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بسوم  يقوم بتمثيل مسرحية غريبة!بسوم  يقوم بتمثيل مسرحية غريبة!



   

ان البكاء من خ�صية اهلل له درجة عالية ومقام عظيم وهو مقام الأنبياء وال�صاحلني وهو من الأمور التي يحبها اهلل تعاىل 

قال ر�صول اهلل )�س( »لي�س �صيء اأحب اىل اهلل من قطرتني واأثرين. قطرة من دموع يف خ�صية اهلل وقطرة دم تهراق يف �صبيل 

اهلل«.

ومعنى قطرة دم تهراق اأي ت�صيل. وقال اأي�صاً )�س( »عينان ل مت�صهما النار. عني بكت من خ�صية اهلل وعني باتت حتر�س 

يف �صبيل اهلل« �صدق ر�صول اهلل.

اعزائي: الذي يبكي من خ�صية اهلل يكون من ال�صبعة الذين يظلهم اهلل يوم القيامة.

واذا ما ت�صاءلنا كيف وما اأ�صباب البكاء من خ�صية اهلل؟

اجلواب: هو النظر والتدبر يف كتاب اهلل واآياته فاملوؤمن املتدبر لآيات اهلل هو اأرق النا�س قلباً وانقاهم نف�صاً ومن اأ�صبابه 

اأي�صاً تذكر الآخرة. واجلنة ونعيمها. كل هذا يجعل الن�صان اأكرث اقبالً على ربه فريق قلبه وتدمع عينه وتخ�صع جوارحه.

ماما شيخةاأمتنى اأن تكونوا من هوؤلء ومن اأ�صحاب اجلنة.
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[ منذ متى بداأت حوراء مبمار�صة الت�صوير؟

اأهدتني  عندما  تقربياً  ون�صف  �صنة  حوايل  منذ   -

رقمية  كامريا  عن  عبارة  ميالدي  عيد  هدية  اأمي 

»كانون« .

واأو  الرقمية  الت�صوير  كامريا حتبني  باأي   ]

الهاتف؟

- بالطبع الكامريا الرقمية .

[ لو خريوك با�صتبدال كامريا الرقمية بهاتف 

النقال هل تقبلني وملاذا ؟

بكامريا  الرقمية  الكامريا  ا�صتبدال  ل   بالطبع   -

الهاتف  لأن لكل منهما وظيفته  املحددة مهما تطورت 

التيكنولوجيا ف�صيظل الهاتف هاتفاً والكامريا كامريا  . 

[ �صعوبات واجهتها حوراء عند الت�صوير؟ 

- احلمد اللـه لي�س لدي اأي �صعوبات .  

[ ماذا تفعلني لتنمية هذه املوهبة؟ 

- حماولة ت�صوير كل ما تقع عيناي عليه وممار�صة 

الت�صوير باإ�صتمرار.

[ باإي عد�صة ت�صورين؟

- عد�صة الزوم .

[ ما اأنواع ال�صور التي تلتقطها حوراء؟

- كل ما يجب على امل�صور التقاطه لإظهار م�صاعر 

اأو نظرة ما . 

[ ماهي مكانة الت�صوير يف حياة حورا ء؟

الت�صوير  اأي  الوقت  بنف�س  وموهبة  هواية  -هي 

هي روؤيتي للعامل.

ممار�صتك  يف  الف�صل  لهم  اأ�صحاب   ]

للت�صوير؟

اأخي عبدالر�صا هو من �صجعني  اإىل  ال�صكر  - كل 

وله كل الف�صل يف اإمناء موهبتي. 

[ اأمنيتك بامل�صتقبل؟

- اأن اأكون حمامية لها ر�صالتها اخلا�صة يف ن�صر 

العدالة واإزالة الظلم عن املجتمع.

[ ن�صائح ت�صدينها مل�صوري الغد؟

اإظهار  وحماولة  ماتريده  على  وال�صرار  العزمية 

العامل ب�صكل خمتلف مهما كانت الظروف .

ترى العامل من منظور خمتلف..

