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مهني��ًا: ت�شع��ر باالرتباك وتخ��اف على موق��ع �أو عالقة، 
لكّن��ه �أي�شًا يدفعك �إىل �رتكاب بع�ض �أعمال �لتهّور و�شوء 
تقدي��ر قدر�تك عاطفيًا: ال ت�شتفز �ل�رشيك مبو�قف مت�شّددة 
فالظ��روف �حلالي��ة ال ت�شم��ح باخت��الق �مل�ش��كالت الأّن 

�لغيوم قد ت�شبح د�كنة

مهني��ًا: م�ش��اع متو��شلة للح��د من طموح��ك �لكبري يف 
�لعم��ل، لك��ّن ذلك ل��ن يثنيك ع��ن �ال�شتم��ر�ر يف ما �أنت 
م�شمم عليه عاطفيًا: ما ي�شمره لك �ل�رشيك قد يفاجئك، 

لكنك قادر على ��شتيعاب �الأمور ب�رشعة

مهني��ًا: تب��ادل �الأف��كار م��ع �لزمالء م��ن �شاأن��ه �أن يزيد 
فر�شك يف �لنجاح، وهذ� مينحك �شد�قات جديدة ومهمة 
يف �لعم��ل عاطفي��ًا: غرية �ل�رشي��ك م��ّررة، وال �شّيما �أّن 
ت�رّشفاتك تدفعه �إىل �لقيام بخطو�ت مقابلة وهذ� يقلقك

مهني��ًا: ��شتفد من �حليوية و�لن�شاط لديك لالنطالق يف 
م�شاري��ع جديدة و�لتاألق يف جمال��ك عاطفيًا: لن تطرق 
�لرومن�شي��ة و�للهفة وم�شاعر �حل��ب بابك بل تدخل من 

دون ��شتئذ�ن

مهني��ًا: �مل�شاركة يف �لعمل ت�شاع��د على تاأمني فر�ض 
�لنج��اح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من �الن�شجام �لتام 
بني �لزمالء عاطفيًا: �أّي جناح للعالقة بال�رشيك يلزمك 

�أن تقّدم بع�ض �لتنازالت، وهذ� لي�ض معيبًا �أو مهينًا

مهنيًا: حتظى بعرو�ض مغرية ت�شاهم يف حت�شني دخلك 
�ملادي ويبت�شم لك �حلظ وياأتيك باالأخبار �ل�شاّرة

عاطفي��ًا: ال تقدم على �أّي خط��وة جديدة ما دمت ت�شعر 
بعجزك عن �لتو��شل مع �ل�رشيك
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فوائد زيت األوكالبتوس المذهلة للعناية بالبشرة و الشعر
و�شف �الأوكالبتو�ض

�أور�ق �الأوكالبتو�ض، و هي  يتم ��شتخر�ج زيت �الأوكالبتو�ض من 
�الأخ�شاب  ذ�ت  �الأ�شجار  �أطول  من  تعد  و  �خل�رشة  د�ئمة  �شجرة 
�ل�شلبة بالعامل حيث ي�شل طولها خالل عامني فقط �إىل 25 مرت 
 65 �إىل  �أن ي�شل طولها  �إذ� توفر �ملناخ �ملنا�شب لها ميكن  و   ،
مرت�ً ، و وتتميز بر�ئحتها �لعطرية �لنفاذة ، و هي لها �لعديد من 

�الأنو�ع ،حيث ت�شل �إىل 600 نوع .
موطن �الأوكالبتو�ض

يعود �ملوطن �الأ�شلي لالأوكالبتو�ض �إىل �أ�شرت�ليا ،و لكن �الأنو�ع 
�لقليلة منه تنمو ،يف �لفلبني وماليزيا وجزر �ملحيط �لهادئ .

 فو�ئد زيت �الأوكالبتو�ض �ل�شحية
– يعمل على عالج و تطهري �جلروح .

. – يعمل على عالج �لتهابات �للثة ،و عالج ت�شو�ض �الأ�شنان 
. – يعمل على عالج م�شاكل �جلهاز �لتنف�شي 

– ي�شاعد يف عالج �الكتئاب ،و �مل�شاكل �لنف�شية و يتم ذلك عن 

و  �ال�شرتخاء  ي�شاعد  على  �أن  �أجل  ، من  به  �جل�شم  تدليك  طريق 
يعطي �ل�شعور بالتفاوؤل .

