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قاعدة اللعبة: 

الســودوكـــو   [
لعبة يابانية سهلة، 
من دون عملــيات 
تتألف  حسـابيــة. 
شبكتـــها مــن 81 
أو  خانة صغيرة،  
مــــن 9 مـربعات 
يحــتوي  كــبيـرة 
عــلى  منـــها  كل 
صغيرة.  خانات   9
على الالعب إكمال 
الشبكـــة بواسطة 
أرقـــام من 1 إلى 
9، شـرط استعمال 
كــــل رقـــم مرة 
واحـدة فقــط، في 
كـل خط أفقي وفي 
كـــل خط عمودي 
وفي كل مربع من 

المربعات التسعة.
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] ال تقّدم أية مبررات 
اليوم أو تتخذ أية قرارات 
لديك  تتوافر  أن  قبل 

المستندات الالزمة. 

مــن  الـــكـــثـــيـــر   [
اإلجتماعات واللقاءات التى 
تفتح  قد  اليوم  تحضرها 

أمامك مجاالت كثيرة. 

] يزعجك الوضع العام 
ال  حيث  اليوم،  العمل  في 
يقوم الكثيرون بواجباتهم 

على أكمل وجه. 

مرتفعة  معنوياتك   [
حصولك  بسبب  اليوم 
على صفقة لطالما تمنيتها. 

التى  ــك  ــراراتـ قـ  [
تتخذها صحيحة، فال تدع 

اآلخرين يؤثرون عليك. 

ثمار  أخيراً  تحصد   [
بذلتها خالل  التى  الجهود 

الفترات السابقة. 

هذه  ــالل  خ تــبــدأ   [
ووضع  بالتخطيط  الفترة 
للسنة  المستقبلية  أهدافك 

الجديدة.

كبيراً  تقدمًا  تحرز   [
المهني  ــك  ــع وض ــي  ف
إعجاب  وتنال  الجديد، 

رؤسائك في العمل.

األوضاع  أن  تشعر   [
غير  العمل  في  العامة 
مريحة وتفّكر في اإلنتقال 

إلى عمل جديد. 

عليك  تــعــرض   [
قد  اليوم  مربحة  صفقة 
تكون السبب في تحسين 

أوضاعك في العمل. 

أكثر  ] عليك أن تركز 
على  الفترة  هــذه  خــالل 
في  تتلهى  ال  وأن  عملك، 

أمور ال فائدة منها. 

تصرف  يحزنك   [
العمل  زمـــالء  بــعــض 
يثير  مما  معك،  بعدوانية 

خوفك وقلقك. 
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9 - تقال في الهاتف- يجيب )م(
10 - البراعة- جواب

عمودي:
1 - الوسطية

2 - متشابهة- من أسماء البحرين
3 - الزم للطعام

4 - أمطار غزيرة- للتنبيه )م(
5 - من الوالدين- من أشكال القمر- 

أصّر )م(
6 - مصارف- عبور

7 - غيم
8 - توّعد- رجاء

9 - سلْم )م(- متشابهة
عاصمة  أوروبية-  عاصمة   -  10

أوروبية

أفقي: 
1 - المنافسة

2 - متشابهان- بركة- زهر )م(
3 - للتعريف- عهد

4 - قيَّد )م(- ضمير متصل
5 - كامل- من أبناء نوح

6 - عملة رئيسية- من الطيور
7 - من الحروف )م(- ثروة

8 - متشابهان- وغى- متشابهان
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معتدل مع كميات متفاوتة من السحب 
ولكنه بارد نسبيًا خالل الليل.

شمالية غربية من ١٠ إلى ١٥ عقدة ولكنها متقلبة االتجاه 
من ٥ إلى ١٠ عقد خالل المساء.

من قدم إلى ثالثة أقدام.

