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] أحلى شي في خليجي21 المجلس والهوشات 
في قناه الكاس... والشين في خليجي21 أي مشوار 
نسوي  اآلن  من  مباراة  فيه  قالوا  بتطلعين  أو  تبينه 

لنا جدول.

عليا
@alia_888

اآلن  نلومكم  لن  الالعبين:  القرار،  أصحاب   [
ينتظر  بات  شعبًا  ارحموا  ولكن  مستمرة  فالبطولة 
الذي  أبوها  تنتظر  طفلة  )بلهفة  منتخبه  انتصار 

مات..!(.

أحمدالسحاري
@ahmedalsahary

ما شاهدت من مستويات في بطولة  ] حسب 
خليجي 21 من سيترشح للنهائي هو ١- العراق 

٢- اإلمارات.

بدرالسهلي™
@B_alsahli 

] في الوقت الراهن وفي هذه األجواء المشحونة 
في العراق، اعتقد أن فوز منتخبنا سيكون له وقع 

كبير على النفوس باتجاه األفضل!

نوافالسالمي
@Nawaf_AlSullami

] في احتمال كبير إن أحسن العب في بطولة 
خليجي 21 يكون خليجياً.

حسنالحمادي
@hmalhammadi

] أبارك للبحرين نجاحها في تنظيم خليجي 21 
حتى اللحظة.

حسينعبداهلل
@huss1985

غموض الحوافز في وزارة التربية
من  لي  حصل  لما  هذه  رسالتي  أكتب   [
الحافز...  التربية والتعليم مع  معاناة في وزارة 
قد  ماذا؟...  أم  للمعلم  تقدير  هو  هذا  هل  أعلم  ال 
رشحت  إذ  المتضررات،  المعلمات  إحدى  أكون 
للحافز كأي موظفة في مؤسسة تعليمية  نفسي 
عبر تقديم ملف االنجازات، وكما يكون الروتين 
أعضاء  مع  المدرسة  مديرة  وتقوم  عام،  كل  في 
رحلة  تبدأ  ثم  ومن  بالموافقة  اإلدارة  مجلس 
الموافقة؟!  تأتي  أين  من  نعلم  وال  الحافز، 
به  يوجد  هل  الراتب  ونراقب  أشهرا  وننتظر 
تقوم  أنها  الــوزارة  دهاء  ومن  ال؟!  أم  الحافز 
وتعرفون  السنة  من  شهر  اخر  الحوافز  بتنزيل 

لماذا؟
األخير  قبل  الشهر  في  طال  الذي  الترقب  بعد 
ترقية  آخر  البيانات  في  وظهر  الحافز،  نزل 
في  زيادة  أي  تنزل  أن  دون  2012/12/1م  هي 
الراتب، وهذا شيء يسعد أي موظف لما يبذله، 
ولكن مع نهاية الشهر األخير من السنة تفاجأت 
بأن الترقية اختفت وال وجود لها وكأنها تبخرت 

الهواء.  في 
ولكي أتدارك األمر أخبرت المديرة بالموضوع، 

لها بموضوع رفض أي ترقية  بأنها ال علم  علما 
)قسم  الوزارة  إلى  فأسرعت  الوزارة،  قبل  من 
الرواتب( لكي استفسر، وهنا ذهلت لما شاهدت 
الحارس  أوقفني  المراجعين...  من  كبير  عدد  من 
بكتابة  وأمرني  مراجعتي  عن  واستفسر 
المراجعة في ورقة رسمية، ومن ثم حولها على 
المعاملة  بأن  أخبرني  بعدها  المختص.  الموظف 
آخر  قسم  إلى  تحويلي  وتم  قسمهم  في  ليست 
ثم  أيضا...  آخر  قسم  إلى  اآلخر حولني  والقسم 
وهلل الحمد تم تحويلي إلى قسم السجالت، وهنا 
المراجعين، وكل مراجع  المنظر يتكرر مع كثرة 
نحمل  أننا  واكتشفت  اآلخر  معاملة  عن  يسأل 

