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مهني��ًا: ق��د تعي�ش ت��ردداً اأو حت�ض��م الأو�ض��اع من دون 
انتظ��ار، وي�ضري ه��ذا اجلو اىل اإرباكات ق��د ت�ضو�ش عليك 
الأج��واء عاطفي��ًا: ال�ضعادة هي عن��وان املرحلة املقبلة، 
وه��ذا �ضرييح ال�رشيك كث��رياً، فال تغام��ر بعالقة جديدة 

تعلم اأنها �ضتكون عابرة

مهنيًا: تتمتع بقدرة كبرية على الإقناع وباأفكار غزيرة، 
ل ترتّدد يف الإف�ضاح عن راأيك اأو طرح اآرائك

عاطفي��ًا: تق��وى الرومن�ضية، اإعنت مبظه��رك وارتد اأجمل 
الثي��اب، فقد تلتقي احلبيب اإذا كن��ت خاليًا، ول �ضيما اأن 

الوقت قد حان لالرتباط

مهني��ًا: ح��اول ان تبتع��د ع��ن ال�ض��وء وحت��دث ع��ن 
م�ضاريع��ك اىل من تثق به بعي��داً عن اأ�ضماع الآخرين، 
العم��ل فتحق��ق جناح��ات كب��رية ومذهل��ة  اأم��ا يف 
عاطفي��ًا: ت�ض��ري الأم��ور بين��ك وب��ن ال�رشي��ك كم��ا 
ت�ضتهيان، وتنتق��الن اإىل مرحلة جديدة 

من الثقة املتبادلة واحلب ال�ضادق

مهني��ًا: يوؤدي الأ�ضدق��اء دوراً يف ازدهارك وتنتمي 
اإىل جماع��ات قوي��ة وداعم��ة توؤي��دك يف طروحاتك 
واقرتاحات��ك املهني��ة عاطفي��ًا: حترر م��ن ال�ضغوط 
وبره��ن عن جراأة و�ضجاع��ة اأمام ال�رشيك، قد تعرف 

مغازلة جدية تقودك اإىل نهاية �ضعيدة ومريحة

مهنيًا: القمر اجلديد يف برج احلمل اأي يف منزلك الثاين 
ع���رش، يتح��دث ع��ن رومان�ضي��ة وبع���ش الهتمام��ات 
ال�ضخ�ضي��ة املتنوعة عاطفيًا: تع��ّدد طلبات ال�رشيك لن 
ير�ض��ي املحيط��ن بك، فحاول اأن توّف��ق بن الطرفن، 

فهذا اأف�ضل للجميع

مهني��ًا: تبحث يف ق�ضاي��ا متويلية وم�ضاري��ع كبرية ت�ضّم 
بع���ش الأفرق��اء اأو اجله��ات، وتقتح��م ال�ضاح��ات وتك��ون 
واثق��ًا بخياراتك عاطفيًا: عليك اأن ترك��ز اأكرث على جمالك 
العاطف��ي فالكثري م��ن املحطات املهم��ة يف طريقها اإليك 
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نصائح لمنع حدوث التقرحات والبثور في الوجه
 

1 - ابع��دي �ضعرك عن منطقة الوجه – عند مالم�ضه 
ال�ضع��ر لب���رشة الوج��ه ف��ان الب���رشة متت���ش الك��رمي ، 
اجلي��ل،  اأو املو���ش ال��ذي ت�ضعينه على �ضع��رك . وكما 
ه��و معروف ف��ان م��ا يالئم �ضع��رك لي���ش بال�رشورة 
�ضيالئ��م ب�رشتك . واأي�ضا لو كنت تعانن من بثور على 
جبين��ك وكنت متلكن غرة ف��ان الوقت قد حان لتغيري 
ت�رشيحة �ضعرك فهنالك احتمال كبري جدا اأن تلك البثور 
�ضببه��ا هو الغرة وكما هو احلال مع الغرة فان الو�ضع 
ميكن اأن يكون يف املناطق الأخرى التي يالم�ضها �ضعر 
الراأ���ش ب�ضورة متوا�ضل��ة اأغلبية �ضاع��ات اليوم مثل : 

