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قاعدة اللعبة: 

لعبة  ــســودوكــو  ال  [
دون  من  سهلة،  يابانية 
تتألف  حسابية.  عمليات 
خانة   81 من  شبكتها 
 9 ــن  م أو  صــغــيــرة،  
يحتوي  كبيرة  مربعات 
خانات   9 على  منها  كل 
الالعب  على  صغيرة. 
بواسطة  الشبكة  إكمال 
أرقام من 1 إلى 9، شرط 
مرة  رقم  كل  استعمال 
كل  فــي  فقط،  واحـــدة 
كل خط  وفي  أفقي  خط 
مربع  كل  وفي  عمودي 

من المربعات التسعة.

العدد 5206 الخميس 8 ديسمبر 2016 الموافق 8 ربيع األول 1438هـ

Thursday 8 December 2016, Issue No. 5206

] من الجيد أن تحترم 
لكن  العمل،  في  رؤساءك 
يستغلون  تدعهم  ال 

جهودك وطيبة قلبك. 

ــد  أح يــســاعــدك   [
ــادة  إع على  األشــخــاص 
درس مخططاتك المرسومة 

لمشاريعك. 

الذي  بالنجاح  تتمتع   [
ذكائك  بسبب  تستحقُّه 
وثقتك  الدقيقة،  ومالحظاتك 
العالية بالعمل الذي تنجزه. 

إضافّيًا  عماًل  تنجز   [
المادي.  وضعك  يحّسن 
تطرق  فرصة  كل  استغل 

بابك. 

طريقة  مــن  احــذر   [
وابتعد  زمالئك  مع  تعاملك 

عن العجرفة. 

عن  ــر  ــأخ ــت ت ال   [
مواعيدك، وابتعد عن إثارة 

المشاكل مع الزمالء.
 

على  الحظ  يعمل   [
عملك،  مستوى  تحسين 
انتظر مكافأة مادية قريبًا. 

أحـــد  ــاول  ــ ــح ــ ي  [
أن  العمل  في  األشخاص 
ينصب لك فّخًا، فابتعد عنه 

واحذره.

تكون  أن  الجيد  من   [
مخلصًا لعملك، لكن ال يعني 
فرصة  كل  تبدد  أن  ذلك 

تأتي إليك. 

باندفاع  أعمالك  تنجز   [
مهامك  وتنهي  وحماس 

بسهولة وسالسة. 

من  تنويهًا  تتلقى   [
بأنك  وتشعر  عملك،  رئيس 
يمكن  ال  فــعــال،  عنصر 

استبدالك أبداً. 

] ابذل جهودك للحفاظ 
على منصبك في العمل بعد 
تعرضتَّ  التي  االهتزازات 

لها. 
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4- أنغام.
5- وشى - كثير )م( - متشابهان.

 - ــة  ــي أوروب عاصمة   -6
عاصمة أوروبية.

7- تقال في الهاتف.
8- متشابهة - متشابهان - 

أضع خلسة )م(.
9- من األسماء )م( - علو.

10- من عمالت الخليج - أرقد.

2- طقس )م( - رجاء )م( - يقلُّ )م(.
3- للزراعة - نبات عطري.

4- عملة آسيوية - جاهل - للتنبيه.
5- حبس )م(.

6- متشابهان - متشابهان.
7- قاعدة )م( - لالستثناء - من 

الوالدين )م(.
جنوب  زعيم  لقب   - كمال   -8

إفريقي راحل.
9- إجابات.

10- من األنبياء - دق - لكل كائن.

عمودي:
1- دولة عربية - جزيرة بحرينية.

2- فضة - وكالة أنباء.
3- أجيب.

أفقي: 
1- ولي عهد دولة خليجية.
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مراسلة تناشد »التربية« إلحاقها بالعمل الحكومي
بداًل من الخاص رأفة بظروفها المعيشية

وزارة  في  المسئولين  الى  أبعثها  رسالتي   [
الصاغية  االذن  تكون  ان  ارجو  والتي  التربية 
أنا  نهايتها.  حتى  بدايتها  من  مشكلتي  لمضمون 
مواطنة بحرينية اعمل بصفتي مراسلة في مدرسة 
فأنا  الخاصة،  الشركات  إلحدى  تابعة  حكومية 
متزوجة وأم ألربعة أبناء، بنتين وولدين، هجرني 
العشرين  يقارب  لما  باالخرى  تزوج  ان  مذ  زوجي 
فساءت  أبناءه...  يعيل  وال  يعيلني  ال  وصار  سنة 
حالي عندما لم أجد ما أقتات به أنا وعيالي فبحثت 
عن عمل ألعتاش به، وخالل سنوات البحث عن عمل 
عشت على الديون والسلف فليس لي مصدر رزق.

