
رياضة
االربعاء 7 اكتوبر 2015

33

ماكدونالدز الكويت الراعي الرسمي
» The McDonald’s Flying Start Triathlon « لـ

لدى ماكدونالدز الكويت: »ان هذا السباق هو وسيلة رائعة 
لتحفيز عدد كبير من األش���خاص ف���ي املجتمع الكويتي 
ليكونوا أكثر نشاطا وأن يتبعوا منط حياة صحيا. كما 
ان هذا الس���باق يقدم للناس فرصة ان يتحدوا انفسهم 
كرياضيني. ونحن نتطلع الى مشاركة كبيرة في السباق 
هذا العام، ونأمل ان يتعدى عدد املشاركني ما شهدناه في 

مسابقة العام املاضي«.
وقد مت تنظيم الس���باق وفقا ألعل���ى املعايير الدولية 
ويتم فيه االس���تعانة بأحدث التقنيات واملعدات، حيث 
يتم تتبع ومراقبة املشاركني بواسطة رقاقة مغناطيسية 
تقوم بقياس املسافة والسرعة لكل مشترك، وذلك حرصا 
على ضمان الش���فافية وحتقيق نتائج عادلة. كما انه في 
يوم السباق، سيتم تزويد جميع املشتركني بعدة سباق 
كاملة تتضمن قبعات س���باحة وزجاجات ماء وملصقات 

للدراجات.
ومنذ انطالقته في عام 2010 � ومن بعد انضمام ماكدونالدز 
 The McDonald’s Flying« إليه كراعي رسمي � بات سباق
Start Triathlon« حدثا يتكرر سنويا، وسرعان ما أصبح 
م���ن أبرز األحداث الرياضة في الكويت التي يتطلع إليها 

هواة الرياضة كل عام.
ويس���تطيع املش���اركون في الس���باق التسجيل عبر 
 ،)www.pro-vision.com املوقع اإللكتروني )من خ���الل
كما يستطيعون دفع رس���وم التسجيل من خالل املوقع 
باس���تخدام بطاقات الكي نت، الڤيزا او املاستر كارد، أو 
ميكنهم الدفع نقدا في فرع اكسترمي سبورتس في مجمع 

التالل.

أقامت ماكدونال���دز الكويت امس مؤمترا صحافيا في 
فرعها في الكورنيش، وذلك لإلعالن عن الرعاية الرسمية 
لتراياثلون »Flying Start« الرياضي 2015، والذي ستقام 
فعالياته هذا العام ف���ي مارينا مول يوم اجلمعة املوافق 

23 أكتوبر اجلاري.
وسيتضمن تراياثلون ماكدونالدز الرياضي، والذي أصبح 
اآلن في عامه اخلامس على التوالي، بطولتني مبس���افات 
مختلفة، أولها سباق السرعة )والذي تتضمن 750 مترا 
سباحة، 20 كم سباق دراجات هوائية و5 كم للركض(، ومن 
ثم البطولة األوملبية )والتي تتضمن 1500 متر سباحة، 

40 كم سباق دراجات هوائية و10 كم للركض(.
 »The McDonald’s Flying Start Triathlon« واملشاركة في
مفتوحة للجميع، حيث يستطيع املشاركون دخول املسابقة 
بشكل فردي أو ضمن فريق مؤلف من 3 متسابقني للمشاركة 
في الرياضات الثالث � السباحة وركوب الدراجات الهوائية 

واجلري.
وفي هذا السياق، قال لؤي الكيالني نائب املدير العام 
في ماكدونالدز الكويت: »لطاملا كانت الرياضة جزءا كبيرا 
 The McDonald’s Flying« من ثقافتنا في ماكدونالدز، وان
Start Triathlon« يتماشى كليا مع قيمنا األساسية في هذا 
اخلصوص. نحن دائما ملتزمون بزيادة الوعي حول أهمية 
الرياضة في حياة األفراد اليومية، ولطاملا دعمنا البرامج 
واملبادرات الرياضية احمللية ونواظب على تشجيع أفراد 
املجتمع من جميع األعمار على إتباع منط حياة متوازن 

مليء بالنشاط واحليوية«.
من جانبه، قال ش���ريف قطري، مدير إدارة التسويق 

)هاني عبداهلل(

بداية قوية لديوكوڤيتش 
وفوز صعب لنادال في »بكين«

خالل مشاركته مع فريقه في 
ابط����ال اوروبا، وغاب  دوري 
الالع����ب الفرنس����ي البالغ من 
العمر 32 عاما عن املباريات ال� 
28 االخيرة لبطل املانيا، بينها 
االنتصارات الثمانية التي حققها 

الباڤاري في مس����تهل  النادي 
مشواره في الدوري احمللي.

