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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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أكثر  واقعيًا  كن   [
وال تعِط الحبيب وعوداً 

ال تستطيع تنفيذها. 

أخطاء  في  تفكر  ال   [
ــى  ــس وأنــظــر إل ــ األم
من  بشيء  المستقبل 

التفاؤل. 

] ال تكن عنيداً وفكر 
في وجهة نظر الحبيب.

تكون  أن  عليك   [
كلمة  كل  على  حريصًا 
قد  تقولها  أو  بها  تتفوه 

تؤخذ ضدك. 

ــام  أم ــاَه  ــب ــت ت ال   [
ــن فــي أمــور ال  اآلخــري
تعرف بها أو ليست لديك 

خبرة كافية بشأنها. 

تعرف  أن  عليك   [
وتدرك كيف تسيطر على 
العمل وأن تحولها  أجواء 

إلى صالحك. 

من  يعاني  الحبيب   [
رفقًا  أكثر  كن  له،  إهمالك 

به. 

التذمر  كثير  تكن  ال   [
واقبل الحبيب كما هو.

من  كثيراً  تعبت   [
دون  الحبيب  انتظار 
جدوى، فال تفكر به مطلقًا.

أحد  اليوم  تواجه   [
زمالء العمل بأخطائه مما 

يسبب له التوتر والقلق. 

صفقة  اليوم  تعقد   [
األقارب  أحد  مع  رابحة 
على  خاللها  من  تحصل 

العديد من األرباح. 

الكثير  أمــامــك   [
المنزلية  األعــمــال  مــن 
المتراكمة بسبب التأجيل.
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8 - سرور )م(.
9 - أصلح - مدينة فرنسية.

10 - دولة عربية )م(.
عمودي:

1 - السالم - قط.
2 - نار - للنفي - ضمير متصل.

3 - مدينة لبنانية - نديم.
4 - متشابهان.

5 - عهود - وحي )م(.
من   - متصل  ضمير   - خــّرب   -  6

الحروف األجنبية )م(.
7 - من األصنام - يصّر )م(.

8 - أول البشر - من الشهور.

9 - متشابهان - من الوالدين.
10 - دولة آسيوية إسالمية - غم.

أفقي: 
1 - االرتفاع - أول البشر.
2 - لعب - رتبة عسكرية.

3 - للخياطة - ثلثا )سور( - ثروة.
4 - جواب - بمعنى.

5 - بين اثنين - نْجل )م(.
6 - رقد - دولة إفريقية.

7 - جاهل )م( - متشابهة.
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معتدل مع بعض السحب

جنوبية شرقية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة 
احيانًا تتحول إلى شمالية غربية في وقت الحق

من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض
البحر

2316

كل عام وأنتم بخير وسالم ونقاء
] ماِزلَْت َتلَْتفُِت لِلَخلْف

َفُخطاَك ال َتْجُرؤ
ماِزلَْت ُتِطيُل النََّظر

بِذاَك الَعُجوِز َوُهَو َيْمِضي...
َمْهاًل! إِنَُّه ُيوِشُك أَْن َيْخَتفِي َعْن ناِظَريك! 
ُه بُِقَوة... ال ُتدِْر َظْهَرَك لَه! َقْبَل أَْن َتُضمَّ

ُر بَِسالم...  ْعه، َدْعُه َيمُّ َودِّ
َفكاِلُكما ُمْنَهك

ا... َولكِنََّك اأَلْوَفُر َحظًّ
َتَحَسْس َقَدميك...أَْنَت اآلَن بَِمْأَمن...لََقْد 

َوَصلْْت!

ُهنا وادٍ َجمِيل... بِهِ مَِن الَجواِهر... ما َيْحمُِل 
أَمانِيك...ال َبْل َوأَْكَثر..

الَْتقْط أَمانِيَك بِِرْفٍق َواْرَعها جيِّداً
الَْتقِْط َجْوَهَرًة لَِعَفويَّتِك 
َوُأْخَرى لَِعْقلَِك الُمَتَوقِّد

َوثالَِثة لَِقلْبَِك الُمحبِّ لِلَحياة
َورابَِعة أِلْجِل عالَمَِك الُمترامِي

اْسَتْشعِْر دِفَء َكفَّيك َواْكتِفاَء ُروحك
أَلَْم َتَر الوادِي َبْعد؟

مريم المطوع

ة النظرة الكونيَّ
الَعاَلم  لَِهذا  اإلدراك  مسألَة  إنَّ   [
واألشَخاص مِْن َحولَِنا تحَتاُج لَِتكِويِن َنظرة 
َطِريَقِة  إلى  ُتِشير  العاَلم  َفرؤَيُة  َكونِيَّة، 
اإلحساِس َوفهم الَعاَلم بِأكَملِِه َونظرة الَفرد 
مِْن  َيُقوُم  الذي  اإلطاَر  ُتَمثُِّل  إنَّها  إْذ  لِلكوِن، 
الُمِحيط  الَعاَلم  َوَتفِسير  الَفرُد بُِرؤية  ِخاللِه 

