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دكتوراه في القانون الدولي 
للمستشار محمدي رمضان

األذينة يؤكد أهمية توفير
الدعم للفروسية لالرتقاء بأدائها

منحت كلية احلقوق في جامعة الزقازيق املستشار محمدي 
رمضان شهادة الدكتوراه في القانون الدولي بدرجة جيد جدا 
مع مرتبة الش���رف، وهي أعلى درجة علمية متنح في جامعة 
الزقازيق، وذلك بعد مناقشة الرسالة التي قدمها حيث أشرف 
عليها د.نبيل حلم���ي عميد كلية احلقوق في جامعة الزقازيق 
سابقا، وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولي في اجلامعة، وقد 
متت مناقش���ة الرسالة في 21 س���بتمبر املاضي من قبل جلنة 
ترأسها د.حلمي وشاركه د.مصطفى عبدالرحمن نائب رئيس 
جامعة املنوفية ورئيس قس���م القانون الدولي، ود.عبدالهادي 
العشري عميد كلية احلقوق في جامعة املنوفية ونائب رئيس 

قسم القانون الدولي.
 ورمضان معروف في الوسط الرياضي احمللي، وله الكثير 
من اإلس���هامات في النظم واللوائح والقوانني الرياضية، حيث 
كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة منذ رئاسة خالد احلمد 
تس���تعني به، باإلضافة إلى األندية واالحتادات الرياضية، وله 
باع طويل في احلركة الرياضية حيث عمل ما يقارب 18 س���نة 
في الوس���ط الرياضي سواء في الكويت أو في جمهورية مصر 

العربية قبيل أن ينال شهادة الدكتوراه.

يواص���ل منتخب ش���رطة 
الكويت استعداداته في معسكر 
هولندا للمش���اركة في بطولة 
الش���رطة الدولية لكرة القدم 
للص���االت التي يس���تضيفها 
الهولندي  الرياض���ي  االحتاد 
للش���رطة خالل الفترة من 11 

إلى 15 اجلاري.
وفى هذا اإلطار قام رئيس 
الوفد العقيد وليد الغامن بإجراء 
مفاوضات مع عدد من املنتخبات 
املش���اركة إلقام���ة مباري���ات 
جتريبية استعدادا ملنافسات 

البطولة.
وأك���د ان م����ث���ل ه�������ذه 
الودي���ة تس���اعد  املباري���ات 
عل���ى انس���جام الفريق ورفع 
املس����توى البدني إضافة إلى 
معرفة إمكانيات الفرق املنافسة 

في البطولة.
وأشار العقيد الغامن إلى أن 
جميع الالعب���ني بحالة بدنية 
وفنية جيدة ولديهم اإلصرار 
على حتقيق أفضل النتائج ورفع 
اسم الكويت والرياضة الشرطية 
في هذا التجم���ع الدولي الذي 
يضم ما يق���ارب 40 فريقا من 
أفضل العبي العالم في كرة القدم 
داخل الصاالت على املستوى 

الشرطي.
من جهته، أكد مدرب الفريق 
حم���د العثم���ان ان الالعب���ني 
التدريب���ات  انتظم���وا ف���ي 

الصباحية واملس���ائية ف��ور 
وصولهم إلى هولن��دا يوم األحد 
املاضي، وأشار إلى ان إق����امة 
مباري���ات ودية س���ت���حقق 
العديد م���ن االيجابيات من��ها 
االطم���ئن���ان عل���ى احل���الة 
الب���دنية والنفس���ية لالعبني 
والتعود على أس���لوب الفرق 
األوروبية، باإلضافة إلى تطبيق 
املناس���بة والوصول  اخلطط 
إلى التشكيلة املالئمة خلوض 

املباريات.

وأعرب عن ثقته في قدرات 
الالعبني على منافس���ة الفرق 
املشاركة، مشيرا إلى استجابة 
رئيس الوفد العقيد وليد الغامن 
طلب تنظيم هذه املباريات تأتي 
من منطلق حرصه على ظهور 
منتخب الش���رطة بالصورة 
املشرفة وجتهيز الالعبني فنيا 

وخططيا.
بدوره، ح���ث نائب رئيس 
احتاد الشرطة الرياضي العقيد 
عبدالرحم���ن احلق���ان جميع 

الالعبني على تقدمي مس���توى 
طيب يليق بش���رطة الكويت، 
ولفت إل���ى أن حرص رئيس 
االحتادي���ن الدولي والكويتي 
للشرطة الفريق الشيخ احمد 
النواف وأعضاء االحتاد على 
توفي���ر االحتكاك واكتس���اب 
اخلبرة للفرق الرياضية، كان 
وراء هذه املش���اركة، وأعرب 
عن ثقته في كف���اءة الالعبني 
املختارين في املنافس���ة بقوة 

مع الفرق املشاركة.

