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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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مــوهــوب  أنـــت   [
إبداعية،  قدرات  وتمتلك 
تظهرها  أن  عليك  لكن 

في عملك. 

قسم  ــى  إل تنتقل   [
جديد في العمل تثبت من 

خالله جدارتك. 

وتفّكر  تتشاءم  ال   [
أنه  على  المستقبل  في 
في  رّكز  غامض.  أمر 

عملك. 

مقتنع  غير  كنت  إن   [
أية  تقّدم  فال  ما  بقراٍر 
إرضاء  لمجرد  تنازالت 

اآلخرين.

نصائح  إلى  استمع   [
في  تجادل  وال  اآلخرين 

أموٍر ال تعرفها. 

صحة  مــن  تــأّكــد   [
تحصل  التى  المعلومات 
أي  تتخذ  أن  قبل  عليها 

قرار متسرع.

] عليك أن تفكر جديًا 
هذه  ــمــادي  ال بوضعك 
على  تقدم  ال  وأن  الفترة 

أية مغامرات. 

كلها ميسرة  األمور   [
لك اليوم، فأنت بيدك كافة 

القرارات المصيرية.

بــاإلرهــاق  تشعر   [
كثرة  بسبب  الفترة  هذه 
تتعّرض  التى  الضغوط 

لها. 

المحن  فكل  تقلق  ال   [
ستزول  بها  تمر  التى 
نشاطك  وستستعيد  قريبًا 

في العمل. 

بالتعب  تشعر   [
والقلق بسبب المسئوليات 
الكبيرة الملقاة على عاتقك.

 

يقف  الحظ  الــعــذراء: 
الفترة  خالل  جانبك  إلى 
تحّل  فــقــط  ــة.  ــادم ــق ال

بالصبر. 
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أمطار  لتساقط  بوجه عام مع فرصة  غائم 
متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا.

متقلبة االتجاه من ٥ إلى ١٠ عقد تتحول إلى 
شرقية بوجه عام من ١٠ إلى ١٥ عقدة في 
وقت الحق مع هبات قد تصل إلى ٣٠ عقدة.

 ٦ إلى  تصل  قد  أقدام  ثالثة  إلى  قدم  من 
أقدام في عرض البحر.
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فرنسية- سهر-  مدينة   -6
عبر

7- من األسماء )م(- أهدم
8- من الطيور )م(

الرسول )ص(-  مؤذن   -9
غم )م(

أوروبية 10- عاصمة 

عمودي:
المال واألعمال في نيويورك 1- حي 

2- عنصر حيوي )م(- بداية )م(- من األسماء
القمرية- بت الشهور  3- من 

للنداء- يسأم )م(  -4
5- مطرب سعودي راحل

أفقي: 
إمارة  أميركية-  عاصمة   -1

خليجية
مدينة  الــحــروف-  من   -2

فرنسية
قــاعــدة-  )م(-  رجـــاء   -3

بهة متشا
أداة  فرنسية-  مدينة   -4

جزم
5- مرتفع- سالم

العمالت 6- مهجة- من 
طلب  )راق(-  ثلثا  قنوط-   -7

أعلى من 
8- الزم للطعام- أوّطئ

ثناء  -9
مدينة  أميركية-  والية   -10

مقدسة

»سكان 676« بسترة مشكلتهم العالقة مع الطريق الطيني خالل األمطار التي حاصرتهم وسط البحيرة!
] تخيلوا بأنه كان التنبؤ الذي سقناه وسط 
اليوم،  هذا  من  سنة  قبل  نشرت  التي  الشكوى 
في   2016 العام  أيار  مايو/   3 بتاريخ  وتحديداً 
عنوان  تحت  نشرت  التي  الشكوى  موضوع 
)طريق طيني زلق رقمه 676 يعرقل إنهاء أعمال 
بناء بيته ويطالب »األشغال« برصفه(  وما ذكرنا 
كالتالي  نصه  كان  كالماً  الشكوى  وسط  آنذاك 
»تخيلوا هذا يكون عليه حالنا خالل أيام القيظ 
والصيف الحار، وهي تربة طينية رطبة منزلقة، 
فما بال الحال مع تساقط ذرات خفيفة من المطر، 
فإن المكان ينقلب إلى أسوأ مما كان عليه سابقاً، 
إلى  مرورنا  تحد  مسارات  وجوهنا  في  وتسد 
وسط  تغلغلنا  سوى  خيار  من  وليس  البيت، 
مستنقع المياه مع عدم ضمان النجاة من الغوص 
في قاع التربة الطينية أو العوم في بركة المياه 

