
افيدونا يا شعلة!!
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حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
١ -شهر هجري – سمة ،صفة ”للتمييز“.
٢ -أحد أركان االسالم – مرض صدري (م).

٣ -يأسف – البر ،عكس ”البحر“.
٤ -للسؤال – بيت منقور في الجبل – تجدها في ”السل“.

٥ -موزع البريد – موظف.
٦ -البحر (مبعثرة) – جود – مقياس ارضي (م).

٧ -يبقى – جمع ”بادرة“.
٨ -نصف ”هجوم“ – رفض ”فعل“ – أتى.
٩ -غير ناضج – حسم – الشبيه ،المثيل (م).

١٠ -الخبر – حيوان ضخم (م)+ال.
١١ -كبر ،زيادة – اصر – للتعريف.

١٢ -صحيفة سياسية تصدر عن المؤتمر الشعبي العام – 
أعلى الرأس.

عموديًا :
١ -علم – مدينة اوروبية – ضمير متصل.

٢ -نراقب – يرجو.
٣ -حرف هجاء عربي – من اوجه القمر (م) – عتاب.

٤ -المربح – من مشتقات الحليب.
٥ -ثلثي ”نصف“ – فار ”من وجه العدالة“ – اسم علم 

مذكر ،معناه (راسخ - راسي) (م).
٦ -مديرية بمحافظة ”لحج“ – للندبة – لالستثناء.

٧ -مرتفع ”مجزومة“ – يقاسي ،يعاني – ضد ”باطل“.
٨ -اسم علم مؤنث – الفريد من نوعه (م).

٩ -السن – عملة سوريا.
١٠ -طائر نذير شؤم (م) – يابس.

١١ -شتمه (م) – جام – عاتب ”فعل“.
١٢ -االعالن (م) – الرب.
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منذ أن عرفنا الكرة واألخالق الرياضية، ونادي وحدة صنعاء رائد  
فيها وسباق قبل الكثيرين ..وما حدث بعد مباراة الوحدة االخيرة 
مع الصقر من أحداث التمت ألخالق الزعيم واسبقيته في األنتصار للمثل 
والقيم الرياضية.. والزعيم الكروي الكبير وحدة صنعاء امتعنا طوال 
عقود طويلة بأن األخالق والقيم أعلى وأسمى من الفوز أو الخسارة أكانت 

دنا وحدة صنعاء  هذه الخسارة جاءت بفعل فاعل أو ألسباب ذاتية.. وعوَّ
أن المثل هي األبقى وهي األهم وهي األكثر اشراقًا من التتويج أو االنتصار، 
وسوف يؤكد لنا ذلك من خالل خروج البعض عن هذا النص غير األخالقي 
مهما كانت الدوافع.. ونحن بانتظار انتصار وحدة صنعاء لتقاليده السابقة 

...وشكرًا لكم مقدمًا .

إشراف:

يحيى الضلعي

أين االخالق يا وحداويون؟!

اليوم..الجولة االخيرة والحاسمة.. واحتدام المنافسة على اللقب بين ثالث فرق:

سيناريوهات عديدة ومعقدة لتحديد بطل الدوري ورابع الهابطين

ت النتائج التي سجلتها مباريات األسبوع    جــاء
الخامس والعشرين «قبل األخير» من دورينا.. 
لتضع مصير لقب البطولة بين ثالثة فرق هي : شعب 
 «٤٦» حضرموت األول «٤٦» نقطة واليرموك الثاني بـ
«٤٥» نقطة.. وبالتالي  نقطة أيضًا ثم الصقر الثالث بـ
فإن مواجهات الجولة «٢٦» واألخيرة المقرر أن تقام 
جميعها اليوم االثنين في توقيت واحد ستكون حاسمة 
بشأن تحديد هوية الفريق البطل والوصيف والثالث.. 
ــدوري إال بعد ظهور النتائج التي  ولــن يعرف بطل ال
ات الجولة األخيرة اليوم االثنين .. لكن  ستخرج بها لقاء
حسم اللقب لن يتحدد ربما فيها حيث إن احتماالت عدة 
يتوقع أن تفرزها الجولة في شكل سيناريوهات محتملة 

ومعقدة منها ما يلي:
- إذا فــاز شعب حضرموت على هــالل الحديدة في 
العلفي، وفاز اليرموك على طليعة تعز في صنعاء ، فإن 
الشعب واليرموك سيذهبان إلى خوض مباراة فاصلة 

لتحديد بطل الدوري..
- في حال خسر الشعب واليرموك وفاز الصقر على 

أهلي صنعاء فإن اللقب سيكون للصقر..
- في حال تعادل شعب حضرموت مع الهالل، وتعادل 
اليرموك مع الطليعة، وكذلك إذا تعادل الصقر مع أهلي 
صنعاء فإن مباراة فاصلة ال بد أن تجمع الشعب واليرموك، 