– يعمل على عالج �جليوب �الأنفية .
�لتعب  من  و�لتخل�ض  �لذهني،  �الأد�ء  حتفيز  على  يعمل   –

و�الإرهاق �لذهني .
فو�ئد زيت �الأوكالبتو�ض لل�شعر

– يعمل على �لتخل�ض من ح�رش�ت �لر�أ�ض .
يعالج  ،و  �ملزعجة  �ل�شعر  ق�رشة  من  �لتخل�ض  على  يعمل   –

�لتهابات الأن خ�شائ�شه تكافح �لبكرتيا و �جلر�ثيم .
. – يعمل عالج تق�شف �ل�شعر و يقوي جذوره 

. – يعالج �ل�شعر �ل�شعيف ،و �لتالف و يعيد له حيويته 
يزيد  �لر�أ�ض، مما  فروة  �لدموية يف  �لدورة  تن�شيط  على  – يعمل 

طوله و كثافته .
– يعطي لل�شعر ر�ئحة طيبة و مميزة.

– يعمل على ترطيب �ل�شعر، و مينع تك�رشه
–   مينع ت�شاقط �ل�شعر ،و يعطي �للمعان و �لريق

فو�ئد زيت �الأوكالبتو�ض للب�رشة :

– يعمل على تطهري و تنظيف �لب�رشة .
. – ي�شاعد يف �لتخل�ض من حب �ل�شباب و �لبثور 

. – يعمل على ترطيب و تنعيم �لب�رشة 
. – يعمل على عالج �لتهابات �جللد 

. – يعمل على تفتيح �لب�رشة �لتخل�ض من �لبقع �لد�كنة 
طريقة ��شتخد�م زيت �الأوكالبتو�ض للتخل�ض من ق�رشة �ل�شعر

�الأوكالبتو�ض على  �أقل من ربع كوب �شغري من زيت  يتم و�شع 
خم�ض  ملدة  جيد  ب�شكل  �لتدليك  على  �حلر�ض  مع  �لر�أ�ض،  فروة 
دقائق ، ثم يرتك ملدة �شاعة ،و يتم غ�شل �ل�شعر فما بعد باملاء 

�لفاتر . خلطة زيت �الأوكالبتو�ض لرتطيب و منع ت�شاقط  �ل�شعر
ربع  مع  �الأوكالبتو�ض،  زيت  من  كبرية  مالعق  �شت   : �ملكونات 

كوب من �حلليب ، و �أربع من زيت �لزيتون.
ب�شكل  باخلليط  ر�أ�شك  فروة  بتدليك  قومي   : �ال�شتخد�م  طريقة 
جيد جد�ً ،و يرتك ملدة �شاعة كاملة ثم بعد ذلك ،يتم غ�شل �ل�شعر 
كثافة  و  منو  لزيادة  �الأوكالبتو�ض  زيت  خلطة  طبيعية.  بطريقة 

�ل�شعر
ثالثة    ، �الأوكالبتو�ض  زيت  من  كبرية  مالعق  �أربع   : �ملكونات 

مالعق كبرية من زيت �جلرجري ، ملعقتني كبرية من زيت �ل�شم�شم 
، ثالثة مالعق كبرية من زيت �خل�ض ، �أربع مالعق كبرية من زيت 

�خلروع .
طريقة �ال�شتخد�م :

قومي  ثم  ج��د�ً،  جيد  ب�شكل  معًا  �ملكونات  جميع  يخلط  قومي 
فروة  تدليك  يتم  ،و  �الأط��ر�ف  حتى  �جلذور  من  به  �شعرك  بدهن 
�لر�أ�ض ملدة خم�ض دقائق ثم بعد ذلك قومي بارتد�ء غطاء �ل�شعر 
باملاء  �ل�شعر  غ�شل  يتم  ذلك  بعد  ثم  �شاعتني  ،ملدة  �لبال�شتيك 
�لفاتر ،و ل�شمان �حل�شول على �لنتيجة �ملطلوبة يف�شل ��شتخد�م 

هذه �لو�شفة ،من مرتني �إىل ثالثة يف �الأ�شبوع 
و�شفة زيت �الأوكالبتو�ض لتنعيم و ترطيب �لب�رشة و �إز�لة �لبقع