حصل مدرب »الكاجوكنبو« 
الرجيب  الوطني عبداللطيف 
على احلزام األس���ود »9 دان« 
من الدرجة الثانية، وهو أول 
مدرب في الش���رق األوس���ط 

يحصل عليه.
وقام كبير مدربي العالم في 
اللعبة األميركي بوب ماشماير 
الى  بتس���ليم احلزام األسود 
الرجيب، ومنحه أيضا وسام 
اللعبة الذي يحمل شعار االحتاد 
الدولي وشهادة التدريب املوقعة 
من أكبر 9 مدربني ل� »الكاجو 

كنبو« في العالم.
وقال ماشماير إن الرجيب هو 
أول شخص في الشرق األوسط 
يحصل على هذا احلزام والذي 
يعتبر من أعلى مراتب اللعبة، 
وال يحصل عليه إال عدد قليل 

في العالم.
وتابع: إن الرجيب قدم الكثير 
للعبة وتدرج في املستويات 
حتى وصل إلى هذا املستوى 
الدولي  املميز، فقام االحت���اد 
للعبة ومقره الواليات املتحدة 
األميركية مبنحه احلزام األسود 

»9 دان« م���ن الدرجة الثانية، 
ووس���ام االحت���اد باإلضافة 
التدريب موقعة  إلى ش���هادة 
من كبار مدرب���ي اللعبة على 
مس���توى العالم. م���ن جانبه 
أبدى، الرجيب سعادته الكبيرة 
بحصوله على احلزام األسود 
9 دان الدرجة الثانية من قبل 
االحتاد الدول���ي للعبة، وقال 
انه اجناز يحس���ب للرياضة 
أن أكون  الكويتية، وفخر لي 
أول شخص بالشرق األوسط 

يصل إلى هذا املستوى.

اكد متخصص كويتي على هامش مشاركته في بطولة الشرق 
االوسط للخيول العربية االصيلة املقامة في عمان، اهمية توفير 
الدعم للفروس���ية لالرتقاء بأدائها وزيادة متثيلها في احملافل 

العربية واالقليمية والدولية.
وقال محمد االذينة )مربط البدع للخيول العربية االصيلة( 
في تصريح »كونا« ان الكويت اصبحت معروفة عربيا واقليميا 
ودوليا بثروتها في اخليول العربية االصيلة ما استدعى اهتماما 

رسميا بهذا املجال.
واضاف ان الهدف من املش���اركة هو رف���ع علم الكويت في 
هذه احملافل التي تش���هد حضورا عربيا وعامليا واسعا مشيرا 
الى مش���اركته بفرس واحدة ف���ي البطولة اثر تداعيات مرض 

)الغالندز(.
واعرب االذينة عن امل���ه في انتهاء تداعيات املرض لزيادة 
مشاركته في املنافسات املقبلة التي تقام في عجمان وابوظبي 

ودبي واحملمدية في السعودية.
واعتبر ان البطولة تشكل فرصة لتبادل اخلبرات واالطالع 
على مس���تجدات الرياضة واملستويات املتحققة في هذا املجال 

مشيدا بجهود االحتاد االردني الجناح البطولة.
واوضح االذينة ان نحو 130 رأسا من اجلياد العربية االصيلة 
املنتس���بة ألهم االس���طبالت العربية ابرزها جياد من الكويت 
والسعودية واالمارات العربية املتحدة واالردن تشارك في هذه 
البطولة التي استقطبت اهتمام وعشاق رياضة جمال اخليول 

العربية من مختلف الفئات.
وحول االلقاب التي تتنافس عليها اخليول قال االذينة انها 
تشمل املهرات واالمهار للمواليد الصغار مرورا باالفراس ملختلف 
املواليد ثم الفحول وكذلك بطوالت االناث املسنة وغير املسنة 

والذكور غير املسنة واجمل رأس ذكور واجمل رأس اناث.
من جهته قال رئيس جمعية مربي اخليول العربية في لبنان 
شفيق املوس���وي ل� »كونا« ان الكويت بادرت بإقامة بطوالت 
اجلمال للخيول العربية االصيل���ة، معربا عن امله في تعزيز 
املشاركات اخلارجية الكويتية في هذا النوع من املنافسات. وعن 
البطولة املقامة في األردن اعتبر انها من البطوالت االساس���ية 
للس���اعني للتأهل للمنافسات العاملية خاصة انها احدى خمس 

بطوالت عاملية مهمة.
ونظم احتاد الفروسية امللكي األردني بطولة الشرق األوسط 
للخيول العربية األصيلة في االسطبالت امللكية باحلمر مبشاركة 
130 خيال من الكويت والس���عودية واإلمارات واألردن وتختتم 

اليوم برعاية رئيسة االحتاد األميرة عالية بنت احلسني.

