
قاعدة اللعبة: 
ل��ع��ب��ة  ال����س����ودوك����و   [
دون  م���ن  س��ه��ل��ة،  ي��اب��ان��ي��ة 
تتألف  ح��س��اب��ي��ة.  ع��م��ل��ي��ات 
خ��ان��ة   81 م����ن  ش��ب��ك��ت��ه��ا 
مربعات   9 من  أو  صغيرة،  
منها  ك���ل  ي��ح��ت��وي  ك��ب��ي��رة 
ص��غ��ي��رة.  خ���ان���ات   9 ع��ل��ى 
الشبكة  إكمال  الالعب  على 
 ،9 إلى   1 من  أرقام  بواسطة 
شرط استعمال كل رقم مرة 
واح����دة ف��ق��ط، ف��ي ك��ل خط 
عمودي  خط  كل  وفي  أفقي 
وفي كل مربع من المربعات 

الحل غــداًالتسعة.

حل العدد السابق

حل العدد السابق

17289092 ................ ط�وارىء السلمانية
17288888 ............ مجمع السلمانية الطبي
17766666 ............. المستشفى العسكري
17598222 ........ مستشفى البحرين الدولي
17253447 ... مستشفى اإلرسالية األميركية
17828282 .......... مجمع ابن النفيس الطبي 
17279300 .......... مستشفى  الطب النفسي
مستشفى  الخليج التخصصي لألسنان.. 17741444
17344199 .................. مستشفى الهالل
17812222 .. مستشفى البحرين التخصصي

مجمع التأهيل الطبي............... 17244777
17239239 ............. مركز جوسلين الطبي
17602602 .................... مستشفى األمل
17753333 .................. مستشفى  عوالي
مستشفى النور التخصصي...... 17260026
17272500 ............ مجمع الرعاية الصحي
مستشفى شفاء الجزيرة الطبي... 17288000
17490006 ................ مدينة الطب الدولي
مستشفى الكندي التخصصي.... 17240444

17291039 ............ المنامة: صيدلية جعفر
17784491 .......... سلماباد: صيدلية رويان
17341700 .......... المحرق: صيدلية الهالل
17687117 .... مدينة عيسى: صيدلية الرحمة
17740900 ............. الزنج: صيدلية ناصر

17410114 .. مدينة حمد: صيدلية مدينة حمد
17550188 ....... جدحفص: صيدلية الحكمة
شارع البديع: صيدلية رويان..... 17594902
17772023 .... الرفاع الشرقي:  صيدلية أوال

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي 17244553
17722000 .. جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد(
17254440 . جمعية الوفاق الوطني اإلسالم�ية
17813288 .. جمعية الوسط العربي اإلسالمي الديمقراطي
17324996 .. جمعية المنبر الوطني اإلسالمي
جمعية األصالة االسالمية.........17332222
17466420........ جمعية الشورى االسالمية
17740550....... جمعية ميثاق العمل الوطني

39607977 .. جمعية التجمع القومي الديمقراطي
39681810 .. جمعية التجمع الوطني الديمقراطي
39424641......... جمعية الفكر الوطني الحر
39451304 .. جمعية التجمع الوطني الدستوري
 39850138......... جمعية الرابطة اإلسالمية
17258555..... جمعية العمل اإلسالمي )أمل(
جمعية األخاء الوطني..............17347772
جمعية الحوار الوطني )الحوار(... 17769141

هيئات وإتحادات

هيئـــات سياسيـة

17727333 .. االتحاد العام لنقابات عمال البحرين
39478897........ االتحاد النسائي البحريني

غرفة تجارة وصناعة البحرين....   17576666
اتحاد الجمعيات االستهالكية.....   39671003

إتحادات

17825425 .. الجمعية البحرينية لحقوق االنسان
جمعية حماية العمال الوافدين.....39452470

39444284........ جمعية الشفافية البحرينية
17270222........... جمعية حماية المستهلك

هيئات حقوقية

هيئات بيئية
جمعية أصدقاء البيئة.................. 39433228
39644933 ................. جمعية البحرين للبيئة

39633883 ......... جمعية حماية الحياة البحرية
17826512 ............ جمعية علوم وتقنية المياه

هيئـات مهنية
17725665 ...................... جمعية المحامين
جمعية الصحافيين.................... 36366311
جمعية األطباء البحرينية.............. 17827818 
17727100 ........ جمعية المهندسين البحرين�ية

جمعية التمريض البحرينية........... 17242233
17224624 ....... الجمعية الصيدالنية البحرينية
اسرة االدباء والكتاب   ..................17233446
17727033 ........... جمعية المعلمين البحرينية