َوالَتفاُعل َمعه. 
دِراَســِة  على  َتُقوُم  الُكونِيَّة  َفالَنظَرُة 
الُمجَتَمع  أفَراد  أحُد  َيعَتنُِقَها  أفَكاٍر  َمجُموَعة 
َيعنِي  مَِما  َوالَعاَلم،  اآلَخِريَن  َوَعِن  ذاتِِه  َعْن 
َينم  َثقافِي  إطاٍر  َداِخَل  األفَكار  َهذِه  َتحدِيد 
َوَمواقِف  بِأحداٍث  َيمّر  َفاإلْنسان  الَوعي،  َعِن 
َومَِن  خبَرة،  الَفرد  ُتكِسَب  بِأْن  َكفِيَلة  ِعدَّة 
الَطبِيِعي أْن ُتؤثَِّر على الَفردِ وَتكون َشريَكة 

فِي َتكويِن َنظرتِه الُكونِيَّة َوَقضاياه. 
حيُث تُقوُم النَّظرُة الَكونِيَّة على مِحورين، 
َماِت الفِيزيقِيَِّة  اَت بُِكِل الُمَقوِّ فاألول: إْدَراُك الذَّ
َوالذِّهنِيَِّة َوالعاِطفِيَّة َوِعالقاتَها َمَع اآلخِرين. 
لَِنفِسِه  الشَخص  َنظرُة  الثانِي:  المحوُر  ا  أمَّ
ُمَتَميزاً،  َكياناً  ُيؤلُِّف  بَِكونِه  اإلحساس  َمَع 

قائِماً بِذاتِه. 
الَفردِيَّة،  االهتِماَمات  َتحِوي  الَنظَرُة  َفهذِه 
الَتعبِيِرَعِن  وأسلوب  الَتصوَرات،  األفكار، 
الَظواِهر،  َتفِسيِر  َمنَهِجيَِّة  إلى  إضافة  الَرأي 
فِي  أثراً  َسيترُك  َجيِّد  أو  َسيِّئ  َحدٍث  َفُكل 

َشخصيِة الَفرد. 
الَشخِصيَِّة  ــوِن  َك َعــْن  َنسَتغفُِل  َوال 
الرؤَيِة  فِي  األكَبَر  الَمَجاَل  َتَتِخُذ  َماتَها  َوُمَقوِّ
الَشخِصيَِّة،  مَِن  ِجزٌء  ِهي  التي  الُكونِيَِّة 
َوالدِياَنِة  والَثقاَفِة  األعمار  َفاختاِلُف 
بِأْن  َكفِيلٌة  هذِه  ُكلُّ  الَتعلِيمِي  َوالُمستوى 
ُهم ِخالُف  ْن  َعمَّ ُمخَتلَِفًة  َكونِيًَّة  َنظَرًة  َتخلَق 
َوالصحِة  َوالَتجُرَبة  لِلخْبَرِة  إَضاَفة  َذلِك، 

الَنفِسيَّة. 
َوَتجاِرَبُهم  اآلَخِريَن  آراَء  َفإنَّ  َوبِالذِكِر 
الخبَرِة،  مَِن  َشيئاً  الَكونِيَّة  لِنظَرتَنا  ُتِضيُف 
َتُشوُبَها  ال  َكونِيًَّة  ُرؤَيًة  ُن  ُتَكوِّ َفالَمعِرَفة 
مَِن  َوَقدٍرَعاٍل  َوعٍي  إلى  َيحتاُج  أمٌر  شائَِبة، 

الَثَقاَفِة. َفُكُل َفرد َيمُلُك َنظَرًة َكونِيَّة. 
يارا خلف

أمي... هل أبي سيدخل الجنة؟
] إنه يوم الجمعة. وهو يومه المفضل في 
النوم الطويل حيث يجلس من نومته متأخراً 
يسميها،  كما  الممتعة،  الطويلة  سهرته  بعد 
مع أصدقاء السوء، منذ أن فصلوه من عمله. 
وقد  المهترئ  غرفته  باب  فتح  في  ترّددت 
الواحدة  الساعة  على  الحائط  ساعة  قاربت 
يخرج  أن  خفُت  لكنني  أزعجه،  ال  كي  ظهراً، 
»إلى  بابه  خلف  متلبسة  ويضبطني  فجأة 
فيه  شيء  كل  نعم...  يخفيك«؟  الدرجة  هذه 
سلمان«  »أم  ظله.  إلى  صوته  من  يخيفني، 
جارتها وصديقتها تتساءل، وقد اعتادت على 
حينما  الليالي،  أنصاف  في  صراخها  سماع 
ما  الصيف،  مكيفات  الناس  أصوات  تخرس 
الكالب، وهي تفتش  القطط ونباح  خال مواء 
في أكياس القمامة كما يفتش موظف الجمارك 
بحقائب المسافرين. فجأة طل بوجه من غرفته 
ورائحة الدخان والمنكر تفوح من فمه، سألني 
عن طبيخ اليوم، أجبته وكيف أطبخ وليس 