محمد املعتوق مع رئيس االحتاد الدولي لكرة الطاولة ادهم شرارة

املستشار محمدي رمضان خالل مناقشة الرسالة

منتخب الشرطة في معسكر هولندا

املدرب عبداللطيف الرجيب يتسلم شهادة احلزام األسود من بوب ماشماير

تخوض عدة مباريات تجريبية مع منتخبات أوروبية

أول مدرب يحصل عليه في الشرق األوسط

 شرطة الكويت تواصل استعداداتها
لبطولة هولندا الدولية لكرة الصاالت

 الحزام األسود بـ »الكاجوكنبو« للرجيب 
بوربيع بطل أريزونا للدراجات المائية

منتخباتنا إلى البحرين للمشاركة
في »األلعاب الشاطئية«

مبارك الخالدي
حقق جنم الدراجات املائية املتسابق محمد بوربيع انتصارا جديدا للرياضة 
الكويتية، عندما متكن من الفوز بلقب بطولة اريزونا للدراجات املائية التي 
جرت منافساتها في الواليات املتحدة األميركية خالل اليومني املاضيني، وذلك 
مبجموع 6 ميداليات منها 4 ذهبيات و2 برونزية.  وقال بوربيع في اتصال 
هاتفي مع »األنباء« من اريزونا ان البطولة حفلت باملنافس����ة الشديدة من 
400 متسابق مثلو 54 دولة معظمهم من أوروبا وشرق آسيا، مشيرا الى ان 
زميليه خالد الباز وسالم بوربيع حققا نتائج الفتة في البطولة. وأضاف 
بوربيع ان هذا االجناز يحسب للرياضة املائية في الكويت بالرغم من قلة 
االمكانيات، وان العزمية واالصرار كانا الدافع ملواصلة مسيرته في إحدى 
أهم الرياضات املكلفة والصعبة، وأشاد بالدعم الذي يقدمه النادي البحري 

له وللمتسابقني ملواصلة جناحاتهم على الصعيد الدولي.

تغ����ادر البالد صباح اليوم الوفود الرياضي����ة الكويتية متوجهة الى 
مملكة البحرين وذلك للمشاركة في دورة األلعاب الشاطئية االولى والتي 
تبدأ منافس����اتها اعتبارا من اليوم ولغاية 17 اجلاري في ألعاب كرة القدم 
واليد والطائرة وكمال االجسام والس����باحة والقوارب الشراعية التابعة 
للنادي البحري الرياضي الكويتي. ويرأس الوفد امني سر اللجنة االوملبية 
الكويتية عبيد العنزي والذي اعرب عن سعادته واعضاء الوفود الرياضية 
في املشاركة بأول دورة ش����اطئية لاللعاب، مثمنا اجلهود الالفتة للجنة 
االوملبية البحرينية برئاسة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والترتيبات 
التي قامت بها استعدادا الحتضان هذه الدورة، متمنيا ان يستفيد جميع 
اخلليجيني من هذا احلدث. واش����ار العنزي الى ان الكويت ستشارك في 
ستة ألعاب رياضية وتتطلع الجناح الدورة مع نظيراتها بدول املجلس، 
وأش����اد العنزي بدعم وحرص الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة االوملبية 
الكويتية رئيس الدورة احلالية للجان االوملبية اخلليجية على مش����اركة 
الكويت واملس����اهمة في جناح الدورة وتش����جيع ابنائه الالعبني، متمنيا 

للفرق الكويتية التوفيق.

الكويت يبحث عن االنتصار الرابع في الصليبخات بكأس االتحاد

العربي يتخطى اليرموك.. وفوز مهم للقادسية

جهود حثيثة للفهد واتحاد الطاولة
 لرفع اإليقاف وإقامة كأس سلوى

وان تعود رياضتنا الى سابق 
عهدها وبريقها.

