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الكاف وسنوية فقيد الصحافة!! 

جدد المهندس عدنان الكاف مواعيده وحضوره مع شخصيات عدن  
ورموزها ، االحياء واالموات ، من خالل رعاية لم تنقطع في السنوات 

الماضية للسنوية الخاصة بفقيد الصحافة واالعالم / عادل محمد االعسم. 
حضور يرسم الفرحة في ع��دن ويبهج اط��راف��ًا كثيرة اب��رزه��ا الشباب 
المشاركين في هذه البطولة ، ثم اسرة الفقيد ونجليه الذين يرون في الكاف 
مساحة وفاء غابت عنها كثير من االطراف ممن قدم لها والدهم الكثير في 

مشواره مع القلم والحضور االجتماعي . 

يحق لنا هنا ان نشيد بتلك االدوار الطيبة التي يظهر بها الكاف كشخصية 
مهمة في رياضة عدن ، تنال الكثير من الخصوصية بدعمها الذي ال ينقطع مع 
شباب وقيادات واندية عدن في سنوات ماضية ، استطاع فيها ان يكون حلقة 
رباطة للكثير من المواعيد التي فك شفرتها بسخائه وحبه ورغبته في التواجد 
بين شباب المحافظة التواقين الى االفضل عبر نافذة الرياضة المجال الذي 
يجدون فيه المتننفس لدحر كثير من االفكار الهدامة التي غزت مجتمعاتنا. 
تحية للكاف الرجل المهم والشخصية التي اضحت بحروفها وافعالها محفوظة 

في قلوب كل ابناء عدن.

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  )1708(

االثنين
 28 / 4 / 2014م  

27 / جماد ثاني / 1435هـ

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 1- فنان سوري اشتهر ب� )علوش( – راية.

 2- بلد عربي – يصلي بالناس.
 3- لفظ “الجاللة” – االن – قماش.

 4- استمر – هام وضروري  للحياة + ال – فضاء.
 5- بحر – العقول “جمع”.
 6- الوجع – ضمير المتكلم.

 7- من اوجه القمر )م( – حرفان متشابهان -  للنفي.
 8- الحديث – أنبياء “جمع”.

 9- واحد باإلنجليزية – للكتابة – جواهر “جمع”.
 10- تجد فيها الكتب )م( – اسم علم مذكر.

 11- عكس “مدينة” -  قلم ،علم – ثلثي “راس”.
 12- عكس “آجل” )م( – ُعرس.

عموديًا :
 1- فنان سعودي ،من أغانيه )قالوا ترى – ترجع بخير(.

 2- من “زينة الحياة الُدنيا” )م( – اسم علم مذكر من الُنبل.
 3- مالي )مبعثرة( – لالستثناء – يبست )م(.

 4- رب – الدمار.
 5- خاصتي – من اسماء الله الحسنى – حظر.

 6- الشكر ، الثناء )م( – الفؤاد.
 7- منتمي الى المانيا – من الحبوب + ال.

 8- خاطر )م( – شعوب وقبائل – للتأفف.
 9- أحرف متشابهة – ندم )م(.

 10- من االقارب – قهوة – دار )مبعثرة(.
 11- رواسي )م( – األريكة.

 12- مخلوط – من أسماء الله الحسنى.
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المؤتمر العام السادس النتخابات اتحاد كرة القدم ..

الجمعية العمومية تزكي العيسي لوالية ثالثة و6 جديد مجلس األدارة!!

»الميثاق«-متابعات 
 أعلنت الجمعية العمومية لالتحاد العام لكرة القدم تزكيتها 
المطلقة باختيار أحمد صالح العيسي لتولي منصب رئاسة االتحاد العام 
لكرة القدم لوالية ثالثة تمتد فترتها من 2014 - 2018م ..وهو الذي 
كان قد حسم المنصب لصالحه منذ وقت مبكر وقبل إجراء االنتخابات نظرًا 

