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�سعي��ك �لد�ئ��م نحو هدفك ل��ن ياأتى بنتيج��ة �إيجابية 
ب�س��كل د�ئم، وعليك �أن تتقبل كاف��ة �لأو�ساع قبل �أن 
تخ���ر فر�س��ة كثرية ف��ى �سبيل هذ� �له��دف. ل جترب 
نف�سك على �لدخول فى عالقة كى تن�سى عالقة �أخرى، 

وعليك �أن تتاأكد من م�ساعرك قبل �أى �سىء.

حاول �أن تركز ب�سكل كبري على عملك ولكن مز�جك يوؤثر 
بال�سلب عليك ب�سكل خط��ري وقد ي�سبب هذ� تر�جًعا كبرًي� 
ف��ى �إنتاجيت��ك فح��اول �أل تق�سو على نف�س��ك وحاول �أن 

حت�سل على بع�ض �ل�سرتخاء.

علي��ك �س��د�د كث��ري م��ن �لدي��ون �ملرت�كمة علي��ك وكنت 
ت�سعه��ا جانب��ا. و�سوف ت��رزق مبال ل تع��رف م�سدره. 
�سوف تعانى من م�ساكل خيانة مع �ريك حياتك. ولكن 
علي��ك باملثاب��رة و�لتم�س��ك و�س��وف ير�سل �هلل ل��ك �سيئا 

�أف�سل.

�نت متيل �إىل �لتو�جد مع �لأ�سدقاء معظم �لوقت وعليك 
�أن تع��رف �أن �أ�رتك لها حق عليك، ول بد �أن تخ�س�ض 
لهم قدر من وقتك.�بتعد عن تناول �مل�روبات �ملهدئة 
بك���رة حتى ل ي�سيطر عليك �ل�سعور بالنعا�ض �كرث من 

ذلك، وحتتاج �إىل ممار�سة �لريا�سة.

حتت��اج �إىل �إدر�ك �أن��ه عل��ى �لرغ��م م��ن �أن��ه قد 
يك��ون هناك �لكثري م��ن �حل��ب �إل �أن كل عالقة 
حتتاج لأن تبذل فيها جمهوًد� لت�ستمر ويجب �أن 
تع��رب عن م�ساعرك ل�ريكك م��ن وقت لآخر وقد 
جتاهل��ت تلميحات��ه لبع�ض �لوق��ت وهو يتحمل 

ولكن قد ينفد �سربه.

�سيك��ون �لي��وم هادئ��ا بقدر م��ا يتعلق �لأم��ر بالعمل 
و�لوظيف��ة. �سوف تو�ج��ه يوم هادئ ف��ى �لعمل �لذى 
�سيك��ون ��سرت�ح��ة ممتع��ة. خ��ذ ه��ذ� �لوق��ت للر�ح��ة 
و�ل�ستمت��اع بعملك فى هدوء.علي��ك �أن تختار �ريك 
حيات��ك بعناية ودق��ة وتركيز. عندم��ا تختاره �سوف 

تق�سني وقتا ممتعا للغاية معًا.
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أفضل أنواع الفيتامينات للوجه

 و �لت��ي ميك��ن �حل�س��ول عليها ب�س��كاًل طبيعي��ًا من خالل 
�لأغذي��ة �لطبيعية �لتي حتتوي يف تكوينها عليها حيث �أن 
ب�رة �لوجه حتديد�ً ، و لكونها معر�سة للعديد من �لعو�مل 
�جلوية �ملختلفة ، و با�ستمر�ر فهي عادًة ما تكون يف �أ�سد 
�حلاجة �إىل �لهتمام بها ، و توفري عمل �لتغذية �جليد لها 
، و ذل��ك م��ن �أجل توفري �لوقاية لها م��ن �لإ�سابة بالعديد 
م��ن �مل�س��اكل مث��ال �جلف��اف �أو تغ��ري لونه��ا �إىل �لل��ون 
�لغام��ق �إذ�ً فما هي جمموعة �لفيتامينات �لهامة للحفاظ 
عل��ى �لتغذية �ل�سليم��ة للب�رة ، و خ�سو�س��ًا ب�رة �لوجه 
، و كي��ف ميكنن��ا �حل�س��ول عليها ب�س��كاًل طبيعي��ًا . �أنو�ع 
�لفيتامينات �ملفيدة لب�رة �لوجه :- يوجد عدد من �أنو�ع 
�لفيتامين��ات �ملفيدة ، و ب�سكل عايل لب�رة �لوجه ، و هي 
: �أوًل :- فيتام��ني )�أ( :- فيتام��ني )�أ( م��ن �أح��د �أهم �أنو�ع 
�لفيتامين��ات �ملفيدة لب�رة �لوج��ه ، و ذلك ر�جعًا �إىل �أنه 
يف حال��ة نق�ض ه��ذ� �لفيتامني فاإن �لب�رة من �ملمكن �أن 

