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مركز  يستضيف نوفمبر:  27 @
خليفة آل محمد بــن إبــراهــيــم الشيخ 
في الحكيم سعاد والبحوث  للثقافة
عربي»، ابن عند  «المرأة بعنوان  ندوة
مساء مــن الثامنة الساعة فــي  وذلـــك 

(اإلثنين). اليوم
األوزون  وحدة تنظم نوفمبر: 27 @

الفطرية والحياة البيئة لحماية العامة اإلدارة الوطنية في
األمم ومنظمة للبيئة المتحدة األمم برنامج  مع  بالتعاون
الساعة فــي  عمل ــة ورش االقتصادية للتنمية المتحدة
بفندق أوال قاعة في اليوم صباح من والنصف الثامنة

الخليج.
لبنان  لشهيد اآلثم االغتيال بسبب نوفمبر: 27 - 26 @
عيدها حفل  اللبنانية السفارة ألغت الجميل بيار النائب 
الكورال منتجع في اقامته المقرر من كان الذي الوطني
مكاتبها فــي للتعازي سجًال السفارة وستفتح بيتش
الساعة من  واالثنين  األحــد يومي البرهامة  في  الواقعة 

الظهر. بعد حتى الواحدة صباحًا التاسعة
وصناعة  ــارة ــج ت غــرفــة تنظم نوفمبر:   29  -  27 @

التشغيلية الثاني. األنظمة معرض البحرين
تخريج  حفل الخليجية الجامعة تنظم نوفمبر:  28 @
الــــوزراء رئــيــس ــة  ــاي رع تــحــت  طــالبــهــا ــن  م األول  ــوج  ــف ال
آل خليفة سلمان بن خليفة الشيخ السمو الموقر صاحب
الغزال قاعة في الثلثاء يوم مساء من السادسة الساعة في

كارلتون. الريتز بفندق
الــفــرنــســيــة  الــســفــارة تــنــظــم  ــر:  ــب ــم ــوف ن  29  -  28 @
المهرجان وبمشاركة  البحرين فرانسيز وااللــيــانــس 
مهرجان بفرنسا  كريتاي بمدينة المرأة لفيلم العالمي 
تتناول قصيرة وثائقية أفالم وسيتضمن  امرأة»  «رؤية
على وحصلت فرنسا في عرضها تم أن وسبق الــمــرأة

في ــك وذل الــمــرأة، لفيلم العالمي المهرجان مــن جــوائــز 
البحرين متحف في الثلثاء مساء من السادسة الساعة
مجمع سينما في التالي اليوم  في  عرضها ويعاد الوطني

الدانة.
للدراسات  البحرين مركز ينظم نوفمبر:  30  -  28 @
للتغذية الــعــربــي الــمــركــز ـــع م بــالــتــعــاون والـــبـــحـــوث 
لألطفال الصحية  التغذية عن األول الخليجي المؤتمر
المدرسي السن قبل ما وأطفال «الرضع والمراهقين:
البحرين مركز في وذلك والمراهقون»، المدارس وأطفال

بالزا. كراون بفندق للمؤتمرات
اإلعدادية  زياد بن طارق مدرسة تقيم نوفمبر: 30 @
الثامنة الساعة في األمــور أولياء مع تربويًا  لقاء للبنين
الثانية الساعة حتى الخميس يوم صباح من والنصف

نفسه. ظهر اليوم والنصف من عشرة
االبــتــدائــيــة  سماهيج ــة ــدرس م تقيم نــوفــمــبــر:   30 @
تمام في الخميس يوم المفتوح» «اليوم للبنين اإلعدادية

ظهرًا. حتى 12 8 صباحًا الساعة
الوطنية  ــدون  ــل خ ابـــن ــة ــدرس م تنظم ديــســمــبــر:   1 @
كرنفالهاالسنوييومالجمعةمنالساعةالتاسعةصباحا
وسيعود االبتدائية المدرسة حرم في عصرا الرابعة حتى

المدرسة. ومنشآت برامج لتطوير الكرنفال ريع
ــة  ــري وح ــة ــاي ــم ح مـــركـــز ــم  ــظ ــن ي ــر:  ــب ــم ــس دي  6  -  3 @
الدولي بالتعاون والتبادل ومجلس األبحاث الصحافيين
عمل ورشـــة ــان ــس االن لحقوق البحرينية الجمعية  مــع 
«الحماية بعنوان: والمحاميين  للصحافيين  تدريبية

بالزا. كراون فندق في وذلك القانونية لالعالميين»،
المتحدة  العربية  اإلمارات سفارة تنظم ديسمبر: 4 @
وذلك الوطني، باليوم احتفالها بمناسبة استقبال حفل

االثنين. يوم مساء من والنصف السابعة الساعة في
البحرين المؤتمر  مملكة 4 - 6 ديسمبر: تستضيف @

الصناعي لألمن الدولية للجمعية الــدولــي والمعرض
القتصاد األمنية «الحلول عنوان تحت األوسط بالشرق

