
اللعبة: قاعدة
لــعــبــة ــــو ــــودوك ــــس ال  ]
دون ـــن م ــة، ــل ــه س ــة  ــي ــان ــاب ي
تتألف حــســابــيــة.  عــمــلــيــات 
خــانــة   81 مــــن ــا ــه ــت ــك ــب ش
مربعات   9 من أو صغيرة،  
منها ـــل  ك ــوي  ــت ــح ي ــرة  ــي ــب ك
ــرة.  ــي ــغ ص ـــات  ـــان خ  9 ــى ــل ع
الشبكة إكمال الالعب على
،9 إلى   1 من أرقام بواسطة
مرة رقم استعمال كل شرط
خط كــل ــط، فــي ــق واحــــدة ف
عمودي خط كل وفي أفقي
المربعات من مربع كل وفي

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

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

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

17410114 .. حمد مدينة صيدلية حمد: مدينة
17550188 ....... جدحفص: صيدلية الحكمة
رويان..... 17594902 البديع: صيدلية شارع
17772023 .... أوال صيدلية الشرقي: الرفاع
17414744 ... الدواء صيدلية دار حمد:  مدينة

التقدمي17244553 الديمقراطي المنبر جمعية
17722000 .. الديمقراطي (وعد) الوطني جمعية العمل
17254440 . اإلسالمـية الوطني الوفاق جمعية
17813288 .. الديمقراطي اإلسالمي العربي الوسط جمعية
17324996 .. اإلسالمي الوطني المنبر جمعية
17332222 ....... االسالمية األصالة جمعية
17466420 ....... االسالمية الشورى جمعية
17740550 ...... الوطني العمل ميثاق جمعية

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

وإتحادات هيئات

سياسيـة هيئـــات

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

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

إتحادات

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

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

حقوقية هيئات

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

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

مهنية هيئـات
17725665 ...................... المحامين جمعية
الصحافيين.................... 36366311 جمعية
البحرينية.............. 17827818  األطباء جمعية
17727100 ........ البحرينـية المهندسين جمعية

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

إسالمية هيئات
17671788 .................... الجمعية اإلسالمية
اإلصـــالح...................... 17323990 جمعية
17592844 ............ اإلسالمية التوعية جمعية
17775882 ............. اإلسالمية الهداية جمعية
17720053 ............. اإلسالمية التربية جمعية

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

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

طــ
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مــ

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

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

شبابية هيئات

39757127 ................ والبيئة الشباب جمعية
39897453 .................... الطالب دعم جمعية
المستقبل...... 39818151 وشباب أطفال جمعية
39066972 ............ البحرينية الشبيبة جمعية
39233329 ..... البحريني الشباب ملتقى جمعية

36696639 ............. الشبابية البحرين جمعية
 39282456 ... البحرينية الناشئة اصدقاء جمعية
39334472 .... الشبابي الثقافي المجلس جمعية
39603609 ......... الشباب االعمال رواد جمعية
39214392 .......... الديمقراطي الشباب جمعية

وأسرية نسائية هيئات

17262237 ........... البحرين فتاة نهضة جمعية
17689909 ........ واألمومة الطفل رعاية جمعية
17678947 .................. النسائية أوال جمعية
17595337 ..................... جمعية فتاة الريف
17826777 ............. النسائية البحرين جمعية
39882021 ............ النسائية المستقبل جمعية
17622537 ....... الخيرية الثقافية الرفاع جمعية
39670072 ................. الدولية النساء جمعية
17813656 ............... البحرينية المرأة جمعية

39495459 ........ البحرينية المرأة تنمية جمعية
17662211 .............. البحرينية العائلة جمعية
39667736 ........... النسائية حمد مدينة جمعية
39406543 ................ النسائية الحور جمعية
17438878 .............. النسائية المحرق جمعية
39422186 .......... أجل القدس من جمعية نساء
39456620 .............. المعاصرة المرأة جمعية
17232233 .... ورعاية األسرة لتنظيم جمعية البحرين
39843568 ....... الدماغي الشلل أصدقاء جمعية

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

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

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

17822822 .......................................................................... طارق الدكتور مستشفى