طول  وبعد  االحتياجات  وكثرت  االبناء  كبر 
مدرسة  في  عاملة  وظيفة  على  حصلت  االنتظار 
احتياجات  وال  الديون  حتى  يغطي  ال  زهيد  براتب 
األسرة، وال ثمن المواصالت التي توصلني لعملي، 
ثمن  ألوفر  السياقة  تعلم  إلى  اضطررت  عندها 
المواصالت ومن ثم سد الديون ولكن تعلم السياقة 
نفسه أتعب كاهلي ومن ثم إضطررت بعدها ألخذ 
اليوم  وإلى  سيارة  شراء  أجل  من  مصرفي  قرض 

وأنا أدفع أقساطها.
المريرة  والحياة  الشاق  العمل  من  سنوات  بعد 
وتحولت  للقرض،  إضافًة  الديون  علي  تراكمت 

وظيفتي من عاملة إلى مراسلة في مدرسة حكومية 
تابعة إلى شركة خاصة.

من  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالمتابعة  قمت 
القطاع  من  بدال  الحكومي  بالقطاع  إلحاقي  أجل 
الخاص لكن دون جدوى... لذلك ها أنذا اعيد الكرة 
التربية مرة اخرى عبر  المسئولين في وزارة  الى 
الصحافة أمالً في تلبية هذا الطلب اللحوح لما له من 
انعكاساته المباشرة على مسار حياتي ومعيشتي 
أسرتي،  بإعالة  يتكفل  من  الوحيدة  أنا  لكوني 

ومحاولة إلحاقي بالقطاع الحكومي.
)االسم والعنوان لدى المحرر(

بحريني ينتظر وحدته السكنية
منذ 19 عامًا ولم يظفر بها حتى اليوم

بوحدة سكنية  االسكان، مطالباً  إلى وزارة  أخونا  تقدم  أن  19 عاما منذ   [
تضمه وتضم أفراد عائلته تحت سقف واحد، ومازال يكابد الضيق السكني من 
ناحية، ومن ناحية اخرى إسهاب عائلته وخاصة ابنته الجامعية في الحديث 
والسؤال عن موعد بزوغ نور البيت الموعود، اذ إن ابنته التستطيع أن توفق 
بين الدراسة الجامعية ومذاكرتها دروسها وأوالده كذلك، وبين الوضع المزري 
في هذا البيت المشترك، حيث هذا البيت يضم األبوين واألخوة إضافة إلى األخ 

المذكور مع عائلته.  
الثاني  تشرين  نوفمبر/  خالل  االسكان  وزارة  مع  له  مراجعة  آخر  وكانت 
استحقاق  شهادات  فيه  وزعت  قد  كانت  توقيت  مع  ذلك  كل  وتزامن   ،2016
للوحدات السكنية على المنتفعين ابتداء من سنة 2001 وما كان من اخينا إال 
الذي  آخر  إلى موظف  أرسله  الموظف  المسئول، وهذا  الموظف  الى  ان ذهب 
اخبره بأن الشهادة غير مهمة، علماً بأن تلك الشهادة تخوله االنتفاع بالوحدة 
السكنية في منطقة الرملي، وقام االخ باالحتجاج  على الموظف وسأله لماذا تم 
توزيع الشهادات االستحقاق لطلبات 2001؟ ونحن من المتقدمين لطلب الوحدة 

السكنية لسنة 1997 لم نحصل على هذه الشهادة! ايعقل ذلك؟ 
عجبي للصبر والجلد الذي يتحمله هذا المواطن وهو يعاني األمرين العيشة 
المتأزمة في بيت ضيق مشترك، وتسويف الوعود من قبل وزارة االسكان، اذا 
كان الطلب اإلسكاني يدخل صاحبه في متاهات الكبر مثل األخ الذي نحن بصدده 
تقدم بطلبه في عز صباه وشبابه إلى ان ولج في الخمسينات ومازال يعيش 
األمل بأن هنالك وحدة سكنية تنتظره، واليدري في اي سنة وفي اي عام! وفي 
المقابل، يصطدم بالمنتفعين بالوحدات السكنية لطلبات 2001، وحرٌي بالوزارة 
ان تنظر وتدرس حال هذا المواطن وما يعانيه من اهوال الدنيا ونكبات العصر 
وضنك العيش في سكناه المشترك، وان تقوم الوزارة بتقديم طلبه بأسرع وقت 

ممكن ورفع معاناته وهمه. 
مصطفى الخوخي

تنظيف موقع أرض عالي قريبًا
 24( الخميس  المنشور في صحيفة »الوسط« يوم  الموضوع  إلى  ] باإلشارة 
نوفمبر/ تشرين الثاني (، تحت عنوان »ينتظر منذ مدة قيام بلدية عالي بإزالة مخلفات 

ملقاة بأرضه التي ينوي بناء بيته عليها«.
تفيد بلدية الشمالية بأن األرض المذكورة في الشكوى ملك خاص، وتكثر بها 
أشجار العوسج والسماد والمخلفات العامة، وتنظيفها ال يقع ضمن اختصاصات 
شركة النظافة المنصوص عليها في العقد المبرم مع البلدية، وتفيد البلدية بأنه تم 
تقديم طلب خدمة لشركة النظافة للمساعدة لتنظيف الموقع، وتمت الموافقة حديثًا 
حيث سيتم البدء في العمل خالل األسبوع المقبل. وبلدية الشمالية ترحب بجميع 
العامة عبر االتصال  بالنظافة  المتعلقة  المواطنين والمقيمين  المالحظات وشكوى 
على الخط الساخن 80070000 أو عبر وسائل االتصال االجتماعي للبلدية، كما تتيح 
خدمة إرسال الشكوى عبر تطبيق الهواتف الذكية »صور وأرسل« للبلدية الشمالية.

