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ب�ّضوم وب�ضمة يحتفالن بعيد الأ�ضحى



   

بع�س الرباعم لديهم م�سكلة النوم ويظلون م�ستيقظني يف الفرا�س �ساعات قبل اأن يغلبهم النعا�س ويت�ساءلون 

كيف ن�ستطيع اأن ننام؟

اعزائي.. ينبغي ان نحر�س على بع�س االأمور التي توؤدي اىل اال�سرتخاء ليالًً خا�سة قبل النوم. منها ان ال 

ن�ساهد افالم رعب خا�سة التي حتتوي على مبالغة يف العنف ومناظر الدم بل نتجنب اأي مادة حتتوي على االثارة 

كي ال توؤدي اىل مزيد من التنبيه جلهازنا الع�سبي. او اأن نقراأ اأ�سياء تبعث على اخلوف او االثارة. وعلينا اأن 

نحاول اأن ننام باكراً ويف نف�س ال�ساعة كل يوم بعد ان نكون ا�ستعدينا للنوم ونحاول ان ن�سرب كاأ�ساً من احلليب 

فهو ي�ساعد على النوم ثم ن�سلي �سالة الع�ساء ونتوجه اىل الفرا�س وي�ستح�سن ان تكون اال�ساءة خفيفة ونخلد 

اىل النوم واذا مل ن�ستطع نحاول قراءة بع�س الكتب او املجالت اخلفيفة امل�سلية ونحن م�ستلقني يف فرا�سنا حتى 

ماما شيخةيغلبنا النوم.. نوماً مريحاً واحالماً �سعيدة امتناها لكم يا اأحبائي.
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معلمتي رمي املقهوي من اأر�سدتني اإىل فنون الر�سم 

الرسامة منى حاجي: أحالمي هي رسوماتي

• ماهي موهبتك؟
باألوان  والتلوين  الر�سم  هي  موهبتي 

اخل�سب واملائية.

• متى كانت بدايتك يف الر�سم؟
مبدر�سة  الرابع  بال�سف  كنت  عندما 

املحرق االبتدائية للبنات كان هذا قبل فرتة 

اإنتقالنا اإىل مدينة حمد.

يف  اأخرى  م�ساركتك  لديك  هل   •
املدر�سة؟

ااتربية  اأر�سم يف ح�سة  اأن  اأحب  نعم، 

الر�سم  م�سابقات  يف  اأ�سارك  واأن  الفنية 

واملعار�ض التي تقام يف البحرين.

• ماذا حتبني اأن تر�سمني؟
نف�سية  براحة  ت�سعرين  فهي  الطبيعة 

لي�ض لها حدود وخ�سو�ساً البحر .

• من الذي �سجعك على الر�سم؟
املحرق  املقهوي مبدر�سة  رمي  معلمتي 

ثم  واالإحرتام،  الف�سل  كل  لها  االبتدائية 

تليها اأختي الكربى ميعاد.

• ماهي هوايتك غري الر�سم؟
ال�سباحة ولعب كرة القدم.

• من هي قدوتك يف احلياة؟
الرتبية  مدر�سة  املقهوي  رمي  معلمتي 

الفنية مبدر�سة املحرق.

• ماهي ال�سعوبات التي واجهتك؟
يف بداية االمر كانت لدي االأفكار ولكن 

اهلل  بف�سل  ولكن  تطبيقها  كيفية  اأعرف  مل 

مع ممار�سة عرفت كيفية ر�سمها.

• ماهي اجلوائز التي ح�سلت عليها؟
وجود اأمي بقربي هي اأف�سل جائزة يل 

يف هذه احلياة.

الر�سم  موهبة  لتنمية  تفعلني  ماذا   •
لديك؟

ير�سمن  عندما  معلماتي  م�ساهدة 

متر  التي  اللوحات  من  مناذج  وم�ساهدة 

علي .

• ماهي اأمنيتك يف امل�ستقبل؟
اأن اأكون مدر�سة الرتبية الفنية.

• ن�سائح تقدمينها لر�سامي امل�ستقبل؟
م�ساهدة التلفاز وخ�سو�ساً  امل�سل�سالت 

الكرتونية لتنمية اخليال.

