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كلمتي

وأخـــيـــــــرًا

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

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

اأ.هيثم ح�شني 
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
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 

ن���ظ���م���ت م�����دار������س الإمي�������ان 
الكرمي  القراآن  بوحدة  ممثلة 
م�شابقة  الإ�شالمية  والعلوم 
الثانية ع�شرة   القراآن الكرمي 
ب�����ني امل�������دار��������س اخل���ا����ش���ة 
وال���ت���ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا اأك���ر 
م��ن 50 ط��ال��ب��ًا م��ن م��دار���س 
املحكمني  م���ن  وع����دد   ، ع���دة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني وامل�����ش��رف��ني  
باإقبال  امل�شابقة  حظيت  وق��د 
ك��ب��ر وم�����ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة من 

املراحل  خمتلف  من  الطالب 
وي����ت����ح����دث امل���������ش����رف ع��ل��ى 
امل�����ش��اب��ق��ة د.ع��ل��ي الأ���ش��م��ري 
اإق���ام���ة ه��ذه  اأن ال���ه���دف م���ن 
امل�شابقة هو ت�شجيع النا�شئة 
ع���ل���ى ت�������الوة ه������ذا ال���ك���ت���اب 
والتثقف  به  والتعلق  الكرمي 
م���ن ع��ل��وم��ه والل�����ت�����زام ب��ه، 
وم��دار���س الإمي��ان تقيم هذه 
امل�شابقة لأجل ت�شجيع طالب 
اخلا�شة  البحرين  م��دار���س 

ع���ل���ى امل���ن���اف�������ش���ة ورب���ط���ه���م 
اأن  وي�شيف  رب��ه��م،  ب��ك��ت��اب 
قد  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ق�شم 
اأع�����د ال���ع���دة ل���ه���ذه امل�����ش��اب��ق��ة 
ال�شهر  على  ت��زي��د  ف��رة  منذ 
وال���ن�������ش���ف ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
ق�����ش��م الأن�������ش���ط���ة ال���رب���وي���ة 
خم�شة  م��ع  التن�شيق  مت  فقد 
الختبارات  لإج��راء  حمكمني 
يو�شف  ب���الل  ال�شيخ  وه���م: 
ال��ل��ه، وال�����ش��ي��خ �شالح  ع��ب��د 

حم��م��د اإ���ش��م��اع��ي��ل ال��ن��ظ��ر، 
وال�������ش���ي���خ حم���م���د ع���ب���د ال��ل��ه 
ح�����ش��ني ج��ن��اح��ي، وال�����ش��ي��خ 
الله حممد،  عبد  الرحيم  عبد 
عبد  �شيد  م�شطفى  وال�شيخ 

احلافظ. 
ختامي  حفل  تنظيم  مت  وق��د 
الفائزين  وتكرمي  للم�شابقة، 
وامل�شاركني بح�شور الوجيه 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د اإ����ش���ح���اق 
ال���ع���ب���ا����ش���ي راع�������ي احل���ف���ل 

للحفل  ال��رئ��ي�����س  وال����داع����م 
وح�������ش���ور رئ���ي�������س جم��ل�����س 
الأمناء ال�شيخ عادل املعاودة 
وم���دي���ري م���دار����س الإمي����ان 
الرحمن حممد  عبد  اأ.را���ش��د 
واأ. حممد الطريفي ود. اأحمد 
اإبراهيم  واأ.   ، ملحم  ع��ارف 
���ش��اه��ني خ��ل��ف��ان. وح�����ش��ور 
وقد  امل�شابقة  يف  امل�شاركني 

ُبداأ احلفل باآيات من ...
                  تتمة �ص ٣

يف نهاية العام مل�س اجلميع العديد من الإجنازات 
حققها  ال��ت��ي  والتعليمية  ال��رب��وي��ة  وال��ن��ج��اح��ات 
اأب���ن���اوؤن���ا ال��ط��الب يف م��در���ش��ت��ه��م وب��ت��وف��ي��ق الله 
ب��ذل��وا وق���دم���وا ما  ب��ج��ه��ود رج����ال خمل�شني  ث��م 
الإجن����ازات  ت��ل��ك  حتقيق  �شبيل  يف  ي�شتطيعون 
والنجاحات، وانطالقًا من اأن من ل ي�شكر النا�س 
ل ي�شكر الله فاإنه لبد من الإ�شادة باأولئك العاملني 
وبذلوا  �شاهموا  الذين  ومن  الربوي  امليدان  يف 
وق��دم��وا ال��ك��ث��ر:م��دي��رو امل���دار����س، وال��ذي��ن من 
وتقدير  �شكر  ب��اق��ات  لهم  نوجه  اأن  علينا   حقهم 
على تلك اجلهود وتلك الإجنازات، فلقد كانوا حقًا 
اأ�شحاب  اإل  لها  ما  امل��دار���س  ف���اإدارة  ثقة  مو�شع 
اأي�شًا  العالية.وتقديرًا  والهمم  املتميزة  القدرات 
العاملني  الربويني  واملعلمني  الإداري����ني  لأول��ئ��ك 
على  اأك��ب��ادن��ا  ف��ل��ذات  تخرج  ال��ذي��ن  مدار�شنا  يف 
من  �شفحة  على  مكتوبة  �شكر  باقة  اأيديهم،نبعث 
�شفحات هذه اجلريدة الغراء ف�شكر الله م�شعاكم.