مزدهر».
للمؤتمرات  البحرين بمركز يعقد ديسمبر:  6  -  4 @
وذلك البشرية، الموارد  وتنمية  لــإلدارة  الرابع المؤتمر
أعلى ــى إل البشرية والفعالية األداء «رفــع شعار  تحت 
مــوضــوعــات ــز ــرك ــت وت ـــالل الــتــمــكــيــن». مــســتــوى مــن خ
الــقــيــادة ـــي: ه ـــدة مــجــاالت ع الــمــؤتــمــر الــرئــيــســيــة عــلــى
منظور من البشري  المال رأس كفاءة وقياس واإلدارة، 
المال رأس  خالل من التنظيمي النجاح وقياس إداري،
على وتأثيرها المنافسة أو العالمية والتحديات البشري،
األداء، البشرية، وقياس الموارد المؤسسات ونمو نجاح
والتجارب والخطط المهنة، وتنمية وتقييم والتدريب

الناجحة.
ــم  ــي ــراه (إب ــر  ــع ــش ال ــت ــي ب يــســتــضــيــف  ــر:  ــب ــم ــس دي  4 @
تبدأ شعرية أمسية في بنيس محمد المنامة في العريض)

اإلثنين. يوم مساء من الثامنة الساعة في
الدولي  الخليج مركز يستضيف ديسمبر:  11  -  9 @
للمصارف العالمي الخليج المؤتمر فندق في للمؤتمرات
وتحقيق النمو «دفع عنوان تحت  عشر الثالث اإلسالمية
والجودة المنتجات االبتكار في من خالل توقعات السوق

الخدمات». في
والمركز  الفرنسية  الــســفــارة تنظم ديسمبر:  10 @
آل محمد بن إبراهيم الشيخ ومركز الفرنسي الثقافي
«فرنسا بــعــنــوان مــحــاضــرة والــبــحــوث للثقافة  خليفة 
 Les» ــــة دوري تــحــريــر ــر ــدي م يلقيها ــي»  ــرب ــع ال ــم  ــال ــع وال
الشرق دراسات مركز ورئيس «cahiersde l,orient
الفرنسية باللغة الندوة هذه تقدم سفير, أنتوني األدنى
في مساء والنصف السادسة  الساعة في  االحد يوم في 

الفرنسي. الثقافي المركز

الثاني تشرين نوفمبر/ 27
في  األول الفلسطيني المؤتمر انــعــقــاد  -  1919 @

فلسطين). باستقالل (طالب القدس
ميناء  ــن م يــتــوجــه الــفــرنــســي األســطــول   -  1942 @

من ألمانيا النازية. سفنه إلى الجزائر لحماية طولون
البونيشات  قرية يدمر اإلسرائيلي الجيش - 1951 @

فلسطين. خارج الجئين إلى أهلها العربية ويحّول
ركاب  طائرة سقوط إثر مقتل 183 شخصًا - 1983 @

مدريد. من بالقرب كولومبية
بيرسي  البريطاني المفوض نائب اغتيال -  1984 @

مجهول. مسلح يد على نوريس في الهند,
ركاب  طائرة تحطم لدى مقتل 159 شخصًا - 1987 @

إفريقيا. لجنوب تابعة
الدين  تقي السابق لبنان وزراء رئيس وفاة - 1988 @

.(1909 العام (ولد باريس في الصلح
طائرة  تحطم  ــدى ل أشــخــاص  107 مقتل  -  1989 @

كولومبية. ركاب

إعطاء في المتواصلة  الثابتة  الرغبة  هي العدالة  @
حقه. حق ذي كل

يوستنيان
سوى الناس غالبية إلى بالنسبة العدالة حب ليس @

الظلم. معاناة من الخوف
الروشفوكو
تعرف ال ــي ــت ال ــة ــدال ــع ال الــوجــود ــي  ف ــا  م ــر  ــط أخ  @

الرحمة.
فرنسوا مورياك

المستضعف. حق العدالة، @
جوبير جوزف
مصيبتان عــدالــة:  بــال والــقــوة  ــوة،  ق بــال @الــعــادلــة 

رهيبتان.
جوبير جوزف

تجلب الدمار. السالح عدالة @
كرونين ارشيبال

شراءه يسعنا شيء جميل جدًا، بحيث ال العدالة @
لوساج

نالت التي ــارس  ف ملك احــشــورش ــة زوج هــي  استير  أن   @
الملك. بهذا شعبها من زواجها العفو البناء

وهو  بيشر يوهان  هو  1669 العام االتيلين مكتشف أن @
الجنسية. ألماني

النحت فــن رواد ــد اح هــو كــالــدر  الكسندر األمــيــركــي أن   @
أبــعــادًا  أضــفــى نــيــويــورك فــي   1976 الــعــام تــوفــي األمــيــركــي 
من الفن هذا حرر حين العشرينات نهاية منذ النحت على ثورية
والكواكب النجوم حركة مستلهمًا الفضاء مع الثابتة عالقاته