ا�ستطاعت اأن ترتك ب�سمة لها يف عامل الفن منذ ال�سغر تر�سم اأحالمها بالقلم وااللوان، الطالبة منى عي�سى 

حاجي املا�س من مواليد 2002 طالبة بال�سف ال�ساد�س مبدر�سة الرو�سة االإبتدائية للبنات، حتدثت عن موهبتها، 

ومتنت ان تكون ر�سامة كبرية وم�سهورة.

فيما يلي ن�س احلوار مع الطالبة املبدعة منى حاجي:

حاورتها- زينب الرئيسي
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وطني حبيبي

لكل دولة حرف و�سناعات تدل عليها، وكثرياً ما ت�ستهر 

دولة ما بحرف معينة متار�ض فيها، فقد ا�ستهرت البحرين 

عن  اأباً  االأجيال  توارثتها  التي  البحرينية  احللوى  ب�سناعة 

ولقد  البحرين.  با�سم  ال�سعبية  ال�سناعة  فارتبطت هذه  جد 

احلياة  يف  بارزاً  دوراً  التقليدية  واحلرف  املهن  اأهل  لعب 

االجتماعية والتجارية على خمتلف االأزمنة ومل يكونوا جمرد 

حرفيني عاديني بل اأبدعوا يف حرفهم و�سناعاتهم وحافظوا 

على االأ�سا�سيات يف احلرفة ذاتها، يف حني انقر�ست بع�ض 

احلرف يف دول اأخرى واأ�سبح اإحياوؤها فقط يف املهرجانات 

الرتاثية يف حني ظل االإن�سان البحريني يعمل بها.

وال �سك اأن �سناعة احللوى قد تغريت االآن عن ذي قبل 

اإال اأنها تغريت لالأح�سن يف ظل �سروط �سحية واإتقان اأكرث. 

واحللوى يف حد ذاتها طبق �ستوي يقدم �ساخناً ويقل االإقبال 

َطْب كبديل لها ومع  عليها يف ال�سيف وذلك ب�سبب توافر الرُّ

جميع  يف  وتقدم  ال�سنة  مدار  على  باردة  توؤكل  فهي  ذلك 

اجلودة  درجة  وتختلف  اختالفها  على  ال�سعيدة  املنا�سبات 

اجليد  النوع  فهناك  اآخر  اإىل  نوع  من  احللوى  �سناعة  يف 

املنقى وم�ستخرجات  والزيت  الهيل  امل�ستخدم يف حت�سريه 

النباتية  التلوين  ومواد  الزائدة  االأمالح  المت�سا�ض  التمر 

وغريها.

هما:  بلونني  احللوى  من  اأ�سناف  البحرين  يف  تباع 

اللون  اإ�سافة  عن  ناجت  االأخ�سر  فاللون  واالأحمر.  االأخ�سر 

اال�سطناعي االخ�سر اأما اللون االحمر فهو ناجت من اإ�سافة 

الزعفران دون لون ا�سطناعي.

 30 و   20 و   15 و   10 مقابل  احللوى  بيعت  قدمياً 

روبية للمن الواحد، وكان املن ي�ساوي حوايل 14 ُرْبَعة اأما 

االآن فتباع احللوى بدينار ودينارين وثالثة وخم�سة للكيلو 

ح�سب نوعية احللوى ودرجاتها والنوعية تعتمد على املواد 

امل�سنعة منها فهناك حلوى �سادة اأي دون مك�سرات وهناك 

باملك�سرات ويختلف �سعرها ح�سب نوعية املك�سرات فيها. 

حممد  ح�سني  البحرين:  يف  احللوى  �سانعي  اأ�سهر  من 

�سويطر،  را�سد  وخليفة  �سويطر،  حممد  وجا�سم  �سويطر، 

و�سعيد  امل�سقطي،  اهلل  وعبد  �سويطر،  اإبراهيم  اهلل  وعبد 

البلو�سي،  بو�سنب  ويو�سف  بو�سنب،  اهلل  وعبد  العامري، 

وعائلة احللواجي، وغريهم.

