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مهني��ًا: ينتق��ل فينو���س اإىل ب��رج املي��زان، ويخف��ف من 
الوه��ج ال�شابق ال��ذي نعمت به، وت�شت��اق اإىل حبيب قدمي 
اأو ت�شرتج��ع بع���س الذكري��ات احلل��وة وتفك��ر مبع��اودة 
اللق��اء عاطفيًا: ا�شتقرار يف العالقة بال�رشيك اجلديد، لكن 

اال�شتقرار النهائي بينكما يحتاج اإىل وقت اأكرب

مهني��ًا: اأج��واء العم��ل اجلّيدة حاج��ة ما�شة الي��وم لكي 
تتمكن من اإنهاء امل�شاريع املطلوبة منك بجدارة وجناح

عاطفيًا: يرتك كوكب فينو�س برج العذراء، فيخف الوهج 
العاطف��ي، وتدخل مرحل��ة من اإع��ادة احل�شابات، ورغم 

ذلك تتمتع باأجواء خيالية

مهني��ًا: تتعر���س للخ��داع واال�شتغالل من اأح��د الزمالء، 
فك��ن ح��ذراً وا�شت��درك االأمرقب��ل ف��وات االأوان عاطفيًا: 
ت�رشف��ات غ��ر معهودة من قب��ل ال�رشي��ك، نتيجة ردات 

فعلك اأخراً

مهنيًا: اأج��واء العمل اجلّيدة حاجة ما�شة اليوم لكي 
تتمك��ن من اإنه��اء امل�شاريع املطلوب��ة منك بجدارة 
وجن��اح عاطفيًا: يرتك كوك��ب فينو�س برج العذراء، 
فيخف الوه��ج العاطفي، وتدخل مرحل��ة من اإعادة 

احل�شابات، ورغم ذلك تتمتع باأجواء خيالية

مهني��ًا: تزداد ثقتك بنف�شك بعد النجاح الذي حققته يف 
االأي��ام ال�شابق��ة، لكن ي�شتح�شن اأن تتعل��م من املا�شي 
تتج��اوز  اأن  ح��اول  عاطفي��ًا:  امل�شتقب��ل  يف  لتنج��ح 
اخلالف��ات الب�شيطة مع ال�رشيك، الأّن ما يجمعكما قد ال 

جتده عند اأي �شخ�س اآخر

مهنيًا: مواجهات �شعبة يف جمال العمل، لكّن التاريخ اجلّيد 
ي�شاع��دك لتتخطى كل امل�شاعب عاطفيًا: كن اأكرث جّدية مع 
ال�رشي��ك، وخ�شو�ش��ًا بعد ت��رّدي العالقة بينكم��ا على نحو 

دراماتيكي، وقّدم بع�س التنازالت
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الطرق اآلمنة إلزالة الحناء من الشعر
 وبع���س الن�ش��اء بع��د قيامه��م بتلوي��ن �شعره��م باحلن��اء 
يقررون فجاأة تغير اللون وو�شع ال�شبغة، ولكن يواجهون 
م�شكل��ة ن��زع احلن��اء من ال�شع��ر، والي��وم نقدم ط��رق اأمنة 

الإزالتها من ال�شعر.
طرق طبيعية الإزالة لون احلناء من ال�شعر

1 -اأحيان��ا ترغ��ب املراأة بتغير لون احلناء للون االأغمق 
ولك��ن ي�شع��ب و�شع حن��اء ال�شعر بل��ون جدي��د دون اإزالة 
ال�شابق��ة، ويف هذه احلالة ل��و كنتي راغبة بلون بني غامق 
اإمزجي احلناء املعجونة مع القهوة الرتكية ثم تو�شع على 
ال�شع��ر،اأو لو كنت��ي راغبة بلون اأحمر غام��ق نقوم مبزجها 
بالكركدي��ة، اأما عن لون البن��ي �شوكوالتة ن�شيف م�شحوق 

القرفة للح�شول على اللون املطلوب.
2 -للتخل���س نهائيا من الون نقوم بدهن ال�شعر بالقليل 
م��ن الكح��ول االبي���س و لكن نراع��ي اأال يقرتب م��ن جلدة 
الراأ���س، ويرتك على ال�شعر م��دة 15 دقيقة، ثم ندهن ال�شعر 

