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التوظيف��ات  الي��وم  ه��ذا  يجع��ل  مهني��ًا: 
واال�ستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل 
م��ع االأم��ور الفني��ة اأو م��ع البور�س��ة ناجح��ًا 
عاطفيًا: عليك اأن مت�س��ي وقتًا اأكرث مع ال�رشيك 
ليجت��از املحن��ة الت��ي يواجهها، ووج��ودك اإىل 

جانبه ي�ساعده كثرياً ويريحه

مهني��ًا: يتناغ��م فينو���س مع جوبيت��ري فيعدك 
بحدث مميز وي�س��اعدك على معاجلة امل�س��ائل 
املهني��ة بوعي وحكمة، وتتلق��ى مكافاأة مالية 
يف امل�ستقبل القريب عاطفيًا: عالقتك باحلبيب 
متين��ة ج��داً هذا الي��وم، وتعي�س معه ا�س��تقراراً 

عاطفيًا منقطع النظري

مهنيًا: يحمل اإليك هذا اليوم ديناميكية وعالقة 
جي��دة بالزم��الء وت�س��عر بالت��وازن والتناغ��م 
مع االأج��واء واملناخات حولك عاطفيًا: ي�س��لط 
ال�س��وء عل��ى عالقات��ك العاطفية و�س��داقاتك 
التي تعرف تطوراً �سعيداً، ويكون لها دور فعال 

يف اإجناح بع�س اخلطط

مهني��ًا: يتحدث هذا اليوم عن فر�س �سخ�س��ية 
تاأت��ي عرب االأ�س��دقاء، وتدخل يف مفاو�س��ات 

�ساقة حتقق الن�رش يف نهايتها
عاطفي��ًا: ت�س��عى لتعمي��ق العالق��ة بال�رشي��ك، 
وجناح��ك يف ذل��ك ره��ن مب��دى قدرت��ك عل��ى 

اإقناعه بجديتك

مهني��ًا: يحم��ل هذا الي��وم فر�س��ة مالية 
معين��ة وي�س��ري اإىل حت�س��ن يف اأو�س��اعك 

املهنية مهم جداً
عاطفيًا: اأطلق العنان لت�رشفات احل�س��نة 
لتحافظ على ا�س��تقرار العالق��ة واهتمام 

احلبيب اأو مودته لك

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم اإىل الهدوء واالبت�سامة 
وبي���رش بعالق��ات حل��وة اجتماعي��ة ومهني��ة 

وغريها
عاطفيًا: بانتظارك اأجواء عاطفية مر�سية، ولو 
ان��ك تعي�س تناق�س��ًا بني خياراتك 
واأعمال��ك  العائلي��ة  وحيات��ك 

وم�سوؤولياتك

مهنيًا: ي�س��ري هذا اليوم اإىل ظروف جيدة 
والتخل���س م��ن و�س��وء تفاه��م ومن��اخ 

الفو�سى واالإرباك
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تخفف ع�س��بيتك هذا 
اليوم وخ�سو�سًا مع ال�رشيك، فال حتاول 
اأن متل��ي عليه ما يج��ب ان يفعل الأنك قد 
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أسرار الصبغة المنزلية الناجحة دون الذهاب لصالونات التجميل 

هل ترغبني يف تغيري لون �س��عرك؟ اأو اإخفاء اجلذور البي�ساء 
�س��عرك؟  الباه��ت يف  الل��ون  اإىل  اإع��ادة احليوي��ة  اأو  فق��ط؟ 
ميكن��ك فعل كل ذلك يف املنزل با�س��تعمال االأن��واع اجلديدة 
م��ن ال�س��بغة املنزلية التي تتيح لك احل�س��ول عل��ى النتيجة 

املرجوة ب�سهولة كبرية...
�سبغ ال�سعر الأول مرة

اإذا اأردت �س��بغ �س��عرك للم��رة االأوىل، علي��ك اختيار �س��بغة 
ذات ل��ون مماث��ل للون �س��عرك، خالي��ة من االأموني��ا، بحيث 
يخبو لونها مع الغ�س��ل املتكرر لل�سعر. وال بد اأن يكون ال�سعر 
�س��ليمًا كي تعطي ال�سبغة نتيجتها املرجوة. فاإذا كان ال�سعر 
جافًا اأو تالفًا، نن�س��حك مبعاجلته قبل �س��بغه. غذي �س��عرك 
باالأقنعة وم�س��تح�رشات العناية بحيث ي�سبح اأكرث ا�ستعداداً 

