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كلمة التحرير

كلمـة لجنـة التحريــر
عام دراسي مفعم بالحيوية والتفاؤل نسعى
فيه للنجاح والتفوق

أبناءنا الطالب،
دأبت املدرسة الثانوية العسكرية يف العني الستثامر كافة الفرص من أجل أن تكون
املدرسة جاذبة لطالبها بكافة املقاييس .فباإلضافة لتوفري املرافق العديدة والحديثة،
فقد قامت املدرسة يف تفعيل بعض األنشطة الالصفية لطالبها وبالذات تلك التي
تتمحور حول الفعاليات الرياضية والرتفيهية منها ،حيث أقيمت خالل الفصل الثاين
لجميع املستويات الدراسية يف يومها الريايض املفتوح.
وبناء عىل ما جاء أعاله فإن طموح املدرسة ينصب إىل أبعد من ذلك من خالل تشجيع
وتحفيز طالبها للمشاركة يف الفعاليات الالصفية املختلفة وأن ال تقترص عىل ما ذكر
أعاله بل لتمتد لتشمل تلك الرتاثية ،والثقافية ،والعلمية ،واألدبية ،وغريها مام يصب
يف تفعيل مبدأ أن يكون الطالب محور العملية التعليمية وميتاز مبهارات كمتعلم
مستقل وشغوف يف االستمرار بالتعلم طول حياته وله القابلية عىل تنمية مهاراته
الذاتية يف كافة جوانب الحياة .ومن هذا املنطلق وكأحد هذه األنشطة نكرر دعوتنا
ألبنائنا الطالب املشاركة الفعالة يف مجلة املدرسة واملساهمة يف كتابة املقاالت بكافة
أنواعها التي ذكرت أعاله ليك تكون مجلة املدرسة بحق مجلة لطالبها تعكس مهاراتهم
وقدراتهم يف تطوير الذات واالطالع عىل كافة املعارف والعلوم.
كذلك ال ننىس ونحن عىل أبواب نهاية العام الدرايس من أن مهمتنا األساسية هي
التعلم وطلب املعرفة يف كافة جوانبها التي تكون أساسا لنا يف دراستنا املستقبلية والتي
تتطلب دامئا التذكري بالجد واالجتهاد والتوكل عىل اللّه لتحقيق األهداف املنشودة نحو
التفوق والتميز.

لجنة تحرير المجلة

كلمة العدد

كلمة قائد المدارس الثانوية العسكرية

ب ِْسم ﷲ الرحمن الرحيم
والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وصحبه أجمعني

أنتم مستقبل هذا البلد وأمله ،وما نقدمه هو حق لكم علينا،
فحققوا آمال ذويكم وآمال وطنكم ووالة األمر الذين مل يبخلوا عىل
التعليم من أجلكم ،وأقّ ُّروا أعينهم جميعا ،وثقوا بأن قيادة املدارس
حريصة عىل ما ينفعكم ،فانظروا ملستقبلكم ،وأحسنوا ألنفسكم،
فليس هناك طريق للنجاح أفضل من التعلم ،وثقوا بأن قاعات
الدراسة متدكم باملعرفة ،وتعزز املوهبة وتحدد معامل املستقبل؛
فثابروا عىل التحصيل ،وارتقوا بأنفسكم بني زمالئكم ،وذويكم،
ومجتمعكم ،لتكونوا بعون اللّه مفخرة لوطنكم ولقيادته الرشيدة.
بتفاؤل كبري بعزمية طالبنا نسأل اللّه العيل القدير أن يجعله عليكم
عاما مباركا حافال باملنجزات عىل كافة املستويات ومبا يحقق تنفيذ
تطلعات القيادة العامة للقوات املسلحة ورؤية وأهداف املدارس
الثانوية العسكرية.
ختاما ،سدد اللّه الجهود ،وبارك الخطى ،ووفق الجميع ملا يحب
ويرىض متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

أبنايئ الطالب
إنه ملن دواعي رسوري أن ألتقيكم من جديد يف هذا العدد من
مجلة الثانوية العسكرية يف العني والذي أمتنى فيه أن تكون لكم
مساهامت ومشاركات يف رفد مجلتكم باملواضيع واملقاالت الهادفة
يف كافة جوانب املعرفة ولالرتقاء بها لتعم مبادرة الدولة يف شهر
القراءة واالطالع ولتكن هذه البادرة من أهم سامت طالبنا يف
املدرسة ولتشجيع ممن حولكم من أرسكم وأصدقاءكم ومجتمعكم
عىل املشاركة الفعالة يف القراءة واملطالعة وترسيخ هذا املبدأ
ليكون منهج حياة يومية.
إن التوجهات املستقبلية للتعليم ترتكز عىل عقيدتنا الراسخة بأن
التعليم هو أداة فاعلة يف مسرية التنمية االجتامعية واالقتصادية،
لنبني من اإلنسان قو ًة منتج ًة قادرة عىل تحقيق التطلعات
والتوقعات ،ساعني للعمل عىل نقل التعليم من تحصيل املعرفة والسالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته.
حب العلّم والتعلّم ،ليك يتمكن أبنائنا
ألهداف آنية ،إىل غرس ِّ
الطالب من الوصول إىل املعرفة وإنتاجها بأنفسهم ،مع العمل عىل
بناء شخصياتهم ،وغرس القيم اإلنسانية بهم ،وتعزيز روح االنفتاح
الواعي لديهم ،واإلميان بقيم العمل واإلنتاج ،وإشاعة مبدأ الحوار العميد الركن مهندس
وروح التسامح ،والتعامل الراقي والرشيد مع التطورات التكنولوجية قائد المدارس الثانوية العسكرية
سعيـد حسـن خميـس الزيــــــودي
وتطبيقاتها يف استخدام تكنولوجيا العامل الرقمي املعارص.
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اليوم المفتوح للمدرسة
أقامت املدرسة الثانوية العسكرية يف العني يومها
املفتوح لذوي الطالب يومي الثالثاء واألربعاء
املوافق  ،2017/1/18-17حيث تم من خاللهام
تكريم الطالب املتميزين يف النتائج الدراسية للفصل
الدرايس األول بحضور ذويهم ومعلميهم ومرتب
املدرسة ،وتضمن اليوم املفتوح حضور عدد من ذوي
الطالب لالستفسار عن النتائج الدراسية البنائهم من
مدرسيهم والضباط واملرشفني من مختلف املستويات
الدراسية ،وخصص اليوم األول لطالب املستويات ،7
 ،9 ،8و  ،12يف حني خصص اليوم الثاين لتكريم طالب
املستويني  10و.11

فعاليات رياضية وترفيهية
ضمن فعاليات املدرسة لتشجيع األنشطة الرياضية
والرتفيهية لطالبها ،أقامت قيادة املدرسة منافسات
رياضية وترفيهية أيام األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء
املوافق  2017/1/30إىل  2017/2/1شارك فيها طالب
املستويات الدراسية السابع والثامن والتاسع وقام
بالتخطيط لهذه الفعالية شعبة التخطيط والتعليم
وتم تنفيذها من قبل مدريب الرياضة يف مركز الصحة
والطب الريايض ،وتضمنت مشاركة ف ّعالة من جميع
الطالب يف برامجها املختلفة وحازت عىل رضاهم
وأظهرت البهجة والرسور لديهم جميعاً.

فعاليات رياضية وترفيهية لطالب السكن
الداخلي
ضمن توجهات املدرسة الثانوية العسكرية للرتفيه
عن الطالب وجعل البيئة جاذبة لطالب السكن
الداخيل من املستويات العارش والحادي عرش
والثاين عرش أقامت املدرسة لطالبها أمسيات رياضية
وترفيهية متنوعة.
شارك يف هذه الفعالية الطالب والضباط واملرشفني
واملدربني الذين يعملون معهم مساء يوم الثالثاء
 2017/2/7والتي انتهت بتقديم وجبة عشاء
للجميع ،وقد نالت رىض واستحسان طالب السكن
وطالبوا بتكرار مثل هذه األمسيات.
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محاضرة " أنا أستطيع"
قامت األخصائيات فاطمة النعيمي وحصة املطوع
من مركز الصحة والطب الريايض بفعاليات مضار
التدخني الذي أقيمت يف شهر فرباير املايض ،حيث
تم توزيع ملصقات توضح أرضار التدخني يف جميع
أنحاء املدرسة.
وقد شارك مجموعة من طالب الصف الحادي عرش
بإلقاء محارضة " أنا أستطيع" لكل من طالب املرحلة
العارشة والحادية عرش.
كام أقيم معرض "مضار التدخني من إبداعات طالب
املدرسة الثانوية العسكرية" شارك فيه الطالب
بلوحاتهم وملصقاتهم التي تبني أرضار التدخني.

محاضرة لمرتب المدرسة
أقامت قيادة املدرسة الثانوية العسكرية محارضة
عامة ملرتب املدرسة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14
ألقاها قائد املدرسة املقدم الركن سعيد عبيد الكعبي
تناولت العديد من الجوانب اإلدارية واألكادميية
والتوعوية ،حيث اختتمت بالطلب من الحضور
املشاركة يف الحوار لالستفسار عن أية مواضيع تخص
تطوير العمل اإلداري والتعليمي والرتبوي واالرتقاء
باملدرسة لتحقيق أهدافها املنشودة.

محاضرة توعوية صحية
أقامت املدرسة الثانوية العسكرية بالتعاون مع مركز
إمربيال كوليدج للسكري يف مدينة العني محارضة توعوية
صحية عن مخاطر مرض السكري واألمراض املرافقة
له وذلك يوم األحد املوافق  2017/2/26للمرتب ويوم
االثنني املوافق  2017/3/6للطالب وتضمنت املحارضة
عرضاً عن منط الحياة الصحية وأنواع مرض السكري
ومخاطر اإلصابة به وكيفية اتباع الحمية الغذائية الصحية
التي تساهم يف تجنبه أو تقليل مخاطره عىل املصابني،
وكذلك شملت اإلحصائيات املحلية والعاملية لألشخاص
املصابني أو املعرضني لإلصابة به.
وقد تخلل املحارضة إجراء اختبارات وفحوصات للعاملني
يف املدرسة وللطالب ملعرفة مؤرش املستوى الرتاكمي
للسكر يف الدم .وقد كانت املحارضات واالختبارات قد
أجريت بصورة تفاعلية نالت رضا واستحسان جميع
الحضور.
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محاضرة توعوية
أقامت قيادة املدرسة الثانوية العسكرية بالعني
بتخطيط من شعبة التخطيط والتعليم يوم األحد املوافق
محارضة توعوية ثقافية لجميع مرتب املدرسة وكانت
بعنوان "السعادة" ألقاها املحارض سيف املطوع وكانت
عبارة عن محارضة تفاعلية مع الحضور ،وتطرق فيها إىل
جوانب عدة ملفهوم السعادة وكيفية تحقيقها يف حياتنا
اليومية ويف العمل ،وكيف أن الشخص السعيد يتمكن
من تقديم عطاء أفضل يف حياته الشخصية والعائلية
والوظيفية.

