيو، فيما كان 
مجمل ميداليات مصــر األعلى مع ذهبية وفضية و٤ 

برونزيات.
وســرقت العبة كرة الطاولة الســورية هند ظاظا 
األضــواء عندما أصبحت بعمــر الـ ١٢ أصغر رياضية 

مشاركة في طوكيو.

توج املنتخــب األميركي 
بامليدالية الذهبية في مسابقة 
الكرة الطائرة للسيدات بدورة 
األلعــاب األوملبية الصيفية 
(طوكيو ٢٠٢٠) عقب فوزه 
علــى املنتخــب البرازيلــي 
٣-٠ أمــس، وأنهى املنتخب 
األميركي الشوط األول فائزا 

.٢٥-٢١
وحاول املنتخب البرازيلي، 
الذي حصد امليدالية الفضية، 
العودة في الشــوط الثاني، 
ولكــن املنتخــب األميركــي 
أنهــاه بنتيجة ٢٥-٢٠، قبل 
أن يحســم الفوز باللقاء في 
الشــوط الثالث الــذي أنهاه 

بنتيجة ٢٥-١٤.
وكانت أندريا دروز أبرز 

حيث أصبح الشخص الوحيد 
الذي فاز بامليدالية الذهبية 
كالعب في منافســات الكرة 
الطائــرة داخــل الصــاالت 
وكالعب كرة طائرة شاطئية 

إلى ذلك، تــوج املنتخب 
الفرنسي لكرة اليد بامليدالية 
الذهبية في منافســات كرة 
اليد للسيدات عقب فوزه على 
منتخب االحتاد الروسي ٣٠-

٢٥ أمس في املباراة النهائية.
وأنهى املنتخب الفرنسي 
الشــوط األول متفوقا على 
منتخــب االحتاد الروســي، 
الــذي حصل علــى امليدالية 
الفضيــة، بنتيجــة ١٥-١٣، 
الفرنسي  وحســم املنتخب 
املباراة لصاحله في الشوط 
أنهــاه بنتيجة  الذي  الثاني 

.١٥-١٢
ويدين املنتخب الفرنسي 
بفضل كبير في الفوز لالعبتيه 
باوليتا فوبا واليسون بينو، 
حيث أحرزت كل منهما سبعة 
أهداف للفريق. وكان املنتخب 
النرويجــي أحــرز امليدالية 
البرونزيــة عقب فوزه على 

املنتخب السويدي ٣٦-١٩.

املنتخــب  وكمــدرب. وكان 
امليداليــة  الصربــي أحــرز 
البرونزية في وقت سابق بعد 
فوزه على املنتخب الكوري 

اجلنوبي ٣-٠.

العبــات املنتخب األميركي، 
حيث سجلت ١٥ نقطة.

هذا الفوز منــح كارتش 
املنتخــب  كيرالــي، مــدرب 
األميركــي، «التاج الثالثي»، 