للبوس���نة و9 نقاط لقبرص، 
وتأتي ان���دورا اخيرة من دون 
رصي���د. ويحت���اج املنتخ���ب 
الويلزي الى نقطة واحدة فقط 
من مباراتيه مع البوسنة واندورا 

حلجز بطاقته الى النهائيات.
وتعود امل���رة االخيرة التي 
ش���اركت فيها ويلز في بطولة 

ريبيري يستعني بـ »ناسا« من أجل التعافي من إصابته

بايل العب العام في ويلز  للعام اخلامس على التوالي
كبرى الى مونديال 1958، وفشلت 
بعدها ف���ي الوجود بني الكبار 
سواء قاريا او عامليا وذلك على 
الرغم من مرور جنوم كبار على 
منتخباتها امث���ال راين غيغز 

وايان راش ومارك هيوز.

الفرنسي  النجم  قد يتمكن 
لنادي بايرن ميونيخ االملاني 
لك����رة القدم فران����ك ريبيري، 
الغائب ع����ن املالع����ب منذ 7 
اش����هر، من العودة الى فريقه 
قريبا بفضل آلة مشي مستقبلية 
قامت بتطويرها وكالة الفضاء 

االميركية )ناسا(.
وبدأ ريبيري باستخدام هذه 
التي تقاوم  اآللة املس����تقبلية 
اجلاذبية من اجل مساعدته على 
الشعور بانه اخف وزنا، وذلك 
بحسب شبكة التلفزة االملانية 

الرياضية »سبورت 1«.
وطورت »ناسا« هذه اآللة من 
اجل مساعدة رواد الفضاء على 
القيام بتمارينهم خالل مهامهم 

في الفضاء.
ولم تطأ قدما ريبيري ارضية 
امللعب منذ مارس امللعب بعد 
تعرضه اللتواء في كاحله االمين 

اختير غاريث بايل جنم ريال 
مدريد االسباني لكرة القدم افضل 
العب في ويلز للعام اخلامس 

على التوالي.
وعزز بايل رقمه القياس���ي 
باحلصول على هذه اجلائزة، 
اذ كان انف���رد به العام املاضي 
متخطي���ا جنمي مانشس���تر 
يونايتد وارس���نال الس���ابقني 
مارك هيوز وجون هارتسون 
على التوالي بعد ان حصل كل 

منهما عليها ثالث مرات.
ونال بايل اجلائزة بعد تألقه 
مع منتخب بالده في التصفيات 
املؤهلة الى كأس اوروبا 2016 في 
فرنسا مبساهمته بثمانية من 
االهداف التسعة حتى اآلن، حيث 

سجل 6 اهداف وصنع 2.
ووضع بايل منتخب ويلز 
على مشارف التأهل الى نهائيات 
كأس اوروب���ا، حي���ث يتصدر 
ترتيب املجموع���ة الثانية من 
التصفيات برصي���د 18 نقطة، 
وهو الوحيد في املجموعة الذي 
لم يخسر حتى اآلن حيث فاز 
في خمس مباريات وتعادل في 

ثالثة.
وتتقدم ويلز على بلجيكا 
املدججة بالنجوم بفارق نقطة، 
مقابل 13 نقطة الس���رائيل و11 

فرانك ريبيري عانى من كثرة اإلصابات

غاريث بايل جنم ريال مدريد حامال اجلائزة

لن يتمكن املنتخب االسباني، بطل النسختني االخيرتني 
عامي 2008 و2012، من االعتماد على ظهير ريال مدريد 
داني كارفاخال في مباراتي��ه املقبلتني في تصفيات 

كأس اوروبا 2016، وذلك بسبب االصابة.
واوضح ريال مدريد ان كارفاخال يعاني من اصابة في 
كاحله االمين دون ان يكشف عن املدة التي يحتاجها 
من اجل التعافي، لكن موقعي صحفيتي »ماركا« و»اس« 
اشارا الى انه سيغيب عن املالعب بني اسبوعني وثالثة، 
ما يعني امكانية غيابه ع��ن مباراة النادي امللكي مع 

باريس س��ان جرمان الفرنسي املقررة في 21 الشهر 
اجلاري ضمن دوري ابطال اوروبا.