2212

خريجة جامعية بتفوق تشكو صعوبة الحياة 
وتعول على وظيفة معلمة لدى »التربية«

3 سنوات، ولدي  27 عاماً، متزوجة ولدي طفل صغير يقارب على إكمال  العمر  أبلغ من  أنا فتاة   [
والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  ابتعاثي  نتيجة  مشرف  بمعدل  البحرين  جامعة  من  جامعية  شهادة 
وظيفة  على  للحصول  الفرصة  لي  تسنح  لم  لألسف   2012 سنة  الجامعة  من  تخرجي  وعند  لتفوقي. 
مالئمة تناسب مجهودي ومستواي التعليمي وال حتى ظروف حياتي المعيشية. حيث أني سعيت كثيرا 
في القطاعين الخاص والعام. ومجرد الوظائف التي تمكنت من الحصول عليها موظفة استقبال وموظفة 
اتصاالت بنظام النوبات، وبراتب بسيط، وحيث أن أوقات العمل جدا صعبة ويجب علي الخروج مع 
البارد  الجو  هذا  في  بها  أسكن  التي  المنطقة  عن  بعيدة  منطقة  في  والدتي  الى  ابني  ألخذ  الفجر  أذان 
أيضا. وحيث أن ظروف عمل زوجي أيضا صعبة حيث يعمل بنظام النوبات وخروجه من الصباح قبل 
5 فجرا، باإلضافة الى أنني توجهت الى الكثير من المسئولين والجهات الحكومية لمساعدتي  الساعة 
دون جدوى. مع أن لدي القدرة والكفاءة الممتازة للعمل بإخالص وجهد. وحاليا لدي طلب في وزارة 
التربية والتعليم حيث أن أوراقي عالقة في مكتب التوظيف وتحتاج الى شخص يساعدني ليتم توظيفي 

بالوزارة كمعلمة، توجهت للكثير من األماكن دون جدوى. 
)االسم والعنوان لدى المحرر(

 بحريني رب أسرة يشكو البطالة 
مع مسئولية 3 أطفال وإيجار شقة وينشد الوظيفة

يهمه  من  إلى  إيصالها  ورائها  من  أرجو  كنت  رسالة   [
فترة  طول  مع  وخاصة  البحرينيين،  المواطنين  توظيف  أمر 
من  لحظة  أية  على  معولين  كنا  التي  للوظيفة  انتظارهم 
بحريني  مواطن  فأنا  نصيبنا،  من  تكون  قد  بأنها  اللحظات 
أحمل عدة شهادة تدريبية وخبرات في مجاالت عده سواء في 
اإلسعافات األولية وحراسة األمن على رغم المستوى المؤهل 
أمور  وقعت  إن  ما  ولكن  االبتدائية  يتعدى  ال  الذي  األكاديمي 
فصلي  قرار  باتخاذ  السابقة  شركتي  وقيام  الحسبان  خارج 
من العمل قبل سنة ونيف وأنا في رحلة طويلة وصعبة ألجل 
أن  خاللها  من  أستطيع  كي  شاغرة  وظيفة  أية  على  العثور 
أنفق فيها على أسرتي المكونة من 3 أطفال أكبرهم طفلة تبلغ 
وآخر  السنتين  بعمر  آخر  طفل  وأوسطهم  ابتدائي  أول  بعمر 
أكثر  لدى  حاولت  ولقد  األشهر،  بعمر  رضيعة  طفلة  العنقود 
فرصة  على  للعثور  والحكومية  الخاصة  سواء  عمل  جهة  من 
العمل المناسبة ولكن دون جدوى، فقط ما أحصل عليه الوعود 
إما  أمر  تأكيد  بغرض  لي  باتصالهم  قرب  عن  لي  تطلق  التي 

قبولي للعمل أو ال، غير أنه بمجرد الخروج من اللقاء سرعان 
الواقع  في  محل  أيضاً  لها  يعد  ولم  الوعود  تلك  تتالشى  ما 
كل  بحريني  كمواطن  أناشد  األسطر  لذلك عبر هذه  واإلعراب، 
جهة رسمية معنية بتوظيف العاطلين العثور لي على وظيفة 
تؤمن لي مصدر دخل أنفق به على أسرتي التي تعاني الويالت 
والحسرات. فلكم أن تتخيلوا حجم المسئوليات التي تقع أمام 
مع  وتحقيقها  اإليفاء  عن  أعجز  كبير  ألسف  ولكنني  ناظري 
مسئوليات ومصاريف أطفال، إضافة إلى زوجة ربة بيت مع 
مكبل  وهو  له  مناسب  وظيفي  شاغر  أي  يجد  ال  عاطل  زوج 
ديناراُ،   160 تبلغ  التي  الشقة  إيجار  مع  المؤجر  بمالحقات 
والذي يتكفل بسداد إيجارها مرة واحدة أهل الخير فيما مرات 
يضعني  الذي  المبلغ  هذا  تدبير  طرق  معرفة  يمكنني  ال  أخر 
في حيرة من أمري حتى تمر عجلة األيام وأنا أشكو الحال بال 
عمل والذي أنشده بقوة كي أسعف به أسرتي وضمان له الحد 

األدنى من الحياة الكريمة.
)االسم والعنوان لدى المحرر( مطلقة مشردة تنتظر إجابة وزارة اإلسكان 

