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الوفاء لباشراحيل!

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 9 / 7 / 2012م 
 الموافق :19 / شعبان / 1433هـ 

العدد: (1618)

شيء رائع وجميل أن يتصدى الرياضيون  
في عدن إلقامة بطولة كروية تحمل 
اسم فقيد الصحافة اليمنية هشام باشراحيل 

ناشر ورئىس تحرير صحيفة «األيام».
واألجمل أن يفتح ملعب الحبيشي بوابته 
لمواهب  المالحة  الرملية  وأرضيته 

عدنية تبحث عن متنفس يتيح لها استعراض 
قدراتها.

لت لها لجنة رفيعة المستوى  البطولة شكِّ
وبدعم ورعاية كريمة من التاللي عدنان الكاف.. 
وكل األماني أن ترتقي البطولة إلى مستوى يليق 

بقامة وقيمة الراحل هشام باشراحيل!..

أفقياً:
١-مديرية بمحافظة تعز – أسم موصول.

٢-اسم علم مؤنث – الجسد (مبعثرة).
٣-كاتب أمريكي اشتهر بكتبه التي تهتم بالتنمية 
البشرية ويعرف خصوصاً بكتابه ”فكر تصبح غنياً“ الذي 
أصبح عند إصداره من أكثر الكتب مبيعاً وشعبية في أمريكا 
، ومن إحدى أشهر مقوالته هي : «الشيء الذي يمكن لعقل 
اإلنسان أن يتصوره ويعتقدة ، يمكن تحقيقه» – عكس 

أنس (م).
٤-للندبة – من ادوات الخياطة (م) – طفل رضيع.

٥-مؤلف كتاب اإلكليل (يمني الجنسية) – جلد ،تحمل.
٦-حيوان مفترس (م) – أحد مشتقات الحليب (م).

٧-ينتمون الى اليمن – جوله (مبعثرة).
٨-عملة أوروبية – أوهام (مبعثرة).

٩-اسمو بهم ،اعلو – ضرب بيده (على الوجه).
١٠-المكتوب – عابر (الطريق).

ــارق – عبودية – اثنين  ١١-مـــا ينتجه الخباز – س
باإلنجليزية.

١٢-فاقدة األب – القناص.

عمودياً:
١-احدى مديريات محافظة البيضاء – شقيقي.

٢-حرف جزم – القاتل – الحسم.
٣-حرف هجاء عربي – ممثل كوميدي مصري ،من اعماله (فيلم أبوالعربي،عايز 

حقي).
٤-مشارك – يحترم ويقدر ”لمكانة الشخص أو عمره“.

٥-طريق (م) – يكاتبه.
٦-نوع من الصابون تشتهر نابلس بصناعته ،يحضر من زيت الزيتون وصودا 

الكاوية ،يتميز بلونه األبيض (م) بدون ال ال.
٧-عمارات (م) – للسؤال.

٨-نصف (يجوالن) – يعظمهم – حرفا االدغام بغير غنة.
٩-نقترب – لعب – من ادوات الحالقة.

١٠-المستمر ،المداوم ”على عمله“ (م).
١١-واضح ،جلي (م) – عاصمة آسيوية.

١٢- أول مرض ينتصر عليه البشر، بعدما فتك وشوه وسبب العمى لماليين 
الضحايا عبر تاريخه الطويل، ينشأ نتيجة للعدوى بفيروس ينتقل من المصابين 
إلى األصحاء، ويظهر طفح يشبه البثور على جلد المريض، ثم تتكون قشرة على 
البثور ما تلبث أن تسقط تاركة ندبة في مكانها وليس له عالج، كما يموت ٢٠٪ من 
ضحاياه، ويصاب الباقي بتشوهات مستديمة، ويصاب البعض بالعمى، وفي سنة 
١٩٨٠م أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نجحت في القضاء على هذا المرض 

- أحد االبوين – حب.