لكونه المرشح الوحيد للرئاسة من غير منافس..
وانتخبت عمومية االتحاد البالغ عددها ثمانون ناخبًا، وبعد تشكيل لجنة 
رئاسية للعملية االنتخابية بقيادة األخ حسين الشريف وكيل وزارة الشباب 
والرياضة وعضوية خالد صالح والدكتور حميد شيباني وعبدالله الثريا 
وحسين اليزيدي، وتشكيل لجنة فرز من اإلخوة: زيد النهاري ومحمد 
حيدان ومهدي الدحيمي انتخبت النائب األول لرئيس االتحاد حسن باشنفر 
الذي فاز بهذا المنصب بفارق كبير من أصوات الجمعية برصيد »65« 
صوتًا على حساب منافسه عبدالعزيز زهرة الذي حصد »11« صوتًا فقط 
وألغيت أربع بطائق مخالفة.. واكتسح عبدالمنعم شرهان قائمة المرشحين 
لمنصب النائب الثاني لرئيس االتحاد، حيث فاز بفارق مهول من األصوات 
بلغت »66« صوتًا منحته األفضلية على منافسه علي الزنم الذي حصل على 

»11« صوتًا وأتلفت ثالث بطائق لخطأ وضع العالمة..
وفي االنتخابات التي جرت الثالثاء الماضي على صالة قصر الشباب بأمانة 
العاصمة، وف��ي منافسات العضوية التي تقدم لها »16« مرشحًا فاز 
ثمانية مرشحون بعضوية مجلس إدارة االتحاد باالقتراع الحر المباشر 
عبر الصندوق والذي تم بطريقة واضحة وشفافة أفرزت األرقام أسماء 
نالوا الثقة بأصوات متفاوتة غلب عليها التنافس الشديد بين المرشحين، 
ليتصدر القائمة أحمد مهدي سالم برصيد »68« صوتًا، وخطف المرتبة 
الثانية طالل بن حيدرة برصيد »56« صوتًا.. وحصل كل من: أحمد الشرفي 
وسمير الخلقي على »53« صوتًا، وجدد عبدالفتاح لطف تواجده في 
العضوية باكتساب »51« صوتًا.. وفاز لبيب المهدي برصيد »46« صوتًا، 
وينال الدكتور حسن عبدربه ثقة »47« صوتًا، ليختتم القائمة عبدالوهاب 

الزرقة برصيد »44« صوتًا..
ولم يحالف الحظ »8« من المرشحين هم: دكتور أبو علي غالب »35« 
صوتًا.. علي مثنى رازح »28« صوتًا.. حسن عبدالحميد »24« صوتًا.. 
الدكتور وليد بشر »23« صوتًا، علي أبو زيد »21« صوتًا.. محمد الشومي 
»16« صوتًا.. محمد الشاحذي وخالد الزامكي »11« صوتًا.. وأعلن أربعة 

مرشحون االنسحاب قبل البدء في عملية االقتراع، وهم: عبدالرحمن عقيل، 
عبدالجبار سالم، دكتور عادل عمر، عبدالواسع عبدالملك..

د. حميد شيباني.. ينال ثقة العيسي
< نال الدكتور حميد شيباني ثقة رئيس االتحاد العام لكرة القدم أحمد 
العيسي حينما أصدر قرارًا بتعيينه أمينًا عامًا لالتحاد وهو نفس المنصب 
الذي كان يشغله في الوالية الثانية، ليضع العيسي سر االتحاد من جديد في 
حقيبة دكتور االتحاد حميد شيباني لحقبة العيسي ألربع سنوات قادمة، 
وشمل القرار الذي جاء استنادًا للنظام األساسي تعيين ثالثة مساعدين 

لألمين العام هم:
معاذ حمود الخميسي، الدكتور عادل عمر، عبدالجبار سالم.

حبكة انتخابية .. أم خيبة أمل؟!
سبق عملية االقتراع الحر المباشر للنائبين واألعضاء والتصويت للرئيس 
عقد جلسة مغلقة مشددة الحراسة للجمعية العمومية تم خاللها مناقشة 
ة تقرير المحاسب القانوني لالتحاد  التقارير المالية واإلداري���ة وق��راء
والموافقة عليه، وجرى خاللها شد وجذب ووعود ومراضاة إلقناع بعض 
المرشحين باالنسحاب لصالح قائمة مزكاة على مستوى عال على حساب 