ال�ستقبال لون ال�سبغة.
 اختيار الرتكيبة املنا�سبة

ال تعرفني الرتكيبة املنا�س��بة ل�س��عرك. فهل يجدر بك اختيار 
الرغ��وة، اأو الكرمي اأو الهالم؟ ح�س��نًا، ميكنك ال �س��ك االإذعان 
لرغباتك واختيار الرتكيبة التي حتبينها. لكن اإذا كنت حديثة 
العهد يف ال�س��بغة، نقول ل��ك اإن تركيبة الرغوة هي االأ�س��هل 
على اال�ستعمال والب�سط، وتعطيك نتائج خالية من ال�سوائب. 
اأم��ا تركيبة الكرمي فه��ي مثالية للمراأة التي ترغب يف تغطية 
ال�س��عر االأبي�س الذي يغطي فروة راأ�سها. اإنها تركيبة جامدة 

نوعًا ما، تغلف األياف ال�س��عر ب�س��ورة مثالية، وال ت�سيل على 
الب���رشة. واأخ��رياً، تعت��رب الرتكيب��ة الهالمية قريبة ج��داً من 
تركيبة الكرمي، واإمنا اأخف منها، وهي بالتايل حل و�سط بني 

الرغوة والكرمي.
تلوين اجلذور فقط

بع��د م��رور ثالثة اأ�س��ابيع تقريب��ًا على �س��بغ ال�س��عر، تظهر 
اجلذور البي�س��اء يف ف��روة الراأ�س، وتربز احلاج��ة اإىل اإعادة 
تلوينه��ا تفاديًا لظهور الفرق بني اجلذور وبقية ال�س��عر. ويف 
ه��ذه احلال��ة، ال حاجة اإىل اإعادة �س��بغ ال�س��عر كل��ه جمدداً، 
ال�سيما واأنه توجد �س��بغات خا�سة باجلذور. امليزة يف هذه 
ال�سبغات اأنها �سهلة اال�ستعمال، وال داعي لرتكها على ال�سعر 
الأك��رث من 15 دقيقة للح�س��ول على النتيج��ة املرجوة. اإنها 
اإذاً احلل االأف�س��ل للك�سف عن �س��عر اأنيق على الدوام. وميكنك 
االنتظار حتى املوعد التايل لل�س��بغة لتلوين كل ال�س��عر، من 

اجلذور اإىل االأطراف..
اإ�سافة االنعكا�سات اإىل اللون الطبيعي

تتواف��ر يف االأ�س��واق اأن��واع من ال�س��بغة الهادف��ة اإىل تفتيح 
بع�س اخل�سالت يف ال�س��عر، اأو اإ�سافة االنعكا�سات امل�رشقة 
اإليه. لكن هذه االأنواع من ال�سبغات ال تتيح لك تفتيح ال�سعر، 
وبالت��ايل ف��اإن اخلي��ارات حمدودة جداً بالن�س��بة اإىل ال�س��عر 
االأ�س��قر. يف املقاب��ل، ت�س��تطيع �س��احبة ال�س��عر الك�س��تنائي 
اأو البن��ي االختيار بني جمموعة وا�س��عة من ال�س��بغات التي 

تعطي انعكا�سات ذهبية اأو نحا�سية اأو ع�سلية اأو ك�ستنائية.
تفتيح بع�س اخل�سالت دون �سواها

تريدي��ن اأن يب��دو �س��عرك م�س��فوعًا باأ�س��عة ال�س��م�س، اأي اأن 
اخل�س��الت  بقي��ة  تتداخ��ل يف  الذهبي��ة  اخل�س��الت  بع���س 
بطريق��ة طبيعي��ة وجذابة. ميكن��ك لهذه الغاي��ة جتربة اأنواع 
الرذاذ املفتح املمكن ر�س��ها على اخل�س��الت املراد تفتيحها. 
واحل�سول على نتيجة فورية. لكن النتائج لي�ست طويلة االأمد 
ب��ل تختف��ي ب�رشعة، وعليك يف ه��ذه احلالة تكرار ا�س��تعمال 