انتخابات االتحادات الرياضية.. مسلسل التزكية مستمر.. وهؤالء ابرز الضحايا

اليوم.. هل تكون سلة العزاني آخر معارك التغيير بيد االكوع

وطالت التزكية اتحاد بناء االجسام وتم اختيار االخ 
زيد القاسمي رئيسا لالتحاد باإلجماع دون منافس 
وكذلك الحال في اتحاد السباحة الذي نال رئاسته 
االخ خالد خليفي بعد انسحاب الرئيس السابق 
لالتحاد االخ احمد الحداء من خــوض منافسات  
الرئاسة  بينما تم اختيار االخ محمود جميع رئيسا 
التحاد المالكمة اثر فوزه على منافسه رئيس االتحاد 
السابق الدكتور حميد المطري بـ١٦ صوتاً مقابل 

١٢ صوتاً..
وكما كان متوقعا فقد شهدت انتخابات اتحاد 
الشطرنج اثارة قوية ومنافسة شديدة وصراعاً كبيراً 
على رئاسة االتحاد  بين عبدالكريم العذري والدكتور 
صبري عبدالمولى وحينها تمكن الدكتور صبري 
عبدالمولى من االطاحة برئيس االتحاد االسبق 
عبدالكريم العذري بعد ان حصل على  مجموع ٨٠ 

صوتا مقابل ٣٦ صوتا للعذري
ومــن المقرر ان تجرى صباح اليوم انتخابات 
االتحاد العام للسلة والتي ستشهد تنافساً مثيراً 
على الرئاسة بين الرئيس الحالي لالتحاد البرلماني 
الخضر العزاني وبين المرشح االبرز للرئاسة الدكتور 
طارق االكوع فضال عن اجراء انتخابات االتحاد العام 

للكيك بوكسينج
وكانت نتائج االنتخابات الرياضية لالتحادات 

العامة قد جاءت على النحو التالي:

اتحاد الشطرنج:
صبري عبدالمولى - رئيساً 

«٨٠»
- رويدا عبدالسالم «٨٧»
- توفيق الصراحة «٤٦»
- عبداهللا بامعلم «٧٤»

- محسن سنان «٦١»
- فؤاد الجمالي «٨٢»

- نصر غازي «٧١»
- محمد األهجري «٥٨»

- عارف الرعوي «٥٦»
- محمد الزيكم «٥٥»

- علي شجاع «٦٠»

االحتياط
> هيالن الربيع «٤٠» 
- رائد األصبحي «٣٩»
- عبداهللا سنبل «١٢»

رؤوفة حمود الشراعي «٣٨»
- عبدالكريم مزاحم «٣٥»..

اتحاد اليد:
- أمين المدعي - رئيساً

- صــائــب نعمان - نائباً 
«٢١»

- حمزة صالح - أميناً عاماً 
«٤٥»

- جميل منصر - مشرفاً فنياً 
«٤١»

- خالد البرعي - أميناً عاماً 
مساعداً «٢١»

- أمير الدين عباس - مسؤوالً مالياً «٤٠»
- يسلم سعيد - العالقات واإلعالم «٢٨»
- هالة الهادي - الرياضة النسوية «٣٠»

- طالل حميدان - التسويق واالسثمار «٣٩»
- فهمي باشامي - عضواً «٢٢»

- يحيى مدفع - عضواً «٢٠»

االحتياط
- فؤاد دهمان «١٨»

- عبداهللا الورافي «١٢»..

اتحاد السباحة
- خالد الخليفي - رئيساً

- مدحت السقاف - نائباً 
«١٤»

- عبدالسالم الجعدبي - 
أميناً عاماً «٢١»

- محمد بامعلم - مشرفاً 
فنياً «٢١»

- مبروك الصبري - مسؤوالً 
مالياً «١٩»

- حسين السعيدي - التسويق واالستثمار «١٥»
- سعيد شمسان - عالقات وإعالم «٢٢»

االحتياط:
- هند علي الصغير «١٢»

- عبداهللا منصر «٥»
- جمال عالو «٥»..

اتحاد الرياضة للجميع:
- حسن الخوالني - رئيساً

- حمود الشراعي - نائباً «١٥»
- عصام دريبان - أميناً عاماً «٢٢»

- ناجي الرياشي - أميناً عاماً مساعداً «١٧»
- عبدالوهاب الحواني - مشرفاً فنياً «١٥»

- فؤاد الشراعي - عالقات وإعالم «١٩»
- بشرى الخميسي - الرياضة النسوية «٢٢»

- محمود شائف - مسؤوالً مالياً «٢٠»
عبدالسالم علوان - عضواً «١٨»

االحتياط:
هاني الحيمي «١٢»
عصام القاسم «١١»

اتحاد المالكمة:
- محمود جميع - رئيساً 

«١٦»
- محمد الحرازي - نائباً 

«٢٣»
- شوقي البكاري - أميناً 

عاماً «١٩»
- بسام الغرباني - أميناً 

عاماً مساعداً «١٥»
- أحمد الجابري - التسويق 

واالستثمار «١٥»
- نبيل الكباري - مسؤوالً مالياً «١٣»