نفسها.  المراجعة 
الرقم  وأخــذت  المختصة  الموظفة  سألنا 
تعرف  لكي  الحاسب  واستخدمت  الشخصي 
غير  من  بأننا  البيانات  وظهرت  السبب، 

المستحقين!
أعلم...  ال  قالت:  السبب  عن  سألناها  عندما 
وطبعا مدير المكتب بكل فخر اقفل عليه المكتب 

ليمنع أي أحد من الدخول إليه.
أو  السبب  لمعرفة  المكتب  انتظارنا في  وطال 

ال  الرد  وكان  ونستفسر  نذهب  أين  إلى  معرفة 
نعلم، اللجنة هي من قررت ذلك... من هي اللجنة 

ومن األعضاء؟ وكان الجواب ال نعلم. 
ومن ثم جاء موظف يسألنا عن أمرنا، قلنا له 
وقدموا  اصبروا  علينا:  رد  برود  وبكل  الحكاية، 

القادمة.  السنة 
نقدم  هل  وقالت:  ــوات  األخ إحــدى  أصــرت 
لجأنا  أننا  يثبت  شيء  أي  أو  رسالة  أو  شكوى 
للوزارة لالستفسار وأخبرنا بأنه ال يوجد شيء 

القبيل.  رسمي من هذا 
من  بيضاء  ورقة  وأخرج  األمر  انفرج  وأخيرا 
وإذا  وأرقامكم  أسماءكم  اكتبوا  وقال  الطابعة 
وجدنا حال سنقوم باالتصال بكم!... ال أعلم، إلى 
بهذه  التربوي  األكاديمي  المعلم  الدرجة  هذه 
بالفعل  وهل  الموظف؟،  حضرة  يا  السذاجة، 
يعلم  وهل  هلل؟  والشكوى  الصبر  غير  نملك 
لحق  الذي  النفسي  الضرر  هو  كم  الموظف  هذا 
المبلغ  يكون  الذي  الحافز  بأن  يعتقد  بنا؟، وهل 
القيمة  وإنما  كال  يؤثر؟  الذي  هو  بسيط  جدا 
المعنوية والتقدير الذي نحصله من هذا الحافز.

المحرر( لدى والعنوان )االسم متضررة معلمة

شكر وإشادة
اإلداريــة  للهيئة  نتقدم   [
الفاضالت  المربيات  وجميع 
االبتدائية  الصفا  بمدرسة 
للبنات بوافر الشكر والعرفان، 
والدعم  الكبيرة  الجهود  على 
والمهنية  المتواصل  واإلسناد 
أثناء  بذلوها  التي  المتميزة 
مرت  التي  الصحية  الظروف 
العام  هــذا  في  ابنتنا  بها 
رفع  في  ساهم  ما  الدراسي... 
وتحصيلها  التلميذة  مستوى 
العلمي وشجعها على المواظبة 
في  واالنخراط  الدراسة،  على 

األنشطة المدرسية.
للمدرسة  نتمنى  كما 
من  المزيد  المتميزة  بإدارتها 
الحقل  في  والنجاح  العطاء 

العلمي.

وليةأمر

نوابنا األعزاء... ال تزال ثمة رواتب بـ 250!
] ندعو اإلخوة نواب الشعب الكرام الى التركيز وإعادة 
النظر في مظلومية هؤالء، وتكون باكورة جدول أعمالهم...
الخاصة  الكبرى  األســواق  مجال  في  للعاملين  من 
الصناديق  وأمناء  وحراسها  والفنادق  )السوبرماركت( 