محاضرة رفقة مدرسية بين األحالم
والواقع
ت ُساهم برامج التوعية والخدمة االجتامعية يف تلبية
حاجات الطالب االجتامعية والنفسية واملعرفية ،وتدعيم
روح االنتامء إىل املجتمع ،ومن هذا املنطلق قامت
شعبة التخطيط والتعليم بالتنسيق مع مؤسسة الدعم
االجتامعي لعقد محارضة بعنوان (رفقة مدرسية بني
األحالم والواقع)  ،قدمتها األخصائية/موزة القبييس يف يوم
األربعاء 10/05/2017م يف قاعة خليفة بن زايد لطالب
املستوى التاسع.
انتقلت امل ُحاضرِ ة بني محاور املوضوع بأسلوب منطقي
وتسلسل واضح ،حيث بدأت بالتعريف عن مهام قسم
الدعم االجتامعي والقضايا التي يعالجها والسلبيات
الناتجة عن الرفقة السيئة ،باإلضافة إىل أمثلة واقعية
لحاالت تم عالجها يف املؤسسة وطرق العالج والحلول.

اليوم المفتوح الثاني للمدرسة
الثانوية العسكرية في العين

أقامت املدرسة يومها الثاين املفتوح يف األيام االثنني
والثالثاء واألربعاء املوافق  ،2017/5/3-1الطالع ذويهم
وملناقشة نتائج الطلبة وتحصيلهم الدرايس خالل الفصل
الدرايس الثاين .وقد خصص كل يوم ملستويني دراسيني
ليتسنى لهم الوقوف عن كثب عىل نتائجهم الدراسية
وتحصيلهم الدرايس والسلويك ومناقشتها مع مدرسيهم
ومع قادة رساياهم ومرشفيهم.

فعاليات المدرسة
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اليوم الرياضي للمدرسة الثانوية العسكرية
تم تنظيم اليوم الريايض للمستويات (السابع والثامن
والتاسع) يف املدرسة بالتزامن مع اليوم الريايض الوطني
املوافق  16فرباير .2017
وكان الهدف من هذا اليوم خلق أجواء من املرح ونوع
من التنافس وكرس الروتني اليومي للطلبة .وقد اشتمل
عىل العديد من الفعاليات واألنشطة الرياضية والرتفيهية
املشوقة التي أظهرت تعابري الفرحة واالبتسامة عىل وجوه
الطالب وتشجيعهم عىل مامرسة النشاط الريايض البدين.
كام نعلم فإن النشاط الريايض يساعد يف تحقيق األهداف
الرتبوية املطلوبة يف مراحل التعليم مبختلف مستوياته
حيث أنه:
 ينرش الوعي الريايض املو ّجه والداعي إىل مامرسةالرياضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية
الجسم.
 -غرس املفاهيم الصحيحة للرتبية البدنية والنشاط

أهميتها يف التقلّيِل من خطر اإلصابة بأمراض القلب
والسمنة والسكَّري وخطر اإلصابة عند السقوط أثناء
امليش أو الركض أو األشغال اليومية العادية.
وتعترب املحافظة عىل مامرسة التامرين الرياضية هي
العالج الطبيعي املتوفر وبصورة دامئة بني أيدينا وبشكل
مجاين ،فال يجب ان نهمل التمتع بالقسط الكايف املوىص
بها يومياً حفاظاً عىل صحتنا.

الريايض ومنها العمل مبفهوم روح الفريق الواحد ،وإدراك
ال ُبعد الرتبوي الصحيح للمنافسات الرياضية.
 تنمية السلوك القويم عن طريق بعض املواقف يفاأللعاب الجامعية والفردية وإكسابهم الثـِّقة بالنفس
وتنمية الروح الرياضية.
 خفض التوتر النفيس ،والتخلص من اإلنفعاالت ،وتفريغالطاقة الزائدة ،وإشباع الحاجات النفسية ،والتك ُّيف
االجتامعي وتحقيق الذات.
 رفع مستوى كفاءة اللياقة البدنية للطالب عن طريقإعطائهم عدد مناسب من التمرينات التي تنمي الجسم
وتحافظ عىل القوام السليم.
ويف الختام أقرتح إقامة اليوم الريايض لجميع مستويات
املدرسة ويف كل فصل درايس إلتاحة الفرصة لجميع المقدم  /سلطان حمد محمد الشامسي
الطالب يف املدرسة الثانوية العسكرية ملامرسة التامرين مركز الصحة والطب الرياضي
الرياضية واألنشطة البدنية ،ألنه كام نعرف جميعاً
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تكريم الطالب المتفوقين
«تحفيز للتميز»...
احتفلت املدرسة الثانوية العسكرية يف العني بتكريم أبنائها من الطالب
املتفوقني يف نتائج الفصل الدرايس األول خالل فعالية يوم املدرسة املفتوح
والذي أقيم يومي الثالثاء واألربعاء املوافق  17و  .2017/1/18وقد خصص
اليوم األول لتكريم طالب املستويات  ،9 ،8 ،7و  ،12واليوم الثاين لتكريم
طالب املستويني  10و  ،11حيث تم تكرميهم من قبل العميد الركن مهندس
سعيد حسن خميس الزيودي قائد املدارس واملقدم الركن سعيد عبيد محمد
الكعبي قائد املدرسة وبحضور مرتب املدرسة ومعلمني املتعهد األكادميي
وذوي الطالب املتفوقني.
تنتهز قيادة املدارس وقيادة املدرسة يف العني هذه املناسبة لتبارك لجميع
طالبها املكرمني متمنني لهم االستمرار يف دميومة تحصيلهم الدرايس املرشف
ونحث زمالئهم اآلخرين للحذو حذوهم يف طريق النجاح والتميز.

فعاليات المدرسة

المستوى 7

المستوى 8
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المستوى 9

األول في مجموع العالمات

األول في مجموع العالمات

األول في مجموع العالمات

الطالب :عبيد هالل الكعبي

الطالب :ذياب عبدالرحيم الجنيبي

الطالب :علي حمد الكعبي

الثاني في مجموع العالمات

الثاني في مجموع العالمات

الثاني في مجموع العالمات

الطالب :محمد أحمد الغفلي

الطالب :عبداهلل سعيد الغيثي

الطالب :زايد عبدالرحيم الجنيبي

الثالث في مجموع العالمات

الثالث في مجموع العالمات

الثالث في مجموع العالمات

الطالب :حامد محمد الكعبي

الطالب :سهيل خميس الكعبي

الطالب :عبداهلل محمد الجنيبي

المستوى 10

المستوى 11

المستوى 12

األول في مجموع العالمات

األول في مجموع العالمات

األول في مجموع العالمات

الطالب :سعيد محمد الظاهري

الطالب :سعيد أحمد الشامسي

الطالب :عبداهلل سعيد الزيودي

الثاني في مجموع العالمات

الثاني في مجموع العالمات

الثاني في مجموع العالمات

الطالب :هزاع سالم الكلباني

الطالب :سرور علي النيادي

الطالب :محمد سالم السبوسي

الثالث في مجموع العالمات

الثالث في مجموع العالمات

الثالث في مجموع العالمات

الطالب :خالد محمد سعيد النيادي

الطالب :حمد محمد الراشدي

الطالب :سيف محمد الزعابي
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لقاء الطالب الجدد المتقدمين للدراسة
بالمدرسة للعام الدراسي 2018-2017
نظمت قيادة املدرسة الثانوية العسكرية يف العني لقاءها للدفعة األوىل والثانية من الطالب املتقدمني للدراسة للعام الدرايس  2018-2017يومي
الخميس املوافق  2017/4/27واملوافق  .2017/5/11تضمن اللقاء تعريف أهايل الطالب وذويهم بنظام املدرسة الداخيل واللوائح املعمول بها يف
املدرسة وكذلك التعريف بنظامها الدرايس ومناهجها التعليمية والتدريبية.
بعد ذلك أجريت لطالب الدفعتني األوىل والثانية اختبارات القبول كل حسب مستواه الدرايس ،ثم بعد ذلك تضمن لقاءا تعريفياً لكل طالب مع
أحد من املسؤولني يف قيادة املدرسة عىل أن تستكمل بقية إجراءات القبول خالل الفرتة القادمة .علامً أنه ستجرى لقاءات أخرى مع الطالب وذويهم
واختبارات قبول للذين سيتقدمون الحقا خالل الفرتة القادمة والتي تنتهي بتاريخ  ،2017/6/22كآخر موعد لتقديم الطلبات لالنضامم للمدرسة.

فعاليات المدرسة
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اليوم الثاني المفتوح ألهالي الطالب في
المدرسة الثانوية العسكرية في العين
أقامت املدرسة الثانوية العسكرية بالعني يومها املفتوح الثاين ألهايل الطالب وذويهم ملناقشة النتائج الدراسية للفصل الدرايس الثاين ،حيث خصصت ثالثة أيام متتالية ،كان
يومها األول األثنني املوافق  2017/5/1لطالب املستويني الحادي والثاين عرش ،ويوم الثالثاء املوافق  2017/5/2لطالب املستويني التاسع والعارش ،فيام خصص يوم األربعاء
املوافق  2017/5/3لطالب املستويني السابع والثامن .تناولت اللقاءات إطالع أهايل الطالب وذويهم عىل تحصيل أبنائهم الدرايس والسلويك ومناقشتها مع قيادة املدرسة
ومدرسيهم وضباط املدرسة واملرشفني املتابعني لهم.
وخالل هذه اللقاءات تم تكريم الطالب املتفوقون واملتميزين بنتائجهم الدراسية تشجيعاً لجدهم ومثابرتهم ولجهودهم البناءة يف السعي نحو التميز ،وقام بتكريم الطالب
قائد املدارس العميد الركن مهندس سعيد حسن الزيودي وقائد املدرسة يف العني املقدم الركن سعيد عبيد الكعبي.
وبهذه املناسبة تتقدم قيادة املدارس واملدرسة الثانوية العسكرية يف العني بتقديم التهاين لجميع الطالب متمنني لهم النجاح والتوفيق وألقرانهم الحذو حذوهم لتبوء نفس
املكانة يف التميز.
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المستوى 8
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المستوى 9