- رائد نعمان - مشرفاً فنياً «٢٣»

االحتياط:
فكري الجوفي «١١»

صالح باوزير «١٠»
فيصل الحسيني «٩»

اتحاد بناء األجسام:
- زيد القاسمي «رئيساً»

- محمد الذيبة - نائباً «٢٧»
- محمد الروضي - أميناً عاماً 

«٢٦»
ــد - أميناً عاماً  - وليد واك

مساعداً «٢٩»
- عــادل بن طاهر - مشرفاً 

فنياً «٣٨»
- عبدالكريم الــمــطــري - 

مسؤوالً مالياً «٢٥»
- عبداهللا اللسواس - عالقات وإعالم «٢٨»

- يوسف عمر - عضواً «٢٦»
- علي ناصر - عضواً «٢٠»

االحتياط:
صالح أحمد عبداهللا «١٥»

صادق ربيع الشرفي «١٣»
عبداإلله شمس الدين «١١»

اتحاد الطاولة:
- عصام السنيني - رئيساً 

«١٠٠»
- عبداهللا الصنعاني - نائباً 

«٨٨»
- مطهر زبارة - أميناً عاماً «٧٣»

- محمد الهاشمي - مسؤوالً 
مالياً «٩٠»

 - لحبيشي  ا في  لكا ا عبد  -
التسويق واالستثمار «٨٠»

- أحمد الميثالي - أميناً عاماً مساعداً «٦٨»
- لؤي صبري - «الرياضة النسوية «٨٥»

- إبراهيم الجرادي - التسويق واالستثمار «٧٢»
- سالم السيد - مشرفاً «٦٢»

- قحطان سنان - عضواً «٧٤»
- علي الدرم - عضواً «٦٢»

االحتياط:
- محمد المحبشي «٥٨»

- عمار الحجري «٣٧»
- معين السواري «٣٥»

- عدنان الذبحاني «١٩»
اتحاد تنس الميدان:

- محمد الصرمي - رئيساً
- وديع ثابت - نائباً «٢٣»

- عبدالجليل الحرازي - أميناً عاماً «٢٧»
- مروان الدالي - أميناً عاماً مساعداً «٣١»

- أسامة هيثمي - مشرفاً فنياً «٢٧»
- وائل الصنوي - مسؤوالً مالياً «٢٨»

- هشام هيثمي - عالقات وإعالم «٢٩»
- أرحب الصرحي - مسؤول التسويق واالستثمار «٢٣»
- ميساء فاروق - مسؤولة النشاط النسوي «٢٨»

االحتياط:
نبيل مزود «٦»

لطف الذرة «٥»..

اتحاد البلياردو والسنوكر:
- سند الحريبي - رئيساً

- عبداهللا المتوكل «٣٢»
- بلقيس رفعت «٢٧»

- عبداهللا المرتضى «٢٥»
- بسام القدس «٢١»

- خالد األكوع «٢٢»
- أحمد المنيفي «١٩»

- عبداهللا الخوالني «١٩»  

االحتياط :
- احمد جبهان «١٧»-عبدالكريم الرازي«١٢»- 

هاني عصدة «١٢»

اتحاد الفروسية والهجن:
- حاشد األحمر - رئسياً

- ياسر نصار
- نجيب العذري

- جميل بشر
- فيصل الدبا
- محمد شذان
جمال الطويل
محمد القملي

جابر البواب
هناء الهردي

صادق مارش

االتحاد العام لرفع االثقال:
 الدكتور عبد اهللا الجرمل- 

رئيساً
منير الــديــن حمود - نائبا 

للرئيس (١٦)
عبدالقادر عجالن - االمين 

العام (١٥)
فواز المقبلي - المشرف الفني 

(١٤)
بسام الصلوي - المسئول 

المالي (١٨)
عبدالخالق الخميسي - مسئول العالقات واالعالم (١٦)
سمر الجحيفي - مسئولة الرياضة النسوية (١٥)

االحتياط
عادل الملصي
صادق البذجي
عصام باسواد

وتم االتفاق على تعيين االخ/ جمال السمحي مديراً 
لالتحاد

تختتم بعد يوم غد االربعاء على صالة نادي بلقيس بالعاصمة صنعاء انتخابات االتحادات الرياضية العامة التي بدأت قبل  
اسبوعين بعد ان ساد ت التزكية في معظم االتحادات والتغيير في بعضها على مستوى الرئاسة العضوية..