هيئات إسالمية

17671788 .................... الجمعية اإلسالمية
جمعية اإلص���الح...................... 17323990
جمعية التوعية اإلسالمية............. 17592844
17775882 ............. جمعية الهداية اإلسالمية
17720053 ............. جمعية التربية اإلسالمية

17537373 ....................... اكتشف االسالم
39456058 ................. جمعية بيوت الرحمن
17344474 ...................... جمعية أهل البيت
17741111 ............ جمعية الرسالة اإلسالمية
جمعية االمام مالك بن انس............ 39444190
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محافظة العاصمة.................. 17741144
17343700 ................... محافظة المحرق
17795555 ................ المحافظة الشمالية
17684599 ................ المحافظة الوسطى
17750000 ................ المحافظة الجنوبية

17217785 ..................... بلدية العاصمة
17333183 ...................... بلدية المحرق
17698666 ..................... بلدية الشمالية
17761811 ..................... بلدية الوسطى
17663100  ..................... بلدية الجنوبية ق

طــ
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مــ

17259770............................................ الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية

جمعية علوم األرض البحرينية......................................................................39818552

هيئات شبابية

39757127 ................ جمعية الشباب والبيئة
39897453 .................... جمعية دعم الطالب
جمعية أطفال وشباب المستقبل...... 39818151
39066972 ............ جمعية الشبيبة البحرينية 

جمعية ملتقى الشباب البحريني...... 39233329
36696639 ............. جمعية البحرين الشبابية 
 39282456 ... جمعية اصدقاء الناشئة البحرينية
جمعية المجلس الثقافي الشبابي ..... 39334472

هيئات نسائية وأسرية

17262237 ........... جمعية نهضة فتاة البحرين
17689909 ........ جمعية رعاية الطفل واألمومة
17678947 .................. جمعية أوال النسائية
17595337 ..................... جمعية فتاة الريف
17826777 ............. جمعية البحرين النسائية
39882021 ............ جمعية المستقبل النسائية
17622537 ....... جمعية الرفاع الثقافية الخيرية
39670072 ................. جمعية النساء الدولية

17813656 ............... جمعية المرأة البحرينية
39495459 ........ جمعية تنمية المرأة البحرينية
17662211 .............. جمعية العائلة البحرينية
39667736 ........... جمعية مدينة حمد النسائية
39406543 ................ جمعية الحور النسائية
17438878 .............. جمعية المحرق النسائية
39422186 .......... جمعية نساء من أجل القدس
39456620 .............. جمعية المرأة المعاصرة
جمعية البحرين لتنظيم ورعاية األسرة.............................................................17232233

39601218..... ............................................................... اتحاد جمعيات المسرحيين   ....

 999 ...................... شرطة، اطفاء، اسعاف
حوادث المرور............................... 199
خفر السواحل...................... 17700000
الكهرباء والماء..................... 17515555
80001810 ........................... المجاري

39609331 .................... طوارىء البلدية
الخط الساخن لشئون البيئة....... 17785659
ادارة حماية المستهلك............. 17574700
17339339 ............... إستعالمات الطيران
قسم مراقبة االغدية   بإدارة الصحة العامة .....39427743
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21 مارس -19 ابريلالحمـل

20ابريل -20 مايوالثــــــور

21 مايو -21 يونيوالجوزاء

22 يونيو -22 يوليوالسرطان

23يوليو -22 أغسطساالســـــد

23 أغسطس-22 سبتمبرالعذراء

23سبتمبر -22اكتوبرالميزان

23 اكتوبر-21نوفمبرالعقرب

22نوفمبر-21ديسمبرالقوس

22ديسمبر -19ينايرالجدي

20يناير -18فبرايرالدلــــو

19فبراير -20 مارسالحوت

39603609 ........................................................................... جمعية رواد االعمال الشباب
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أفقي:
1 - عاصمة خليجية - مادة قاتلة.

2 - مبرر )م( - عاصمة خليجية.
3 - قوام - ضمير منفصل )م( - عَبر.

4 - من العلوم - وكالة أنباء خليجية.
5 - من الوالدين )م( - نعترف.

6 - ُيعاَتب - تاه )م(.
. 7 - عاصمة خليجية )م( - هدَّ

8 - استفسر - غم )م( - تقال في الهاتف.
9 - شجاع - حرف جر.

10 - عاصمة أوروبية.

عمودي:
1 - عاصمة خليجية - من أدوات القتال.

2 - عقل - وحي.
3 - عاصمة خليجية - مطربة خليجية.

4 - حيوان قطبي - ثلثا )سمو( - ثلثا )موت(.
5 - متشابهان - سائل حيوي.

