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كلمتي

حصـة النشـاط

الإ�شراف العام
د. اأحمد ملحم        اأ . اإبراهيم �شاهني

اأ�شرة التحرير 
اأ . علي النجيدي    اأ . م�شاعد الدخيل

اأ.هيثم ح�شني       اأ.نايف الثبيتي 
الت�شميم والإخراج الفني

اأ. اأ�شامة اخلطيب

املراجعة اللغوية
اأ . حممود اآدم
ت�شوير الطالب

 اإبراهيم عبد العزيز
   في�شل الذياب

اإليمان  مـــدارس 
تعليمـــي  صـــرح 
يُعنـــى  وقفـــي 
جيـــل  بتنشـــئة 
على  قادر  مســـلم 
وأمته دينـــه  خدمة 

ALIMAN VOICE

الإمي���ان  م��دار���س  نظمت 
تكرمييًا  البنني حفاًل  ق�شم 
ل���ل���ط���الب امل���ت���ف���وق���ني جل��م��ي��ع 
الإداري  املدير  بح�شور  املراحل 
املوارد  ومدير  الرحمن  عبد  را�شد  اأ. 
الب�شرية اأ.حممد الطريفي ومدير التعليم 
���ش��اه��ني خلفان  اأ.اإب���راه���ي���م  الب���ت���دائ���ي 
وم���دي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م الإع�������دادي وال��ث��ان��وي 
اأول��ي��اء  ملحم وح�شور  ع��ارف  د.اأح��م��د 
وقد  وال�شيوف  الطلبة  واأمهات  الأم��ور 
رح���ب اأ.ب�����ش��ر ج��وي��زي ب��راع��ي احلفل 
وال�شيوف الكرام ثم تال الطالب جا�شم 
اخلدري اآيات من الذكر احلكيم  بعدها 
األ��ق��ى ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع���ارف ملحم 

الإع��دادي والثانوي   التعليم  مدير 

ب��راع��ي احل��ف��ل وب��ارك  كلمة رح��ب فيها 
فيها للطالب املتفوقني وذكر اأن قدرنا اأن 
�شرفنا  عظيمة  ومهمة  ثقيلة  اأمانة  نحمل 
ال��ل��ه ب��ح��م��ل��ه��ا، األ وه���ي م��ه��م��ة ال��رب��ي��ة 
هنا  نحن  اأن��ن��ا  اإل��ى  تطرق  كما  والتعليم 
يف م��دار���س الإمي����ان ن��ويل اأب��ن��اءن��ا جل 
اهتمامنا ورعايتنا يف �شبيل متيز اأبنائنا 
حتفيز   ديدنها  الإمي��ان  مدار�س  الطلبة. 
بذلوا جهدًا وتفوقوا كما  الذين  الطالب 
نوه باأن مدار�س الإميان تتقدم يف تطوير 
 ، امل��ج��الت  كافة  يف  من�شاآتها 

كلمته  خ��ت��م  واأخ�������رًا 

ب�����ش��وؤال  ال��ل��ه ت��ع��ال��ى اأن 
اأكبادنا  اأعيننا بفلذات  يقر 

العلم  م�شاعل  يحملون  وه��م 
ويكملون م�شرة التعليم .

ثم األقى الطالب عبد الله عادل حجي 
كلمة الطالب املتفوقني بعدها تقدم ال�شيخ 
امل��ع��اودة بتكرمي  ب��ن عبد احل��م��ن  ع���ادل 
عارف  اأحمد  د.  بح�شور  الطالب  اأبنائه 
واأخ��ذ  خلفان  �شاهني  اإب��راه��ي��م  اأ.  ملحم 

ال�شور التذكارية .  

حتت رعاية الشيخ عادل بن عبد الرحمن املعاودة

الوئـام رمــز   ... مـلـيكـنـا   ... بـحـريـنـنـا 
ــانـــة و املـــقـــام ــكـ ــايل املـ ــ د�ـــشـــتـــورهـــا عـ
ميثاقها نهج ال�شريعة والعروبة والقيم
الـبـحــريــــن مـمـلـكـــة  عــــــــا�ــشـــــــــــت 
الــ�شـــــالم مــهـــــد   ... الـكــرام  بــلـــــد 
ــانـــة و املـــقـــام ــكـ ــايل املـ ــ د�ـــشـــتـــورهـــا عـ
ميثاقها نهج ال�شريعة والعروبة والقيم
الـبـحــريــــن مـمـلـكـــة  عــــــــا�ــشـــــــــــت 

الن�شاط  ح�شة  ب��اإق��راره��ا  املدر�شة  اأح�شنت 
جلميع املراحل كل يوم خمي�س مرة لالبتدائي 

ومرة لالإعدادي والثانوي 
وت��ع��ت��ر ح�����ش��ة ال��ن�����ش��اط رك��ي��زة اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الطالب  مهارات  على  للوقوف  عليها  ي�شتند 
لأن��ه  ال��ط��الب  جلميع  الأداء  م�شتوى  ورف���ع 
جمرد  على  قا�شرة  املدر�شة  اأه���داف  تعد  مل 
من  األ���وان���ًا  تت�شمن  ب��ل  ؛  امل��ع��ل��وم��ات  تلقني 
الأن�شطة ، بحيث تهيئ هذه الرامج الفر�س 
للتالميذ كي ميار�شوها ممار�شة فعالة للحياة 
الجتماعية ب�شكلها الأو�شع ، كما تعمل هذه 
الأن��واع من الأن�شطة على ك�شف امليول لدى 
العمل  ثم   ، وا�شتعدادهم وقدراتهم  التالميذ 
الإفادة  وبذلك ميكن   ، تنميتها و�شقلها  على 
وال�شتفادة  الطالب  طاقات  من  كاملة  اإف��ادة 

من مهاراتهم وميولهم .



األخبار 2

نظم ق�شم الأن�شطة الطالبية بالتعاون مع امل�شرف 
الإع���دادي���ة  للمرحلة  امل�����ش��ه��داين  خ��ال��د  ال�شحي 
الزعبي  ال��ل��ه  عبد  ال�شحي  وامل�����ش��رف  وال��ث��ان��وي��ة 
للطالب  الدهون  م�شابقة حرق  البتدائية  للمرحلة 
وامل��ع��ل��م��ني والإداري�������ني وال��ت��ي ل��ق��ي��ت اإق���ب���اًل من 
ذلك  �شوء  ويف   . التعليمية  للموؤ�ش�شة  املنت�شبني 
اأخذ  على  تعتمد  والتي  امل�شابقة  �شروط  و�شعت 
القيا�شات للوزن والطول مرتبطا بالعمر ، وكذلك 
مت ت�شميم برنامج غذائي وريا�شي لهذه الفعالية 
من  طالبًا   28 بالرنامج  امللتحقني  عدد  كان  وقد 
املراحل التعليمية الثالث بالإ�شافة اإلى 22 معلمًا، 
الأح��د 22  جمادى الأولى  امل�شابقة يوم  ود�شنت 
1438ه���  املوافق 19  فراير 2017 وتنتهي يف 
5 رج��ب 1438ه����� امل��واف��ق 2 اب��ري��ل 2017 وقد 
ر�شدت جوائز قيمة من قبل ق�شم الن�شاط كما اأنه 

بالفعل فقد �شد امل�شاركون اأحزمتهم .

