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كلمـة لجنـة التحريــر

عام دراسي مفعم بالحيوية والتفاؤل نسعى 
فيه للنجاح والتفوق

تحية طيبة ألبنائنا الطالب ولجميع العاملني باملدرسة.

الدرايس  العام  مبناسبة  العاملني  وجميع  األعزاء  بطالبنا  نرحب  أن  رسورنا  دواعي  ملن  إنه 

الجديد والذي نتمنى فيه للجميع النجاح والتوفيق.

ونحن بصدد إصدار العدد الجديد من مجلة املدرسة والذي متتد مدته طيلة الفصل الدرايس 

األول حيث منر مبجموعة من األحداث واملناسبات والتي البد لنا من التحدث عنها ملا لها من 

تأثري عىل الجميع، طالبا وعاملني، سواء كانت أحداث تهم دراسة الطالب ومسرية املدرسة 

التعليمية أو فعاليات قامت بها املدرسة أو مناسبات وطنية لها تأثري يف النفوس نستلهم منها 

العرب يف الرتبية لحب الوطن والتضحية يف سبيله.

تعليمية  املدارس مؤسسة  أو  املدرسة  كون  من  وبالرغم  والرتبوي،  التعليمي  الصعيد  فعىل 

خاصة، فلها نصيب كبري من رضورة التوافق واملوامئة فيام بني برامجها التعليمية وبني الجهات 

التعليمية يف الدولة متمثلة يف وزارة الرتبية والتعليم وترشيعاتها التعليمية وخططها الدراسية 

من  يستجد  فيام  وكذلك  الثالث.  الدراسية  السنة  فصول  خالل  والسنوي  الفصيل  وتقوميها 

اختبارات  عرش  الثاين  املستوى  طالب  جميع  سيخوض  املثال  سبيل  فعىل  تعليمية،  قرارات 

التي تجريها الوزارة لجميع الطالب املواطنني لغرض دراساتهم الجامعية  األمسات املوحدة 

الفصل  خالل  إجرائها  لغرض  جوانبها  جميع  يف  شامال  استعداد  تتطلب  والتي  املستقبلية 

الدرايس الثالث لهذا العام الدرايس ومن كل عام درايس.

الشهيد،  العلم، ويوم  بيوم  الدولة من احتفاالت وفعاليات  الصعيد األخر، ما شهدته  وعىل 

الفعاليات  من  مبجموعة  الوطنية  املناسبات  بهذه  املدرسة  قامت  حيث  الوطني،  واليوم 

البهجة  وعاملني  الجميع من طالب  نفوس  بعثت يف  والتي  بها،  احتفاء  املختلفة  واألنشطة 

والرسور وغرست مبدأ حب الوطن والذود عن حامه ومشاركة مؤسسات الدولة األخرى هذه 

االحتفاالت لتجسيد االنتامء للوطن والوالء لقيادته الرشيدة.

لجنة تحرير المجلة

كلمة التحرير
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كلمة قائد المدرسة الثانوية العسكرية - العين

السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته...

متمنيا  املدرسة  مجلة  بكم عىل صفحات  ألتقي  أن  يسعدين 

للجميع عاما دراسياً مكلالً بالنجاح والتفوق وال يسعني هنا إال 

أن اذكركم ونفيس باملهمة الجليلة  التي أوكلت لهذه املؤسسة 

وهي تدريب وتعليم وتأهيل الطالب العسكريني، وها نحن 

العسكري  التعليم  مجال  يف  كبريا  شوطا  قطعنا  أن  وبعد 

وتبوأت مدرستنا  مكانا مرموقا يف أوساط املؤسسات التعليمية 

شأن  ذا  تعليامً  كياناً  العسكرية  الثانوية  املدرسة  وأصبحت 

نرىض  ال  فإننا  املسلحة،  القوات  مبستوى  تليقان  وسمعة 

بأقل من أن  نسعى ويسعى كل من له صلة وارتباطا بهذه 

طريق  عن  سواء  املكتسبات  هذه  عىل  للمحافظة  املؤسسة 

واملحافظة  املؤسسة  تطوير  يف  املساهمة  أو  الذايت  التطوير 

منذ  املدرسة  تشهده  الذي  املستمر  التطور  هذا   وترية  عىل 

تأسيسها وحتى يومنا هذا تثميًنا  للجهود املبذولة سواء من 

القيادة العامة للقوات املسلحة أو من قيادة املدارس أو من 

كل اإلدارات والقيادات ذات الصلة  للوصول إىل جودة التعليم 

ورقيه وتحقيق املخارج التعليمية املنشودة ولتطوير مهارات 

وقدرات  املنتسبني لهذه املدرسة.

 وال غرو أن يأيت االرتقاء بالنشئ والشباب العسكري الواعي 

الذي  الدور  وحيوية  أهمية   إلدراكنا  أولوياتنا  من  واملتعلم 

ميثله هذا العنرص يف مستقبل قواتنا املسلحة. إن الوالء للوطن 

إميان  إنه  شعرية،  قصيدة  أو  أغنية  أو  حصة  يف  درسا  ليس 

مرتجم إىل عمل وتفاين يف خدمته، وهذا األمر يقع عىل عاتقكم 

ألنكم أنتم عامده وركائزه وبكم تسمو األوطان، فــــ "الرائد 

بأن ال  الطالب  أبناءنا  إليكم  أتوجه  ال يكذب أهله"،  لذلك  

تتهاونوا يف التحصيل العلمي والبحث عن املعرفة  واملعلومة 

املفيدة ألنها هي السالح الذي يصنع الفارق بني نرص وهزمية  

األمة، والشباب املتعلم هو فقط من يستطيع بناء املستقبل 

واملحافظة عىل كيان املجتمع والوصول به اىل بر االمان - وكام

قالت العرب: 

التوفيق والسداد والسالم عليكم  اللّه لكم ولنا جميعاً  نسأل 

ورحمة اللّه وبركـــــاته

العـقـــــــيــــــــــد الـــــــركـــــــــــــن
سعيــــــــــــد عبيد محمد الكعبـــــــــي

كلمة العدد

 العلـم يبني بيوتا ال عمـــاد لهـــا      

                                  والجهــــل يهـــــدم بيوت العــز والكرم.
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محاضرة "ال تلمسني"
تلبية  يف  االجتامعية  والخدمة  التوعية  برامج  تُساهم 

واملعرفية،  والنفسية  االجتامعية  الطالب  حاجات 

املنطلق  هذا  ومن  املجتمع،  إىل  االنتامء  روح  وتدعيم 

مؤسسة  مع  بالتنسيق  والتعليم  التخطيط  شعبة  قامت 

)ال  بعنوان  محارضة  بإعداد  العني  يف  االجتامعي  الدعم 

الثالثاء   يوم  الكتبي  نارص  محمد  للرائد/  تـلمـسنـي( 

بن  خليفة  الشيخ  قاعة  يف   2017 اكتوبر   3 املوافق 

والثامن  السابع  املستوى  طالب  توعية  إىل  تهدف  زايد 

من  الوقاية  وكيفية  وآثارها  الالأخالقية  بالسلوكيات 

سلبياتها والترصف يف حال حدوث موقف مامثل.

أخبار المدرسة الثانوية العسكرية/ العين

محاضرة خدمات ذكية برؤية مستقبلية 
العسكرية/  الثانوية  املدرسة  قيادة  دعم  منطلق  من 

بينها وبني  التنسيق  تم  املحيل  املجتمع  العني ملؤسسات 

وزارة الداخلية/ قسم املركبات والرتخيص إللقاء محارضة 

بعنوان : "خدمات ذكية برؤية مستقبلية" للمساعد أول/ 

طالل الجابري يف تاريخ 1 اكتوبر 2017 لطالب املستوى  

الحادي عرش للتعرف عىل الخدمات التي تقدمها وزارة 

حيث  الذكية  التطبيقات  استخدام  طريق  عن  الداخلية 

هندسة  إعادة  عىل  وطنية  وبكوادر  حالياً  تعمل  إنها 

اإلجراءات التي يتم العمل بها يف إنجاز املعامالت بحيث 

تتواكب ومتطلبات التحول الذيك والذي من شأنه تحقيق 

الرؤية االسرتاتيجية للحكومة االتحادية.

تعريف  إىل  الطالب  الجابري  / طالل  أول  املساعد  ودعا 

فيها  التسجيل  وكيفية  لذويهم  االلكرتونية  التطبيقات 

الختصار الوقت والجهد يف إنجاز معامالتهم مع الوزارة.

اللقاء المفتوح لذوي الطالب
واالنضباطي،  التعليمي  املدارس  نظام  عىل  للتعرف 

الطالب  العني ذوي  الثانوية يف  املدرسة  قيادة  استدعت 

املستجدين لجميع املستويات الدراسية يوم األحد املوافق 

اللقاء  تضمن  معهم.  املفتوح  للقائها   2017 أكتوبر   1

توجيه من قائد املدرسة لذوي الطالب برضورة التعاون 

والعمل مع املدرسة جنا إىل جنب من أجل تحقيق رؤيتها 

يف تخريج طالب ذوي كفاءة يتحملون املسؤولية ولديهم 

املهارات املطلوبة لدراستهم الجامعية املدنية والعسكرية 

دون صعوبات وبتفوق ونجاح يعكس توجهات املدارس 

والقيادة العامة للقوات املسلحة.
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رحلة دبي باركس
قام قسم التخطيط والتدريب بشعبة التخطيط والتعليم 

املستويات  لجميع طالب  باركس  ديب  إىل  رحلة  بتنسيق 

خالل  العسكرية/العني  الثانوية  املدرسة  يف  الدراسية 

الفرتة 24 أكتوبر 2017 م وحتى 7 نوفمرب 2017 م، وكان 

الطالب  يكتسب  حيث  الرتفيه  الرحلة  هذه  من  الغرض 

والنظام  االنضباط  مثل  حسنة،  سلوكيات  خاللها  من 

كاالعتامد  حميدة  عادات  تكوين  إىل  إضافة  واالحرتام، 

كونها  عن  فضالً  والصرب،  املسؤولية  وتحمل  النفس  عىل 

تنمي العالقات االجتامعية وتساعدهم عىل التكيف مع 

أنفسهم وزمالئهم ومجتمعهم.

رحلة معرض الكتاب 
نظمت شعبة التخطيط والتعليم رحلة تعليمية وترفيهية  

للطالب املتميزين أكادميياً للعام الدرايس 2016 – 2017   

يف  للكتاب  العني  ملعرض  املدرسة  يف  املستويات  لجميع 

مركز العني للمؤمترات يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 

التميز  يف  لالستمرار  للطالب  وتحفيزاً  تشجيعاً  وذلك 

االكادميي يف العام الدرايس الجديد.

بصحبة  املعرض  حول  جولة  الطالب  زيارة  تضمنت 

عىل  والتعرف  النعيمي  العنود  االجتامعية  االخصائية 

الكتب  موضوعات  يف  الطالب  ومشاركة  املعرض  أقسام 

واأللعاب التي ترثي معلومات الطالب يف هذه املرحلة.

ومشاركة  املطاعم  ردهة  اىل  بالذهاب  الجولة  وانتهت 

واستغالل  الخفيفة  األطعمة  بعض  تناول  يف  الطالب 

الوقت يف مناقشة الطالب حول إيجابيات الزيارة واألمور 

التي يرغب الطالب فيها ومدى امتنان الطالب للمدرسة  

بتنظيم هذه الرحلة للرتفيه مع زمالئهم الطالب.

محاضرة "ضع بصمتك وحدد هدفك"
الحديثة  املتغريات  ظل  ويف  للنجاح،  يسعى  الكل 

ماسة  الحاجة  أصبحت  وضغوطه  العرص  ومستجدات 

ثقتنا  نقاط  نبني  كيف  نفكر،  كيف  أكرث  ذواتنا  لفهم 

نخطط  وكيف  داخلنا،  الذات  تقدير  ونبني  بذواتنا، 

ألنفسنا تخطيط شخيص يحقق لنا النتائج املرجوة ونرتك 

طالبنا  ولتعليم  التاريخ  لنا  يخلدها  حياتنا  يف  بصمة  لنا 

والتعليم  التخطيط  شعبة  قامت  الذات  إدارة  مهارة 

العني  مكتب  واملعرفة/  التنمية  إدارة  مع  بالتنسيق 

وحدد  بصمتك  )ضع  بعنوان  محارضة  بعقد  الرتبوي 

هدفك( ألقاها السيد/د.معمر عيل أحمد بانبيله لطالب 

املستوى العارش يف يوم األثنني املوافق 2 اكتوبر 2017 يف 

قاعة الشيخ خليفة يف متام الساعة  09:45.

ورفع  للطالب  الذات  إدارة  تنمية  إىل  املحارضة  تهدف 

الشعور  تنمية  خالل  من  لديهم  الذات  تقدير  مستوى 

باملسؤولية الذاتية تجاه النجاح يف الحياة.

أخبار المدرسة الثانوية العسكرية/ العين
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حملة السكري
أطلقت  السكري  ملرض  العاملي  اليوم  مع  تضامناً 

توعوية  حملة  العني  العسكرية/  الثانوية  املدرسة 

 2017 نوفمرب   20 املوافق  االثنني  يوم  صحية 

مركز  منها  مختلفة  صحية  جهات  مع  بالتعاون 

امبرييال كوليدج لندن، مركز بروفيتا العاملي الطبي، 

ميدكلينك، وكلية فاطمة للعلوم الصحية ملشاركتهم 

يف هذه الحملة  داخل املدرسة.

"حملة  فعاليتها  أوىل  كانت  التي  الحملة  تضمنت 

املدرسة  ومرتب  طالب  فيها  شارك  والتي  امليش" 

الرياضة  أهمية  عىل  العسكرية/العني  الثانوية 

وعىل  عامة  بصورة  الصحة  عىل  اإليجايب  وتاثريها 

مرىض السكري بصورة خاصة.

أخبار المدرسة الثانوية العسكرية/ العين

معرض الطيران
انطلقت فعاليات معرض ديب للطريان يوم األحد 12 

آل  مطار  يف  عرشة  الخامسة  بدورته   2017 نوفمرب 

مكتوم الدويل يف مدينة ديب واستمرت ملدة 5 أيام. 