ت�ساب باجلفاف ، و �رعة �لتق�سري ، و لهذ� من �ل�روري 
�حل�سول على هذ� �لفيتامني من �أجل بناء �جللد ، و �حلفاظ 
عل��ى رطوبة �لب�رة هذ� عالوة عل��ى م�ساعدة فيتامني )�أ( 
�لعالي��ة ، و �لقوية يف �رعة �لتئام �جلروح بالعالوة على 
مقدرت��ه �لكب��رية عل��ى حماربة تل��ك �لعالم��ات ، و �لآثار 
�خلا�س��ة بالتقدم يف �لعم��ر فاإنه ميكننا تن��اول عدد�ً من 
�لأغذية �لغنية به ، و منها ) �حلليب ، و �خل�رو�ت �لورقية 
مث��ل �مللوخية ، و �خل�ض ( ع��الوًة على �ل�سبانخ ، و �جلزر ، 
و كب��د �حليو�ن��ات ، و �لق��رع. ثاني��ًا :- فيتامني )ب( :- و 
ه��ذ� �لن��وع م��ن �لفيتامني ياأتي عل��ى عدة �أن��و�ع فالنوع 
�لأول من��ه فيتامني )ب1( ، و �ل��ذي يعمل ،  و ب�سكل عايل 
على �لقيام بتن�سيط �ل��دورة �لدموية مما يعمل على �إعطاء 
ب���رة �لوجه ذلك �ملظه��ر �ل�سحي ، و �جلمي��ل ، و يتو�جد 
ه��ذ� �لن��وع من �لفيتام��ني ب�سكاًل عالي��ًا يف �ملك�ر�ت ، و 
�لزبيب بالإ�سافة �إىل �سف��ار �لبي�ض ، �أما فيتامني )ب3( 
فه��و ذل��ك �لنوع م��ن �لفيتامينات ، و �مل�سئ��ول عن تزويد 
�أن�سج��ة �جلل��د بالأك�سجني ذلك �لأمر �لذي ي��وؤدي �إىل منع 

ظهور �حلب��وب على �لوجه هذ� بالإ�سافة �إىل دوره �لعايل 
يف حمايته��ا من �لإ�سابة بح��روق �ل�سم�ض ، و �حمر�رها ، 
و ميكننا �حل�سول على هذ� �لنوع من �لفيتامني عن طريق 
تن��اول بع���ض من �لأغذية ، و منها �جل��زر ، و �لقرنبيط ، و 
�لطماط��م ، و �لتونة ، و �ل�سلمون . ثالثا :- فيتامني )ب6( 
:- و هو من �أحد �أنو�ع فيتامني )ب( �إذ يعمل هذ� �لنوع من 
�لفيتامين��ات على تنظيم كمي��ة �لإفر�ز�ت �لدهنية ، و ذلك 
م��ن �أجل منع حت��ول �لب�رة �إىل ب�رة دهني��ة ، و بالتايل 
حمايتها من �لبقع �حلمر�ء �أو �لإ�سابة باحل�سا�سية ، و من 
�ملمكن �أن حت�سل على هذ� �لنوع من �لفيتامني عن طريق 
تن��اول عدد�ً م��ن �لأغذية �لغني��ة به مثال �لكب��د ، و دقيق 
�لقم��ح ، و �حللي��ب ، و �لفو�ك��ه �ملجفف��ة ، و �لأفاكادو هذ� 
بالإ�ساف��ة �إىل �لدج��اج .  ر�بع��ًا :- فيتام��ني )ج( :- يعد 
فيتام��ني )ج( م��ن �أحد �أنو�ع �لفيتامين��ات �ملفيدة لدرجة 
عالي��ة للب���رة ، و ذل��ك يرج��ع �إىل دوره �مله��م يف �لعمل 
كم�س��اد�ً لالأك�سدة مما يعمل على حتفيز �جل�سم على �إنتاج 
م��ادة )�لكولج��ني( ، و �لت��ي لها دور حي��وي ، و عايل يف 