رذاذ التفتيح.
متويه لون داكن جداً

�سحيح اأنه ي�س��عب تفتيح ال�سبغة الداكنة، لكنك ت�ستطيعني 
التخفيف من قوة اللون تدريجيًا للح�س��ول اأخرياً على درجة 
اأفتح. اأغ�س��لي �س��عرك ب�س��كل متواتر للتخل�س من االأ�س��باغ، 
Shampooing Exfol i )وا�س��تعملي ال�س��امبو املق�رش 

ant( الذي ي�ساعد على متويه اللون قلياًل.
اإخفاء ال�سعر االأبي�س

قبل اختيار ال�س��بغة، حددي كمية ال�س��عر االأبي�س املوجودة 
عن��دك. اإذا كان ال�س��عر االأبي���س ال يغط��ي اأك��رث م��ن 50 يف 
املئ��ة من فروة راأ�س��ك، ميكن��ك اختيار ال�س��بغة اخلالية من 
االأموني��ا، بل��ون مماثل لل��ون �س��عرك الطبيعي. ي��دوم تاأثري 
هذه ال�سبغة لغاية �س��تة اأ�سابيع، ويختفي تدريجيًا من دون 
ظهور اأي فرق يف اجلذور. مع هذه ال�س��بغة، ال ميكنك تفتيح 
لون ال�س��عر واإمنا فقط اإخفاء اللون االأبي�س فيه. لكن اإذا كان 
ال�س��عر االأبي�س يغطي اأكرث من 50 يف املئة من فروة راأ�سك، 
نن�س��حك باختيار ال�س��بغة الدائمة. وال بد من اإعادة ب�سطها 
على ال�س��عر فور ظهور اجلذور البي�س��اء. امليزة يف ال�س��بغة 

الدائمة اإمكانية اإجراء تعديل جذري يف لون ال�سعر.
التطلع اإىل نتيجة فائقة اللمعان

للح�س��ول على �سعر المع، مهما كانت ال�س��بغة امل�ستخدمة، 
ا�س��تعملي م�س��تح�رش العناي��ة املتواف��ر عمومًا �س��من علبة 
ال�س��بغة، الأن��ه يحتوي اإجم��ااًل على مكون��ات مغذية حتب�س 
الل��ون يف ال�س��عر وت�س��في علي��ه اللمع��ان. واإذا ا�س��تعملت 
ال�س��بغة الدائمة، نن�س��حك عموم��ًا باختيار اللون امل�س��تمل 
على انعكا�س��ات ذهبي��ة الأنها تولد االنطب��اع باللمعان اأكرث 

من االنعكا�سات الرمادية.
التحول اإىل اللون االأ�سقر

اإذا كان �س��عرك داكنًا نوعًا ما ورغب��ت يف التحول اإىل اللون 
االأ�س��قر، اخت��اري امل�س��تح�رش املفت��ح لل�س��عر، ال��ذي يزي��ل 
االأ�س��باغ الطبيعي��ة لل�س��عر وال ي�س��يف اإليه��ا الكث��ري. لكن 
اعلمي اأن العملية ت�س��تغرق الكثري من الوقت اإذا كان �س��عرك 
داكن��ًا ج��داً واأردت احل�س��ول عل��ى لون ف��احت ج��داً. انتظري 
ثالثة اأ�س��ابيع على االأقل بني ال�س��بغة واالأخرى. واإذا وجدت 
النتيجة مائلة قلياًل اإىل الربتقايل اأو االأ�سفر )وهذا اأمر �سائع 
حني يكون ال�س��عر داكنًا يف االأ�س��ا�س(، ا�س��بغي �س��عرك كله 

بلون اأ�سقر فاحت للح�سول على انعكا�سات جميلة.
البحث عن نتيجة اأخرى

اإذا مل تعجب��ك نتيج��ة ال�س��بغة، واأردت احل�س��ول عل��ى لون 
خمتلف اأو انعكا�س��ات خمتلفة، عليك االنتظار ثالثة اأ�س��ابيع 
على االأقل قبل ا�س��تعمال �سبغة جديدة، اأو ك�سط اللون القدمي 

ال�ستبداله باآخر جديد.