وذلك  خمتلفة  مدًدا  لال�ستهالك  �ساحلة  احللوى  تبقى 

ح�سب جودتها فاحللوى اجليدة ممكن اأن تبقى مدة من �ستة 

�سهور اإىل �سنة اإذا كانت جيدة وقد تتكون عليها طبقة جافة 

يف االأعلى لكنها تبقى يف الو�سط حتى اأ�سفلها بحالة جيدة 

املنامة  من  كل  يف  منت�سرة  البحرين  يف  احللوى  وحمالت 

واملحرق ومدينة عي�سى ومدينة حمد وحالياً يف املجمعات 

التجارية وما زالت املهنة قائمة حتى االآن.

صناعة الحلوى البحرينيةصناعة الحلوى البحرينية

الحسن بن الهيثمالحسن بن الهيثم
هو ابوعبيد اهلل بن عبدالعزيز البكري املعروف با�سم القرطبي.

ولد يف الب�سرة بالعراق عام 423 هجرية كان عاملاً فذاً من 

علماء العرب. ترك اآثارا خالدة يف الفيزياء والريا�سيات وغريها 

من العلوم. ولو ال ابن الهيثم ما تو�سل علم الب�سريات اىل ما هو 

عليه االآن.

اأعماله

ترك الكثري من املوؤلفات يف كل تلك الفروع واألف 12 موؤلفاً يف 

علم ال�سوء فقط كتب يف احدها عن اأهمية اجنازاته يف هذا العلم..

عام  �سوي�سرا  يف  ون�سر  الالتينية  اىل  املناظر  كتاب  ترجم 

1572 ميالدية حتت ا�سم »املرجع ال�سامل يف علم الب�سريات«.

موؤلفاته

و�سحح  الب�سريات  علم  يف  ثورة  اأحدث  وقد  املناظر  كتاب 

املفاهيم اخلاطئة عن ال�سوء والروؤية..

تويف يف القاهرة �سنة 497 هجرية وهو رائد الب�سريات.
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السلطة اليونانية

املقادير:

خيار،  حلقات  طماطم،  �سرائح 

كرف�ض، فلفل رومي �سرائح، جبنة فيتا، 

ب�سل  اأو  حلقات  ب�سلة  زيتون،  زيت 

اخ�سر مقطع �سرائح، بقدون�ض اأو �سبت 

مفري.

التح�ضري:

1- ي�سع جميع اخل�سار يف الثالجة 

ملدة �ساعتني قبل التقطيع لت�سبح ه�سة.

وتخلط  مكعبات  تقطع  ثم   -2

اجلنبة املقطعة.

»زيت  معاً  التتبيلة  تخلط  3ــ 

بها  وتتبل  ليمون«  ع�سري  زيتون، 

ال�سلطة عند التقدمي.

يطلق على البنجر ا�سم ال�سوندر اأو ال�سمندر وقد عرفه االن�سان قبل امليالد.

ويعترب اليوم املادة الثانية ل�سناعة ال�سكر بعد ق�سب ال�سكر كما ي�ستفاد منه يف �سناعة الكحول. 

والبنجر نوعان اأبي�ض ف�سي، وهو الذي ي�ستخدم يف �سناعة ال�سكر.. والثاين اأحمر وي�ستهلك يف 

االأكل.

يحتوي على ماء، بروتني، دهون، كربوهيدرات، األياف، فيتاهني1، ب1، ب2، جـ. كما يحتوى 

نحا�ض،  حديد،  جننيز،  ما  مغني�سوم،  كال�سيوم،  بوتا�سيوم،  �سوديوم،  نيكوتنيك،  حم�ض  على 

فو�سفور، كربيت. 

يجب على مري�ض احل�ساة البولية االمتناع عن اأكله.. كذلك عدم اكله م�سلوقا مع االأطعمة 

االخرى النه �سعب اله�سم. وهو مفيد لفقر الدم. يوؤكل م�سوياً وم�سلوقاً.

اأثبتت درا�سة طبية حديثة اأن خلط ع�سل النحل مع م�ستخل�ض ال�سبار يعد و�سيلة فعالة 

يف عالج ال�سدفية.