إذ سيرتفع رصيد الفريقين إلى «٤٧» نقطة ..
غموض حول رابع الهابطين

أمــا على صعيد تحديد هوية الفريق الــرابــع الــذي 
سيهبط إلى الدرجة الثانية فإن ثالث فرق تتصارع 
لتجنب السقوط هي وحدة صنعاء «٣٠» هالل الحديدة 

«٣٢» نقطة، والتالل «٣٢» نقطة، وسيلعب الوحدة 
مع ضيفه التالل بصنعاء وال مجال للوحدة والتالل إال الفوز 
بالمباراة لتفادي الهبوط أما في حال تعادلهما وفوز 
الهالل على شعب حضرموت فإن الفريقين «الوحدة 
والتالل» سيذهبان إلى خوض مباراة فاصلة في ملعب 

محايد لمعرفة من منهما سيهبط، أما إذا خسر 
الهالل وفــاز الوحدة فإن الضرورة ستقتضي أن 
يخوض الهالل والتالل لقاء فاصًال، وكذلك الحال 

إذا فاز التالل مع خسارة الهالل فسيلعب الوحدة 
والهالل مباراة فاصلة بينهما 

على ملعب محايد..
ــــــك فــــــإن كــل  وعــــلــــى ذل
ــمــاالت واردة بشأن  االحــت

تــحــديــد هـــويـــة بطل 
ـــدوري وكــذلــك في  ال

مــعــرفــة الــفــريــق 
الـــرابـــع الــهــابــط 
للدرجة الثانية 
أو الذي سيرافق 
الشعلة ووحدة 
عـــدن وطليعة 
ـــى دوري  تــعــز إل

المظاليم..

مباريات اليوم ..عجينة في يد خباز أعور!!
وبلغ قطار الدوري محطته االخيرة وقاد  

سطى احمد العيسي القطار للوجهة 
ُ
األ

التي يريدها هو والمنعطف الذي يتمناه .. ألنه 
سيلعب بالنتائج واحــداث مباراة الحديدة بين 
الــهــالل فريقه الرسمي مــع شعب حضرموت 
اليوم االثنين في ظل ترقب الجميع ومتابعتهم 
للمباراة الفاصلة بين وحــدة صنعاء وتــالل عدن 
التي ستكون األنظار كلها مهتمة بها ومتابعتها، 
تاركين احداث ومباراة الحديدة 
للمجهول ودون متابعة الية 
شبهة فــي تــخــاذل او تهاون 
احد فروع االتحاد لصالح فريق رئيس 
سطى أحمد العيسي.. والحقيقة 

ُ
االتحاد األ

التي المفر منها ان هناك ثالث مباريات فيها 
كسر للعظام اولها واهمها لقاء صنعاء بين الفر 
يقين المتعرضين للهبوط، ومباراة اليوم بينهما 
بمثابة طوق النجاة وحصن االمان واألغلبية ستكون 
على موعد لمشاهدتها واالعتقاد الراسخ ان 
الفريق الهابط سيكون احد طرفي اللقاء 
..والمباراة الثانية ستكون في الحديدة 
بين فريقين مختلفي األهــداف 
والغايات، الشعب يبحث عن 

الفوز وعينه على معانقة الذهب ألول مــرة وال 
سبيل له غير الفوز  ولكن هل سيكون فوز الشعب 
بــالــدوري ثمنه هبوط الــهــالل والعيسي رئيسًا 
لالتحاد الكروي   ..العبوا غيرها  فقد يحرم الشعب 
من حق مستحق من اجل عيون هالل الحديدة 
..والمباراة الثالثة ستكون بين اليرموك والطليعة.. 
فأي فوز لليرموك يمنحه درع الدوري المنسجم 
تمامًا مع ثورات الربيع العربي التي جاءت لصالح 
االحزاب االسالمية، أما في اليمن فإن الكرة تنساق 
وتنسجم مع السياسة ..باختصار.. مباريات اليوم 

االثنين عجينة وخميرة.
تصلح لخباز ماهر ..نــكــرر لخباز ماهر غابت 
عنه قيم المسئولية واالخــالق والــروح الرياضية 
ليعجنها ويشكلها كما يريد.. فهل يدخل الشعب 
الحضرمي التاريخ من اوســع ابوابه على حساب 
خروج الهالل من بوتقة االضواء، نسبة الشك اكثر 
بكثير من المنطق واالستحقاق .. ام ان اليرموك 
يثبت ويؤكد احقية االسالميين بالفوز بالمناصب 
السياسية والرياضية .. ومن سيكون كبش الفداء 
الــذي يقيم عليه حزب العيسي اضحيته.. تالل 
التاريخ ام وحدة الزعامة ام الهالل المتوج بثريا 
العيسي وبطشه وتاريخه الحافل بالنوايا السيئة .