مكونات �لو�شفة :
زيت  من  كبرية  ملعقتني   ، �الأوكالبتو�ض  زيت  من  كبرية  ثالثة 

�لالفندر ، ملعقة كبرية من �للوز .
طريقة �ال�شتخد�م : قومي بخلط �ملكونات معًا ثم قومي بتدليك 
�لب�رشة  ثم يرتك على   ، د�ئرية ملدة ع�رش دقائق  ب�رشتك بحركة 

ملدة ن�شف �شاعة ،ثم بعد ذلك يتم غ�شل �لب�رشة باملاء �لفاتر .

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل الكبسة باللحم

الفحم سر جديد من أسرار الجمال

لكل سيدة تعاني الكلف المصاحب للحمل إليِك طرق عالجه 

  �ملقادير  2 كوب �رز حبة طويلة 1/2 كيلو حلم خروف 
مكع��ب ماج��ي 2 م.ك زب��دة �و زيت نبات��ي 3 حبات طماطم  
متو�شط��ة �حلج��م 3 حب��ات ب�ش��ل متو�شط��ة �حلج��م 2 م.ك 
ل��ب �لطماطم 2 م.ك به��ار�ت م�شكلة 2 م.ك به��ار�ت �لكب�شة 

)�خل�شنة �و �لناعمة( 1 م.ك فلفل ��شود ملح ح�شب �لرغبة
ورق غار حب هيل

لل�شو���ض: 1 حب��ة طماط��ة 2 حبة فلفل �خ���رش حار 2 م.ك 
فلفل ��شود

ملح ح�شب �لرغبة
1 م.ك بهار�ت �لكب�شة

طريقة �لتح�شري 
نقع �الرز مباء فاتر.

يغ�ش��ل �للحم جي��د� و ي�شلق كاملعتاد و يو�ش��ع عليه �لهيل و 
ورق �لغار و يرتك حتى ين�شج.

تقطع �لب�شل و �لطاطمة �ىل مكعبات �شغرية و يقلى يف قدر 
�لطبخ حتى ين�شجان جيد�.

عن��د ن�ش��وج �للحم،ي�شفى و يو�شع 3 �ك��و�ب مرق �للحم يف 
قدر �شغرية و عليها �لبهار�ت و �ملاجي و تغلى جيد�.

ي��وع �الرز فوق �لطاطمة و �لب�ش��ل و يحرك ثم ت�شاف �ليها 
مرق��ة �للحم بعد غليانها و ي�شع��ل حتتها عندما تغلي يوطى 

�لغاز و ترتك ملدة ربع �شاعة �و حتى ن�شوج �الرز.
لل�شو�ض:تو�ش��ع كاف��ة �ملكونات يف �خل��الط و من ثم على 

�لنار لتغلي.
و تقدم مع �ل�شلطة و �للنب و �ل�شو�ض. و تزين باللوز.

�لفحم مادة طبيعية حتتوي على عن�رش �لكربون ��شتحدث 
��شتعمالها يف �الآونة �الأخ��رية للعناية بالب�رشة و�لتجميل 
، حي��ث عرف بخ�شائ���ض جمالية عديدة مل��ا يحتويه من 
�أن�شج��ة نباتي��ة باالإ�شاف��ة لعن���رش �لكرب��ون و�لعديد من 
�ملع��ادن �لت��ي تعالج م�ش��اكل �لب���رشة ومتنحه��ا بيا�شا 
ون�ش��ارة ، ل��ذ� ��شتعم��ل يف حت�ش��ري �لعدي��د م��ن �الأقنعة 
للعناي��ة بالوج��ه ، كم��ا تتوف��ر كث��ري م��ن م�شتح���رش�ت 

�لتجميل �مل�شنعة من �لفحم .
فو�ئد �لفحم �لنباتي �جلمالية :

– �لفحم ي�شاعد يف �لتخل�ض من �شموم �جللد حيث ميت�ض 
�مليكروب��ات و�جلر�ثي��م ، مم��ا يحميمها م��ن �اللتهابات ، 

ويعمل على تنظيفها بعمق .
– عالج حب �ل�شباب .

