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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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انقطع منهو  الموّدة  ] حبل 
الذي شّده

الحروف  فوق  نقط  صرت 
بعد صرت شّدة

كنت  يوم  معي  منهو  صار 
في ِشّدة

وصرت  ابتعد  عّني  البعض 
في حالي

ما  منهم  المر  حتى  سقوني، 
شفت حالي

ما حد نشد عّني في حلّي وترحالي 
اهلل هو كان معي قاسيت من ِشّدة

جميل صالح
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في  أوضاعك  تتحسن   [
فترة  بعد  اليوم  العمل 
أخبار  تصلك  قد  صعبة 
جيدة عن صفقة ربحتها.

قسم  إلى  نقلك  يتم  قد   [
مع  التأقلم  حــاول  آخر 
وبرهن  الجديدة  الظروف 

على قدراتك.

قد  المالية  أوضاعك   [
تراجع  لم  إن  بأزمة  تمر 
قليال  وتخفف  حساباتك 

من مصاريفك.

الروتين  مــن  فترة   [
بها  تشعر  قــد  والملل 
هدوءا وال شيء جديد في 

العمل.

] ال ترهق نفسك وتحمل 
طاقتها  ــوق  فـ نفسك 
فصحتك في تدهور نتيجة 

اإلرهاق في العمل.

إلى  اليوم  تتعرض   [
من  المعارضات  بعض 
قبل زمالء في العمل نتيجة 
لعدم اقتناعهم في أسلوبك.

في  طــارئــة  مشكلة   [
العمل تتطلب منك التعامل 
الحكمة  من  بالمزيد  معها 

والصبر.

كلها  أموالك  تضع  ال   [
في مشروع واحد وتجربة 
جديدة تدخلها ألول مرة.

في  تلوح  جديد  فرص   [
سيرتك  بتعديل  قم  األفق 
في  تــتــردد  وال  الــذاتــيــة 

إرسالها.

جديدة  عمل  مسئوليات   [
تحصل عليها مما يزيد عبء 
القادمة  الفترة  عليك  العمل 

تعد بالكثير من الضغوط.

] ال مانع أن تجرب أسلوبا 
أو طريقة جديدة في العمل 
حريصا  تكون  ان  على 

وتبتعد عن المغامرات.

الذي  الجديد  االقتراح   [
من  قــبــوال  يلقى  قدمته 
إلى  يضيف  مما  الرؤساء 
سجلك المهني رصيدا جيدا.
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حسن مع تصاعد األتربة في بعض المناطق.

شمالية غربية من ١٢ إلى ١٧ عقدة وتزداد 
سرعتها من ١٧ إلى ٢٢ عقدة عند منتصف 

الليل وتصل من ٢٢ إلى ٢٧ عقدة أحيانًا.

من قدم إلى ٣ أقدام قرب السواحل، ومن ٣ 
إلى ٦ أقدام في عرض البحر.
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اإلسالمية  الشريعة  تميزت   [
بأنها حفظت حقوق اليتامى وحثت 
إليهم  واإلحسان  إكرامهم  على 
وإصالح أمورهم وتكافل المجتمع 
جاء  وقد  وماديًا.  معنويًا  معهم 
البر والعطاء واإلحسان لأليتام في 
القربى  ذوي  تلي  متقدمة  درجة 

وهم أولى من أعطي.
َوإِْذ أََخْذَنا مِيَثاَق َبنِي إِْسَرائِيَل اَل 
َتْعُبُدوَن إاِلَّ اهلّلَ َوبِالَْوالَِدْيِن إِْحَسانًا 
َوالَْمَساكِيِن  َوالَْيَتاَمى  الُْقْرَبى  َوذِي 
َوأَقِيُمواْ  ُحْسنًا  لِلنَّاِس  َوُقوُلواْ 
َتَولَّْيُتْم  ُثمَّ  َكاَة  الزَّ َوآُتواْ  اَلَة  الصَّ
ْعِرُضوَن  مِّ َوأَنُتم  نُكْم  مِّ َقلِياًل  إاِلَّ 