���ش��م��ن م�����ش��اب��ق��ة ال��ب��ح��ري��ن 
ال��ط��ال��ب  ح��ق��ق  وولء  وط����ن 
عبدالعزيز البحار 9/ج درع 
املركز الأول مب�شابقة ت�شميم 
نظمها  وال��ت��ي  م��ع��اي��دة  بطاقة 
ق�����ش��م رع��اي��ة امل��وه��وب��ني كما 
بوجري  عبدالله  الطالب  فاز 
ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  ب����درع  9/ج 
املرحلة  ، ويف  امل�شابقة  بذات 
الطالب  حقق  حيث  الثانوية 
12/ب  العزيز  عبد  اإب��راه��ي��م 

م�شابقة  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
)ت�����ش��م��ي��م ي���اف���ط���ة وط���ن���ي���ة( 
املجد  اأب��و  حممد  اأ.  باإ�شراف 
م��ع��ل��م ال��ف��ن وق���د ق���دم م��رك��ز 
رع����اي����ة امل���وه���وب���ني ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
لإدارة املدر�شة على هذا الفوز 
ب��ح�����ش��ور م�����ش��رف��ات امل��رك��ز. 
وم��ن اجل��دي��ر ذك��ره اأن ق�شم 
رع��اي��ة امل��وه��وب��ني ب��امل��دار���س 
ق���د ���ش��ارك��ت ب��ف��ع��ال��ي��ات ع��دة 
وال����ت����ي ك�����ان م����ن اأب����رزه����ا: 

م�����ش��اب��ق��ة ال���ر����ش���وم وامل��ق��ال��ة 
وم�شابقة  ور����ش���ة   ، ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الفوتوغرايف  الت�شوير  يف 
للطلبة املوهوبني، �شوء وطن 
م�شابقة  ال��ث��ان��وي��ة،  للمرحلة 
ع�شر  احل��ادي  الفني  املر�شم 
ل��ط��ل��ب��ة امل��رح��ل��ت��ني الإع���دادي���ة 
وال��ث��ان��وي��ة ل��وح��ة م��ن وطني 
يف  ���ش��اه��م��ت  وال���ت���ي   2017
نيل �شهادات امل�شاركة للطلبة 

املوهوبني.

برعاية الوجيه الشـــيخ / محمد بن الشـــيخ إســـحاق بن عبد الرحمن العباسي ..

مدار�س الإميان حتتفل بختام م�صابقة القراآن الكرمي الثانية ع�صرة للمدار�س اخلا�صة

املدار�س م�صتوى  على  الإميان  ملدار�س  متقدمة  مراكز 
احلييكييومييييية واخلييا�ييصيية مبييركييز رعيياييية املييوهييوبيين



األخبار 2

نتائج  امل�شهداين  خالد  اأ.  ال�شحي  امل�شرف  اأعلن 
تزيد  ملدة  ا�شتمرت  والتي  الدهون  حرق  م�شابقة 
املعلمون  فيها  تناف�س  وال��ت��ي  اأ���ش��اب��ي��ع  �شتة  ع��ن 
والطالب عرب برنامج غذائي وريا�شي مت توزيعه 
على امل�شاركني والذين بلغ عددهم  22 معلمًا و30 

طالبًا . 
بنق�س  الأول  املركز  اأ�شامة اخلطيب  اأ.  فقد حقق 
ال��ق��ادر  عبد  واأ.  غ   و300  12ك  ل���  و���ش��ل  وزن 
ل� 11ك  بنق�س وزن و�شل  الثاين  املركز  �شالح 
بنق�س وزن و�شل  الثالث  املركز  نفادي  واأ�شامة 
ل� 6 ك  اأما الطالب عبد الله عادل فقد حقق نق�س 
على  اجل��وائ��ز  بتوزيع  وق��ام  13ك  ل���  و�شل  وزن 
وال��ث��ان��وي  الإع�����دادي  التعليم  م��دي��ر  امل�����ش��ارك��ني 
راأفت  اأ.  امل�شاعد   واملدير  ملحم  ع��ارف  اأحمد  د. 

خطاطبة.
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وفاة اأحد علماءالبحرين

الثنني   تعالى يوم  الله  اإلى رحمة  اإنتقل 
ال�شيخ  البحرين  13رج��ب 1438  عامل 
اأثناء  املحدث خالد بن �شامل املن�شوري 
اإجراء عملية جراحية يف قلبه بعد جلطة 

اأ�شابته .
وفاته  ي��وم  نف�س  ال�شيخ  يف  دف��ن  ومت 
بعد �شالة  بالرفاع  احلنينية  مقربة  يف 

املغرب مبا�شرة  .
وقد نعى اأحمد الأمني وفاة �شيخه قائال: 
اإن العني لتدمع، واإن القلب ليحزن، واإنا 
على فراق �شيخنا ملحزونون، ول نقول 

اإل ما ير�شي ربنا.
تزكية  ن�س  الأم���ني  اأرف���ق  تغريدة  ويف 
لتلميذه  #ابن_عثيمني  العالمة  ال�شيخ 

ال�شيخ خالد �شامل رحمهما الله.
م��ن ج��ه��ت��ه ن��ع��ى ال�����ش��ي��خ خ��ال��د امل�شلح 
امل�شرف العام على فرع الرئا�شة العامة 
للبحوث العلمية والفتاء بالق�شيم قائال: 
رح��م ال��ل��ه اأخ���ي ال�شيخ خ��ال��د ب��ن �شامل 
اأحد علماء البحرين ... عرفته طالبًا عند 
�شيخنا ابن عثيمني  ، باذًل للعلم ، عف 
اجعل  اللهم   ... للخر  حمبًا   ، الل�شان 

الفردو�س نزله .
قبيلة  م��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  اأن  اإل���ى  ي�شار 
امل��ن��ا���ش��ر ، ول���د مب��دي��ن��ة امل��ح��رق بحي 
والده  على  تتلمذ   ، �شنة 1966م  امل��ري 
فجود القراآن وح�شر درو�شه ، ثم رحل 
�شالح  ب��ن  حممد  ال��ع��الم��ة  ال�شيخ  اإل���ى 
اإن  حتى   ، ي��دي��ه  على  وتتلمذ  العثيمني 
ال�شيخ ابن العثيمني كان ينيبه مكانه يف 