6 - من األرقام - متن )م(.
7 - عاصمة عربية )م(.
8 - سقم - متشابهان.

9 - من أبناء نوح )ع( - أثبت باألدلة.
10 - من القبائل - دولة خليجية.
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من  الكثير  يتطلب  مهنيًا  نفسك  إثبات   [
العطاء، فكد واتعب ألجل ذلك.

] كن أكثر ثقة بنفسك وال تضعف أمام 
أول معارضة تواجهها. 

] انظر إلى األمام فأنت تعرف الطريق 
جيدًا وقادر على تحقيق أهدافك. 

م���ادي���ة.  ص��ع��وب��ة  أي����ة  ت���واج���ه  ل���ن   [
ستكتشف في نفسك دوافع تظهر فجأة.

] تحتاج إلى حبيب يحملك على أجنحة 
السعادة ويرسو بك في حياة مستقرة. 

يجذبك  وقد  ما  لعمٍل  عروضًا  تتلقى   [
أحدها حيث ستجد ما حلمت به.

]هناك الكثير من األفكار الجديدة التي 
ستكون إيجابية على مستقبلك. 

العملية.  نشاطاتك  توسيع  إلى  تميل   [
أخبار بعيدة تحمل البهجة.

بتهورك  تفقدها  فال  مميزة  عالقتك   [
وقلة اكتراثك أو بنفسك القصير. 

الحبيب.  م��ع  سعيدة  أج���واء  تعيش   [
ستعرف كيف تنتهز الفرص.

] الحبيب ينتظر منك لفتة عودته عليها 
وانقطعت عنها فال تتأخر.

الحقيقة.  عن  يعميك  غ��رورك  تدع  ]ال 
افتح قلبك للحبيب وأنت المستفيد.

6 ديسمبر/ كانون األول 

خليل  ج��ب��ران  الكبير  اللبناني  الشاعر  م��ول��د   -  1883  @
ج��ب��ران، أح���د ش��ع��راء ال��م��ه��ج��ر، ل��ه أع��م��ال ش��ع��ري��ة م��ع��روف��ة 

»النبي«.  أشهرها 
ويلتقي  تونس  إل��ى  يصل  عبده  محمد  اإلم��ام   -  1884  @

يومًا.  أربعين  استغرقت  رحلة  في  الزيتونة  علماء 
يعثر  ب��ورش��ارد  بودفيغ  األلماني  اآلث��ار  عالم   -  1912  @
خالل عمليات تنقيب في تل العمارنة )مصر( على تمثال لرأس 

نفرتيتي.  الملكة 
نيكوالس  روسيا  قيصر  يعتقلون  السوفيات   -  1917  @

توبولسك. في  وعائلته  الثاني 
في  هتلر  ض��د  المضاد  هجومه  ي��ب��دأ  ستالين   -  1941  @

الثانية.  العالمية  الحرب 
إلى  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  انضمام   -  1971  @

العربية.  الدول  جامعة  عضوية 
@ 1980 - افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق 

بالقاهرة.  األوسط 
اإلسالمية  المقاومة  لحركة  الرسمي  اإلع��الن   -  1987  @
استرداد  إلى  تهدف  جهادية  وطنية  منظمة  باعتبارها  حماس، 

. فلسطين
اإلسالمي  المجتمع  حركة  تأسيس  عن  اإلعالن   -  1990  @

نحناح.  محفوظ  بزعامة  بالجزائر  »حمس« 
المتطرفين  آالف  بين  عنيفة  اشتباكات  وق��وع   -  1992  @
الهندية. برادش  أوتار  بوالية  أيوديا  في  والمسلمين  الهندوس 

عالم  وه���و  ك��ش��ك،  عبدالحميد  ال��ش��ي��خ  وف���اة   -  1996  @
في  العشرين  القرن  خطباء  أشهر  من  ويعد  إسالمي،  وداعية 

مسجلة. خطبة   2000 من  أكثر  له  واالسالمي.  العربي  العالم 
ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  م��ع��ق��ل  ق��ن��ده��ار،  اس��ت��س��الم   -  2001  @
التي  اإلره��اب  مكافحة  حملة  ب��دء  من  شهرين  بعد  األصولية 

»طالبان«.  نظام  سقوط  الى  أدت 
في  األميركية  القنصلية  يهاجمون  مسلحون   -  2004  @
في  دبلوماسية  بعثة  تستهدف  عملية  أول  ف��ي  )غ���رب(  ج��دة 

السعودية.
C-« ن��وع  من  إيرانية  عسكرية  طائرة  تحطم   -  2005  @

الحادث.  في  شخصًا   94 ومقتل  طهران  فوق   »130