تـتـقــدم اإدارة مـــدار�س الإيـمـــان لـلأ�سـتـــاذ

مـــحـــمـــد فـــقـــيـــهــــي
مــديـــر الـ�ســئـــون الـتــجــاريــــة

بـحـلـبــة الـبـحـريــن الـدولـيــة لـلـكـارتـنـــج

عـلــى مـ�سـاركـتـــه الـفـاعـلـــة فــي

أولمبياد اإليمان 2016

 اأيـــات يـفـهـمـهــا 
الـبـعــ�س خــطـــاأً 
-  »ي�شاألونك ماذا ينفقون قل العفو« 

البقرة: 219

اأي   ، وال��زي��ادة  الف�شل  هو  هنا     العفو 
اأنفقوا مما ف�شل وزاد عن قدر احلاجة 
من اأموالكم ، ولي�س العفو اأي التجاوز 

واملغفرة.  
-  »على فرتة من الر�شل« املائدة:  19

    الفرة هنا مبعنى الفتور ولي�س املدة، 
عليهما  وعي�شى  حممد  بني  اأن  وذل��ك 
ال�شالة وال�شالم قرابة ال�شتمائة �شنة 
وهي مدة فتور وانقطاع من الوحي، 

فالفرة تعني �شكون بعد حركة . 
-  »والفتنة اأ�شد من القتل« »والفتنة 

اأكربمن القتل« البقرة: 217/191
وال�����ش��رك  ال��ك��ف��ر  ه��ن��ا  معناها       الفتنة 
قتلكم  من  اأ�شد  الإ���ش��الم  عن  وال�شد 
اإياهم ولي�س املق�شود بالفتنة الإف�شاد 

بني النا�س والتحري�س بينهم .
بال�شنني  فرعون  اآل  اأخذنا  -  »ولقد 

ونق�ص من الثمرات« الأعراف: 130
واجل������دب  ب���ال���ق���ح���ط  اأي      ب���ال�������ش���ن���ني 
اأي  الأع�����وام  بال�شنني  امل����راد  ول��ي�����س 
بها  الله  ابتالهم  وق��د  املعروفة،  امل��دة 
لأن ال�����ش��دائ��د ت��رق��ق ال��ق��ل��وب وت��دف��ع 

بالرجوع اإلى الله والإنابة اإليه .  
اأعمالهم  ال�شيطان  لهم  زين  -  »واإذ 
وقــــال ال غــالــب لــكــم الـــيـــوم من 

النا�ص واإين جاٌر لكم« الأنفال : 48
    ج���اٌر لكم اأي اأن���ا جم��رك��م واأن��ت��م يف 
ذمتي وحمايتي ولي�س املراد اأنه جار 

لهم اأي مقيم بجوارهم .  
اإما  الله  الأمر  مرجون  -  »واآخــرون 
اأن يعذبهم واإما اأن يتوب عليهم«    

التوبة : 106 

     ُمرَجون اأي موؤخرون لأمر الله يحكم 
من  ُمرجون  ولي�س   ، يريد  مبا  فيهم 

الرجاء .  
باإ�شحاق«  فب�شرناها  -  »ف�شحكت 

هود : 71

اأن �شحكت هنا  املف�شرين      قال بع�س 
على  �شاهدًا  وذك��روا  حا�شت  مبعنى 
ذل��ك من لغة العرب، وق��ال الأك��رون  

هو ال�شحك املعروف .

موظفـــو الأمـــن حتيـــة اإعـــزاز واحرتام
ب��الإدارة العامة  كرمت مدار�س الإمي��ان ممثلة 
بح�شور اأ. را�شد عبد الرحمن املدير الإداري 
املرحلة  مدير  وح�شور  الطريفي،  حممد  واأ. 
الإع���دادي���ة وال��ث��ان��وي��ة د. اأح��م��د ع���ارف ملحم 
التعليم  م��دي��ر  خ��ل��ف��ان  ���ش��اه��ني  واأ.اإب���راه���ي���م 
البتدائي موظفي الأمن الذين لهم دور حيوي 
باملدار�س  اخلا�شة  املن�شاآت  حماية  يف  ومهم 
 24 م��دى  على  وال��ن��ه��اري��ة  الليلية  واحل��را���ش��ة 
�شاعة ويتحدث عادل علي حممد م�شئول الأمن 
اأن دور موظفي الأمن مهم يف كل من�شاأُة واأنهم 
الحتياطيات  لأخذ  الالزمة  التدابر  يتخذون 
ال��وق��ائ��ي��ة مل��ن��ع احل������وادث، واإزال������ة الأ���ش��ب��اب 

للمتواجدين  اأم��ن��ة  بيئة  وت��وف��ر  لها  املبا�شرة 
التي  النجاح  متطلبات  اأح��د  تعتر  وه��ي  فيها 
ت�شعى اإدارة املدار�س اإلى تطويرها وتنميتها. 
الع�شيبة  الأوق�������ات  الأم�����ن  رج����ال  وي��ت��ح��م��ل 
ال��ت��ي مت��ر ب��ه��م خ��ا���ش��ة اأوق����ات احل���ر ال�شديد 
والرطوبة، وكذلك اأوقات الأمطار  وما يعانونه 
من عدم تقيد اأولياء الأمور والزوار  بالأنظمة 
تتقدم  التحرير  واأ���ش��رة   . ال�شالمة  وق��وان��ني 
الذين حتملوا  الرجال  لهوؤلء  بال�شكر اجلزيل 
امل�شقة والتعب يف �شبيل �شالمة اأبنائنا وبناتنا 
اإع��زاز واإكبار على ما  وممتلكاتنا. فلكم حتية 

تبذلونه حلمايتنا وحماية اأبنائنا وبناتنا. 
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3األخبار

ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل 
ن��ظ��م ق�����ش��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة ب��رن��اجم��ه 
ال�����ش��ن��وي )ن����ادي ال��ق�����ش��ة( يف 
 2016/2/25 اإلى   18 الفرة 
على  ال��ط��الب  وت�شجيع  حل��ث 
اأظ��ه��رت  وال��ت��ي  الق�شة  ك��ت��اب��ة 
ال�شفوف  من  ع��دة  م�شاركات 
وال�شاد�س  واخلام�س  ال��راب��ع 
عليها  واأ���ش��رف  املرحلة  لنف�س 
العربية  اللغة  معلمي  من  نخبة 
الق�ش�شية  الأع��م��ال  وحتكيم 
عليها  تقوم  فنية  معاير  وف��ق 
مبا  الق�شرة  الق�شة  عنا�شر 
ج��ي��ٍل  بتهيئة  م�����ش��ت��ق��ب��اًل  ي��ت��ي��ح 

اإنتاج  م��ن  متمكن  مثقف  واٍع 
اأع��م��ال اأدب��ي��ة وروائ��ي��ة. �شارك 
م��ن ال��ط��الب 32 ط��ال��ب��ًا ت��اأه��ل 
وق����د حقق  ط���ال���ب���ًا،  م��ن��ه��ا 11 
ال�����ش��ف  يف  الأول  امل����رك����ز 
ح�شن  يو�شف  الطالب  ال��راب��ع 
وك��ان��ت  4/ب  ال�����ش��ف  مت����ام 
ب��ع��ن��وان ال���ول���د امل��ه��م��ل  ويف 
ال�شف اخلام�س الأول �شلمان 
ب��ع��ن��وان  ح��م��د اجل���م���ري 5ج 
ال�شف  . ويف  ال�شجاع  الديك 
ال�شاد�س الأول  عبد الله اأحمد 
و  الغ�شب  بعنوان  6/د   األبي 
عبد  الرحمن  عبد  الأول مكرر 
بعنوان  6/ج  يو�شف  ال���رزاق 

ال��ف��ري��ق امل��ن�����ش��ور. وق����د ق��ام 
ب��ت��ك��رمي ال���ط���الب امل�����ش��ارك��ني 
الطريفي  حممد  اأ.  والفائزين 
مدير املوارد الب�شرية نيابة عن 
الطابور  يف  �شاهني  اإ.اإبراهيم 
اأب��و  منر  ق��ام  كما  ال�شباحي 
بتوزيع  امل�شاعد  املدير  �شفيه 
اجلوائز وال�شهادات للم�شرفني 
ال��ت��ك��رمي  امل�����ش��اب��ق��ة . مت  ع��ل��ى 
 2016/12/28 الأرب��ع��اء  يوم 
ح�شن  اأ�شرف  اأ.  امل�شابقة  نظم 
مبتابعة من من�شق املادة اأ.خالد 
امل�����ش��ي��ع��ي��دي��ن ، ك���م���ا ����ش���ارك 
باللجان  العربية  اللغة  معلمو 

والتحكيم . 

ق�شة الطالب �شلمان اجلمريي

غار  ال�شّ الكتاكيت  اأولده  الّديك مع  خرج 
بالّنزهة  غار  ال�شّ ف��رح  طعام،  عن  للبحث 
�شكله  ف��ال��ّدي��ك  ال���ّدي���ك،  ب�شحبة  اجلميلة 
حتّبه  واحل��ي��وان��ات  ال��ّن��ظ��ر،  ويلفت  جميل 
لأّن����ه م�����ش��امل. ق���ام ال���ّذئ���ب ���ش��ر���ش��ر بتتبع 
ال��ّدي��ك وال��ك��ت��اك��ي��ت، وه��و ي��رّق��ب فر�شًة 
خلطف كتكوت �شغر، كان الّذئب �شر�شر 
اأولدي،  يا  الديك:  قال  الّديك.  من  يخاف 
تتعر�شوا  ل  حتى  ع��ّن��ي  بعيدًا  تذهبوا  ل 
ل��ك��ّن ال��ك��ت��ك��وت ف��وف��و مل ي�شمع  ل��ل��خ��ط��ر، 
كالم اأبيه، ذهب بعيدًا ومل ينتبه له الّديك، 
ف��ان��ت��ه��ز ال���ّذئ���ب ���ش��ر���ش��ر ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة، 
الّديك  لكّن  لياأكله،  الكتكوت  على  وانق�ّس 
�شعر باأّن خطرًا ما يداهم ابنه، فبحث عنه، 

وج��ده ب��ني ي��دي ال��ّذئ��ب، ال��ّدي��ك مل يتكلم، 
منقاره  وا�شتخدم  الّذئب،  على  هجم  لكّنه 
وخمالبه، الّذئب �شر�شر خاف وهرب، ثّم 
عاد الكتكوت فوفو اإلى اإخوته فخورًا باأبيه 
الّديك. قام الّديك بتحذير ابنه من البتعاد 
عنه مّرًة ثانيًة، فخجل الكتكوت من نف�شه، 
علم  والّذئب  اأبيه،  ي�شمع كالم  ب��اأن  ووع��د 
بوعد الكتكوت لأبيه، فقّرر األ يهاجمه مرًة 
اأ�شبحت  ��غ��رة  ال�����شّ والكتاكيت  اأخ����رى، 
عندما تخرج ل تبتعد عن بع�شها، والّذئب 
�شر�شر كان حزينًا جّدًا، فقد علم اأّن وحدة 
م��غ��ادرة  ف��ق��ّرر  م��ن��ه،  �شتمنعها  الكتاكيت 
الغابة للبحث عن كتاكيت جديدة ل ت�شمع 

كلمة اأبيها.

يو�شف ح�شن متام

�شلمان حمد اجلمريي

عبد الرحمن عبد الرزاق 
ح�شن

احتفلت مدار�س الإميان يف اليوم ال�شاد�س 
لذكرى  الوطني  باليوم  دي�شمر  من  ع�شر 
�����ش��د  ت���ويل ج��الل��ة امل��ل��ك م��ق��ال��ي��د احل��ك��م، َتَ
ف��ي��ه الن���ت���م���اء وال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ظل 
اإجنازات ظاهرة و�شروح �شاخمة يف �شتى 
اأياًما  الإمي��ان  مدار�س  نظمت  فقد  امليادين. 
ق�شم  نظم  فقد  امل��راح��ل  جميع  يف  احتفالية 
تاريخ  اأظهرت  �شباحية  اإذاعة  الجتماعيات 
الق�شم  قام  كما  اإجنازاته  واأب��رزت  البحرين 
برنات  باإعداد  الأن�شطة  ق�شم  مع  بالتن�شيق 
معارك  �شتة  بواقع  البحرين  معارك  اأب��رزت 
ثم قام الطالب باإن�شاد جماعي لليوم الوطني 
كلمات  نظمت  كما  طالبية  جم��م��وع��ات  على 
ق�شيدة  واألقيت   ، املنا�شبة  بهذه  وق�شائد 
عادل  الله  عبد  الطالب  األقاها  املنا�شبة  بهذه 

