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نوفمبر:   13 @
الشيخ مركز ينظم
محمد بــن إبــراهــيــم 
للثقافة خليفة  آل
أمسية ــوث ــح ــب وال
(عـــزف مــوســيــقــيــة
بــأداء الــعــود)، على 
في روحانا شربل

مساء اليوم. الساعة الثامنة من
نــائــب  رعـــايـــة ــت ــح ت ــر:  ــب ــم ــوف ن  13 @
الــشــؤون وزيـــر ــــوزراء ال مجلس  رئــيــس 
آل ــد ــال خ ــن ب ــداهللا ــب ع ــة الــشــيــخ ــي ــالم االس
بالتعاون القرآن بيت  يستضيف خليفة
«المؤتمر البريطاني  الثقافي المجلس  مع
وسيكون الــمــتــاحــف» الدارة  االقليمي
صباح من التاسعة  الساعة في االفتتاح 
للتفوق كــانــو جـــائـــزة قــاعــة فـــي  الـــيـــوم 
بيت في الواقعة الفرقان  بمكتبة  واالبداع

القرآن.
وزيـــر  رعـــايـــة  ــت ــح ت ــر:  ــب ــم ــوف ن  13 @
فخرو عبداهللا حسن والتجارة الصناعة
الطفولة لتنمية البحرينية الجمعية تنظم
لتنمية األول العالمي المؤتمر افتتاح حفل
والربع في الساعة الثامنة والنطق السمع
الخليج الدولي مركز في صباح اليوم من

الخليج. بفندق والمعارض للمؤتمرات
رعــايــة  تــحــت نــوفــمــبــر:   16  -  6 @
الجنسية لشئون الداخلية وزارة وكيل
آل خليفة بــن  راشــد الشيخ والــجــوازات
التشكيلية  للفنون الــبــارح ينظم خليفة

ــي ــران اإلي للفنان الشخصي الــمــعــرض
«العشق عــنــوان تحت موشيري فــرهــاد

يبدأ».
وحـــدة  تــنــظــم  ــر:  ــب ــم ــوف ن  14  -  12 @
الخدمات إدارة في االجتماعي  ــاد  اإلرش
دورة والتعليم التربية بــوزارة الطالبية
اإلرشـــــاد ــات ــي ــن ف ـــن ـــب إثـــرائـــيـــة ع ـــدري ت
صباحًا التاسعة الساعة من االجتماعي
مدرسة صالة على  ظهرًا الــواحــدة  حتى 

للبنين. االبتدائية الكبرى بدر
في  اآلداب كلية تنظم نوفمبر: 15 @
لرئيس تــكــريــم حــفــل الــبــحــريــن جــامــعــة 
علوي ســابــقــًا  ــات» ــاف ــق «ث مجلة  تــحــريــر 
عشرة ــة ــادي ــح ال الــســاعــة ــي  ف الــهــاشــمــي 
 47 القاعة فــي  ــاء ــع االرب ــوم ي صباح  مــن 

بالصخير.
16 نوفمبر: تحتفي جامعة البحرين  @
رعاية تحت  عشر الثامن الفوج بتخريج 
البحرين، جامعة  ــاء  ــن أم مجلس رئــيــس 
ماجد النعيمي يوم وزير التربية والتعليم

الخميس.
بتلكو  ــز ــرك م يــنــظــم ــر:  ــب ــم ــوف ن  16 @
محاضرة األسري العنف حاالت لرعاية
االعتداءات من األطفال  «حماية بعنوان
حمايتهم» فــي ـــرة األس ودور الجنسية
المدرسية الصحة خدمات رئيسة تلقيها
السابعة الساعة في  هرمس  المال مريم

مساء الخميس. من
مــركــز  يــنــظــم ــر:  ــب ــم ــوف ن  16  -  13 @
دورة ــوث ــح ــب وال ــات ــدارس ــل ل الــبــحــريــن 

ــة ــام ــع ـــات ال ـــالق ـــع ـــب بـــعـــنـــوان: «ال ـــدري ت
الــنــظــريــة ــم ــي ــاه ــف ــم والـــبـــروتـــوكـــول: ال
الساعة في وذلك  العملية»، والممارسات 

بالزا. كراون بفندق صباحًا التاسعة
تستضيف  ــر: ــب ــم ــوف ن  15  -  13 @
الشرق ومؤتمر معرض  البحرين  مملكة