بغداد – هيفاء القره غولي 

املقادي��ر : علبتان ورق عنب، ربع كوب زيت زيتون، 4 
اأكواب ماء، ع�س��ري ليمون حام�س طازج،مكعبان مرق 

الدجاج.
للح�س��وة: كوب رز ، ب�سلتني مفرومتني ناعم، 4 حبات 
طماط��م مفرومة ناعم��ة، كوب بقدون���س مفروم ناعم، 
ن�س��ف كوب نعناع مفروم ناعم، ملح وفلفل اأ�س��ود، 5 
مالع��ق كب��رية زيت الزيت��ون، 4 مالعق كبرية ع�س��ري 

ليمون ط��ازج، اغ�س��لي ورق العنب باملاء ال�س��اخن ثم 
�سعيه يف م�سفاة واتركيها جانبًا لتتخل�سي من املاء 

متامًا.
حت�سري احل�سوة:

يف وع��اء �س��عي االأرز، الب�س��ل، الطماط��م، البقدون�س 
والنعن��اع، ثم ر�س��ي املل��ح والفلفل االأ�س��ود، وع�س��ري 
الليم��ون احلام���س والزي��ت. واخلطي املكون��ات جيداً 

حت��ى تتجان�س، اإفردي قطعة من ورق العنب، و�س��عي 
القليل من احل�سوة فيها ثم احكمي اإغالقها من اجلهتني 
ولفيها على �سكل رول، قومي ب�سف ورق العنب يف قدر 
للطهي، وا�س��كبي املاء، ومرق اخل�س��ار، الزيت وع�سري 
الليمون احلام�س فوقها. �س��عي القدر على نار متو�سط 
احلرارة وغطي ورق العنب بطبق زجاجي لر�س��ه جيداً 

ثم غطي القدر واتركيه حتى تن�سج.

تت�س��بب عوامل كث��رية يف تراكم الده��ون حول منطقة 
البط��ن منذ البلوغ عند الن�س��اء منها طريق��ة التغذية و 
الوراثة و عند ممار�س��ة الريا�سة كثريا وبالطبع تكتمل 
ه��ذه امل�س��كلة باحلم��ل والوالدة ث��م تاأخ��ذ منحى اآخر 
بب��دء الرتكيز عل��ى تنحيف البطن بعد ال��والدة وهو ما 
تفعله معظم ال�س��يدات فتظهر م�سكلة اأخرى ال تقل �سوء 
عن االأوىل وهي الت�س��قق وتره��الت البطن الناجتة عن 
الوالدة وفقدان الوزن املفاجئ دون ممار�سة الريا�سة 
.. ومبا اأننا ن�سمع دائما اأن كلمة ال�رش يف عالج ترهالت 
البطن هي ممار�سة الريا�سة بانتظام واأحيانا ال نكون 
على ا�س��تعداد تام لال�س��تجابة لهذه الن�سيحة املثالية 
لذا ن�س��تمر بالبحث عن طرق اأخرى قد يكون التخ�سي�س 
املو�س��عي اأحدها للح�س��ول على نتائ��ج �رشيعة بجهد 

اأقل . من الطرق املفيدة اأي�س��ا يف عالج ترهالت البطن 
ه��و الرتكيز على م�رشوبات ت�س��اعد على حرق الدهون 
وحتف��ز احل��رق وهو م��ا الحظت اأن��ه موؤثر اأي�س��ا حني 
ت�س��تمرين عليه بانتظام و�س��تالحظني ذلك اأنت اأي�س��ا 
يف خ��الل اأ�س��بوعني امل�رشوب ال�س��حري الذي اخرتناه 
لِك �س��هل االإعداد، لن يكلفك �س��يئا وه��و فعال بتجارب 
عدي��دة ل��ه كل م��ا �س��نحتاجه ه��و ملعقة �س��غرية من 
الزجنبيل املطحون بودرة ، امزجيها مع ملعقة �سغرية 
م��ن بودرة الكركم ال�س��فراء وملعقة كبرية من ع�س��ري 
الليمون احلام�س ون�سف ملعقة من الفلفل االأخ�رش اأو 
االأحم��ر احلار يف كوب كبري ، ثم اأ�س��يفي املاء املغلي 

اإىل هذه املكونات وقلبيها معا كلها جيداً.
ميكنك اأن ت�س��يفي ن�س��ف ملعقة من الع�سل اإذا �سعرت 