وأصحاب الدكاكين والبرادات الصغيرة والبحارة أيضا.
حينما ُتثري مملكتنا رفدها ومعطياتها على المواطنين 
كالزيادات وتعديل الرواتب والتعديل الطفيف على أوضاع 
المعاش التقاعدي على صعيد القطاع العام وتنحى بعض 
طبعا!  منه  أقل  لكن  منحاه  الخاص  القطاع  في  الشركات 
العاملين في االعمال الحرة والبحارة بشكل عام،  نجد أن 
ينتابهم اإلبعاد والحرمان من ذلك الرفد والعطاء الحكومي.
تفضي  موسعة  ودراســة  آلية  هنالك  تكون  ال  لماذا 
وتداعي  المالي  الضعف  من  البحرينية  العمالة  النتشال 
رواتبهم  من  يسير  جزء  ُيستقطع  بحيث  الشهري،  الدخل 
أسوة  االجتماعي(  )الضمان  والتقاعد  للتأمينات  ودخلهم 
الكالحة،  لأليام  والعام  الخاص  القطاعين  في  بإخوانهم 
الغالي ولجة  وُيغدق عليهم أيضا من فيض تراب وطنهم 
»تمكين«  و  مثال  الغالء  كعالوة  بالنَِعم،  الفوار  ينبوعه 
والزيادات الحكومية التي تطل علينا بين حين وآخر، لكي 

تتناغم رواتبهم ورواتب باقي العاملين في المملكة.
المذكورة سلفا والتي  أغلب العاملين في تلك المجاالت 
نحن بصدد الحديث عنها رواتبهم توصف بأقل من ذوي 
الدخل المحدود! على سبيل المثال أمناء الصناديق )الكيشر( 
من  والسوبرماركت  الفنادق  في  والعمال  األمن  وحراس 
باهلل  فقط!  دينارا   250 عن  رواتبهم  تتعدى  ال  الجنسين 
عليكم هل هذا الرقم يصدق عليه مسمى راتب؟ ومتى ذلك 
الزواج وينشئ  الشاب سوف يبني مستقبله ويقدم على 
البرادات  الناس؟ ومن ناحية أخرى أصحاب  أسرة كبقية 
منها  عيشهم  ومصدر  رزقهم  اهلل  جعل  والذين  الصغيرة 
والعالوات  كالزيادات  البلد  خيرات  من  ُيحرمون  لماذا 

المعيشية وحتى الضمان االجتماعي؟
مع  قوة  وال  لهم  حول  ال  الذين  البحارة  أيضا  وثمة 
وطمر  الدفان  بفعل  البحر  أعماق  نحو  اليابسة  زحف 
البحر وهجرة األسماك من مالذها وموطنها األصلي، نجد 
ينبوع مصدر  بذلك ونضب  فعال  قد تضرروا  البحارة  أن 
رزقهم واستسلموا للعوز والعالة! فهؤالء مواطنون يجب 
االلتفات إليهم ومراعاتهم مقارنته بمواطنيهم في المملكة. 

مصطفىالخوخي

أنا عاشق
] أَنا عاِشْق ُوَمْعُشْوقِي بِــالدِي

ُوُحْبَها يا َعَرْب مالِْك ُفــؤادِي

ِهي ْبالدِي ُوتِْسَوى كِْل دِْيــِرْه

ِوِهي ُعْمِري ِوِهي غاَيْة ُمرادِي

لَْها َعلَى َنْفِسي ُومالِــي أََفضِّ

ُويِْرَخْص لَْجلََها كِْل َشي غالِي

ِهَي ْبالدِي ُوِعْشْت اِلُْعْمْر فِْيها

فِداها يا َعَرْب ُرْوِحي ُوِعيالِي

ِهَي ْبالدِي ُومالِي ُبـْد َعْنهـا

إِِهي مِنِّي َونا يا ناْس مِْنهـا

َونا ُلْو ساُوُمْونِي قِلْْت أَْرِضي

كُِنْوْز اِلْدِْنيا ما ْتعادِْل ثَِمْنهـا
خليفةالعيسى

قّراء »}« يطالبون بمحاسبة 
َه صفعًة للمواطن حيدر الشرطي الذي َوجَّ

المحلية الشئون محرر - §الوسط
»الوسط«  موقع  قــراء  غالبية  طالب   [
بمحاسبة  المسئولة  الجهات  اإللكتروني 
الشرطي الذي وجه صفعًة إلى المواطن حيدر 
إلى  مشيرين  ابنه،  يده  على  يحمل  كان  الذي 
لحقوق  انتهاكًا صارخًا  مثلت  الصفعة  تلك  أن 