.2006 المالية للتكنولوجيا األوسط
وزيـــرة  ــة ــاي رع تــحــت نــوفــمــبــر:   15 @
يقام البلوشي فاطمة االجتماعية التنمية
األربعاء صباح من العاشرة الساعة في
إدارة مــديــر فيه يتحدث صحافي  لــقــاء 
ـــاس درب ــان ــم ــل س ــي ــاع ــم ــت ــل االج ــي ــأه ــت ال
للدراسة المبتعثين الموظفين من وعدد
دور عـــن ــي ــرب ــع ال الــخــلــيــج ــة  ــع ــام ج فـــي 
فيها العاملين قـــدرات  ــع رف فــي  الـــوزارة 

األهلية. وبالجمعيات
سلطنة  ســفــارة تنظم نوفمبر:  18 @
العيد بــمــنــاســبــة ــال  ــب ــق ــت اس ــل  ــف ح ــان  ــم ع
في ــك وذل والثالثين، الــســادس الوطني
يوم مساء من والنصف السابعة الساعة
(قاعة توليب جــولــدن فندق فــي السبت 

جلجامش).
عبداهللا  بيت يستضيف نوفمبر: 20 @
عايدة الصحافي  البحرين لتراث الزايد 
الصحافة «دور بعنوان ندوة في النجار
ــة... ــي ــن ــوط ال ــات ــاط ــش ــن ـــــالم فـــي ال واإلع
ــداب ــت االن تحت الفلسطينية الصحافة
الثامنة الساعة في نموذجًا»، البريطاني

مساء يوم اإلثنين. من
بتلكو  ــز ــرك م يــنــظــم ــر:  ــب ــم ــوف ن  20 @

بالتعاون األسري العنف حاالت لرعاية
تحت ــرة ــاض ــح م ــة ــي ــل األه الــجــامــعــة  مـــع 
الــزوجــة ضــد ـــري األس ــوان: «الــعــنــف ــن ع
يلقيها واالجتماعي» النفسي وتأثيرها
جامعة فــي الصحية العلوم كلية عميد
األميركية المتحدة بالواليات سيمنس
األمــيــركــيــة رئــيــس الــجــمــعــيــة الــنــفــســيــة
من السابعة الــســاعــة فــي وذلـــك كــوجــر، 

االثنين. يوم مساء
المؤتمر  يــقــام  نوفمبر:  22  -  20 @
البيئة» صديقة «الصناعات عن الدولي
تنظمه الـــذي ــه ل المصاحب والــمــعــرض
بالتعاون البحرينية الكيميائيين جمعية
البيئية للبرامج  المتحدة األمم منظمة مع

البيئية. لالستشارات الريم ومؤسسة
@23 نوفمبر:ينظم مركز بتلكولرعاية 
بعنوان محاضرة األسري العنف حاالت
في أحمد خضرة تلقيها  الغضب»  «إدارة

الخميس. مساء من السابعة الساعة
تجارة  غرفة تنظم 27 - 29 نوفمبر: @
األنــظــمــة مــعــرض ــن ــري ــح ــب ــة ال ــاع ــن وص

الثاني. التشغيلية
مــركــز  يــســتــضــيــف ــر:  ــب ــم ــوف ن  27 @
للثقافة خليفة آل محمد بن إبراهيم الشيخ
بعنوان ندوة  في  الحكيم سعاد  والبحوث 
في الساعة ابن عربي»، وذلك «المرأة عند

يوم اإلثنين. مساء الثامنة من

الثاني تشرين نوفمبر/ 13
 -  1796) األول  ــوال ــق ــي ن الــقــيــصــر  :1844 @
مدرسة بإنشاء  أمرًا يصدر روسيا قيصر  (1855
الــحــاخــامــات ــب ــدري ــت ب ــود، ويــســمــح ــه ــي لــلــطــالب ال

والمدرسين.
أعالم أحد بــدوي، بهجت حلمي  مولد  :1904 @
وتلقى اإلســكــنــدريــة، فــي ــد ول مــصــر. فــي  الــقــانــون 
واستكمل بــالــقــاهــرة، والجامعي الــثــانــوي تعليمه 
عمل عـــودتـــه ــد  ــع وب ـــس، ـــاري ب فـــي  الــعــلــيــا  ـــه  ـــت دراس
تولى المالية، المؤسسات بعض ــي وف بالجامعة
واختير المتحدة، األمم  هيئة  في مصر وفد رئاسة