باأي زيت متوفر عندك مع التدليك، ثم قومي بو�شع من�شفة 
م�شبع��ة بالبخ��ار ال�شاخن عل��ى راأ�شك ملدة رب��ع �شاعة ثم 
اإغ�شل��ي �شعرك جي��دا بال�شامب��و و املاء و �ش��وف تالحظي 

زوال اللون متاما عن �شعرك.
-3نق��وم مب��زج الطم��ي املغرب��ي م��ع زي��ت ج��وز الهند 
والقلي��ل م��ن امل��اء، ونق��وم بعجنه��م مع��ا جي��دا بكميات 
تتنا�ش��ب م��ع طول و�شمك ال�شع��ر، وتو�شع عل��ى ال�شعر من 
اجل��ذور وحتى االأطراف وت��رتك مدة �شت��ون دقيقة كاملة، 
ث��م ي�شطف ال�شعر باملاء الفات��ر، ونكرر نف�س اخلطوات مرة 

اأخرى حتى يختفي اللون متاما من ال�شعر
-4�شامب��و الق���رشة جي��د ج��دا يف اإزالته��ا وحت��ى اإزال��ة 
ال�شبغ��ات الكيميائي��ة، فعن��د غ�ش��ل ال�شع��ر بال�شامبو عدة 
م��رات يختفي الل��ون بالتدريج حتى يختف��ي متاما، ولكن 
بالطب��ع ال يغ�شل ال�شعر بهذا ال�شامب��و اأكرث من 3 مرات يف 

االإ�شبوع حتى ال وؤدي جلفاف ال�شعر.
-5نق��وم بتخفيف خل التفاح باملاء مبقدار 5:1 ، ونقوم 
بغ�ش��ل ال�شع��ر بخ��ل التف��اح املخف��ف ث��م �شطفه بع��د ربع 

�شاع��ة باملاء الفاتر، ونكرر ه��ذه العملية يف كل مرة نقوم 
فيها بغ�شل ال�شعر حتى يختفي اللون متاما.

6 -نق��وم بغلى �شاي البابوجن ث��م نرتكه ليربد، ثم نقوم 
بغ�ش��ل ال�شع��ر به، فمنق��وع البابوجن ي�شاعد عل��ى التخل�س 
م��ن الل��ون ويعي��د ال�شعر للون��ه الطبيع��ي كم��ا ي�شاعد يف 

تفتيح لون ال�شعر.
7 -نق��وم بدهن ال�شع��ر امللون بع�ش��ر الليمون مبا�رشة 
دون تخفي��ف ث��م نرتك��ه م��دة رب��ع �شاع��ة عل��ى ال�شعر ثم 
نغ�شل ال�شعر باملاء الفات��ر، وتكرر العملية عدة مرات حتى 

التخل�س نهائيا من اللون.
8 -م��ن املمكن التخل�س من اللون باإ�شتخدام الزبد �شواء 
حيواني��ة اأم نباتي��ة حي��ث نق��وم باإذاب��ة الزب��دة ث��م نقوم 
بفرده��ا على ال�شع��ر بالكامل من اجل��ذور وحتى االأطراف، 
ونغطي ال�شعر بغط��اء بال�شتيك خا�س بال�شعر وترتك على 
ال�شع��ر مدة 3 �شاعات كامل��ة، ثم تغ�شل جيدا باملاء الدافئ 
و عن��د تك��رار العملية ي��زول اللون بالتدري��ج حتى يختفي 

متاما.

فوائد تلوين ال�شعر باحلناء
1 -تع��د ع��الج فعال لع��الج اإالإلتهابات الت��ي قد ت�شيب 

فروة الراأ�س.
2 -مفيدة يف عالج حاالت ت�شاقط ال�شعر.

3 -ع��الج فعال للتخل�س نهائيا من الق�رشة التي ت�شيب 
فروة الراأ�س.

4 -ت�شاه��م يف التقليل من تع��رق الراأ�س وهو االأمر الذي 
يكون مزعج جدا خا�شة للمحجبات.

5 -ت�شاع��د اأ�شح��اب ال�شع��ر اخلفي��ف يف زي��ادة كثاف��ة 
ال�شعر.