م�شابقات  �شملت  كما  العا�شر  ال�شف  م��ن 
املرحلة  ق�شم  نظم  وق��د  للم�شاركني  وه��داي��ا 
الحتفال  ب���داأ  فقد  فعاليات  ع��دة  الب��ت��دائ��ي��ة 
الطالب  ق��دم  حيث  املعتاد  الإذاع���ة  برنامج 
قدمها  ال��ي��وم  بهذا  اح��ت��ف��اًل  متعددة  ف��ق��رات 
طالب ال�شفوف ال�شاد�س والرابع البتدائي 
يف  للحفل   الأ�شا�شية  الفقرات  ب���داأت  ث��م   ،
املميز  العر�س  بطابور  الثامنة  ال�شاعة  متام 
حيث توجه الطالب من ال�شفوف الى امللعب 
نظام  يف  وجل�شوا  ا�شطفوا  حيث  الأخ�شر 
باآيات  بداأت  التي  ملتابعة فقرات احلفل  بديع 
بكر حجاج  اأبو  والطالب  احلكيم  الذكر  من 
كلمة  ثم  البحرين  ململكة  الوطني  ال�شالم  ثم 
عبدالرحمن  الطالب  األقاها  الوطن  حب  عن 
ع���ب���دال���رزاق ، وحم��م��د م���وح ال�������ش���ودات ، 

فقرات  وت��وال��ت   ، ال��ق��الف  يو�شف  وحم��م��د 
والريا�شية  الثقافية  بني  ما  املتنوعة  احلفل 
القفز  ال�شباق  وم�شابقة   ، احلبل  �شد  كلعبة 
ث��ق��اف��ي��ة م���ن ق�شم  ب��ال��ك��رات ، وم�����ش��اب��ق��ات 
وفقرة   ، ح�شني  اأ.هيثم  األقاها  الجتماعيات 
خا�شة من ق�شم اللغة العربية نقلها اأ. طارق 
الإجنليزية حتت  اللغة  ق�شم  �شمر وم�شابقة 
اإ����ش���راف اأ.ف��ت��ح��ي حم��م��د وم�����ش��اب��ق��ة ق�شم 
النجا  اأب��و  اأ.حم��م��ود  اإع��داد  الريا�شيات من 
نالت  وقد  خاللها  واملعلمون  الطالب  تفاعل 
ا�شتح�شانهم، ومت توزيع العديد من اجلوائز 
على الطالب الفائزين يف امل�شابقات ، وانتهى 
احلفل باإقامة مباراة ودية بني فريقي املعلمني 

والإداريني.

وبناء  انتمـــاء  للبحريـــن ..  الوطنـــي  اليـــوم 

الـثـالـــــت  لـلـعـــــام   .. الـقـ�ســـــة  نـــــادي 
واإقـبـــــال    تـفـاعـــــل  الـتـوالـــــي  عـلــــى 

قـ�ســــة الـديــــك الـ�سـجــــاع
احلائـــزة علـــى املركـــز الأول يف نـــادي الق�سة
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األخبار 4
البحريـــن( بوابـــة  موقـــع  )مديـــر 
البتدائيـــة املرحلـــة  علـــى  �سيفـــًا 

اأغلـــى ال�ســـباب  برنامـــج 

وطنيـــة �ســـرورة  الرت�ســـيد 

بالتن�شيق  الج��ت��م��اع��ي��ات  ق�شم  ن��ظ��م 
املرحلة  ال��رب��وي��ة  الأن�شطة  ق�شم  م��ع 
الب��ت��دائ��ي��ة ن����دوة ب��ع��ن��وان ) اأدب��ي��ات 
ا�����ش����ت����خ����دام و�����ش����ائ����ل ال���ت���وا����ش���ل 
اأن�������س  اأ.  ق���دم���ه���ا   ) الج����ت����م����اع����ي 
البحرين  ب��واب��ة  م��وق��ع  م��دي��ر  حم��م��د 
اللكرونية وقد لقت الندوة ترحيبًا 
وتفاعاًل كبرين من الطالب واملعلمني 
احل���ا����ش���ري���ن ك���م���ا ق������دم ال���ع���ر����س 
واجل��واب  ال�����ش��وؤال  باأ�شلوب  اأ.اأن�����س 

عر  واإح�شائيات  املعلومات  وعر�س 
امل��رئ��ي تخللها  ال��ع��ر���س  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ب��ع�����س ال���ه���داي���ا واجل����وائ����ز امل��ح��ف��زة 
املحا�شرة  �شملت  وق��د  والت�شجيعية 
ع���ل���ى ت���ع���ري���ف ال�����ط�����الب ب���و����ش���ائ���ل 
التوا�شل الجتماعي احلديثة ويوجد 
م��ن��ه��ا ع�����ش��رات ال���رام���ج وم��ل��ي��ارات 
وذكر  الفئات  جميع  من  امل�شتخدمني 
الطالب  وتوعية   ، وعيوبها  مزاياها 
اأن�س  اأ.  قام  الندوة  واأثناء  ملخاطرها 

الطالب  من  العديد  و�شوؤال  مبحاورة 
بالنف�س  الثقة  الطالب  ل��دى  ع��زز  مما 
ال��ع��دي��د من  ت���وزي���ع  والإق��������دام ومت 

اجلوائز على الطالب امل�شاركني 
واخ��ت��ت��م��ت ال���ن���دوة ب��ال��ت��ق��اط ���ش��ورة 
ن�����ش��ر خر  ت���ذك���اري���ة ج��م��اع��ي��ة ومت 
البحرين  ب��واب��ة  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال���ن���دوة 

الإلكرونية.