ال�ضوالف ،خط الفكن ،الرقبة، الظهر وغريها .
2 - حافظي على جو �ضحي يف غرفة النوم –  نحن 
نق�ض��ي �ضاعات اللي��ل نائمن يف الفرا���ش ولهذا فمن 
امله��م اأن نحافظ عل��ى حميط �ضح��ي يف الغرفة . اأول 
يجب اأن تنامن فقط على فرا�ش نظيف ، فمثال املخدة 
التي تنام��ن عليها فاإنها متت�ش طيل��ة �ضاعات الليل 
الزي��وت ، اجلراثيم والأو�ضاخ التي م�ضدرها هو �ضعرك 
، فم��ك وغريهما. املخدة موج��ودة على ات�ضال مبا�رش 
مع اللع��اب الذي ينزل من الفم اثن��اء النوم ومع كرمي 
الرتطي��ب املوج��ود على الوجه ومع ك��رمي ال�ضعر الذي 

ت�ضعين��ه وغريه . وعندم��ا ت�ضعن وجهك على املخدة 
ف��ان ب�رشت��ك متت���ش كل ه��ذه الأ�ضياء وه��ذا بالطبع 
م���رش جدا للب���رشة . لهذا ف��ان املخت�ض��ن ين�ضحون 
بالن��وم على الظهر حلماية الب���رشة من كل ما ذكر يف 

الأعلى ولكن طبعا هذا لي�ش بالأمر ال�ضهل .
3 - انتبه��ي ليدي��ك ويدين الآخري��ن -اغلبيه النا�ش 
يلم�ض��ون وجوههم كثريا خ��الل اليوم من دون التفكري 
ب��كل تل��ك اجلراثيم والأو�ض��اخ املوجودة عل��ى اليدين 
والت��ي باإمكانه��ا تلوي��ث الب���رشة . خ��ذوا عل��ى �ضبيل 
املث��ال زر امل�ضع��د يف املجمع. ملج��رد مل�ضك لوجهك 
فاأنت عر�ضت��ه للعديد من اجلراثيم الت��ي باإمكانها اأن 
ت�ضتق��ر عل��ى الب���رشة . ولهذا ح��اويل قدر الإم��كان اأن 
تقلل��ي عدد املرات التي تلم�ض��ن فيها وجهك وحاويل 
من��ع الآخرين من مل�ضه اأي�ضا – األ اإن كنت متاأكدة اأن 

تلك اليدين نظيفة للغاية .
4 - حافظ��ي على نظافة الهواتف – نحن ل نتوقف 
اأحيان��ا ع��ن الرثث��رة ع��ن طري��ق الهاتف ولك��ن متى 
كان��ت اآخر م��رة نظفت��ه ؟ اإن الهواتف مليئ��ة باللعاب 
والأو�ض��اخ من تالم�ضها مع اليدي��ن والوجه لهذا يجب 
تنظيفه��ا ب�ضكل متالحق بالقط��ن والكحول لتطهريها 
واأي�ض��ا يج��ب من��ع تالم�ضها م��ع ب���رشة الوجه خالل 

املكاملة .

5 -متاري��ن ريا�ضي��ه ؟ حان وق��ت ال�ضتحمام – اإذا 
انتهي��ت للتو م��ن امل�ضي مل�ضاف��ة طويل��ة اأو من در�ش 
ريا�ض��ة اأو اأي جمه��ود ب��دين فم��ن املوؤك��د اأن ج�ضدك 
تع��رق بغ��زارة . وعل��ى الرغ��م م��ن اأن التع��رف مفي��د 
للج�ض��د األ انه لو بقيتي متعرقة لفرتة فان ذلك �ضي�رش 
بب�رشت��ك . لهذا عليك اأن ت�ضتحمي بعد فرتة ق�ضرية من 

انتهائك من الريا�ضة وتنظفن ج�ضدك جيدا .
6 - حرري راأ�ضك – لو كنت متعودة على و�ضع �ضيء 
عل��ى راأ�ض��ك كاملندي��ل اأو القبع��ة اأو اأي زينه فقد حان 
الوق��ت لتفك��ري جم��ددا يف املو�ضوع . ف��ان التالم�ش 
املبا���رش للقبعة مثال مع اجلبن باإمكانه اإظهار البثور 
. واأم��ر مه��م اآخر هو انه علي��ك غ�ضل القبع��ة  ِ املنديل ِ 
ال�ض��ال وغريها من الأ�ضياء التي تالم�ش ب�رشتك ب�ضكل 