قسم العالقات العامة واإلعالم - بلدية الشمالية

مدرسة ابتدائية للبنين تشكو من جملة مشكالت إدارية ووليات 
أمور يعولن على جدية »التربية« في التحقق منها وعالجها

] نثير في هذه األسطر مجموعة من المشكالت 
أمر  كوليات  نحن  جماعية  بصفة  واجهتنا  التي 
االبتدائية  المدارس  بإحدى  الملتحقين  للطالب 
للبنين، والتي تشكو حقيقة من سوء تنظيم وإدارة 
عالج  عن  عاجزة  كإدارة  يجعلها  واحد،  وقت  في 
مختلف المشكالت التي قد تحصل سواء مع طالب 
سرعان  الالتي  انفسهن  المعلمات  أم  المدرسة 
العمل  الى  ينتقلن  بعدما  شاغرا  مكانهن  مانجد 
وأخف  حدة  أقل  تكون  مغايرة  أخرى  مدرسة  في 
االدارة...  قبل  من  تصدر  التي  القرارات  جملة  في 
جملة  التربية  وزارة  في  المعنيون  أيها  وإليكم 
السابقة  السنوات  خالل  واجهتنا  التي  المشكالت 
لمعلمات  المستمر  التغيير  بينها  فمن  وحاليا... 
نظام الفصل الى حد انه ال يمر فصل دراسي واحد 
حتى تنتقل المعلمة ماينعكس سلبا على مستوى 
الحلقة  مرحلة  في  هم  الذين  الطالب  استيعاب 
األولى وربما هنالك أكثر من معلمة قد يتزامن فترة 
ومن  ناحية،  من  هذا  ثانية  مدرسة  الى  انتقالهن 
ناحية اخرى تجد أنه من السهل أن يتم شغل فراغ 

هؤالء المعلمات بمعلمات أخريات وافدات، والالتي 
مختلف  وحل  وتدبير  التصرف  عن  أعجز  هن 
المشكالت التي تحصل بين جدران الصف، وعلى 
أن جرت حادثة  الحصر، تصادف  المثال ال  سبيل 
االبتدائي،  الثاني  بالصف  المدرسة  طالب  مابين 
وقام مجموعة من الطالب بنزع المالبس الداخلية 
ذاتها  االدارة  لمجموعة طالب آخرين، فما كان من 
إال أن تعجز في البدء عن ادارة الحادثة التي تحتاج 
التستر  من  بدال  واجتماعي  نفسي وصحي  لعالج 
عليها... حاولنا أكثر من مرة ابالغ المديرة التي هي 
نفسها غير مثبتة، وال تمارس دورها بشكل فعلي 
لنا  ماتصرح  السابقة، ودائما  المديرة  بعد خروج 
في وجهنا عالنية بجواب مامعناه انها »اليمكن لها 
ناحية  ناحية، ومن  من  هذا  اي شيء...«.  تفعل  أن 
العربية،  اللغة  معلمات  احدى  إلزام  تم  اخرى، 
والتي هي أساسا تدرس طالب الحلقة الثانية من 
صف رابع وخامس وسادس، بتعليم طالب الحلقة 
األمر  بات  حتى  والثالث،  والثاني  لالول  األولى 
فوق  كبيرا  وإرهاقا  ضغطا  اليها  بالنسبة  يشكل 

الضغط الواقع عليها، ما جعل ذات المعلمة نتيجة 
عن  وتغيب  والضغط  بالسكري  تصاب  التعب 
الدوام مدة طويلة لمكوثها في المستشفى، وحتى 
االسلوب  ذات  الى  تعود  للشفاء  تماثلها  مابعد 
الحلقة  تدريس طالب  في  العمل  في تحمل ضغط 
االولى، وهي مهمة من المفترض ان تتوالها معلمة 
العمل  هذا  كل  مسئولية  وتتحمل  مؤهلة  فصل 
أساليب  الى  تفتقر  كونها  االدارة  لكن  المتشعب، 
التي  المشكالت  من  جملة  فنرى  السليمة  االدارة 
وساق...  قدم  على  وتجري  تحصل  لها  الحصر 
االدارة  وتحاول  الطالب  تسرب  عن  ناهيك 
إخفاءه... لكل ذلك، وألمور أخرى، عقدنا العزم على 
جملة  عن  واإلفصاح  بل  الصمت  عدم  قرار  اتخاذ 
المشكالت الى المسئولين في وزارة التربية؛ امال 
في الحل بمحاولتهم الجادة في التحقق من كل ما 
يجري داخل اسوار هذه المدرسة بصفة مستعجلة 
قريبا؟  ذلك  نبلغ  فهل  ومماطلة...  تسويف  دون 

نرجو ذلك.
وليات االمر