6 -جتعل ال�شعر يبدو �شحي وحيوي.
7 -قدرة كاملة يف تغطية ال�شعر ال�شعر االأبي�س مع ثبات 

قوي على على ال�شعر يدوم لفرتة طويلة.
8 -ذات لون خالب ورائع.

اإ�شتعمال من  9 -كما ميكنها تغطية ال�شعر االأبي�س، فاإن 
مل يغط��ي اللون االأبي���س لل�شعر بعد ، فاإنه��ا ي�شاعدهم يف 

احلفاظ على لون �شعرهم واأال يتحول للون االأبي�س.

بغداد – متابعة 

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

فوائد التقشير الكريستالي للبشرة 

تعرف معنا إلى أسباب تساقط الشعر الرئيسية 

 املكّون��ات خم�شمئ��ة غرام اأي ما يع��ادل كوبني ون�شف من 
عجين��ة كنافة ال�شع��ر، ميكن �رشاوؤها من االأ�ش��واق التجارية 
اأو حم��ال احللويات. كوب من �شكر البودرة. كوب من ال�شمنة. 
كوب��ان م��ن احلليب ال�شائ��ل. ملعقت��ان كبرتان م��ن الن�شا. 
ملعقة �شغرة م��ن الفانيال ال�شائلة. علبة من الق�شطة. ف�شتق 
مطح��ون، وكاج��و. طريقة التح�ش��ر نك�رش عجين��ة الكنافة 
بكلتا اليدين، ون�شعها يف وعاء منا�شب جانبًا. ن�شع ال�شمنة 
يف مق��الة، ون�شّخنها ملّدة ال تتج��اوز الدقيقة الواحدة. ن�شع 
عجينة الكنافة، وال�شمنة يف وعاء كبر، ونخلطها مع بع�شها 

البع���س جّيداً. ن�شع احلليب، والن�شا، وال�شكر يف وعاء للطبخ 
على نار متو�ّشط��ة، ونحّرك املكّونات بوا�شطة ملعقة خ�شبّية 
مل��ّدة 5 دقائ��ق، اأي اإىل اأن يغل��ي قلياًل، ُن�شي��ف الق�شطة اإىل 
الوعاء، ونحّرك املكّون��ات اإىل اأن تتجان�س، نرتكها على نار 
عالي��ة، وُت�شّمى مبهلبّية الق�شط��ة. ن�شع ثلثي عجينة الكنافة 
يف �شينّية نظيفة، ونفردها يف الو�شط واحلواف جّيداً. ن�شكب 
مهلبّي��ة الق�شط��ة تدريجّيًا يف الو�شط، ث��م نوّزعها بالت�شاوي 
عل��ى �شطح العجين��ة كاملة. ن�شع ثلث العجين��ة املتبّقي من 
عجين��ة الكنافة على �شطح الق�شطة دون ال�شغط عليها ب�شّدة. 

ُندخ��ل ال�شينّي��ة اإىل الفرن ملّدة ترتواح م��ن ع�رش دقائق اإىل 
خم�س ع���رشة دقيقة؛ لكي تتحّمر وين�شج اجل��زء ال�شفلّي من 
الكنافة، ث��ّم ن�شعها يف اجلزء ال�شفلي من الفرن لكي تن�شج، 
وذلك ملّدة ترتاوح من خم�س ع�رشة دقيقة اإىل ع�رشين دقيقة 
تقريب��ًا، اأي عندما تكت�شب اللون الذهبّي املحّمر قلياًل. ُنخرج 
ال�شينّي��ة، ون�شعها يف م��كان منا�شب، ون�شك��ب القطر الذي 
ح�رّشن��اه م�شبق��ًا على �شطح الكنافة بحي��ث ي�شل القطر اإىل 
كل ج��زء منه��ا. ُنزّين الكناف��ة بالف�شتق املحط��ون والكاجو 

على �شطحها، لتكون جاهزة للتقدمي.