حـــوراء رجــــب:حـــوراء رجــــب:
ع��������د���������س��������ت��������ي ه��������������ي ن����������ظ����������رت����������ي ل������ل������ح������ي������اة

حاورتها: زينب الرئيسي

ا�صتطاعت اأن تظهر العامل بنظرة خمتلفة بعد�صتها ، �صورها تعرب عن حياتها ، اإذا 

كنت تريد معرفة من هي فانظر لها من خالل عد�صتها ، امل�صورة حوراء عبا�س رجب من 

مواليد 1999 طالبة مبدر�صة الدير البتدائية الإعدادية للبنات مبدعة يف فن الت�صوير. 

وفيما يلي ن�س احلوار مع امل�صورة املبدعة حوراء رجب:
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وطني حبيبي

بج�صر  واملنامة  املحرق  مدينتي  ربط  فكرة  كانت 

بينهما  تف�صل  التي  العميقة  البحر  مياه  فوق  ميتد  طويل 

امل�صوؤولني  الذي راود  تقريباً، كاحللم  ومب�صافة ميل واحد 

يف احلكومة وعلى راأ�صهم ال�صيخ حمد بن عي�صى اآل خليفة 

اآنذاك. )حاكم البحرين( 

كانت نوعية و�صائل املوا�صالت يف غاية ال�صعوبة يف 

ال�صراعية  ال�صفن  ي�صتغلون  الأهاىل  كان  فقد  الفرتة،  تلك 

ال�صغرية، ثم اأ�صتعملت اللنجات بعد منت�صف الع�صرينات 

يف عبورهم وتنقلهم بني املدينتني وكانت ت�صمى بالعربات 

هذه  لر�صو  موقعني  املحرق  يف  وكان  اجلوالبيت،  اأو 

الغربية  اجلهة  من  البحر  حافة  عند  يقع  الأول  العربات 

ال�صرطة  مركز  مقابل  يقع  فهو  الثاين  واملر�صي  باملحرق 

وباأمالً  ينتظرون  املحرق  اأهاىل  وكان  باملحرق  الغربي 

بالغ يف اأن يتحقق م�صروع بناء ج�صر ي�صهل عليهم عملية 

التنقل.

ففي عام 1929م بداأ بناء اجل�صر البحري بني املحرق 

مائي  ممر  بالأحرى  اأو  كبرية  م�صاحة  تركت  وقد  واملنامة 

عند نهاية هذا اجل�صر من املحرق وذلك ملرور ال�صفن املتجه 

من ال�صمال اإىل اجلنوب اأو العك�س، وقد كلف ت�صييد اجل�صر 

البحرى )ميل واحد( 862 و34 روبية.

ج�صراً  ت�صع  لن  احلكومة  نية  توجهت  وبعهدها 

حديدياً متحركاً، لذلك فقد عملت ال�صفن على جلب احلجارة 

البحرية لردم البحر، وبعد الأنتهاء من ذلك بداأ التخطيط 

تكلف  وقد  املائي،  املمر  على  متحرك  جديد  ج�صر  لرتكيب 

ا�صرتلينيا. ت�صييده 29349 جنيها 

عام  احلجة  ذي   29 يوم  يف  ر�صمياً  افتتاحه  مت  وقد 

1360 املوافق 18 دي�صمرب 1941م من قبل �صمو ال�صيخ 

بداأت  اجل�صر  هذا  اأفتتاح  وبعد  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد 

ال�صيارات  طريق  عن  اجل�صر  هذا  بعبور  كبرية  اأعداداً 

والعربات الأخرى وم�صياً على الأقدام.

واحد  �صهر  خالل  اجل�صر  عربوا  الذين  عدد  قدر  فقد 

بدوؤوا  الذين  الأفراد  عدد  وقدر  �صخ�س،  األف  بثالثني 

على  اأفتتاحه  من  الأوىل  الأ�صهر  يف  م�صياً  اجل�صر  يعربون 

الكبرية  للتكلفة  ونظراً  يومياً،  �صخ�س  مبائتني  الأقدام 

ر�صوما  احلكومة  و�صعت  اجل�صر،  هذا  على  �صرفت  التي 

ت�صتويف عن كل �صيارة تعرب هذا اجل�صر �صواء من املحرق 

فقد  املهمة  بهذه  القيام  ولت�صهيل  العك�س.  اأو  املنامة  اإىل 

من  كل  يف  اجل�صر  مدخل  بداية  عند  �صغرية  مكاتب  بنيت 

ر�صوم  من  امل�صتوفاة  الإيرادات  قدرت  و  واملحرق،  املنامة 

عبور ال�صيارات 2500 روبية �صهرياً.