تقرير : حممد فوؤاد عبيد 12 اأ 
�شمن الرامج التوعوية والإر�شادية 
ال���دوري���ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا الإر����ش���اد 
للمرحلة  حما�شرة  اأُقيمت  الربوي 
الثالثاء 2016/12/7   الثانوية يوم 
ب��ع��ن��وان )ال�����ش��ب��اب اأغ��ل��ى م��ا عندنا( 
عبد  يحيى  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  قدمها 
بداأ  وق��د  ال�شمري  ع��زوز  اآل  الكرمي 
حما�شرته ب�شوؤالني مهمني طرحهما 
على الطالب ! ملاذا ال�شباب اأغلى ما 
عندنا ؟ وكيف نهتم بهوؤلء ال�شباب؟ 
لأي  ال�����ش��ب��اب  قيمة  بتحديد  ب���داأ  ث��م 
امل�شتقبل،  اأ����ش���ود  واأن���ه���م  جم��ت��م��ع، 
جمتمع  اأي  من  ال�شباب  نزعت  واإذا 
الفور ول ميكن  تنهار على  اأو دول��ة 

الدول  . ثم ذكر ما تبذله  تعوي�شهم 
لهوؤلء ال�شباب من البعثات ، وتطوير 
ذلك  ك��ل  امل��دار���س  واإن�����ش��اء  التعليم 
لأجل ال�شباب وتنمية قدراتهم ، كما 
ذك��ر دور اأول��ي��اء الأم���ور معهم . ثم 
عليه  الله  �شلى  النبي  حلديث  تطرق 
الله  و�شلم يف و�شيته ملعاذ ))احفظ 
اأن  حديثه  يف  خل�س  ث��م  يحفظك(( 
 ، الأم���م  ق��اع��دة  ميثل  دورًا  لل�شباب 
واأن على ال�شباب القيام وبذل اأق�شى 
ما بجهدهم لبناء امل�شتقبل ، واإن مل 
ي��ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى م���ع���دلت ع��ال��ي��ة يف 
بناء   يف  ي�شاهمون  فاإنهم  درا�شتهم 

املجتمع والوطن يف كال احلالتني .

نظم ق�شم الإر�شاد الربوي حما�شرة 
بعنوان  ���ش��ب��اح��ًا  ال��ث��ان��وي��ة  للمرحلة 
بالتعاون  وطنية(  �شرورة  )الر�شيد 
الكهرباء  ب��وزارة  الر�شيد  اإدارة  مع 
البنعلي  اأ. حممد ح�شن  األقاها  وامل��اء 
املحا�شر  الإع��الم. وحتدث  اأخ�شائي 
ع��ن اأه��م��ي��ة امل���اء يف ح��ي��اة الأم����م من 
خالل تقدمي عر�س مرئي وم�شاحب 

بالآيات القراآنية.
ثم اأو�شح اأن ح�شارات الأمم القدمية 
املائية  ال���روة  على  ق��ام��ت  واحل��دي��ث��ة 
ك��احل�����ش��ارة ال��ف��رع��ون��ي��ة ال��ت��ي قامت 
البابلية  واحل�����ش��ارة  النيل  نهر  على 
التي قامت على نهري دجلة والفرات.

امل����اء يف البيئة  اأه��م��ي��ة  ت��ك��ل��م ع��ن  ث��م 
الطبيعية  املياه  بني  والفرق  اخلليجية 
التي تعي�س عليها بع�س الدول كمياه 
الأنهار ، واملياه ال�شناعية التي تعي�س 

يتم  وال���ت���ي  اخل��ل��ي��ج  دول  ع��ل��ي��ه��ا 
حتليتها من مياه اخلليج العربي .

وت���ط���رق ل�����ش��رورة احل���ف���اظ على 
م���واردن���ا امل��ائ��ي��ة م��ن خ���الل ط��رق 
ال����ش���ت���خ���دام���ات ال�����ش��ح��ي��ح��ة يف 
جميع املجالت ال�شناعية واملنزلية 

واخل����دم����ي����ة وال����و�����ش����ائ����ل احل���دي���ث���ة 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف ال��ر���ش��ي��د ب��ع��د ذل��ك 
عر�س بع�س النماذج وال�شور للهدر 

ب�شبب  امل��ائ��ي��ة  ث��روت��ن��ا  ال��ك��ب��ر يف 
الطالب  علق  .وقد  ال�شتخدام  �شوء 
لقد   10 ال�شف  م��ن  يا�شر  عبدالله 
بينت املحا�شرة كثرًا من التق�شر 
ت����اه ك��وك��ب��ن��ا .. وي��ع��ل��ق ي��و���ش��ف 
املحا�شرة  ان  معتقدًا  كنت  املهزع: 
ل����ن ت�����ش��ي��ف ���ش��ي��ئ��ًا ج����دي����دًا اإل����ى 
معلوماتي لكني تفاجاأت باملعلومات 
ولقد  عليها  ح�شلت  التي  اجل��دي��دة 

ب�شبب  ك��ث��رة  اأ����ش���رار  ع��ن  علمتني 
الإ�شراف يف امل��اء   ب�شبب الإ�شراف 
املاء وكانت املحا�شرة قد حفزت  يف 
ال���ط���الب ع��ل��ى ال��ت��وف��ر والق��ت�����ش��اد 

اأ. حممد  الطالب  وق��د �شكر  امل��اء  يف 
البنعلي على ما قدمه من عر�س مفيد 
وباأ�شلوب متجدد. هذا وقد �شلم مدير 
عارف  د.اأح��م��د  والثانوي  الإع���دادي 

ملحم �شهادة �شكر وتقدير للمحا�شر 
واأخذت �شورة تذكارية مع املنظمني . 
ب�����ش��ر ج��وي��زي  اأ.  ن��ظ��م امل��ح��ا���ش��رة 

وح�شرها 60 طالبًا. 
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5األخبار
اأوملبيـــاد الإميـــان 2016 اإثـــارة ومناف�ســـة بـــن الطـــلب )املرحلـــة 
الإعداديـــة والثانوية( وجائـــزة مقدارها 150 دينـــارًا للمركز الأول