األول في مجموع العالمات

األول في مجموع العالمات

األول في مجموع العالمات

الطالب :عبيد هالل الكعبي

الطالب :ذياب عبدالرحيم الجنيبي

الطالب :هادف محمد الكعبي

الثاني في مجموع العالمات

الثاني في مجموع العالمات

الثاني في مجموع العالمات

الطالب :محمد أحمد الغفلي

الطالب :عبداهلل سعيد الغيثي

الطالب :زايد عبدالرحيم الجنيبي

الثالث في مجموع العالمات

الثالث في مجموع العالمات

الثالث في مجموع العالمات

الطالب :حامد محمد الكعبي

الطالب :سهيل خميس الكعبي

الطالب :عبداهلل محمد الجنيبي

المستوى 10

المستوى 11

المستوى 12

األول في مجموع العالمات

األول في مجموع العالمات

األول في مجموع العالمات

الطالب :سعيد محمد الظاهري

الطالب :حمد محمد الراشدي

الطالب :عبداهلل سعيد الزيودي

الثاني في مجموع العالمات

الثاني في مجموع العالمات

الثاني في مجموع العالمات

الطالب :راشد أحمد الشامسي

الطالب :سرور علي النيادي

الطالب :سيف محمد الزعابي

الثالث في مجموع العالمات

الثالث في مجموع العالمات

الثالث في مجموع العالمات

الطالب :خالد محمد النيادي

الطالب :عبداهلل محمد النيادي

الطالب :محمد سعيد الكلباني
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اليوم الرياضي للمدرسة
الثانوية العسكرية /العين
المشاركون :طالب املستوى الثامن و إدارة املدرسة
اليوم و التاريخ :الثالثاء 2017/1/31
الزمن :الساعة العارشة صباحاً حتى الواحدة ظهرا ً
أهداف اليوم:
 بث روح التنافس بني الطالب لإلستمتاع بالوقت وتقوية البدن. التواصل والتعاون بني الطالب وقادة املدرسة. املشاركة الفعالة يف تنمية مهارات الطالب الجسدية.المشاهدات والوقائع واألحداث:
بدأت الفعاليات يف متام الساعة العارشة صباحاً بعد تناول
وجبة اإلفطار الصباحي حيث توجه الطالب إىل املالعب
الرياضية يف املدرسة وتم تقسيمهم إىل فريقني :فريق ملامرسة
لعب كرة القدم وقسم آخر للعب مجموعة من املسابقات
الرتفيهية واملمتعة ،كمسابقة حمل البيضة بامللعقة ومسابقة

الجري ومسابقة فقع البالونات ومسابقة أكل البطيخ
ومسابقة حمل الكرات.
ولقد سادت بني الطالب روح املنافسة واملتعة وتم تكريم
الفائزين بتقديم جوائز عينية لهم ،كام قام الفريق اآلخر
بلعب كرة القدم ووصل الصف الثامن  Aوالثامن  Fللمرحلة
النهائية وانتهت املباراة بفوز الصف الثامن  Aبهدفني.
وتم تكريم الصف الفائز يف اجواء من املرح والتنافس
الرشيف لتحقيق الهدف ثم بعد االنتهاء من هذا اليوم
الحافل املمتع عاد الطالب لتناول وجبة الغداء ثم توجهوا إىل
فصولهم الدراسية
التوصيات:
نشكر القامئني عىل تنظيم هذه الفعالية لهذا اليوم من
إداريني وإخصائيات املدرسة ونرجوا تكرار مثل هذه األيام
الرياضية والرتفيهية ألهميتها يف تنمية مهارات الطلبة
الرياضية والجسدية وجعلها مسابقة دورية يف التنافس
الريايض.
الطالب :خالد شافع النيادي
المستوى8A :
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...سقيا خير
""أفضل الصدقة سقي الماء
تزامن ًا مع عام الخير وحرص ًا من المدرسة الثانوية العسكرية على
 قامت المدرسة،تعزيز وترسيخ مفهوم العطاء لدى طالبها
بحملة توعوية بعنوان (سقيا خير) في يوم الثالثاء الموافق
 شارك فيها عدد من طالب المستوى السابع2017/5/23
حيث تم توزيع الماء على العمالة وقت الظهيرة في مواقع
.االنشاءات
 علي عيد الظاهري:الطالب
7B :المستوى

XRAY

X-rays were discovered by
accident in 1895 by the German
physicist
Wilhelm
Conrad
Roentgen. Roentgen was already
an accomplished scientist with
forty-eight published papers.
He had a reputation among
the scientific community as a
dedicated scientist with precise
experimental methods. Roentgen
had been conducting experiments
at the University of Wurzburg
on the effect of cathode-rays
on the luminescence of certain
chemicals.
During the experiment he placed
his hand between the source of
the X-ray, the cathode-ray tube
and a screen and saw the faint
outline of the bones of his hand.
It was the first X-ray picture.
The more dense bone absorbed
more X-rays then the less dense
flesh producing an image of
his hand. He soon learned

that photographic plates were
sensitive to X-ray as they are to
light and was thus able to make
the first X-ray photography.
X-rays are electromagnetic
radiation ranging in wavelength
from about 100 Ǻ to 0.01 Ǻ (1
Ǻ = 1 x 10–10 m). The shorter
the wavelength of the x-ray,
the greater its energy and its
penetrating
power.
Longer
wavelengths, near the ultravioletray band of the electromagnetic
spectrum, are known as soft x
-rays. The shorter wavelengths,
closer to and overlapping the
gamma ray range, are called hard
x-rays.
X-rays are an important tool in
health diagnosis and treatment.
Within a few years of their
discovery, x-rays were being used
to locate foreign bodies, such as

bullets, within the human body.
High intensity x-rays, capable
of destroying tissue, are used in
the treatment of tumors. Rapidly
dividing cancerous cells are
especially vulnerable to x-rays.
With the development of
improved
x-ray
techniques,
radiographs revealed the smallest
differences in tissues, which
resulted in the diagnosis of many
pathological disorders. Recently,
researchers have discovered the
use of x-rays in breaking apart
protein structures. By studying
this more, scientists could be
able to discover ways to prevent
radiation damage caused by
natural sources. X-rays are
significant tools in the health
field and as they are developed
further, the possibilities are
endless.
Nasser Mohammed Al-Shamsi
Grade: 11C
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Gut Microbiota
A healthy gut is the sign of healthy life
through neural, endocrine
and immune pathways —
and thereby influences brain
function and behavior.

fruit such as garlic, onions,
leeks, asparagus, artichokes,
tomatoes, bananas, plums
and apples; in grains and
cereals like bran, and in nuts
like almonds. For this reason,
vegetables, fruits and cereals
should be part of a balanced
and healthy diet.

The
bottom
line:
The more diversity
you have in your gut
bacteria, the better off
you’ll fare in the long Probiotics
What is gut microbiota? run.
Many probiotics
Gut microbiota is the name
given today to the bacteria
that inhabit human intestinal
tract (formally called gut flora).
This microbiota is consisted
of more than 1000 species of
known bacteria with more
than 3 million genes. One third
of microbiota is common to
most people, while the other
two thirds are specific to each
one of us.

Why is it important?

How to improve your
gut microbiota?
The food we eat plays
an
essential
role
in maintaining the
diversity and proper
functioning of our gut
microbiota.

come from
bacteria traditionally used
for fermenting food. these
bacterial species can also be
found in a range of foods (such
as yogurts and fermented
milks) or supplements.

Prebiotics and probiotics are
two of the most widely studied
elements in the field of gut
microbiota. Both have effects
that are considered beneficial
for the gut microbiota which
impacts various functions
of the body such as the
digestive condition, for this
reason, specialists highlight
the importance of including Salem Khaled Al Nuaimi
both of them in our diet, in
Grade: 10 C
order to promote a healthy
microbiota.

Gut microbiota play an
important role in digestion
of certain food that cannot
be digested by stomach and
small intestine. It helps with
the production of certain
vitamins such as Vitamin B
and K . Studies are revealing
how variations and changes
in the composition of the
gut
microbiota
influence
normal
physiology
and
contribute
to
diseases
ranging from inflammation
to obesity. Accumulating data Prebiotics
now indicate that the gut
are
naturally
microbiota also communicates Prebiotics
present
in
vegetables
and
with the CNS — possibly
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What is Acid Rain?
Acid rain, or acid deposition, is a broad term that includes any form of precipitation with acidic
components, such as sulfuric or nitric acid that fall to the ground from the atmosphere in wet or
dry forms. This can include rain, snow, fog, hail or even dust that is acidic.

What Causes Acid Rain?

results when sulfur dioxide (SO2) and nitrogen
oxides (NOX) are emitted into the atmosphere
and transported by wind and air currents. The
SO2 and NOX react with water, oxygen and
other chemicals to form sulfuric and nitric
acids. These then mix with water and other
materials before falling to the ground.

the atmosphere come from electric power
generators.
- Vehicles and heavy equipment.
- Manufacturing, oil refineries and other
industries.

Winds can blow SO2 and NOX over long
distances and across borders making acid rain
While a small portion of the SO2 and NOX that a problem for everyone and not just those who
cause acid rain is from natural sources such as live close to these sources.
volcanoes, most of it comes from the burning
of fossil fuels. The major sources of SO2 and
NOX in the atmosphere are:
- Burning of fossil fuels to generate electricity. Ali Al Afari
Two thirds of SO2 and one fourth of NOX in Grade: 11D
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نتمنى لجميع الخريجين التوفيق والنجاح في دراس
يحتذى بهم في خدمة القوات المس
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ستهم المستقبلية التي اختاروها وأن يكونوا قادة
سلحة ودولة اإلمارات العربية المتحدة

مشاركات الطالب
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مسابقة أفضل قصة قصيرة
بمناسبة أسبوع اللغة العربية أقامت
المدرسة الثانوية العسكرية/العين مسابقة
أفضل قصة قصيرة وأفضل قصيدة مكتوبة
باللغة العربية ،فاز فيها الطالب سعيد أحمد
الشامسي بالمركز األول عن قصة "أنا قادم يا
أمي ،أنا قادم" ،كما تم تكريم بقية الطالب عن
مشاركاتهم.
القصة الفائزة" :أنا قادم يا أمي ،أنا قادم"
بقلم الطالب :سعيد أحمد الشامسي
المستوىA/11 :
يف أحد األيام وبينام كنت أميش عائدا ً إىل املنزل بعد يوم
شاق قضيته يف الجامعة التي أدرس فيها انتبهت ليشء
غريب يف نهاية الشارع ومع أن منزيل كان يف بداية
الشارع إال إنني أكملت إىل نهاية الشارع ألرى من بعيد
جندياً حامالً سالحه ليحرس بناية قدمية ومهجورة .مل
ألبث طويال ورجعت عائدا ً إىل منزيل ،راودتني أفكار
غريبة عن املكان فلامذا جندي يحرس بناية قدمية؟
دخلت إىل املنزل وذهبت لغرفتي فورا ً واستلقيت عىل
الرسير وأنا أفكر باملوضوع ،مل أدر بالوقت وهو مير
إىل أن طرقت أمي الباب لتخربين أن العشاء جاهز.
ذهبت آلكل طعام العشاء مع أمي ولكنني جلست
أحدق بالطعام وحينها سألتني اذا كان هناك خطب
ما ولكني كنت أريد أن أطمئنها لذا أخربتها بأين كنت
قد تناولت وجبة العشاء عندما كنت يف طريقي إىل
املنزل لذا استأذنت منها ليك أذهب لغرفتي .أقفلت
أضواء الغرفة وأغلقت الباب وفتحت ستارة نافذيت
ألجلب املكرب الذي اشرتيته عندما كنت يف إحدى الدول
العربية عندما زرنا بعض املنشآت العسكرية .جلست
عىل الكريس ولحسن الحظ كان منزيل مطال عىل املبنى
وكانت هناك رؤية واضحة ولكن مع مساعدة املكرب
بالطبع .جلست أحدق باملبنى لساعات وامتدت الفرتة
أليام ولكن عندما كدت أن أفقد األمل يف العثور عىل
يشء وبينام كنت قد استدرت ألستعد للنوم ملحت
ضوءا ً قويا بطرف عيني ألهرع للمكرب وأنظر إىل املبنى.
فوقفت منبهرا وخائفا ملا أراه فقدت رأيت ضوءا ً قويا
يخرج من إحدى نوافذ املبنى ومعه ظل ليشء يشبه
اإلنسان ولكن مع رجل ثالثة ورأس أصغر بكثري من
الطبيعي ،اختفى الضوء بعد مدة قصرية .جلست عىل
األرض ومل أمتكن من الوقوف ألن قدمي مل تعد قادرة
عىل حميل من هول املنظر.
مل استطع النوم إىل الصباح .قررت عدم الذهاب
للجامعة يف ذلك اليوم وجهزت نفيس ألدخل إىل ذلك
املبنى فكتبت وصية يف حال مل أعد ولكن املضحك يف