در�س النحو اإذا غاب .
وليبيا  امل��غ��رب  اإل��ى  خالد  ال�شيخ  رح��ل 
 ، وال�شند  وباك�شتان  وم�شر  وتون�س 
ال�شندي  ال��دي��ن  بديع  بالعالمة  والتقى 
»النخبة« و�شيئا من �شحيح  وقراأ عليه 
اليمن  اإلى  ال�شيخ  البخاري ، كما رحل 
ث����الث م�����رات م��ن��ه��ا رح���ل���ة م�����ش��ي��ا على 

الأقدام . 
وجهاده  وجلده  ب�شربه  ال�شيخ  ا�شتهر 
معروفًا  ك��ان  كما   ، العلم  م��ي��ادي��ن  يف 
كانت  ال��ت��ي  كليته  م��ر���س  على  ب�شربه 

تغ�شل كل يومني .
امل��ح��دث خالد  ال��ع��امل  ال�شيخ  ال��ل��ه  رح��م 
ب��ن ���ش��امل امل��ن�����ش��وري ، وع��و���س الأم��ة 

الإ�شالمية خلفا له .

لأول ميييرة مبدار�يييس الإميان ٣ طييياب يتمون حفيييظ القراآن  باملدر�صييية 

دوري المعاجم منافســـات في كتـــب المعاجم

بتوفيق من الله ثم بجهود املخل�شني  اأمت ثالثة 
ط���الب ح��ف��ظ ال���ق���راآن ال��ك��رمي وه���م حم��م��د طه 
الرحمن،  عبد  را�شد  الباري  وعبد  الكبي�شي، 
ب��داأ فيه الطالب  البادري  وال��ذي  اأحمد  وفهد 
الطالب  تكلم  وق��د  املا�شي.  العام  من  احلفظ 
يعريهم  واأن���ه  احلفظ  ب��داي��ة  ع��ن جتربتهم يف 
بع�س ال�شعف والق�شور اإل اأنهم بتوفيق الله 
معلميهم   ومتابعة  لبع�س  بع�شهم  بت�شجيع  ثم 
ا���ش��ت��م��روا  يف احل��ف��ظ وا���ش��ت��غ��الل م��وا���ش��م 
وكان  احلج.  واأي��ام  رم�شان  ك�شهر  العبادات 
ق�شم العلوم الإ�شالمية ووحدة القراآن الكرمي 

على  امل�شرفة  هي  الأ�شمري  علي  د.  باإ�شراف 
ق�شم  ق���ام  وق���د  حفظهم،  يف  ال��ط��الب  متابعة 
بح�شور  الطلبة  ب��ت��ك��رمي   الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
اأحمد  د.  وال��ث��ان��وي  الإع����دادي  التعليم  م��دي��ر 
ع����ارف م��ل��ح��م ود. ع��ل��ي الأ����ش���م���ري وامل��دي��ر 
الطالبي  واملر�شد  خطاطبة  اأ.راأف����ت  امل�شاعد 
الربوية  الأن�����ش��ط��ة  وم�����ش��رف  ج��وي��زي  ب�شر 
معلم  �شيف  اأب��و  �شعيد  واأ.  النجيدي  علي  اأ. 
القراآن الكرمي للمرحلة الثانوية وقد �شلم مدير 
املدر�شة �شهادات التكرمي بالإ�شافة اإلى هدايا 

قيمة من �شركة جنيد للعطورات .

�شمن برامج وخطط م�شادر التعلم وبالتعاون 
مع ق�شم اللغة العربية مت تنظيم دوري املعاجم 
لطالب املرحلة الثانوية والتي لقت ا�شتح�شان 
الطالب خالل الفرة املا�شية فقد بداأت امل�شابقة 
لتدريب  عمل  بور�س  العربية  اللغة  ق�شم  بقيام 
املعاجم  ا�شتخدام  على  الثانوية  املرحلة  طالب 
ومعرفة الطرق املختلفة للبحث فيها فناف�س يف 
امل�شابقة عدد 32 طالبًا ميثلون جميع ال�شفوف 
الثانوية وباإ�شراف  اأربعة معلمني يتناف�س كل 

�شف على حدة ، ويهدف الربنامج اإلى :
تعرف الطالب على كيفية التعامل مع املعجم، 
وكذلك الطالع على كٍم هائل من من مفردات 
اللغة العربية واإك�شاب الطالب مهارة التعاون 
. وقد  املناف�شة  ، وبث روح  والعمل اجلماعي 

النهائية  امل��ن��اف�����ش��ات  يف  الأول  امل��رك��ز  ح��ق��ق 
را����ش���د   : ال����ط����الب  ب���ق���ي���ادة  ج   12 ال�������ش���ف 
الدو�شري، وفهد اأحمد ، وحممد طه الكبي�شي، 

ويو�شف يعقوب حممد . 
ويعلق الطالب يو�شف يعقوب 12/ج  اإ�شافة 
جميلة مل�شابقات املدر�شة واإتاحة الفر�شة لأكرب 
وي�شيف   ، للتفاعل  زم��الئ��ي  م��ن  ممكن  ق��در 
رائعة  لفتة  12/ج  ال��دو���ش��ري  را���ش��د  الطالب 
املرحلة  يف  ال�شفوف  بني  التناف�س  باب  لفتح 
ال��ث��ان��وي��ة ول��ت��ع��ل��م ك��ل��م��ات ج��دي��دة م��ن اأم��ه��ات 
من�شق  امل�شابقة  على  اأ�شرف  العربية  املعاجم 
اللغة العربية اأ. حممود اآدم وتنفيذ اأ. حممود 
عبد الرحيم اأمني م�شادر التعلم ، واأ. حممود 

ح�شني ، وحممود احلاج. 
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م�صيييابقة  بختيييام  حتتفيييل  الإمييييان  مدار�يييس 
القيييراآن الثانيييية ع�صيييرة للمدار�يييس اخلا�صييية

الكرمي ثم تال ذلك عر�س مرئي  القراآن 
الوجيه  ت��ق��دم  ث��م  امل�شابقة  فعاليات  ع��ن 
اجلوائز  بت�شليم  اإ�شحاق  حممد  ال�شيخ 
وال���ه���داي���ا ل��ل��ط��الب وال���ف���ائ���زي���ن ث���م مت 
ثم  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ت��ذك��اري  درع  ت��ق��دمي 
بقية  بت�شليم  املعاودة  عادل  ال�شيخ  تقدم 
اجلوائز على امل�شاركني ودروع تذكارية 
م��ق��دم��ة م���ن ق�����ش��م ال���ع���ل���وم الإ���ش��الم��ي��ة 
للمديرين على اإدارة املدار�س ويف نهاية 

امل�شاركني  جلميع  تذكاية  اأُخ��ذت  احلفل 
واملنظمني .