تهت��م امل��راأة بجماله��ا و اأناقته��ا و خا�ش��ة وجهها فهو 
اأوىل اإهتماماته��ا ، و تق��وم بعم��ل العديد م��ن املا�شكات 
و اخللط��ات لتفتي��ح الب���رشة و الإزالة البثور منه��ا ، و قد 
تلجئ بع�س الن�شاء اإىل اإجراء عمليات التجميل للح�شول 
عل��ى ب���رشة جميلة و ن�رشة ت�شع باحليوي��ة و اجلمال ، و 
ه��ذا م��ا يكلف امل��راأة الكثر م��ن االأموال ، و بع��د التقدم 
التكنولوج��ي مت اإكت�شاف العديد من اأن��واع تق�شر الوجه 
مث��ل التق�ش��ر بالليزر اأو التق�ش��ر الكيميائ��ي اأو التق�شر 
الكري�شت��ايل ، و يف ه��ذا املقال �شوف ن�شل��ط ال�شوء على 

التق�شر الكري�شتايل و طريقته و فوائده .
مفهوم التق�شر الكري�شتايل :

هو اأحد االأ�شاليب التي مت اإبتكارها للعناية بالب�رشة و قد 
مت ا�شتخدام��ه يف اأنح��اء كثرة من الع��امل و جاء بنتائج 
مزهل��ة ، و اأه��م ما يق��وم التق�شر الكري�شت��ايل بفعله هو 
من��ح الب�رشة ملم�س ناع��م و العمل على بقاء الب�رشة نقية 
و ن���رشة و مل�شاء خالية م��ن العيوب ، و تتم تلك العملية 
با�شتخدام الكري�شتال الدقيق و ذلك بعد و�شعه يف �شغط 
مع��ني ، م��ع العلم اأن تلك العملية ال تت��م اإال على الوجه و 
الرقبة فقط ، و قد ظهر التق�شر الكري�شتايل عام 1985م 

من خالل بع�س الباحثني االإيطاليني .
طريقة التق�شر الكري�شتايل : 

تت��م عملي��ة التق�ش��ر الكري�شت��ايل م��ن خ��الل العي��ادات 
الطبية حي��ث يقوم الطبيب بتخدي��ر املري�س يف العيادة 
، و يق��وم بر�س مادة الكري�شت��ال امل�شغوط على الب�رشة 
امل��راد خ�شوعها لعملية التق�شر الكري�شتايل ، و ت�شتغرق 
اجلل�شة الواحدة ما يقرب من ن�شف �شاعة ، و ميكن اإعادة 
تكرار اجلل�شة طبًقا حلالة املري�س و حاجته ، و يتميز هذا 

النوع من الت�شقر ب�رشعة ظهور نتائجئه على الب�رشة .
فوائد التق�شر الكري�شتايل :

1 - يعمل التق�شر الكري�شتايل على منح الب�رشة اإ�رشاقة 
و حيوية ال مثيل لها .

2 - يعم��ل التق�ش��ر الكري�شتايل على التخل�س من كلف 
الب���رشة و النم���س و الل��ذان ينتجان ع��ن التعر�س الأ�شعة 

ال�شم�س ملدة زمنية طويلة .
3 - يعمل التق�شر الكري�شتايل على توحيد لون الب�رشة و 
اإعطائه��ا الن�شارة الالزمة له��ا ، باالإ�شافة اإىل التخل�س 

من حب ال�شباب و احلد من ظهوره مرة اأخرى .
3 - يعم��ل عل��ى مقاوم��ة عالمات ال�شيخوخ��ة املبكرة 
الت��ي تظه��ر عل��ى الب���رشة و ت�شب��ب االإنزعاج للم��راأة ، و 
يقف اأم��ام الت�شبغات اجللدية التي تنتج عن نق�س مادة 

امليالنني يف الب�رشة .
 ، الب���رشة  �ش��د  عل��ى  الكري�شت��ايل  التق�ش��ر  يعم��ل   - 4

باالإ�شافة اإىل غلق امل�شام الوا�شعة يف الوجه .
5 - كم��ا يعمل الت�شق��ر الكري�شتايل على عالج خ�شونة 
اجلل��د ، و يق��وم بتحفي��ز و تهيئ��ة الب���رشة الإنت��اج طبقة 

جديد من اخلاليا .
ن�شائح ما بعد التق�شر :

اأواًل : تظه��ر االأعرا�س اجلانبية للتق�ش��ر الكري�شتايل بعد 
اال�شتخ��دام بع��دة �شاعات ، و لذلك يرج��ى متابعة الالأمر 
و اإن زاد ع��ن ح��ده فيج��ب روؤي��ة الطبي��ب م��رة اأخ��رى ، 
باالإ�شاف��ة اإىل ذلك يف�شل اإتب��اع بع�س الن�شائح العامة 
مث��ل احلر���س عل��ى ا�شتعم��ال ك��رمي مرط��ب للب���رشة و 
ك��رمي اآخ��ر واقي لل�شم���س ، و يتم ذلك حت��ى مينع حدوث 
االإحمرار اأو اجلفاف اللذان قد ينتجا ب�شبب جل�شة التق�شر 