وبهذه املناسبة نظمت املدرسة الثانوية العسكرية/ 

العني رحلة لجميع طالب املستوى الثاين عرش وقام 

النقيب خليفه الحساين والنقيب عبداللّه  مبرافقتهم 

التي  الرحلة  هذه  عل  الطالب  أثنى  وقد  الحامدي، 

أمدتهم باملعلومات القيمة واملفيدة وبنفس الوقت 

أشعرتهم بالرتفيه والتغيري عن النمط املعتاد.

كل سنتني  يقام  الذي  املعرض  العام يف  وشارك هذا 

أكرث من 1200 رشكة يف مختلف بلدان العامل.

ورشة تطوير مهارات الشخصية الفاعلة
ورشة  بتنسيق  والتعليم  التخطيط  شعبة  قامت 

تدريبة بعنوان  " تطوير مهارات الشخصية الفاعلة"  

الدعم  مؤسسة  من  القبييس  مبارك  موزة  لألستاذة/ 

 2017 نوفمرب   6-5 اليومني  العني خالل  االجتامعي/ 

موظفي  من  ومشاركة  مشارك   21 حرضها  والتي 

وتطوير  فهم  إىل  الورشة  هذه  وتهدف  املدرسة، 

اآللية  والقدرات العقلية التي تدور يف الذهن والتي 

مبوجبها تحدد االتجاهات والعادات لدى الفرد، وقد 

خصص نصف فرتة الربنامج من أجل بلوغ األهداف 

املهنية وأما النصف االخر فيتعلق بتحقيق األهداف 

الخاصة وذلك بغية تحقيق التوازن الجيد بني العمل 

والحياة.



9

شاركت مجموعة من ممثيل قسم الدعم االجتامعي 

من ضباط وأخصائيني اجتامعيني يف املدرسة الثانوية 

العسكرية / العني يومي االربعاء والخميس  املوافق 

11 – 12 أكتوبر 2017 فعالية "عام زايد" يف مدرسة 

تزامنا مع توجيهات  الثانوي وذلك  للتعليم  الجاهيل 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

دولة  يف   2018 عام   يكون  بأن  اللّه  حفظه  الدولة 

اإلمارات العربية املتحدة " عام زايد".

فأبنائنا يف املدارس هم قادة بناء هذا املجتمع لذلك 

مبادئ  وغرس  املسئولية  لتحمل  نؤهلهم  أن  علينا 

حب الوطن وقيمه وأعرافه وتقاليده.

يؤمن قسم الدعم االجتامعي يف املدرسة أن الطالب 

سلوكه  تغيري  يف  واضحا  فرقا  يصنع  أن  يستطيع 

بناء  بأهمية دوره يف  قناعته  األفضل من خالل  نحو 

وطنه ونهضته، وما علينا إال تشجيعه وإرشاده نحو 

مسؤوليته االجتامعية يف سلوكياته.

تضمن  حيث  يومني،  الفعالية  برنامج  امتد  وقد 

تهتم  التي  العمل  وورش  املحارضات  من  مجموعة 

باملوظفني والطالب عىل حد سواء.

ويف اليوم الثاين التحقنا نحن األخصائيات االجتامعيات 

للمستوى السابع والثامن يف برنامج امللتقى املتمثل يف 

ورقة عمل بعنوان "التحرش الجنيس" قدمته السيدة 

املهارات  لتنمية  ارتقاء  مبركز  استشارية  العيل  هدى 

والقدرات يف أبوظبي، ورقة عمل أخرى بعنوان "كن 

الوايل  هاشم  السيد  قدمه  لنفسك"  صديق  أقرب 

"عام  الثالثة  التدريبية  الورشة  وكذلك  دويل،  مدرب 

الخري" قدمها االخصايئ رئيس قسم ومستشار تربوي 

يف مركز ارتقاء لتنمية املهارات والقدرات يف ابوظبي. 

إخصائية املستـــوى الثامــــن 

مدين/3: العنود ناجي النعيمي 

 ملتقى خدمات التربية الخاصة الخامس تحت شعار
 " على خطى زايد "

فعاليات المدرسة

نظمت املدرسة الثانوية العسكرية/ العني محارضة لألستاذة ندى زهري األديب، مديرة إدارة التغذية املجتمعية يف مستشفى توام  يوم األحد املوافق 24 سبتمرب 2017،  

بعنوان "مفاهيم غذائية بني النفع والرضر" يف قاعة خليفة بن زايد، حيث طرحت مواضيع مختلفة يف املحارضة تتعلق باملفاهيم بني الخطأ والصواب يف املعلومات 

والعادات  التغذوية. استفاد جميع مرتب املدرسة من املعلومات القيمة التي قدمتها األستاذة ندى ملا لهذه املعلومات من أهمية كبرية يف حياتنا يف اليوم الحارض. كام 

قامت األستاذة ندى بزيارة مركز الصحة والطب الريايض للتعرف واالطالع عىل أقسام املركز وآلية العمل فيه.

األستاذة ندى األديب في مفاهيم غذائية بين النفع والضرر

مدين/2: فاطمه عيل العيسايئ

ركـــــن قســـــم التغذيــــة
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اليوم العاملي ملرض السكري هو يوم عاملي للتوعية من مخاطر داء السكري، 
ويُحتفل به يف الرابع عرش من نوفمرب من كل عام. تم تحديد ذلك التاريخ من 

قبل االتحاد الدويل ملرض السكري ومنظمة الصحة العاملية إحياًء لذكرى ميالد 

فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست يف اكتشاف مادة األنسولني عام 1922، 

وهي املادة الرضورية لبقاء الكثريين من مرىض السكري يف صحة جيدة.

تضامناً مع اليوم العاملي ملرض السكري أطلقت املدرسة الثانوية العسكرية حملة 

توعوية يوم االثنني املوافق 20 نوفمرب 2017 بالتعاون مع جهات مختلفة 

منها مركز امبرييال كوليدج لندن، مركز بروفيتا العاملي الطبي، ميدكلينك، وكلية 

فاطمة للعلوم الصحية ملشاركتهم يف حملة السكري التي أقيمت داخل املدرسة. 

استهدفت الحملة األشخاص املصابني بالسكري وأولئك الذين مل يتم تشخيصهم 

طالب  من  حياتهم  أسلوب  يف  إيجابية  تغيريات  تطبيق  عىل  لتحثّهم  باملرض 

وموظفني يف املدرسة، وكان الهدف من الحملة توعية الطالب والعاملني باملدرسة 

الثانوية العسكرية/العني واملجتمع بصورة عامة مبخاطر مرض السكري وأعراضه 

إلتباع منط حياة صحية، كان الرتكيز فيها عىل الطالب لغرس فكرة املحافظة عىل 

الصحة العامة لديهم عىل املدى البعيد.

تضمنت الحملة التي كانت أوىل فعاليتها "حملة امليش" التي شارك فيها طالب 

ومرتب املدرسة الثانوية العسكرية/ العني وذلك الظهار أهمية امليش والرياضة 

وتاثريها اإليجايب عىل صحة مرىض السكري. شارك  يف املسري مع الطالب قائد 

املدرسة الثانوية العسكرية/ العني العقيد الركن سعيد عبيد الكعبي ومجموعة 

وامليش  الرياضة  مامرسة  عىل  الطالب  لتشجيع  املدرسة  وموظفي  ضباط  من 

للمحافظة عىل لياقتهم وصحتهم. 

 كام أعدت املدرسة يف فعالية هذا اليوم معرض شارك فيه مركز الصحة والطب 

لعرض  مختلفة  ومؤسسات  العسكرية/العني  الثانوية  املدرسة  يف  الريايض 

جميع املعلومات املتعلقة مبرض السكري وتسليط  الضوء عىل أسباب وطرق 

يف  املصابون  يواجهها  التي  واملصاعب  السلبية  ومضاعفاته  املرض  من  الوقاية 

حياتهم اليومية. كام قامت عيادة املدرسة بعمل فحص مستوى السكر يف الدم 

وفحوصات صحية أخرى وتوزيع وجبات صحية عىل الجميع. 

التعليم  دائرة  من  الزوار  من  مجموعة  املعرض  زار  الفعالية،  هذه  ومبناسبة 

واملعرفة يف العني الدكتورة نورة محمد الرشيدي مدير برنامج تطوير املدارس 

الجابري واألستاذ اختصايص  التعليم واملعرفة واألستاذة نعيمه  الخاصة بدائرة 

الحملة عىل  نالت  العني.  بلدية  من  وزوار  الجوارنه،  ابراهيم   وتطوير  جودة 

استحسان جميع املشاركني والحضور ملا لها من فائدة توعوية  صحية للطالب 

وجيل املستقبل.

مدين/3: شمــــــــا محمـــــد الظاهـــــري 

ركن قســــم التثقــيـــــف الصحـــــــــــي

حملة اليوم العالمي لمرض السكري
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حملة اليوم العالمي لمرض السكري
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مبناسبة  حفالً  العني   – العسكرية  الثانوية  املدرسة  أقامت 

احتفاالت الدولة باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف قرية املدرسة الرتاثية يوم الثالثاء املوافق 28 نوفمرب 2017.

وكان الحفل تحت رعاية قائد املدرسة الثانوية العسكرية/ العني 

الكعبي. كام وحرض االحتفال  الركن سعيد عبيد محمد  العقيد 

وإداريي  ومدنيني  عسكريني  من  باملدرسة  العاملني  جميع 

ومعلمي املتعهد األكادميي. وتضمن الحفل الذي نال استحسان 

الجميع فقرات متنوعة التي أشادت بهذه املناسبة العزيزة عىل 

قلوب الجميع من الكلامت واألناشيد والعرض املرسحي والشعر 

والفقرات األخرى املعربة عن الفرحة والبهجة. 

احتفاالت المدرسة الثانوية العسكرية/ العين 
باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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احتفاالت المدرسة الثانوية العسكرية/ العين 
باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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العام مبناسبة  الثاين من نوفمرب لهذا  املتحدة يف  العربية  إحتفلت دولة االمارات 

"يوم العلم" الذي يصادف يوم الثالث من نوفمرب من كل عام. إنه اليوم الذي توىل 

فيه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة دولة اإلمارات 

وأصبح حاكامً ألمارة ابوظبي وكان ذلك بعد وفاة املغفور له القائد والوالد واملعلم 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اللّه ثراه، فكان "خري خلف لخري سلف". 

أفضل  من  اليوم  لتكون  املؤسس  الوالد  خطى  وعىل  تزدهر  اإلمارات  وأستمرت 

دول العامل ازدهاراً ومناءاً وقد شاركت املدرسة الثانوية العسكرية/ العني يف هذه 

املناسبة والتي تضمنت فعالية رفع العلم وعزف السالم والوطني فتعالت أصوات 

الحضور أثناء اإلنشاد والتقطت عدسات املصورين هذا املنظر املهيب الذي سيظل 

دامئاً يف محيط ذكرياتنا. 

"دام عزك يا بالدي ورفرف علمك عالياً خفاقاً بني النجوم"
املدرسة من عسكريني ومدنيني وطالب  املناسبة جميع مرتب   وقد حرض هذه 

ومدرسني وإداريني املتعهد األكادميي حيث رفع قائد املدرسة العقيد الركن سعيد 

عبيد الكعبي علم الدولة.

دوائر  املناسبة  بهذه  العني  العسكرية/  الثانوية  املدرسة  طالب  وشارك  كام 

ومؤسسات الدولة يف مدينة العني حيث حرضت مجموعة من الطالب مراسم رفع 

العلم وأداء قسم الوالء يف كلية فاطمة للعلوم الصحية يف مدينة العني.

يَوْم الَعَلْم...
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أرفعه عاليًا ليبقى شاخمًا
فعاليات المدرسة

اعتمدت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسها عىل يد املغفور 

ألوان علمها لدولة  الله »الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«  له بإذن 

العرب  فيه  يصف  الذي  الحيل  الدين  صفي  الشاعر  قوَل  االتحاد 

ومجدهم وبطوالتهم وشيمتهم ووحدتهم يف أحد قصائده والتي من 

بينها األبيات:

سلي الرماح العـوالـي عن معـالينـا 
واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا

بيـــض صنائعـنا ســــود وقائعنـــا 
خضـــر مرابعنـــا حمــــــر مواضينــــا

ال يمتطي المجد من لم يركب الخطرا 
وال ينــــال العال من قــــدم الحــــذرا

ومن هذا ترى عزيزي القارئ علم اإلمارات يزهو بأربعة ألوان هي:

األبيض: يرمز إىل جميل صنع اإلمارات وعطائها للخري واأليادي البيضاء 

لشيوخها داخلياً وخارجياً.

األعداء  ضد  القتال  أو  املواقعة  يف  واملنعة  القوة  إىل  ويرمز  األسود: 

والتسلح بالعلم والجيش لحامية الوطن ومكتسباته.

والنامء  األرض  وجامل  والعطاء  والخصب  املرابع  إىل  يرمز  األخرض: 

وعناية أهل اإلمارات بها.

عىل  والشدة  القتال  ومعدات  السيوف  وهي  للموايض  يرمز  األحمر: 

األعداء ولدفاع األجداد عن الوطن وتخضب سيوفهم بدماء األعداء.