يف  مرتني  يفتح  املتحرك  احلديدي  اجل�صر  هذا  وكان 

اليوم اأي ظهراً وبعد منت�صف الليل وملدة �صاعة من الزمن. 

منه  ال�صفن  مبرور  ال�صماح  هو  ذلك  من  الغر�س  وكان 

اأو جنوباً. واملتجه �صمالً 

ومبرور الزمن وب�صبب عوامل الطبيعة واملناخ وتاأثره 

واأكرب  ثابت  اآخر  ج�صر  حمله  بنى  فقد  املرورية  باحلركة 

ا�صتبداله  ان هذا اجل�صر مل يلبث طويال فقد مت  ثم  حجماً، 

مكون  م�صارين  ذو  امل�صلح  ال�صمنت  اآخرمن  بج�صر  اإي�صاً 

من عوار�س �صندوقية مزدوجة من الفولذ عام 1973م.

وكان هذا اجل�صر هو املعرب الوحيد بني املنامة واملحرق 

قبل افتتاح ج�صر ال�صيخ عي�صى بن �صلمان يف عام 1997.

جسر الشيخ حمدجسر الشيخ حمد

بن  عبداهلل  بن  حممد  بن  حممد  هو 

مدينة  يف  ولد  الطالبي.  الدري�صي  ادري�س 

�صبتة باملغرب عام 493 هجرية..

وتلقى علومه وتعليمه يف قرطبة ويعد 

اأعظم جغرايف يف ال�صالم ومن ُعلماء النبات 

كثرية  بالداً  طاف  امل�صهورين  وال�صيدلة 

بحثاً عن املعرفة والعلوم املختلفة كما انه 

ودر�س  وال�صعر  والأدب  التاريخ  يف  كتب 

الفل�صفة والطب والنجوم يف قرطبة..

�أعماله:

ا�صتخدمت م�صوراته وخرائطه يف �صائر 

الأوروبية حيث جلاأ  النه�صة  ك�صوف ع�صر 

واملرتفعات  الأنهار  اجتاهات  حتديد  اىل 

والبحريات و�صمنها اأي�صاً معلومات عن املدن 

الرئي�صية بالإ�صافة اىل حدود الدول وُن�صب 

اإليه معرفته وحديثه عن كروية الأر�س..

م�ؤلفاته:

1- نزهة امل�صتاق يف اخرتاف الآفاق.

2- رو�س الأن�س ونزهة النف�س.

3- اجلامع ل�صفات اأ�صتات البنات.

تويف عام 559 هجرية.

اإلدريسي
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السلطة الطحينية بالحمص
�ملقادير:

 2 وم�صفى،  م�صلوق  حم�س  الكوب  ون�صف  كوب 

ملعقة كبرية من روب، 2 ملعقة كبرية مايونيز، ع�صري 

ليمونة، ملح، ف�س ثوم مفروم، زيت زيتون للتجميل.

�لطريقة:

حتى  وتطحن  اخلالط  يف  املقادير  جميع  تو�صع 

يتجان�س اخلليط..

تزين بقليل من زيت الزيتون والبقدون�س املفروم.

ال�صنان  واللعاب  الل�صان  ي�صاعد  مائعة.  كتلة  اىل  يتحول  اول كي  الطعام  مت�صغ 

لعطاء الطعام التما�صك ال�صروري. ثم تبلع: متر الطعمة يف البلعوم وت�صتقر اق�صاما 

اأكرث  املائعة  الكتلة  املعدة حيث جتعل ع�صارات ه�صمية حام�صة جدا  دقيقة جدا يف 

ميوعة. 