بخصوص طلبها شقة تمليك 2009
العام  في  اإلسكان  وزارة  لدى  بطلب  تقدمت   [
من  حاولت  ولقد  تمليك،  شقة  الخدمة  لنوع   2009
ذلك اليوم معرفة ما آل إليه مصير الطلب االسكاني 
الوزارة  قبل  من  اتصال  بي، حتى وردني  الخاص 
يبشر باستحقاقي لشقة، ولكن لم انل اي توضيح؛ 
في اي موقع ومكان سأحصل فيه على شقة، وظلت 
اليوم ونحن  تلك االجابة مبهمة بالنسبة لي حتى 
ستبادر  متى  أعرف  وال   ،2017 سنة  فيه  نستقبل 
الوزارة بمنحي الشقة المنتظرة منذ نحو 9 سنوات، 
وهي مدة طويلة طالما انتظرتها بشغف كي أتخلص 
السكن  ومعاناة  سكن،  على  العثور  صعوبة  من 
الذي هو تحت  الذي اقطن فيه حاليا بمعية طفلي 
طليقي،  مع  تواجهني  التي  والمشكالت  حضانتي، 
ومعاناتي جراء قيامه في أحايين كثيرة على رغم 

اتفاقنا المسبق لدى مركز التوافق األسري بتوفيره 
السكن في منزله، الى حين يقوم بتجهيز سكن آخر 
لي، لعدم مقدرته على توفيره آنذاك، وخاصة انه 
مافتئ يواصل بافتعال مشكالت الحصر لها، حتى 
اضطر في مرات كثيرة الخروج من المنزل للتخلص 
االمر  منه  استدعى  الى حد  المؤذية،  من مالحقاته 
متأخر  وقت  في  لي  الشرطة  عناصر  يطلب  ان 
من الليل، مطالبا بطردي من المنزل بمعية طفلي، 
وإثارة الخوف والهلع في قلوبنا... هل عرفتم حجم 
المأساة التي اعاني منها ياوزارة االسكان ويا أيها 
المجلس األعلى للمرأة... والى متى االنتظار؟ اليس 
وقد  لي؟  السكن  توفير  في  المسارعة  األجدى  من 
خابت الظنون... ومازلت انتظر على احر من الجمر!

 )االسم والعنوان لدى المحرر(

مطلقة تنتظر من »اإلسكان«
تلبية طلبها شقة تمليك منذ 2013

] رسالة نأمل أن تصل أسطرها إلى 
من يعنيه األمر في وزارة اإلسكان، راجين 
الذي  والتجاوب  الرد  سرعة  ورائها  من 
الجمر  من  احر  على  مسبقا  ننتظره  كنا 
ليست  فترة  منذ  نفسها  الوزارة  قبل  من 
تقدمت  مطلقة  مواطنة  فأنا  بالقصيرة... 
شقة  إسكاني؛  بطلب   2012 العام  في 
تمليك، ولكن ماهي إال فترة وجيزة حتى 
نكتشف معايير معينة تحدني من فرصة 
انتفاعي بالطلب ذاته بحجة ان عمري قد 

تجاوز 50 عاما، حتى اضطررت الى تغيير 
بتاريخ  ولدي  باسم  وتحويله  الطلب 
تمليك،  شقة  الخدمة  نفس  ويحمل   2013
كما قمت بنفس الوقت بسبب انتفاء توافر 
الفترة  بذات  تقدمت  لنا،  دائما  مقر سكن 
وكنت  مؤقتة،  لشقة  آخر  اسكاني  بطلب 
سرعة  اليوم  ذلك  منذ  الوزارة  من  أرجو 
المتمحور حول  طلبي  لتلبية  االستجابة 
ولكن  تمليك،  شقة  من  بدال  مؤقتة  شقة 
التي  السنة  هذه  حتى  الشديد  لألسف 

على  ملموسا  شيئا  نر  لم  نهايتها  بلغنا 
ارض الواقع وسرعة حصولنا على شقة 
ظل  في  الصبر،  بفارغ  ننتظرها  تمليك 
على  فيه  نضطر  متأزم  اجتماعي  واقع 
من  التنقل  وسيلة  من  نتخذ  ألن  مضض 
سكن الى سكن اخر من معارف األهل الحل 
األجدى الذي هو بمتناولنا، بغية نيل الحد 
سؤال  الكريم.  العيش  فرصة  من  االدنى 

الى االسكان الى متى كل هذا االنتظار؟
)االسم والعنوان لدى المحرر(