وكذلك ترى هذه األلوان موجودة يف أعالم عرشة دول عربية من ضمنها 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، والتي هي: األردن، فلسطني، السودان، 

مرص، ليبيا، سوريا، الكويت، العراق، واليمن.
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الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان

رمحه اهلل تعاىل

مولده 
ولد �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان يف عام 1918 م يف قلعة 
�أبوظبي  مدينة  يف  �سلطان  �ل�سيخ  و�لده  بناها  �لتي  �حل�سن 
ز�يد  بن  �سلطان  لل�سيخ  �لر�بع  �البن  وهو   ،1910 عام  يف 
�آل  حكام  �سل�سلة  يف  ع�سر  �لر�بع  ترتيبه  كان  �لذي  خليفة  بن 
نهيان. وقد عرف عن �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �سجاعته وحكمته 
و�هتمامه  بال�سعر  وولعة  و�لنظام  �ل�سالم  ب�سط  على  وقدرته 

باأمور �لزر�عة و�لبناء.
وقد �سمي ز�يد�ً تيمناً بجده الأبيه ز�يد �لكبري �أمري بني يا�س، 
�لذي كان بطل يف �أيامه و��ستمر حاكما المارة �أبوظبي من عام 

1909م. عام  وحتى   1855

طفولته
يف  حاليا  �لكائن  �حل�سن  ق�سر  يف  طفولته  ز�يد  �ل�سيخ  عا�س 
�لعا�سمة �أبوظبي ، ويف زمن �سهد ندرة �ملد�ر�س �إال من ب�سعة 
�لدين،  �أ�سول  ليعلمه  معلم  �إىل  بو�لده  دفع  مما  كتاتيب، 
وبد�أ  حياته.  منط  معانيه  من  ون�سج  �لكرمي،  �لقر�آن  وحفظ 
�أن كتاب �هلل جل جالله لي�س كتاب دين فقط، و�إمنا هو  يعي 
�ل�سنة  ويف  �حلياة.  جو�نب  جلميع  �ل�سامل  �ملنظم  �لد�ستور 
�ل�سابعة من عمره كان يجل�س يف جمل�س و�لده �ل�سيخ �سلطان، 
�أبيه،  جمل�س  من  �لعلم  ويتعلم  يلتقط  ز�يد  �لطفل  وكان 
�أ�سول �لعاد�ت �لعربية، و�لتقاليد �الأ�سيلة، و�ل�سهامة،  فتعلم 
و�ملروءة، و�ل�سرف، وتعلم �الأمور �ل�سيا�سية و�حلو�ر �ل�سيا�سي. 
ورغم تفوقه �إال �أنه يعرتف هو نف�سه باأنه كان �أحياناً يرف�س 
كان متمرد�ً على معلمه، ويف مرحلة يفاعته  و�أحياناً  �لتعليم، 
و�أظهر  باالأدب  فولع  جديد�ً،  بعد�ً  تكت�سب  ثقافته  بد�أت 
�أمتع  من  وكان  و�أيامهم،  �لعرب  وقائع  مبعرفة  �الهتمام 

�أوقاته �جللو�س �إىل كبار �ل�سن ليحدثوه عما يعرفوه من �سري 
�خل�سال  من  تعلمه  ما  جو�ر  �إىل  هذ�  وبطوالتهم،  �الأجد�د 

�لطيبة من و�لدته �ل�سيخة �سالمه رحمها �هلل.

شخصيته
�ل�سيخ  ز�يد عربي م�سلم ، ذو �سمات �إن�سانية ، وهو رجل و��سح 
ومل  �ملنزلة  كرمي  �لطموح،  مفتوح  �الأ�سالة،  وطيد  �لذ�ت، 
يعرف عن �ل�سيخ ز�يد �أي نقي�سة �أو تق�سري يف �أد�ء و�جبه نحو 
�الآخرين، �أو م�ساعدة �ملحتاج �إليه ، وكان كرمياً �سخياً ، وجو�د�ً 
ال يرد الإن�سان حاجة ، وظلت هذه �ل�سفة تالحقه حتى وفاته، 
وكثري�ً ما �ساق به مقربوه وم�ست�ساروه، و�عتربوها �إ�سر�فاً يف 
تلك  منذ  عرفه،  من  كل  �إن  و�لو�قع  �الإفر�ط،  لدرجة  �لكرم 

�لفرتة ي�سهد له بهذه �ل�سخ�سية �لقوية و�ملميزة.
وي�سف �لنقيب �لربيطاين �نطوين �سربد يف كتابه مغامرة يف 
�جلزيرة �لعربية مكانة ز�يد وعظمته و�سط مو�طنيه، قائاًل: 
يف  يعي�سون  �لذين  �لبدو  ووالء   ، باإعجاب  يحظى  رجاًل  "كان 
�أقوى  �سك  بال  وكان  �لربميي،  بو�حة  �ملحيطة  �ل�سحر�ء 
�أ�سبوعياً  لزيارته  �أذهب  وكنت  �ملت�ساحلة،  �لدول  يف  �سخ�سية 
باأ�سلوب  �ملحلية  �ل�سيا�سة  و�سع  علّي  يعر�س  وكان  ح�سنه،  يف 
لقد  �أكرب،  باحرت�م  خرجت  باحرت�م  عليه  دخلت  و�إذ�  ممتاز، 
كان و�حد�ً من �لعظماء �لقلة �لذين �لتقيت بهم، و�إذ� مل نكن 

نتفق دوماً فال�سبب يف جهلي".
وكان  �جلميع،  مع  د�ئماً  �لكالم  لطيف  كان  قائاًل،  وي�ستطرد 
�سخياً جد�ً مباله، وده�ست على �لفور مما عمله يف بلدته �لعني، 
لري  �ملياه،  لزيادة  �لرتع  �سق  فقد  �ل�سعب،  ملنفعة  �ملنطقة  ويف 
�لب�ساتني، وحفر �الآبار، وعمر �ملباين �الأ�سمنتية يف �الفالج، �إن 

كل من يزور و�حة �لعني يالحظ �سعادة �أهل �ملنطقة.

دد أسمه التاريخ عرب الحقب اآلتية القائد الذي سيرُ

 
�إجناز�ت، وتنمية، وبناء... كلمات تلخ�س بها م�سرية �ملغفورله 
باإذن �هلل تعاىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
موؤ�س�س وقائد دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لذي �أقام دولة 
م�ساف  يف  وجعلها  �ملقايي�س  بكل  ومتقدمة  متطورة  �حتادية 
ذ�ت  �لدول  ُتذَكر  تكاد  وال  �لعامل.  يف  تقدما  �الأكرث  �لدول 
�لدخل �لفردي �ملرتفع ورفاهية �لعي�س �إال وتكون �الإمار�ت من 
بينها. كل هذ� و�أكرث بف�سل جهود �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ ز�يد 
و�إميانه �لعميق باأن �الإن�سان هو �لرثوة �حلقيقية لل�سعوب و�أن 

ل�سعبه ولبالده �لقدرة على حتقيق �مل�ستحيالت.

مشاركة الطالب: زايد عبداللّه الشاميس

8A :املستوى

المواطن  ببناء  يبدأ  المجتمع  لبناء  األمثل  األسلوب  إن 
المتعلم ألن العلم يؤدي إلى تحقيق المستوى المطلوب، 
وواجب كل مواطن هو العمل على تنمية قدراته ورفع 
مستواه العلمي ليشارك في بناء مسيرة االتحاد من أجل 

حياة أفضل.
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ولد يف 6 يوليو 1939م، وتوىل مقاليد الُحكم يف إمارة الشارقة يف 25 يناير 

1972 وأصبح عضواً يف املجلس األعىل لالتحاد. يعرف عنه تعلقه بالثقافة 

واألدب والعلم والبحث العلمي والعلامء وتشجيعه لهم وإرشافه الشخيص 

عىل األمور التعليمية يف الشارقة.

حصل الشيخ سلطان عىل شهادة دكتوراه الفلسفة يف الجغرافية السياسية 

للخليج العريب من جامعة درم، درم، اململكة املتحدة يف 1999/7/2م، كام 

اململكة  بامتياز يف جامعة إكسرت،  التاريخ  الفلسفة يف  حصل عىل دكتوراه 

الدولة  رئيس  )جائزة  زايد  وسام  عىل  وحصل  1985/7/22م،  يف  املتحدة 

نوفمرب   29 يف  أبوظبي،  واألدب،  والفنون  الثقافة  مجال  يف  التقديرية( 

2012م, و 16 شهادة دكتوراه فخرية أخرى.

كام  ألف 49 كتاب و منها كتاب:  تحت راية االحتالل ، منشورات القاسمي، 

الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة يف عام 2014م.

مشاركة الطالب: سلطان عبداللّه الظاهري

12B :املستوى

 الشيخ سلطان بن حممد القامسي

الشيخ
 حممد بن زايد آل هنيان 

مشاركات الطالب

- توىل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة عدة مناصب عسكرية أهمها قائد للقوات الجوية 

باإلضافة إىل منصبه  املسلحة  القوات  أركان  لرئيس  نائب  الجوي، وثم  والدفاع 

السابق، وُعني رئيساً ألركان القوات املسلحة يف 12/30 /1992م، وقد رُقّي إىل 

رتبة فريق ركن طيار يف 1994/1/24م. وعمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

والتسليح  والتنظيم  والتدريب  األعداد  ناحية  املسلحة من  القوات  عىل تطوير 

منذ أن ُعني رئيساً ألركان القوات املسلحة. 

وشاركت القوات املسلحة لدولة اإلمارات مشاركة فاعلة وكبرية يف عملية عاصفة 

إغاثية  ومشاركات  العريب  التحالف  قوات  ضمن  األمل  إعادة  وعملية  الحزم 

وإنسانية أخرى تحت رعاية األمم املتحدة يف بلدان عديدة من العامل.

- تم اختيار الشيخ محمد بن زايد أفضل شخصية رياضية عربية لعام 2003م يف 

استفتاء شارك فيه أكرث من 700 إعالمي نظمته قناة املحور الفضائية املرصية فاز 

فيها الشيخ محمد بن زايد باللقب بحصوله عىل %75 من مجموع األصوات. كام 

يتوىل  الشيخ محمد بن زايد مناصب رئيس نادي العني ورئيس مجلس الرشف 

العيناوي وله الفضل الكبري يف التطور الذي تشهده أمارة ابوظبي والدولة عىل 

حد سواء يف كافة املجاالت.

مشاركة الطالب: سعيد سامل الكعبي

12D :املستوى
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How to help your 
country!

The key to becoming a billionaire is to surround 
yourself with great minds. Only the top universities 
can offer that. For example, Mark Zuckerberg, a 
billionaire, attended Harvard University for only two 
years, before he created Facebook. Harvard helped 
him achieves the success that he desired. So, if you to 
desire similar success, make it your mission in life to 
get into a top university.

The formula of becoming a billionaire is easy: get 
the best possible education, motivate yourself to 
work harder and add a goal to what you’re trying to 
achieve. Creating the right environment for students 
to study is the most important. Research shows that 
children of college-educated parents are healthier, 
perform better academically, and are more likely to 
attend college themselves than children of those 
with lower or no higher education.

Mark Zuckerberg developed an interest in computers 
at an early age. He created a messaging program 
when he was only 12 years, he called it "Zucknet". 
His father used this program in his dental office, so 
that the receptionist could inform him of a new 
patient without yelling across the room. You might 
be wondering right now, how do you get into a top 
university? Well, the answer is, by working really 

hard in school and getting top grades. Countries 
also benefit from education. The more educated the 
people of a country are, the more the country could 
progress and become successful. Don't you want our 
country to be one of the best in the world? and also 
becoming a billionaire!

Student name: Ahmad Al Kuwaiti  
Grade: 8A

مشاركات الطالب
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Let's enjoy reading some 
of our Students stories

A Wonderful day at 
Motiongate

On the 24th of November, our 
military school accompanied us on 
a very special trip to Motiongate in 
Dubai. The buses moved at 8 o’clock. 
We did a lot of entertaining things 
like singing, talking, laughing and 
playing games on our phones and 
our officers took care of us all the 
way there. When we reached Dubai, 
we saw a tremendous park stretched 
before our eyes. There are many 
action and fun games like Zombi, 
Shark and Panda Train. They were 
fast, powerful and amazing. We tried 
to go on as many rides as we could. 

At lunch time, we had a nice chicken 
burger meal with juice. Our officers 
too great care of us and we had an 
unforgettable time. They spoke to 
the park workers to make the games 
available to us. My friends and I 
spent a great day there. We arrived 
at our homes full of happiness and 
excitement. I hope the school takes 
on a trip like this to the park in the 
future.

Student name: Obaid Ali Al-Neaydi
Grade: 7A

A great day at the beach 
with my friends

Last weekend, as it was a summer, 
my parents decided to take me and 
my friends to the beach. Everyone 
agreed to go to the beach. As fast 
as lightning, we packed our things 
and we left. When we arrived at the 
beach, we found a spot to put our 
things. Mother unpacked while we 
were changing into our swimming 
attire. Next, my brother and I headed 
straight for the water, and we saw 
some children building sand castles 
and some people tanning.

Soon it was time for lunch. Mother 
called us up to eat. We had delicious 
sandwiches and fruit. After that, we 
packed up and went home. We had 
a wonderful time at the beach that 
day. 

Student name: Ahmed Khalil AlShamsi 
Grade: 8F

Treasure Island
One day, my crew and I were sitting 
on the beach. On the way home, 
we found an old lady who lived on 
the streets. She gave us a map to 
a treasure chest. The next day, we 
bought a new ship and we prepared 
everything we needed. After two 
days, we sailed away. First we went in 
one direction, but when we checked 
the map, we went in the other 
direction. The island was remote. It 
was called Hawaii.

We were in the middle of the ocean 
and the weather was very stormy. 
When we arrived in Hawaii, we found 
the treasure under a coconut tree. 
We tried to dig a hole with a shovel, 
but we could not dig because the 
roots of the tree were very big. We 
brought six more shovels to help us. 
Finally, we found the treasure chest. 
I divided the treasure with my crew 
and we went home very happy.

Student name:  Amer Salem Al-Rashdi    
Grade: 7A

مشاركات الطالب
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هو محمد بن موىس الخوارزمي، أصله من خوارزم. عارص املأمون  بن هارون الرشيد، 

والرياضيات.  الفلك  يف  برز  بعدما  صيته  وانترش  إسمه  ذاع  حيث  بغداد  يف  وأقام 

اتصل بالخليفة املأمون الذي أكرمه، وانتسب إىل )بيت الحكمة( وأصبح من العلامء 

املوثوق بهم، وقد تويف بعد عام 232 هـ ، ويعترب الخوارزمي مؤسس علم الجرب.

تشري الروايات إىل أن عائلة “الخوارزمي" انتقلت من مدينة خوارزم )والتي تسمى 

“خيوا” حاليا يف جمهورية أوزبكستان( إىل بغداد يف العراق، والبعض ينسبه للعراق 

فقط، وأنجز الخوارزمي معظم أبحاثه بني عامي 813 و 833 م يف دار الحكمة، التي 

إليه  وعهد  كتبه،  رأس خزانة  عينه عىل  املأمون  إن  املأمون، حيث  الخليفة  أسسها 

بجمع الكتب اليونانية وترجمتها.

 استفاد الخوارزمي من الكتب التي كانت متوافرة يف خزانة املأمون فدرس الرياضيات، 

والجغرافيا، والفلك، والتاريخ، إضافًة إىل إحاطته باملعارف اليونانية والهندية، ونرش 

كل أعامله باللغة العربية، التي كانت لغة العلم يف ذلك العرص.

باللغات  حالياً  الربمجيات  جميع  فتسمى  الرياضيات،  علم  يف  مبساهمته  وعرفاناً 

العربية و االنجليزية باسم )Algorithems( )الخوارزميات( تخليداً السمه.

مشاركة الطالب: سعيد أحمد الشاميس

12B :املستوى

        الخوارزمي ... 
        "عالم الرياضيات" 

تاريخ النفط في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

، إذ   تأيت اإلمارات يف الصدارة بني الدول املنتجة للنفط عىل مستوى العامل 

مليون   2.9 من  أكرث  وتنتج  احتياطي،  نفط  برميل  مليار   98 اإلمارات  متتلك 

األعضاء يف منظمة  الدول  انتاج  اليوم، مام يجعلها متتلك %6 من  برميالً يف 

أوبك. 

، حيث بدأ  الستينات وتحديدا يف 1962  النفط يف اإلمارات منذ  انتاج   بدأ 

تصديره من حقول النفط يف املياه اإلقليمية ألبوظبي، والتي توسعت بعد ذلك 

لتصبح هي الرصيد األكرب الحتياطي النفط باالمارات. وكان النفط قد اكتشف 

يف أبوظبي عام 1953 يف الحقول الربية، ثم تم استخراجه من الحقول البحرية 

العام 1958 من جزيرة داس. ويذكر أن انتاج البرتول يعتمد عىل 5 حقول برية 

أساسية هي حقل عصب، حقل بوحصا، حقل شاه، حقل سهل، وحقل باب، 

باإلضافة لعدد من الحقول الصغرية مثل حقل زرارة، وحقل الجويلة، وحقل 

ندر، وحقل جرن يافور.

وقد اكتشف النفط يف املنطقة البحرية إلمارة ديب يف 1966 من حقل الفاتح 

واستمر  الحقل،  هذا  من  تصديره  تم  ثم  ومن  اإلمارة،  شاطئ  عىل  الواقع 

اكتشاف  ثم  الفاتح،  برئ جديدة جنوب غرب حقل  اكتشفت  التنقيب حتى 

حقل ثالث هو حقل الفالح يف 1972 حتى بدأ االنتاج منه، أما برئ الجليلية 

فقد تم اكتشافه يف 1973.

كذلك تم اكتشاف أول برئ للنفط يف إمارة الشارقة عام 1972 عىل بعد 11 

كيلومرت من جزيرة أبو موىس، والذي أطلق عليه برئ املبارك، وبعد مرور عام 

تقريبا اكتشف البرئ الثاين بالقرب من برئ املبارك، وقد تم اكتشاف برئين يف 

العامني 1974، و1975.

مشاركة الطالب: عبدالعزيز عبدالله الرصيدي

12A :املستوى
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- متى بدأت حياتك العسكرية؟
منذ التحقت بالدراسة يف مدرسة خالد بن الوليد العسكرية عام 1975 م.

- ماذا تعلمت من الحياة العسكرية؟
تعلمت الثقة بالنفس والصرب وتحمل املشاق والحرص عىل استغالل الوقت 

الظروف  كل  يف  قادتنا  من  لنا  تصدر  التي  واألوامر  بالتعليامت  والتقيد 

واألوقات.

- ما هو دور وكيل القوة في الوحدة؟
العسكري وسري  والربط  الضبط  املحافظة عىل  القوة يف  يتمثل دور وكيل 

القيافة  عىل  الصباحي  الطابور  يف  التفتيش  خالل  من  الوحدة  يف  النظام 

اليومية  الربامج  وتنفيذ  القائد  من  تصدر  التي  األوامر  وتعميم  والهندام 

املعدة للمرتب و التفتيش عىل مرافق املدرسة والنوادي والسكن وإعداد 

تقرير بذلك إىل رئيس شعبة اإلدارة وتحضري املقابالت و املحاكامت لقائد 

الوحدة.

- ماذا تتمنى ألوالدك في المستقبل؟
أوالدي وللّه الحمد جميعهم متفوقني يف دراستهم وأعاملهم منهم الضابط 

والطيار ومن يعمل يف جهات حكومية ومدنية وجميعهم عىل تواصل معي 

ويستشريوين يف بعض األمور وأرجوا لهم التوفيق والنجاح.

- بماذا تنصح طالب المدرسة الثانوية العسكرية؟
أنصحهم ببذل الجهد واملثابرة للحصول عىل أعىل الدرجات التي تؤهلهم 

بحاجة  الوطن  املعاهد ألن  و  الجامعات  و  العسكرية  بالكليات  لاللتحاق 

الدولة والقوات املسلحة بدماء جديدة يقع عىل عاتقها تحمل  لهم لرفد 

املسؤوليات التي ستسند لهم بعد تخرجهم إن شاء اللّه.

مقابلة مع وكيل القوة - الوكيل سعيد سالم الكعبي 

أجراها الطالب: عبداهلل محمد المر النيادي
12A :المستوى
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مقابلة خاصة مع عقيد ركن متقاعد
خليفة سعيد الحظار الظاهري

الدورات التي اشتركت بها:
- دورة تأسيسية مدرعات.

- دورة ربط القوات الجوية يف القوات الربية )مسيطر جوي أمامي(.

- دورة قادة رسايا مدرعة )السودان(.

- دورة ركن يف األكادميية العسكرية العليا )سوريا(.

المناصب و الدورات التي توليتها:
- قائد فصيلة مدرعات.

- قائد رسية مدرعات.

- قائد رسية الجامعيني يف كلية زايد الثاين العسكرية.

- رئيس جناح العلوم العسكرية يف كلية زايد الثاين العسكرية. 

- رئيس قسم العمليات الربية يف القيادة العامة للقوات املسلحة.

- رئيس مراكز العمليات يف القيادة العامة للقوات املسلحة.

- قائد القطاع الجنويب مبجموعة حرس الحدود.

األوسمة و الميداليات التي حصلت عليها:
- ميدالية الخدمة الحسنة من الطبقة األوىل.

- ميدالية الخدمة الطويلة املمتازة من الطبقة األوىل.

- ميدالية ذكرى قيام االتحاد.

- ميدالية تحرير الكويت.

ماذا تعلمت من الحياة العسكرية؟
- الصرب والجلد وتحمل املشاق.

- تحمل املسؤولية والثقة بالنفس.

- التخطيط للمستقبل.

- تنظيم الوقت واستغالله أفضل استغالل.

- وضع أفضل الحلول ألي مشكلة قد تصادفك يف الحياة.

ماذا تتمنى ألوالدك في المستقبل؟
امتنى لهم التوفيق يف خدمة بلدهم و املحافظة عىل منجزاتها وأن يكونوا 

متفوقني يف أعاملهم وعند حسن ظن قادتهم بهم حيث أن جميع أوالدي 

ضباط يف القوات املسلحة والرشطة.

بماذا تنصح طالب المدرسة الثانوية العسكرية؟
التي  الدرجات  أعىل  عىل  للحصول  واملثابرة  الجهد  ببذل  انصحهم   -

تؤهلهم لاللتحاق بالكليات العسكرية والجامعات واملعاهد.

- التمسك بدينهم اإلسالمي و املحافظة عىل الصالة.

- بذل الغايل والنفيس يف تحقيق الهدف املراد الوصول إليه.

- احرتام اآلخرين وخاصة املدرس وتطبيق املقولة التي تقول )قم للمعلم 

ووفِّه التبجيال كاد املعلم أن يكون رسوالً(.

- االلتزام بالضبط والربط العسكري واملحافظة عىل ممتلكات الدولة.

ومدريب  كاملدرسني  املدرسة  يف  املدربني  كافة  من  القصوى  االستفادة   -

الرياضة ومدريب املشاة واألسلحة.

أجرى المقابلة: هند مبارك العامري
مركز الصحــــة والطــب الرياضــي 
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Natural        Disasters 
(Tornado)
 

 What is a natural disaster?
A natural disaster is any catastrophic event that is caused by 
nature or the natural processes of the earth. The severity of a 
disaster is measured in lives lost, economic loss, and the ability 
of the population to rebuild. Events that occur in unpopulated 
areas are not considered disasters. So a flood on an uninhabited 
island would not count as a disaster, but a flood in a populated 

area is called a natural disaster.

All natural disasters cause loss in some way. Depending on how 
bad it is, lives can be lost in any number of disasters. Falling 
buildings or trees, freezing to death, being washed away, or heat 
stroke are just some of the deadly effects. Some disasters cause 
more loss of life than others, and population density affects the 
death count as well. 

Then there is loss of property, which affects people’s homes, 
transportation, livelihood, and means to live. Fields filled with salt 
water after tsunamis take years to grow any kinds of vegetables 
or crops again. Homes destroyed by floods, hurricanes, cyclones, 
landslides and avalanches, a volcanic eruption, or an earthquake 
are often cannot be fixed or take a lot of time to become livable 
again. Personal effects, cars, and important documents also take 
a hit after many natural disasters.

 The natural disasters that really affect people worldwide tend 
to become more intense as the years go on. The number of 
earthquakes, mega storms, and heat waves has gone up in the 
last few decades. Heavy population in areas that get hit by floods, 
cyclones, and hurricanes has meant that more lives are lost. 
In some areas, the populations are prepared for disasters and 
shelters are built for hurricanes and tornadoes. However, loss of 
property is still a problem, and predicting many natural disasters 
isn’t easy. 

However, despite the many natural disasters over the world, 
mankind has shown amazing resilience. When an area or country 
is badly affected by a natural disaster, the reaction is always one 
of solidarity and aid is quick to come. There are organizations 
set up with the main goal of being prepared for natural disasters. 
Many people talk about when a disaster has hit and their 
neighbors and countrymen have come to help them. People will 
step in and donate items, time, and skills in order to help those 
affected by a natural disaster. 

It is clear that natural disasters are a part of life as we know it. 
However, science is making it more possible to predict, aid is 
faster at coming, and people are learning how to rebuild in safer 
areas.

Ms Adele Dennis
Head of English Department
Grade 7 - 9

مشاركات الموظفين
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أبنايئ الطالب،

مبناسبة قرب انتهاء الفصل الدرايس األول واستعدادا 
الطنطاوي  عيل  الشيخ  مقالة  تذكرت  لالمتحانات 
عنوانها:  مقالة  يف  الناس،  مع  كتابه  يف  اللّه  رحمه 

إىل الطالب.
تنوع  فيه  تراعي  برنامجاً  للدراسة  تجعل  أن  قال: 

الدروس. 
عىل  أوالً  متر  أن  للقراءة  وجدتها  طريقة  وأحسن 
الكتاب كله مراً رسيعاً عىل أن يكون القلم يف يدك، 
الذي  والرشح  خطاً  تحته  خططت  مهم  هو  فام 
والفقرة  خفيف،  بخط  عليه  ترضب  له  رضورة  ال 

الجامعة تشري إليها بسهم.
ثم يأيت دور املراجعة، تأخذ الكتاب معك وتستعرض 
يف ذهنك مسائل الكتاب واحدة تلو األخرى تتصور 
فإذا  إليك  وجه  قد  السؤال  وأن  االمتحان،  يف  أنك 
وجدته حارضاً يف ذهنك تركته، وإال فتحت الكتاب 
التي  والجمل  الفقرات  فيه  تقرأ  نظراً  فيه  فنظرت 
قد أرشت إليها فقط فتذكر ما نسيته،  وإذا وجدت 

الفصل  قراءة  أعدت  املسألة شيئاً  تذكر من  أنك ال 
كله.

من  يكون  ال  االمتحان  من  والخوف  تخاف،  وأال 
الغباء وال التقصري وال الجنب، ولكن الخوف من يشء 
الطالب  بعض  أن  ذلك  وسببه   منشأه  وهو  واحد 
الباقي  القصري  والوقت  الكبري  الكتاب  إىل  ينظرون 
فال  ساعة  يف  كله  بداخله  ما  يفهموا  أن  ويريدون 
يجيء  أن  من  عليهم  الخوف  فيدخل  يستطيعون، 

االمتحان وهم مل يكملوا حفظه. 
وأن بعض الطالب يقف أمام قاعة االمتحان يعرض 
يف ذهنه مسائل الكتاب كلها، فإذا مل يذكرها اعتقد 

أنه غري حافظ درسه واضطرب وجزع. 
كم تعرف من أسامء إخوانك وأحبائك؟

لحظة  يف  رسداً  كلها  ترسدها  أن  تستطيع  هل   
واحدة؟

ال، ولكن إذا مر الرجل أمامك أو وصف لك ذكرت 
اسمه.

من  فقدت  أنها  معناه  ليس  ذهنك  عن  فغيابها 
ذاكرتك.

و أنك كلام قرأت درساً اسرتحت بعده أو انرصفت 
إىل يشء بعيد عنه ليستقر يف ذهنك.

القراءة،  ليلة االمتحان وتدع  وأن عليك أن تسرتيح 
التفكري يف  تتلهى بيشء يرصفك عن  أو  أهلك  تزور 

االمتحان. 
إذا  عرشاً  أو  ساعات  تسع  الليلة  تلك  تنام  وأن 
من  املعلومات  تذهب  أن  تخش  ال  و  استطعت، 
رأسك فإن الذاكرة أمرها عجيب، إن ما ينقش فيها 

يف الصبا ال ينىس. 
وهذه خامتة النصائح ولكن أهمها.

أيها الطالب، إذا أكملت استعدادك وعملت كل ما 
تقدر عليه فتوجه إىل اللّه وقل له:

ال  أشياء  وهناك  أستطيعه،  ما  عملت  أنا  رب  يا 
يل  فاكتب  عليها،  تقدر  وحدك  أنت  أستطيعها 

بقدرتك النجاح والتفوق.