�حلف��اظ عل��ى رطوبة ب���رة �لوج��ه عالوًة عل��ى حفاظها 
عل��ى نعومتها ، و م��ن �ملمكن �حل�سول على هذ� �لنوع من 
�لفيتام��ني ب�سكاًل طبيعيًا من �خل�رو�ت �إ�سافًة �لطماطم 
، و �لفو�ك��ه مث��ل �جلو�ف��ة ، و �لفر�ولة ه��ذ� بالعالوة على 
�خلي��ار ، و �لفلفل �حلل��و . خام�سًا :- فيتامني )ه��( :- يعد 
فيتام��ني )ه��( م��ن �أحد �أ�سه��ر �أنو�ع �لفيتامين��ات لب�رة 
�لوج��ه ، و ذلك نظر�ً لدوره يف �حلفاظ على ن�سارة �لب�رة 
�خلا�سة بالوج��ه ، حيث تقوم �لعديد من �ل�سيد�ت يتناوله 
على �سكل �أقر��ض من �أجل �حل�سول على تلك �لقادرة على 
مو�جه��ة عو�مل �لتلوث �جلوي �ملتع��ددة �إ�سافًة �إىل �أ�سعة 
�ل�سم�ض هذ� بالإ�سافة �إىل عمله على حماربة تلك �لآثار ، و 
�لعالمات �خلا�سة بال�سيخوخة على �لب�رة ، و ذلك ر�جعًا 
�إىل م�ساعدت��ه �لعالية عل��ى �سد �لب���رة ، و �حلفاظ عليها 
ناعمًة ، و حفظها من �لرتهل ، و من �ملمكن �حل�سول على 
فيتامني )ه��( ب�سكل طبيعي من خالل تناول زيت �لزيتون 
، و �لف��ول �ل�س��ود�ين ، و �خل�رو�ت �لورقي��ة بالعالوة �إىل 

�لبذور �خلا�سة بعباد �ل�سم�ض .

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل بسبوسة عراقية

اليك طرق تبييض اليدين 

10 استخدامات غير مألوفة ألعواد تنظيف األذنين

  2 1/2 كوب �سميد 1 كوب حليب �سائل
1 ك��وب ل��ن 1 ك��وب �سك��ر 1 كوب ج��وز �لهند، 
مربو���ض  1/2 ك��وب زي��ت ذرة 1 ملعق��ة �سغريه 
بايكينغ ب��اودر 1/2 ملعقة �سغريه بايكاربونات 

�ل�سود� �لقطر:: 2 1/2 كوب �سكر
2 1/2 ك��وب ماء 1 ملعقة كب��رية ع�سري ليمون 

حام�ض 1 ملعقة �سغريه ماء زهر
طريقة �لتح�سري 

لتح�س��ري عجينة �لب�سبو�س��ة، يخلط كل من �ل�سميد، 

جوز �لهن��د، �لزيت، �للن �لزب��ادي، �حلليب، �ل�سكر 
بايكن��غ ب��اودر، وبيكربون��ات �ل�س��ود� ويدعك��و� 
حت��ى تتجان�ض �ملكونات. ن�سع �خلليط يف �سينية 
مدهون��ة بالزيت وتخبز يف ف��رن متو�سط �حلر�رة. 
لتح�س��ري �لقط��ر، يو�س��ع �ل�سك��ر. �مل��اء وع�س��ري 
�لليم��ون يف وع��اء عل��ى �لن��ار وي��رتك لتغلي مدة 
رب��ع �ساع��ة وقبل �غالق �لن��ار ن�سيف م��اء �لزهر 
ونطف��ىء �لن��ار ون�سع��ه جانبا ليربد. عن��د �إخر�ج 

�سينية �لب�سبو�سة من �لفرن ُت�سقى بالقطر وتقّدم.