ال�شمري  علي  د.  احل��ف��ل  على  اأ���ش��رف 
واأ. عبد اجلبار حممد مهدي  واأ.اإ�شالم 
اإل��ه��ام��ي  م�����ش��ط��ف��ى  واأ.  حم��م��د ���ش��الح 

واأ.اإ�شالم اأحمد رخا.
ويو�شح اجلدول التايل اأ�شماء الفائزين 

باملراكز املتقدمة للطالب واملدار�س:

الطاب الفائزون يف م�صابقة القراآن الكرمي الثانية ع�صر للمدار�س اخلا�صة 14٣8هي - 2017

الفرعاملرحلةالرتيباملدر�شةا�شم الطالبم
الأولالفالح - املحرقعبد العزيز عارف الزياين1

الثانوية

القراآن
الكرمي

الثاينالإميانابراهيم عبد العزيز عبد الله2
الثالثالإميانم�شعب �شلطان حممود3
الأولالميانحممد نا�شر عبد املجيد اأبو العال4

الإعدادية الثاينالبداع�شلمان فوزي املحمود5
الثالثالأردية الباك�شتانيةاأبو بكر �شديق حافظ حممد6
الأولالأردية الباك�شتانيةمعاذ حممود داوود7

البتدائية الثاينالميانعمر فوزي القرعان8
الثالثالبداععبد الرحمن خالد ال�شنو9

الأولالبداععبد القادر عبد الله عبد القادر10
الثانوية

احلديث 
ال�شريف

الثاينالبداععلي عبد النا�شر ال�شحاف11
الثالثالميانعبد الرحمن حممد ربيعة12
الأولال�شرق الأو�شطمازن حممد عثمان13

الإعدادية الثاينالميانعبد الله عمر رم�شان14
الثالثالأردية الباك�شتانيةاأبو بكر �شديق حافظ حممد15
الأولالبداععمر علي الري�س17

البتدائية الثاينالميانعبد الرحمن عبد الرزاق ح�شن18
الثالثالفالح - املحرقحممد عبد الله حممد مظفر19
الأولالميانجا�شم ح�شني اخلدري23

فرع
التالوة

الثاينالفالح - املحرقعبد العزيز عارف الزياين24
الثالثالميانعبد الرحمن ا�شماعيل جناحي25
دروعدرع فرع التالوةمدر�شة الميان28

املدار�س
الفائزة

درع فرع القراآن الكرمياملدر�شة الأوردية الباك�شتانية29
درع فرع احلديث ال�شريفمدر�شة البداع30

تتمة مو�شوع
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    افتتح مدير املوارد الب�شرية اأ.حممد 
ملحم  ع���ارف  اأح��م��د  ود.  الطريفي 
والثانوي  الإع����دادي  التعليم  مدير 
الع�شو  ال��دخ��ي��ل  م�شاعد  وال�شيخ 
الرفيهي  اليوم  الأن�شطة   ق�شم  يف 
يوم اخلمي�س 2017/4/20 لطالب 
املدار�س بجميع مراحله ق�شم البنني 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��رف��ي��ه��ي وال��ب��دء 

البحرين،   فيفا  ب��رع��اي��ة  بانطالقها 
وي���ت���ح���دث رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة اأ.ع���ل���ي 
اأن  الأن�شطة  ق�شم  النجيدي م�شرف 
اإع���داد  �شملت  خ��ط��ة  و���ش��ع  الق�شم 
وتنفيذية  وتنظيمية  اإ�شرافية  جلنة 
امل�شاعدين  املديرين  مع  بالتن�شيق 
الإع��دادي  للق�شم  راأف��ت خطاطبة  اأ. 
�شفية  اأب�����و  واأ.م����ن����ر  وال���ث���ان���وي 

فريق  وم�شاركة  البتدائية  للمرحلة 
معلمًا  ع�شر  �شتة  م��ن  م��ك��ون  ع��م��ل 
وق���د حر�شت   ، ال�����ش��ي��ان��ة  وف��ري��ق 
ال��ي��وم  ت��ظ��ه��ر  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
و�شكل   ، ج��دي��د  ب��ث��وب  ال��رف��ي��ه��ي 
للطالب  ت�شجيعية  ، وحوافز  جذاب 
وامل���ع���ل���م���ني وك������ان م����ن اأب�������رز ت��ل��ك 

الأفكار: 
ج��وائ��ز  م��ع  بالي�شتي�شن  -  دوري 
تقدر قيمتها ب� 80 دينارًا باإ�شراف 
كل من اأ. حممود ح�شني واأ. اأحمد 

ال�شعدي .  
- وم��ن��اف�����ش��ات ب���ني ال�����ش��ف��وف مع 
ف��ري��ق ال��ت��ح��دي��ات م��ع ج��وائ��ز بقيمة 
رح��الت   ، دي��ن��ارًا  اإل���ى 200  ت�شل 
اإفطار  وجبة  مع  واهو  اإلى  ترفيهية 

للمراكز  اإف��ط��ار جم��ان��ي��ة  ورح����الت 
املتقدمة . 