ذلك األمر أنني مل أمتلك شيئا مثينا ألويص فيه ألحد
فكتبت أنني ذهبت إىل املبنى و األمور األخرى التي
فعلتها .خرجت وقت الضحى ومل أخرب أمي بذلك
ليك ال تخاف أو تخرب أحدا .تسللت إىل أن وصلت إىل
جانب املبنى ألرى نفس الجندي واقفاً يحدق إىل األفق،
ظللت أراقبه إىل أن أيقنت انه رمبا هناك يشء غريب
يف املوضوع تشجعت وذهبت ألحاول أن أرضبه ألين
مل أجد حالً غريه .اقرتبت منه وكأنني أريد أن أستفرس
عن يشء وعندما جاءت الفرصة انقضضت عليه ،مل أجد
نفيس إال وأنا عىل األرض ،افرتضت أنه هو من أطاحني
ولكن عندما رأيت خلفي رايته واقفا مكانه نهضت
فاقرتبت منه ،ملسته ودخلت يدي فيه ألقول بصوت
عايل " آهااااا ،لقد كان صورة ثالثية األبعاد " .انتبهت
إىل جهاز غريب تحته وعندما وضعت يدي فوق الجهاز
اختفت صورة الجندي فقد كان الجهاز هو ما يعرض
صورته.
تقدمت إىل األمام وكان هناك باب خشبي قديم يف
املدخل األمامي للمبنى ،فتحت الباب ألرى كل يشء
خلفه محطامً ولكن عندما خطوت لداخل املبنى تغري
كل يشء ألرى املكان قد تحول إىل مبنى أبيض وكأنه
مقر للعمليات الرسية ولكن فجأ ًة مر مخلوق غريب
أخرض اللون من أمامي ،فذهبت واختبأت خلف الجدار
ولكنني سمعت املخلوق يقول وبلغتنا أيضاً ،تفاجأت
وهذا اليشء يقول يل وقد بدا الصوت أنثوياً "،اخرج من
مكانك وأظهر نفسك فأنا لوحدي وقد غادر الجميع منذ
الليل ،أظهر نفسك وسوف أرشح لك كل يشء" .تقدمت
خطوة مبتعدا ً عن الجدار ورأيتها وقد كانت عىل قدر
ال بأس به من الجامل مع أن جسمها كان غريباً فكام
رأيت باألمس فقد رأيتها اليوم ولها ثالثة أرجل وقد كان
رأسها صغريا ً نسبياً ،قالت يل بأن ،أتبعها فلم أتردد ألين
شعرت بالطأمنينة اتجاهها تبعتها إىل أن وصلنا غرفة
فتحت بابها وإذا يب أرى أبشع منظر قد ميكنكم تصوره
فقد رأيت إنساناً وقد يبدو أنهم أجروا تجارب عليه

فقد كانت أمعائه ظاهرة ودماغه أيضاً ،نظرت إليها وقد
امتألت عيناي بالحقد والضغينة ،أمسكت برقبتها وأنا
أحاول خنقها ولكن ويف ملح البرص وجدت نفيس معلقاً
عىل الجدار وقد بدا عىل مالمحها الغضب والجدية ثم
قالت "،ال ميكنكم أبدا ً مواجهتنا واالنتصار ،نحن اآلن
هنا يك نجري تجارب عىل بني جنسكم ،وهذا الذي
فعلته تطفل علينا ولكن ولحسن حظك بأنك جئت يف
الوقت الذي ال يتواجد فيه كبار علامئنا ولذلك ال أنوي
قتلك ولكن إذا رأيتك هنا مرة أخرى فال بد أن أخربهم
بالحقيقة فمجتمعاتنا يف الفضاء ال ميكنهم الكذب أبدا ً،
والعقاب سوف يكون قتل اليشء الذي تدعونه األم ألن
العلامء يريدون فحص جسم أنثى من بعد ما انتهوا من
جسم الرجل ".
نظرت إليها باستغراب وأنا معلق بطريقة غريبة عىل
الجدار ،بدأت بالرصاخ عليها وعندها أخربتني بأن أحد
العلامء قد دخل املبنى اآلن ولذا يجب عيل أن أخرج
وبرسعة ،ولكن عندما هممت بالخروج بعد أنزلتني
من عىل الجدار ظهر املخلوق اآلخر وقد بدا يشبهها
قليالً ولكن وقبل أن أفكر يف ردة فعل كان قد علقني
مرة أخرى عىل الجدار ،تقدمت املخلوقة التي كانت
معي وحاولت التحاور معه بلغة غري مفهومة ولكن
ما استنتجته كان هو لرمبا أنها كانت تريده أن يخيل
سبييل وأن ال يفعل يب شيئاً ،فجأة استداروا باتجاهي
وقال يل العامل بأنه ميكنني الرحيل ولكن سوف نراقبك
وإذا صدر منك أي ترصف يثري الشبهات سوف يكون
الثمن هو الحياة.
تركوين ألذهب وتوجهت للبيت وقد كان الليل قد حل
غري مصدق ملا رأته عيني للتو ،وصلت للبيت وقد كانت
الساعة قد قاربت الواحدة بعد منتصف الليل .دخلت
للبيت ورأيت أمي واقفة وتبدو عىل مالمحها عالمات
الخوف والقلق ،تقدمت ألحتضنها ولكن رأيت رجال
الرشطة جالسني عىل األريكة األخرى ووصيتي يف يد
واحد منهم ،قلت يف نفيس "،تباً لقد قيض عىل أمي ".

مشاركات الطالب
َست و َجلَست أمي عىل األريكة بجانبي أمامنا كان
َجل ُ
يجلس رجال الرشطة ،رشحت لهم بأنه كان هناك سوء
فهم وأن هذه الورقة ليست اال نشاطاً كان قد أعطي لنا
من قبل الربوفيسور يف الجامعة ،ال أعلم كيف صدقوا ما
قلت ولكنهم أخريا ً رحلوا .ذهبت ألنام من فورها من
شدة اإلرهاق بعد هذا اليوم الغريب.
ويف اليوم التايل نهضت واغتسلت ولكن مل أي صوت يف
الطابق السفيل يوحي بأن أمي تعد الطعام أو تنظف أو
أياً ما كانت تعمله ،كان هدوءا ً مقلقاً يف البيت ،نزلن إىل
الطابق السفيل ولكنني توقفت عندما رأيت منظرا ً يفوق
كل مستويات الرعب ،لقد رأيت أمي وهي معلقة من
رجليها وأمعائها تغطي وجهها ودماها واقع عىل األرض،
سقطت ألن ساقاي مل تعد تقوى عىل حميل من هول
املنظر وبدأت بالتقيؤ ثم بكيت بحرقة وأنا أرى جثتها
أمامي .استجمعت نفيس وفككت رباط رجلها ألنزلها
عىل األرض.
جلبت املجرف وحفرت حفرة يف فناء بيتنا ألجلب الجثة
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بعد أن لففتها برششف أبيض ،أنزلتها بهدوء إىل القرب ثم فيه .نظرت إليها وكانت تلتقط أنفاسها األخرية وهي
بدأت يف إسقاط الرتاب عليها وأنا أبيك مبرارة عىل فراق تقول "،سامحني ،سامحني أنا التي فعلت ما فعلت
من كان أنييس الوحيد ومن كنت أكافح من أجلها ،لقد بأمك ،سامحني آه ." .....ماتت وهي تنظر إيل ،اتجه العامل
الفضايئ مبعداته املتسخة بدم املخلوقة األخرض ،أغمضت
خرست أمي!!!!
أنهيت مراسم الدفن بنفيس ،مل يكن ألحد أن يعلم مبا عيني وأحسست بيشء بارد يخرتق رأيس ،شعرت بأمل ال
حصل ،عقدت العزم عىل الذهاب ومواجهتهم ألنني يوصف ولكنني ظللت أردد يف قرارة نفيس "،أنا قادم يا
مل أعد أملك أي يشء ألخرسه .ذهبت إىل هناك راكضاً أمي ،أنا قادم ".
وساقاي تسابقان الرياح وأنا متسلح بسكني مطبخ صغري،
دخلت إىل املبنى وأنا أرتجف ،سمعت أصواتاً غريبة
وهمهامت وما أرعبني حقاً هو رصاخ امرأة .ركضت إىل
مصدر الصوت ألرى منظرا ً تقشعر له األبدان ،كان العامل
يرشح تلك املخلوقة التي التقيتها أول مرة ،كان دمها
األخرض ينزف من منطقة خرصها.
" البد أن أفعل شيئاً " هكذا قلت يف نفيس ثم جريت
وطعنت املخلوق ولكن ما إن دخلت السكني فيه حتى
سحبه إىل جسمه والتأم جرحه رسيعاً .استدار إيل
ومسكني ليضعني عىل رسير بجانب املخلوقة وربطني

تكريم عدد من الطالب المشاركين في المسابقة
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مقابالت العدد

ه��ل ك��ان��ت ل��دي��ك رؤي���ة مستقبلية أث��ن��اء دراس��ت��ك في
المدرسة العسكرية؟
يف املرحلة االبتدائية مل أفكر يف ذلك ولكن أثناء دراستي الثانوية كان طموحي أن أكون
ضابطاً يف القوات املسلحة.

ماذا أضافت لك الحياة العسكرية؟
علمتني االنضباط وااللتزام وتعلمت النظام واستثامر الوقت وتنمية املهارات يف العمل
االنفرادي والجامعي.

ما هو الفرق في التعليم في السابق والتعليم في
الوقت الحالي؟
يف السابق مل تكن الوسائل التعليمية متوفرة بكرثة وهذا ما يجعل الطالب معتمداً عىل
نفسه أكرث يف ذلك الوقت ،أما يف الوقت الحايل فقد تيرس للطالب الكثري من الوسائل
التعليمية املختلفة التي تجعله قادراً عىل الفهم وسهولة االستيعاب للمواد الدراسية.