دائم مرة يف الأ�ضبوع على الأقل .
7 -الدخ��ول للفرا���ش فق��ط مع وجه نظي��ف – لو مل 
تع��ريف ذلك حتى األن فهذه ه��ي اللحظة ِ ممنوع منعا 
بات��ا دخ��ول الفرا���ش اإل بع��د تنظي��ف الوج��ه تنظيف 
اأ�ضا�ض��ي واإزالة املاكياج عنه . م��ن املهم احلفاظ على 
الب���رشة نظيف��ة وذل��ك للح�ض��ول على وج��ه ذو مظهر 
�ضح��ي ِ منتع���ش واأمل���ش . واأي�ضا من امله��م اأن تدعي 

الب�رشة ترتاح وتتنف�ش اأثناء الليل .
م��ع  والعناي��ة  التجمي��ل  م�ضتح���رشات  8 - لئم��ي 

ب�رشت��ك – لي���ش كل منت��ج مالئم لكل ام��راأة . وما هو 
رائ��ع لب���رشة �ضديقت��ك يل م��ن ال���رشوري اأن يالئ��م 
ب�رشت��ك اأن��ت . ل��كل من��ا ب�رشته��ا اخلا�ض��ة ل��ذا يجب 
على كل امراأة مالئمة م�ضتح�رشات التجميل والعناية 
لب�رشتها هي . يف�ضل ا�ضت�ضارة خبرية جتميل اأو طبيب 
قب��ل �رشاء كرمي وج��ه اأو كرمي الأ�ضا���ش وغريها .فان 
اختي��ار غري موفق باإمكانه اإح��داث م�ضاكل وبثور يف 

وجهك .
9 - واظبي على تنظيف فر�ش املاكياج اخلا�ضة بك 
– الكثري من الن�ضاء ي�ضعن املاكياج بوا�ضطة اأيديهن 
والت��ي لي�ض��ت دائما نظيفة . لهذا �ضع��ي لنف�ضك قانون 
وكف��ي عن فعل ذلك . ا�ضتعمل��ي فر�ش املاكياج املعدة 
لذلك ِ وواظبي على تنظيف تلك الفر�ش ب�ضكل دائم. فان 
تلك الفر�ش متت�ش الغبار، الأو�ضاخ  واجلراثيم لهذا من 

املف�ضل عدم ا�ضتعمالها األ بعد التاأكد من نظافتها .
���رشب  التدخ��ن واملبالغ��ة يف  ع��ن  امتنع��ي   - 10
الكح��ول – نع��م  ِ هنال��ك اأ�ضب��اب اأه��م م��ن م��ن ت��رك 
التندخ��ن للمحافظ��ة عل��ى ب�رشت��ك . ولك��ن ل��و كان 
مر���ش ال�رشط��ان ِ م�ض��اكل الكب��د  ِ  تلوث��ات واأمرا�ش 
اأخ��رى مل جتعل��ك ترتكي تل��ك العادات امل���رشة حتى 
األن  –  فرمب��ا معرفه حقيقة اأنها ت�رش بب�رشة وجهك 

�ضتفعل ذلك .

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل سلطة السيزر 

أقنعة للبشرة  مصنوعة في المنزل وطبيعية لنضارة الجلد

افعلي وال تفعلي هذه االمور لتستيقظي جميلة كل صباح؟

املكّون��ات �ضم��ة م��ن اخل���ش. ث��الث حب��ات من 
الطماطم الكرزية رب��ع كاأ�ش من اجلنب املربو�ش. 
كروت��ون حمّم�ش، ح�ض��ب الرغبة. ثل��ث كاأ�ش من 
زي��ت الزيت��ون. ثل��ث كاأ���ش م��ن ع�ض��ري الليمون 
احلام���ش. ثالث مالعق �ضغ��رية من اخلّل. ن�ضف 
ملعق��ة كب��رية م��ن اخل��ردل. ف�ض��ان م��ن الث��وم 
املهرو�ش. ثلث كاأ�ش م��ن املايونيز. ن�ضف ملعقة 
كبرية م��ن �ضمك الأن�ضوج��ة املعلب��ة واملهرو�ضة. 
مل��ح، ح�ض��ب الرغب��ة. رب��ع ملعق��ة �ضغ��رية م��ن 
الفلفل الأ�ضود. مكّونات الدجاج: قطعة من �ضدور 
الدج��اج املقّطع��ة. رب��ع ملعق��ة �ضغ��رية م��ن كٍلّ 
م��ن: الفلفل الأ�ض��ود، وامللح، والبه��ارات امل�ضّكلة. 
كمي��ة قليلة م��ن الزيت للقل��ي. طريق��ة التح�ضري 