و���ش��ب��اق ال���دراج���ات وم�����ش��ارك��ة من 
م���دار����س خ��ا���ش��ة اأخ�����رى وج��وائ��ز 
بقيمة ت�شل اإلى 80 دينارًا . كما مت 
ا�شتقطاب األعاب جديدة كان اأبرزها 
والتي لقت اإقباًل منقطع النظر لعبة 
 ، الفرا�شي  الواقع   Gear VR
  Jumping Castle وكذلك لعبة
بالإ�شافة اإلى �شينما لعر�س الأفالم 
عبد  اأ.  اإ�����ش����راف  حت���ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

اللطيف �شربي. 
ع���دد 21 ك�شكًا  ك��ذل��ك  ���ش��م��ل  ك��م��ا 
 ، واأل��ع��اب   ، اأط��ع��م��ة  م��ن  للمبيعات  
وكماليات ، واإدارة لل�شوق باإ�شراف 
اأ. حممد اجلابري واأ. هيثم  كل من 

ح�شني ،واأ . اأ�شامة نفادي تقوم على 
الإ�شراف العام على ال�شوق . 

تنظيمًا  الب��ت��دائ��ي  ق�شم  اأظ��ه��ر  وق��د 
بتوحيد  ال���ي���وم  ذل���ك  رائ���ع���ًا خ���الل 
ال�شفوف  مربي  من  ومتابعة  ال��زي 
منتظم  ب�����ش��ك��ل  ال���ط���الب  وخ������روج 
باإ�شراف الأ�شاتذة يا�شر اأبو حمامة 
�شلول  واأحمد  الغني  عبد  وحممود 
تناف�شًا  ال�����ش��ف��وف  ت��ن��اف�����ش��ت  وق���د 
ح��م��ا���ش��ي��ًا ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اأف�����ش��ل 
النتائج. كما كان يقوم فريق املتابعة 
عبد  اأ. حم��م��د  و  ب��راه��م��ة  ج��م��ال  اأ. 
الإداري  العمل  �شر  البديع مبتابعة 
وامل���ن���اوب���ات، وف��اع��ل��ي��ة ظ��اه��رة من 
وعلي  الغني  عبد  اأمي��ن  الأ�شتاذين 
لوج�شتيًا  دعما  قدما  اللذين  �شعد 

انطالق فعاليات اليوم الترفيهي باملدرسة
برعاية شركة فيفا وبإشراف من إدارة املدارس وقسم األنشطة التربوية

الصف ٣ / هـ  الفائز الثاني يف مسابقة التحديات - مربي الصف أ. أنس السعدية الصف 2/هـ الفائز األول  يف التحديات - مربي الصف أ. عايد الدواغره  
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5األخبار
من بداية �شباح ذاك اليوم . 

الدراجات  �شباق  انطلق  كما 
���ش��ب��اح��ا   9.00 ال�������ش���اع���ة 
ب���ال���ت���ن�������ش���ي���ق م�����ع الحت�������اد 
البحريني للدراجات واملرور 
ومب�������ش���ارك���ة اأك������ر م����ن 25 
ط��ال��ب��ًا، وال��ت��ي اأ���ش��رف على 
ال��ن��ا���ش��ر  ع��ب��د  اأ.  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ح�������ش���ن���ني م���ن�������ش���ق ال���رب���ي���ة 
عبد  حممد  واأ.   ، الريا�شية 
احلميد  عبد  �شالح  واأ.  الله 
م��ع��ل��م��و  ج���م���ال  حم���م���د  واأ. 

الربية الريا�شية .  

أ. علي عماوي املركز االٔول
يف مسابقة أفضل مناوب

جمعة الرميحي
الثاني يف سباق الدراجات

 أ. أنس السعدية املركز الثاني 
يف مسابقة أفضل مربي صف

أ.جمال خطاطبة 
املركز األول  يف مسابقة 

أفضل مربي صف

 عبد الرحمن العوضي
األول يف سباق 

الدراجات

حمزة خطاب
اخلامس يف سباق الدراجات 

عبد الرحمن بدر 
الرابع يف سباق الدراجات

علي عدنان 
الثالث يف سباق

الدراجات 

الفائزون

الصف 7/ ب  الفائز األول يف مسابقة التحديات
مربي الصف أ. محمد املقدادي

الصف ٨/ ج  الفائز الثاني يف مسابقة التحديات - 
مربي الصف أ. مراد اخلواجة 
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بهيئتها  املـــــــدارس  إدارة  قـــــررت 
للنشاط  حصة  إقــامــة  االســتــشــاريــة 
جلميع  ساعة  وملــدة  خميس  كل  تقام 
املــراحــل، وقــد أعــدت األقــســام خطة 
ــان يف  ــكـ كــامــلــة، شــمــلــت جتــهــيــز املـ
الساحة اخلارجية، واألدوات الالزمة، 
وقد  للطالب.  التشجيعية  والهدايا 
القت الفكرة استحسان الطالب كثيراً 
البرامج  بهذه  وشاركوا  بادروا  والذين 
واملمارسة  العملية  واألنشطة  احلية 
قسم  قدم  فقد  مباشر!   بشكل  فيها 
والــذي  الريبوت  برنامجاً  احلاسوب 
مع  اهلل  عبد  خالد  أ.  عليه  يشرف 
رجل  بتجهيز  الطالب  من  مجموعة 
آلي من خالل جتميع أدواته وتركيبه، 
طالبه  مــع  خريب  سعيد  أ.  وشـــارك 
بورشة عملية من خالل التعرف على 
 )CPU( مكونات جهاز احلاسب اآللي
وبرمجتها.  األجهزة  صيانة  وطريقة 
وقدم قسم العلوم بإشراف أ.إسماعيل 
جتــارب  عــدة  القسم  منسق  عريشي 
زيــاد  أ.  قدمها  بالفيزياء  مرتبطة 
الطاقة  نقل  جتربة  منها  الفتاح  عبد 
جهاز  بواسطة  السلكياً  الكهربائية 
الــعــدســات احملدبة  تَــْســال ، وجتــربــة 
املقاومات  وربـــط   ، الــضــوء  وجتميع 
التوالي  على  الكهربائية  الــدوائــر  يف 
والتوازي. وشارك أ.محمد عبداملنعم 
عن  مختلفة  بتجارب  األحــيــاء  معلم 
استخدامه،  وطريقة  املجهر  مكونات 
الكشف  بتجربة  الــطــالب  قــام  حيث 

