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لديك شبكة مؤلفة من عدة مربعات، 
كل مربع يحتوي على أرقام من 9-1. 

امأل الخانات الخالية افقيًا وراسيًا 
وبدون تكرار الرقم مرتين، ولتسهيل 

الحل نعطيك بعض االرقام.

حل العدد السابق

يف  ال�سابع  الفن  ع�ساق  من  البحريني  ال�سباب  من  جمموعة  ي�سارك 

لل�سباب  العامة  املوؤ�س�سة  تنظمها  التي   .Redcarpet-BH م�سابقة 

والريا�سة برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة قائد 

احلر�س امللكي ورئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة ورئي�س اللجنة 

الأوملبية، حيث تتكون امل�سابقة من 3 فرق م�ساركة، وكل فريق يجب اأن 

الفنان  التحكيم املكونة من  اأع�ساء جلنة  ينتج فيلما ق�سريا ليعر�س على 

عبدالـله يو�سف، خالد الرويعي، وح�سني الرفاعي، حيث �ستعر�س الأفالم 

ال�سيتي  �سينما  يف  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  عند  الثـالثاء  اليـوم  امل�ساركة 

�سنرت.

 سكينة الطواش:

وهي  امل�شاركة  الفرق  اإحدى  مبمثلي  التقت  »الأيام« 

»م�شّو�ش  بعنوان  بفيلم  ت�شارك  التي  »قمرة«  فرقة 

Disordered«، حيث زار الطالب يف جامعة »بوليتكنيك« 
»الأيام«  مبنى  الكوهجي  والطالبة مرمي  عي�شى اخلاجة، 

للحديث عن فيلمهما وبدوؤوا ب�شرح اأ�شباب اختيارهم ا�شم 

قمرة فقالوا »ال�شم عائد لخرتاع ابن الهيثم لغرفة مظلمة 

مثقوبة مير ال�شوء من خالل هذا الثقب، وهو بداية اخرتاع 

الكامريا، واخرتنا ال�شم بالثيمة العربية لأننا بحرينيون 

مب�شتوى  الرتقاء  ن�شتطيع  اأننا  نبني  اأن  ونريد  وعرب، 

ال�شينما حتى ن�شل مل�شتوى هوليوود وال�شينما العاملية، 

ونريد اأن نثبت اأننا ن�شتطيع تقدمي �شيء خمتلف عما يقدم 

حاليا«. وحول هدفهم من هذا امل�شروع الذي يجمع طلبة 

و�شباب البحرين وبع�شهم ممن مل يتخ�ش�شوا يف جمال 

»هدفنا  قالوا  الكامريا  حب  جمعهم  ولكن  الفالم  انتاج 

للعاملية  ونطمح  اخلليجي  ال�شينمائي  بالفن  الرتقاء 

ك�شرنا حاجز املحلية وخرجنا عن الواقع املاألوف.. ترقبوا 

انتاجا بحرينيا من نوع اآخر«.

 24 خالل  »م�شّو�ش«  الق�شري  الفيلم  احداث  وتدور 

�شاعة يف اطار غام�ش وم�شوق يحكي ق�شة رجل ع�شابات 

يف مهمة البحث عن قاتل زوجته التي وجدها مقتولة رميا 

يدور  انه  ليكت�شف  ملحيطه  ال�شكوك  تتوجه  بالر�شا�ش، 

اأعد  اأن هنالك تناق�شات،  يف دائرة مغلقة لوهلة قد تظن 

و�شع  قد  �شيء  فكل  يحدث  ما  معرفة  وحاول  التفكري 

ل�شبب. الفيلم من ا�شراف يو�شف اجلفن، الفريق: عي�شى 

اخلاجة، مرمي الكوهجي، دانة العمري، خالد عبداملجيد، 

ح�شن احمد، عبدالرحمن بهلول، احمد عبيد، احمد بوعلي. 