الدكتور/ عبداللّه راشد النعيمي 

أكادميي مستشار 

إلى الطالب

جبل حفيت )بوابة الربع الخايل( 

الجبل  ويشغل   الخايل"   "الجبل  حفيت  معنى 
يعادل  ما  أي  كيلو   26 حوايل  تقدر  طولية  مساحة 
ميل   2.5 يعادل  مبا  كيلو   5-4 وعرض  ميل(   16(
اىل  الجبل  ويرتفع  الجنوب   اىل  الشامل  من  وميتد 
1.249 م مبا يعادل 4.098 قدم ويظن البعض خطأ 
أنه أعىل قمة يف اإلمارات اال أن جبل جيس يف رأس 
ذلك  ورغم  مرت   1.925 بارتفاع  األعىل  هو  الخيمة 
الزاوية  من  العني  ملدينة  منظرا خالبا  يُؤمن  أنه  إال 
الجنوبية للمدينة كام يعترب عالمة مميزية  للمدينة 
الجبل عدة عيون مائية طبيعية  تفجرت من تحت 
منها  االستفادة  وتم  وبحريات  جداول  عدة  مكونة 
ووفق  "مبزرة".  بـ  تعرف  سياحية  جذب  كمنطقة 
القزم”  “النخيل  شجريات  زراعة  تم  علمية،  برامج 
يف منطقة جبل حفيت ويعترب األكرث ندرة وتهديداً 

يف اإلمارات. 
صخرية   رسوبية   طبقات  عدة  من  الجبل  يتكون 
توجد  بينام  البحرية  والعوالق  باألحافري  غنية 
كام  للجبل  السفلية  الطبقة  يف  بحرية  حفريات 
عن  أحدها  يزيد  ال  الكهوف  من  منظومة  توجد 
محفوظة  كلسية  انحدارات  اكتشاف  وتم  مرت   150

أمام  الكهوف  هذه  بعض  اغالق  تم  التاريخ  عرب 
السياحة إال أنه ال زالت هناك بعض الكهوف التي 
ميكن الدخول اليها وهي  توفر  بيئة طبيعية للكثري 
والثعابني  والخفافيش  الثعالب  مثل  الحيوانات  من 
والقنافذ . كام وتم اكتشاف نوع من السحايل تسمى 
بانها   1982 عام  حتى  يعتقد  كان  )اوفوديريوس( 
منقرضة يف اإلمارات كام وتعد الطيور املتواجدة يف 
جبل حفيت من أكرث الطيور تنوعا يف الدولة حيث 
نوعا من  الطيور و200  من  نوعا   119 تحتوي عىل 
جبل  ويعد  الفراشات  من  فصيلة   23 و  الحرشات 
األصلية  املواطن  من  به  املحيطة  واملنطقة  حفيت 

للطهر العريب املشابه للوعل العريب.
يعود  والتي  القبور  من  مجموعة  اكتشاف  تم 
تاريخها إىل 3200 سنة قبل امليالد عىل سفح الجبل 
الجبل  إال أن بعضها قد فقد بسبب عمليات تطور 

إال أن الكثري منها اليزال موجودا وميكن مشاهدتها 
عند زيارة املوقع.

الرتاث  قامئة  إىل  الجبل  اضافة  تم   1993 العام  يف 
البرشي من قبل منظمة اليونيسكو.

مدينة  اىل  تجري   أودية   عدة  الجبل  من  تنحدر 
العني يف فرتة سقوط األمطار.

الكامريا  تنىس  فال  حفيت  جبل  زيارة  قررت  إذا 
فقد تصادف بعض الحيوانات الربية وإذا كنت من 
ملحبي  املفضل  املكان  فإنه  الجبال  تسلق  محبي 
هذه الرياضة لكن تذكر أن تلبس معدات السالمة 

وأن تكون مع مختصني يف التسلق.  
 

مدين/ عبيد خليفة الكعبي
معّده من املوسوعة العلمية

تعرف على معالم مدينتك -مدينة العين-

مشاركات الموظفين
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عىل  يخفى  ال  عيويب؛  إيّل  أهدى  امرءاً  اللّه  رحم 

اإليجابيات  لتقييم  للنقد  املاسة  حاجتنا  لٍب  ذي 

النقص  وإمتام  اإلصالح  بهدف  السلبيات  وتصحيح 

يدور  الذي  النقد  هو  البناء  والنقد  الثغرات  وسد 

ها حول أفكاٍر موضوعية وأموٍر واضحة وميكن قياسرُ

ومبا أن النقد أمر البد أن يواجهه اإلنسان يف حياته 

مهام كان مستواه العلمي أو الوظيفي أو االجتامعي 

ومبا أننا منارس النقد ونتعرض له بشكٍل مستمر إال 

أنه ولألسف الشديد هناك الكثي ممن ال يفرق بني 

النقد واالنتقاد.

من  وينزعج  االنتقاد  يف  يربع  من  الكثي  وهناك 

منزعجون  االنتقاد،  يف  بارعون  نحن  فلامذا  النقد 

من النقد. فإذا كان النقد هو وصف وتبيان لنقاط 

إيجابية بطريقة ودية  أو  وأمور أو ترصفات سلبية 

ترمي إىل التصحيح والتصويب حال وجود خطأ وإىل 

االنتقاد  فإن  النجاحات  وجود  حال  االستمرارية يف 

هو تصيٌد مقصود لألخطاء إلظهار السلبيات.

نجد  وملاذا  النقد  تقبل  يف  صعوبة  نجد  ملاذا  إذاً 

صعوبة يف توجيه النقد لآلخرين. وكيف نتآلف مع 

من  النابع  االنتقاد  ونتجنب  الهادف  البناء  النقد 

الغضب والكراهية بل إشعار اآلخر بالنقص وضآلة 

الحجم.

النقد عملية معقدة صعبة يف جوهرها لكنها مؤثرة 

والتعصب.  الهوى  عن  بعيدة  تكون  أن  رشيطة 

فكثي من الجدل يربز إن كان النقد سببه الجهل أو 

التعسف يف العبارات والغلظة يف القول أو كان نقداً 

النقد  لفتنة لذا نجد هناك عالقة وثيقة بني  مسبباً 

واحرتام الذات وتلك العالقة هي التي تعطي النقد 

إيجاباً  أو  سلباً  إما  الذات  احرتام  عىل  للتأثي  قوة 

نظرة  من  لذاته  نظرته  يستمد  بطبعه  فاإلنسان 

اآلخرين له.

نفسه ومع  إىل وقفة صادقة مع  يحتاج  منا ال  من 

وأخطائه كام هي، دون عمليات  عيوبه  ليى  غيه 

من  إىل  أنفسنا  قرارة  يف  ولو  نحتاج  فكلنا  تجميل. 

يصوب أعاملنا ويرينا أخطائنا يك نتالفاها مستقبالً 

ولكن  األفضل.  نحو  أنفسنا  ونطور  بأعاملنا  ونرقى 

لألسف، فإن مفهوم النقد البناء مغيب يف مجتمعنا، 

إذ مل تعلمنا كتب املدرسة قبول الرأي اآلخر كام مل 

نتعلم تقبل النقد برحابة صدر وينظر معظمنا للنقد 

عىل أنه تجريح شخيص للنيل من هيبتنا وننىس أو 

امرًءا  اللّه  ورحم  صدقني  من  صديقي  أن  نتناىس 

أهدى إيل عيويب.

فالنقد اإليجايب هو العمل قدر اإلمكان عىل  وصف 

عمل ما  وذكر سلبياته وإيجابياته بدقة األمر الذي 

مينح الشخص اآلخر دفعة نحو األمام ويعطيه قدرة 

عىل اإلنتاج والتقدم. النقد اإليجايب، ال لتتبع العيوب 

والهفوات بل إلكامل النقص وسد الثغرات. فالناقد 

الذي ينوي اإلصالح يف نقده يعمل عىل توجيه اآلخر 

تقويضه،  دون  به  واالرتقاء  عمله  تطوير  طرق  إىل 

أو  اآلخرين  عمل  هدم  ليس  النقد  من  فالهدف 

من  إذ  الجارح  النقد  خالل  من  عضالت  استعراض 

أخطائهم  واكتشاف  اآلخرين  انتقاد  جداً  السهل 

وسد  النواقص  إكامل  الصعب  من  ولكن  وإبرازها، 

الثغرات.

يف  سواء  املصلحة  يستهدف  الذي  هو  البناء  النقد 

أما  املطلوب.  النقد  وهو  الخاصة  أو  العامة  األمور 

اآلخرين  ضعف  استغالل  أو  والتشهي  التجريح 

الهدام  النقد  إلسقاطهم من عني املجتمع فهذا هو 

)االنتقاد( الذي يرُصفق له الكثيون لألسف لذا فهم 

بارعون فيه حدَّ االمتياز.

شمـــا محمــــد الظاهـــري 

ركن التثقيــــف الصحـــــي

مركز الصحة والطب الريايض
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بارعون في االنتقاد...
منزعجون من النقد!
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السعادة في العمل
تم استطالع رأي خمسني موظفاً وموظفًة عن السعادة يف العمل وذلك حسب الجنس وكانت نتائج االستطالع عىل 

النحو التايل:

النظرة العامة
يعد التشجيع والتقدير أهم عامل من العوامل املؤثرة عىل السعادة يف العمل من وجهة نظر موظفي وموظفات املدرسة الثانوية العسكرية يف العني بشكل عام.

أكرث عامل مؤثر يف السعادة عىل العمل )ذكور(أكرث عامل مؤثر يف السعادة عىل العمل )إناث(

إعداد: قسم التطوير والجودة

%85 من فئة الذكور يف املدرسة الثانوية العسكرية سعيدين يف عملهم%94 من فئة اإلناث يف املدرسة الثانوية العسكرية سعيدات يف عملهن

94% 6% 

 نعم

 ال

6%  94% 94% 6% 15%       85% 

 نعم

 ال

أكرث عامل مؤثر يف السعادة عىل العمل )ذكور وإناث(:
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أكرث عامل مؤثر يف السعادة عىل العمل )ذكور وإناث(:

استثمر بتنمية ذاتك
التنمية  مؤسسة  تنظمه  والذي  الدار  رائدات  برنامج  يف  للمشاركة  دعوة  تلقيت 

األرسية يف تاريخ 6 نوفمرب 2017 ملدة أربعة أيام عىل التوايل ويشمل دورة تدريبية 

بتنمية ذاتك"  وأحببت أن أشارككم مقتبسات مام تعلمته عن  بعنوان "استثمر 

تطوير الذات.

ماهو مفهوم الذات؟
ميثل مفهوم الذات:

- الصورة الذهنية التي يحملها اإلنسان عن نفسه، وإحساسه بذاته.

- منبع الوعي وشعور الفرد بكيانه، وهويته الشخصية.

عن  فرد  كل  لدى  واإلتجاهات  واملشاعر  واملعتقدات  واألفكار  القيم  مجموعة   -

مختلف نواحي شخصيته.

كيف يتكون مفهوم الذات؟
يبدأ الفرد يف تكوين مفهوم الذات منذ اللحظة األوىل من حياته نتيجة تفاعله مع 

بها  التي مير  الخربات واملواقف واألزمات  تراكم  يؤدي  االجتامعي، حيث  محيطه 

الفرد أثناء محاوالته للتكيف مع البيئة املحيطة به وطريقة إدراكه لها وما يرافقها 

من أفكار ومعتقدات وتصورات واتجاهات ومشاعر إىل منو مفهوم عام للذات.

التنمية الذاتية
نفسه  تطوير  بهدف  الشخص  ينتهجها  التي  العملية  تلك  هي  الذاتية  التنمية 

اتخاذ  إىل  الذاتية  التنمية  عملية  وتهدف  الفردي،  املستوى  عىل  بها  واالرتقاء 

إجراءات واكتساب مهارات ووضع خطط لتطوير الفرد، وميثل الشكل أدناه هرم 

االرتقاء بالذات.

هل سألت نفسك ملاذا يحقق بعض الناس نجاحات كبرية يف هذه الحياة يف حني 

يعجز آخرون عن ذلك؟

أم ملاذا يجدي التفكري اإليجايب مع بعض األشخاص وال يجدي مع اخرين؟

هل فكرت يوماً بالتعرف عىل جوانب جديدة يف نفسك؟

عليك أن تعلم أن أفكارك عن ذاتك هي التي تشكل صورة ذاتك وصورة ذاتك هي 

التي تحدد مستوى تقديرك لها.

تعريفه  وميكننا  الذاتية  التنمية  خطوات  من  األوىل  الخطوة  الذات  تقدير  يعد   

بشكل مبسط كام هو موضح يف الشكل أدناه.

تشري الدراسات إىل صعوبة أن يحقق اإلنسان ثقة بنفسه أو تقبالً لذاته أو متيزاً 

يف أدائهام ما مل يكن تقديره لذاته عالياً فكلام استطاع شخص ما أن يرتقي مبعدل 

تقديره لذاته كلام حقق الرشد النفيس والعقيل والشخيص واملهني.

وادناه استبانة ميكنك اإلجابة عليها لتقييم رضاك الذايت.

مدين/4 مهرة هالل مطلق الظاهري

شعبـــــة التخطيــــط والتعليــــم

مفـهــــوم 
 الـذات

القدرات 
 واملهارات

 اخلربات

الاجتاهات 
 وامليول

 القمي

 السلوك

 املشاعر

 تطوير اذلات

دارة اذلات  ا 

 الوعي ابذلات

 تقدير اذلات

تقيميكككككككككككك  
ذلاتكك  بكك     

جي ب    أ و ا 

كيكككر  ككك   
 نفس 

قكككككككككك  ات  
ماكني ت   وا 

الشكككككككككك    
بل ضككك   ككك  

 اذلات
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 (√)ي /ضع العبارة ت
     احلياة يف حمددة أ هداف دلي 1
   املس تقبل حيمهل ما خبصوص أ نزجع ال ما غالبا   2
   وظيفيت يف جيدا   أ داء أ ؤدي واان نفيس اختيل أ ن ميكنين 3
   بنفيس أ تباىه ال 4
   ابلعزةل اشعر وال مبفردي أ كون أ ن ميكنين 5
   ابلراحة أ نعم 6
   بأ خطايئ اعرتف أ ن ميكنين 7
   ابحلرية أ شعر عندما الآخرين عىل أ س ئةل اطرح 8
   حمسوبة مغامرات أ قدم ل ن اتم اس تعداد عىل أ ان 9
   الآخرين أ خطاء أ و مساوئ اتعقب ال 10
   جيد بشلك الاخرين مع أ تعايش 11
   به وامتسك قرار اختذ أ ن ميكنين 12
   ارايئ عن للتعيري اتلهف 13
   البناء ابلنقد أ رحب 14
    لل خرين ومنحها ابجملامالت تلق ازاء ابرتياح اشعر 15
لهيم التحدث أ و الغرابء مع التعامل يف مشلكة أ جد ال 16    ا 
   ضعفي نقاط أ و قويت نقاط عن الاخرين أ خرب أ ن ميكنين 17
   احلقيقية مشاعري عن التعبري ميكنين 18
زاء طيبة مبشاعر أ شعر 19 جنازات من الاخرون حيققه ما ا     ا 

ذا  لذلات مرتفع بتقدير تمتتع فأ نت (√) فأ كرث عبارة 16 عىل أ جبت ا 
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كوين  بالبت  عليها  يطلق  والتي  الرقمية  العملة  أو  الرقمي  النقد  يعد 

السنوات  خالل  عامليا  تداولها  سيتم  التي  العمالت  أهم  من  البتكوين  أو 

ما  دولة  لنقد  تعود  ال  التي  العمالت  من  تعترب  فهي  القادمة.  العقود  أو 

كالدوالر واليورو وغريها من العمالت األكرث تداوال. ولهذا السبب وأسباب 

أخرى يرجح أنه سيكون لها دور فاعل يف عمليات التداول املالية ويف عملية 

إمتام صفقات التجارة واالقتصاد الدويل. وقد تناولت عدة مقاالت يف مجالت 

تأثري  من  لها  سيكون  وما  العملة  هذه  واملال  واالقتصاد  التجارة  وصحف 

املعروفة  الورقية  العمالت  مع  باملقارنة  بها  التداول  أو سلبي عىل  إيجايب 

املشهورة  العمالت  أو  دولة  كل  الرسمية يف  النقد  كعملة  تستخدم  والتي 

واملعروفة باألكرث تداوال يف السوق املالية العاملية.

ومن أهم ميزات تداولها مايلي
- توفر مرونة يف التداول  يف عامل واسع االنتشار وهو العامل الرقمي وميكن أن تتم 

عن طريق األشخاص كام يف حاالت التحويالت عىل الشبكة العنكبوتية.

- عملة رقمية ليس لها وجود فيزيايئ.

- ليس هنالك وجود ألي دولة أو منظمة تقف وراؤها لتلقي الدعم واملساندة.

- ميكن تحويلها للعملة الورقية املعرفة لدى الدول والعكس صحيح.

- وغريها الكثري.

في حين تكمن اهم مخاطر تداولها فيما يلي
- عند عدم توفر الحامية واألمانة الالزمة عرب الشبكات االلكرتونية مام قد يسهل 

عملية االحتيال والنصب.

- عدم توفر غطاء رسمي يف املصارف املركزية كام يف عمالت الدول األخرى.

- وغريها الكثري.

بكني  مدينة  يف  ومقرها   )Bitmain( تدعى  عمالقة  صينية  رشكة  اآلن  وهنالك 

 )Ordos( أوردوس  منطقة  من  البتكوين  عمالت  إلصدار  منجام  تدير  الصينية 

يف منغوليا. وهذا املنجم ليس كام تعودنا احتوائه عىل اآلت الحفر وغريها لكنه 

مبضمونه العام عبارة عن رشكة تحتوي عىل حاسبات آليه عمالقة مهمتها األساسية 

تشفري العمالت التي تصدرها لتحايش عملية التزوير. وتتم عملية إصدار عمالت 

البتكوين الرقمية وأرقامها التي تعرفها من خالل اختيار سلسلة رقمية عشوائية 

من األرقام املشفرة التي تولدها الحاسبات والتي بكل سهولة ميكنها التعرف عىل 

العمالت الرقمية املزورة. كذلك فأن هذه الحاسبات العمالقة تحتفظ باملعلومات 

ملعرفة  البتكوين  بعملة  التحويالت  يجرون  الذين  الزبائن  جميع  عن  الكاملة 

التحويالت الحقيقية عن تلك التحويالت أو الصفقات املزورة.

النقد الرقمي
Bit Coin )البت كوين(

لجنة تحرير املجلة

مشاركات الموظفين

ويف وقتنا الحارض ظهر أقبال واسع يف أوساط املال واالستثامر العاملية يف عملية 

رشاء وتداول هذه العملة الرقمية يف دول عديدة، وهذا االقبال زاد من القيمة 

الحقيقية لها بحيث أصبحت تساوى أضعاف قيمتها التي أصدرت يف حينها وهي 

ما زالت يف طريقها للصعود باملقارنة مع العملة التقليدية كالدوالر وغريها. وهذا 

بدوره ما أظهر تخوف البنك الدويل من هذه العملة الجديدة وهنالك عدد من 

املسؤولني فيه من يرجح أن تصاعد أو زيادة القيمة السوقية لهذه العملة عبارة 

عن فقاعة قد تنفجر يف أي وقت. وكمثال فقد كان سعر البتكوين عند انطالق 

التعامل به قبل 6 سنوات يف عام 2010 دوالراً واحداً، وأصبح قريباً من 12000 

دوالر ومازال يف تصاعد مستمر.

كذلك و بنفس املضمون فقد استحدثت عمالت رقمية أخرى فيام يسمى بالنقد 

الرقمي املشفر أو املرمز و منها عىل سبيل املثال: االيرثيوم )Ethereum( والربل 

)Ripple( وجميعها هذه سيكون لها دور مهم يف سوق املال واألعامل والتجارة 

التي تحيطها كام ذكر  املخاطر  القادمة رغم  السنوات  العاملية خالل  واالقتصاد 

سابقاً.

وأخرياً، فقد طرحت يف اآلونة األخرية يف دولة االمارات العربية املتحدة مشاريع 

يتم رشاءها فقط من خالل  لبيع وحدات سكنية يف مدينة ديب  تطوير عقارية 

الدفع بعملة البت كوين، وهذا ما يرجح انتشار تداولها خالل السنوات القادمة 

يف عامل التجارة واالقتصاد واملال اإلمارايت. وللمزيد من املعلومات ميكن الرجوع 

https://( للموقع  وبالذات  االنرتنت  عىل  االلكرتونية  املواقع  من  الكثري  إىل 

.)ar.wikipedia.org/wiki
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عند اتباع "حمية غذائية" ما، مييل كثيون إىل حرمان أنفسهم من تناول األطعمة التي 

الـ"حمية غذائية"  االستمرار يف  القدرة عىل  ما يفرت حامستهم، ويحول دون  يفّضلونها، 

طوياًل. علاًم بأن خرباء التغذية يؤكدون أن الـ"حمية غذائية" الذي يوّفر املواد الغذائية 

األكرث  "املمنوعات"، ولكن بكميات مضبوطة، هو  تعترب من  التي  تلك  املختلفة، وحّتى 

نجاًحا وفعالّية، خصوًصا أنه يسهل تحويله إىل أسلوب غذاء حيايت صحي.

خسارة  لغرض  املعتمدة  الغذائية  الخطط  نجاح  تعرقل  خاطئة  معتقدات  سبعة  هناك 

الوزن:

فبعض  بأنّها غي صحّية،  ترُصّنف  الدهون حني  ترُظلم  بالسمنة:  تتسّبب  الدهون   .1
يف  ويتوّفر  الدهون،  من  الصحي  النوع  ميّثل  مثاًل،   "3 الـ"أوميغا  الدهنية،  األحامض 

من  الصحّية،  غي  الدهون  أّما  السلمون.  وسمك  واألفوكادو  الزيتون  وزيت  املكرّسات 

ناحية أخرى، وعىل رأسها الدهون املشبعة )املتوّفرة يف اللحوم واملنتجات كاملة الدسم 

من ألبان وحلويات( واألحامض الدهنية غي املشبعة )الدهون املتوفرة يف رقائق البطاطا 

املقلية والـ"البسكويت" والـ"كرواسون"( فتزيد معّدل الـ"كوليسرتول" يف الدم، ما يولّد 

أمراًضا بالجملة.

بني  تناول وجبتني خفيفتني  إن  الخفيفة:  الوجبات  تناول  التاّم عن  االنقطاع   .2
الوجبات الرئيسة الثالث يقلّل من حّدة الجوع ومينع التقلبات يف مستوى الـ"جلوكوز" يف 

الدم، مع الحفاظ عىل مستويات الطاقة مستقرّة. كام يساعد يف التحكّم بحجم حصص 

الطعام واتخاذ خيارات غذائّية صحية.

3. عّد السعرات: يرُساعد عّد السعرات الحراريّة يف السيطرة عىل حجم الحصص املتناولة، 
ولكن ما يجب معرفته هو أن السعرات الحرارية املتأتية من طبق الفواكه تختلف عن 

تلك الخاّصة بكعكة، ولو تساوتا. من ناحيٍة ثانيٍة، مثة سعرات ترُعرف بأنّها "فارغة"، إذ هي 

مرتفعة، ولكّنها ال تحمل أي مغذيات، كتلك املوجودة يف الدهون ويخزنها الجسم مبارشة.

العدّو لكثيين،  الـ"كربوهيدرات" متّثل  الـ"كربوهيدرات":  تناول  4. االمتناع عن 
عىل الرغم من أنّها مصدر مثايل للطاقة يف الجسم. ولكن، يرُفّضل تجّنب الـ"كربوهيدرات" 

املكّررة )األرز األبيض والخبز األبيض واملعكرونة والحلويات( التي تتسّبب بارتفاع يف نسبة 

السكر بالدم، ما يجعل املرء يشعر باإلرهاق. وباملقابل، يجب انتقاء الحبوب الكاملة )خبز 

الـ"كربوهيدرات"  من  املتناول  الكّم  والحبوب(، مع خفض  البني  واألرز  الكامل  القمح 

يف الليل. علاًم بأن اختصايص التغذية هو من يرشد إىل كّم الـ"كربوهيدرات" املناسب 

الجسم  الزائدة عن حاجات  الـ"كربوهيدرات"  أّن  إىل  نظًرا  الزائد،  الوزن  لتجّنب كسب 

ستتحّول إىل دهون.

5. اإلكثار من الـ"بروتني": اإلكثار من تناول الـ"بروتني" ليس الحّل الصّحي لفقدان 
ولذا  أفضل،  لصّحة  والدهون  والـ"كربوهيدرات"  الـ"بروتني"  إىل  الجسم  يحتاج  الوزن. 

كثيون  شهد  وقد  مفيد.  بأمر  ليس  الوزن  لفقدان  الـ"بروتني"  عىل  حرصيًّا  الرتكيز  إّن 

إدخال  ومعاودة  الـ"بروتني"،  رجيم  اتباع  من  الفراغ  بعد  أوزانهم،  يف  مفرطة  زيادة 

الـ"كربوهيدرات" يف أنظمتهم الغذائّية!

يف  يتسّبب  فارغة  معدة  عىل  الرياضة  مامرسة  إن  فارغة:  معدة  عىل  الرياضة   .6
فقدان العضالت والتعب، وهي أشبه مبحاولة تشغيل السيارة من دون تزويدها بالوقود. 

الجسم بحاجة إىل الـ"كربوهيدرات" لبدء الحركة والحفاظ عىل القوة وإحراق املزيد من 

السعرات الحراريّة.

يف  الحرّة"  "الوجبة  موضة  انترشت  األسبوع:  نهاية  عطلة  يف  الجسم  مكافأة   .7
اسرتاتيجيات فقدان الوزن، بحجة أنّها تعّزز األيض وتحّسن نفسّية متتبع الحمية. ومع 

من  املفقود  يعّوض  أن  األسبوع ميكنه  نهاية  الطعام خالل عطلة  يف  اإلفراط  فإن  ذلك، 

الوزن خالل األسبوع. مثاًل: إذا فقدت حواىل نصف كيلوغرام بني األحد والخميس، فقد 

املنطلق،  تكسبه مرة أخرى ويف وجبة واحدة، وبهذا ستضيع جهودك سدى! ومن هذا 

يجب تجنب تناول الخبز والزبدة يف وجبة نهاية األسبوع، بل استهالل وجباتك بسلطة أو 

شوربة بهدف الشعور بالشبع، مع االبتعاد عن الصنوف املقلية أو الدهنية. وميكن التلّذذ 

بحصة من الحلوى، ويفضل مشاركتها مع صديق.

هنــــد مبـــارك العامــــري 

مركز الصحة والطب الريايض

معتقدات خاطئة تفشل 
الحمية الغذائية
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AMS Exam 
-  Duration is between 20 and 25 minutes.
- Tests every single concept that was taught the week before.
-  Every question includes one concept.
-  Counts 20% of the subject total mark.
-  Sample questions are given to students beforehand and solved 
in class.
-  This exam is done by students on weekly basis. 

-  Exam comes similar to the sample questions. 

The best way to study for this exam 
Students have to study on daily basis. At home or barracks they 
study the concepts that they learn the same day, then they solve 
by themselves the sample questions that are related to these 
concepts. To do well in this exam, students must prepare at 
home and memorize so that they use the time of the exam for 
calculations or writing answers and not for thinking how to solve.

Homework Exam 
- Duration is between 20 and 25 minutes
- Tests the basics of the subject that were taught the week before.
- Every question could include more than one concept.
- Counts 25% of the subject total mark.
- Sample questions are given to students beforehand.
- Sample questions are solved in class with the teacher.
- This exam is done by students every single week.
- Exam comes similar to the sample questions. 

The best way to study for this exam
Students have to study on daily basis. They follow the same 
preparation as they do for AMS Exams. Students solve the sample 
questions that were done in class. Students practice solving the 
basic questions and try to monitor the time and repeat the work 
till they become fast. The time of the exam should be used to 

solve and calculate. Students should have thought and practiced 
enough at home or barracks. 