لدي شيء!
في  مترنحاً  غرفتة  من  خرج  هنيئة  بعد 
مشيته، وكان وجهه ُيقابل وجهي من مسافة 
ليست ببعيدة. وكأنه في الستينات من العمر، 
مرتديا قميصاً أزرق ملفوفاً بروب حمام أحمر 
ممزق الجوانب، أّما البنطلون فلونه أقرب إلى 
لون أغطية سرير مرضى األمراض النفسية 
األزرق الداكن. في يده محفظة بنية مهترئة، 
لم  كبيرة...  عليه مسحة حزن  تطفو  ووجهه 
إذ  المرة،  هذه  إال  ضعيفاً  حزيناً  عليه  أعتد 
كان كاألسد يزأر بصوته. عندما اقترب مّني، 
شراب  بقايا  من  كريهة  رائحة  منه  تسّربت 
التي  الرائحة  نفس  وهي  واألرجيلة،  المنكر 
بادر  ألنه  أسأله  لم  المجاري.  من  تنبعث 
بصرخة وصلت إلى دار جارتي »أم سلمان«، 
وجهاً  له  استدرت  مني!  راح  شيء  كل  قائالً 
لوجه والغبنة تسبق كلماتي: ما الذي خسرته 
هذه المرة من لعب القمار؟ لكنه لم يرد بقدر 

ما خرجت من فمه كلمة ممزوجة ببحة صوت 
رهنته  حسن  أم  بيتي،  نعم،  بيتي.  خفيفة: 
هذه  في  البارحة.  خسارتي  من  ألصحابي 
األثناء وكأننا في مشهد تمثيلي كئيب. حضر 
مدرسته  من  عشرة  الثانية  ذو  حسن  ابني 
يعدو فرحاً مسروراً بنجاحه. بابا لقد نجحت 
أن  يطيق  عاد  ما  ابني حسن  الجائزة؟  فأين 
يقترب منه بسبب رائحته النتنة. لكنه لشدة 
لكنني  منه.  الجائزة  طلب  بنجاحه  فرحه 
عن  عوضاً  بحرارة  إلي  فاحتضنته  سبقته 
حضن أبيه النتن. وقد فهم مادار بيننا لكثرة 
خالفاتنا. فاستسلمت لتساؤالته البريئة: ماما، 
لماذا كلما أدخل  البيت أجدكما تتعاركان؟ ولم 
ولو  اليوم؟  هذا  مريض  وكأنه  ضعيف  أبي 
قال  الدين  فمدرس  الجنة؟  سيدخل  هل  مات 
لنا لن يدخل الجنة تارك للصالة، قاطع رحمه، 

ومهين لزوجته!

مهدي خليل

البيت اآليل مقيد بمخالفة نتيجة تسقيفه بمواد 
قابلة لالشتعال وتشكل خطرًا على ساكنيه

] تعقيباً على الشكوى المنشورة في صحيفة »الوسط« في العدد 
)5224( بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون األول العام 2016 والتي تحمل عنوان 
»بيت آيل للسقوط ينتظر من 2009 إعادة بنائه وساكنوه يرجون أمانة 
العاصمة تسريع إجراءات ترميمه«، نود إفادتكم بأن المختصين في 
قسم الرقابة والتفتيش قاموا بالكشف على الموقع، حيث تبين وجود 
مخالفات إنشائية في عقار صاحب الشكوى، وهي عبارة عن تسقيف 
المبنى بمواد قابلة لالشتعال وتسبب خطراً على ساكنيه، فيتوجب 

إزالة تلك المخالفات فوراً لضمان سالمة القاطنين فيه. 
قسم العالقات العامة واإلعالم 
أمانة العاصمة

 تم تحديد موعد المتحان الطالبة
بسبب ظرفها الطارئ

»الوسط«  صحيفة  في  المنشورة  المالحظة  إلى  باإلشارة   [
المنتصف  درجة  من  تحرم  ابتدائي  رابع  »طفلة  عنوان  تحت 
وبعد  لديها«،  الوفاة  حالة  عذر  المديرة  قبول  رفض  بسبب 
مع  التواصل  تم  بأنه  علمًا  نفيدكم  المعنية،  لإلدارة  العودة 
إدارة  حددت  وقد  للطالبة،  االمتحان  لتقديم  المدرسية  اإلدارة 
ظرفها  بسبب  للطالبة  تعويضي  المتحان  موعداً  المدرسة 

الطارئ.  

إدارة العالقات العامة واإلعالم
وزارة التربية والتعليم