ندهن الدج��اج من كال اجلهتن بالفلف��ل الأ�ضود، 
واملل��ح، والبه��ارات امل�ضّكل��ة. ن�ضخ��ن الزي��ت يف 
املق��الة على الغاز، ثم ن�ضي��ف اإليه قطع الدجاج، 
اأن تن�ض��ج وحتم��ر م��ن  اإىل  ونقّلبه��ا با�ضتم��رار 
اجلهت��ن. نف��رم اخل���ش اإىل مكعب��ات، ث��م نف��رم 
الطماط��م، ونوّزعه��ا يف �ضح��ن متو�ّض��ط احلجم. 
ن�ض��ع ع�ضري الليم��ون احلام�ش، وزي��ت الزيتون، 
واخل��ردل، واملايونيز، واخلل، والثوم، والأن�ضوجة 
يف طبق متو�ّضط احلجم، ثّم ننّكها بالفلفل الأ�ضود 
وامللح، ونخلطها جيداً. نفرد املزيج فوق اخل�ضار 
املفروم��ة، ثّم نقّلب املكّونات مع بع�ضها ل�ضمان 
امتزاجها. نوزع الكروتون فوق الطبق، ثم ن�ضيف 

الدجاج املحمر، واجلنب املربو�ش.

فيم��ا يلي و�ضفات طبيعية و�ضهل��ة التح�ضري مل�ضاكل 
اجللد .للب���رشة اجلافة ، الدهنية، لإزال��ة البقع الداكنة 
، منع التجاعيد ولتجديد خاليا الب�رشة واأكرث من ذلك

ب�ضيط��ة  و�ضيل��ة  ه��ي  باملن��زل  امل�ضنوع��ة  الأقنع��ة 
وغ��ري مكلف��ة لع��الج ب���رشة وجه��ك ،للحف��اظ عليها 
يف حال��ة �ضحي��ة وحيوية. يف حن اأن هن��اك العديد 
م��ن الو�ضف��ات لأقنع��ة الوج��ه املخ�ض�ض��ة للعناي��ة 
بالب���رشة،  اأي�ضا هن��اك و�ضفات خا�ض��ة التي تهدف  
ملعاجل��ة م�ضكلة معينة قد تع��اين منها الب�رشة. وفيما 
يل��ي و�ضفات لأقنع��ة  لتح�ضن الب���رشة حيث ميكنكم 

حت�ضريها باملنزل من منتجات طبيعية متاما .
قناع خا�ش لذوات الب�رشة الدهنية

اخلط��ي يف اخل��الط  تفاحة مق���رشة، واأ�ضيفي ملعقة 
واح��دة م��ن الع�ض��ل ون�ضف خي��ارة متو�ضط��ة، ملعقة 
واح��دة م��ن الل��نب ، و�ضع��ي املخل��وط بعد ذل��ك على 

وجه��ك مل��دة 30-20 دقيق��ة. ث��م ا�ضطفي��ه بامل��اء 
الدافئ.

قناع لذوات الب�رشة ال�ضعبة لتنظيف 
وعالج جروح الب�رشة

اخلط��ي ملعق��ة م��ن اخلم��رية، حب��ة قرنف��ل مطحونة 
، ملعق��ة ع�ض��ل وقطرت��ان م��ن زي��ت الالفن��در. �ضعي 
املخل��وط على وجهك ملدة 20 دقيقة ومن ثم اغ�ضليه. 
قن��اع خا���ش للحف��اظ عل��ى ات��زان الب���رشة – من��ع 
التجاعي��د ولعالج الب�رشة اجلافة اخلطي ملعقتن من 
زي��ت الزيتون، ثالث مالعق من احلليب ،ملعقة واحدة 
من الع�ضل و 20 غرام من الزبدة اخلطيه جيدا ومن ثم 
�ضعي��ه على وجهك ملدة 30 دقيقة واأزيليه با�ضتخدام 