باأن طعمه �سديد املرارة على ما ميكنك احتماله.
ا�رشبي هذا امل�رشوب يوميًا بعد تناول وجبتك االأخرية 
يف اليوم م�س��اء و �س��تالحظني بعد مرور اأ�س��بوعني كم 
اأن نتيجته ملحوظة لك ومر�س��ية ، فه��و يحفز التمثيل 
الغذائي وي�س��اعد على ح��رق الدهون وعالج ال�س��وائب 

واخلطوط الدهنية يف تلك املنطقة .
ميكنك اإ�سافة بع�س عيدان الكرف�س االأخ�رش والكمون 
لهذا امل�رشوب وهو ما قمت اأنا به يف حماوالت حت�سينه 
وجعله اأقل لذوعة ومرارة وقد �س��ار م�س��ابها مل�رشوب 
حم�س ال�سام ال�س��اخن يف الطعم كما اأن الكمون يعمل 
عل��ى منع ال�س��هية للطع��ام ومقاومة ال�س��عور باجلوع 
وللكرف�س نتائج معروفة مب�س��غه اأو �رشب منقوعه يف 

حرق الدهون 

مهنيًا: تهتم بق�س��ية اأو ب�ساأن اإحدى ال�رشكات، 
ثم ترت��اح للتط��ورات اعتب��اراً من ه��ذا اليوم، 
تتعاون مع املحيطني ب��ك، ورمبا تتبع طريقة 
اأحده��م عاطفي��ًا: ال تهم��ل ال�رشيك باأي �س��كل 
من االأ�س��كال، فهو يكون الداعم االأول لك مهما 

تبدلت الظروف

مهني��ًا: مينح��ك هذا الي��وم ثق��ة متزايدة 
اإجن��از  عل��ى  الكب��رية  والق��درة  بنف�س��ك 

املطلوب منك بامتياز
عاطفي��ًا: ال ترتدد يف م�س��ارحة احلبيب 
بحقيقة م�س��اعرك جتاه��ه، والتعبري عن 

حبك العميق له

مهنيًا: ي�س��عك هذا اليوم يف موقع تقدير 
واح��رتام ممي��ز، وتك�س��ب ثق��ة م��ن كان 

يت�رشف بحذر معك الأنه كان يجهلك
يف  موؤق��ت  وهب��وط  �س��عود  عاطفي��ًا: 
اإىل  تب��ادر  لكن��ك  بال�رشي��ك،  العالق��ة 

ت�سحيح الو�سع قبل تفاقمه

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن فر���س 
جدي��دة يف طريقها اإليك، وال �س��يما على 
ال�س��عيد ال�سخ�س��ي عاطفي��ًا: ال ترف���س 
الت�س��اهل اأو التخل��ي ع��ن راأي معني لئال 
ت�س��طدم االآراء وتعلو نربة ال�سوت وحدة 

النقا�س

مهني��ًا: يحم��ل اإليك ه��ذا اليوم فر�س��ًا جديدة 
له��ا عالق��ة باتفاق��ات قدمي��ة ل��ك م��ع بع�س 
املوؤ�س�س��ات اأو رجال االأعمال عاطفيًا: ت�س��يطر 
الهواج���س العاطفية على تفك��ريك، وقد تخرج 
بع���س  وت�س��كل  العل��ن  اإىل  �سخ�س��ية  ق�س��ة 

اال�سطراب العابر

االكتئ��اب ه��و مر���س الع�رش وه��و اكرث انت�س��ارا بني 
 ، باالأكتئ��اب  لالأ�س��ابة  عر�س��ة  اأك��رث  فه��م  الن�س��اء 

االكتئاب لي�س فقط ال�س��عور باحلزن ال�س��ديد ولكنه 
اأي�س��اآ الرغب��ة فى الوح��دة والبعد ع��ن االخرين 

واحلال��ة املزاجي��ة ال�س��يئة وع��دم الرغبة فى 
فعل �س��ئ فهذا ال�س��عور يرجع اإىل اأنه مر�س 
وراث��ي ولكن اال�س��باب االأكرث انت�س��ارا هي 
ال�س��غط النف�س��ي ومتاعب احلي��اة والعديد 
 .... االآخ��رى  ال�سخ�س��ية  امل�س��اكل  م��ن 
االكتئ��اب يجعلك ت�س��عرين دائما باحلزن 
وفق��د االأهتمام بالنف���س واملظهر والرغبة 
يف البعد عن االآخري��ن وعدم الرغبة بفعل 