ومن املعروف اأن ال�سدفية مر�ض جلدي مزمن يحتاج عالجه لفرتات طويلة لذا فهو يوؤثر 

على احلالة النف�سية للمري�ض وهو عبارة عن دوائر حمراء تظهر عليها ق�سور بي�ساء مياثل 

�سكلها متاما ق�سر ال�سمك، وينت�سر يف جميع مناطق اجل�سم وخا�سة القدمني ومنطقة الكوعني، 

وي�سيب اأي�سا الركبتني واالأظافر.

اأ�ستاذ تكنولوجيا العالج الع�سبي احلديث والطب البديل  واأ�سار الدكتور علي الدجوي، 

»اإنه مت درا�سة وعالج 74 حالة مر�ض بال�سدفية من اأعمار خمتلفة من اجلن�سني، ومت املقارنة 

بالطرق  العالج  بعد  بحالتهم  ومقارنتها  العالج  قبل  املري�ض  عليها  كان  التي  احلالة  بني 

املعملية، عن طريق خليط ع�سل النحل وم�ستخل�ض ال�سبار، وكانت النتائج جميعها بن�سبة 

باقي  لديهم �سدفية يف  اأما من  الراأ�ض واالأظافر،  ال�سدفية يف  اأ�سابتهم  بالن�سبة ملن   %100

اأي نوع من  اإىل نحو 85% ومل تظهر على احلاالت املر�سية  النتائج  اأنحاء اجل�سم فو�سلت 

اأنواع االآثار اجلانبية«.

عسل النحل والصبار من أفضل الطرق لعالج الصدفية

الـشـمـنــدر
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هل جميع ب�ضمات 

الأ�ضابع مت�ضابهة؟

بع�ض  التلفاز  يف  راأيــت  اأنك  البد 

اأحدهم  فيها  يــرتك  التي  ــاع  االأو�ــس

وبعد  ما  �سيء  على  اأ�سابعه  ب�سمات 

ذلك يقب�ض على ذلك ال�سخ�ض كنتيجة 

ب�سمات  اأن  اإذا  الب�سمات،  تلك  لوجود 

الجمال  قاطعاً،  برهاناً  تعترب  االأ�سابع 

ب�سمات  ال�سخ�ض  ترك  اإذا  فيه  لل�سك 

اأ�سابعه يف مكان ما لكن كيف كان ذلك؟

اإذا نظرت اإىل روؤو�ض اأ�سابعك ترى 

ال�سال�سل  وهذه  ال�سال�سل،  من  �سبكة 

احل�ض  اأع�ساء  مع  متا�ض  على  تكون 

يف اجللد، وتختلف هذه ال�سال�سل التي 

�سخ�ض  من  االأ�سابع  ب�سمات  توؤلف 

الآخر، اأما هي  فال ميكن اأن تتغري. 

االأ�سابع  جلد  واحرتق  حدث  فاإذا 

مرات متتالية تظهر نف�ض الب�سمات يف 

كل مرة بعد اأن يلتئم اجلرح. 

يف  اخل�سائ�ض  نف�ض  ــاك  وهــن

وعلى  الو�سط،  يف  الب�سمات خ�سو�ساً 

االأ�سابع،  اأطرف  ويف  ال�سال�سل  طول 

ــراد  اأف من  فــرد  لكل  بالن�سبة  ولكن 

لهذه  خمتلفة  ترتيبات  هناك  املجتمع 

ال�سهل  من  اأ�سبح  واالآن  اخل�سائ�ض، 

على اأي خبري اإيجاد حوايل مئة من هذه 

اخل�سائ�ض املختلفة يف ب�سمة االإ�سبع.

االإ�سبع  لب�سمة  اأن  يعني  وهــذا 

الرتتيبات،  لذلك  مئة نوع خمتلف من 

الميكن الأي ب�سمة اإ�سبع ل�سخ�ض ما اأن 

تت�سابه مع ب�سمة اإ�سبع ل�سخ�ض اآخر. 

اأن  االإلهية  املعجزات  اإحــدى  اإنها 

خا�سة  اأ�سابع  ب�سمات  منا  كالً  ميتلك 

تبقى  وهي  اآخر،  �سخ�ض  اأي  ت�سبه  ال 

هكذا طيلة حياة االإن�سان دون اأن تتغري 

مادام االإن�سان على قيد احلياة. 