الفضاء. في الغرافيكية التصحيحات اختيار ومفضال
للمرة  األميركي برلين الطيران قصف 1944 العام في أنه @

األولى.
يحتاجها الــتــي الــضــروريــة ــادة ــم ال هــي السيلينيوم  أن   @
يسببه الذي الخاليا نمو في الخلل حدوث من للوقاية الجسم 

السرطان.
مـــارس/آذار1992  في جديدة  سيجارة اختراع  تم انه  @
االصابة وتجنب الحنجرة آالم  تعالج العالم في صحيًا مفيدة
سميت الصين! في مخترعيها بحسب الصدرية باألمراض

.(7805) هي السيجارة ارقامًا هذه

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
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السابق العدد حل

π`ªëdG١٩ ابريل- ٢١ مارس

عالقاتك عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى  احـــرص   ]
اآلخرين. مع الطيبة

Qƒ``````ãdG٢٠ مايو- ٢٠ابريل

أن يمكن بــانــتــظــارهــا أنـــت  الــتــي ــار  ــب األخ  ]
الوقت. لبعض تتأخر

AGRƒédG٢١ يونيو- ٢١ مايو

الطموحات في  لالنطالق لديك مجال ال ]
البعيدة المدى.

¿ÉWô°ùdG٢٢ يوليو- ٢٢ يونيو

كيفية اعرف بقربك ستمر المالية الفرص ]
منها. االستفادة

ó`````°S’G٢٢ أغسطس- ٢٣يوليو

ال فيه دخــل  أي لك ليس  شــيء على  عتاب   ]
أعصابك. على يؤثر شيء أي تدع

AGQò©dG٢٣ أغسطس-٢٢ سبتمبر

وعقالنية بهدوء المستجدات مع تعامل ]
تسمح لنفسك بالتسرع. وال

¿Gõ«ªdG٢٢اكتوبر- ٢٣سبتمبر

متوقع غير تطورًا تشهد العاطفية حياتك ]
اليوم.

Üô≤©dG٢٣ اكتوبر-٢١نوفمبر

تولي ــك  ــول ــب وق ــك ــدام ــإق ب مــعــروف  ـــت  أن  ]
وصعبة. معقدة مهمات

¢Sƒ≤dG٢٢نوفمبر-٢١ديسمبر

الضائقة بسبب  مهنية صعوبات تواجهك  ]
بك. ألمت التي المالية

…óédG١٩يناير- ٢٢ديسمبر

يسر ــا م ـــذا وه ــم ــدائ ــارك ال ــع ــو ش ـــل ه [ األم
فيك. ويعجبه الشريك

ƒ````dódG١٨فبراير- ٢٠يناير

اليوم هــذا ــدود ــح ال أقــصــى إلــى انفعالي   ]
السوداوية. األفكار بعض عليك وتسيطر

äƒëdG٢٠ مارس- ١٩فبراير

وتظهر ومثاليتك رصانتك على تحافظ ]
الكبرياء. بعض

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

23 oC
16 oC

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

90 %
60 %

ـــــــس ـــــــق ـــــــط ال

ـــاح ـــري ـــة ال ـــرع س

جزئيًا. غائم

 15 ـــــى  إل  10 مــــن غـــربـــيـــة شــمــالــيــة 
عقدة   20 ـــى  إل  15 ــن م ــل ــص وت ــدة  ــق ع

أحيانًا.

الــمــوج ــاع ــف 3 ارت ــن م ولــكــن ـــدام أق ــى ثــالثــة ــدم إل ــن ق م
عرض البحر. أقدام في 5 إلى

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

09:09 am
03:53 pm

الــــــــقــــــــمــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوغ: ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول: اف

11:32 am
09:50 pm

ـــــــس ـــــــم ـــــــش ال
شـــــــــــــــــــــــــــــــــروق:
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــروب:

06:05 am
04:45 pm

الساعة في المسجل الطقس
اآلتية: المناطق في الظهر بعد الثالثة

ـــــــرق ـــــــح ـــــــم ال
الحرارة:

الرياح:
20 oC

عقدة ١١ غربية شمالية

ـــــــوار ـــــــــزر ح ج
الحرارة:

الرياح:
21 oC

عقدة ١٦ غربية شمالية

ـــت الــــجــــارم ـــش ف
الحرارة:

الرياح:
22 oC

عقدة ١٧ غربية شمالية

ـــــرادة قـــطـــعـــة ج
الحرارة:

الرياح:
22 oC

عقدة ١٦ غربية شمالية

التعاون: دول مجلس في الحرارة المسجلة درجات

ــة ــام ــن ــم يتoC 20ال لكو oC 22ا

ـــة ـــدوح oC 21ابوظبيoC 21ال

oC 26مسقطoC 15الـــريـــاض

١٧
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٥٢
٣٥
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جو

دال
صا

ألر
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الحكيم سعاد