الكري�شتايل .
ثانًي��ا : يج��ب عل��ى امل��راأة التي خ�شع��ت لعملي��ة تق�شر 
كري�شتايل حديًثا اأن تقوم بتجنب التعر�س الأ�شعة ال�شم�س 
بعد جل�شة التق�شر ملدة ال تقل عن �شبعة اأيام ، و ذلك الأن 
الب�رشة يف هذا الوقت تكون اأكرث ح�شا�شية الأ�شعة ال�شم�س 
. ثالًث��ا : يج��ب جتنب ا�شتخ��دام الكرميات الت��ي ميكن اأن 
تك��ون حمو�ش��ة الفواك��ه اأح��د مكوناته��ا باالإ�شافة اإىل 
غ�ش��ول الوجه و مق���رشات الب�رشة ؛ و يت��م هذا ملدة ثالث 

اأيام قبل و بعد عملية التق�شر الكري�شتايل .

يح��ّدد االأطب��اء مع��دل ت�شاق��ط ال�شع��ر الطبيع��ي بعدد 
�شع��رات يومي��ًا م��ن �شبع��ون اإىل مائة �شع��رة ، ميكن 
لل�شخ���س اأن يلح��ظ ه��ذا الت�شاقط عن��د االإ�شتيقاظ من 
الن��وم عندم��ا يج��د ب�ش��ع �شع��رات عل��ى الو�ش��ادة و 
عن��د مت�شيط ال�شع��ر ، اأو غ�شل��ه . لكن هن��اك العديد من 
ال�شع��رات التي تقع دون اأن ي�شعر املرء ، و ذلك يحدث 
الأ�شب��اب ب�شيط��ة ، فعن��د حك ف��روة الراأ�س عل��ى �شبيل 
املث��ال يحث اأن تنتزع �شعرات م��ن ب�شيالتها ، كذلك 
عن��د االإ�شتحمام ، لذا يراعى اأن يكون معّدل ما ت�شاهده 
م��ن �شعرات مت�شاقطة من راأ�شك يومي��ًا اأقل من العدد 
مائ��ة مراع��اة ملا ميك��ن اأن يت�شاق��ط دون اأن ت�شعر . و 
ال��ذي يح��دث اأّن ال�شعر يتجدد با�شتم��رار ، و ال�شعرات 
التي ت�شقط يخرج مكانها �شعرات جديدة ذلك اأّن دائمًا 

ع�رشة باملائة من ال�شعر يكون يف طور التجديد ، بينما 
يك��ون باق��ي ال�شعر يف ط��ور الّراح��ة . ل��ذا ال ميكن اأن 
يكون االأم��ر خطراً على ال�شعر اأو فروة الّراأ�س الت�شاقط 
املعت��اد . اأّما الت�شاقط الكثيف ال��ذي يجب اأن ننتبه له 
مبكراً ، فهو يحدث بع��ّدة اأ�شكال ، منها اإن�شحاب ال�شعر 
م��ن اجلانب��ني و مقّدم��ة الّراأ�س ، اأو ظه��ور فراغات يف 
ف��روة الراأ�س من ال�شع��ر ، اأو ت�شاقط يوؤّدي اإىل اأن يكون 
ال�شع��ر خفيفًا . و تتعّدد االأ�شباب املوؤدية لذلك الت�شاقط 
الكثي��ف . ميك��ن اأن يك��ون ال�شب��ب وراث��ي اأو طب��ي ، 
حي��ث يوجد العديد م��ن النا�س لديه��م ا�شتعداد طبيعي 
لت�شاقط ال�شعر يف مرحلة ما من حياتهم ، و ذلك ب�شبب 
الوراث��ة و وجود اإ�شاب��ات بال�شلع لدى العائلة ، كذلك 
الن�ش��اط الهرموين غر املنتظ��م الذي يحدث يف فرتات 

البل��وغ اأو عند احلم��ل و الوالدة لل�شي��دات ، او 
ب�شب��ب ال�شغ��ط النف�شي و التوّت��ر و القلق اأ�شباب 