)83( البقرة.
ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّواْ  أَن  الْبِرَّ  لَّْيَس 
َولَـكِنَّ  َوالَْمْغِرِب  الَْمْشِرِق  قَِبَل 
اآلِخِر  َوالَْيْوِم  بِاهلّلِ  آَمَن  َمْن  الْبِرَّ 
َوآَتى  َوالنَّبِيِّيَن  َوالْكَِتاِب  َوالَْمآلئَِكةِ 
الُْقْرَبى  َذِوي  ُحبِّهِ  َعلَى  الَْماَل 
بِيِل  َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساكِيَن َواْبَن السَّ
َوأََقــاَم  َقاِب  الرِّ َوفِي  آئِلِيَن  َوالسَّ
َوالُْموُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  الَة  الصَّ
ابِِريَن  َوالصَّ َعاَهُدواْ  إَِذا  بَِعْهدِِهْم 
اء َوِحيَن الَْبْأِس  رَّ فِي الَْبْأَساء والضَّ
ُهُم  َوُأولَـئَِك  َصَدُقوا  الَّذِيَن  ُأولَـئَِك 

الُْمتَُّقوَن )177( البقرة.
ُقْل  ُينفُِقوَن  ــاَذا  َم َيْسَأُلوَنَك 
َفلِلَْوالَِدْيِن  َخْيٍر  ْن  مِّ أَنَفْقُتم  َما 
َوالَْمَساكِيِن  َوالَْيَتاَمى  َواأَلْقَربِيَن 
َخْيٍر  مِْن  َتْفَعُلواْ  َوَما  بِيِل  السَّ َواْبِن 

َفإِنَّ اهلّلَ بِهِ َعلِيٌم )215( البقرة.

مع تحيات جمعية الكوثر للرعاية 
االجتماعية - رعاية اليتيم

نحن وأمانة االختيار
ونصيبه  الدنيا  هذه  في  حظه  يغير  أن  بإمكانه  اإلنسان   [
ومصيره. اإلنسان استثناء عن سائر ما خلق اهلل سبحانه وأوجده، 

يملك قراره »قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها«
الكثيرة، واالتجاهات  الطرق  بين  أن يختار من  يملك  إذن هو 
المختلفة، أن يكون من أصحاب الجنة أو أصحاب النار، سيدنا 
من  كان  أنه  ال  »فلو  الحوت  التقمه  الذي  السالم  عليه  يونس 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون« سورة الصافات، إال 
أن هبة القدرة على االختيار محفوفة بالمخاطر والمآسي بسبب 
نوازع البشر المحفوفة بالغرور واألنانية واالستخفاف بحقوق 
اآلخرين، واختيار وسيلة العنف والدمار والجشع اعتقاداً منهم 

جهالً أنه سوف يصل إلى أطماعه التي لن تدوم طويالً.
َفأََبْيَن  َواْلِجَباِل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َعَلى  اأْلََماَنَة  َعَرْضَنا  »إِنَّا 
َظُلوًما  َكاَن  إِنَُّه   ۖ اإْلِنَساُن  َوَحَمَلَها  مِْنَها  َوأَْشَفْقَن  َيْحمِْلَنَها  أَن 
على  القدرة  بأمانة  اإلنسان  استبد  لقد  األحزاب  سورة  َجُهواًل« 
االختيار واتجه نحو أطماعه وجشعه »إال ما رحم ربي« سورة 
أقمار  حيث  والعشرين  الواحد  القرن  في  تجد  وأنت  يوسف. 

االستطالع يزدحم بها مجال األرض، وعلى رغم الدقة المتناهية 
في إرسال المعلومات والصور الواضحة عن كل شبر على سطح 
األرض؛ بل الكواكب البعيدة يتكرر هذا االدعاء الفاشل بعد قتل 
مئات األبرياء بضربات جوية عمياء وبأكثر األسلحة فتكاً والتي 
القوى،  منهوكة  شعوب  على  يلقونها  الذكية  بالقنابل  يسمونها 
ودول مستقلة، بدل أن يلقوا الطعام حتى يسد رمقهم، أو بطانيات 
رغم  على  تجدهم  الشديد  البرد  سياط  من  أطفالهم  تقي  لكي 
وضوح الرؤية مع وسائل المراقبة الحديثة الدقيقة، يعاودون قتل 
المئات بأسلحتهم الجهنمية، ثم وبكل دم بارد ومنطق المعربد 
وفم مفتوح تفوح منه روائح السكر واإلدمان بأنه قد حدث خطأ، 

وكأنما يتحدثون عن خطأ في اإلمالء في صفوف محو األمية.
األعذار  هذه  أن  بالعظمى  تسمى  التي  الدولة  هذه  تجهل  هل 
التفكير  في  الناس  أبسط  على  تنطلي  ال  المتكررة  الصبيانية 
والتحليل على هذا الكوكب البائس من تصرفاتهم الشنيعة؛ ولكنها 
العنجهية والغرور في امتالكم أسلحة الدمار واإلبادة وامتالكهم 

القدرة على االختيار وكل خياراتهم نحونا دمار في دمار.