ا للعو�مل  تعترب �لي��د�ن من �أكرث مناطق �جل�سم تعر�سً
�خلارجي��ة �لت��ي توؤث��ر به��ا، مث��ل: �لأترب��ة، و�أ�سع��ة 
�ل�سم�ض �ل�سارة، وكذلك �لحتكاك باملو�د �لكيميائية 
�ملختلف��ة، م��ن �أدو�ت �لتنظيف وغريه��ا، و�لحتكاك 
بامل��اء، وتتعر���ض له��ذه �لعو�م��ل ب�س��كل متو��س��ل 
وم�ستم��ر؛ له��ذ� فهو �أم��ر يف غاية �لأهمي��ة، وخا�سة 
للن�س��اء، و�ل�سي��د�ت، ورب��ات �لبي��وت. هن��اك �لكث��ري 
و�لعدي��د من �لط��رق �لتي تعمل عل��ى تبيي�ض �ليدين، 
ولك��ن ل��كل طريقة م�سكلته��ا، �إّما �رتف��اع �لتكلفة، �أو 
�حتو�ئه��ا عل��ى مكون��ات كيميائية �أو غ��ري طبيعية، 
�أو �للج��وء �إىل �لعملي��ات �لتجميلي��ة و�لت��ي ل تعرف 
نتائجه��ا بدقة، ولهذ� فقد �أفردنا هذ� �ملقال لتبيي�ض 
�ليدين طبيعًيا دون �للجوء ملا �سبق ذكره، مع �سمان 
�حل�س��ول على �أي��دي بي�ساء كالثل��ج. ��ستخد�م مزيج 
من �للن �لر�ئ��ب وع�سري �لطماطم وتدليك يديك بها، 

فالل��ن �لر�ئب ل��ه قدرة عجيب��ة يف ترطيب وتبيي�ض 
وتنعي��م �لي��د�ن، و�لطماط��م كذل��ك له��ا �لق��درة على 
تبيي���ض �ليد�ن. ��ستخد�م كمية م��ن زيت �لزيتون مع 
فيتام��ني E ويكون على �س��كل كب�سولة، فهذه �خللطة 
�ليدي��ن.  �ثبت��ت فعاليته��ا وقدرته��ا عل��ى تبيي���ض 
��ستخد�م خليط من ع�سري �لربتقال مع �لع�سل، ثم فرده 
عل��ى �ليدي��ن، فالع�سل كما هو مع��روف له �لعديد من 
�لفو�ئد و�ل�ستخد�مات، �إ�سافًة �إىل تلك �ل�ستخد�مات 
ي�ستخدم �لع�سل يف تغذية �لب�رة وترطيبها، يف حني 
يق��وم �لربتقال بتغذيتها وتبيي�سه��ا. ��ستخد�م خليط 
من زي��ت �لزيتون وع�سري �لليم��ون، فلهذه �ملكونات 
�لق��درة �لعالية على ترطيب وتنعي��م �لب�رة، فالزيت 
يق��وم بتفتي��ح �لب���رة وتبيي���ض �ليدي��ن، �أّما ع�سري 
�لليم��ون فيقوم بتطريته��ا وتنعيمها، هذ� ويجب ترك 
�خللي��ط ملدة ع�ر دقائق على �ليدين. ��ستخد�م خليط 
من ع�سري �لليم��ون و�جللي�رين وماء �لورد، ومن ثم 
�لقي��ام بفرده على �ليدين، فهذ� �ملزيج يعترب من �أهم 

�لطرق �لطبيعي��ة يف تبيي�ض �ليدين، ويرجى �لنتباه 
�إىل غ�س��ل �ليدين جيًد� بعد �ل�ستخد�م. ��ستخد�م خليط 
م��ن ع�سري �لليمون وزيت �لل��وز، وتدليك �ليد�ن بهما 
مل��دة ع�رة دقائق، فكما �ثبت��ت �لدر��سات فاإن لزيت 
�لل��وز �لقدرة على تبيي�ض �لب�رة. ��ستخد�م خليط من 
ع�سري �لربتقال مع ع�سري �خليار، وملدة ع�ر دقائق 
��ا بعد فرده، وتعترب ه��ذ� �خللطة لي�ست مفيدة يف  �أي�سً
ا على �إز�لة  تبيي�ض �ليدين فح�سب، ولكّنها تعمل �أي�سً
�ل�سو�ئب وتنظي��ف �لب�رة. ��سلقي �لبطاط�ض، ومن ثم 
�خلطي مع ملعقة من ماء �لبطاط�ض ثالث مالعق من 
�جللي�رين، وملعقة من �لليمون بعد ع�ره، ويو�سع 
يف زجاج��ة، ويت��م ��ستخد�مه كلم��ا �قت�ست �حلاجة. 
عم��ل خلي��ط م��ن خ��ل �لتف��اح م��ع تخفيف��ه باملاء؛ 
لنحافظ على �لب�رة، فخل �لتفاح له فو�ئد عدة، منها 
�أّنه يدخل يف خلطات تبيي�ض �ليدين. ��ستخد�م خليط 
م��ن ع�سري �لليمون و�لكركم، وتعت��رب هذ� �خللطة من 