الكتلة  ت�صل  اله�صم.  على  ت�صاعد  ع�صارات  املرارية  واحلو�صلة  البنكريا�س  يفرز 

ال�صائلة اىل اول املعى الدقيق فيميز بني النافع وال�صار. تدخل العنا�صر املفيدة اىل الدم 

عرب جدار المعاء بف�صل الڤيتامينات. مع الدم متر يف الكبد وهو م�صنع حقيقي �صغري 

يحولها اىل اجزاء �صغرية جدا.

كيف يتم الهضم؟

الخيـار
نبات زاحف ثماره رقيقة اجللد مل�صاء، وهذا ما مييزه عن القثاء الذي 

جلده وبري وخ�صن وهو نوع من اخليار كبري احلجم وكل منهما ممتلئ 

بذوراً يحيط بها لب ولهما نف�س التاأثري ونف�س اخل�صائ�س..

يحتوى اخليار على ماء، بروتني، دهون، كربوهيدات، األياف فيتامني 

»اأ«، »ب1«، »ب2«، »جـ«، حم�س نيكوتنيك، حم�س بولينا، �صوديوم، 

بوتا�صيوم، كال�صيوم، مغن�صيوم، ماجننيز، نحا�س، فو�صفور، كربيت.
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يتاألف النبات من ثالث اأجزاء رئي�صية: اجلذور وال�صاق والأوراق، 

العي�س يف كل مكان تقريباً حيث  النبات على  الأجزاء ت�صاعد  وهذه 

توجد النباتات يف ال�صحراء اجلافة ويف الغابات الرطبة ويف ال�صهول 

لأن  وذلك  مكان  اأي  يف  العي�س  النباتات  ت�صتطيع  الباردة،  القطبية 

�صيقانها واأوراقها وجذورها تكيفت مع البيئات التي تعي�س فيها.

امل�صنع  وهو  الكلوروفيل  اليخ�صور  على  النبات  يحتوي  كما   

عن  عبارة  فهو  الطعام  فيه  ي�صنع  الذي  الأر�س  وجه  على  الوحيد 

ج�صيمات خ�صراء حتول الطاقة ال�صم�صية وثاين اأك�صيد الكربون واملاء 

اإىل طعام لالإن�صان وللحيوان وهذا يطلق عليه التمثيل ال�صوئي.

للنبات  اخل�صري  النمو  مرحلة  تبداأ  اليخ�صور  تكوين  بعد  و   

بتكوين حامالت الأ�صباغ و البال�صتيدات اخل�صراء، وهذا الخ�صرار 

يرتتب عليه عملية التمثيل ال�صوئي، فياأخذ النبات املاء و ثاين اأك�صيد 

الذي يبداأ يف تك�صف  الكربون والطاقة ال�صوئية ليعطي نباتا كامالً 

براعم الأزهار و تكوين هرمون الإزهار و خروج النورات التي تعطي 

احلبوب املرتاكبة.

الـنـبــاتــات

الكعبة المشرفةالكعبة المشرفة

من �حلي��نات �لتي ذكر ��سمها يف �لقر�آن �لكرمي

�ل�ب��ق�������رة

رقم  ي��ة  �لآ �لبقرة  �س�رة  يف  ��سمها  ذك��ر  وق��د 

قال  »و�إذ  تعاىل  ق�له  يف   )67 (

�أن  ياأمركم  �هلل  �إن  لق�مه  م��سى 

�أتتخذنا هزو�ً قال  بقرة. قال��  تذبح�� 

�جلاهلني«. من  �أك�ن  �أن  باهلل  �أع�ذ 

�لعظيم �ل�له  �سدق 

اأول من ك�صا الكعبة امل�صرفة بالقما�س هو ملك اليمن ويدعى امللك تبع..

ثم كان والد عمرو ابن العا�س يك�صوها من ماله اخلا�س �صنة وتك�صوها 

قري�س جمتمعة �صنة اأخرى..