كرامتهم.  ومست  المواطنين 
وأثار خبر الشاب البحريني »المصفوع« من 
العديد  الشغب  مكافحة  قوات  رجال  أحد  قبل 
من  »الوسط«  تلقتها  التي  والردود  اآلراء  من 

اإللكتروني. موقعها  عبر  القراء  قبل 
الخبر  على  القراء  من  العديد  علق  فقد 
أحد  على  تعرف  المصفوع«  ــاب  ــش )»ال
يوم  والمنشور  عليه(  المعتديين  الشرطيين 

الثاني 2013(. يناير/ كانون   5( السبت 
كيف  ــَر،  ون »لننتظر  القراء:  أحد  فكتب 
نحن  االنتظار.  طال  مهما  المسيء.  يعاقب 

منتظرون«.
ورفع  محاسبة  »تجب  آخــر:  قال  فيما   
قضية على من اتهم حيدر في وسائل اإلعالم 

إرهابي«. بأنه 
يجب  بشدة؛  معكم  »أتفق  أحدهم:  وكتب   
أن ترفع دعوى ضد كل من تجرأ على قذف 
الصفعة  قضية  باتت  فقد  المصفوع،  الشاب 

كرامة وطن«. قضية 
 وخاطب أحد القراء الشاب المصفوع: »األخ 

حيدر، اهلل يكون في عونك، حقك ستأخذه«.
»فضيحة  ــوان:  ــن ع تحت  ــر  آخ وكــتــب 
دمهم  وخفة  المصريين  قولة  على  بجالجل؛ 

تحتجش شهود«. وما 
وضوح  واضحة  »الصفعة  أن  آخر  ورأى 

تأويل«. إلى  الشمس وال تحتاج 
الكاميرا،  أظهرته  ما  »هذا  أحدهم:  وقال 

أعظم«. وما خفي 

كل  المفترض؛  »من  أن  القراء  أحد  ويرى   
مثل  يكونوا  أن  عليهم  المعتدى  البحرينيين 
وعدم  التجاوزات  عن  يسكتون  وما  حيدر 
ذاته  بحد  السكوت  فإن  ذلك،  في  التهاون 

االنتهاكات«. من  لمزيد  تشجيع 
تشترى  ال  والكرامة  »العزة  معلق:  وقال 

تباع«. وال 
أن  المفترض  »من  أنه:  القراء  أحد  ويعتقد 

لغيره«. عبرة  ليكون  عقابه  الشرطي  ينال 
المصور  هو  »المطلوب  أحدهم:  وتساءل   

أم الشرطي؟ فالسؤال عن الشهود والمصور 
المصور؟«. المطلوب  هل  لماذا؟ 

لمن  الجزيل  »الشكر  بـ  القراء  أحد  وتوجه 
وشارك  ساهم  من  كل  وإلى  بالتصوير،  قام 

وطفله«. الشاب  مظلومية  نشر  في 
عبر  شخص  وستمئة  »مليون  آخر:  وكتب 
العالم  الصفعة.  فيديو  شاهد  األرضية  الكرة 
متابعًا  كنت  الصورة،  هذه  مع  تفاعل  بأسره 
وباإلجماع  الكل  واألجنبية،  العربية  للصحف 

بالقاسي«. الشرطي  نعتوا 

فيديو اعتداء رجل األمن على المواطن حيدر 

عبدعلي  زهير  زوجة  سلطان،  حسن  عبدعلي  هدى  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت   [
الدعيسي. تقبل التعازي اليوم االثنين واليومين التاليين، للرجال في مأتم أهالي الديه الكبير 

الكائن بمنطقة الديه، وللنساء في مأتم الغدير بالمنطقة نفسها.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«