عن فصائل الدم والتعرف على كيفية 
صبغ خاليا الدم لرؤيتها حتت املجهر، 
ــراهــيــم جــالل قسم  أ.إب يف حــن أن 
الكيمياء نفذ عدة جتارب منها جتربة 
مصدر  لتوليد  جلفانية  خلية  تكوين 
البطاطس، وجتربة  من  كهربائي  تيار 
تكوين راسب ما بن كلوريد الصوديوم 
ونــتــرات الفضة أحــد دالئـــل حــدوث 
التسامي  خاصية  وجتــربــة  تــفــاعــل، 
بواسطة الثلج اجلاف ويتحدث أ.وائل 
جميع  أن  املــخــتــبــر  مــحــضــر  فــــاروق 
املراحل  جميع  يف  العلمية  األقــســام 
ومستلزمات  أدواتــهــا  حتضير  مت  قد 
جتاربها أما يف قسم العلوم اإلسالمية 
ويف  ثقافية  مسابقات  عدة  تنفيذ  مت 
دورة  تنفيذ  مت  العربية  اللغة  قسم 
مــهــارات اخلــط واإللــقــاء، ويف قسم 
االجــتــمــاعــيــات نــظــم املــعــلــمــون عبد 
طــاهــر،  ومــحــمــود  صــبــري،  اللطيف 
برامج  سعد  وعلي  حامد  وعــابــديــن 
ــويــن عــلــى اخلـــرائـــط،  ــل ــت الـــرســـم وال
وترتيب  األشــكــال،  تركيب  ومسابقة 
التاريخية،   والشخصيات  ــداث  األحـ
فقد  التربوي  اإلرشــاد  مجال  أمــا يف 
ــِظــم بــرنــامــج جــديــد بــعــنــوان تــراث  نُ
واألجــداد ومبشاركة فاعلة من  اآلباء 
وحضور  الوالدين  لرعاية  املنار  دار 
ــفــاضــل عــبــد اهلل بــاقــر  ــاذ ال ــتـ األسـ
صاحب مجلس عبد اهلل باقر األثري 
أشرف  الذي  البرنامج  تخلل  بالرفاع 
تراثية  ألعاب  جويزي  بشير  أ.  عليها 

ومنافسات بن بن الطالب واملعلمن 
قدمها أ. سعيد أبوسيف ، ويف مجال 
لوحات  الطالب  رســم  والــرســم  الفن 
أبرزها:  كان  إبداعية  وأعمال  جميلة 
الفخار  على  والــرســم   ، حــر  املــرســم 
 ،) قبعة  )عمل  بالورق  فنية  وأشغال 
البرامج  كــانــت  الــريــاضــة  قسم  ويف 
 ، احلبل  بشد  الطالب  بن  تنافسية 
وسباق السيارات االلكترونية، والقفز 
قسم  ويف  املــطــاطــيــة...  الــكــور  عبر 
الرياضيات كانت لعبة السلم والثعبان 
حاضرة لدى طالب املرحلة االبتدائية 
والتي تختبر مهارة الطالب يف جدول 
الضرب والتي قدمها األستاذين محمد 
املسلماني ومحمود ابو النجا باإلضافة 
إلى األلعاب الرياضية الذهنية والتي 
ــي منسق  ــســادات قــدمــهــا أ.مــحــمــد ال

الرياضيات  وأ.أحمد السعدي . 
والتي  االجنليزية  اللغة  مــجــال  ويف 
حترص مــدارس اإلميــان على تكثيف 
مستوى  لرفع  فيه  والبرامج  األنشطة 
اللغة  قدم قسم  فقد  اللغوي  الطالب 
االجنليزية من خالل خيمة االجنليزي 
محمد  أ.فتحي  عليها  يشرف  والتي 
حسن  وأ.  االجنــلــيــزيــة  اللغة  منسق 
ــن الـــبـــرامـــج  ــ ــزاوي عــــــددا م ــ ــيـ ــ اجلـ
 English Linguistic منها  واألنشطة 
 Competitions, Rhetoric and

 .Riddles
والتي  ولم يغب طالب احللقة األولى 
أبرزها:  من  عدة  فعاليات  لهم  كانت 

خـــــمـــــيـــــس الـــــــنـــــــشـــــــاط.. 
جميـــع قدمتهـــا  خميـــس  كل  طالبيـــة  ومهـــارات  برامـــج 
األقســـام لجميع المراحل بإشـــراف قسم االنشـــطة التربوية !

ترتيب احلروف باللغة العربية ، مكعبات الرياضيات 
اسم  وضــع   ، الغذائية  السلسلة  تكوين  )األرقـــام( 
الدولة مع العلم الذي يرمز له ) دول مجلس التعاون( 
أ.حسن  يإشراف  االلكترونية   السيارات  وسباق 

بومحفوظ ومعلمي احللقة األولى . 
اجلدير بالذكر أن حصة النشاط أقيمت مع مراعاة 
احلصص الدراسية، ومبتابعة مباشرة من املديَريْن 
خلفان  إبراهيم شاهن  وأ.  ملحم  عارف  أحمد  د. 