. – �لق�شاء على ندبات �جلروح و�لبثور 
. – توحيد �للون و�لق�شاء على �لت�شبغات 

. – ت�شييق �مل�شام �لو��شعة 
. �آمن للب�رشة  – �لفحم مق�رش 

– �لفح��م يعم��ل عل��ى �مت�شا���ض �لده��ون و�لزيوت مما 
يعم��ل عل��ى �لق�ش��اء عل��ى �ملظه��ر �لدهن��ي �لالم��ع وحل 

م�شكالت �لب�رشة �لدهنية .
�أقنعة وو�شفات �لفحم �الأ�شود �لتجميلية :

* قناع �لفحم و�الألوفري� :
�ملكونات :

– 2 ملعقة �شغرية من بودرة �لفحم �لنباتي .
. – ملعقة �شغرية من ماء �لزهر 

. �أو ع�شري �لليمون  – ملعقة �شغرية من جل �الألوفري� 
�لطريقة :

يت��م خلط �ملكون��ات جيد� لنح�ش��ل على خلي��ط متجان�ض 
ي��وزع عل��ى �لب�رشة وي��رتك ملدة رب��ع �شاعة ، ث��م ي�شطف 
�لوج��ه باملاء �لد�فئ ويجفف ، يعمل قن��اع �الآلوفري� على 

�شد �لب�رشة وت�شييق �مل�شام .
* قناع �لفحم وزيت �شجرة �ل�شاي :

�ملكونات :
– ملعقة �شغرية من بودرة �لفحم �لنباتي .

. – ملعقة �شغرية من جل �الألوفري� 
. – ملعقة �شغرية من �ملاء )�أو ماء �لورد( 

. – قطر�ت قليلة من زيت �شجرة �ل�شاي 
. – ر�شة ملح طعام 

�لطريقة :
تخل��ط �ملكون��ات جي��د� ويدهن به��ا �لوجه ث��م ترتك ملدة 
ت��رت�وح بني 10-7 دقائ��ق تقريبا ، يغ�ش��ل �لوجه بعدها 
باملاء �لد�ف��ئ ويجفف ثم ي�شتعمل �ملرطب �ملنا�شب لنوع 

�لب�رشة .
* قناع �لفحم و�ل�شكر �لبني :

�ملكونات :
– ملعقتان من م�شحوق �لفحم �لنباتي .

. – ملعقتان من زيت �الفوكادو 
. – ملعقة من �ل�شكر �لبني 

�لطريق��ة : يت��م خلط م�شح��وق �لفحم مع �ل�شك��ر �لبني ، ثم 
�ذ�بته��م يف زي��ت �الأفوكادو ويوزع عل��ى �لب�رشة ليغطيها 
متام��ا ، ي��رتك بعدها ع�رش دقائق ثم يغ�ش��ل باملاء �لد�فئ 
وجتف��ف ، يفي��د �لقن��اع يف �لق�ش��اء عل��ى ح��ب �ل�شب��اب 

وتغذيتها بفيتامني �أ �ملوجود بكم كبري يف �الأفوكادو .
* قناع �لفحم و�الأ�شرين :

�ملكونات : – ملعقتان من م�شحوق �لفحم �لنباتي .
– حبتان من �ال�شرين .

. – قليل من ماء �لورد 
�لطريقة : يطحن �الأ�شرين طحنا ناعما وي�شاف مل�شحوق 
�لفح��م ، ثم ي��ذ�ب يف ماء �لورد لنح�ش��ل على عجينة لينة 
بع���ض �ل�شئ ، ث��م يدهن به �لوجه ويرتك مل��دة ربع �شاعة 
يغ�ش��ل بعدها �لوج��ه ويجفف ثم يرطب ، يفي��د هذ� �لقناع 
يف تنظيف �لب�رشة بعمق حيث يتخلل �مل�شام ويق�شي على 

�ملظهر �لدهني للب�رشة ويحميها من �اللتهابات .

