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دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

عرض خاص 
على سن زركون 

فقط بـ 75د.ك

تبييض قوالب 
المنزلية

فقط بـ 45 د.ك

خصم 30% على باقي العالجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط

رحب املجلس االوملبي اآلس����يوي باالحتاد 
اآلسيوي اجلديد للرياضات اجلوية وانضمامه 

الى احلركة االوملبية.
وفي رس����الة الى اللجان االوملبية الوطنية 
ال�45 االعضاء في املجلس االوملبي اآلس����يوي 
بتاريخ الثامن من يونيو اجلاري، ابلغ مدير عام 
املجلس حسني املسلم اللجان بأنه مت انشاء احتاد 
آس����يوي جديد للرياضات اجلوية، سيحل بدال 
من االحتاد اآلسيوي احلالي للمظالت، وسيكون 

حتت القيادة ذاتها.
وأعلن ان رئيس االحتاد اآلس����يوي اجلديد 
للرياضات اجلوية هو د.مبارك السويلم، وميكن 
للجان االوملبية الوطنية التواصل مباشرة مع 
هذا االحتاد اجلديد في أي امر يتعلق بالرياضات 

اجلوية في آسيا.
من جانب آخر، أقام االحتاد القطري لكرة السلة 
استقباال مميزا في مطار حمد الدولي لبعثة منتخب 
الشباب الفائز بلقب بطولة العالم في منافسات 
)3×3( التي أقيمت بكازاخستان من الثالثني من 

مايو املاضي حتى السابع من اجلاري. 
وكان املنتخب القطري الش����اب توج بلقب 
بطولة العالم للمرة األولى في تاريخه إثر فوزه 
على نظي����ره البرازيل����ي )20-12( في املباراة 

النهائية. 
وكان ف����ي مقدمة مس����تقبلي بعثة املنتخب 
القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني 
رئيس االحتاد القطري لكرة السلة ونائب رئيس 
جلنة )3×3( باالحتاد الدولي للعبة، إضافة إلى 

مسؤولي االحتاد القطري لكرة السلة، وممثلني 
عن جميع األندية القطرية، وكذلك وسائل اإلعالم 

املرئية واملقروءة. 
وقال الش����يخ س����عود: إن اهتمام ومتابعة 
الشيخ جوعان كان له األثر الكبير في حتقيق 
هذا اإلجناز العاملي للس����لة القطرية، ليضاف 
إلى االجناز الس����ابق الذي حققه املنتخب األول 
عندما فاز باللقب العاملي لهذه املنافسات والتي 

أقيمت مبوسكو. 
وثّمن رئيس احتاد كرة السلة املردود املتميز 
واجلهد اجلبار الذي حققه أبطال العنابي الشاب 
في البطولة العاملية وهو ما ميثل إجنازا كبيرا 
لكرة السلة القطرية ويترجم التطور الكبير الذي 
حدث في اللعبة، مشيدا بالدور املميز للجهاز الفني 

للمنتخب الشاب، وكذلك باألكادميية القطرية لكرة 
السلة التي خرجت في الفترة األخيرة مجموعة 
مميزة من الالعبني الشباب للمنتخبات املختلفة، 
ومن بينه����م منتخب )3×3(، الفتا إلى أن هناك 
العديد من الالعبني الشباب املميزين الذين يدعمون 

األندية املختلفة في الدوري القطري. 
وأوض���ح رئيس احتاد الس���لة أن منتخب 
الشباب س���بق أن حقق العديد من اإلجنازات 
على الصعيد اخلليجي بعد فوزه بلقب اخلليج، 
وكذلك بألقاب دورات التحدي التي أقيمت في 
املنطقة اخلليجية، الفت���ا إلى أن بطولة كأس 
العالم هي املشاركة العاملية األولى للفريق وقد 
جنح في تقدمي مستويات جيدة تكللت بإحراز 

اللقب.
حسني املسلم 
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