قطعة مبللة من القطن .
قناع لتجديد خاليا الب�رشة

  ملعقت��ن م��ن الأف��وكادو املهرو���ش، اإ�ضافة ع�ضري 
الليم��ون الط��ازج  وملعقة �ضغرية م��ن الع�ضل وتخلط 
جي��دا للح�ض��ول على خلي��ط متجان�ش. �ضع��ي القناع 

على وجهك واأزيليه بعد 20 دقيقة. )هذا القناع �ضائل 
لذل��ك حاويل عند و�ضعه على وجه��ك اأن ت�ضتلقي وان 

ت�ضعي من�ضفة حتت را�ضك(.
 قناع جلميع اأنواع الب�رشة لإنعا�ش ب�رشة الوجه

 اخلط��ي ملعق��ة �ضغرية م��ن الع�ضل م��ع ن�ضف ملعقة 
كب��رية م��ن ع�ض��ري الليم��ون الط��ازج و�ضف��ار بي�ضة 

واحدة. �ضعيه على وجهك واغ�ضليه بعد 20 دقيقة.
قناع خا�ش للب�رشة اجلافة

اخلط��ي ملعقت��ن م��ن مهرو���ش التم��ر، ملعقتن من  
ه��الم الألوف��ريا، ملعقة �ضغ��رية من ع�ض��ري الليمون 
الط��ازج، وملعقتن من اجلنب ٪9. انتظار خلليط حتى 
يربد يف الثالجة ملدة 45 دقيقة، وو�ضعه على الوجه 

ملدة 20 دقيقة.
قناع املوز للب�رشة اجلافة

 اهر�ضي ن�ضف موزة طرية ونا�ضجة ثم اأ�ضيفي ملعقة 
واح��دة من الع�ضل، وملعق��ة واحدة من الكرميا احللوة. 

�ضعيه على وجهك واغ�ضليه بعد 20 دقيقة.

لك��ي تبدين جميلة ومنتع�ضة من املهم معرفة كيف 
تذهبن للن��وم، ولكن الأهم تعلم كيفية ال�ضتيقاظ. 
جمعن��ا اليوم لك بع���ش الن�ضائح الت��ي �ضت�ضاعدك 

لكي تبدين ب�ضكل رائع عند نهو�ضك من ال�رشير
لي���ش هنالك ك�ضباح جديد، ي��وم جديد – كل �ضيء 
يب��داأ من جدي��د، واأي�ضا كي��ف نبدو. لك��ن تبن اأنه 
اأي�ض��ا لكي ن�ضتيقظ جميالت، منتع�ضات ون�ضيطات، 
هنال��ك بع���ش القواع��د التي م��ن امله��م املحافظة 
عليه��ا. كم��ا يف كل �ض��يء، لي���ش م��ن ال�ضهول��ة اأن 

ن�ضتيقظ بال�ضباح بغاية اجلمال.
قب��ل النوم قومي بو�ض��ع طبقة رقيقة من م�ضتحلب 
الرتطي��ب، حتى يقوم بعمله كم��ا يجب خالل الليل 

ومينح ب�رشتك جمال وانتعا�ش بال�ضباح.
ه��ل لديك غ��دا ح��دث مه��م؟ امتنعي ع��ن ا�ضتعمال 
الكرمي��ات والعط��ور الت��ي ل تعرفينه��ا. اإذا قم��ت 
بذلك، قد ت�ضتيقظن بال�ضب��اح مع م�ضاكل خمتلفة 

بب�رشتك، و�ضرتافقك هذه امل�ضاكل طوال اليوم.
ح��اويل النوم عل��ى الظه��ر، وذلك لك��ي ل تعر�ضي 

وجهك لعالمات عميقة بوجهك.
ح��اويل الن��وم عل��ى خم��دة مريح��ة وجي��دة، حتى 
ت�ضاع��دك عل��ى الن��وم براح��ة و ت�ضتيقظ��ن بوج��ه 

منع�ش وذو لون متورد.
حاويل عدم اأكل املاأكولت املاحلة قبل النوم، لكي 

ل يوؤدي اإىل تقلي�ش كمية املياه بج�ضمك.