أسماء مرشحي قائمة وعدت خيرًا بعد االنتخابات، فيما غادر البعض اآلخر 
االنتخابات باالنسحاب، ومن أبرز االنسحابات انسحاب مرشح شعب صنعاء 
أحمد جمعان الذي غادر قاعة قصر الشباب دون اإلدالء بتصريح عن سبب 
تنازله عن الترشح وترجله عن صهوة حصان منصب النائب األول وإخالء 
الساحة للمتنافسين حسن باشنفر »مرشح الهالل«، وعبدالعزيز زهرة 

»مرشح اليرموك«!!
تنازل المرشح أحمد جمعان وانسحابه من خوض االنتخابات أثار 
ُجملة من التساؤالت المتبوعة بعالمات االستفهام وأصاب المتفائلين 
من مناصريه بخيبة أمل بعد أن كانوا يأملون في فوزه وتواجده في 
منصب النائب األول لرئيس االتحاد كونه الرجل االقتصادي والمجرب 
الفاهم والمنقذ والداعم للكرة وكونه محايدًا ورجل أعمال ناجح.. 
لكن رياح المرحلة جاءت بما ال تشتهيه السفن.. وقد كشفت بعض 
الحقائق التي خرجت من تحت طاولة االنتخابات ومن خرم باب قاعة 
صالة قصر الشباب وتناولتها ألسن بعض الزمالء اإلعالميين بأنه تمت 
عملية انقالب خفية على المرشح أحمد جمعان ُدبرت بليل من قبل 

خفافيش الظالم!!

شعب العاصمة ورشيد الحالمة األقرب لمرافقة الهابطين للثانية..
صراع الفوز بلقب الدوري يحتدم بين الصقر وأهلي صنعاء!!

»الميثاق«-خاص 
قبيل ست جوالت على النهاية..واصل الفريق 
الكروي االول بنادي الصقر بتعز تربعه على قمة ترتيب 
فرق الدوري العام لكرة القدم بفوزه الثمين على الهالل 
 )49( بالحديدة بهدف نظيف عزز به صدارته للدوري ب�
نقطة ومحافظًا على فارق النقاط الثالثة بينه وبين أهلي 
صنعاء المنافس القوي والوحيد للصقر على الظفر باللقب 
وذلك بعد أن نجح األهلي في تجاوز عقبة جاره شعب 
صنعاء بالفوز الصعب جدًا )1/صفر( وصل به االهلي على 
النقطة رقم )46( وبالفوزين للصقر واألهلي تراجع هالل 
الحديدة للمركز العاشر ب� )21( نقطة وكذلك شعب 

صنعاء الحادي عشر برصيد) 18( نقطة.
ب��دوره حافظ ت��الل ع��دن على موقعه في المركز 
الثالث برصيد )33( نقطة إثر تغلبه على مستضيفه 
الرشيد في تعز بهدف دون رد, أبقى التالليين ثالث 
الترتيب في حين ضاعفت الخسارة من األل��م وجراح 
الرشيد الذي ظل في المركز الثاني عشر ب� ) 16( نقطة 
,ليكون مع شعب صنعاء أقرب المرشحين لمرافقة أهلي 
تعز )الثالث عشر( و22 مايو )الرابع عشر( إلى دوري 

الدرجة الثانية.
المركز الرابع ظل في عهدة العروبة أيضًا الذي فاز 
هو اآلخر بذات النتيجة التي حققها ثالثي المقدمة أي 
نتيجة هدف دون مقابل وحققه العروبة على جاره 22 
مايو فعزز تموضعه رابع الترتيب برصيد )32( نقطة 
..أم��ا المركز الخامس فأحتفظ به إتحاد إب ب� )29( 
نقطة ولعب أمس األحد مع شعب حضرموت التاسع 
في إب وتقدم اليرموك حامل لقب ال��دوري بالموسم 
الماضي للمركز السادس عقب فوزه على ضيفه شعب 
إب بثالثة أهداف مقابل هدف للشعب فرفع اليرموك 
رصيده إلى )29 ( نقطة سادسًا فيما تراجع الشعب 

للسابع برصيده السابق ) 26( نقطة.
كذلك تراجع شباب الجيل للمركز الثامن عقب تعادله 
)1/1( مع أهلي تعز )قبل األخير ( فبات للجيل )26(  
نقطة متخلفًا عن شعب إب بفارق االهداف ..أما المركز 
التاسع فكان من نصيب شعب حضرموت برصيد )21( 