.1957 سنة توفي الدولي. القانون لجمعية رئيًسا
قطاع إلــى  يصل إسرائيلي قطار أول  :1956 @
الثالثي العدوان في «إسرائيل» احتلته بعدما غزة

مصر. على
قــريــة ــم ــاج ــه ي ــي ــل ــي ــرائ اإلس ــش  ــي ــج ال  :1966 @
 130 ويجرح  مدنيًا  18 ويقتل الخليل  في السموع 

منزًال. 125 ويدمر

الدنيا، ــذه  ه فــي نمتلكه كــتــاب أفــضــل الضمير   @
نتفحصه غالبا. وعلينا ان

بسكال بليز
االرض. على اهللا هو عين الحي الضمير @

ويليام شكسبير
اإلنسان. في اهللا الضمير صوت @

روسو جاك جان
الباقية الــوحــيــدة الفضيلة هــو الضمير تأنيب   @

للمذنب.
فولتير

إزاء الــجــبــن ـــذا ه ـــب أح ال ــر!... ــي ــم ــض ال تــأنــيــب   @
أعمالنا.

نيتشه فريديريك
االنتقام غريزة  إنه فينا. اهللا صوت  ليس  الضمير @
فانطوت انتقامًا اآلخرين من االنتقام عن عجزت التي

الذات. من
نيتشه فريديرك

األكثرية. ال عبرة لقانون الضمير، في @
غاندي المهاتما

كوبنهاغن في ولد دنماركي طبيب دام هنريك أن @
والفيتامينات  الحيوية الكيمياء ودرس  1895 العام

.1943 العام نوبل جائزة ونال
والـــشـــاعـــر ـــف ـــؤل ـــم ال ــــو  ه ـــل  ـــودي ـــل ك ـــــول  ب أن   @
مسرحيات صاحب الشهير الفرنسي والدبلوماسي
ومنها النفسية وتحليالتها بموضوعاتها غنية

.(1955 - 1868) «الرهينة»
الذي الفرنسي الرسام هو دوكورنيه لويس أن @
فقد  ذلك رغم وعلى ذراعين دون 1806 من سنة ولد

روعة. التاريخية اللوحات أجمل برجله رسم
الــلــوغــاريــتــمــات ــرع ــت ــخ م هـــو  ــر  ــي ــاب ن جـــون  أن   @
1550 بالقرب  العام في وولد سكوتلندية وجنسيته

.1617 العام وتوفي اديمبرة من
مخترع هــو لينيك  رينيه الفرنسي الطبيب  أن  @

الصدر. لفحص الطبيب سماعة
العام ولد لنكولن إبراهام األميركي الرئيس أن @
إلغاء  سبيل في وعمل  1865 العام  وتوفي   1809

.1860 العام لبالده رئيسًا وأصبح الرق

على ٩  منها كل يحتوي كبيرة من ٩ مربعات أو صغيرة، ١٨ خانة من تتألف شبكتها حسابية. عمليات دون من سهلة، يابانية السودوكو لعبة ]
عمودي خط كل أفقي وفي كل خط مرة واحدة فقط، في كل رقم استعمال شرط ١ إلى ٩، من أرقام الالعب إكمال الشبكة بواسطة على صغيرة. خانات

التسعة. المربعات من مربع كل وفي

اللعبة: قاعدة
غــداً الحل

7

4

23
58

6

1

9
57
2

146
3

98
5

6

5
97

13

2

4

598

341

86921
387
564

54
129
738

73
645
291

98
642
753

75
813
296

62
759
418

36
215
479

41
367
582

27
984
136

السابق العدد حل

π`ªëdGπjôHG 19- ¢SQÉe 21

ولن قــريــب عما بجانبك سيكون الــحــظ  ]
معاكسة. ظروف تصادفك

Qƒ``````ãdGƒjÉe 20- πjôHG20

من بــــدًال ــة ــي ــاس األس بــالــمــشــكــالت ــم  ــت اه  ]
الثانوية. باألمور االهتمام