تر�ف��ق ف��رتة �حلم��ل عند �مل��ر�أة ظه��ور بع���ض �الأعر��ض 
�الأخرى و�لتي قد تك��ون مزعجًة ب�شكل موؤقت لها كزيادة 
�ل��وزن و�لغثي��ان و�لق��يء و��شط��ر�ب �مل��ز�ج و�نحبا�ض 
�ل�شو�ئ��ل، �إ�شاف��ًة لذلك فق��د تظهر على وجهه��ا ومناطق 
م��ن ج�شدها بقٌع د�كنٌة �شغرية �حلج��م تعرف ب"�لكلف" 
خ�شو�ش��ًا من��ذ بد�ي��ة �ل�شه��ر �لثال��ث م��ن �حلم��ل وحتى 
نهاي��ة �حلمل، وقد تثبت ه��ذه �لبقع ملا بعد �حلمل م�شّببًة 
�إحر�ج��ًا كبري�ً للم��ر�أة . ويح��دث �لكلف �خلا���ض باحلمل 
�الأ�شرتوج��ني   " �الأنثوي��ة  �لهرمون��ات  �رتف��اع  نتيج��ة 
و�لروجي�شتريون" �أثناء هذه �ملرحلة مّما يت�شّبب بزيادة 
و��شح��ة يف �شبغ��ة �مليالن��ني، وهي عب��ارة عن هرمون 
مل��ّون مينح �لب���رشة لونها �الأ�شلي ويحميه��ا من �الأ�شّعة 
ف��وق �لبنف�شجي��ة . وتزد�د ن�شب��ة ظهور كل��ف �حلمل عند 
�مل��ر�أة �ل�شم��ر�ء ب�شكل �أعلى من��ه عند �مل��ر�أة ذ�ت �لب�رشة 
�لبي�ش��اء؛ حيث تظهر ه��ذه �لبقع عند �ل�شم��ر�و�ت بدرجة 

�أفتح م��ن �للون �الأ�شل��ي للب�رشة، كما ي��زد�د �لكلف كّلما 
تعر�شت �ملر�أة �حلامل ب�شكل �أكر الأ�شّعة �ل�شم�ض يف وقت 
ل تغطية هذه  �ل��ذروة فتظهر �لبق��ع و��شحًة جد�ً، ل��ذ� يف�شّ
�لبقع �أثناء �خلروج من �ملنزل �أو ��شتخد�م �لو�قي �ل�شم�شي 
�أو ك��رمي �أ�شا�ض مل��ّون ب�شكل منتظم حتى ال تزد�د �مل�شكلة 
�شعوب��ًة. وغالبًا ما تختفي بقع �لكلف تدريجيًا بعد مرور 
ثالثة �أ�شهر بعد �لوالدة، كما جتدر �الإ�شارة �إىل �أّن �لتعجيل 
يف معاجل��ة كلف �حلم��ل ي�شاهم يف عالجه ب�ش��كل �أ�رشع 
و�أك��ر فعالّية، و�شنذكر فيما يلي عدد من �لطرق �لطبيعّية 
�لت��ي ت�شاهم يف ع��الج ه��ذه �مل�شكلة. ع��الج كلف �حلمل 
بط��رق طبيعّية قناع �لفول �ل�شود�ين: وذلك بخلط ملعقتني 
م��ن �لفول �ل�شود�ين �ملطحون م��ع ملعقة كبرية من �لع�شل 
�لطبيع��ي، ث��ّم تو�ش��ع ه��ذه �خللط��ة عل��ى �لوج��ه �أو على 
م��كان �لكلف يف �جل�شم ملّدة تق��ارب 30 دقيقة، ثّم يغ�شل 
�لوج��ه بامل��اء �لفات��ر وين�شف جي��د�ً . قن��اع �حللبة: وفيه 

تخل��ط ملعقة من �حللب��ة �إ�شافة �إىل ملعقتني من 
دقي��ق �الأرز و3 مالع��ق من �ملاء �لب��ارد وملعقة 

جلي�رشي��ن، ثّم ُتدهن بها مناط��ق �لكلف يف �لوجه �أو 
�جل�شم ثّم يت��م عمل م�شاج باالأ�شابع بطريقة د�ئرّية ملّدة 
ربع �شاعة لتن�شيط �لدورة �لدموية، ثم ُيغ�شل �لوجه باملاء 
�لد�ف��ئ ث��ّم �ملاء �لب��ارد . قن��اع �لع�شل و�ل��كاكاو: وفيها 
تخل��ط ملعقة م��ن �ل��كاكاو و�أخرى م��ن �لع�ش��ل �لطبيعي 
حّتى ي�شب��ح كالكرمي ويدهن به �لوجه با�شتثناء �ملنطقة 
ح��ول �لعين��ني، وترتك مل��ّدة 20 دقيقة، ث��ّم يغ�شل �لوجه 
بامل��اء �لد�فئ . لتجنب ظهور كل��ف �حلمل ال بد من �ملر�أة 
�الإهتم��ام بتح�ش��ني نوعي��ة غذ�ئه��ا �إذ يج��ب �أن تكر من 
�خل���رش�و�ت �خل���رش�ء و�لفو�كة �لغنية بحم���ض �لفوليك 
�لذي يقي �لب�رشة من ظهور �لكلف خالل �حلمل �إ�شافة �إىل 
���رشورة جتنب �لتعر�ض الأ�شع��ة �ل�شم�ض يف فرتة �لظهرية 