للكعبة  الك�صوة  اأر�صل  من  اأول  وهي  م�صر  ملكة  الدر  �صجرة  جاءت  ثم 

اأما  ذلك..  بعد  لفرتة طويلة  الكعبة  تك�صو  امل�صرفة من اخلارج وظلت م�صر 

الآن فانه يتم �صنع ك�صوة الكعبة ال�صريفة يف م�صنع مبكة كل العاملني فيه 

من ال�صعوديني وثوب الكعبة م�صنوع من احلرير الطبيعي ال�صايف. له بطانه 

من الداخل وقد نق�س على الثوب عبارات »ل اإله اإل اهلل حممد ر�صول اهلل« و 

»اهلل جل جالله« و»�صبحان اهلل العظيم« ويحيط بالكعبة احلزام والربقع وقد 

كتبت فيهما اآيات قراآنية خمتلفة بخيوط من الف�صة احلرة وخيوط من الف�صة 

املذهبة.

الثوب يف حزامه وبرقعه ومربعاته وم�صتطيالته 80 كيلوغراما  ويزن 

من الف�صة املطلية بالذهب و40 كيلوغراما من الف�صة اخلال�صة..
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بتول سعيد

يوسف فاضل بطي

نبراس سيد محمد

مريم حسين المهنا

زهراء حسن محمد هادي عبداألمير



مسابقات10

   م

ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 
على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى 

»األيام« باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما أسم هذا الحيوان؟

مسابقة: من داخل العدد

2- الراكون1- النمس

1941 -2 1940 -1

2- متى افتتح جسر الشيخ حمد رسميًا ؟

المسابقة

تقتلها  كادت  حرجة..  حالة  يف  امل�صت�صفى  اىل  ذهبت  ليمونة 

»احلمو�صة«.

املدر�س لحد تالميذه: ملا ل تنمو املوزة 

م�صتقيمة؟

الطالب: لن لي�س لها عمود فقري.

حموضة

عمود فقري
اأطـول  هي  ما   -1

يف القراآن؟
اآية 

فلـفـل 
اأكلت   -2

تـفلـفل فـمي...كم فاء 
ف

يف ذلك؟؟

عـقيم 
امراأة   -3

فهل  اأطفال،  تـنجب  ل  اأي 

اأم  اطفال  ابنتها 
تـنجب 

تكون مثل اأمهـا؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة االيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

الب�صرة

- زين ي��سف �أب� تاكي

- فاطمة �سيد �سادق

- مرت�سى عبد�لأمري

1- �صورة البقرة.

2- ل يوجد حرف فاء يف كلمة ذلك.

3- الأم عقيم ل تنجب اأي اأطفال فهي 

لي�صت لديها اي بنت ا�صالً.
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ع�صفور احل�صون

ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  مــا  األيـــام  لــك  ـــزودستبدي  ـــم ت ويــأتــيــك بـــاألخـــبـــار مـــن ل



11 تسالي

[ �أن �لفيل يبكي عندما يك�ن حزينا.

[ �أن �حل�سان مي�ت �ذ� قطع ذيله.

[ �أن �ل�سلحفاة هي �حلي��ن �لذي يحفظ عظمه يف 

حلمه.

[ �أن �لدلفني يغلق عينا  و�حدة عندما ينام.

[ �أن �ل�سلحفاه و�لذبابة و�لفعى ل متتلك حا�سة 

�ل�سمع.

هل تعلم؟

أكمل الرسم

كيف ترسم »بقرة«
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�بحث عن �لكلمات

نعجةقنفذ

مت�ساحعنكب�ت

�سلحفاةزر�فة

عقرب

دجاجخنزير

ببغاء

1

3

2

4
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م�ساهمة: في�سل حممد �أحمد

م�ساهمة: عبد�هلل �إبر�هيم علي

�صقف على و�صك النهيار ،  اجلدران مت�صققة ، النافذة �صبه نافذة، 

الظالم هالك ي�صيطر على املكان ، اإ�صاءتها هو قطعة من ال�صمع املحرتق.