القراآن  يف  االإعجاز  هذا  ذكر  وقد 

تعاىل يف حتديه  اهلل  قال  الكرمي، حيث 

مرة  الب�سر  خلق  على  قدرته  ينكر  ملن 

اأن  االإن�سان  »اأيح�سب  ثانية بعد املوت: 

اأن  قادرين على  بلى  لن جنمع عظامه، 

ن�سّوي بنانه«

�سدق اهلل العظيم

القردة

االآية  البقرة  �سورة  يف  ا�سمها  ذكر  وقد 

رقم )65( يف قوله تعاىل »َولََقْد َعِلْمتُُم الَِّذيَن 

بِْت َفُقلْنَا لَُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة  اْعتََدْوا ِمنُْكْم يِف ال�سَّ

ِئنَي«. َخا�سِ

�سدق اهلل العظيم

حيوانات..
ُذكرت في القرآن

الثلوج،  واأحيانا  االمطار  وتهطل  بالغيوم،  ال�سماء  تتلبد  احلرارة،  درجات  تنخف�ض  اخلريف،  يلي  الذي  الف�سل 

وت�ستد الرياح وت�سبح بع�ض االأ�سجار عارية ويكون الليل اطول من النهار وميتد ثالثة ا�سهر.

ال�ضتاء

WINTER

من  يرجع  حــاج  لكل  يقال 

واملق�سود  مــربور«  »حج  احلج 

منها هو احلج املربور الذي يتقبله 

اهلل �سبحانه وتعاىل وهو ال يكون 

مربوراً اإال اذا توافر فيه االخال�ض 

بالنية  االخال�ض  توافر  ويبداأ 

على  �سيفاً  املرء  يحل  فال  نف�سها 

الرحمن الكت�ساب لقب اأو على انه 

رحلة �سياحية وال بد اأن ي�ساحب 

فال  الذنوب  كل  من  تطهر  احلج 

وال  حــرام  مبال  يحج  ان  يجوز 

للنا�ض حقوقهم وبذلك  يرد  اأن  بد 

وذنبه  ـــربورا  م وحــجــه  يــعــود 

مغفورا وقد فر�ض احلج يف ال�سنة 

التا�سعة من الهجرة.
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حوراء حسن عبدالنبي

حمد محمد سعيدعبداهلل عيسى

عبداهلل حسن عبداهلل علي حسين عبداهلل

نبأ ناجي عبدالحسين أمل عمار عبدالشهيد



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 الطائر؟

مسابقة: من داخل العدد

2- عصفور الحب1- عصفور الحسون

القاهرة  -2 الب�سرة  -1

2- أين ُولد الحسن بن الهيثم ؟

المسابقة

لقد  دكتور  يا  اأنقذين  له:  يقول  وهو  طبيب  اإىل  اأحدهم  ذهب 

ابتلعت قطعة نقدية قبل عام؟

اأجابة الطبيب: وملاذا مل تاأتني حينذاك!!

اأجابة: مل اأكن وقتها يف حاجة اىل املال.

االأول: هل علمت ان �سديقك �سار جمنوناً؟

الثاين: كيف، ومتى؟

االأول: لقد خلع باالأم�ض �سر�ض العقل.

أنقذني

ضرس العقل
خالك 

اأخت   -1

من  خالتك 
ولي�ست 

تكون؟

تتكون  كلمة   -2

ولكنها  حروف   8 من 

جتمع كل احلروف!

 البليون؟
3- ما هو

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

381 هـ

اأمين عبدالأمري اأحمد

فاتن عبداللـه اأحمد

عمر حممد �ضالح

1- اأمك.

2- اأبجدية.

3- األف مليون.
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الكابيبارا

ما أسم الحيوان؟

من داخل العدد



11 تسالي

[ اأن اجل�ضم الب�ضري يتكون من 206 قطعة عظم.

[ اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�ضع دقائق 

و لي�ضت على مرة واحدة اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق.

[ اأن �ضرايني اجل�ضم الب�ضري يبلغ طولها 600000 كم.

[ اأن احلوت ي�ضتطيع البقاء �ضاعة حتت املياه بدون تنف�س.