الفيلم  يون�ش.  حممد  غ�شان،   نور  احمد،  ح�شن  بطولة 

برعاية �شركة احلداد »مر�شيد�ش« وجمموعة فخرو.

»Redcarpet-BH« خالل م�شاركتهم يف م�شابقة

�شاب بحريني ينتج فيلم »اأك�شن« بعنوان »م�شّو�ش«

نجوم مصر في الميدان والعرب يتفاعلون على مواقع التواصل
اعت�شم الع�شرات من املثقفني والفنانني اأمام مقر مكتب وزارة الثقافة احتجاجاً على تعيني 

الدكتور عالء عبدالعزيز يف من�شب وزير الثقافة وقرارات الإقالة التي ا�شدرها بحق عدد 

من روؤ�شاء الهيئات الثقافية املهمة، خرج اأم�ش الع�شرات من الفنانني يف م�شرية حا�شدة 

التحمت باملواطنني مبيدان التحرير بعد الع�شر بقليل.

�شارك يف امل�شرية التي انطلقت من حي الزمالك كل من الفنانة انغام التي 

خرجت للمرة الأوىل يف املظاهرات، واحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي 

بالإ�شافة اىل ي�شرا والهام �شاهني.

حملت منى زكي »القبقاب« يف يدها وظلت ت�شرب به بقوة يف اإ�شارة اإىل 

رف�شها ا�شتمرار الرئي�ش حممد مر�شي يف ال�شلطة، فيما حر�ش عدد كبري من 

املتظاهرين على التقاط ال�شور التذكارية مع الفنانة انغام التي وقفت اكرث من 

مرة للتقاط ال�شور معهم.

و�شارك يف امل�شرية عدد كبري من الفنانني منهم �شربي فواز، كرمي عبدالعزيز، 

هاين رمزي ورجاء اجلداوي التي غادرت بعد وقت ق�شري نتيجة �شعورها بالإرهاق 

ال�شديد من الزحام حيث ان�شم للم�شرية املئات من اهايل منطقة الزمالك مرّددين 

اإىل حملهم كروت حمراء  اإ�شافة  املر�شد«  ي�شقط حكم  منها »ي�شقط  للنظام  مناه�شة  هتافات 

للرئي�ش مر�شي.

وخرج الفنان حممد حماقي يف امل�شرية احلا�شدة التي انطلقت من منطقة �شربا ال�شعبية 

اإىل ق�شر الحتادية حيث مقّر احلكم يف م�شر فيما حمل يف يده كارتاً اأحمر للرئي�ش يف اأول 

م�شاركة للفنان ال�شاب باملظاهرات برغم حتفظه �شلفاً على اإبداء اأي اأراء �شيا�شية.

وقاد الفنان احمد �شعد م�شرية حا�شدة على انغام العديد من اغانيه الوطنية وهو نف�ش 

فيما  ال�شكندرية،  يف  النظام  �شد  مظاهرة  خالل  ابوالليف  نادر  ال�شعبي  املطرب  به  قام  ما 

قاد الفنان احمد ادم م�شرية من التحرير اىل دار الوبرا تطالب با�شقاط النظام. واأعلن نقيب 

باإدارة  النقابة  اإدارة  وتكليف جمل�ش  من�شبه  من  ا�شتقالته  كامل  الفنان م�شطفى  املو�شيقيني 

�شوؤونها وذلك ت�شامناً مع مطالب الثوار وفقاً ملا اعلنه املتحدث الر�شمي با�شم النقابة طارق 

مرت�شى يف ت�شريح لـ«اإيالف«. كذلك القت املظاهرات التي �شهدتها م�شر اأم�ش بظاللها على 

الفنانني يف خمتلف انحاء الوطن العربي، ل �شيما الذين ارتبطوا باجلمهور امل�شري وارتبط 

التوا�شل الجتماعي م�شاندة  بهم، فجاءت تدويناتهم وتغريداتهم عرب ح�شابتهم على مواقع 

للتحرك ال�شعبي وان كانت تفاوتت يف طريق التعبري من فنان لآخر.