نظم ق�شم الأن�شطة الربوية فعالية امتدت 
وال��ث��الث��اء  الث��ن��ني  متتالية  اأي���ام  لثالثة 
والأرب���ع���اء م��ن 12 ح��ت��ى 14م���ن �شهر 
دي�شمر كانت بعنوان )اأوملبياد الإميان 
بالأن�شطة  حافلة  كانت  وال��ت��ي   )2016
وال���رام���ج امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا اأن���ه���ا حققت 
املت�شابقني  الطالب  بني  قوية  مناف�شات 
وقد �شارك فيها جميع ف�شول املرحلتني 
الإعدادية والثانوية وقد �شملت الأوملبياد 
اأومل���ب���ي���اد ) زدين  ال��ت��ال��ي��ة:  الأق�������ش���ام 
�شراج  الأ�شتاذين  عليها  اأ�شرف  علمًا( 
ق�شم  م��ن  ال��ع��ل��ي��وي  وفي�شل  ال��ث��م��ايل، 
اأ�شئلة  على  واحتوت  الإ�شالمية  العلوم 
من الثقافة الإ�شالمية ، واأوملبياد )علوم 
الأ���ش��ت��اذي��ن  عليها  اأ���ش��رف  امل�شتقبل( 
زي���اد ع��ب��د ال��ف��ت��اح و اأمي���ن ع��ب��د الغني 
اأ�شئلة  على  واح��ت��وت  العلوم  ق�شم  م��ن 
للمت�شابقني يف علوم الفيزياء والكيمياء 
احلروف  �شباق   ( واأوملبياد  والأح��ي��اء، 
الأ���ش��ت��اذي��ن  اأ���ش��رف عليها  وال��ك��ل��م��ات( 
من  توفيق  العال  وعبد  ح�شني  حممود 
اأ�شئلة  على  العربية واحتوت  اللغة  ق�شم 
واأوملبياد   ، واللغة  والأدب  ال�شعر  يف 
اأ�شرف  وري��ا���ش��ي��ات(  عقلية  )�شباقات 
عليها الأ�شتاذين عبد العزيز ال�شحيباين 
من ق�شم العلوم وحممود عبداحلميد من 
األعاب  على  واحتوت  الريا�شيات  ق�شم 
خمتلفة  األعاب  اأربعة  يف  وعقلية  ذهنية 
لكل لعبة مت�شابقنْي اثنني  مت ا�شتقطاب 
الألعاب من ال�شعودية وهي تهتم بتنمية 
يف   اأ�شئلة  وكذلك   ، وال�شرعة  التفكر 
 Act  ( واأومل��ب��ي��اد  الريا�شية،  امل�شائل 
Fast( اأ�شرف عليها الأ�شتاذين ح�شن 

اجليزاوي 
وب�����������������ش��������ام 

اأب������و ق���ط���ام واح���ت���وت 
لغوية  ع��ل��ىم�����ش��اب��ق��ات 
على  ا�شتملت  خمتلفة 
ال����راك����ي����ب ال���ل���غ���وي���ة 

با�شتخدام  وامل���ف���ردات 
الذكية  ال�شبورة  برنامج 

داخل خيمة اللغة الإجنليزية، 
اأوملبياد ) الفنون ( وي�شرف عليه 

بطولت   ( اأوملبياد   ، املجد  اأب��و  اأ.حممد 
ريا�شية( وي�شرف اأ. حممد عبد الله من 
ق�شم الريا�شة واحتوت على اأبرز الألعاب 
�شد احلبل ولعبة الأقدام  بالإ�شافة اإلى 
بتنظيمها  ق���ام  وال��ت��ي  احل���رة  ال��ت��ج��ارة 
طالب ال�شف 12 ج واحتوى املعر�س 
ع��ل��ى ا���ش��ت�����ش��اف��ة دار ال��ه��الل واأل��ع��اب 
بالتفكر وماء زمزم وعطورات  خا�شة 
وغرها ... وقد مت تنفيذ الرنامج يف 
�شاحة املدر�شة موزعًا على �شبعة مواقع 

وق��د 
ع����������������ر 
جم������م������وع������ة م���ن 
الإداري����������ني وامل���ع���ل���م���ني وال����ط����الب ع��ن 
اإع��ج��اب��ه��م ب��اأومل��ب��ي��اد الإمي����ان ح��ي��ث اإن��ه 
ولأول مرة ُتقام هذه الفعالية بهذه املدة 
وذاك احلما�س فقد عر حممود ح�شني 
اأوملبياد احلروف والكلمات و اأ. حممود 
الريا�شيات  اأوملبياد  منظم  احلميد  عبد 
منظم  ال�����ش��ح��ي��ب��اين  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  واأ. 

�شباقات عقلية

يف  الأول  الـمـركــــز  يــــحرز  10-اأ 
الثانويـــة للمرحلـــة  الأوملبيـــاد 
ويحـقــــق الـميداليــــات  يـحـ�ســــد  7-ج 
الإعــــدادية املرحلـــة  يف  الأول  الـمركــــز 

الـطــلب الـفـائــزون فـي ركــن الـفـنــون

يــو�ســف مــحــمــد دراج
عـبـدالـلـه مـحــمــود اآدم

عبداللـه جـابـر بـن حـويل

مـحـمــد خـالـــد حـ�ســـن
عبدالعزيز وليد ال�ساو�س
�ســــعـــــود الـمــالــكـــي

الـمـرحـلــة الـثـانـويــة الـمـرحـلــة الإعـداديــة
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األخبار 6

البنني  ق�شم  الإمي���ان  م��دار���س  ا�شتقبلت 
�شعيد  الدكتور  ال�شيخ  الثانوية  باملرحلة 
بجامعة حممد  اجلامعي  الأ�شتاذ  الكملي 
من  املعروف  والداعية  بالرباط  اخلام�س 
دولة املغرب والذي يزور مملكة البحرين 
واأق����ام فيها جم��م��وع��ة م��ن امل��ح��ا���ش��رات 
يف ع�����دة حم���اف���ظ���ات م����ن امل��م��ل��ك��ة ك��م��ا 
تلفزيون  ع��ر  تلفزيونيًا  ب��رن��اجم��ًا  ق��دم 
ال�شيخ عبد اجلبار   البحرين، وقد رحب 
بف�شيلة  الإ�شالمية  الربية  معلم  حممد 
اأن  علينا  الله  نعم  من  اأن  وق��ال  الدكتور 
كلمته  ال�شيخ  ب���داأ  ث��م  اإل��ي��ن��ا  ي��اأت��ي  العلم 

ل��ط��الب امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة واحل��ا���ش��ري��ن 
امل���دار����س  راآه يف  مب���ا  اإع���ج���اب���ه  وذك�����ر 
وخا�شة م��ا ت��ق��وم ب��ه امل��در���ش��ة م��ن جمع 
والتف�شر  احلديث  ال�شرعي  التعليم  بني 
وغ����ره وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع�����ش��ري ال��ك��ي��م��ي��اء 
والفيزياء والريا�شيات وغرها وهذا مل 
يكن يح�شل �شابقًا يف بع�س الأحيان، ثم 
وعبقريته  ناه�س  لب��ن  ق�شة  عن  حت��دث 
يف الريا�شيات، كما ذكر اإعجاب الغرب 
الأوائل باحل�شارات الإ�شالمية وتفوقهم 
ال��ع��ل��م��ي اأي����ام الأن��دل�����س ث��م خ��ت��م كالمه 

بالتوفيق والدعاء لأبنائنا الطالب . 