هل مارست أنشطة رياضية أو ثقافية أثناء وجودك في
المدرسة العسكرية؟

مقابلة العدد مع
العقيد المتقاعد راشد سعيد الكعبي
أجرى المقابلة :المدني عبداهلل تعيب

كانت عندي بعض األنشطة التي أمارسها فمنها الثقافية حيث كنت أقدم اإلذاعة املدرسية
يف طابور الصباح ،أما بخصوص النشاط الريايض فقد كنت أمارس لعبة كرة الطائرة وكنت
العباً مميزاً فيها ،وكذلك كنت العباً ماهراً يف الوثب العايل وقد حصلت عىل بعض امليداليات
يف هذه اللعبة.

أذكر لنا مدرس لن تنساه؟

 بدأ دراسته العسكرية عام  1971يف مدرسة خالد بن الوليد العسكرية ثم أنهىدراسته سنة 1983والتحق بجامعة اإلمارات سنة .1983
 تخرج من الكلية العسكرية (كلية زايد) سنة .1983 عمل يف املدرسة العسكرية مدرس ومرشف يف العام  1988ويف سنة  1989شغلمنصب مساعد مدير يف املدرسة.
 سنة  1990شغل منصب مدير املدرسة العسكرية وكان برتبة نقيب برتشيح مناملدير السابق عمر النسناس ،ويف سنة ُ 1994عني قائداً ملدرسة العني العسكرية.

متى بدأت حياتك العسكرية؟
بدأت يف الحياة العسكرية منذ أن التحقت بالدراسة يف مدرسة خالد بن الوليد العسكرية
يف الشارقة.

كيف دخلت للمدرسة العسكرية وهل كانت اختيارك؟
ال ليس اختياري بل كان أخي األكرب سامل رحمة اللّه عليه يعمل يف القوات املسلحة وهو
الذي قام بتسجييل يف املدرسة العسكرية.

في أي سنة كان هذا؟
يف سنة  1971حني التحقت بالصف األول االبتدايئ يف مدرسة خالد بن الوليد يف الشارقة
كام ذكرت.

هناك مدرس لن أنساه وهو االستاذ قاسم مدرس التاريخ فقد تعلمت منه املواجهة
واملشاركة يف الظهور بعد العزلة واالنطوائية.

أجمل ذكرياتك في المدرسة العسكرية؟
الرحالت التي كانت تقوم بها املدرسة لإلمارات الشاملية واملهرجانات والفعاليات التي
كانت تقوم بها املدارس العسكرية (الثقافة العسكرية) وكانت هناك مسابقات يف الرماية
وركوب الخيل وكرة القدم وألعاب القوى.

ماذا تتمنى ألوالدك في المستقبل؟
أوالدي وللّه الحمد جميعهم متفوقني يف عملهم منهم الضابط ومنهم من يعمل يف الجهات
الحكومية ،وأنا دامئاً متابع لهم إىل اآلن وحتى بعدما كربوا وأصبحوا يتحملون املسؤوليات
فجميعهم عىل تواصل معي ويستشريونني يف بعض األمور.

من هو قدوتك في الحياة العسكرية؟
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه اللّه.

هل هناك كلمة توجهها للطلبة العسكريين من الجيل
الحالي؟
أقول لهم أن البلد تحتاج لسواعدهم وجهودهم يف الحياة العسكرية واملدنية وأن معظم
القادة من خريجي املدرسة العسكرية ،وكذلك الدولة بحاجة لضباط متعلمني ومثقفني
وأكفاء قادرين عىل تحمل املسؤولية وتطوير القوات املسلحة والدولة عىل السواء يف كافة
امليادين.

مقابالت العدد
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مقابلة مع الرائد
محمد راشد الظاهري
أجرى المقابلة الطالب :عبداهلل سعيد الزيودي
المستوى12A :

في البداية أحب أن أعرف إذا كان لديك هدف وتسعى لتحقيقه
عندما كنت طالب ًا؟
نعم ،فاإلنسان الناجح يسعى دامئاً لتحقيق العديد من األهداف إال إنني كنت اركز عىل
التخرج بنجاح وتفوق من املدرسة والجامعة واالعتامد الكيل عىل نفيس.

ما هي األشياء التي ساعدتك للوصول إلى هدفك؟

تعلمت بأن النجاح ال سقف له وأن للتحدي مذاق مختلف وأنه للوصول إىل هديف عيل
بالتسلح بالجد واالجتهاد من دون أي تقاعس أو كلل.

هل لديك أهداف أخرى تسعى لتحقيقها؟

هديف دامئاً وأبدا ً أن أعطي األفضل للمؤسسة التي أنتمي إليها ،وأن أترك بصامت ايجابية
ومستقبلية .أما عىل الصعيد الشخيص فإن هديف الحايل هو إكامل دراستي العليا بتفوق.

من هو القائد الذي تتعلم منه و تعتبره قدوتك؟

قائدي وقدويت سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدرلة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه ﷲ.

ماذا تعلمت من الحياة العسكرية؟

تعلمت من الحياة العسكرية الصرب ثم الصرب ثم الصرب لتحصل عىل ما تريد ،تعلمت أيضاً أن
الحياة العسكرية رحلة ممتعة ملن أراد االستمتاع بها والعكس صحيح .كام أنني تعلمت بأن
الخدمة يف الجال العسكري رشف وأجر بنفس الوقت.

هل لديك نصائح تقدمها للطالب؟

نجاحك يأيت باجتهادك وعمل ما تستطيع يف الصف وخارجة لنفسك ولزمالئك وحتى
للمدرسني .إذا كنت مطمئناً الجتهادك تصبح الدرجات مؤرشا ً خارجياً فقط وال تعرب بالرضورة
عن مستواك الحقيقي ،تصور نفسك يف حالة نجاح مستمر.

مقابلة مع النقيب
حمد مبارك العامري
أجرى المقابلة الطالب :علي عيد الظاهري
المستوى7B :
في البداية أحب أن أعرف إذا كان لديك هدف و تسعى لتحقيقه
عندما كنت طالب ًا؟
االنسان الناجح دامئاً يكون لديه هدف و يسعى لتحقيقه ليعرف ما هو طعم النجاح
أو ما هو شعور النجاح ،وكان هديف دامئاً أن أصبح ضابط وقائد ناجح يف مستقبيل يف
السلك العسكري
ما هي األشياء التي ساعدتك للوصول إلى هدفك؟
الشك بأن التوفيق من ﷲ ومن ثم حرص عائلتي الدائم وال أنىس جميع من سعى معي
ودعمني لتحقيق هذا النجاح.
هل لديك أهداف أخرى تسعى لتحقيقها؟
نعم لدي أهداف و أسعى لتحقيقها ،و من هذه األهداف أن أصبح قدوة حسنة
للطالب و أن أصبح قائد مثايل ناجح يف املستقبل.

من هو القائد الذي تتعلم منه و تعتبره قدوتك؟
قائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة يف أفكاره و حكمته وتطلعه دامئاً لألفضل.
ماذا تعلمت من الحياة العسكرية؟
تعلمت من الحياة العسكرية االعتامد والثقة بالنفس والصرب و التأهيل القيادي الذي ال
يحتكر فقط عىل الحياة العسكرية بل يف الحياة الخارجية ،كذلك تعلمت الوفاء لوطني
والحرص الدائم عىل التميز يف األداء.
هل لديك نصائح تقدمها للطالب؟
الطالب الناجح البد أن تكون لديه أفكار وإبداع وطموح ورؤية ثاقبة للمستقبل الذي
ينتظره وأن يكون حريص حتى يكون طالب ناجح ومتميز وله مستقبل حافل بالنجاح.

مقابالت العدد
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لقاء مع خريج
أجرت مجلة املدرسة الثانوية العسكرية يف العني لقاء
مع أحد الطالب املتميزين الطالب الخريج الشيخ ياس
بن حمدان بن زايد آل نهيان وطرحت عليه األسئلة
التالية.
ماهي األسباب التي جعلتك تختار المدرسة الثانوية
في العين لدراستك؟ وه��ل تقترحها كخيار لدراسة
اخوتك أو أقربائك أو أصدقائك؟
أوال أود أن أشكر قيادة املدرسة لجهودها املستمرة يف بذل األفضل لطالب
املدرسة الثانوية العسكرية ،وردا عىل سؤالك عن السبب يف دخويل للمدرسة
فقد كان توجيها من والدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وذلك ملا
شاهد من متيز لخريجي املدرسة الثانوية العسكرية وضبط للنفس ومتيز يف
أداءهم املستقبيل .نعم ،أنا أقرتح لكل الطالب واألصدقاء االلتحاق باملدرسة
الثانوية العسكرية.

كيف تستغل أوقات فراغك؟
ال يوجد لدي وقت فراغ ،فالوقت يف املدرسة منظم والجدول اليومي ال يعطيك
وقتاً لعمل يشء عدا الدراسة والحديث مع الطالب.
ماهي توجهاتك الدراسية المستقبلية؟ وماذا تطمح
أن تكون في المستقبل؟
يوجد لدي رغبة يف دراسة الطب ومعرفة املزيد عن الجسم البرشي ووظائفه
الداخلية وكيفية عمل خالياه يف الداخل ،وهو كشغف فكري يف الوقت الحايل،
ويف املستقبل أن أكون يف قيادات الدولة ليك أساهم يف خدمة هذا الوطن.
ب��م��اذا تنصح ال��ط�لاب ال��دارس��ي��ن بالمدرسة الثانوية
العسكرية؟
أنصح كل طالب يف املدرسة أن يجتهد ويجد يف دراسته ويف عمله يف املستقبل
وأن يخلص لوطنه املعطاء ،ودامئا أن يحرص عىل أن يقدم أفضل ما عنده ملن
حوله سواء أستمر يف القوات املسلحة أو يف أي جهة أخرى يف الدولة.
من هو قدوتك في الحياة؟

في أي مستوى دراس��ي التحقت بالمدرسة؟ وهل
واجهتك صعوبات ما؟
التحقت باملستوى الحادي عرش ،يف بداية األمر ووجدت بعض الصعوبة،
فعملية االنتقال من البيئة املدنية للبيئة العسكرية تحتاج وقتا للتأقلم مع
الوضع الجديد.
ماهي هواياتك الشخصية؟
هوايايت كثرية والحمد لله ،أهوى الصقارة والصيد بالصقور والرماية والصيد
باستخدام البندقية والسباحة والفروسية وقراءة الروايات وكذلك أهوى السفر
والتعرف عىل الثقافات املختلفة يف العامل.
كيف تصف تجربتك الشخصية في المدرسة وم��اذا
أضافت لك؟
املدرسة أتاحت يل التعرف عىل البيئة العسكرية وأتاحت يل اكتساب طبع
الضبط للنفس وأيضا التعرف عىل عدد كبري من الطالب من مختلف امارات
الدولة وهذا بحد ذاته اضافة طيبة لإلنسان.