اآلسنة والملوثة«. 
كل تلك التكهنات ألسف كبير قد تحققت بفعل 
إصرار إدارة الطرق التابعة لوزارة األشغال على 
تجاهل صلب شكوانا منذ تاريخ ذلك اليوم حتى 
هذا اليوم على رغم أنها لم تتأخر في توفير الرد 
الكتابي على مضمون الشكوى في التوقيت ذاته، 
بشكل  وقولها   2016 العام  مايو   23 بتاريخ  أي 
صريح وعلني آنذاك في محضر ردها المنشور 
الصحيفة  من  الصفحة  هذه  مساحة  في  كذلك 
ما  إلى  »باإلشارة  كالتالي  نصه  كالماً  وذكرها 
»طريق  بعنوان  »الوسط«،  صحيفة  في  نشر 
بيته  بناء  أعمال  إنهاء  يعرقل   676 رقمه  طيني 
رصف  طلب  بشأن  برصفه«،  األشغال  ويطالب 
الشارع المذكور، نفيدكم علماً بأن مهندسي شئون 

ودراسة  للموقع  ميدانية  بزيارة  قاموا  الطرق 
الوزارة بأعمال التسوية  الطلب، وعليه ستقوم 
الترابية المؤقتة للشارع المذكور بهدف تسهيل 
حركة القاطنين لحين االنتهاء من أعمال الخدمات 
التفصيلية  التصاميم  إلعداد  تمهيداً  األخرى 
ألعمال رصف الطرق في المنطقة المذكورة«. إلى 
لدن  االستجابة من  الشكوى وانتهت  انتهت  هنا 
الشكوى  بين  ما  شتان  ولكن  الموقرة،  الوازرة 
وما بين الرد على أرض الواقع التي لم نَر فيها 
أي شيء قد تحقق طوال تلك المدة حتى تاريخ 
هذا اليوم التي يؤرخ لشهر فبراير/ شباط 2017 
مكانه  ما هو عليه مراوحاً  الوضع على  بل ظل 
فترة  مع  وخاصة  قبل  ذي  من  سوءاً  أكر  بل 
هطول أمطار غزيرة وكثيرة في البحرين بيوم 
كشفته  وما   2017 فبراير   17 الموافق  الجمعة 
تلك األمطار من عيوب تؤكد صلب معاناتنا في 

عملية السير فوق هذه الطرقات الترابية الطينية 
وحريص  مخلص  إنسان  كل  بامكان  وبالتالي 
على مصلحة الجميع أن يدرك الكيفية التي كنا 
نرى  ونحن  احتوتنا  التي  والمشاعر  فيها  نفكر 
المنزل  داخل  محاصرين  أعيننا  وبأم  انفسنا 
من  وبحيرة  مائية  بقعة  توسط  التي  الحديث 
مياه األمطار، وإليكم الصور وبالدليل الدامغ كي 
تدركوا اي معاناة وأية صعوبة جمة واجهتنا في 
سبيل العبور والخروج والدخول من وإلى المنزل 
طالما تحوطنا كمية مياة ال تسعنا مقدرتنا سوى 
هذه  وسط  بالعوم  والمغامرة  بداخلها  التغلغل 
كي  األمطار  غزارة  بفعل  تشكلت  التي  البحيرة 
نصل إلى مقر البيت، وإذا كنا محاصرين بداخله 

