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محمد الباز يستلم كأس الستوك من احمد الغامن

الباز وبوربيع والشريفي
أبطال الدراجات المائية

أسفرت نتائج سباق اجلولة األولى من سباقات الدراجات املائية 
الذي أقيم أول من أمس في النادي البحري مبش���اركة 27 متس���ابقا 
عن فوز البطل محمد الباز باملركز األول في فئة الس���توك 1600 على 
حس���اب زميله بطل العالم وبطل اإلمارات محمد بو ربيع الذي جاء 
ثانيا والبطل العاملي املخضرم يوس���ف العبدالرزاق الذي جاء ثالثا.  
وفي فئة الس���توك 1600 للمبتدئني جاء في املركز األول علي بوربيع 

وجاء ثانيا عبدالرحمن العمر وثالثا بدر بو ربيع.
فيما فاز املخضرم سعود الشريفي باملركز األول في فئة الواقف 800 
وجاء ثانيا يعقوب الهويدي وثالثا سعود الرجيب، وحقق عبدالعزيز 
الصايغ املركز األول في فئة األش���بال وجاء ثانيا فيصل طه بو ربيع 

وثالثا عبداهلل إبراهيم اخلياط. 
وكان الس���باق الذي نظمته اللجنة البحري���ة في النادي البحري 
بإش���راف نائب رئيس اللجنة فيصل القصي���ر قد أقيم بحضور كل 
من نائب الرئيس م. أحمد الغامن، وأمني الس���ر العام خالد الفودري 
إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اإلدارة وحش���د من محبي سباقات 

الدراجات املائية.

»المسابقات« تبحث مواعيد 
مباريات الموسم المقبل

عبداهلل العنزي
تعقد جلنة املسابقات باحتاد الكرة عدة اجتماعات اليوم وغدا 
لتحديد برنامج بدء مس���ابقات املوسم املقبل، وتتجه النية لدى 
اللجنة الى إجراء تعديالت طفيفة على املواعيد املقترحة سابقا 
من جلنة املسابقات السابقة، حيث سيتم اعتماد انطالق املوسم 
املقبل مبباراة كأس السوبر 20 أغسطس املقبل وجتمع القادسية 
بطل الدوري والكويت وصيف كأس س���مو األمير ألن القادسية 
هو بطل املسابقة ايضا، في حني ستبدأ منافسات الدوري املمتاز 
28 أغس���طس. وستغير جلنة املسابقات أوقات مباريات املراحل 
السنية حيث ستقام كل املباريات التي ستجرى في اشهر أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبر وأبريل ومايو في السادسة مساء على األضواء 

الكاشفة وذلك جتنبا إلرهاق الالعبني بسبب شدة احلر.
كما س���تقوم جلنة املسابقات بإرسال جدول مواعيد مباريات 
املوسم املقبل اخلاصة بكل املراحل السنية وكذلك الئحة املسابقات 
الى األندية نهاية األسبوع اجلاري او بداية األسبوع املقبل على 
أبعد تقدير وذلك بعد ان يعتمدها س���كرتير احتاد الكرة س���هو 

السهو.
من جانبه، قال الس���هو انه من الصعوبة عقد اجتماع ملجلس 
اإلدارة في املرحلة املقبلة نظرا لس���فر كل األعضاء خارج البالد 
فيما عدا رئيس االحتاد الش���يخ طالل الفهد، مضيفا ان هذا األمر 

لن يعوق عمل جلنة املسابقات.

سيرينا تحتفظ بلقب ويمبلدون
احتفظت االميركية سيرينا وليامس املصنفة اولى بلقبها بطلة 
في وميبلدون االجنليزية، ثالث البطوالت االربع الكبرى للتنس، 
اثر فوزها على الروسية فيرا زفوناريفا احلادية والعشرين 3-6 

و6-2 في املباراة النهائية.
واللقب هو الثاني لسيرينا هذا املوسم بعد تتويجها في بطولة 
استراليا املفتوحة والسادس والثالثني في الفردي منذ احترافها عام 
1999 منها 13 لقبا في البطوالت الكبرى، وباتت في املركز السادس 

على قائمة الالعبات االكثر القابا في بطوالت الغران شيليم.