قدويت يف الحياة املغفور له بإذن اللّه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه
اللّه.

مقابالت العدد

حادث أليم...

اسم الطالب :منصور يوسف البلوشي
المستوى12E :

تشخيص الطبيب ونوع العالج:
وضع حديد لتجبير كسر الرجل اليمنى لحين
رجوعها لحالتها الطبيعية ووضع حزام
للظهر لمدة شهر

وصف الحادث:
حادث سيارة

مدة العالج:
 6شهور للرجل وشهر للظهر والكتف

كيف وقع الحادث؟
خلل فني في السيارة مما أدى إلى
انقالب السيارة وخروجها عن المسار

نصيحه توجهها لزمالئك:
التأكد من عدم وجود خلل في السيارة
والتقيد بالسرعة المحددة وعدم استخدام
الهاتف اثناء القيادة

ما سبب وقوع الحادث؟
بسبب خلل في السيارة
ماهي االصابات التي تعرضت لها؟
كسر في الرجل اليمنى وكدمات في
الظهر والكتف األيسر وسحب رخصة القيادة
لمدة شهرين

إحصائيات عام 2016
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أجريا المقابلة :شما خليفة الظاهري
المعالج الطبيعي :واين مايكل بالنك
مركز الصحة والطب الرياضي
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دولة أسجارديا
« »Asgardiaالفضائية

لقد حظيت الدولة الوليدة الجديدة أسجارديا بالكثري
من االهتامم االعالمي من قبل العلامء والباحثني يف
مجال الفضاء .تعترب دولة أسجارديا من أول الدول التي
ستكون يف الفضاء الكوين بعيدا عن كوكب األرض ضمن
املجرة الشمسية .قام يف فكرة املرشوع الطموح وتنفيذ
بناءه بعض من علامء الفضاء األوربيني وبالتنسيق مع
منظمة اليونسكو ( )UNESCOالتابعة لألمم املتحدة
خالل شهر أكتوبر  .2016وقد أطلق عليها هذا االسم
نسبة إىل املؤلفات الروائية الخرافية (امليثولوجيا)
االسكندنافية ألسطورة "نورس" Norse Mythology
الشهرية التي كان يحكمها "أوندين".
وتتمتع هذه الدولة بحكومة مؤلفة من عدة وزارات
ولها مؤوسس ورئيس منتخب يدعى "إيكور أشوربييل
 ،"Igor Ashurbeyliوسيكون لها علم ما زال تحت
االختيار من املشاركات التي وصلت للدولة الجديدة
من بني املشاركات العديدة التي تفوق املئة تصميم.
وبناء عىل فكرة مرشوع الدولة الجديدة ووفقا لالجتامع
األول الذي عقد يف باريس أكتوبر  2016فأنه سيتم فقط
اختيار  100ألف نسمة ليكون العدد االجاميل لسكانها
من بني جميع املنتمني إليها .كام وستعطى األفضلية
للعلامء والباحثني يف علوم واستكشاف الفضاء تليهم فئة
املستثمرين يف كافة الجوانب.

فمنذ انطالقتها بدأ سكانها يف النمو اليومي املضطرد
يوما بعد يوم حتى وصل ما يقرب ( 170971نسمة)
حتى ساعة كتابة هذه املقالة من جميع جنسيات
كوكبنا "األرض" وفقا ألحدث االحصائيات (يف  8مارس
 ،)2017وذلك نتيجة لالنتامء اليومي لهذه الدولة وليس
للمواليد الجدد كام يضن البعض .وجاءت الدول التالية
باملراكز العرشة األوىل للمنضمني لهذه الدولة وهي
حسب الرتتيب :الصني ،تركيا ،أمريكا ،الربازيل ،ايطاليا،
املكسيك ،اململكة املتحدة ،اسبانيا ،كولومبيا ،روسيا،
الهند ،وأملانيا ،اسرتاليا .يف حني احتلت دولة األمارات
العربية املتحدة املركز ( )43مبا يزيد عىل  530نسمة
(وميكن لهذا التسلسل واألعداد أن يتغري مع مرور
األيام).
وهذا األمر يذكرنا مبرشوعني آخرين يف املايض القريب
وهام :رحلة الالعودة إىل املريخ إلنشاء مستعمرة
برشية عليه والتي أطلقت يف مايو من العام ،2012
وكذلك مبسلسل األطفال الكرتوين الشهري يف مغامرات
الفضاء يف السبعينات والثامنينات من القرن املايض
املسمى "كرندايزر  "Grendizerأو ما يسمى "االطباق
أو املركبات الفضائية الروبوتية UFO Robot
 ،"Grendizerوكيف أن هذه التصورات من الخيال
العلمي ميكن أن تصبح حقيقة!

إن الغاية من املرشوع هو للكشف عن أسبار الفضاء
الخارجي فيام بني كواكب املجرة الشمسية أو فيام بني
املجرات األخرى وما يحتوي هذا الكون الفسيح الذي
خلقه الخالق األعىل سبحانه وتعاىل وأخربنا بأنه ال ميكننا
معرفة أرساره إال من خالل سلطان قدرته ،كام يف قوله
ِنس إِنِ ْاس َتطَ ْع ُت ْم أَن تَن ُف ُذوا
تعاىل "يَا َم ْعشرَ َ الْجِ ِّن َوالإْ ِ
ج
ُ
ِم ْن أَ ْقطَا ِر السَّماَ َو ِ
ُ
ات َوالأْ َ ْر ِض فَان ُفذوا لاَ تَن ُفذونَ إِ اَّل
ب ُِسلْطَانٍ (اآلية  33من سورة الرحمن)".
لتشجيع دول كوكبنا "الكرة األرضية" لعمل أبحاث يف
مجال الفضاء حيث أن هنالك فقط  20دولة من دول
الكرة األرضية التي مجموعها ما يقرب من ( 200دولة)
لديها مثل هذه األبحاث .ولهذا السبب أو غريه فقد
أطلقت دولة االمارات العربية املتحدة يف السنوات
األخرية الكثري من االهتامم يف مشاريع تطوير أبحاث
الفضاء والتي أهمها رحلة املريخ  ،2020ومرشوع إنشاء
مستعمرة عىل هذا الكوكب التي أطلق يف العام .2017
ولالطالع عىل املزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع
( )https://asgardia.spaceالخاص بهذه الدولة
الوليدة حيث ميكنك االنضامم إليها أو املشاركة يف
املنافسات واملسابقات واملقرتحات لتطوير كيانها.
لجنة تحرير المجلة

مشاركات الموظفين

آية قرآنية تغني
عن دورة إدارية كاملة
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1- Positive Attitude
Team Work2-
Knowledge3-
Hard Work4-
Spiritual or Clear Aim5-
• ا ْذ َه ْب:
تهدم السلبية ..
وتبني النشاط واإليجابية ..
Positive Attitude
نت َوأَخُوك:
• أَ َ
تهدم الفردية ..
وتبني الجامعية ..
 Team Work
• بِآيَ يِات:
تهدم الجهل والعشوائية ..
وتبني العلم واملنهجية ..
Knowledge

قانون الجهود املهدورة
هو جزء من قانون الطبيعة ويعد أحد القوانني التي
جعلها اللّه وسيلة للحفاظ عىل قانون التوازن وموازيا
لقانون الجذب العام (الجاذبية املغناطيسية) والذي
ينظم حركة الكون إىل ماشاء اللّه (الزمان واملكان)
ومثال عىل قانون الجهود املهدورة هو جهود
األسود يف اصطياد فرائسها .فاألسد ينجح فقط يف
ربع محاوالته للصيد ،أي أن ما يعادل  25%من
جهوده تذهب للنجاح بينام  75%تذهب للفشل
وتعترب طاقة مهدورة .وتشارك األسود يف ذلك معظم
الضواري والحيوانات املتنافسة يف الطبيعة بنفس
النسبة تقريباً .ومع قلة نسبة النجاح إال أنه من
املستحيل أن ييأس األسد فيقف عن املطاردة أو
يتوقف قانون التنافس يف الطبيعة .والسبب الرئيس
يف ذلك ال يرجع إىل غريزة الجوع ،كام قد يظن
البعض ،بل يرجع إىل أن الحيوانات مبنية غريزيا
عىل استيعاب قانون الجهود املهدورة .ومثال عىل
ذلك فإن نصف بيوض األسامك يتم التهامها ونصف
مواليد الدببة متوت قبل البلوغ كام أن معظم أمطار ولو ربطنا اآلية الكرمية السابقة مبا يقوله علامء
العامل تهطل يف البحار واملحيطات وكثري من بذور اإلدارة والتنمية البرشية أنه لتحقيق األهداف يجب
األشجار تأكلها العصافري وغريها من األمثلة مبا ال يعد وضع خطة ناجحة تعتمد عىل أسس علمية وهي
وال يحىص .ولكن اإلنسان وحده فقط من يرفض
هذا القانون الطبيعي الكوين ويعترب عدم نجاحه يف
بعض املحاوالت أنه الفشل ويعرض نفسه لالنطواء
والكآبة وانعدام الثقه والخوف من تكرار املحاولة
لكن الحقيقة أن الفشل الوحيد هو التوقف عن
املحاولة فالنجاح ليس أن يكون لديك سرية حياة
خالية من العرثات والسقطات بل النجاح أن متيش
عىل أخطائك وتتخطى كل مرحلة ذهبت جهودك
فيها هدرا وتبقى تتطلع اىل املرحلة املقبلة
َ
نت
قال اللّه تعاىل يف محكم كتابه املجيد" :ا ْذ َه ْب أ َ
َوأَخ َ
ُوك بِآيَاتيِ َولاَ تَ ِن َيا فيِ ِذكْرِي".
ا ْذ َه ْب :تهدم السلبية وتبني النشاط واإليجابية.
نت َوأَخُوك :تهدم الفردية وتبني الجامعية.
أَ َ
بِآيَاتيِ  :تهدم الجهل والعشوائية وتبني العلم
واملنهجية.
َولاَ ت َ ِنيَا :تهدم الكسل وتبني الهمة والتضحية.
فيِ ِذكْرِي :تهدم املادية وتبني الروحانية الربانية.

• َو اَل تَ ِنيَا:
تهدم الكسل ..
وتبني الهمة والتضحية ..
Hard Work
• يِف ِذكْرِي:
تهدم املادية ..
وتبني الروحانية الربانية ..
Spiritual or Obvious Aim
• آية واحدة من كتاب اللّه تعاىل تكفَّلت لنا
مبنهج حياة ..
فكيف بالقرآن كله؟
جعلنا اللّه واياكم من الذاكرين واملتبرصين
بنور القران العظيم.