حاويل النوم ما يقارب 8 �ضاعات.
ل تنام��ي ب�ضعر مبل��ل ورطب، هذا �ض��وف يوؤدي 

اإىل تك���رش ال�ضعر مم��ا �ضيجع��ل �ضعرك جاف 
ب�ضورة غري جذابة. اأنت اأي�ضا با�ضتطاعتك 

جتفي��ف �ضعرك وبعد ذل��ك قومي بربطه. يف 
وق��ت ال�ضتحمام، قبل النوم دللي وجهك بعالج 

حمب��ذ للب���رشة قد قمت��ي بتجربته من قب��ل وقمتي 
مبالحظة نتيجة وا�ضحة له.

برغ��م التو�ضيات با�ضتعم��ال منتجات عناية غنية 
بالرتطي��ب يف اللي��ل، ل ت�ضتعمل��ي منتج��ات ذات 
ن�ضب��ة زي��وت مرتفع��ة بامل�ض��اء لأن ذل��ك �ضيبق��ي 

ب�رشتك مليئة بالدهون يف ال�ضباح.

مهني��ًا: ق��د توّج��ه اليك بع���ش الأ�ضئل��ة يف اجتماع 
الي��وم ت�ضبب لك الإح��راج ول �ضيما اأنك ل تعلم �ضيئًا 
عنه��ا عاطفي��ًا: ل تتط��رق اإىل املوا�ضي��ع احل�ضا�ضة 
والتي ت�ضعر اأنها قد جترح احلبيب وجتعله ي�ضك فيك 

وتت�ضبب باإبعاده عنك

مهني��ًا: مكاف��اأة غري متوقع��ة يف طريقها اإلي��ك، تقديراً 
جله��ودك الكب��رية يف تنفي��ذ كل ما يطلب من��ك بجدية 
لفت��ة عاطفيًا: بع���ش العقبات تق��ف بطريقك وحتاول 

اأن تتجاوزها باأقل خ�ضائر ممكنة حفاظًا على العالقة

مهني��ًا: يوم مالئم جّداً للتحّرك يف عدة اجتاهات وعدم 
ح���رش اجلهود باأم��ر اأو اثنن لكن ل تراه��ن على الّدقة 
اأو اخل��رب اليقن عاطفيًا: خالف ح��ول بع�ش القناعات 
والعتب��ارات مع ال�رشيك، وتتعّر�ش حماولتك للعرقلة 

وتواجه و�ضعًا �رش�ضًا تتغلب عليه بحكمتك

مهني��ًا: تنح���رش متاع��ب الأي��ام الأخ��رية، وتتحرر من 
قي��د اأو رابط، وتواجه العرثات والعقب��ات بعزمية اأقوى 

وتتغلب على املنافقن
عاطفيًا: تبدو متحّم�ض��ًا ومنفتحًا وناجحًا يف الو�ضول 
اإىل هدف��ك وواثق��ًا بنف�ض��ك، ومطمئن��ًا اىل م�ضريك مع 

ال�رشيك

مهنيًا: ق��د تتاأخر بع�ش ال�ضتحقاقات وتعاين مماطلة 
وتب��ذل جهوداً م�ضاعفة من اأجل املحافظة على موقع 
اأو م��ن اأج��ل دف��ع عمل نح��و الإجن��از عاطفي��ًا: تعود 
العالق��ة بال�رشيك اإىل �ضاب��ق عهدها "و�ضايف يا لنب" 

بعد �ضوء التفاهم بينكما ب�ضبب تدخالت املغر�ضن

تعانني من البثور؟ هذا 
لي�س جيد . ولكن اأي�ضا 

لي�س مريعِ   فهنالك طرق 
خمتلفة ملنع وتخفيف 

البثور يف كل عمر.كل ما 
عليك فعله هو التقيد بهذه 

القوانني الب�ضيطة :

مهني��ًا: ك��ن متاأني��ًا ج��داً هذا الي��وم عل��ى ال�ضعيد 
املهني واملادي، اإبح��ث عن �ضالمتك ول تغامر يف 
اأي جم��ال عاطفي��ًا: تتمالك اأع�ضاب��ك اأمام ال�رشيك 
ول �ضيم��ا ح��ن ت�ض��در من��ه بع���ش الت�رشف��ات 

ال�ضبيانية، لكنك ت�ضتوعب الأمور ب�ضعة �ضدرك