وقد شهدت حالة التزكية خالل االسبوع الثاني من العملية االنتخابية لالتحادات الرياضية التجديد لمنصب الرئيس في سبعة اتحادات 
حيث تمت التزكية في اختيار امين المدعي رئيسا التحاد كرة اليد لفترة ثانية وحسن الخوالني لرئاسة اتحاد الرياضة للجميع واختيار 
محمد رزق الصرمي رئيسا التحاد تنس الميدان وتزكية الشيخ حاشد بن عبداهللا بن حسين االحمر رئيسا التحاد الفروسية والهجن وسند 
الحريبي رئيسا التحاد البلياردو والسنوكر وكذلك تزكية الدكتور عبداهللا الجرمل واختياره مجددا رئيسا التحاد االثقال في حين اكتسح 
الدكتور عصام السنيني منافسات انتخابات االتحاد العام لكرة الطاولة وتم اختياره رئيسا لالتحاد بعد ان حصد اكبر عدد من االصوات ..

المرشدات والكشافة واتحاد شباب اليمن في أبين

وزير الشباب يؤكد على أهمية المنظمات 
الشبابية في دعم الالجئين

«الميثاق»-متابعات 
أكد وزير الشباب والرياضة األستاذ 
معمر اإلرياني على أهمية دور المنظمات 
ــذا وزارة الشباب والرياضة  الشبابية وك
واالتحاد العام لشباب اليمن وجمعية المرشدات 
والكشافة في دعم الالجئين والمتضررين 
في المناطق ذات الصراعات المحتدمة وتابع 
خالل لقائه بقيادة الكشافة والمرشدات وممثل 
التحاد شباب اليمن قائال: الشك أننا تأخرنا 
في تنفيذ هذا كثيرا ولكني أشكر الزمالء 
الذين أعدوا المشروع وتحصلوا على مبلغ ٢٥ 
ألف دوالر ورغم بساطة المبلغ إال أنه شكل 
دافعا كبيرا للعمل وفق شراكة بين األطراف 
المتعاونة إلقامة نشاط يتمثل بتشكيل فرق 

عمل في محافظة أبين..
ولفت وزير الشباب إلى ضــرورة أن يكون 
البرنامج ناجحاً، متمنياً أن تكون فرق العمل 
من محافظتي عــدن وأبــيــن..وأضــاف البد 
أن يكون هذا المشروع هو البداية الفعلية 
لتجسيد الدور الحيوي للكشافة والمرشدات 
والجهات المشاركة في العمل الذي ينمي 

مهارات الفرد ويعود بالفائدة على المجتمع، مشددا على ارتباط عمل 
المراكز والمخيمات الصيفية بمهام الكشافة خالل الفترة القادمة، على 
أن يسهم اتحاد شباب اليمن في تنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية في 

أوساط النازحين وتخصيص جوائز مجزية للمبرزين..
وتابع: أتمنى أن يحقق المشروع األهداف المرجوة منه خاصة وأن 
األحداث هي من فرضت علينا العمل في هذا الجانب وهذا ما يجب أن 
نفهمه دوما حين يكون هناك عمل يستدعي التدخل والمساعدة علينا 

القيام به..

بدوره شكر األخ عبداهللا العماري مفوض 
عام الكشافة وزير الشباب والرياضة على هذا 
التفاعل حين قال: من الجميل أن يكون وزير 
الشباب من الكشافة، وهذا العمل سيكون 
باكورة األعمال التي نقوم بها ومشروعنا هو 
جزء من عدد من المشاريع الهادفة والقادمة 
التي ستتعاون معنا بعض المنظمات في دعم 
هذه المشاريع ضمن مشروع (رسل السالم) 

التي يدعمها الملك عبد اهللا بن عبد العزيز..
وأردف : سنبدأ بتنفيذ المشروع بعد التنسيق 
مع اإلخوة في مكتب النازحين بأبين لمعرفة 
احتياجاتهم، لتعود الحركة الكشفية إلى 