17665335 .................................................................................... للبر النور جمعية

news@alwasatnews.com
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عليك ليسهل واضحة أهدافك اجعل ]
نظرك. لوجهة اآلخرين وتفّهم تحقيقها

ثانية فرصة الحبيب منحه منك [يطلب
األخيرة. تصّرفاته في الفترة لتبرير

الرياضية النشاطات بعض مــارس  ]
العمل. وضغط التوتر عنك لتبعد

وضعك على السيطرة مــن تتمكن   ]
الوهمية. األفكار على والتغلب المهني

بناء في السابقة تجاربك من استفد ]
وجّدية. متينة عاطفية عالقة

حاول متشابكة، األمــور اجتماعيًا:  ]
أفكارك. في الوضوح على اإلبقاء

تعرقل التي العقبات تجاوز يمتعك ]
فاستغّلها. بنفسك عالية ثقتك تقدمك،

حــال، أفضل فــي العاطفي  وضعك  ]
تبدأ. أن وشك على حب عالقة

تثمر منك المقربين مع لقاءات تعقد ]
وتمتين أواصر العالقة معهم. تفاهمًا

لتطوير الــالزم الدعم على تحصل  ]
اإلمكان. منه قدر المهني. استفد وضعك

الشريك يؤذي قد الذي الكالم احذر  ]
أمام الناس. به تفوهت وخصوصًا إذا

وارتــبــاطــاتــك ــي صــداقــاتــك ــّدد ف ــج [ ت
أكثر. األمور الوسطاء ويسّهل عليك

شباط  4 فبراير/
المعروف  عــثــمــان، بــن أحــمــد بــن محمد  وفـــاة   -  1348 @

المسلمين. المؤرخين كبار أحد بالذهبي،
باخ.  لودفيغ يوهان األلماني الموسيقار  مولد - 1677 @

أحد  وفــاة.  50,000 إيطاليا،  كاالبريا، زلــزال  -  1783 @
دمارًا. العالم زالزل أكثر

 Codex السينائية  المخطوطة على العثور -  1859 @
من  نسخة  أقدم وهي كاترين، سانت دير في   Sinaiticus

القديم). ومعظم الحديث  (بعهديه  اإلنجيل
حــول  بــالــغــواصــات ــارًا ــص ح تــفــرض ألــمــانــيــا   -  1915 @
بريطانيا من  بالقرب سفينة أية استهداف وتعلن بريطانيا، 

األولى. العالمية الحرب خالل
تخليقه.  يتم مشع عنصر أول «الراديوم» -  1936 @

بقصر  فاروق الملك يحاصر البريطاني الجيش - 1942 @
مصطفى ــد  ــوف ال حــزب زعــيــم تكليف عــلــى ويــجــبــره  عــابــديــن 

العرش. عن يتنازل أن أو الحكومة بتشكيل باشا النحاس
«ستالينغراد».  معركة  نهاية -  1943 @

القادة  بين جمع ــذي  ال «يالطا» مؤتمر افتتاح   -  1945 @
روزفلت (ستالين، الثانية العالمية الحرب في المنتنصرين
منظمة وتأسيس ألمانيا استسالم كيفية  لتحديد وتشرشل)

المتحدة. األمم
المغربي  الملك قصر تحاصر  الفرنسية  القوات -  1952 @
منها الــقــرارات، بعض اتــخــاذ على وتجبره الخامس محمد 
في القرويين  جامعة رئيس وعزل ديوانه، أعضاء بعض عزل 

فاس.
أحــد  ،8.7 بــقــوة  ــا، ــك أالس رات، جــزر  ـــزال  زل  -  1965 @
الواليات في ــزالزل ال أضخم وأحــد العالم، في ــزالزل ال أكبر

المتحدة.
حوالي .7.4 بقوة  الصين شرق شمال زلزال -  1975 @

العالم.  في الزالزل أحد أخطر وفاة. 10,000
صدر  بني أبوالحسن ينصب الخميني اهللا آية   - 1980 @

إليران. رئيسًا
لفنزويال.  رئيسًا ينتخب شافيز هوغو الجنرال - 1999 @
اسمها  تغير االتحادية يوغوسالفيا جمهورية - 2003 @

جديدًا. دستورًا وتتخذ  األسود والجبل صربيا إلى رسميًا