إدراج البطولة الشاطئية ضمن أجندة البطوالت الخليجية

تنظيمية اليد الخليجية ترفض طلب الكويت استضافة أبطال الكؤوس

العربي املمثل الوحيد للكويت في البطولة وفي االطار عبدالواحد خليل

حامد العمران
قررت اللجنة التنظيمية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي لكرة 
اليد في اجتماعها الذي عقد اول 
من امس في االمارات على هامش 
البطولة اآلس����يوية للناش����ئني 
اس����ناد تنظيم بطول����ة االندية 
الى  الكؤوس  اخلليجية البطال 
قطر والت����ي تقام مارس املقبل، 
وسيمثل الكويت في هذه البطولة 
النادي العربي بصفته بطل كأس 
االحتاد في نسخته االخيرة. وكان 
عبدالواحد خليل ممثل الكويت قد 
ترأس اجتماع اللجنة بعد اعتذار 
اللجنة السعودي تركي  رئيس 
اخلليوي عن احلضور.ومن بني 
البنود التي اقرتها اللجنة اقامة 
اول بطولة شاطئية للمنتخبات 
اكتوبر  البحرين  اخلليجية في 
املقبلة، وجاءت املوافقة بعد تفوق 
املنتخبني العماني والكويتي على 
املستوى اآلس����يوي باحتاللهما 

مراكز متقدمة.
العمان����ي  املنتخب����ان  وكان 
ق����د ش����اركا مؤخرا  والقطري 
ف����ي البطول����ة العاملي����ة لذلك 
ادراج  التنظيمية  اللجنة  ارتأت 
البطولة الشاطئية ضمن اجندة 
البطوالت اخلليجية حتى يتسنى 
للمنتخب����ات اخلليجية التعود 
اللعبة وممارستها  على قوانني 
من خالل بطولة رسمية لتساهم 

في اعداد الفرق بش����كل صحيح 
للبطوالت القارية والعاملية.

 وكانت اللجن����ة قد اعتمدت 
بعض التعدي����الت على النظام 
االساسي بعد دراسة مستفيضة 
من اعضاء اللجنة والتي استمرت 
4 شهور مت خاللها تعديل بعض 
املواد واضافت مواد اخرى تزيد 
من صالبة النظام االساسي مع 
العقوبات ملن  التركيز على بند 
يح����اول اخلروج ع����ن املألوف 
وحماية للبطوالت اخلليجية من 
املتس����ببني في الشغب واعطاء 

هيبة اكبر للبطوالت.
واشار خليل الى ان الكويت 
كانت قد تقدمت بطلب لتنظيم 
البطولة اخلليجية لالندية ابطال 
الك����ؤوس اال ان ممثل قطر في 
اللجنة حمد النعيمي اصر على 
طلبه باالستضافة حسب لوائح 
اللجن����ة التنظيمية ليذهب دور 
البطولة  الكويت في استضافة 
اخلليجية الى العام املقبل، مبينا 
العربي سيش����ارك فقط في  ان 
البطولة وال يحق لنادي الكويت 
املشاركة باعتباره وصيف الكأس 
الن لوائح البطولة تعطي احلق 
مبشاركة البلد املضيف بفريقني 
والبل����د التي منه����ا حامل لقب 
البطولة االخيرة بفريقني وهي 
البحري����ن فيما تش����ارك الدول 

االخرى بفريق واحد فقط.

يستعد السائق مشاري الظفيري للمنافسة 
على لقب »ريد بل كار بارك دريفت« الذي 

سيقام في لبنان بني 15 و16 اجلاري.
وقد حقق الظفيري بسيارته ميتسوبيشي 
النس���ر ايفوليوش���ن 9 الفوز بلقب ملك 
االجنراف في الكوي���ت بعد أن جمع أعلى 
رصيد من النقاط بني 20 مش���تركا ليتأهل 

للمنافسة على اللقب اإلقليمي.
ويقول الظفيري البال���غ من العمر 27 
عاما: »انا سعيد بفوزي بهذا احلدث املميز، 
لقد قدمت عرضا جيدا نال إعجاب احلكام 
واجلمهور، وحاليا أتابع تدريباتي حتضيرا 
للجولة النهائية في لبنان على أمل أن أحقق 

اللقب لبالدي«.
»ريد بل كار بارك دريفت« ليس مجرد 
س���باق س���يارات عادي، وال ه���و رياضة 
تقليدية تندرج في إطار رياضة احملركات 
التي اعتدناها على حلبات السباق أو ضمن 

املراحل اخلاصة للراليات.
فاحلدث الذي انطلق م���ن بيروت منذ 
عامني، جاء ليعطي عشاق السرعة واإلثارة 
في الشرق األوسط بعدا جديدا للمنافسة 
خارجا عن املألوف وهو عبارة عن سباق، 
يؤخذ فيه فن االجنراف في االعتبار بنسبة 
75% لتحديد النتائج، وذلك عبر استعمال 
الفرامل اليدوي واملهارات اخلاصة للمتسابقني 
لدخول املنعطفات بأروع الطرق وأكثرها 

دقة.
أما النسبة املتبقية، فتقسم كالتالي: %15 
لألسلوب و10% لشكل السيارة اخلارجي.

وفيما يسعى املتسابقون لتقدمي أفضل 
العروض وأكثرها حماسة، ستتولى جلنة 
مؤلفة من أبطال الراليات وسباق السيارات 
ومحترف���ني في ه���ذه الرياض���ة التحكيم 
ووضع النقاط املناس���بة ألفضل عروض 

االجنراف.

الظفيري في »ريد ُبل كار بارك دريفت«
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

�سركةالفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز


