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المبارك يأمر بتسيير رحلة حج للعسكريين

التمار: سنجتمع مع أعضاء مجلس 
إدارة ذوي اإلعاقة بعد عطلة العيد

»الدراسات اإلسالمية« تبدأ اختبارات 
التكميلي للفصل الربيعي 15 الجاري

لجنة الجهراء للزكاة والخيرات
 وزعت »عيادي« على 500 يتيم

صرح مراقب مراك���ز دور القرآن الكرمي في ادارة 
الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
جابر بوزبر، ب���أن اختبارات الدور التكميلي للفصل 
الربيعي 2010 ملراكز دور القرآن الكرمي، تبدأ اعتبارا 
من تاريخ 15 اجلاري وتستمر حتى 23 منه في جميع 
املراكز املنتشرة بكل احملافظات مبختلف أرجاء الكويت، 

وذلك استكماال الستراتيجية مراكز دور القرآن الكرمي في 
نظام االختبارات.  واضاف ان اختبارات الدور التكميلي 
ملراكز ودور القرآن الكرمي ستشمل جميع املواد املقررة 
من الفقه، العقيدة، السيرة، وعلوم احلديث، الفتا الى 
ان الفئات التي سيتم اختبارها تشمل جميع الفئات 

من الدارسني الذين بقوا للدور التكميلي.

اكد رئيس جلنة اجلهراء للزكاة واخليرات التابعة 
جلمعية االصالح االجتماعي عبداهلل العجمي ان الكويت 
متثل صورة رائعة جلهود رعاية االيتام من خالل عدد 
كبير من املؤسسات والهيئات واجلمعيات اخليرية 
الت����ي حتظى برعاية ودعم الكثيرين من اهل اخلير، 
خصوصا ان التكافل والتراحم من الصفات الكرمية 

التي يتصف بها املجتمع املسلم، مبينا اهمية الدور 
الذي تقوم به اللجان اخليرية في مس����اعدة الفئات 

احملتاجة الى الرعاية، السيما فئة االيتام.
 وق�����ال الع����جمي: ان جلن����ة اجل����هراء للزكاة 
واخليرات بالتعاون مع جلنة ص��باح السالم »عيادي« 

500 من االيتام بقيمة 11 الف دينار.

في مبادرة كرمية وإنس����انية قرر رئيس مجلس 
الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك 
تيسير رحلة حج للموسم احلالي وذلك للعسكريني من 
منتسبي وزارة الدفاع. وجاءت هذه اللفتة األبوية من 
الشيخ جابر املبارك تقديرا وتكرميا ألبنائه العسكريني 
وما يبذلونه من جهود في ش����تى املجاالت. وأعطى 
املبارك تعليماته وتوجيهاته بتذليل جميع الصعاب 
أمام حجاج ضيوف الرحمن مبا يؤدي الى جناح رحلة 
احلج. وتشمل التعليمات الصادرة ان تتكفل وزارة 
الدفاع بنفقات ومصاريف احلجاج العسكريني وذلك 
حرصا منه على اتاحة الفرصة ألبنائه العسكريني للحج 
والقيام بأداء مناسكهم، وان ينالوا رضا ربهم، واملساهمة 
في كل ما من ش����أنه خدمة العسكريني ومساعدتهم، 

اضافة الى توفير وتسهيل جميع املستلزمات اخلاصة 
س����واء االدارية أو الصحية للحجاج العسكريني مبا 
يؤدي الى أداء فريضة احلج. وس����تتضمن وتشمل 
رحلة حجاج ضيوف الرحمن من منتس����بي وزارة 
الدفاع جميع القطاعات العسكرية والهيئات واملديريات 
وذلك الس����تفادة جميع العس����كريني. ومن املقرر ان 
تقوم القطاعات العس����كرية بإعداد كشوفات أسماء 
الراغبني في احلج بأس����رع وقت ممكن حتى يتسنى 
لوزارة الدفاع إنهاء جميع االجراءات االدارية املتعلقة 

باجراءات السفر.
يذك����ر ان العام املاضي وعبر مكرمة من الش����يخ 
جابر املبارك مت ارس����ال رحلة حج من العس����كريني 

تضمنت 201 عسكري.

شكر مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار 
النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع والرئيس 
األعلى لش���ؤون ذوي اإلعاقة الش���يخ جابر املبارك على جهوده 
الواضحة وتوجيهاته، والتي ستكون طريق عملنا، موضحا ان 
صدور قرار بتشكيل أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة هو بداية 
رسم اإلستراتيجيات الوطنية لشؤون ذوي اإلعاقة للنهوض بهذه 
الفئة من أجل تنمية مهاراتهم وجعل مشاركتهم مع أبناء املجتمع 

فعالة وبشكل أكبر.
وأكد د.التمار في تصريح صحافي انه س���يجتمع مع أعضاء 
مجلس اإلدارة بعد عطلة عيد الفطر وسيكون هناك جدول أعمال 
واضح ومكتظ باملواضيع التي حتتاج الى اتخاذ قرارات سريعة 
لتفعيله���ا وملصلحة ذوي اإلعاقة، وقال: س���نتكاتف مع زمالئنا 
األعضاء من أجل تس���ريع العمل وتطبيقه بالصورة الواضحة 

د.جاسم التماروالصريحة.

الشيخ محمد اخلالد

7 أسباب تدعونا إلى التحفظ على هذه الزيادة والتي رفعنا بها مذكرة شاملة للوزيرة

السهلي لـ »األنباء«: »المعلمين« لم تدُع إلضراب بداية العام الدراسي 
واتفقنا مع الحمود على إعادة مناقشة زيادة الـ 25 دقيقة في »الوكالء«

أكدت في بيان أنه ال إطالة باستثناء إضافة 10 دقائق لالبتدائي للتغذية و25 أخرى لألنشطة

»التربية«: دعوة فئة من المعلمين إلى اإلضراب بداية العام الدراسي 
اختراق للقانون وتجاوز للوائح والنظم وتتناقض مع مكانتهم

م����ادة التربي����ة البدني����ة مهارة 
احلفاظ على املمتلكات وفي مادة 
الدراسات العملية للبنني والبنات 
ومادة علوم االس����رة واملستهلك 
للبنات مه����ارة العمل التطوعي، 
فيما خصصت م����واد اختيارية 
تعمل باملفاهيم واملهارات نفسها 
الثانوية ومن خالل  في املرحلة 
مواد االختيار احلر التي تشتمل 
على التالي: تربية بيئية � توعية 
مرورية � تربية زراعية � صحة 
نفسية � صحافة عربي � صحافة 
اجنلي����زي � تربية فنية � تربية 

بدنية � اجتماعيات.
7 � ان املعطي����ات اكدت على 
ازدحام اليوم الدراسي باملقررات 
الدراسية وان اي انشطة او ساعات 
اضافية تأتي على حساب املواد 
الدراسية االساسية ودون ان تكون 
جاذبة بالشكل املنشود للطلبة من 
شأنها ان تفسخ املجال بشكل واسع 
لتزايد حاالت الغياب واالستئذان، 
وبش����كل قد ينعكس سلبا على 
التفاعل االيجابي من  مس����توى 
قبل املعلمني واملعلمات واالدارات 

املدرسية. 
هذا ما رغبن����ا في توضيحه 
مؤكدي����ن في الوقت نفس����ه ان 
البارز  الدور  لقطاعات االنشطة 
واجله����ود احلثيث����ة م����ن اجل 
حتقيق الغايات املنشودة، اال ان 
ما نتطلع اليه ونؤكد عليه دائما 
ومن خالل اي جتربة او مشروع 
تربوي ض����رورة ان تكون خطة 
املشروع وآلية التنفيذ واضحتا 
املعالم وتتوافقان مع كل املتطلبات 
امليداني  واالمكان����ات والواق����ع 
واالجتماعي، وان تكونا مبنيتني 
على دراسة متكاملة يؤخذ فيها 
بآراء كل اجلهات املعنية وباالخص 
رأي اهل امليدان وجندد تقديرنا 
واعتزازنا سائلني الباري عز وجل 
ان يوفقكم ويوفقنا جميعا ملا فيه 
صالح مسيرتنا التربوية وخير 

وطننا العزيز.

مريم بندق
التربي����ة تأكيداتها على  جددت وزارة 
ع����دم وجود اي زيادة زمني����ة على الدوام 
املدرسي باستثناء اضافة 10 دقائق فقط يوميا 
للمرحلة االبتدائية بهدف تناول وجبة االفطار 
واضافة 25 دقيقة على الوقت املس����تقطع 
من احلصص الدراسية ليوم الثالثاء فقط 
من كل اس����بوع بدءا من اخلامس من شهر 
اكتوبر حتى التاس����ع والعشرين من شهر 
مارس مبع����دل 26 حصة فقط طوال العام 
الدراسي ملمارسة االنشطة املدرسية وتعزيز 
القيم التربوية وتفعيل املواهب الطالبية مبا 
يخدم العملية التعليمية، ويسهم في غرس 
مفاهيم الوالء وح����ب االنتماء لهذا الوطن 

املعطاء وإحياء األنشطة الالصفية.
وقال����ت إدارة العالقات العامة واالعالم 
التربوي في بيان صحافي لها ان املعلمني 
واملعلمات هم الركيزة االساسية للتعليم من 

خالل رسالتهم السامية، وهم القدوة احلسنة 
التي يقتدي بها االبناء والتي متثل الشخصية 
املتزنة التي يكن له����ا املجتمع كل احترام 
وتقدير، فإذا فق����د الطالب ثقته في املعلم 
فقد الثقة في نفس����ه وبقية افراد املجتمع، 
الختراقه القانون وجتاوز اللوائح والنظم، 
السيما ان هناك قلة قليلة من املعلمني تنادي 
وتدعو الى االضراب مع بداية العام الدراسي 
في إشارة الى عدم الرضا عن إطالة الدوام 
املدرسي، علما ان وزارة التربية لم و لن تطيل 
اليوم الدراسي، بل حددت بعض االضافات 
التي ذكرت ب� 10 دقائق للتغذية في املرحلة 
االبتدائية و25 دقيقة لألنشطة الطالبية يوم 
الثالثاء فقط ومع بداية الدوام الشتوي ملدة 

26 حصة طوال العام.
فأين اإلطالة التي يتحدثون عنها وملاذا 
يتم بث مثل هذه الشائعات في هذا الوقت؟ 
السيما ان مثل هذه الشائعات قد تؤثر سلبا 

على سير العمل في العملية التربوية وان 
مثل هذه االفعال تتناقض مع مكانة املعلم 
التي يحتلها في قلوب ابنائه الطلبة بصفته 
الشخصية النموذجية والقدوة التي يضرب 
بها املثل في كافة املجاالت والبلدان ما يحبط 
من معنويات االبناء و يؤثر سلبا في مستوى 
التحصيل العلمي، فالشعوب ترتقي بسالح 

العلم وتتقدم بالتنمية البشرية.
وأكد البيان ان ابواب الوزارة مفتوحة 
لكل االقتراحات واملطالب����ات من املعلمني 
واإلداريني وان س����عيها ل����ن يتوقف حتى 
حتقق كافة املطالبات املشروعة بالتنسيق 
مع اجلهات ذات االختصاص سعيا خللق 

املزيد من االستقرار الوظيفي للمعلم.
واضاف البيان انه حق مش����روع لكل 
شخص ان يطالب بحقوقه كما عليه ان يلتزم 
ايضا بواجباته مشيرا إلى ان هناك قنوات 
شرعية بإمكان املعلم اللجوء إليها فأبواب 

الوزارة مفتوحة وااليادي ممدودة للتعاون 
والتنس����يق مع جمعية املعلمني الكويتية 
ونقابة العاملني بوزارة التربية مبا يخدم 

العملية التربوية ووفق االنظمة.
وطالبت ادارة العالقات العامة واالعالم 
التربوي اجلميع بعدم االلتفات الى الشائعات 
املغرضة التي تشير الى اطالة الدوام املدرسي 
وعليها تقصي احلقائق من وزارة التربية 
دون االكتراث مبا يشاع هنا وهناك. واكدت 
ادارة العالقات العامة واالعالم التربوي ان 
عدم االلتزام في العمل واحلث على الغياب 
امر مرفوض بتاتا وان الوزارة لن تتوانى في 
تطبيق اللوائح والنظم والقوانني على كل 
من تسول له نفسه التهرب من املسوؤلية 
امللقاة على عاتقه وعدم االلتزام بأخالقيات 
املهنة املقدسة، إذ تؤكد ثقتها املطلقة بجموع 
املعلمني الذين نفخر بهم ويعتز بهم املجتمع 

بأسره لرسالتهم السامية.

الى جانب االحتفاالت الوطنية التي 
تقيمها املدارس للمناسبات الوطنية 
ومن ضمنها مناس����بة االستقالل 
ومناسبة يوم التحرير ومناسبة 
اطفاء آخر بئر باالضافة الى االنشطة  
املتعلق����ة بالقي����م التربوية ومن 
ضمنها املناسبات الدينية واسبوع 
التخضير واالعالن العاملي حلقوق 
االنسان واسبوع املرور واالحتفال 

بيوم املعلم العاملي.
5 � معظم املواد االساسية تشتمل 
خططها على تفعيل اجلانب الوطني 
والقيم التربوية من خالل مقرراتها 
املعتم����دة، وباالمكان تعزيز هذه 
املناهج واحلصص الدراسية بشكل 
اوسع من خالل التفاعل مع االحداث 
واملناس����بات الوطنية ومن خالل 
حث املعلمني واملعلمات على ربط 
املقرر واحلصة الدراسية باجلوانب 
املتعلق����ة بتعزي����ز روح ال����والء 
واالنتماء ومبا يحث الطلبة على 
التمسك بالقيم الوطنية والتربوية 

والسلوكيات احلميدة.
6 � حرص����ت ال����وزارة عل����ى 
تخصيص مادة دراس����ية متعلقة 
الوطن����ي وبجان����ب  باجلان����ب 
املهارات  القيم وهي مادة:  تعزيز 
احلياتية في املرحلتني االبتدائية 
واملتوس����طة، حيث خصصت في 
م����ادة التربية االس����المية مهارة 
الالعنف والتحكم بالذات ومهارة 
التسامح واالسالم ومهارة  ثقافة 
الوسطية واالعتدال، وفي مادة اللغة 
العربية مهارة التوعية االعالمية 
ومهارة التفكير الناقد، وفي مادة 
اللغة االجنليزي����ة مهارة احلوار 
والتواصل مع اآلخرين وفي مادة 
الرياضي����ات مهارة ادارة االموال، 
وفي مادة العلوم مهارة التوعية 
البيئية ومهارة مواجهة االزمات 
والك����وارث الطبيعية، وفي مادة 
االجتماعيات مهارة القيادة والعمل 
التعاوني ومهارة بناء الشخصية 
ومه����ارة الدس����تور واالنتخابات 
ومه����ارة التخطي����ط املهني وفي 

ترب����وي وميداني وم����ن منطلق 
التالي:

1 � ان فك����رة الزي����ادة الضافة 
ساعة واحدة في االسبوع للنشاط 
املدرسي ووفقا للمبررات املطروحة 
ال ميكن ان يكون لها قيمة فعلية 
وتفاعل منشود ما لم تكن مبنية 
على خطط واضحة وآلية تنفيذ 
تتوافق وتراعي جعل احلصة محل 

اهتمام وتشجيع الطلبة.
2 � ان اخلطة الدراسية املعتمدة 
على امت����داد الس����نوات املاضية 
تشتمل على وجود حصة للنشاط 
مس����تقطعة من اليوم الدراس����ي 
تتوقف فقط عند بدء االختبارات، 
وانه باالمكان االستفادة من هذه 
احلصة لتحقيق الغايات والتطلعات 
الوطنية وفقا لالهداف املنشودة.

3 � ان م����ن ضمن املش����اريع 
واالنش����طة املقررة واملعتمدة من 
ال����وزارة مش����روع تأصيل القيم 
وهو املشروع املطبق ومن خالل 
طابور الصباح واحلصص واملناهج 
املدرسية واالنشطة املدرسية وقد مت 
حتديد قيمة تربوية يتم تعزيزها 

في كل اسبوع.
4 � للتواجي����ه الفني����ة ايضا 
انش����طتها املتعلقة باملناس����بات 
الوطنية املختلفة والتي غالبا ما 
تشتمل على املسابقات الشعرية 
والفنية واملسرحية والرياضية، 

التربوية واملضي قدما في االرتقاء 
مبسيرتنا التعليمية. ونود ان نؤكد 
ايضا ان موقفنا الرافض ألي زيادة 
غير مبررة او مدروسة في ساعات 
اليوم الدراسي امنا هو مبني على 
حقيقة واقعنا التربوي وظروفه، 
ونحن نشدد على ان اي زيادة في 
ساعات اليوم الدراسي البد ان ينظر 
اليها بنظرة شمولية واسعة، ووفق 
دراسة ميدانية متكاملة يؤخذ فيها 
برأي اهل املي����دان، وهي تتطلب 
بالدرجة االولى تهيئة املستلزمات 
واالمكانات املناسبة، واخلطط التي 
تتوافق مع واقعنا التربوي وظروفه 
ومتطلباته، وتك����ون قادرة على 
تهيئة االجواء التربوية املناسبة 
والبيئة املدرسية اجلاذبة، عالوة 
على حاجتنا املاسة لوجود حالة 
من االستقرار ووضوح الرؤى في 
اخلط����ط والبرامج التربوية وفي 
معاجلة كم القضاي����ا واملعوقات 

املتراكمة.

زيادة الـ 25 دقيقة على الساعات 
الدراسية ليوم الثالثاء

ال�  وحول موقفنا م����ن زيادة 
25 دقيقة على الساعات الدراسية 
ليوم الثالثاء للحصول على ساعة 
دراسية واحدة للنشاط املدرسي 
ليصبح مجموع الساعات الدراسية 
ليوم الثالثاء ست ساعات ونصف 
الساعة، وهذه الزيادة التي جاءت 
بن����اء على طلب قطاع االنش����طة 
الطالبية بغرض تفعيل مبدأ الوالء 
واالحساس بالشعور الوطني ونبذ 
العنف وتعزي����ز القيم التربوية، 
فإن لنا وجه����ة نظرنا املتحفظة 
على هذه الزيادة لعدة عوامل مع 
تأكيدنا الكام����ل على نبل غايتها 
واتفاقنا عليه����ا، ووقوفنا الكامل 
الى جانب الوزارة في السعي اجلاد 
من اجل تفعيل وتعزيز كل املفاهيم 
الوطنية املنش����ودة  والتطلعات 
التربوية. ويأتي حتفظنا  والقيم 
عل����ى هذه الزي����ادة وفق منظور 

مريم بندق
اعلن رئيس جمعية املعلمني 
عايض السهلي ان اجلمعية لم تدع 
الهيئات التعليمية الى اضراب عن 
العمل بداية العام الدراسي اجلديد 

.2011 � 2010
وقال السهلي، في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء«: بالعكس متاما، 
فق����د اتفقنا مع وزي����رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود على اعادة مناقشة قرار 
زي����ادة ال� 25 دقيق����ة في تدعيم 
التربوية في مجلس  االنش����طة 
الوكالء والتي نرى انها غير مبررة 
السباب ذكرناها في املذكرة التي 
رفع����ت للحمود والتي تعبر عن 
رأي اهل امليدان. وتنشر»األنباء« 
تفاصيل املذكرة التي جاء فيها: 

املوض����وع: زيادة س����اعات 
اليوم الدراس����ي بهدف ممارسة 
اود ان اسجل  االنش����طة بداية، 
تقديرن����ا واعتزازنا ملا ابديتموه 
من اهتمام وتفهم آلرائنا ومطالبنا، 
ومن رغب����ة صادقة في التعاون 
والتنسيق لتقريب وجهات النظر 
وايجاد احللول املناسبة للقضايا 
واملسائل التي تهمنا واهل امليدان 
ولها تأثيرها املباشر على االوضاع 
واخلطط التربوي����ة، وال يخفى 
عليكم وهذا ما اكدناه مرارا وتكرارا 
ومازلن����ا نؤكده، ان ما تس����عى 
اليه اجلمعية ناب����ع من صميم 
مسؤولياتها التربوية وبصفتها 
لسان حال اهل امليدان من معلمني 
ومعلمات وادارات مدرسية، وانها 
ووزارتكم وجهان لعملة واحدة، 
وقد حرص����ت ومازالت حترص 
عل����ى تعزيز وتفعي����ل مجاالت 
التعاون والتنس����يق بينها وبني 
القي����ادات واجله����ات املعني����ة 
بالوزارة، وعلى ابداء الرأي وتقدمي 
املش����ورة والوقوف الى جانبكم 
والوزارة وقيادييها االفاضل من 
اجل حتقيق االهداف املنش����ودة 
القضايا واملس����ائل  في معاجلة 

عايض السهلي

 توقيت الدوام المدرسي لمدارس المرحلة االبتدائية 
للعام الدراسي 2011/2010

المدةإلى الساعةمن الساعةالحصص
15 دقيقة7.307.45لقاء الصباح

40 دقيقة7.458.25احلصة األولى
40 دقيقة8.309.10احلصة الثانية
30 دقيقة9.109.40الفرصة األولى
40 دقيقة9.4010.20احلصة الثالثة
40 دقيقة10.2511.05احلصة الرابعة

40 دقيقة11.1011.50احلصة اخلامسة
15 دقيقة11.5012.05فرصة الصالة

40 دقيقة12.0512.45احلصة السادسة
40 دقيقة12.501.30احلصة السابعة

 توقيت الدوام المدرسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية 
للعام الدراسي 2011/2010

المدةإلى الساعةمن الساعةالحصص
10 دقائق7.307.40لقاء الصباح

45 دقيقة7.408.25احلصة األولى
45 دقيقة8.309.15احلصة الثانية
45 دقيقة9.2010.05احلصة الثالثة
15 دقيقة10.0510.20الفرصة األولى
45 دقيقة10.2011.05احلصة الرابعة

45 دقيقة11.1011.55احلصة اخلامسة
10 دقائق11.5512.05فرصة الصالة

45 دقيقة12.0512.50احلصة السادسة
45 دقيقة12.501.35احلصة السابعة

يحدد يوم الثالثاء من كل اس��بوع للنش��اط املدرس��ي ويضاف 25 دقيقة الى زمن الدوام املدرسي 
لينتهي الدوام في يوم الثالثاء فقط الس��اعة 2 ظهرا، وس��تصدر نش��رة الحقة بخصوص النشاط 

املدرسي )قرار من وكيل الوزارة(

محمد الخالد يهنئ
القيادة السياسية بالعيد

مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، تقدم رئيس جهاز االمن الوطني 
الش���يخ محمد اخلالد بأطيب التهاني الى صاحب السمو االمير والى 
سمو ولي العهد االمني وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي 
وجميع املقيمني على ارض الكويت الطيبة، داعيا املولى عز وجل ان 
يعيد هذه املناسبة على وطننا احلبيب واالمتني العربية واالسالمية 
باخلي���ر واليمن والبركات، وان ينعم اهلل علينا بنعمة االمن واالمان 
ومبزيد من التقدم واالزدهار حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

االمير وسمو ولي عهده االمني وسمو رئيس مجلس الوزراء.

هل يجوز اإخراج الزكاة نقدا؟

نعم يجوز اإخراجها نقدًا وعينًا.  -1  

ال يجوز نقدًا.  -2  

ال يجوز عينًا.  -3  

9 �ضبتمرب 2010م30  رم�ضان 1431هـ

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
w w w . m 3 a l i . t v

تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي

م
 2

01
0 

/
 2

25
 /

ج 
 -

ت 

�س��حابي جليل خدم النبي - �س��لى اهلل عليه و�س��لم - يقول: »خدمت ر�س��ول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم  	•
– ع�س��ر �س��نني فما قال يل ) اأف ( قط وما قال يل ل�س��يء �سنعته: )مل �سنعته؟!( وال ل�سيء تركته: )مل 
تركته؟!( وكان ر�س��ول اهلل - �س��لى اهلل عليه و�س��لم من اأح�س��ن النا�س َخلقًا وال م�س�س��ت خزاً و ال حريراً وال 

�سيئًا كان األني من كف ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - فمن هو هذا ال�سحابي؟

•	عثمان بن عفان. •	عبدالرحمن بن عوف.     

•	اأبو �سعيد اخلدري. •	اأن�س بن مالك.      

ال�سوؤال الثالثون