الأم��ن  جلنة  برامج  �شمن 
ي�شرف  والتي  وال�شالمة 
ع��ل��ي��ه��ا ق�������ش���م الإر������ش�����اد 
مع  وبالتن�شيق  ال��رب��وي 
ال����دف����اع امل������دين اأق��ي��م��ت 
حم���ا����ش���رة ت���دري���ب���ي���ة يف 
الأم�����ن وال�����ش��الم��ة وق���ال 
ب��ن عي�شى  ال��ط��ال��ب ح��م��د 
اأح���د  11/اأ  ال���دو����ش���ري 
اأع�����������ش�����اء جل����ن����ة الم������ن 
وال�����ش��الم��ة مت ا���ش��ت��ق��ب��ال 
داود  حم���م���د  ال����ع����ري����ف 
وال����ع����ري����ف   ط���������وق   اآل 
امل��درب��ان  اإب��راه��ي��م  م�شلم 
مل������ادة م��ك��اف��ح��ة احل���ري���ق 
والإ�����ش����ع����اف����ات الأول����ي����ة 
مبدر�شة  العامة  وال�شالمة 
ال��ت��دري��ب ب��ال��دف��اع امل��دين 
وق����د ���ش��م��ل��ت امل��ح��ا���ش��رة 

ع���ل���ى اأ����ش���ب���اب احل���رائ���ق 
واملواد ال�شريعة ال�شتعال 
كما تطرق املدربان لأنواع 
وطريقة  احلريق  طفايات 
ا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ل���ك���ل ح��ال��ه 
ك��م��ا ن��ب��ه ع��ل��ى الح��راف��ي��ة 
يف ال���ش��ت��خ��دام لأمت��ك��ن 
اإن��ق��اذ نف�شي وغ��ري  م��ن 
ك����م����ا ����ش���م���ل���ت ب���رن���اجم���ا 
����ش���اح���ة  يف  ت���ط���ب���ي���ق���ي���ا 
الطالب  �شاهدها  املدر�شة 
يف ال��ف�����ش��ح��ة وق����د لق��ى 
واإعجابهم،  ا�شتح�شانهم 
التنظيم  على  اأ�شرف  وقد 
واأع�شاء  جويزي  اأ.ب�شر 
ال��ط��الب: حمد  م��ن  اللجنة 
ب����ن ع��ي�����ش��ى ال���دو����ش���ري 
و�شلمان  الطريفي  م��ن��ذر 

اأبوعينني.  

الإميـــان مدار�ـــس  يف  رحالـــه  يحـــط  الكملـــي  �ســـعيد  يقـــدمال�ســـيخ  املـــدين  بالدفـــاع  التدريـــب  مركـــز 
وال�ســـلمة الأمن  برنامـــج  وتطبيقيًا  نظريـــًا 

ن��ظ��م م��رك��ز م�����ش��ادر ال��ت��ع��ل��م يف امل��رح��ل��ة 
م�شابقة  والثانية  الأول��ى  للحلقة  البتدائية 
عامة  ثقافية  اأ�شئلة  ت�شمل  ك��رى  ثقافية 
املنهج  لتعزيز  اأ�شئلة  يتخللها  كما  �شاملة 
من  الدرا�شية  ال�شفوف  ح�شب  الدرا�شي 

الأول وحتى ال�شاد�س البتدائي. 
على  طالبًا   112 امل�شابقة  يف  �شارك  وق��د 
م�شتوى التعليم البتدائي ومتت املناف�شات 
ال�شريفة  واملناف�شة  ال�شعادة  من  روح  يف 
بني الطالب مما اأثمر عن فوز 24 طالبًا ملدة 
الأول  املركز  حقق  وقد  �شهرين  عن  تزيد 

ال�شفوف  الأول�����ى  م�����ش��ت��وى احل��ل��ق��ة  ع��ل��ى 
التالية: 

االأول االبـتـدائــي  د    -    الـثـاين االبتدائي ج 
الثـالـث االبـتـدائــي  د  -  الـرابــع االبـتـدائـي د

اخلام�ص االبتدائي ج  - ال�شاد�ص االبتدائي ج 
وق����د ق����ام  ب��ت��ك��رمي ال�����ش��ف��وف وال��ط��الب 
الفائزين يف الطابور ال�شباحي اأ. اإبراهيم 

�شاهني خلفان مدير التعليم البتدائي .
اأ����ش���رف ع��ل��ى امل�����ش��اب��ق��ة اأ. حم��م��د ج��اب��ر  
اخ�����ش��ائ��ي م�����ش��ادر ال��ت��ع��ل��م يف امل��رح��ل��ة 

البتدائية

الريا�شية  ال��رب��ي��ة  وح���دة  ق��ام��ت 
ب��ت��ن��ظ��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ ي�����وٍم ري��ا���ش��ي 
مبنا�شبة اليوم الريا�شي الوطني 
ال������ذي اأم������ر ب����ه رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال��وزراء ال�شيخ خليفة بن �شلمان 

لتعليمات  طبقا  وذل���ك  خليفة  اآل 
ي��وم  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة 
األعاب  الثالثاء 2017/2/7م يف 
احلبل  و�شد  القدم  وك��رة  القوى 
وم�������ش���اب���ق���ات ري���ا����ش���ي���ة ل��ط��الب 

م���دار����س الإمي������ان ، وق����د ك��ان��ت 
وخا�شة  اأ�شدها  على  املناف�شات 
امل�شافات  وم�شابقات  احلبل  �شد 
املدر�شة  تزيني  مت  كما  الق�شرة 

بالعلم البحريني.

اح��ت��ف��ل��ت م���دار����س الإمي������ان ب��ي��وم 
امليثاق ململكة البحرين، حيث اأقامت 
وح���دة ال��رب��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��رام��ج 
ري��ا���ش��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ك����ان اأب���رزه���ا: 
مباراة يف كرة القدم لطالب الثالث 

على  التناف�س  ك���ان  وق���د  ال��ث��ان��وي 
اأ���ش��ده ب��ني ال��ط��الب ال��ذي��ن ح��اول��وا 
اقتنا�س الفوز حيث انتهت املباراة 
جمموعة  امل��ب��اراة  ح�شر  بالتعادل 

من الإداريني واملعلمني.

الـيــــوم الـريـا�ســــي الـوطـنــــي 7 / 2 / 2017الـمـ�سـابـقـة الـثـقـافـيـة الـكـبـرى

الحــتــفـــــال
بيـــوم امليثـــاق
2017  /  2  /  14
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7األخبار
THE Presenter is a competitive 
program among a group of students 
who willingly applied to provide the best 
in the form of a presentation concerning 
a free topic. Each contestant chose 
the topic about which he presented a 
speech in front of the audience. 

A group of teachers assessed that 
presentation taking into consideration: 
the ability of presenter in addition to his 
skill in using the language.  Abdullah 
Haroon 8/A came in the first place 
and Bassem Nasser 9/C arose to the 
second place and in third place was 
Talal Othman 7/B.