Periodic Exam
- Duration is 55 minutes.
- Tests all what was taught before.
- Sample questions are given to students beforehand.
- Sample questions are solved in class with the teacher.
- 70% to 75% of the exam comes from the basic questions.
- This exam is done by students every two to three weeks 
(Students have two to four Periodic Exams for each subject every 

term).

The best way to study for this exam:  
Students revise all required concepts and make sure that they 
know every single one. Students study the basic questions 
and go over the previous Homework Exams. In this case you 
guarantee at least a passing mark of 60%.

 Term Final Exam
- Duration is between 55 minutes and 110 minutes (rarely longer)
- Usually tests all the material taught in the term.
- A revision sheet is given to students beforehand.
- The revision sheet is solved in class with the teacher.
- 70% to 75% of the exam comes from the solved basic questions.

- This exam is done by students at the end of each term.

The best way to study for this exam: 
Students revise all the concepts and make sure that they know 
every single one. Students study the basic questions very well. 
Students should go over the sample questions that were given to 
them for the previous Homework Exams.

Four Types of Exams

Jimmy Hanna
Grade 8 Coordinator

مشاركات الموظفين
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Using technology in the classroom is one of those 
issues that makes it easy to be a fence sitter. It’s difficult 
to be 100% for the use of educational technology 
all of the time, when there are so many convincing 
arguments against it.  Most teachers find a happy 
medium with technology—it’s useful in some situations, 
but a distraction in others.
Technology gives children the ability to learn in ways 
their parents and grandparents never had. Today’s 
learners have immediate access to answers and 
research.

Pros of Technology in the Classroom
1. Data and analytic reporting: Apps and platforms offer teachers 
ways to combine all the information they might need to know 
about a student:  status, attendance history, performance on 
quizzes, English language proficiency, participation in special 
education. With this information, teachers can easily see how 
their students are preforming as a whole class, as a subgroup, 
and as individuals, and can provide intervention as needed.
2. Just in time information: Allow teachers to see where students 
may be missing particular pieces of understanding and to 
then target lessons just for that knowledge. Instead of sitting 
through hour-long lectures of material they’ve mostly mastered, 
technology is allowing students to learn what they need and 
when then need it.
3. Differentiated instruction: Educational apps allow for students 
to progress at their own pace. Many are adaptive, meaning 
that questions and problems will get easier or more difficult 
depending on student performance.
4. Different learning modalities: Incorporating technology into 
the classroom means that students have exposure and access 
to different ways of learning. May be some students do thrive 
in a lecture environment; others might be great independent 
learners, who can gather information from educational software.
5. Assistive tech for special needs: Educational technology 
makes it possible for students with special needs to thrive 
in academic settings. From adaptive word processor apps to 

programs that speak for children who struggle with language, 
technology allows students to communicate and be involved 
with their teachers and classmates.

Cons of Technology in the Classroom
1. Replacing teachers: You don’t have to look too far in the past 
to find instances of technology replacing workers: the auto 
industry, agriculture and manufacturing industries have all 
mechanized many parts of their process, laying off workers in 
the process. While few people think that teachers will become 
obsolete, the newest applications are powerful enough to 
deliver content, assesses, and set students on a new course of 
learning, all without teacher intervention.
2. Distracting: This is probably the number one worry of teachers 
who consider implementing classroom technology: the concern 
that students will be too busy tweeting and snapchatting to pay 
attention to the lesson.
3.  Plagiarism has been plaguing teachers forever. Students 
today can easily access essays, reports, class notes, tests, etc. 
online, making it that much more difficult for teachers to know if 
the work their students hand in is original.
4. Disparity of access outside of class: Not all of our students 
have access to technology tools outside of the classroom.
5. Privacy: Privacy of student information and data is enough 
of an issue to keep many teachers and schools away from 
implementing any sort of broad reaching tech initiatives.

There’s no right or wrong side of this debate. Educational 
technology has its plusses and minuses. It’s up to teachers, 
administrators, and district personnel to decide whether the 
good outweighs the bad.

Tamim Tabiat
MHS IT Manager

Technology in Classrooms: Pros and Cons
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-falconry has a proud history in the Middle East. Evidence of 
hunting with birds of prey, dates back to 8000 BC.
-8 million year old crocodile skull fragments were found in 
Al Gharbia. Millions of years ago, this part of Abu Dhabi was 
once an oasis of savannah-like vegetation with three-toed 
horses, monkeys, squirrels, elephants, hippos & even sabre-
toothed cats.
-Jebel Hafeet (1 249m) is not the tallest peak in the UAE.  
Jabal Jais (1 934m) holds that title!  Forming part of the Hajar 
Mountains near Ras Al Khaimah. 
-Falaj water systems dating back to the iron ages have been 
found in the UAE, some are still operational!
-the country's history dates back over 6 000 years & appears 
in a map drawn by the Greek geographer, Ptolemy. 
-first evidence of human life in the UAE was discovered on 
Jebel Fayah in Sharjah, dating back to around 85 000 BC!   
-Dubai Islamic Bank is the first Islamic bank to have 
incorporated the principles of Islam in all its practises & is 
the largest Islamic bank in the UAE.
-Abdullah Mohammad Al Maainah, who is now 59 years old, 
was a teenager of 19, when his design of the UAE flag was 
chosen above 1030 other entries.  
-the UAE has been ranked the world’s top aid donor for the 
third consecutive year.

“The UAE does not provide conditional assistance & 
neither does for the sake of reciprocal interests. It 
does so only for the good & stability of all peoples.” 
- HH Shaikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum.  
(An example of this was the provision of a laptop (2 200) to 
every high school student in Joplin, Missouri, USA, after a 
devastating tornado. A donation of $500 000)!

-in 1968 only 16 cars had been registered in Dubai, today, 
that figure exceeds 1.13 million.  
is truly the jewel of the desert, a veritable oasis.

In a country with so many expats, it is typical for negative 
and positive comparisons to be made.  My experience 
has been that most expats comment negatively about the 
driving of “others” on UAE roads, blaming specifically locals.  
However, a fellow expat pointed out this “mathematical 
anomaly” to me; if the locals comprise roughly only about 
13% of the population & the remaining 87% are expats, then 
it stands to reason that there’s an almost 8 to 1 chance of 
those bad drivers being expats rather than locals!
One thing does disturb me, which I consider to be the 
wastage of water.  In a country with a predominantly desert 
climate, I am disheartened to see leaking taps & sprinkler 
sytems, on private properties, running for days without end, 
with water cascading into the streets.  This upsets me, as 
water is considered a precious commodity.  I am aware that 

the government offers huge incentives & initiatives for the 
saving of water.  So expats, as well as citizens, should also 
step up to the plate.
Be that as it may, I am still amazed & proud of a culture 
that espouses such a high degree of politeness & kindness. 
I have experienced many examples of this over the last two 
years. A case in point was at the Mubazzarah, in Al Ain, a 
few weekends ago…with all the BBQ spots being used, we 
asked some locals if we could use theirs after they were 
done. Not only did they oblige us, but they made a new fire 
for us, with their own charcoal, refusing to leave until our 
fire was perfect…and then, even though we protested that 
we could not accept anything else…they also presented 
us with enough meat for 6 people.  This same group then 
invited some of us back for a BBQ the next weekend! Totally 
amazed by this act of humility & hospitality.  This courtesy 
& helpfulness I also experience regularly at the airport & 
traffic department.
And it starts young, such acts of gentlemanliness is shown 
by our students also.  A young ‘man’ from one of our grade 
8’s presented himself to me at the hospital a few weeks 
ago.  He introduced himself to me in the most impeccable 
way & asked if I was a teacher at MHS.  When I affirmed 
that, he shook my hand & wished me well with whatever 
concern I had at the hospital.  The confident & respectful 
way he introduced himself speaks highly of his manners.  His 
parents, society & our school can be proud of him.  Truly an 
“officer & a gentleman’ at the young age of 12.  
Theft is practically none existent here.  People leave their 
valuables at the food court & go off to shop or the bathroom, 
& those valuables stay there, no one steals it.  In most 
countries…someone would probably steal not only the 
handbag but also the hand holding the bag!!
The UAE celebrated its National Flag Day this November 
2nd, & Emiratis are deservedly proud of this momentous 
occasion & soon on December 2nd 2017, they shall be 
celebrating their 46th National Day!
There are so many amazing facts about the UAE…when I 
read about them it makes me smile, as for once, a middle–
eastern country, not a western country can hold its head up 
high.  The UAE, is truly the jewel of the desert, a veritable 
oasis.

Mr Sulayman Ebrahim
English Department
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“I was dreaming about our land catching up with 
the modern world…I did not have the wherewithal in 
my hands to achieve those dreams. I was, however, 
sure that one day they would come true.”- HH Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan.

A sign of a great leader is the ability to sway people with 
words & a resolute mindset to achieve what others might 
deem impossible.
Reading the biographies of great men & women, I am 
amazed by their foresight & humility.  When they could so 
easily have chosen to be arrogant, they, however, put the 
needs of their country first!  This humility & foresight truly 
exists here, in the UAE, in great abundance.  
The above quote emphasises how the mindset of one person 
materialized into a reality that astonishes all.  No matter how 
biased one is as an expat or foreigner, one has to realize 
that what has been accomplished in this country, is as close 
as one can get to a miracle.
The rapid development of the UAE is astounding.  What 
Emiratis have accomplished in 4050- years, other countries 
could only achieve over 300 years or are still struggling to 
achieve.  Many scoff & say that it is oil that created it & that 
‘others’ are building it…. but Emiratis can be proud, when they 
reflect upon their homeland; & can then state that all of this 
was done with their own resources.  This rapid explosion 
of modernity & technology was done without having to 
colonise or invade other countries and steal their resources, 
as other countries have, throughout history, so easily done.  
The vision of a great man & utilizing one’s own resources is 
an accomplishment worthy of much praise.

And yes, we all know about the biggest and fastest and 
highest records of the UAE, but did you also know that:

- In 1975, UAE adult literacy stood at 54% for men & 31% for 
women.  Today, the literacy rate is 93.1%. 
-Women account for about 70 per cent of all university 
graduates in the UAE & fill two thirds of government jobs 
& comprise 20% of the diplomatic corp & UAE cabinet.  
Internationally, one of the highest representations of women 
in parliament.  

"The woman is half of society, any country which 
pursues development should not leave her in poverty 
or illiteracy. I am on the woman's side; I always 
say this in order to uphold her right to work and 
participate in the building process of her country." - 
HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

And here are some more facts about the UAE which are not 
that well-known:

-people living over the 80th floor of the Burj Khalifa, have 
to wait 2 extra minutes before breaking their fast during 
Ramadan, because they are able to see the sun longer than 
those on the ground.
-25% of the world’s operational cranes are located in Dubai. 
That’s 1 out of every 4 cranes.  
-Sir Bani Yas, originally home to Arabia’s largest wildlife 
reserve & boasts the archeological find of the oldest pre-
Islamic Christian site in the UAE (5th century).
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القلب، هو أهم عضو من أعضاء جسم اإلنسان بعد 

الدماغ، حيث إن توقفه يعني موت اإلنسان. حيث 

تُعد األمراَض القلبية القاتل األول للبرش كام أنها متثل 

%22 من نسبة الوفيات يف اإلمارات العربية املتحدة. 

بتنظيم  الريايض  والطب  الصحة  مركز  قام  لذلك 

 2017 اكتوبر   2 املوافق  االثنني  يوم  توعوية  حملة 

ملرتب وطالب املدرسة الثانوية العسكرية لتوعيتهم 

صحي  بنظام  وااللتزام  الرياضة  مامرسة  فوائد  عن 

افتتاح الحملة من  للحفاظ عىل سالمة القلب. وتم 

الكعبي  عبيد  ركن سعيد  العقيد  املدرسة  قائد  قبل 

يف  للمشاركة  املدرسة  ومرتب  ضباط  من  وعدد 

الفعالية وبحضور االستاذة/ موزة مبارك القبييس من 

الحملة  وتم  خالل  بالعني.  االجتامعي  الدعم  قسم 

)املكرسات  كـ  القلب  لصحة  مفيدة  أطعمة  توزيع 

تم  وكذلك  الغذائية.  ألهميتها  كمثال  والشوفان( 

الجسم  كتلة  تقسيامت  تحمل  بطاقات  توزيع 

ليتعرف كل شخص ألي فئة ينتمي، أيضاً تم توزيع 

مختلفة  معلومات  تحوي  قلب  شكل  عىل  بطاقات 

حسب توزيع اقسام الحملة )مرض السكري وتأثريه 

عىل صحة القلب، ضغط الدم، املحافظة عىل الوزن 

الصحي، الرياضة وتأثريها اإليجايب عىل سالمة القلب 

وأخرياً أرضار التدخني(.

الصحة  مركز  الحملة  لهذه  والتنفيذ  باإلعداد  قام 

الثانوية  املدرسة  عيادة  ومبشاركة  الريايض  والطب 

املهمة  الفحوصات  بعض  إجراء  يف  وتم  العسكرية 

لسالمة القلب كمستوى ضغط الدم وسكر الدم.

حملة اليوم العالمي
 للعناية بالقلب 
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نتائج الطالب المشاركين في بطولة الشهيد للجوجيتسو 
التي أقيمت في أبوظبي

بتاريخ 2017/11/25

 امليدالية املس توى الاســــــــم الرمق العسكري ت

 ذهبية احلادي عرش عيل س يف سلامين الغييث 252699 1

 ذهبية العارش محد سعيد عيل النعميي 263688 2

 فضية احلادي عرش راشد س يف راشد الشاميس 260819 3

 فضية العارش خبيت خليفة خبيت الكعيب 263739 4

 برونزية العارش س يف محمد مجعة الشاميس 255876 5

 برونزية العارش حامد عيل محيد الكعيب 255602 6

 برونزية العارش عبدهللا خلفان سامل اجلابري 260943 7

الميداليات
 
2 ذهبية 

2 فضية

3 برونزية 

مركز الصحة والطب الرياضي
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على  تتفوق  الحمام  مناشف 
المرحاض في نسبة الجراثيم !

منو  تعزز  رطبة،  تبقى  التي  املناشف  وبكترييا.  من جراثيم  تحمله  ما  تصّدق  لن   

الجراثيم والبكترييا، وبالتايل اإلصابة بأمراض مختلفة.