فإن الحال نفسه كذلك في عملية الخروج منه. 
السؤال األخير متى  ستصدق وزارة األشغال 
وقولها  سنة  قبل  لنا  ساقتها  التي  مزاعمها  في 
بنص ردها الكتابي المنشور إنها ستقوم »بأعمال 
التسوية الترابية المؤقتة للشارع المذكور الذي 
الخارجية،  بسترة   606 بمجمع   676 رقم  يحمل 
وتسهيل حركة القاطنين لحين االنتهاء من أعمال 
الخدمات األخرى« والتي حقيقة لم نَر منها سوى 
كالم ال يقدم وال يؤخر في األمر شيئاً سوى زيادة 
الى  سيئ  من  الطيني  الطريق  وضع  تفاقم  في 
أسوأ. ونترقب الحل الجذري والعمل على سرعة 
تنقذنا من هول  التي  االسفلتية  بالطبقة  رصفه 
ومصاعب األيام الممطرة الغزيزة في المستقبل 

غير البعيد.

أهالي المنطقة

 كلية العلوم الصحية تفاجئ طلبة تمريض سنة ثالثة
بجدول مغاير عما خططوا له عبر القرعة االنتقائية!

العلوم  كلية  طلبة  من  مجموعة  نحن   [
الصحية تخصص تمريض سنة ثالثة، نتقدم 
عبر هذه األسطر بمطلبنا المنحصر بحالة 
الحيف والظلم الذي نستشعر به واإلساءة 

لبعض من حقوقنا كطلبة.
المواد  تسجيل  عدة  أسابيع  منذ  تم 
بكيفية  يعلم  والجميع  للجامعة،  الدراسية 
سريع  بشكل  الطلبة  وتسابق  التسجيل 
على  للحصول  الموقع  على  وهجومي 
المقاعد بحسب ظروف الطالب وما يناسبه، 
وعلى ضوء ذلك قمنا بالتسجيل اإللكتروني 
كالعادة، غير أننا صدمنا بيوم الثلثاء الموافق 
2017 بتغيير طال  العام  فبراير/ شباط   21
الجدول الدراسي لمجموعة كبيرة من الدفعة 
طلبة التمريض سواء من حيث طبيعة المواد 
المقررة أو األوقات فضالً عن األساتذة لكل 
فلم  لنا صدمة كبيرة جّداً،  مادة، مما سبب 
نكن نتوقع حدوث مثل هذه المشكلة الكبيرة 
خالل يومنا الدراسي من بعدما تأقلمنا مع 
كثيرة.على  أسابيع  منذ  وخططنا  جدولنا 
رغم وجود قانون في جامعة البحرين ينص 
على حق الطالب في )إشعاره بأي تغيرات 
تطرأ على البرنامج والخطط الدراسية، مع 
ضمان عدم حصول ضرر للطالب من جراء 
هذا التغيير(، طرقنا جميع األبواب إلعطائنا 
حلوالً بديلة تناسبنا وتناسب نظام الكلية، 
ولكن قوبلنا بالرفض التام. وبما معناه تم 
اختياركم  وتم  الحل،  هو  هذا  بأن  اخبارنا 
بالقرعة وقد غيرنا لكم الجداول وختموا لنا 
بقولهم لنا: »عجبكم كان بها، وإن لم يعجبكم 
هذا هو القرار النهائي«.  كان لدينا أمل وحل 
بأن نقبل نوعاً ما تغيُّراً في المواد الدراسية، 
األساتذة  بتغير طال  القبول  يمكن  ولكن ال 
جّداً  فهو  حدة،  على  مادة  لكل  األوقات  مع 
كوننا  الى  بالنظر  بينهما  التوفيق  صعب 
طلبة تمريض ودراستنا مقسمة، جزء منها 