الدكتور عبداهلل النعيمي
مستشــــار أكاديـــــمـــــــي
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Glucose-6-phosphate
dehydrogenase deficiency (Favism)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase
(G6PD) also known as favism (after
the fava bean) deficiency is a
condition in which red blood cells
break down when the body is
exposed to certain drugs or the stress
of infection. It is hereditary which
means it is passed down in families.
G6PD deficiency is passed along in
genes from one or both parents to a
child. The gene responsible for this
deficiency is on the X chromosome.
Interestingly, people with G6PD
deficiency are resistant to Malaria!
Causes:
G6PD deficiency occurs when a
person is missing or does not have
enough of an enzyme called glucose6-phosphate dehydrogenase. This
enzyme helps red blood cells work
properly.
Too little G6PD leads to the

destruction of red blood cells. This
process is called hemolysis. When
this process is actively occurring, it
is called a hemolytic episode. The
episodes are most often brief. This
is because the body continues to
produce new red blood cells, which
have normal activity.
Red blood cell destruction can
be triggered by infections, severe
stress, certain foods (such as fava
beans), and certain drugs such as
antimalarial drugs (e.g. Quinine),
Aspirin and sulfa drugs.
Symptoms:
People with this condition do not
display any signs of the disease until
their red blood cells are exposed
to certain chemicals in food or
medicine, or to stress.
Symptoms are more common in men
and may include dark urine, enlarged

spleen, fatigue, rapid heart rate,
shortness of breath and yellow skin
color (jaundice).
Exams and Tests:
- Newborn screening test.
- A blood test can be done to check
the level of G6PD.
Treatment:
Treatment may involve:
• Medicines to treat an infection, if
present.
• Stopping any drugs that are causing
red blood cell destruction.
• Blood transfusions, in some cases.

Mrs. Fatima Kamil
Head of Biology Department
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Conserving Endangered
Plants and Animals
The Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora [CITES] is a multilateral
treaty to safeguard endangered plants and animals. This
organisation develops policies and procedures which
are implemented as law in member countries. The idea
behind this organisation is that if trade is regulated at an
international level, then the demand-supply chain can be
more effectively influenced in order to protect endangered
species. This will hopefully result in the conservation of
endangered species. The objective of CITES is to make

sure that international trade in wild animals and plants
does not threaten the survival of the species in the wild,
and it provides differing degrees of protection to more
than 35,000 species of animals and plants. In the UAE,
the Ministry of Climate Change and Environment work
closely with the CITES representatives to implement
regulations at a national level. In this article, a closer look
at endangered animals [specifically birds] will be given.
These endangered birds can be found both in the wild and
also as pets in many homes in the UAE.

The Kakapo Parrot

African Grey

Did you know that there is an
extremely rare parrot that is found
only in New Zealand and that only
around 80 of them still exist on Earth?
This parrot is called the Kakapo. It
weighs between 24- kg, has a lifespan
of approximately 90100- years, and
it cannot fly. Yes, it will most likely
outlive most humans alive today!
Many other species of parrot are also
threatened with extinction.
It is important for us all to contribute
to parrot conservation programmes,
especially for those parrots that
top the list of endangered species.
Here are the top endangered
parrot species: Lear’s Macaw, BlueThroated Macaw, Orange-Bellied
Parrot, Kakapo, Sun Conure, Hyacinth
Macaw, African Grey, Spix’s Macaw,
Maroon-Fronted Parrot, Red-Fronted
Parrot, Buffon’s Macaw, Thick-Billed
Parrot, Golden Conure, Green-Cheek
Amazon, Yellow-Eared Parrot, and the
Brown-Backed Parrotlet.

Buffon's Macaw

Spix's Macaw
Parrots have always been popular
as pets, and avian enthusiasts have
contributed to the conservation of
endangered parrot species. Many
homes throughout the world are
filled with the joyous and animated
chatter of parrots. However, it is not
a job for the feint-hearted to keep
parrots. They require enormous
amounts of time, resources,

dedication, and care.
Many students in our schools have
parrots or falcons as pets, and I
personally have no fewer than 7
parrots at home in Al Ain: 2 Congo
African Greys, a Severe Macaw, a
Hahn’s Macaw, a Corella Cockatoo,
a Sulphur-Crested Cockatoo, and
an Umbrella Cockatoo. Three of
my parrots are on the CITES list of
endangered species: the African
Greys and the Sulphur-Crested
Cockatoo. It is my pleasure to be
entertained and loved by these
remarkable creatures.
Mr. Ahmad Barnard
Head of Department of English
Grades: 10 - 12
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فعالية يوم المعلم

تم تقديم عروض خاصة بأهمية املعلم ودوره يف حياة الطالب
وكتابة بطاقة شكر لكل معلم يرغب الطالب بشكره والشعور
باالمتنان اتجاهه

فعالية يوم الشكر

الهدف من الفعالية :تعويد الطالب عىل تقديم الشكر (للّه
سبحانه وتعاىل – للوالدين – لكل شخص قدم خدمة لهم)
أخصائية املستوى الثامن:
مدين :3/العنود ناجي النعيمي

طرق مجانية تحقق لك السعادة...
أشعة الشمس

األقوال امللهمة

وضع الخطط

يساعد التعرض ألشعة الشمس صباحاً
عىل زيادة مستويات هرمون السعادة
السريوتونني

يزيد االستامع إىل عبارات ملهمة من
دوافعك ويرفع معنوياتك ويدفعك إىل
االستمتاع بأبسط األمور

كن عىل يقني بأنه ال بد من وجود
خطة وراء كل مرحلة يف حياتك تسهم
يف تحقيق األفضل لك

الرياضة

التجديد

الكتابة

تحفز مامرسة التامرين الرياضية
املنتظمة إفراز هرمون اإلندروفني
املحارب للتوتر واملع َدل للمزاج

حاول القيام بأمور جديدة؛ فهذا
يضفي تغيريا ً عىل روتني حياتك اليومي
ويشعرك بالسعادة

احرص عىل كتابة مشاعرك السلبية
عىل ورقة؛ ألن ذلك سيوفر لك الراحة
والهدوء
مدني  :5شما خليفه الظاهري
مركز الصحة والطـــــب الرياضـي

مركز الصحة والطب الرياضي

حملة حياة ذات نكهات

تعد الخرضوات والفواكه أغذية صحية غنية بالفوائد املختلفة باختالف
أنواعها وأشكالها ،ولكل نوع فائدة تختلف عن األخرى وينصح بتناول
خمس حصص متنوعة من الخرضوات والفواكه بشكلٍ يومي .لذلك
قام مركز الصحة والطب الريايض بتنظيم حملة تغذوية صحية بعنوان
(حياة ذات نكهات) صباح يوم الثالثاء  2مايو  ،2017يف املبنى الرئييس
للمدرسة الثانوية العسكرية/العني بحضور قائد املدرسة املقدم الركن
سعيد عبيد الكعبي والضباط واملرشفني والعاملني باملدرسة .تضمنت
الحملة إعداد وتوزيع مرشوبات صحية بالتعاون مع مجموعة من
طالب املستوى التاسع وتوزيع مطويات توعوية تبني أهمية تناول
الخرضوات والفواكه وكيفية إدخالها يف النظام الغذايئ ،وألقت شام
خليفة الظاهري بالتعاون مع مجموعة من الطالب محارضة بعنوان
"حياة ذات نكهات" لطالب املستوى التاسع.
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التعاون بين المدرسة الثانوية العسكرية وكلية
خليفة الجوية

قام وفد من قبل كلية خليفة الجوية بزيارة للمدرسة
الثانوية العسكرية يوم الخميس املوافق  19يناير
 2017برئاسة املقدم ركن سعيد خليفة النيادي
ومسؤول قسم الرياضة من كلية خليفة الجوية
لغرض التعاون معهم يف إنقاص أوزان مجموعة من
املرشحني الجدد ،وتم االتفاق عىل النقاط التالية:
متابعة مجموعة من املرشحني الجدد أصحاب
األوزان الزائدة (مؤرش كتلة الجسم أكرث من  )26ملدة
شهرين من تاريخ  15يناير  2017إىل تاريخ  15مارس
 ،2017والبالغ عددهم يف حدود  65مرشح.
عمل قامئة غذائية خاصة تتناسب مع املرشحني
واإلرشاف عىل تطبيقها يف الكلية من قبل قسم
التغذية يف املدرسة.
إجراءات قسم التغذية يف املدرسة الثانوية العسكرية
حيث قامت أخصائيات التغذية فاطمة العيسايئ
وفاطمة النعيمي بأول زيارة لكلية خليفة الجوية
يوم األربعاء املوافق  25يناير  2017وجرى اآليت:
تم االجتامع مع قائد كلية خليفة الجوية واملقدم
سعيد خليفة النيادي والرائد طبيب مريم من عيادة

الكلية ،ملناقشة الربنامج الغذايئ املخصص للمرشحني
وآلية العمل ومناقشة الربنامج الريايض.
تم االجتامع مع العاملني بقسم اإلمداد ملناقشة آلية
العمل وطريقة التواصل يف حال وجود أي مالحظة
عىل املطعم.
زيارة املطعم يف كلية خليفة وتم تخصيص مكان
خاص للمرشحني الجدد أصحاب األوزان الزائدة.
تم البدء يف الربنامج املقرتح من قبل املدرسة بتاريخ
 28يناير  2017وقت وجبة العشاء.
تم تجهيز قامئة غذائية مخصصة لطالب املنطقة
الخرضاء يف كلية خليفة الجوية عىل أن تحتوي يف
حدود  1800-2000سعرة حرارية ،وقامئة غذائية
مخصصة للمرشحني يف املنطقة العامة حيث تم
تطبيق تناول املرشحني يف املنطقة العامة عىل وجبة
غذائية خاصة لكل مرشح تحتوي  2200سعرة
حرارية.
تكررت الزيارة لكلية خليفة الجوية أسبوعياً واإلرشاف
عىل تطبيق القامئة الغذائية من قبل قسم التغذية
املعني ،واالجتامعات الدورية ومناقشة وضع املطعم

بشكل عام ،ويف حال وجود أية مالحظات ومناقشة
أي متطلبات تحتاجها الكلية .كذلك تم التواصل مع
مسؤول املطعم ملناقشة املالحظات وتنفيذها ،وتم
إرسال منوذج تقييم املنطقة الخرضاء خاص بكلية
خليفة الجوية أسبوعياً للمقدم ركن سعيد النيادي
وقسم اإلمداد.
تم البحث عن األسباب يف عدم وصول املتبقني لكتلة
الجسم املطلوبة وكان السبب عدم حضورهم حصص
الرياضة املطلوبة بسبب املستوى األكادميي ،وتم حل
املشكلة بزيادة وقت الرياضة يف أوقات تتناسب مع
وضع املرشحني.
تم وضع مقرتحات للكلية منها :التعاون مع مركز
أمربيال الصحي يف العني لعرض محارضات خارجية،
وتوظيف أخصائيات تغذية وتدريبهم للكلية.
إنتهاء مرشوع التعاون بني كلية خليفة الجوية
واملدرسة الثانوية العسكرية للمرشحني بتاريخ 15
مارس  ، 2017وكانت النتيجة نجاح املرشوع حيث
متكن  42مرشح من مجموع  65من وصولهم لكتلة
الجسم املطلوبة (أقل من .)26
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طريق األلف ميل دائم ًا يبدأ بخطوة
لقد عمل مجموعة من الطالب يف مختلف املستويات التعليمية يف املدرسة الثانوية العسكرية بالعني جاهدين للتخلص من زيادة أوزانهم .وذلك
باتباعهم منط حياة صحية من الناحية التغذوية والرياضية واقتدا ًء بسنة نبينا محمد صىل اللّه عليه وسلم فقد خرس كل من:
 راشد خلف نارص القبييس  19.8كيلوغرام (املستوى الثاين عرش) سعيد مطلق خلفان الظاهري  23كيلوغرام (املستوى الحادي عرش) محمد حمدان محمد النيادي  13.1كيلوغرام (املستوى العارش) -خالد خليفة عبدالله الدرعي  12.7كيلوغرام (املستوى التاسع)