وستفتقد اسبانيا، التي حتتاج الى التعادل في هاتني 
املباراتني لكي تضمن تأهلها الى النهائيات، الى خدمات 
مدافع ريال سوسييداد اينيغو مارتينيز والعب وسط 

ڤياريال برونو سوريانو ايضا بسبب االصابة.
من جهة أخرى اس��تدعى انطونيو كونتي مدرب 
منتخ��ب ايطاليا لك��رة القدم مداف��ع ميالن لوكا 
انطونيللي الى التشكيلة التي ستواجه اذربيجان 

والنرويج في التصفيات.
ويأتي اس��تدعاء انطونيللي )9 مباريات دولية( بعد 
الش��كوك حول جهوزية مداف��ع انتر ميالن دافيدي 
س��انتون الذي لم يتدرب االثنني املاضي حسبما اكد 

االحتاد االيطالي لكرة القدم.
وتتصدر ايطاليا ترتيب املجموعة الثامنة من التصفيات 
برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتني امام النرويج وخمس 
نق��اط امم كرواتيا مقابل 8 نق��اط لبلغاريا و6 نقاط 

الذربيجان ونقطتني ملالطا.

كارفاخال يغيب عن »املاتادور« .. وأنطونيللي ينضم إلى »اآلزوري«

بدأ الصربي نوفاك ديوكوڤيتش 
املصنف اول حملة الدفاع عن لقبه 
بطال لدورة بكني الدولية املختلطة 
للتنس البالغ���ة جوائزها 4.749 
ماليني دوالر بسهولة تامة بفوزه 
على االيطالي سيموني بوليلي 1-6 

و6-1 امس.
وكان ديوكوڤيتش الذي يقدم 
افضل موسم له على االطالق توج 
العام املاضي باللقب للمرة الثالثة 
على التوالي واخلامسة في مسيرته 
التشيكي  النهائي على  بفوزه في 

توماس برديتش.
وحقق االسباني رافايل نادال 
املصن���ف ثالثا ف���وزا صعبا على 
الصين���ي املغم���ور وو دي 4-6 

و4-6.
ويأمل نادال ضمان تأهله الى 
الثمانية  املاسترز لالعبني  بطولة 

االوائل الشهر املقبل.
وتراجع مستوى االسباني كثيرا 
هذا املوس���م ففقد العديد االلقاب 
ابرزها في روالن غاروس الفرنسية 
على املالعب الترابية املفضلة لديه، 
وهبط في التصنيف العاملي لالعبني 
احملترفني الى املركز العاشر قبل ان 

يرتقي الى السابع اخيرا.
 وفي ال���دور االول ايضا، فاز 
التايوان���ي لو ين-هس���ون على 
الفرنس���ي ادريان مانارينو 3-6 
و6-2، والكندي فاسيك بوسبيسيل 
على فيكتور اس���تريال بورغوس 
الدومنيكان 4-6 و7-5 و6- من 
0، واالسترالي جون ميلمان على 
االس���باني طومي روبريدو 6-4 
و6-1 و6-0. ول���دى الس���يدات، 
تأهلت الدمناركية كارولني فوزنياكي 
املصنفة ثامن���ة الى الدور الثالث 

بفوزها على الصينية فانغ كيانغ 
7-5 و0-6.

كما تأهلت ال���ى الدور الثالث 
االيطالي���ة فالفيا بينيت���ا الثالثة 
البرازيلية تيليانا  بفوزها عل���ى 
بيري���را 3-6 و6-صف���ر و4-6، 
واالملانية اجنليك كيربر العاش���ر 
بتغلبه على السلوفاكية دومينيكا 

تشيبولكوفا 6-1 و4-6.
وفازت ايضا االميركية بيتاني 
ماتيك-س���اندز بفوزه���ا عل���ى 
االسبانية الرا اروابارينا 0-6 و2-6 
و6-0، وااليطالية سارا ايراني على 
الفرنس���ية كارولني غارسيا 4-6 

و3-6 و1-6.

  اختصار الموسم

من جهة اخرى، دعت الپولندية 
الى اختصار  انييسكا رادفانسكا 

موسم التنس وجعله 9 اشهر بسبب 
تعرض الالعب���ني والالعبات الى 
االرهاق واالصابات خصوصا في 

الدورات االخيرة من العام.
وقالت رادفانسكا املصنفة ثامنة 
عامليا على هامش مش���اركتها في 
دورة بكني ان معظم الالعبني يريدون 
اختصار املوسم »اعتقد ان اجلميع 
يريد ذلك، فان موسما من تسعة 
اشهر س���يكون جيدا، فالكثير من 
الناسب سيتفقون معي في ذلك«.

ويس���تمر موس���م التنس من 
االسبوع االول للعام حتى نهاية 
املاس���ترز  نوفمبر باقامة بطولة 
للرجال التي يشارك فيها الالعبون 
الثمانية االوائل ف���ي العالم، بعد 
ايام على بطولة املاسترز للسيدات 
مبشاركة الالعبات الثماني االوليات 

ايضا.