اأي �س��يء اإال اجللو���س يف حال��ة منفردة 
والرغبة يف الب��كاء الدائم كما 

اأثن��اء  اأ�س��خا�س  هن��اك 
ف��رتة االكتئ��اب ميتنع��ون 
ع��ن تن��اول الطع��ام مم��ا 
ويف  ال��وزن  يخ���رشون 
م��ن يك��ون لدي��ه الرغب��ة 
تن��اول  يف  االأف��راط  يف 
الطعام مم��ا يزيد وزنهم ، 
وقد يح��دث االكتئاب قبل 
ف��رتة الدورة ال�س��هرية اأو 
عاطفية  م�س��اكل  ب�سبب 

اأو عائلي��ة اأو بع��د الوالدة واأثناء احلم��ل وهناك العديد 
من اال�سباب اأي�ساآ ....

اأق��دم ل��ِك خط��وات ب�س��يطة  i الي��وم 
و�س��هلة جتعلك تتخل�س��ني م��ن هذا 
ال�س��عور �رشيع��ًا وال�س��يطرة علي��ه 
قب��ل اأن ي�س��يطر عليِك مم��ا يوؤدي 
اإىل التدهور النف�س��ي ويوؤثر على 

�سحتك العقلية واجل�سدية ....
التماري��ن  ممار�س��ة   i  1

الريا�سية :
ممار�س��ة التمارين الريا�سية 
اأو  اجلي��م  اإىل  والذه��اب 
النادي اأو امل�س��ي كل 
التماري��ن  ه��ذه 
عل��ى  ت�س��اعدك 
طاقت��ك  جتدي��د 
بطاق��ة  ال�س��لبية 
جدي��دة  اإيجابي��ة 
اأثبت��ت  حي��ث 
اأن  الدرا�س��ات 
التماري��ن  ممار�س��ة 
ت�س��اعد  الريا�س��ية 
يف حتفي��ز اجل�س��م على 
انت��اج م��ادة الدوبامني 

وهي املادة امل�س��وؤولة على حت�س��ني احلال��ة املزاجية 
والتغل��ب عل��ى ال�س��عور باحل��زن واالكتئ��اب والقل��ق 

والتوتر .
i 2 اال�سرتخاء و النوم ال�سحي:

اأن القل��ق وعدم النوم ال�س��حي والنوم املتقطع هو من 
اأحدى اال�س��باب التي ت�س��يب باالكتئاب حيث ان عدم 

اعطاء اجل�س��م الراحة والنوم ال�س��حي من اأجل القيام 
بوظائف��ه الطبيعي��ة اأثن��اء اللي��ل والن��وم ي��وؤدي 

اإىل االرق والتغ��ري يف احلال��ة النف�س��ية لذل��ك 
يجب النوم من 8i9 �س��اعات يومي��ًا فهذا النوم 

ال�س��حي وهذا ما ين�س��ح به اخلرباء كما انه ين�س��ح 
بتناول كوب من احلليب الدافئ اأو البابوجن لال�سرتخاء 

والنوم املريح .
i االهتمام بالتغذية اأي�س��ا ي�ساعدك على التغلب على 

االكتئاب :
اأوميجاi3 الدهنية : اأحما�س  i 3 تناول 

: i 4 تناول الفيتامينات 
حي��ث ان نق�س الفيتامين��ات وعدم التغذية ال�س��حية 
ال�س��ليمة قد ي��وؤدى اإىل اال�س��ابة باالأكتئاب وخا�س��ة 
نق���س فيتام��ني C والكال�س��يوم لذلك ين�س��ح بتناول 
املكم��الت الغذائية والفيتامينات وعمل فح�س دم من 
اأجل التعرف على ن�س��ب الفيتامينات يف اجل�سم ون�سبة 
الهيموجلوب��ني فه��و اأي�س��ا يوؤثر على احلالة النف�س��ية 

وال�سعور باالكتئاب.

ماهوالمشروب السحري لعالج ترهالت البطن وتشققاتها؟

طريقة تحضير ورق العنب المعلب

خطوات تخلصك من االكتئاب