وا�شح��ة لت�شاق��ط ال�شعر بكرثة ، كذل��ك هناك العديد 
من االأمرا���س خا�شة اجللدية التي ت��وؤّدي اإىل ت�شاقط 
ال�شع��ر ، و ميك��ن اأن يك��ون تعاط��ي اأن��واع معين��ة من 
العالج��ات و امل��واد الكميائية ت�شب��ب اأعرا�س جانية 
ممثل��ة يف ت�شاقط ال�شعر ، و ميكن تفادي ذلك الت�شاقط 
بح��ل االأ�شب��اب الت��ي اأّدت اإلي��ه . كذل��ك هن��اك اأ�شباب 
اأخ��رى متع��ددة تتعل��ق ب�ش��وء الغذية ، حي��ث ال ي�شل 
لل�شع��ر املعادن و الزيوت الطبيعية التي يح�شل عليها 
من اجل�شم . كذلك التعامل اخلاطئ مع ال�شعر و اإجهاده 
هو و ف��روة الراأ�س مبا ي�شبب �شعف ال�شعرات و تلفها 

و ت�شاقطها بكرثة .

مهني��ًا: اإذا عمل��ت بجه��د كبر �شتن��ال حقك م��ن اأرباب 
العم��ل، وهذا م��ا ي�شعرك بارتي��اح كبر عاطفي��ًا: عليك 
��ح بع�س النقاط العالقة، واإال فاإّنك �شتبقى رهن  اأن تو�شّ

ال�شكوك، وذلك لن يكون يف م�شلحتك

مهني��ًا: حت��اول ا�شتع��ادة ثق��ة االآخرين فاأن��ت تتمتع 
ب�رشعة خاطر وق��درة على التفاو�س واالقناع وتعالج 
خمتل��ف املو�شوعات وتق��ّدم اأف�شل البح��وث عاطفيًا: 
طيب��ة قلبك ت��وؤدي دوراً يف اإعادة بن��اء ج�شور العالقة 

بال�رشيك،

مهني��ًا: ال تتم�ش��ك باآرائك بل ناق�شها م��ع الزمالء، فر�شة 
عم��ل جدي��دة يف طريقه��ا اإلي��ك حتم��ل مفاج��اآت كب��رة 
عاطفيًا: تكون عواطفك رومان�شية، فيقدّرك احلبيب ويقف 

اىل جانبك فخوراً بك وبنف�شه

مهني��ًا: الظ��روف املوؤاتية هذاا ليوم ت�شعف��ك كثراً، لكن 
ذلك ال يعني التفريط يف املكت�شبات التي حققتها اأخراً

عاطفيًا: ينتقل كوكب فينو�س اإىل برج امليزان، يف حني 
يك��ون القم��ر يف بجر االأ�شد، فيرتكز ال�ش��وء على م�شاألة 

عاطفية مهمة جداً

احلناء معروفة منذ 
القدم، حيث كانت الن�ساء 
ي�ستخدموها لتغيري لون 
ال�سعر اأو لتغطية ال�سعر 

الأبي�ض، هي تكون ثابتة 
على ال�سعر اأكرث بكثري 

من ال�سبغات الكيميائية 
ال�سارة، ول تزول نهائيا 
من ال�سعر اإل بنمو �سعر 
جديد فهي تغلف ال�سعر، 

ولكن األوانها قليلة مقارنة 
بال�سبغة،

مهنيًا: ق��د ت�شطرب اأو�شاعك املادي��ة بع�س ال�شيء، 
الع��ام  ال�ش��اأن  يف  التعاط��ي  يف  احل��ذر  اإىل  ومتي��ل 
عاطفي��ًا: �رشاحت��ك الزائ��دة م��ع احلبيب ق��د جترحه 

وتبعده عنك وت�شبب له االإحباط والنفور منك

مهني��ًا: م�شاري��ع كثرة تنتظ��ر التمويل املطل��وب واملوافقة 
عليها، فحاول اأن ت�رشح اهميتها لعلك جتد اآذانًا �شاغية

عاطفي��ًا: الوح��دة �ش��الح قات��ل، لكن��ك تتخطاه��ا مب�شاعدة 
ال�رشيك وتظهر النتائج �رشيعًا