�أهم خلطات تبيي�ض �ليدين مبكونات طبيعية

    ت�ستخ��دم �أع��و�د تنظي��ف �لإذن��ني لإز�ل��ة �لأو�س��اخ 
و�ل�سم��ع م��ن �لأذنني، وعل��ى �لرغم م��ن �أن �لأطباء ل 
ين�سح��ون باإدخ��ال �أي ج�س��م غريب �إىل د�خ��ل �لأذن، 
�إل �أن هذه �لأع��و�د تبقى �خليار �لأف�سل و�لأقل �رر� 
على �سحة �لأذنني. ول يقت���ر ��ستخد�م هذه �لأعو�د 
عل��ى تنظيف �لأذن��ني فقط، بل ميك��ن �ل�ستفادة منها 
يف جم��الت �أخ��رى وخا�س��ة فيم��ا يتعل��ق بالنو�حي 
�لتجميلي��ة و�لعناي��ة بالب���رة. وفيم��ا يل��ي �أهم هذه 

�ل�ستخد�مات
1 - ملن��ع تلطيخ �ل�سف��اه و�سيالن �أحمر �ل�سفاه، يغط 
�أح��د �أعو�د تنظي��ف �لأذنني يف ب��ودرة �سفافة ومي�سح 

بها على �ل�سفتني.
2 - ميك��ن ��ستخد�م �أعو�د تنظيف �لأذنني �أي�سًا بعد 
غطه��ا يف بودرة �سفافة لتعزيز �سماكة �لرمو�ض، حيث 
تطب��ق طبق��ة و�حدة من �ملا�س��كار� عل��ى �لرمو�ض، ثم 

مت�س��ح بعود �لتنظيف وم��ن ثم ت�ساف طبقة ثانية من 
�ملا�سكار�.

3 - وميك��ن �أي�س��ًا ��ستخ��د�م �أعو�د تنظي��ف �لأذنني 
لإز�لة وتنظيف بق��ع �مل�سكرة و�لكحل بعد غطها بزيت 

جوز �لهند.
4 - ولز�ل��ة كاف��ة م�ساحي��ق �لتجميل ع��ن �لعينني، 
تغ��ط عيد�ن تنظيف �لأذنني يف زيت جوز �لهند وتفرك 

بلطف على جلد �لعينني.
5 - �إذ� بقي��ت �لعين��ان منتفختني وتوؤملان بعد �إز�لة 
كاف��ة م�ساحي��ق �لتجمي��ل، يغ��ط �أح��د عي��د�ن تنظيف 
�لأذن��ني يف كرمي �لعناية بالعينني ويرتك يف �لثالجة 
طو�ل �لليل، وت�ستخدم بعد ذلك على �ملناطق �ملنتفخة.
6 -ويف ح��ال ظه��ور بع���ض �لبق��ع �ملزعج��ة عل��ى 
�لوج��ه، تغط عي��د�ن تنظي��ف �لأذنني يف زي��ت �سجرة 
�ل�س��اي ويت��م �ل�سغ��ط بها عل��ى منقطة �لبقع��ة ب�سكل 

لطي��ف. 7- نظ��ر�ً ل�سغر حجم �أع��و�د تنظيف �لأذنني، 
ميكن ��ستخد�مها ب�سكل فعال يف تنظيف �ملجوهر�ت 

�أو يف �مل��اء  بع��د غم�سه��ا يف حمل��ول تنظي��ف 
و�ل�سابون.

8 - عن��د تن��اول �لطعام على طاول��ة �ملكتب، 
ميك��ن �أن تتناثر بع�ض خملفات �لطعام وت�ستقر بني 

�أزر�ر لوحة مفاتي��ح �لكمبيوتر، وميكن ��ستخد�م �أعو�ء 
تنظيف �لأذنني لإز�لتها.