AGRƒédGƒ«fƒj 21- ƒjÉe 21

ذلك رغم على  ولكنك بطيئاً، تسير األمور  ]
مهمة. مكاسب ستحقق

¿ÉWô°ùdGƒ«dƒj 22- ƒ«fƒj 22

المهني الصعيد على وناجح محظوظ أنت ]
الفشل. تخشى داعي ألن فال

ó`````°S’G¢ù£°ùZCG 22-ƒ«dƒj23

تحاول أن وعليك خاصة عالقة ستكون ]
التعاطي. على أسلوبك في المحافظة

AGQò©dGôÑªàÑ°S 22-¢ù£°ùZCG 23

ما لكل جيدة مرحلة ــرات، ــس وم لــقــاءات  ]
العاطفية. باألمور يتعلق

¿Gõ«ªdGôHƒàcG22- ôÑªàÑ°S23

اذا تتكبر ال لكن مميزًا سيكون حضورك ]
المجامالت. تلقيت

Üô≤©dGôÑªaƒf21-ôHƒàcG 23

المصيرية للقرارات مالئمًا تجد الوقت قد ]
تتردد. فال

¢Sƒ≤dGôÑª°ùjO21-ôÑªaƒf22

رغبة تحقيق أجل مهمة من عملية خطوات ]
عزيز. انسان أو لصديق

…óédGôjÉæj19- ôÑª°ùjO22

ستحلها ــوم ــي ال بــهــا تــمــر ــي ــت ال المشكلة   ]
تصرفك. وحسن حكمتك بفضل

ƒ````dódGôjGôÑa18- ôjÉæj20

بعض تفعل ــم ل انـــك  عــلــى ــًا ــم دائ تــتــأســف   ]
بها. تقوم أن تحب كنت التي األمور

äƒëdG¢SQÉe 20- ôjGôÑa19

وتجنب بــمــصــالــحــك  ــرة ــاط ــخ ــم ال ــــذر  اح  ]
أي مشروع جديد. الخوض في

ـــرارة ـــح ال ــــة درج
ـــــــــــرى: ـــــــــــب ـــــــــــك ال
ـــــــــرى: ـــــــــغ ـــــــــص ال

32 oC
24 oC

النسبية الرطوبة 
ـــــــــــرى: ـــــــــــب ـــــــــــك ال
ـــــــــرى: ـــــــــغ ـــــــــص ال

85 %
50 %

ـــــــس ـــــــق ـــــــط ال

ـــاح ـــري ـــة ال ـــرع س

معتدل

عقدة   12 ــى  إل  7 مــن شرقية جنوبية
احيانًا. عقدة 12 إلى 17 من وتصل

الــمــوج ــاع ــف إلى ارت  2 من ولكن اقدام ثالثة إلى قدم من 
عرض البحر. أقدام في 4

ــان ــم ــل مـــيـــنـــاء س
ـــــــــد: ـــــــــــى م ـــــــــــل أع
ــــــــــزر: ــــــــــــــــى ج ادن

10:40 am
05:36 pm

الــــــــقــــــــمــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوغ: ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول: اف

11:15 pm
12:41 pm

ـــــــس ـــــــم ـــــــش ال
شـــــــــــــــــــــــــــــــــروق:
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــروب:

05:54 am
04:49 pm

áYÉ°ùdG »a πé°ùªdG ¢ù≤£dG

:á«JB’G ≥WÉæªdG »a ô¡¶dG ó©H áãdÉãdG

ـــــــرق ـــــــح ـــــــم ال
الحرارة:

الرياح:
28 oC

عقد 7 شرقية

ـــــــوار ـــــــــزر ح ج
الحرارة:

الرياح:
29 oC

عقدة 13 شرقية

ـــت الــــجــــارم ـــش ف
الحرارة:

الرياح:
26 oC

عقدة 13 شرقية

ـــــرادة قـــطـــعـــة ج
الحرارة:

الرياح:
26 oC

12عقدة شرقية

التعاون: دول مجلس في الحرارة المسجلة درجات

ــة ــام ــن ــم يتoC 28ال لكو oC 28ا

ـــة ـــدوح oC 30ابوظبيoC 30ال

oC 29مسقطoC 30الـــريـــاض

٥٣
٢٥

٣٢
٧١

ية:
جو

دال
صا

ألر
ا

روحانا شربل