نقطةأيضًا..مع تبقي مباراتان للشعب )مؤجلتان(.
وعلى ذلك أحتدم التنافس على اللقب بين الصقر 

وأهلي صنعاء فيما دخل الصراع على تفادي الهبوط 
مرحلة صعبة ..وب��ات شعب صنعاء ورشيد الحالمة 
الفريقان األقربان لكي يرافقا أول الهابطين أهلي تعز 
و22مايو ..مع امكانية دخول آخرين دائرة المهددين 
بالهبوط مع تبقي ست جوالت من عمر الدوري ووجود 
تقارب شديد في رصيد النقاط بين الموجودون في 

مواقع غير آمنة..!!

رًا لفنية االتحاد العربي للعبة شاني.. مقرِّ

منتخبنا الوطني يختتم مشاركته في البطولة العربية لشباب وشابات ألعاب القوى بالقاهرة
أنهى منتخبنا الوطني للشباب   

أللعاب القوى مشاركته في 
البطولة العربية السادسة عشرة 
للشباب والشابات التي استضافتها 
العاصمة المصرية "القاهرة" خالل 
الفترة من الثالث والعشرين وحتى 
السادس والعشرين من شهر أبريل 
مها االتحاد المصري  

ّ
الجاري، ونظ

بالتعاون مع االتحاد العربي للعبة 
بمشاركة أربعة عشر منتخبًا عربيًا 
هي: )اليمن، مصر،  الجزائر، العراق، 
ال��س��ع��ودي��ة، ال��ك��وي��ت، اإلم����ارات، 
جيبوتي، عمان، فلسطين، لبنان، 

السودان، البحرين(..
 
ً
 برونزية

ً
 منتخبنا حصد ميدالية

ع��ن ط��ري��ق ال��الع��ب النجم ص��دام 
حسين ال���ذي حصل على المركز 
الثالث في سباق 3000 متر موانع، 
بزمن قدره 9 دقائق و32 ثانية و8 
أجزاء من الثانية، بعد أن كان الالعبان 
البحريني الكيني افانس والجزائري 
مسعودي علي قد ناال الميداليتين 
تْيِن بهذا  الذهبية والفضية الخاصَّ
السباق لحصولهما على المركزين 

األول والثاني على التوالي..
وك��ان��ت ال��الع��ب��ة ماليين الشلبي 
على مقربٍة من إنجاٍز يمنيٍّ جديٍد 
يماثل اإلنجاز ال��ذي سّجله الالعب 

صدام إذ كانت موجودة في المركز 
الرابع أغلب فترات سباق 3000 
متر للشابات، ومؤهلة للحصول على 
الثالث، بيد أنها تعّرضت إلصابٍة 
ناتجٍة عن اإلجهاد النفسي والشد 
العضلي، كونها دخلت السباق دون 
أن تسبقه بعملية إح��م��اء، نتيجة 
 عن 

ً
تقديم موعد السباق س��اع��ة

موعده، ودون إبالغ بعثة منتخبنا 
بذلك..!!

على صعيٍد متصٍل تمَّ اختيار األخ 
رضوان شاني المدير الفني لالتحاد 
العام أللعاب القوى في بالدنا ليكون 
رًا للجنة الفنية في االتحاد العربي  مقرِّ

للعبة وذلك في االنتخابات الخاصة 
قيمت على هامش 

ُ
باللجنة التي أ

البطولة..
وأس�����ف�����رت ع����ن ف������وز اآلت���ي���ة 

أسماؤهم:
د.عالء جابر- العراق- رئيسًا للجنة.
ف��ه��د ال��ع��ازم��ي- ال��ك��وي��ت- نائبًا 

لرئيس اللجنة.

رض����وان يحيى ش��ان��ي - اليمن- 
مقررًا.

د/نجيب ال��رب��ع��ان- السعودية- 
عضوًا.

د/م��ح��ج��وب سعيد- ال��س��ودان- 
عضوًا.

طاهر ريغي- الجزائر- عضوًا.
د/جابر رحيم الكعبي- العراق- 

عضوًا.
د/ ماجد محمد السيد- مصر- 

عضوًا.
أحمد قاسم ح��م��ادة- البحرين- 

عضوًا.
خميس بن قمرة- تونس- عضوًا..