كانت  اأن  منذ  والديها  عنها  تخلى  �صبابها  ريعان  يف  طفلة  فاطمة 

اأ�صرع  املوت  ولكن  �صعاد  اخلالة  برتبيتها  قامت  والتي  الولدة  حديثة 

بكثري قد �صلبها من احلياة لتكون �صدمة لفاطمة بالعي�س وحيدة دون 

ب�صعة  مقابل  الق�س  حقائب  ببيع  حاجتها  لت�صد  اجلاد  وبالعمل  قريب 

دريهات بالكاد ت�صد قوتها اليومي، هذا العمل التي لجتيد �صنع غريه.

وبينما كانت تتجول يف اإحدى ليايل ال�صتاء الربد القار�س بني اأزقات 

املدينة وجدت �صل�صلة ذهبية حفر عليها  )م ع( وحتتوي بداخلها �صورة 

رجل واأمراة، يف بداية الأمر فرحت بذلك واأرادت اأن ترتديها ولكن بلحظة 

�صعرت باخلوف من اأن ترتديها و �صيظن البع�س باأنها �صرقت وخ�صو�صا 

باأنها يف حالة يرثى لها، وبالكاد حت�صل على ما تاأكله فمن اأين لها املال 

ل�صراء مثل هذه ال�صل�صلة، ففكرت يف الأمر وب�صرعة الربق ذهبت لعمها 

اأحمد بائع اخل�صار والذي يكون �صديق خالتها وهو الذي وجدها مرمية 

على عتبة الطريق منذ اأن كانت حديثة الولدة.

نف�س  اأنها  بداخل  ما كتب  للعم فوجئى من  فاطمة  �صلمته  اأن  وبعد 

راأه،  مما  اأ�صتغرب  مرمية،  وجدها  يوم  فاطمة  مع  كانت  التي  ال�صل�صة 

اأخذها دون اأن تنب�س فوهته بكلمة وتفاجئت فاطمة من ردة فعل العم 

اأخذت ت�صاأله ما بك ياعمي؟؟؟ ولكن دون جواب..

حتى  يفعل  ماذا  ويفكر  يفكر  فظل  جفن  له  يغم�س  مل  الليل  طوال 

ي�صاأل  املدينة  و�صط  اإىل  ، خرج  كوكو  كوكو  الديك:  الفجر و�صاح  بزغ 

عن معنى )م ع( وبعد عدة �صاعات من البحث اأت�صح باأنها لعائلة حممد 

علي من طبقة الإغنياء وفوراً فرح ملعرفته باأنه هذه العائلة هم والدي 

فاطمة وذهب على الفور لهم وقابلهم واأخربهم ما حدث، اأن�صعقت الأم 

باأن  اأم تعي�س بكذبة كما اأخربوها �صابقاً  من اخلرب هل ت�صدق احلقيقة 

مل  والديها  باأن  تقول  ذلك  عك�س  هي  احلقيقة  ولكن  توفيت،  قد  اإبنتها 

اإيجادها  الأم  اأن كانت �صغرية وحاولت  يرموها بل اختطفت منهم منذ 

ولكن دون جدوى.

خرج العم من املنزل حامالً معه اأخبار م�صتب�صرة من �صدة فرحته مل 

يعرف من اأين يبتدي احلديث مع هذه الطفلة الربيئة فاأخذها على جنب 

بهذه  جداً  ففرحت  عنها  يبحثون  والديها  واأن  كاملة  بالق�صة  واأخربها 

الأخبار وبعد ذلك عا�صت فاطمة مع والديها يف �صعادة و�صرور.

معاناة �لرب�ءة

م�ساهمة من: زينب �لرئي�سي
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مهرجان »عيدنا في فريجنا« بمدينة عيسى

طالبات مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية تزرن دار النفط

محافظة المحرق وجمعية أولياء أمور المعاقين تحتفالن بـ  »الحية بية«
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ــي بـــروضـــة الــربــيــع ــقــال ــرت ــب ـــلـــون ال فــعــالــيــة مــهــرجــان ال

اطفال روضة الفاروق في رحلة الى صالة العب وامرح
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Transportation و�سائل م���سالت

در�جة

حافلة

�أجرة

در�جة نارية

مدحلة

�سيارة �سرطة �ساحنة �سغرية

�ساحنة

�سيارة مطافئ

�سيارة


