
letters@alwasatnews.com17

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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قمة  في  اليوم  أنت   [
عليك  تتهافت  انشغالك 
ويتراكم  االتــصــاالت 

العمل.

ويحمل  غريب  يوم   [
وجهين، ففي البداية تكون 
تبدأ  ثم  ميسرة  أمــورك 

الضغوطات تنهال عليك.

] مواعيد كثيرة اليوم 
ومرهقًا،  محتاراً  تجعلك 
ولكن أمورك تتحّسن في 

فترة ما بعد الظهر.

] تشعر بالملل واالكتئاب 
تعيشه  الذى  للهدوء  نتيجة 
الخروج  حاول  المنزل.  في 

للتغيير من هذا الروتين.

مــن  ــد  ــديـ ــعـ الـ  [
الذى  والجدال  المناقشات 
ويرهق  ــيــوم  ال يتعبك 

أعصابك.

كله  اليوم  تفكيرك   [
بسبب  بالعمل  مشغوٌل 
المهام الكثيرة الملقاة على 

عاتقك.

الصعبة  األوقـــات   [
مازالت  بها  تمر  التي 
مستمرة. اصبر وستتغّير 

األوضاع إلى األفضل.

أوج  في  اليوم  تبدو   [
مما  وجاذبيتك  أناقتك 
الثقة  من  المزيد  يعطيك 
ويسمح لك بإنجاز مهامك.

فأنت  إيجابي  يوم   [
نشاطك  قمة  في  اليوم 
كل  أداء  على  وحرصك 

مهامك بكفاءة.

بالضغط  تشعر   [
كثيرة  مشاكل  الــيــوم. 
وتحتاج  العمل  في  تحدث 

إلى قرارات سريعة.

مشرق  صباحك   [
العمل،  وأمورك جيدة في 
مشكلة  تحدث  قد  ولكن 

بسيطة.

هذا  تمرير  ــاول  ح  [
اليوم على خير، فالصبر هو 
أزمة  لتجاوز  الوحيد  الحل 

التي تمر بها في العمل.
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5 - دولة إفريقية

أوجاع  متشابهة-   -  6

)م(

7 - آٍت- ثروة

8 - قاعدة- سالم

من  أجنبي-  حرف   -  9

أوجه القمر- تجّول لياًل

10 - رئيس وزراء لبنان 

)م(

عمودي:

1 -  والية أميركية- مدينة مقدسة

2 - كثير- حبر- شرب بنهم )م(

3 - يشي- يجيب )م(

4 - اإلحسان

أفقي:

1 - رئيس وزراء لبناني سابق

2 - َبَركة- سجين

3 - طعام

4 - بحر- لصالة الجماعة- قط

5 - حب- نوق )م(- أصرَّ

بواسطتي-  )م(-   للقياس   -  6

ثروة

7 - اجتهاد- عدد- لالستثناء

8 - سلْم

9 - لحد- لالستثناء- متشابهان

10 - منصب جامعي- القواعد

 تجميد الطلب اإلسكاني
لمواطن تأخر في تحديث بياناته

] أنا موطن بحريني تقدمت بطلب وحدة 
سكنية لدى وزارة اإلسكان في العام 2004، 
الذي  المواطن  أن  عن  الوزارة  أعلنت  ثم 
سنوات  خمس  اإلسكاني  طلبه  على  مضى 
سوف يحصل على عالوة بدل سكن عبارة 
عن 100 دينار. وعليه قامت الوزارة بعملية 
تحديث لبيانات أصحاب الطلبات اإلسكانية، 
مسافراً  كنت  أن  التحديث  أيام  وصادف 
إجراء  في  تأخرت  وعليه  البحرين،  خارج 
أقدمت   2008 العام  وفي  التحديث.  عملية 
من  اإلسكاني  طلبي  »تجميد«  على  الوزارة 
دون إشعار أو اتصال لمتابعة أو تصحيح 

طلبي اإلسكاني. 
عشر  من  أكثر  اإلسكان  وزارة  راجعت 

وكيل  وقابلت  البيانات،  لتحديث  مرات 
باءت  التجميد  لفك  محاوالتي  وكل  الوزرة، 
الوزارة  أروقة  حبيس  طلبي  وظل  بالفشل 
الشمالية  المحافظة  راجعت  كما  معطاًل، 
من  المتابعة  أو  للنظر  المسئولين  وقابلت 
أجل رفع التجميد عن طلبي اإلسكاني ولكن 

رجعت بخفي حنين. 
هذا  كل  لماذا  اإلسكان،  لوزارة  سؤالي 
تتعدى  ال  التي  مشكلتي  حل  في  التعطيل 
البيانات.  تحديث  عملية  إجراء  في  التأخير 
النظر  اإلسكان  وزارة  مسئولي  من  أرجو 

بجدية في طلبي ورفع التجميد.    