األضواء من خالل هذه األعمال وغيرها..
أما األخ علي الجرموزي القائد الكشفي 
فقد أوضح بأن هناك أربعة مشاريع تنموية 
ستنفذ على مدى الــ٦ األشهر القادمة، موجها 
كلمة شكر التحاد شباب اليمن على تفاعلهم 
مع المشروع، فيما أوضح األخ محمد البدوي 
سكرتير عام الكشافة أن منظمة اوكسفام 
ستتبنى أربعة مشاريع للنازحين في أربع 
محافظات يمنية (صعدة-أبين-حجة-عدن) 
معتبرا الخطوة القادمة بالتعاون مع اليونيسيف في حماية أطفال أرحب 

ونهم خطوة جيدة.
من جهته أوضح األخ عبدالمجيد الحنش - أمين عام اتحاد شباب اليمن 
ممثل االتحاد في مشروع دعم الشباب النازحين بأن التنسيق يسير على 
ما يرام وسنحرص على تفعيل النشاطات الثقافية والفنية بما يعيد روح 

التفاؤل إليهم.
حضر اللقاء اإلخوة عدنان صالح مدير عام المشتريات بالصندوق 

واألخت فاتن عيسى مفوضة المرشدات.

سيوف الملوك المسلولة!

ليس من لوازم الحكمة.. أن يتسلح أحدهم ببندقية «الهذيان» لممارسة تصفيات  
واعتداءات على من يخالفه الرأي..

وال ندري.. هل ما تعرض له الالعب الدولي الشطرنجي صالح الصيادي من اعتداء من طرف 
أنصار محسوبين على الرئيس السابق للشطرنج.. يدخل في إطار تكميم األفواه.. أم لحسابات ال 

تتعلق بأخالق ملوك يؤمنون بالمعارك الصامتة.
من الواضح أن في بحر االنتخابات قواقع.. هكذا يقول الواقع.. ولنا وللصيادي السالمة من سيوف 

!! الملوك المسلولةََ

التأويل غير 
الحميد..؟

ليس اتهاماً .. بقدر ما في  
الجوف من تساؤل.. لماذا 
أسندت لجنة الحكام قيادة مباراة 
العروبة ووحدة عدن للحكم أنيس 

سالم..؟
ــســؤال ال عــالقــة لــه بــالــلــؤم..  ال
لكنه نابع من تساؤالت عرباوية 
جماهيرية.. فالحكم أساساً محسوب 
على إب.. وفــي إب دارت القمة.. 

ونتيجتها مرتبطة بمباراة العروبة..
إذاً.. كان من لوازم الحكمة إبعاد 
أنيس سالم.. فحتى إن بدا محايداً 
فإن «انتماءه» اإلبي سيطغى على 
تساؤالت الناس رغم أنه قد ال يقدم 

وال يؤخر.
والنتيجة أن العبي 
العروبة اشتكوا من 
ه  حملو و لحكم  ا
دل  لتعا ا نتيجة 

مع الوحدة.
م  لحكا ا لجنة 
كانت في غنى 
عن التأويالت لو 
انتبهت قليالً بدالً 
ــســقــوط  ـــن ال م
محظور  ــي  ف
ــل  ــأوي ــت ال
ــــر  ــــي غ
الحميد..

وسيم.. يلبي النداء من تحت الركام
رغم كل ما تعانيه من دمار ودماء..  

تظل أبين الــوالدة السخية للرجال 
األفذاذ في وطننا الحبيب..

أبين الجريحة.. لم تستسلم للحرب الغاشمة 
ضد انسانيتها وجمالها من قبل فلول الشر 
والــدمــار فأنجبت -كعادتها- نجماً واعــداً 
خرج من تحت ركــام مآسيها الالمقطوعة 
في صفوف منتخب الناشئين -الذي يستعد 
للنهائيات اآلسيوية مطلع سبتمبر القادم - 
إنه صانع اللعب والعزف المنفرد الواعد وسيم 
منذوق الــذي لبى نــداء الوطن وانتظم مع 
زمالئه في معسكراته االعدادية.. وسيم ما 
انفك باله مشغوالً على األهل والخالن هناك 
في أبين إال أن تمثيل الوطن وتشريفه هو 
ما آثره وسيم على نفسه.. انتظروا «وسيم» 

واحفظوا هذا االسم جيداً..

۱۲۳٤٥٦۷۸۹۱۰۱۱۱۲

ايبيلزيكرام۱

لانيمهـيردلا۲

عبدالحليمزر۳

اسيلصانيا٤

صلباوالمدد٥

فقاوليفليو٦

هـيصيدلهـاهـن۷

نوثاراملاا۸

هـالاميححلا۹

يلاهـلاقبلا۱۰

ااهـساايدمص۱۱

مكردمديردم۱۲