9 - ترت�ك��م �لأو�ساخ و�ل�سو�ئ��ب يف فالتر �آلة غ�سيل 
�ملالب���ض، وي��وؤدي ذلك �إىل �نخفا���ض فعالية �لآلة يف 
تنظي��ف �ملالب���ض، وللتغلب عل��ى ه��ذه �مل�سكلة ميكن 

��ستخد�م �أعو�د تنظيف �لأذنني لتنظيف هذه �لفالتر.
10 - وميك��ن ��ستخد�م �أعو�د تنظي��ف �لأذنني �أي�سًا 
للو�س��ول �إىل �ملناطق �ل�سيقة يف �ل�سيارة مبا يف ذلك 

فتحات �لتهوية وحتت غطاء �ملحرك.

حاول جتنب �لتوتر �ليوم فقد ت�سيب عالقتك مع 
�ل�ري��ك بع�ض �لتوت��ر حاول تفه��م �لمر و�بتعد 
لفرتة لتقييم �لعالقة. قد تقابل �أحد �ملقربني منذ 

�لدر��سة �ليوم

م��ن �ملرج��ح �أن متر بتجربة غ��ري تقليدي��ة �ليوم. لن 
تك��ون بال�رورة غ��ري �سارة ولكنه��ا �ستحدث تغيري� 
جذرًي��ا فى نظرتك �مل�ستقبلي��ة ول تخاف �لتعبري عن 
م�ساع��رك ولكن هذه �ملرة �لو�سع �أكرث مالئمة لو�سع 

مطالب �لآخرين �لعاطفية قبل �خلا�سة بك.

�أنت ل تبادل �ريكك بنف�ض �مل�ساعر �لذى يبادلك 
به��ا. لقد حان �لوق��ت للتحرك باأم��ان دون �إيذ�ء 
�أى �سخ�ض. �أنه �لوق��ت �ملنا�سب �لذى يجب عليك 
في��ه �أل جت��رح �أح��د�. مفاجاآت ف��ى �نتظارك. كن 

متو��سعا ولطيفا.

تفك��ر بجدي��ة ف��ى فر�س��ة مغري��ة عر�س��ت عليك 
عل��ى �ل�سعيد �ملهنى حاول �أن تفك��ر فيها �ريًعا 
وتع��رف �لق��در �لكافى م��ن �ملعلوم��ات عنها قبل 
�أن يطل��ب منك �تخاذ قر�ر وح��اول �تخاذ �خلطوة 

�لأوىل وكن مبادًر�.

م��ن �ملمك��ن �ليوم �نتخاب��ك ملن�سب مهم لب��د �أن تتحلى 
بالثقة فى �لنف���ض و �لهدوء و�إذ� عر�ض عليك �حلديث لبد 
�أن ت�سب��ط نف�سك قد تاأخذ عالقت��ك �لعاطفية مل�ستوى �آخر 
�لي��وم لديك رغبة �سديدة فى تكوين �أ�رة �ليوم. ولكن فكر 

جيد�ً قبل �تخاذ تلك �خلطوة وتكلم مع �ل�ريك كثري�ً

حتتاج ب�شرة �لوجه �إىل توفري 
�لتغذية �ل�شليمة ، و �ل�شحية لها 

، و ذلك من �أجل �حلفاظ �لقوي 
على ن�شارتها ، و �شبابها ، و 

بالتايل مظهرها �جليد ، و تعد 
�لفيتامينات ، و ذلك على �ختالف 

�أنو�عها و�حدة من �أهم �ملو�د 
�لغذ�ئية �لو�جب تو�فرها من 
�أجل ب�شرة �شحية ، و ب�شكاًل 

يوميًا حيث حتتوي �لعديد من 
م�شتح�شر�ت �لتجميل على 
جمموعة متنوعة من �أنو�ع 

�لفيتامينات �لتي تعمل على تقدمي 
، و منح �لتغذية لب�شرة �لوجه ،

ل تتخلى عن �ريكك فى �لعمل ب�سبب �أزمة مالية 
فاأن��ت ت�ستطي��ع �أن حتق��ق كثري م��ن �لأرباح فى 

�لفرتة �لقادمة �أن �أعطيت لعملك �لرتكيز �لتام.