من جانب آخر، يعقد احتاد 
كرة الطاولة في ال� 7 مس���اء 
الي���وم اجلمعي���ة العمومية 
العادي���ة بحض���ور أعضاء 
االحتاد وممثلي األندية ملناقشة 
التقريرين اإلداري واملالي عن 
السنة املالية املنتهية، وتعيني 
مراقب حسابات للسنة املالية 
اجلديدة، وبحث الطلب املقدم 
ن���ادي كاظم���ة لتأجيل  من 

الدوري.

العمومي���ة لالحت���اد الدولي 
ف���ي ش���هر ديس���مبر املقبل 
في س���لوڤاكيا والذي بدوره 
سيرس���ل كتابا ال���ى اللجنة 
االوملبية الدولية لالستفسار 
إقامة وتنظيم  إمكانية  حول 

البطولة في الكويت.
ومتنى املعتوق ان تنتهي 
األزمة الرياضية في الكويت 
النش���اط  ورفع اإليقاف عن 
الرياضي بع���د الضرر الذي 
حلق باأللع���اب واالحتادات 
والشباب الرياضي الكويتي، 

أعلن رئي���س احتاد كرة 
الطاولة محم���د املعتوق انه 
اجتم���ع مع رئي���س االحتاد 
ادهم ش���رارة  الدولي للعبة 
ونائبه خليل املهندي رئيس 
القطري على هامش  االحتاد 
بطول���ة العالم للف���رق التي 
أقيمت في دبي األسبوع املاضي 
للتباحث حول رفع اإليقاف 

الدولي عن اللعبة.
وقال املعتوق ان احتاد كرة 
الطاولة يبذل جهودا حثيثة 
لرفع اإليقاف وتنظيم بطولة 
كأس املغف���ور لها بإذن اهلل 
الشيخة سلوى صباح األحمد، 
نظرا لإليقاف املفروض على 
الرياض���ة الكويتية من قبل 
اللجنة االوملبية الدولية، إال ان 
هناك مساعي حثيثة يقوم بها 
رئيس اللجنة املنظمة العليا 
الفهد  للبطولة الشيخ طالل 
واحتاد كرة الطاولة من أجل 
رفع هذا اإليقاف، ملا حتظى به 
هذه البطولة من متابعة على 
مستوى العالم، ألنها من أفضل 

5 بطوالت للعبة.
وأش���ار الى املباحثات مع 
رئيس االحت���اد الدولي ادهم 
ش���رارة حول كيفية تنظيم 
البطولة، وق���ال: لقد تلقينا 
وعدا ب���ان يتم التباحث بهذا 
األمر خ���الل انعقاد اجلمعية 

عبدالعزيز جاسم -  عبداهلل العنزي
حقق العربي فوزه األول مبسابقة كأس 
االحتاد لكرة القدم بتخطيه ضيفه اليرموك 
4-0 في املباراة التي جرت بينهما مساء 
أمس على س���تاد صباح السالم بالنادي 
العرب���ي للجولة اخلامس���ة للمجموعة 

األولى.
وأنهى العربي الشوط األول للمباراة 
بتقدمه بهدفني نظيفني س���جلهما هدافه 
البرازيلي لويس كارلوس في الدقيقتني 
)11، 45( وقد تسيد العربي مجريات هذا 

الشوط من أوله الى صافرة النهاية.
الثاني متكن حس���ني  الش���وط  وفي 
املوسوي من تعزيز تقدم فريقه بالهدفني 
الثالث والرابع )78 و84( ليرفع العربي 
بذلك رصيده الى 6 نقاط، فيما بقي اليرموك 

على رصيده السابق بال أي نقاط.
وعلى ستاد علي صباح السالم بنادي 
القادسية توازنه وحقق  النصر استعاد 
فوزه الثاني على التوالي باملسابقة بعد 
ان أطاح باملتصدر الس���املية 2-0، سجل 
الهدف األول املهاجم أحمد عجب في الدقيقة 
)18( والثاني أحمد البلوشي )90(، وعلى 
الرغم من تكافؤ املستوى بني الفريقني إال 
ان السماوي لم ينجح في تدارك املوقف 

ليخرج األصفر فائزا باملباراة.
ورفع القادسية رصيده بهذا الفوز الى 
7 نقاط، بينما بقي الساملية على رصيده 

السابق )9( نقاط.
وفي املباراة األخيرة استطاع كاظمة ان 
يحقق فوزا عريضا على خصمه خيطان 
قوامه 5 أهداف من دون مقابل، وس���جل 
لكاظم���ة مهاجمه فهد الفه���د )3( أهداف 
)هاتري���ك(، وناصر فرج والكيني محمد 
جمال، ليرفع كاظمة رصيده الى 7 نقاط 
ف���ي حني بقي خيطان على نقاطه الثالث 

السابقة.