وبإشراف عام من قسم األنشطة التربوية.
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7األخبار
يتحدث عن  12/ ب  الرحمن جناحي  عبد  الطالب 
النباتات وكبس  الدم  فصائل  في معرفة  تجربته 

ــادي  ــن قـــام قــســم الــنــشــاط )ال
نايف  أ.  ــإشــراف  ب  ) العلمي 
الثبيتي بتدريب عدد من طالب 
الثانوي  على  الثالث  الصف 
 ، الـــدم  فصائل  اخــتــبــار  عمل 
و ذلــك بــاســتــخــدام مــضــادات 
فصائل الدم واإلبر املستخدمة 
ــد مت  لــفــحــص الــســكــري . وقـ

ــراراً حتى  ــ تــدريــب الــطــالب م
ــبــار  متــكــنــوا مـــن عــمــل االخــت
اخــتــيــار  مت  قـــد  و   . ــان  ــق ــات ب
الطالب عبدالرحمن إسماعيل 
جــنــاحــي مــن الــصــف الــثــالــث 
الثانوي لعمل االختبار للطالب 
النشاط  حصة  يف  املعلمن  و 
األسبوعية . و مت اجــراء هذا 

أكثر من خمسة  االختبار على 
عشر طالبا و معلما .

ويتحدث عن مشاركته بالنادي 
بوجودي  استمعت  لقد  قائاًل 
للنادي  املنتسبن  أحد  إنني  إذ 
ــاف إلــى  ــذي أضــ ــمــي،وال ــل ــع ال
معلوماتي الشئ الكثير وجتربة 
من التجارب املمتعة من خالل 
والتطبيق  املستمرة  ممارستي 
وحصص  ــادي  ــن ال يف  العملي 
النشاط املُقامة كل يوم خميس 

بــوجــودي  استمتعت  ــي  أن كما 
معلم  و  الطلبة  مــن  نخبة  مــع 
ميكن  ال  مــا  فتعلمت  متمكن، 
الدراسية.  تعلمه يف احلصص 
النباتات  جمع  طريقة  فتعلمت 
حفظ  و  وجتفيفها،  وكبسها 
الكائنات احلية يف الكلوروفوم، 
ما  و  التحنيط  و  التشريح  و 
يشمالنه من املعلومات املفيدة 
كالتعرف على اجزاء احليوانات 
و وظائفها ، كما و تعلمت كيفية 

عمل اختبار فصائل الدم و ما 
الفرق بن فصائل الدم املختلفة 
والتي برزُت فيها ومت تطبيقها 
والطالب  املعلمن  على  كثيراً 
العامة  واألنشطة  البرامج  يف 
من  اكتسبته  مــا  ــى  إل إضــافــة 
بحمد  املعلومات  و  ــارات  ــه امل
اهلل تعالى فقد كان ذلك ممتعا 
بالنسبة لي؛ ألنني أهوى الطب 
و األحـــيـــاء  ، واإلنـــســـان ومــا 

يهواه.

باملرحلة  العربية  اللغة  قسم  شـــارك 
االبتدائية بخمسة عشر طالباً مبسابقة 
َمرَكز  يُقيُمَها  والَّتي  القصيرة  القصة 
فولة  الُطّ ــِة  ــايَ ِرَع هيئة  مبــقــِرّ   فل  الطِّ
َحَماُس  كاَن   ، واألُموَمة مبدينِة عيسى 
غم من كونها  ب غيَر عادي على الرَّ الَّ الطُّ
ٌب يف  ة األولى التي يَُشاِرُك فيها طالَّ املرَّ
مستوى  على  القصيرة  ِة  القَصّ مجال 
املُسابقة  هذه  سبَق   ، اململكة  مــدارس 
ب  ــاَلّ الــطُّ تــدريــُب  عنها  اإلعـــالِن  منُذ 
ِوفَق  وصياَغِتَها  ة  الِقَصّ مهارات  على 
كاَن  عليها،  املُتَعاَرُف  ة  الِقصَّ عناصر 
شاهن  إبراهيم  أ.  عليِه  حثَّ  ما  هذا 
خلفان - مديُر التعليم االبتدائي - عنَد 
يكونُوا  حتَّى  ب  الَّ الطُّ لتدريِب  ُمتابََعِتِه 

على أمتِّ و أحسن استْعداد ، َوتَابََع هذا 
ُق  التوجيه أ. أحمد علي املسيعدين منسِّ
أشرف  أ.  من  وبتنفيذ  العربية  اللغة 
العربيَِّة  اللُّغِة  ُمعلُِّم   - محمود  حسن 
ِب  اَلّ ة - بتهيئِة الطُّ وُمشرف نادي الِقصَّ

وتْدريِبهم.
والعاِملون فيه  املركز  كَما ملَس مشرف 
ب  اَلّ الطُّ حَماَس  املُسابقة  منظمي  من 
غيرة  وأثنَوا على جديَِّتهم رغم سنِّهم الصَّ
أثْنَى ُمشرُف مركز  املَُسابَقة  ِختَاِم  ويف 
اإلمياِن  ــَداِرِس  َم ُمشاركِة  على  فل  الطِّ
الة يف كافِة احمَلَافل واألنْشطة َعلَى  الفعَّ
دوِرَها  على  يُؤِكُد  ا  مِمَّ املَْملَكة  ُمْستََوى 
فل ، كَما  الَْهام يف العمليَّة التعليميَّة للطِّ
ِب  ــالَّ بــُطّ فل  الطِّ مكتبِة  ترحيب  أبــدى 

الع  ــداِرِس اإلميــان يف أي وقت لالطِّ َم
والِقراءة .

الب  الطَّ ألْــَقــى  الَفَعاليَّات  ــاِم  ِخــتَ ويف 
ُمحسن ُسُعود الَعَجمي  قصيدًة يف َمْدِح 

ى - حفَظُه اهلل -  ِجاللِة املِلِك املفَدّ
مــشــر ف األنشطة  قـــام  مــشــاهــدات  
أ.علي النجيدي بزيارة للطالب يف مقر 
الَّذي حرَص على ُحَضوِر هذه  املركز  
الفعالية وحثَّهم بروِحه املرحِة املَْعهوَدِة 
ِب  الَّ ا أثَاَر يف نُُفوِس الطَّ لديِهم عنْه مِمَّ

احَلَماَس والبَْهجة 
الطالب  مع  التذكارية  الصور  التقطت 

ومشريف املركز بعد نهاية املسابقة . 
بتكرمي  االبــتــدائــي  التعليم  مدير  قــام 

الطلبة املشاركن يف إذاعة املدرسة .