هل تعلم؟

أكمل الرسم

كيف ترسم »بقرة«
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الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

جورجيجازورا

بومبوب�ضار

ال�ضنافررعد

هايدي

�ضناننيلز

�ضندباد

1

3

2

4

5
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م�ضاهمة: نور بوجندل

حممد نبيي

حممد نبيي

�سلى اهلل عليه واآله �سلم ولد 

مبكة املكرمة - عام الفيل.

واأبوه: عبداهلل بن عبداملطلب 

واأمه: اآمنة بنت وهب؟

حــمــاهــا اهلل  ــة  ــب ــع ك

ـــل ودمـــر ـــي ـــاب ـــاالأب ب

اأتــاهــا قــد  كفر  جي�ض 

يفخر بالفيل  هاجما 

�سبا ال�سجيل  �سبت 

تبعرث ــى  ــت ح فــوقــه 

هـــــذا ابـــــن عـــبـــداهلل

ــــه الــــقــــراآن ــــالق اأخ

ـــداة ـــه ـــة امل ـــم ـــرح ال

ــى االكــــوان عــمــت عــل

ــا الــر�ــســيــدة ــن ــال اجــي

ــي قـــدوة ــب ــن هــــدي ال

العقيدة فــا�ــســلــحــوا 

النبوة وا�ــســتــلــهــمــوا 

�ساِحكًة  القرية  اأرجاء  مالأت  التي  العيد  �سالة  �سوِت  على  �سارة  ا�ستيقظت  البارد  العيِد  يوِم  �سباِح  يف 

وبداأت  والديها  راأ�ض  وقّبلت  غرفتها  من  خرجت  اجلديدة  مالب�سها  وارتدت  ا�ستحمت  ان  فبعَد  م�ستب�سرة، 

بتناول االفطار معهم لينطلقوا بعدها اإىل منزل اجلد عبد اهلل ثم اإىل البحر لرمي »احِلّيه بيه« جميعاً.

�سوتاً  �سمعت  انها  اإال  بيه،  احليه  الإلقاء  م�سرعًة  ال�سيارة  من  �سارة  نزلت  البحر  اإىل  و�سلوا  عندما 

لتبحث عن م�سدر ال�سوت واإذا  ينادي: متّهلي.. متّهلي، ا�ستغربت �سارة و بداأت بااللتفات مييناً و �سماالً 

لقد ن�سيتي  فاأجابتها:  يا حيتي؟  بِك  ماذا  لها:  بدا عليها مالمح احلزن وتقول  التي  بية  اإىل احلية  تلتفت  بها 

حّيتي  يا  اعتذر  انا  فقالت:  بالتفكري  �سارة  بداأت  جائعه؟  وانا  البحر  يف  �سرتميني  فكيف  اليوم  تطعميني  ان 

الفرتة،  تلك  بها طوال  اعتنت  الأنها  �سارة  �سكرت  و  احلّية  ففرحت  كانت حتملها  التي  العلبة  من  فاأ�سقتها  االآن،  املاء  �ساأ�سقيِك 

ووا�سلت �سارة جريها نحو البحر وهي تن�سد: حّية بّية.. راحت حّية و يات بّية يا حيتي حجي بي وديني لبيت اهلل وحممد 

جتاه  �سارة  واجب  وينق�سي  البحر،  اىل  بعدها  لت�سل  ال�سماء  نحو  ال�سعيدة  احليه  ورمت  البحر  اىل  اقرتبت  ثم  اهلل،  ر�سول 

. حيتها

الـحـّيـــة الـسـعـيــدة

تاأليف و ر�ضم : �ضو�ضن في�ضل 
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للمعلم العالمي  باليوم  تحتفل  كيدز  جي  كي  روضة 

مسابقة ثريا في مدرسة أبوصيبع االبتدائية  للبنين
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المبارك األضحى  بعيد  تحتفل  النموذجية  هوز  أبجد  روضة 
ت�ضوير-  �ضو�ضن في�ضل

»مركز الطفل« يحتفل بالحية بية
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

THE WORKSHOP الــــــــــور�ضـــــــــــــــــــــــة

بطارية ال�ضيارة

ورق زجاج

مربد

معول

اأدوات

الرتابي�س

فرا�ضي الدهانمن�ضار

علب الطالء

منفاخ بالرجل

رافعة ال�ضيارة

عجلة

منحدر