الكويت يواجه الصليبخات

إلى ذل���ك، يبحث الكوي���ت املتصدر 
اليوم ف���ي ختام اجلولة اخلامس���ة عن 
االنتص���ار الرابع عل���ى التوالي عن��دما 
يواجه الصليبخ���ات الرابع على ملعبه، 
بينما يستضيف الفحيحيل الثاني الشباب 
الراب���ع فيما يلتقي اجله���راء األخير مع 
التضامن الرابع على ستاد مبارك العيار 
وتقام جميع املباريات بنفس التوقيت في 

ال� 5:50 مساء.
يريد الكوي���ت أن يواصل على نفس 
املنوال الذي بدأه من���ذ انطالق البطولة 
وهو حتقيق الفوز بأس���هل الطرق حيث 
دك مرم���ى الفحيحي���ل بثالثة أهداف ثم 
الساحل بخماسية وأخيرا الشباب بهدفني 
لكن���ه يعلم ان منافس اليوم يلعب دائما 
بصورة مميزة على أرض���ه والذي بات 
عقدة ألغلب الفرق التي يستضيفها لكن 

امل���درب البرتغالي جوزية روماو يعرف 
كيفية التعامل مع أي ظرف ودائما ما جتده 
يدخل بالتش���كيلة املناسبة لكل مواجه 
ويزده قوة قراءته املميزة ألي مواجهة بني 
شوطي املباراة لذلك جتد ان األبيض في 
الشوط الثاني دائما يكون فريقا آخر من 
الناحية التكتيكية وحتى في النتيجة إال 
إذا أنهاها بالشوط األول، وبالتالي يتضح 
ان الكويت وكتيب���ة العبيه تريد التأهل 
بأس���رع طريقة ممكنة لكي يرمي كأس 
االحتاد وراء ظهره ويفكر فقط في باقي 
املنافسات األهم خصوصا الدوري املمتاز 

الذي تعثر به في آخر جولتني منه.
من جهته، يعلم الصليبخات ان املغامرة 
امام فريق بحجم الكويت سيكون مبثابة 
تسليم املباراة شرعيا له ألنه يعلم بقوة 
خط وس���ط املنافس وهجومه، وبالتالي 
فانه سيختصر الطريق ويلعب بواقعية 
بالدف���اع بأكبر عدد ممك���ن من الالعبني 
واالعتماد على الهجمات املرتدة خصوصا 
انه ميلك العبني مميزين في االرتداد السريع 
للهجوم وبالتالي قد يكسب نقطة او ثالث 
ان احكم إغالق املنطقة خصوصا في الكرات 
العرضية التي يتميز بها األبيض ودائما 

ما تكون وراء تسجيل أهدافه.

الفحيحيل في الطريق السليم

وفي المباراة الثانية، يسير الفحيحيل 

في الطريق السليم وقد تمكن من الحصول 
على 6 نقاط من اصل 9 ممكنة وقد خسر 
امام الفريق األقوى في المجموعة الكويت 
0 � 3 وبالتالي يعلم الفحيحيل أن الفوز 
على باقي الفرق بالنسبة له هو المطلب 
األساسي وهو قد تخلص من ضيفين 
ثقيلين هما الساحل والتضامن واليوم 
عليه ان يتخلص من الشباب ليقترب 

شيئا فشيئا من التأهل.
من جانبه يدرك الشباب أن ال� 4 نقاط 
التي جمع��ها من 4 مب��اريات غير كافية 
لتدخله المنافس���ة في القس��م الثاني 
م��ن البطول���ة وبالتالي فانه مطال��ب 
بتحقي��ق نتيج���ة ايجابية لكي يتقدم 
الفحيحيل من  خط��وة لالمام ويوقف 

جهة أخ��رى.

الفوز مطلب الجهراء

وفي آخر المواجهات، سيكون على 
الجهراء الفوز إلنقاذ نفسه من المأزق 
الذي وضع نفسه به بخسارتين وفوز 
خصوصا انه يتذيل المجموعة في الوقت 
الحال���ي وهو امر ال يليق به حتى وان 

كان في بطولة كاس االتحاد 
اما التضامن فيريد ان يتقدم خطوة 
لالمام ويتمنى ان تلعب باقي النتائج 
الفوز  لصالح���ة بش���رط ان يحق���ق 

بنفسه.

محترف العربي البرازيلي
لويس كارلوس يحول الكرة برأسه 

إلى مرمى اليرموك
)عادل يعقوب(