ِة الق�صريِة  د اآل خليفة للِق�صَّ 15 طالبًا ي�صاركون يف ُم�َصاَبَقِة ال�صيخة ُلوُلوة بنت ُمَمّ
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منوعات8

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 :
Choose correct answer:
7 -7 ×7 +7 ÷7 +7 = ??

فكر ورّكز:
1-  ما هو ال�شيء الذي يقول ال�شدق دوما ولكنه اإذا جاع 

كذب؟
2- ما هو البيت الذي ل ميكن لأحد اأن ي�شكن فيه؟

3- ما هو ال�شيء الذي له عني واحدة ولكنه ل يرى؟
4-  كم مرة ينطبق عقربا ال�شاعة على بع�شهما يف اليوم 

الواحد؟
5- ما هي الكلمة الوحيدة التي تلفظ غلط دائما؟

احلل باملقلوب

المتاهة:
برجاء ساعد هذا الولد للوصول إلى بيته بسرعة

a: 00      b: 08      c: 50      d: 56

ال نـنـســــــى فـــــي 
الفضيـــل   الشـــهر 
نــســـــــــــــــأل  أن 
عـــــن أهـالـيـنــــــا 
وأن  المحتاجيـــن 
الفرحة  نشاركهم 
رمــضــــــان فـــــي 
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أبدع طالب  الصف الثاني ثانوي 
إجناز  ببرنامج  مبشاركتهم  11ب 
املؤسسات  إحــدى  وهي  البحرين 
الناشئة  توعية  مجال  يف  الرائدة 
مبجاالت ريادة األعمال وتأسيسها 
من  مرشد  عبر  املالية،  والثقافة 
طرف إجناز يزور املدرسة ويوجه 
الطلبة وفق منهج ميتد طوال اثني 
األول  الفصل  يف  أسبوعاً  عشر 

والثاني.

ويتحدث أ.محمد إسحاق املرشد 
الطلبة  على  واملشرف  األكادميي 
مر  قــد  البرنامج  أن  املــشــاركــن: 

على عدة مراحل : 
الــفــريــق  ــاء  أعـــضـ )اخـــتـــيـــار   -1
وتــشــكــيــل الـــشـــركـــة( ويــشــتــرط 

طلبة  ــامــج  ــرن ــب ــل ل املـــنـــضـــمـــون  
د.  وقـــدم  ثــانــوي،  الثاني  الــصــف 
ــة  ــة إدامـ فــهــد الــســعــد مــن شــرك
ــة املــفــاهــيــم األســاســيــة  ــعــقــاري ال
أعضاء  وتشكيل  الشركات،  لعمل 
الشركة األساسين، واختيار منتج 
والتسويق  بإنتاجه  الشركة  تقوم 
له واختيار اسم مناسب له، فكان 
عبارة  وهــو  منتج  على  االخــتــيــار 
وعليه  األطفال  يلبسه  ســوار  عن 
معلوماتهم األساسية واختيار اسم 

)find me( للشركة وهو

)الــبــحــث عــن شــركــة إلنتاج    -٢
مت  وقــد  وبيعه(  وتسويقه  املنتج 
االتفاق على شعار للشركة وشكل 
ــد صنع الــســوار من  ــســوار، وق ال
وفيها  والقطع  للماء  مقاومة  مادة 
شريط الصق إلغالق السوار على 

معصم الطفل صاحب السوار.
لتنمية  ــورش  الـ يف  املــشــاركــة   -٣

مهارات الطلبة وكان أبرزها : 
*  فعالية عالم االبتكار والتي عقدت 
اخلليج  )شركة  جيبك  نادي  يف 
يوم  البتروكيماويات(  لصناعة 

األربعاء ٢٢ فبراير ٢017م 

التنفيذي  ــس  ــي ــرئ »ال *  فــعــالــيــة 
نادي  أقيمت يف  والتي  الشاب« 
مارس   ٢1 الثالثاء  يــوم  جيبك 

٢017م 

*  ورشة عمل »فن اخلطابة« والتي 

أقيمت يف نادي جيبك. 

وقد القى مشروع الطلبة وفكرتهم 
حلماية  مجاني  ســوار  توفير  يف 
األطفال من الضياع وتوصيله لهم 
احلكام  استحسان  مجاني  بشكل 
كانت  حيث  الــشــركــات  ــري  ومــدي
وتخدم  وإبداعية   جديدة  الفكرة 
فئة كبيرة يف املجتمع واقد اكتسب 
يف  اشتراكهم  خــالل  مــن  الطلبة 
الــبــرنــامــج الــعــديــد مــن املــهــارات 
كــفــن اخلــطــابــة وعــمــل الــعــروض 

الــتــقــدميــيــة وصــيــاغــة الــتــقــاريــر 
الى  باإلضافة  اجلماعي.  والعمل 
فهم الكثير من املفاهيم عن عالم 
وكيف  األعــمــال  وإدارة  الــتــجــارة 
والفرص  وتربح  املؤسسات  تعمل 

الكثيرة املتوفرة يف هذا املجال.
الطلبة املشاركون يف البرنامج:

الطريفي)املدير  محمد  -مــنــذر 
التنفيذي( 

- سعد محمد الدوسري )سكرتير 
الشركة(

)الرئيس  الصايغ  توفيق  أنــس   -
التنفيذي للشئون املالية(

- جواد تيسير اخلزعلي )الرئيس 
التنفيذي للعمليات(

- حامت أحمد