وأين نحن من امتالكنا القدرة المطلقة على امتالك الخيارات، 
والتي هي أمانة سيحاسبنا عليها من منحنا إياها سبحانه. أين 
نتدارك  لم  إذا  أية هوة سحيقة نحن منجرفون.  اآلن وإلى  نحن 
األمور ونختار طريقاً آخر يحفظ المنطقة من الويالت والخسائر 
المقصودة  األخطاء  يكررون  الذين  من  أستبعد  فال  المتالحقة 
بالصراعات  المنطقة  ويشعلوا  بنا جميعاً  يمكروا  أن  والمدمرة 
الرهيبة، ثم يتخلوا عنا كما تخلوا عن »ليبيا« بعد تدمير البنى 
التحية فيها وكما يحدث في سورية والعراق، ثم ال يزيدون على 
نملك  دمنا  ما  قد حدث خطأ.  أنه  بأنفاس مخمورة  أن يصرحوا 
أمانة االختيار لماذا نفتح لهم األبواب حتى تتكرر هذه األخطاء 
المقصودة فيحرقوا المنطقة بأسرها وبمن فيها. ال أتمنى أن نكون 

كمن قال عنهم الشاعر المتنبي 
»من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيالم«

اللهم امنحنا الحكمة عند االختيار حتى تسلم منطقتنا من شرور 
األشرار الذين يلهون وراء أطماعهم من دولهم البعيدة عنا جميعاً.

جعفر شمس

حبل الموّدة
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رسالة إلى وزارة الصناعة والتجارة بشأن عقود استئجار التملك
] يالحظ على بعض الشركات والبنوك 
استغالل بعض صالحياتهم بخالف الواقع 
»استأجر  مغلوطة  بعبارات  والقانون 
والبيع  االيجار  عبارة  أن  مع  لتملك«، 
معلومة في القانون، ولها مدة محددة بزمن 
ووقت وهدف، بموجب سند سجل تجاري 
مرخص من جهة االختصاص أال وهي وزارة 
في  المركزي،  والبنك  والتجارة  الصناعة 
مواجهة المستهلك وال يطولها رقابة إدارة 
حماية المستهلك، بمعنى أن نظام التأجير 
حددها القانون بنظام، على سبيل المثال: 
ايجار المساكن الخاصة والشقق والفنادق 
والسيارات، ولكن بعض البنوك والشركات 
المالية طورت عملية العالقة بينهم وبين 

الرجوع  إرادتهم ودون  المستهلك بمحض 
على  وباالطالع  الصناعة،  وزارة  الى 
عقدين؛  تحرير  يالحظ  التسهيل  عقود 
آخر  وعقد  شخصية  مديونية  سند  )عقد 
وعند  ايجار(  عقد  بشكل  السيارة  شراء 
إلى  الشركات  تلجأ هذه  المستفيد  تخلف 
إجراء سحب السيارة وبيعها في حال عدم 
السداد، مستخدمين سند المديونية، ويظل 
الشركة  مع  مواجهة  في  الغارم  المستفيد 
بيع  في  والتصرف  التنفيذ،  محاكم  أمام 
السيارة دون احتساب ما قام بسداده من 
مبالغ، ويظل مكبل اليدين... فمن المسئول 

في مراقبة ذلك التجاوز؟
الشركات  بين  تحرر  التي  العقود  إن 

القيمة  محددة  تكون  أن  يجب  والبنوك 
والوقت ونوع االستخدام، بغرض االنتفاع 
والتسهيل ال لمجرد استغالل الحاجة، ناهيك 
التي  الفائدة  على  رقابة  وجود  عدم  على 
تحديدها  أو  مراقبتها  فعدم  الظهر،  تقصم 
نقصا  يعتبر  المركزي  البنك  جانب  من 
وتحديدها  منها  الحد  ويجب  تشريعيا، 
سنويا بنسب معينة، ولهذا أوجه سؤالي 
الصناعة  ووزارة  المركزي  البنك  إلى 
على  رقابي  جهاز  يوضع  متى  والتجارة: 
محددة  القروض  في  والبنوك  الشركات 

المدة؟        

حمد جاسم الحربي