أبطال الجوجيتسو في المدرسة الثانوية العسكرية
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تعتبر رياضة الجوجيتسو من أشهر الرياضات التي تمارس في دولة االمارات العربية المتحدة ألهميتها وفوائدها الكثيره على
الفرد لذلك حرصت المدرسة الثانوية العسكرية على تعليم طالبها هذه الرياضة بتدريبهم من قبل افضل المدربين من مختلف رول
العالم المتخصصين في رياضه الجوجيتسو ،الجوجيتسو عبارة عن فن قتالي يعتمد على االشتباك ،والسيما االشتباك األرضي
بهدف الحصول على موقع مناسب أمام الخصم ،يتم من خالله إجبار الخصم على االستسالم تهديداً بكسر أحد المفاصل أو
الخنق.
فوائد رياضة الجوجيتسو
• تحسني املهارات القتالية للمتدرب وقدراته الذهنية والبدنية.
• رفع معدالت اإلعداد البدين الخاص واملحافظة عىل القوام واللياقة البدنية.
• إعداد نخبة من املميزين لتكوين فرق بالقوات املسلحة من الكليات واملعاهد واملدارس والوحدات العسكرية للمنافسة يف املسابقات املحلية والعاملية لرياضة الجوجيتسو.
• تنمية وتطوير بعض الخصائص والقدرات العقلية املعقدة كالقدرة عىل التوقع ،والقدرة عىل الرتكيز ،والقدرة عىل فصل النفس عن التشويش الناجم عن البيئة املحيطة.
• تنمية الكثري من السامت ،مثل :املبادرة ،والقدرة عىل التحدي ،واإلرصار ،والقدرة عىل استعادة الروح الهجومية بعد تلقي هجمة من الخصم.
هنا بعض النتائج التي حققها طالب المدرسة الثانوية العسكرية خالل الفصل الدراسي الثالث:

نتائج الطالب المشاركين في بطولة القوات المسلحة للجوجيتسو
بتاريخ 2017/04/15
ﺍاﻟﻤﺘﻮﺟﻴﻦ

ﺍاﻟﻤﻴﺪﺍاﻟﻴﺎﺕت

2

ﻓﻀﻴﺔ

ﺑﺮﻭوﻧﺰﻳﺔ

1

1

نتائج الطالب المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية المفتوحة للجوجيتسو
بتاريخ 2017/04/13-12
ﺍاﻟﻤﺘﻮﺟﻴﻦ

ﺍاﻟﻤﻴﺪﺍاﻟﻴﺎﺕت

48

ﺫذﻫﺒﻴﺔ

ﻓﻀﻴﺔ

ﺑﺮﻭوﻧﺰﻳﺔ

18

11

19

نتائج الطالب المشاركين في بطولة القوات المسلحة للجوجيتسو
بتاريخ 2017/04/15
ﺍاﻟﻤﺘﻮﺟﻴﻦ
3

ﺍاﻟﻤﻴﺪﺍاﻟﻴﺎﺕت

ﺫذﻫﺒﻴﺔ

ﻓﻀﻴﺔ

2

1

نتائج الطالب المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
بتاريخ 2017/04/17
ﺍاﻟﻤﺘﻮﺟﻴﻦ
5

ﺍاﻟﻤﻴﺪﺍاﻟﻴﺎﺕت

ﺑﺮﻭوﻧﺰﻳﺔ
5
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Food and Your 			

						 		 Mood
The link between food and mood simply lies in getting
enough of the “good stuff” found in the right foods. The
human diet nowadays consists of a lot of ‘junk’ food with very
little nutritional value which makes people more tired and
lethargic, and often leads to weight gain which has further
negative effects on mood and self-esteem.

Some good mood-boosting foods
• Sweet Potatoes
• Bananas
• Leafy greens such as broccoli
• Avocados
• Oatmeal
• Lentils
Drink plenty
Dehydration can cause headaches,
mood changes, lethargy, poor
concentration and
slower responses. Try to drink about
1.2 litres (68- glasses) a day, and more
if you are very active or it is a hot day.
Summary
• Eat regularly to prevent blood sugar
levels dropping.
• Try to eat foods that release energy
slowly to keep your blood sugar

What in my food affects
my mood?
• Tryptophan: an amino-acid that the
body uses to help make serotonin, which
is known to modulate mood, emotion,
sleep and appetite. Tryptophan is found in
bananas, walnuts, turkey, sunflower seeds,
milk, eggs, cheese, brown rice, chicken
and fish.

levels
steady for longer.
• Make sure you get enough essential
vitamins and minerals in your food.
• How you feel physically affects your
mood – look after your body.
• Drink plenty.
Useful websites
The ‘eatwell’ plate: getting the right
balance in your diet –
www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/
Documents/Eatwellplate.pdf
The MIND food and mood guide www.mind.org.uk/foodandmood
Check if your diet is healthy www.nhs.uk/Tools/Pages
HealthyEating.aspx
Food & Mental Wellbeing –
www.foodforthebrain.org

• B Vitamins: these vitamins help
the process your body uses to get
or make energy from food, so not
getting enough B-vitamins in your
diet can make you lethargic and even
depressed.
Foods that are rich in B-vitamins
include whole grains (such as wheat
and oats), fish and seafood, poultry
and meats, eggs, milk, leafy green
vegetables, beans and peas.
• Omega-3 fatty acids: essential fatty

acids which are important to your
overall health and wellbeing, and
notably for nerve and brain function.
Good sources of omega-3 are oily
fish (such as salmon, mackerel and
sardines), eggs, walnuts, flaxseeds and
sunflower seeds.

Dietitian: Hessa Almutawwa
HSMC

إستراحة العدد
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01

الكلمات المتقاطعة

أفقياً:
1ـ أديب لبناني راحل.
 2ـ عكسها من لوازم الخياطة ،حجر الطاحون.
 3ـ االسم األول لرئيس وزراء بريطاني راحل ،استنشق.
 4ـ من دول أميركا الوسطى.
 5ـ للتعريف ،كاتدرائية إنكليزية شهيرة.
 6ـ أشار من بعيد ،أوبرا للموسيقي اإليطالي "بوتشيني".
 7ـ من األطراف ،عكسها رقيق.
 8ـ هدّت ،حيوان قطبي.
 9ـ فريق كرة قدم في األورغواي.
عمودياً:
 1ـ كتاب للمسعودي.
 2ـ عالم وأديب وشاعر عربي قديم.
 3ـ االسم الثاني لرائد الفنون التشكيلية بالجزائر ،حبلى.
 4ـ عكسها سأقرأ ،استكبر وجاوز الحد.
 5ـ عكسها االسم الجديد لـ "فرموزا".
 6ـ ممثل أجنبي صاعد.
 7ـ إحسان ،عكسها عدّا.
 8ـ حيوان بري ،وأوشكت.
 9ـ عكسها وزير وكاتب وشاعر قديم لقب بـ "الجاحظ
الثاني".
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+

= 18

+

+

= 2
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+
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اختبر معلوماتك

ماهو الشيء الذي يكتب وال يقرأ ؟

يتحرك دائماً حواليك لكنك التراه فما هو ؟
ما هو البيت الذي ليس فيه ابواب وال نوافذ ؟
ما هو الشىء الذى يوجد في القرن مرة و في
الدقيقة مرتين وال يوجد في الساعة ؟
ما هو الشيء الذي تراه في الليل  3مرات
وفي النهار مرة واحدة ؟
ما هو الشيء الذى ليس له بداية وال نهاية ؟
ماهو الشيء الذي ال يتكلم وإذا أكل صدق وإذا جاع
كذب ؟
حامل و محمول نصف ناشف و نصف
مبلول فمن أكون ؟
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#194
www.sudoku.name
 -سودوكو تلعب بواسطة مصفوفة  ،9X 9مقسمه بدورها إلى مصفوفات

صغيرة  3X3تدعى "المناطق".
 الهدف من لعبة سودوكو هو أن نقوم بوضع األرقام من  1إلى  9فيالمربعات الخالية باتباع اإلرشادات التالية:
يجب استخدام الرقم مرة واحدة ومن دون أي تكرار في كل صف ،عمود،
ومنطقة (المنطقة  3x3مربعات).

اختبر معلوماتك
ما اسم هذا المعلم وأين يقع؟

تقدم حلول المسابقات إلى لجنة اإلشراف على مجلة المدرسة.

www.web2048.com//
2048
لعبة سودوكو

www.sudoku.name/ads/
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شـروط االلتـحـاق:

المدارس الثانوية العسكرية
العيـن  -الغربية  -الذيـد

الوثائق المطلوبة للتسجيل:

تقدم طلبات التجنيد في مقر قيادة المدارس الثانوية العسكرية (العين ،الغربية ،الذيد)
وذلك اعتباراً من تاريخ  2017/4/9ولغاية  2017/6/22من الساعة  8:00صباحاً وحتى  1:00ظهراً

 أن يكون المتقـدم من مواطنــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة. -نسختان من خالصة القيد مع األصل.

 -ثالث نسخ عن جواز السفر بالرقم الموحد مع األصل.

 -أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية واالختبـارات المقررة.

 -أن يكون الئقاً بدنياً وصحياً عند التجنيد طبقاً لنظام القوات المسلحة وأن يجتاز الفحص الطبي بنجاح.

حاصال على شهادة الصف السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع بنسبــة ال تقل عن (.)%70
 أن يكونً
 -نسختان عن بطاقة الهوية مـع األصل.

 -أن ال يمضـي أكثر من عام على تاريخ حصوله على الشهادة.

 نسختان من شهادة الميــالد مع األصـل. -صورة شخصيـة ملونـة عدد ( )16مقاس (.)4x6

 -حضور ذوي الطالب أو وكيله الشرعي مصطحباً الطالب شخصياً .

 شهــــادة استمرارية دراسة أو شهادة الفصل الثانـي. نسختـان من الشهادة الدراسية مصدقة من وزارة التربية والتعليممع األصل بعد نهاية العام الدراسي الحالي.

لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال على فروع المدارس الثانوية العسكرية
العين 037836661 0509275872 - 0509257308:الغربية028870788 - 0502665418 :
الذيد0562688114 - 068021040 - 065083405 :
أو من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني www.mhschool.ae