مناشف الحامم هي مبثابة أعشاش للبكترييا، وترتبط يف واقع األمر بانتشار األمراض 

املعدية. فكيف ميكن تفسري هذه الظاهرة؟

يف كل مرة تُستعمل فيها املنشفة املوجودة يف حامم املنزل، فإّن البكترييا الطبيعية 

الربوفسور  مارتن  إميييل  وتقول  فيها.  وتعيش  إليها  تنتقل  جلدنا  عىل  املوجودة 

املساعد لعلم األوبئة يف كلية الصحة العامة، التابعة لجامعة ميتشيغان يف الواليات 

املتحدة األمريكية: "إّن أجسامنا مهيّأة ليك تعيش يف هذه البيئة املليئة بامليكروبات 

وتتكيّف معها".

وهذه البكترييا الطبيعية املوجودة يف أجسامنا، ليس لها يف العادة أي تأثري سلبي 

عىل صحتنا، ولكّن املناشف التي غالبًا ما تكون رطبة ودافئة وماّصة تعزز منوها. 

املتحدة  الواليات  يف  أريزونا  جامعة  يف  الدقيقة  األحياء  عامل  غيربا  تشارلز  ويقول 

األمريكية حول ذلك: "إذا جففت وجهك مبنشفة بعد يوم أو يومني من االستعامل، 

فعىل األرجح أن تصاب ببكترييا الـ "إي كوالي" بنسبة أكرب ماّم لو وضعت رأسك يف 

املرحاض وسحبت املاء".

لوقف انتشار البكترييا، ينصح االختصاصيون بتنشيف املناشف قبل كل استعامل، 

ولكن أيًضا بغسلها عىل نحو منتظم، أي مبعنى كل يومني تقريبًا. ومن أجل التخلص 

باملاء  ببساطة  غسلها  مجرد  يكفي  ال  املناشف،  يف  املوجودة  الجراثيم  جميع  من 

مبيّض  يحتوي عىل  منظف  منتج  استخدام  مع  الساخن  باملاء  يكون  أن  يجب  بل 

األوكسيجني الفّعال يف القضاء عىل البكترييا والجراثيم املسببة لألمراض.

الحمية وسوء المزاج 
الـ"كربوهيدرات" من  الـ"الحمية"، التي تشطب  يشكو غالبية متبعي أنظمة 

وجباتها، من سوء املزاج. علاًم بأن االفتقار إىل الكّم الالزم من الـكربوهيدرات" 

الضيق  مولًّدا  فيخّفضه،  الدم،  يف  السّكر  توازن  عىل  سلبًا  يؤثّر  الغذاء  يف 

تحّسن  يف  كبري  بشكل  تساهم  ومغذيات  مواد  األطعمة  بعض  يف  والخمول. 

املزاج، وباملقابل يف أخرى ما يعّكره.

ُمحّسنات املزاج
- املكرّسات: هي تحوي كامً من املغنسيوم الذي يسمح بنوم هادئ، وال سيام اللوز 

والكاجو والفول السوداين. علاًم بأن من يشكون اضطرابات يف النوم يعانون أيًضا من 

مزاج يسء. ويف املكرّسات أيًضا، كّم مرتفع من السيلينيوم، املادة الغذائية املُرتبطة 

بتحّسن املزاج.

هرمون  معّدالت  من  الشوكوالتة  يف  املتوفّر  الكاكاو  الداكنة: يزيد  الشوكوالتة   -

السريتونني يف الدم. كام تولّد مركبات الفينوالت يف الكاكاو الشعور بالرضا والراحة. 

ويف الشوكوالتة الداكنة، نسبة عالية من الكاكاو وأقّل من السكر. ولكن، يجب أاّل 

يزيد االستهالك من الشوكوالتة السوداء عن 80 غراًمـا يف كّل مرّة من املرّتني املسموح 

تناولها أسبوعيًّا، وذلك تفاديًا للسعرات الحراريّة الوفرية املكتسبة منها.

تحّفز  بأنّها  واملعروفة  املعّقدة،  النشويات  فئة  إىل  تنتمي  الكاملة: هي  الحبوب   -

املّخ عىل تصنيع الـ"سريوتونني". كام أنّها تزخر بـ"حمض الفوليك" والفيتامني "ب". 

االلتهابات  تقلّل  التي   ،3 لألوميغا  مصدر  الدهنية:  واألسامك  السلمون  سمك   -

وتُحافظ عىل صّحة القلب واملّخ واملفاصل. كام أنّها فعالة يف تحّسن املزاج.

- األطعمة الغنية بالفيتامني "د": ربطت مجموعة من الدراسات بني الحال املزاجية 

فعالية  بجانب  اإلناث،  عند  سيام  وال  الجسم،  يف  "د"  الفيتامني  وانخفاض  السيئة 

الفيتامني يف الحفاظ عىل صّحة العظام لديهن. يتوفّر الفيتامني "د" يف الحليب وصفار 

البيض وسمك السلمون والتونا والرسدين املعلّب والفطر واألجبان.

- األطعمة الغنّية بالحديد: توّصل بحث صادر عن "منظّمة الصّحة العامليّة" إىل أن 

نقص الحديد يف الجسم قد يولّد اإلجهاد وتقلّبات املزاج ونقص الرتكيز، باإلضافة إىل 

الشعور إجاماًل بانخفاض مخزون الطاقة. ومن بني األطعمة الغنية بالحديد: اللحم 

والحبوب  البيض  وصفار  املجّففة  والفاكهة  والبقوليات  والسبانخ  واملحار  األحمر 

املدّعمة بالحديد.

مضادات محسنات املزاج
باملقابل، مثة أطعمة تعّكر املزاج، وأبرزها: األطعمة املُعالجة واملصنعة من النشويات 

الطحني  ومنتجات  واملعكرونة  والخبز  واملعجنات  والـ"كيك"  )البسكويت  املكّررة 

واملقانق  واملقليات  الرسيعة  )األطعمة  املهدرجة  الدهون  إىل  باإلضافة  األبيض(، 

والحلويات  اململح(  والبسكويت  البطاطا  )رقائق  اململّحة  واألطعمة  واملرتديال( 

واملرشوبات  النكهات  ذات  واملرشوبات  الغذائية  اإلضافات  ذات  واألغذية  بأنواعها 

الغازية والصودا.

مركز الصحة والطب الرياضي

شام خليفـــــه الظاهـــــري

مركز الصحة والطب الريايض

هنــــد مبـــارك العامــــري 

مركز الصحة والطب الريايض
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فوائد الكينوا

بالربوتينات،  غنية  الربغل  تشبه  صغية  حبات  الكينوا 

الصحية  لفوائدها  نظًرا  واسعة  عاملية  بشهرة  وتحظى 

املذهلة. ترُزرع الكينوا يف السهول املرتفعة يف بوليفيا عىل 

الغذاء  للغاية،  ارتفاع 3000 مرت، وكانت منذ فرتة طويلة 

الرئييس لشعب األنكا.

مصدر مهم للربوتينات
وتحتوي  بالربوتينات  الغنية  النادرة  النباتات  من  الكينوا 

يحتاجها  التي  األساسية  األمينية  األحامض  جميع  عىل 

التي هي من  املنتجات  فإّن  الحاالت  الجسم. ويف معظم 

األحامض  من  الجسم  يحتاجه  ما  تعطي  حيواين  أصل 

األمينية الكاملة. غي أّن الكينوا متتلك أفضلية كونها طعاًما 

معظم  من  أقل  دهون  وتحتوي عىل  بكثي،  أسهل هضاًم 

مجموعة  عىل  تحتوي  فإنها  ذلك  إىل  وإضافة  اللحوم. 

التي   ،B "يب"  وفيتامينات  املعدنية  العنارص  من  متنوعة 

تسمح للجسم باستيعاب الربوتينات بشكل أفضل وتضمن 

اآلثار املفيدة األخرى.

الكينوا عالج للتوتر
من  غرام   100 )كل  باملغنيسيوم  ا  جدًّ غنية  الكينوا  بذور 

املغنيسيوم(، وبالتايل  الكينوا تحتوي عىل 204 ملغم من 

تريح العضالت وتساعد عىل تنظيم ضغط الدم، وتخفف 

هذه  وجميع  النوم.  بتحسني  التوتر، وتسمح  مستويات 

اإلجراءات اإليجابية تحافظ أو تستعيد املعنويات الجيدة. 

وهو  الرتبتوفان،  عىل  الكينوا  تحتوي  ذلك  إىل  وإضافة 

النوم  كذلك  تعزز  التي  األساسية  األمينية  األحامض  من 

التصالحي، وتحّسن املزاج بتحفيز إنتاج هرمون السيوتونني 

أو  هرمون السعادة،  كذلك  يسمى  عصبي  ناقل  )وهو 

هرمون تحسني املزاج(.

استعامالت الكينوا
أو  أو حمراء،  كانت شقراء،  أصنافها سواء  بجميع  الكينوا 

البذور مغلّفة  إّن  دامئًا غسلها جيًدا، حيث  سوداء، يجب 

بفيلم رقيق من السابونني، وهي املادة التي تنتج الرغوة 

لدى اتصالها مع املاء، ولكنها ليست ساّمة لجسم اإلنسان. 

املاء  يف  دقيقة   20 متاًما:  األرز  مثل  تطهى  غسلها  وبعد 

املغيل أو عىل البخار. كل شخص يحتاج إىل 80 غراًما إىل 

مع  املذاق  لذيذة  وهي  السمك،  أو  اللحم  طبق  جانب 

التبولة!

يحتوي كل مئة غرام من الكينوا )النيئة( عىل 13.1 غراًما 

من الربوتينات، و 5.9 غرامات من الدهون، و60 غراًما من 

املواد الكربوهيدراتية، وعىل 7 غرامات من األلياف.

نصــــره عـوض الدرمـكــــي

مركز الصحة والطب الرياضـي

مركز الصحة والطب الرياضي

أثناء  كشفت دراسة بريطانية عن فائدة رشب املاء 

الرتكيز،  لتحفيز  النهائية،  المتحاناتهم  الطالب  أداء 

 70% أن  املعروف  ومن  والتوتر.  القلق  وتقليل 

جداً  مهم  دور  وللامء  املاء،  من  اإلنسان  من جسم 

السموم  من  وترشيحها  الجسم  أعضاء  تنقية  يف 

تأدية  عىل  بالتايل  ومساعدته 

الوجه  عىل  الحيوية  وظائفه 

الرتكيز  ومنها  األمثل، 

والذاكرة.

أن  إىل  الدراسة  وأشارت 

يرشبون  الذين  الطالب 

داخل  زجاجاتهم  من  املاء 

فرصهم  ترتفع  اللجان، 

أعىل  عىل  والحصول  التفوق  يف 

الدرجات مقارنة بالطالب الذين ال 

يتناولون املاء. وشملت الدراسة 447 طالباً باملرحلة 

وكمية  نـــوع  البـاحثـــون  وسجــل  الجامعية 

املرشوبات التي تناولها الــطــالب.

وكشفت النتائج أن الطالب الذين اصطحبوا زجاجات 

لجان  إىل  حصلوا املياه  وتناولوها،  االمتحان 

من  أعىل  درجات  عىل 

يعتادوا  مل  الذين  الطالب 

وأرجعت  الفعل،  هذا 

تأثري  إىل  النتائج  الدراسة 

وظائف  يف  اإليجايب  املاء 

وتحسني  املخ،  داخل  التفكري 

األداء العام خالل االمتحانات. 

تكون هناك  أن  الدراسة  واقرتحت 

املياه  بتناول  للسامح  عامة  سياسة 

وبيعها داخل اللجان االمتحانية.

اشربــــــــــوا المــــــــاء بكثـــــــــرة
Use the F.I.T.T principle to 
get fit and healthy

Frequency = how often you 
train?

Aim for 3 – 5 days per week.

Intensity = how hard you 
train?

Aim for a heart rate (pulse) of at 
least 130 beats per minute.

Time = how long you train for?

Aim for 20 to 60 minutes each time 
you exercise; the shorter the ses-
sion the higher the intensity should 
be.

Type = the kind of training 
you do.

Aim to do things you enjoy, e.g. 
running, football, circuit training 
and other training.

Get fit and Be Healthy
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أقوال مأثورة 

ُكتب على أحد القبور العبارة التالية: 

في  توفي  الذي  حبيب«  »سليم  )ذكرى 
5 نيسان سنة 1923 عن 81 سنة، وذكرى 
 10 في  توفيت  التي  »سلمى«  أرملته 

حزيران عام 1920 عن 75 سنة(

ما الخطأ في هذه العبارة؟

ما هو حل
 اللغز التالي؟

اختبر معلوماتك

في  الرياضي  الطب  و  الصحة  مركز  يُنظم   .1
)اليوم  بمناسبة  توعوية  حملة  عام  كل  المدرسة 
بالقلب( في أي شهر من أشهر  للعناية  العالمي 

السنة تقام هذه الحملة؟

2. ينقسم مركز الصحة و الطب الرياضي بالمدرسة 
إلى )3( أقسام، ما هي؟

رأس  إمارة  في  تقع  دفاعية  عسكرية  قلعة   .3
بناها حسن بن على بن رحمة وبسقوطها   الخيمة، 
انتهت معارك القواسم ضد اإلنجليز؟ ما اسم هذه 

القلعة؟

4. كم عدد الدقائق في فبراير 2017؟

0102

عندما تتعرض لصدمات 
في حياتك

تأكد ان عقلك  سيصبح أكبر 
من سنك بكثير

نجيب محفوظ

عش ضعفك أمام اهلل 
فقط 

ثم أخرج لهم بكامل قوتك!

محمد علي كالي

من حسنات الناس 
أنهم 

ال يستطيعون إخفاء 
سيئاتهم طوياًل

جبران خليل جبران

هناك كلمة تعمر 
وهناك كلمة تدمر
فأحسن اختيار كلماتك

علي الطنطاوي
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ما اسم هذه المدينة؟ 

اختبر معلوماتك

39

03

تقدم حلول المسابقات كتابيًا إلى شما الظاهري - لجنة اإلشراف على مجلة المدرسة في مركز الصحة والطب الرياضي.
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