وتناول �ملكمالت �لغذ�ئية �إن لزم �الأمر .

مهني��ًا: خط��وة نوعية تعي��دك �إىل د�ئرة �ل�ش��وء جمدد�ً، 
وخ�شو�شا �أنك و�جهت يف �اليام �ملا�شية تر�جعًا الفتًا 
يف عمل��ك عاطفيًا: جت��د نف�شك مندفعا للقي��ام بخطو�ت 
م�شتقبلي��ة جتاه �ل�رشيك، لكّنه قد يعلمك باأنه غري جاهز 

لذلك بعد

مهني��ًا: تاأثري�ت �إيجابية وجّي��دة على �ل�شعيد �ملهني، 
يرت�ف��ق م��ع مطالب��ك �ملالي��ة �ملحقة وحتقي��ق هدفك 
�ملن�شود عاطفيًا: ت�شري �الأو�شاع مع �ل�رشيك من �أح�شن 
�إىل �أح�ش��ن، بعد �شوء �لتفاهم �لب�شبط �لذي �شاد بينكما 

�أخري�ً 

مهني��ًا: تته��ور كث��ري�ً ب�شبب �ل�رشع��ة يف �تخ��اذ �لقر�ر�ت 
�ملهم��ة، ل��ذ� علي��ك �أن تك��ون �أك��ر ح��ذر�ً يف ت�رشفات��ك 
ل�شمان م�شتقبل �أف�شل عاطفيًا: عليك �أن تقوم مبا يتوجب 
جت��اه �ل�رشيك، وال �شيما �أن هناك بع�ض �حلقوق �ملهدورة 

�لتي تزعجه

مهني��ًا: ال حت��اول �إبع��اد �لزم��الء بغي��ة �لو�ش��ول �إىل 
�أهد�ف��ك، فق��د تنقل��ب �الأدو�ر وت�شب��ح �ل�شحي��ة بعدما 
كنت �جلالد عاطفي��ًا: تقّبل �لن�شائح من �ل�رشيك و�عمل 
به��ا، فهو �الأكر قربًا من��ك و�لقادر �لوحيد على جتنيبك 

�رتكاب �الأخطاء

لزيت الأوكالبتو�س 
العديد من الفوائد 

ال�صحية املذهلة و لذلك 
يتم ا�صتخدامه يف عالج 
و الوقاية من العديد من 
الأمرا�س اخلطرية ، و 
لذلك اأي�صًا  نحن اليوم 

من خالل هذا املقال �صوف 
نتناول احلديث عن هذه 

الفوائد و اأي�صًا عن بع�س 
املعلومات اخلا�صة به 

تابع معنا .

مهني��ًا: ح��ني تو�ج��ه مو�قف حا�شم��ة ي�شيط��ر عليك 
�لقلق، لكن ذلك لن يدوم طوياًل الأّن �الأ�شباب �ملوجبة 
�شت��زول قريب��ًا عاطفي��ًا: علي��ك �أن تك��ون مت�شاحم��ًا 
لتتمّكن م��ن حل بع�ض �مل�شاكل مع �ل�رشيك، وهذ� ما 

يجّنبكما �لوقوع يف �خلطاأ

مهني��ًا: �لثقة مطلوب��ة يف �لعمل، وه��ي تفتح �أمامك 
جم��االت متع��ددة و�آفاق��ًا مل تكن تتوقعه��ا عاطفيًا: 
��شتع��د�دك للدفاع عن �ل�رشيك حت��ى �لنهاية، عالمة 

فارقة يف حياتك ويعزز موقعك يف قلبه