)االسم والعنوان لدى المحرر(

 شاب بحريني تفاءل خيرًا بتجاوب »التربية« 
لتوفر له وظيفة مراسل ولكن وصل معها حتى اليوم لطريق مسدود

ما  ضوء  وعلى  منه  انتهينا  بما  بدءاً   [
طرحته مسبقاً من مناشدة ألجل الحصول على 
في  إعاقتي  مع  تتوافق  شاغرة  عمل  فرصة 
القلب ونتيجة لما ذكرته في سطور الشكوى 
الورقية تحت  التي نشرت في ذات المساحة 
عنوان »شاب بحريني مصاب بإعاقة في القلب 
ينشد وظيفة تحفظ ماء وجهه من الذل... لكنه 
والمنشورة  بالده«  عقر  في  عليها  يعثر  لم 
بتاريخ يوم االثنين الموافق 27 فبراير/ شباط 
2017 فإنني وهلل الحمد قد حصلت على وعود 
التي أدرجت  العمل  وظيفية سواء من وزارة 
اسمي على قائمة االنتظار ألجل غير معلوم، 
فيما التجاوب الذي لم يكن متوقعاً قد حظيت 
أشرت  قد  كنت  التي  التربية،  وزارة  من   به 
إليها في محتوى الشكوى السابقة بل وذكرت 
ذلك حرفياً كالماً كان ما معناه »بأني قدمت لها 
طلب وظيفة مراسل في العام 2012 وكان جل 
زمالئي الذين أعرفهم قد نالهم نصيب الوظيفة 
إال أنا حتى اضطررت إلى تكرار الطلب ذاته في 
العام 2017 على أمل أن أحصل على تجاوب 
أن  بمجرد  الحمد  وهلل  المختصة،  الجهة  من 
طرحت كل اآلمال حتى سارعت إدارة الخدمات 
في وزارة التربية باالتصال بي هاتفياً، وأكدت 

الوظيفة  البحث والتقصي بأن طلب  لي بعد 
موثق ومسجل في نظامهم، ولكن طلبت مني 
اتصال  منها  يردني  حتى  االنتظار  الموظفة 
عن آخر تطورات موضوع طلب الوظيفة، كما 
اليوم  في  هاتفياً  بي  باالتصال  لي  تعهدت 
اتصال  أي  يردني  لم  لألسف  ولكن  الثاني؛ 
إلى أن اضطررت والقبول على مضض بسلك 
درب المراجعة الميدانية والحضور الشخصي 
إليه  آل  عّما  مستفسراً  الخدمات  قسم  إلى 
الموعود منهم بقرب  الوظيفي  الطلب  مصير 
االستجابة له وتحقيقه، ولكني ألسف شديد كل 
ما وجدته هي حزمة ذرائع وتبريرات واهية 
هدفها إرهاقي وجعل الملل واليأس يستحوذان 
ناجمة  وحاجتي  إعاقتي  أن  رغم  على   ، عليَّ
من منطلق إنساني يفترض الجهة المعنية أن 
تقوم به إال أنهم لم يبادروا بأي شيء  سوى 

لي  يتذرعون  تارة  الواهية  الحجج  تسويق 
بأن الموظفة المسئولة عن موضوعي غائبة، 
وحينما أحضر شخصياً ويتصادف أنها تكون 
متواجدة بالمكتب إجابتها تعيدني إلى نقطة 
حين  إلى  باالنتظار  لي  وقولها  الصفر  مربع 
اليوم  هذا  حتى  ومازلت  منها  اتصال  يأتي 
ولم  اتصالها  أنتظر  السطور  كتابة  ولحظة 
يردني، رغم انها ختمت معي كالمها منذ عدة 
بهذا  اليوم  حتى  أتشرف  لم  ولكني  أسابيع، 
أمنيتي  جل  فيما  بشغف،  المرتقب  االتصال 
وطموحي هي محصورة بالوظيفة التي تؤّمن 
لي حياة كريمة كشاب بحريني، بل واألهم من 
كل ذلك أنها فرصة عمل تراعي بل وتتوافق مع 
إعاقتي في القلب بدالً من جعلي حتى اليوم في 
المراجعة  على  وإجباري  ترقب وضياع  حال 
الدورية التي هي عمل بالنسبة لي يمثل جهداً 
مع  النوايا  تستقيم  فهل  صحتي.  على  شاقاً 
العمل وأحظى بالوظيفة... وتهيئة لي وظيفة 
مراسل شاغرة لدى التربية بالتزامن مع جهد 
أقرب  المضني والسعي بتوفيرها في  العمل 

وقت... أرجو ذلك.