نظري وعملي داخل المشفى. 
كما أنه لم يكن هنالك أي ضير في تغيير 

التكيف  وسنحاول  االقل  على  واحدة  مادة 
معها ولكن أن يتم إجراء تغيير لجميع المواد 
اختيارهم  تم  الطلبة  من  معينة  لمجموعة 
بالقرعة بحسب ما قالته إدارة الكلية فهو أمر 
مبدأ  يجافي  ألنه  والمنطق  العقل  يتقبله  ال 
العدالة تماماً، كما أنه لم يشمل جميع الطلبة 
تناسبنا  التي  الحلول  قدمنا  القرعة.   في 
البعض رفض حتى  فيما  بالرفض  وقوبلنا 
أن يبدي تعاوناً ومقابلتنا، أما البعض اآلخر 
مكتبه الستقبال  باب  يفتح  أن  رفض حتى 
ولماذا ظهرت  ترى؟  يا  نلجأ  فلمن  شكوانا. 
مسبق  تخطيط  دون  من  فجأة  القيود  هذه 
لها؟ وهل كان خيار القرعة بشكل عشوائي 
السنوات  في  عليه  العمل  جارياً  إجــراء 
من  معنا  وقع  لماذا  يكن،  لم  وإن  السابقة 
دون معرفة مسبقة به وإجبارنا في الوقت 
نفسه على خيار واحد إما القبول أو الرفض، 
ولكأن إدارة كلية العلوم تحاول من وراء هذا 
الخروج  بخيار  نفكر  كي  تطفيشنا  الجواب 

والتخلص من أعباء الدراسة في الكلية.
إذن كيف نفسر ذلك الجواب الجامد الذي 
استيعاب  في  مرونة  أية  يبدي  أن  يرفض 
يريد  ما  أحداً  نرى  أن  حتى  أو  الشكوى 
الحلول  ببعض  يقبل  كي  إلينا  يستمع  أن 
التي  التي طرحناها ألجل تسوية مشكلتنا 
اليوم؟ وبموجب نص  هذا  عالقة حتى  هي 
القانون يحق للطالب )التقدم بشكوى حول 
الجهات  إلى  تواجهه  أكاديمية  مشكلة  أي 
مقدم  يقوم  أن  على  بالجامعة،  المختصة 
للمسئول  المشكلة  بتوضيح  الشكوى 
على  الموضوع  حل  يتم  لم  وإذا  المباشر، 
عميد  مكتب  الى  بالشكوى  التوجه  الطالب 
فأين  والتسجيل«،  القبول  مكتب  أو  الكلية 
يكمن كل هذا مع ما يصادفنا من مشكلة باتت 
عالقة معنا حتى اليوم واألبواب مسدودة في 

وجوهنا؟ 

طلبة كلية العلوم الصحية 

البيت محاصر في »بحيرة االمطار«

هنالك فرق ما بين االختيار للتعيين وإجراء البصمات وما بين التعيين الفعلي
تاريخ  في  الغراء  صحيفتكم  في  المنشورة  المالحظة  إلى  باإلشارة   [
معلمة  بتوظيفها  تعهدت  »التربية  عنوان:  تحت   2017 شباط  فبراير/   16
لإلدارة  العودة  وبعد  نكصت«،  ثم  استقالتها  تقديم  عليها  واشترطت 
للتعيين  االختيار  بين  فرقًا  هناك  بأن  إفادتكم  نود  الوزارة  في  المختصة 
عليهم شروط  تنطبق  الذين  من  اختيار مجموعة  تم  فقد  الفعلي،  والتعيين 

شغل وظيفة معلم، وتم عمل إجراءات الترشيح للتعيين وهي الفحص الطبي 
والبصمات والتي تعتبر مرحلة من مراحل استكمال التعيين وليس التعيين 
الفعلي، حيث إن التعيين الفعلي يكون باختيار أفضل المترشحين من حيث 

نتائج التقييم وحسب الشواغر المتوافرة واجتياز مراحل التعيين كاملة.
إدارة العالقات العامة واإلعالم
وزارة التربية والتعليم