THE PRESENTER COMPETITION

This is a competitive program 
designed by the student 
Osama Ahmed Grade 
Eleven and the student 
Ibrahim Abdul Aziz Grade 
Twelve; they set a number of 
linguistic games and puzzles 

to measure the participants' 
abilities of thinking and 
their thorough observation 
under the supervision of Mr.  
Hassan Guizawi. The winner 
was the student Ahmed Atef 
Grade Twelve.

THINKING 
G A M E S

باملرحلة  املدر�شية  الإذاع���ة  جلنة  اخ��ت��ارت 
اأف�شل  اأ.طارق �شمر  البتدائية واإ�شراف 
ب��رن��ام��ج اإذاع�����ي ���ش��م��ن م�����ش��اب��ق��ة اأف�����ش��ل 
عدة  وو���ش��ع��ت  �شباحية  مدر�شية  اإذاع����ة 
اختيار  ومت  عمل،  اأف�شل  لختيار  معاير 
العربية  اللغة  اأ.اأ�شرف  ح�شن معلم  اإذاع��ة 
 ، ال�شم  الكلمة  اأق�شام  عن  حتدثت  والتي 
والفعل ، واحلرف، كما �شملت م�شابقة يف 

املو�شوع نف�شه وكذلك م�شهد متثيلي على 
كما حققت   الكلمة.  اأق�شام  بني  هيئة حوار 
اإذاعة اأ.حممود اخلالدى مربي �شف 2 ج 
اأي�شًا كاأف�شل برنامج اإذاعى حيث متيزت 
ال���ق���راآن والإل��ق��اء  ت���الوة  ب����اأداء متميز يف 
وكانت حتمل عنوان اأهمية النظافة . �شرح 
اإذاعة  اأ. طارق �شمر  امل�شرف على  بذلك 

املرحلة البتدائية .

التعليمية امل�شتمرة  الهيئة  اإطار تطوير  يف 
التطوير  جلنة  عقدت   ، الإمي���ان  مب��دار���س 
بعنوان  عمل  ور�شة   ، باملدر�شة  والتدريب 
) توظيف التعزيز ( قدمها الأ�شتاذ حممود 
العربية جلميع منت�شبي  اللغة  اآدم م�شرف 
املدر�شة من املعلمني ، كما ح�شر الور�شة 

الأ���ش��ات��ذة الأف��ا���ش��ل وب��اإ���ش��راف د. اأحمد 
ع�����ارف م��ل��ح��م م���دي���ر امل���در����ش���ة ل��ل��م��رح��ل��ة 
الإع����دادي����ة وال��ث��ان��وي��ة والأ����ش���ت���اذ راأف���ت 
املرحلة  لنف�س  امل�����ش��اع��د  امل��دي��ر  خطاطبة 
امل�شاعد  املدير  �شفية  اأب��و  منر  والأ�شتاذ 

للمرحلة البتدائية .

اأف�ســـل اإذاعـــة للمرحلـــة البتدائيـــة

للمعلمـــن  عمـــل  ور�ســـة   .. التعزيـــز  توظيـــف 

7th Issue - 15 March 2017 - 16 Jumada II 1438العدد ال�سابع - 1٦  جمادى الآخرة 1٤٣٨هـ - 1٥  مار�س  2017



منوعات12

سودوكو :
ال���ه���دف م���ن ل��ع��ب��ة ���ش��ودوك��و ه���و اأن ن��ق��وم 
اإل���ى 9 يف اخل��ان��ات  بو�شع الأرق����ام م��ن 1 
اخلالية )رق��م واح��د يف ك��ل خ��ان��ة( على اأن 
ليتكرر اأي رقم بال�شطر اأو بالعمود املكون 

من 1 اإلى 9 ول حتى بامل�شفوفة ال�شغرة.

Quiz :
Solve this if you are a genius !
56 = 8  42 = 7 
30 = 6  20 = 5
3 = ??

Joke :
Jassim:  Sir, Would you punish 

me for something I 
didn,t do ? 

Teacher: Of course not. 
Jassim:  Good, because I have,t 

done my homework ...

فكر ورّكز:
م���رت ام�����راأة ع��ل��ى ���ش��دي��ق��ة لها 
من  ف�شاألتها  �شاب،  مع  تتحدث 
اأمه،  اأمي جابت  فاأجابت:  ؟  هذا 
واأخ����و زوج���ي ي��ك��ون ع��م��ه فمن 

يكون ؟

ما هذا :

احلل باملقلوب

المتاهة:
برجاء �شاعد هذا القلم للو�شول اإلى كتاب املدر�شة ...

فزورة:
كم عدد امل�شتطيالت يف هذا ال�شكل ؟؟
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عندما كنت صغيًرا 
سألت جدي؟

مـــــــــــــــــاذا تـــــخـــــبـــــىء 
صـــــــنـــــــدوقـــــــك  يف 
اخلشبي يا جدي؟

أجـــاب جــدي : كنز 
ال يـــقـــدر بــثــمــن يا 

بني

اقــتــرب جـــدي مــن الــصــنــدوق فتح 
ــلــــة ، ثــم  ــــى داخــ ــر الـ الـــغـــطـــاء ونـــظـ
ابتسم قائًل: ال يا بني ، لم يسرق 
الــلــصــوص شــيــًئــا : صــحــت بأعلى 
صــوتــي، ألــم تقل لــي يــا جــدي أنك 
ــًدا ؟ ضحك  كــنــًزا ثميًنا جـ متــلــك 
ــال : وهـــل هــنــاك يـــا بني  جـــدي وقــ
شــيء يف الــعــالــم أغــلــى مــن الكتاب 

وتراب الوطن

ركــضــت إلـــى الــصــنــدوق 
ــاءه كــي  ــ ــطــ ــ ــحــــت غــ ــتــ وفــ
أرى ذلك الكنر الثمني، 
ــد ســـوى  ــ لــكــنــنــي لــــم أجـ
تـــراب وكتاب  حفنة مــن 
صـــغـــيـــر ، خـــفـــق قــلــبــي 
بقوة وركضت إلى جدي 
ــرق  ــ ــد سـ ــ ــقـ ــ صـــــائـــــًحـــــا لـ
ــزك يــا  ــ ــنـ ــ ــــوص كـ ــــصـ ــلـ ــ الـ

جدي 

بري�شة الطالب:قصة العدد
مـحـمـد خـالـــــد

طباعة الطالب:
مـحـمـد الزايد

االإ�شراف العام:
د. حممود خويالت

االإ�شراف الفني:
اأ. حممد اأبو املجد