المتعوس والخايب !!

حينما يلتقي المتعوس وخايب الرجاء في موقع واحد وقيادة  
مشتركة كقيادة اتحاد الكرة -مثًال- فعلى الكرة ان تقيم 
لنفسها سرادق الحداد والعزاء .. الن وجود الدكتور حميد الشيباني 
والشيخ العيسي في تطوير الكرة يتم ذلك ولكن للخلف در.. واليوم 
سيكون اإلعالن الرسمي والشعبي والجماهيري لهبوط أربعة فرق اغلبها 
من عدن ..الشيباني ضيع فريقه شمسان الذي يصارع من االفالت من 
الهبوط للثالثة، ووحدة عدن والشعلة رموا منديل األولى للثانية، والتالل 
في انتظار سيناريو اليوم وخارطة الطريق في اإلبقاء على احد االندية 
العدنية في الممتاز ام انهم جميعًا في السبنسة ..والسبنسة تعني العربة 

االخيرة من القطار هذا لمن يجهلون ذلك واسمائهم عالية .
«برافو» للخباز الشيباني الذي في عهده سقطت فرق عدن كلها .. 
ويا سالم على الشيخ العيسي الذي أبقى الهالل بدعمه بمدرب المنتخب 

الوطني وشراء مباراتيه االخيرتين .

ال تبِك على اللبن المسكوب ..وهذه  
المقولة تنطبق تمامًا على فريق 
ــديــة فــي الوطن  وحـــدة عــدن اهــم وأعـــرق األن
ــام في عــداد دوري  والجزيرة الــذي صــار هــذه األي
المظاليم ليس ألنه غير قادر على المنافسة والتواجد في 
االضواء ولكن الن معاول الهدم الخضراء ايضًا هي من تسببت في 
تهبيطه مثل حكاية الدب الذي قتل صاحبه .. انظروا إلى احوال وأوضاع الوحدة 
العدني منذ ثالثة أعوام عندما بدأ مسلسل التراجع والتفريط بنجومه والعبيه الموهوبين 
الصغار والذين يتنظرهم مستقبل زاهر في الكرة امثال النجم الواعد والصاعد 

عبدالله الوالي الذي كان قريبًا جدًا من المنتخبات الوطنية للفئات العمرية لكن رحلة 
ومرحلة التطفيش والتهميش بدأت بهؤالء في التنفير والهرب من النادي واللعبة كاملة 
..وبعدها دخلوا في صراع الكرسي األخضر المدار بالريموت كنترول وعن بعد .. وهو ماهو عليه الوحدة 
العدني اليوم، وهو 
النتيجة الطبيعية 
لــدفــن ووأد فريق 
كان عظيمًا واليوم 
تذروه الرياح ..فال 
نامت أعين الجبناء.

وحدة عدن ..دب قتل 
صاحبه!!

الغريب كل الغريب في فريق الشعلة إعالنه رسميًا عن هبوطه حال  
تعادله مع طليعة تعز عصر الخميس الماضي وعدم نفع مباراته االخيرة 

في الحيلولة دون السقوط والهبوط.. فالشعلة -والنبالغ- يمتلك مواصفات وميزات 
تحسده عليها اغلبية الفرق إن لم تكن كلها من إدارة ثابتة وقيادة مشهود لها ومن 
دعم بالحدود للفريق والذي بلغ شهريًا اكثر من إحدى عشرة مليون ريال شهريًا 

.. فلماذا هبط .. ولماذا تعمدت قيادته أن ترمي له وسائل 
اإلنقاذ متأخرة .. ولماذا سكتت على الفاس دون مقاومة 

حتى وقع في الراس ؟!!.
هبوط الشعلة كرويًا لغز محير وســؤال مبهم وحالة 
استثنائية ليست في اروقة وال اجندة كرة القدم .. فمن 

يفتينا افادكم الله في الهبوط االضطراري للشعلة؟!!

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
ااميقوشنانح١

بلنيدايملا٢

ناسينناولا٣

تيليبامال٤

لهـاجللمحلا٥

مهـللاناديم٦

درابلوحلل٧

امالقراسلا٨

نامدولاعو٩

يرناامنولي١٠

ننيرعلاروس١١

هـنايدتاديس١٢

أهًال «هديل»
أسمى ايات التهاني والتبريكات 

نزفها لألخ/

طاهر الشلفي
بمناسبة ارتزاقه مولودة جديدة 

اسماها 
هديل

جعلها الله قرة عين لوالديها 
وانبتها نباتًا حسنًا.. فألف مبروك..

المهنئون:
كافة العاملين باإلدارة العامة 

لالعالم والنشر التربوي..
عنهم/

توفيق عثمان الشرعبي