 )االسم والعنوان لدى المحرر(

بطاقة اإلعاقة

 ورثت زوجته عقارًا مساحته 155 مترًا 
فخسر فرصة االنتفاع بخدمة قرض بناء

وزارة  في  المعنيين  الى  رسالتي   [
االسكان، فأنا مواطن تقدمت في البدء بطلب 
االنتفاع بوحدة سكنية، في تلك الفترة تزامن 
ان حصلت زوجتي على إرث لها؛ قطعة أرض 
صغيرة، وارتأينا تبديل طلبنا اإلسكاني الى 
قرض بناء تحت رقم طلب )687/ بناء( ألجل 
تطول  التي  االنتظار  فترة  من  االستفادة 
مدتها لعشرات السنين بخصوص الوحدات 
السكنية. وبعد مراجعتنا الطلب تفاجأت أن 
طلبي قد ألغي؛ ألن زوجتي تملك عقاراً دون 
من  نالت  التي  االنتظار  بمدة  األخذ  يتم  ان 
سنين عمري وعمر أسرتي، فضال عن كون 
عليه  حصلت  قد  لزوجتي  المملوك  العقار 
 155 تتعدى  ال  ومساحته  اإلرث،  طريق  عن 
افراد  عدد  يستوعب  ال  انه  كما  مربعاً،  متراً 

االسرة الذين بلغوا 6 افراد، ما انعكس سلبا 
حالتي  ان  واالدهى  المعيشي،  على وضعي 
المادية ال تسعفني على تحسين وضعي من 
إضافية  مالية  أعباء  تكبد  أو  السكن  حيث 
بديل،  سكن  عن  البحث  أو  للصيانة  سواء 
التي  األخرى  المعيشية  األعباء  جانب  الى 
كوني  البال،  راحة  وتسلب  الكاهل  ترهق 
من ذوي الدخل المحدود ومتقاعد من وزارة 
يكفي  بالكاد  والمعاش  والتعليم،  التربية 

لنفقات المعيشة واألعباء المتكالبة علّي.
كل ما أرجوه العمل على إعادة النظر في 
إدراج  إمكانية  خالل  من  وإنصافي،  األمر 
طلبي ضمن قائمة المنتفعين في هذه الفترة.

)االسم والعنوان لدى المحرر(

] وضع اإلسالم نظاماً متكاماًل للتعامل مع مال اليتامى، فقد أكد اهلل 
سبحانه وتعالى على ضرورة حفظ أموالهم والنهي عن أكلها ظلماً فقال 

في كتابه الكريم:
ُه َوأَْوُفواْ الَْكْيَل  َوالَ َتْقَرُبواْ َماَل الَْيتِيمِ إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ أَُشدَّ
َوالْمِيَزاَن بِالْقِْسِط الَ ُنَكلُِّف َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقلُْتْم َفاْعدُِلواْ َولَْو َكاَن َذا 

ُروَن )152( األنعام. اُكم بِهِ لََعلَُّكْم َتَذكَّ ُقْرَبى َوبَِعْهدِ اهلّلِ أَْوُفواْ َذلُِكْم َوصَّ
يِِّب  ُلواْ الَْخبِيَث بِالطَّ وقال في موضع آخر: َوآُتواْ الَْيَتاَمى أَْمَوالَُهْم َوالَ َتَتَبدَّ

َوالَ َتْأُكُلواْ أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَوالُِكْم إِنَُّه َكاَن ُحوًبا َكبِيًرا )2( النساء.
وذكر آية مفردة في وعيد من يأكلون أموال اليتامى:

َناًرا  ُبُطونِهِْم  فِي  َيْأُكُلوَن  إِنََّما  ُظلًْما  الَْيَتاَمى  أَْمَواَل  َيْأُكُلوَن  الَّذِيَن  إِنَّ 

َوَسَيْصلَْوَن َسعِيًرا )10( النساء.
ورسم نهجاً واضحاً في التعامل مع أموال اليتامى في مراحلهم العمرية 
المختلفة، والظروف المالية لكافليهم أو أوليائهم، وحكم األخذ من أموالم 

في قوله تعالى:
ْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعواْ إِلَْيهِْم  َواْبَتُلواْ الَْيَتاَمى َحتََّى إَِذا َبلَُغواْ النَِّكاَح َفإِْن آَنْسُتم مِّ
أَْمَوالَُهْم َوالَ َتْأُكُلوَها إِْسَراًفا َوبَِداًرا أَن َيْكَبُرواْ َوَمن َكاَن َغنِيًّا َفلَْيْسَتْعفِْف 
َوَمن َكاَن َفقِيًرا َفلَْيْأُكْل بِالَْمْعُروِف َفإَِذا َدَفْعُتْم إِلَْيهِْم أَْمَوالَُهْم َفَأْشهُِدواْ َعلَْيهِْم 

َوَكَفى بِاهلّلِ َحِسيًبا )6( النساء.

مع تحيات جمعية الكوثر للرعاية االجتماعية – رعاية اليتيم
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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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