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شـــــغل (خـــــواجــــة ابـــــراهــــيم)
مــسـتــخـدمـي مـواقع الــتـواصل
االجــتــمـاعي بــالـبــحــرين حـيث
راج هـاشـتـاغ يحـمل اسـمه إلى
ـتـفـاعـل حـدٍ أثـار اسـتغـراب ا

أنفسهم. لكن (خواجة ابراهيم)
هــذا لـيـس بـأكــثـر من مــشـروب
مـــحـــبب لـــدى الــبـــحـــريــنـــيــ
يتناولونه عندما ترتفع درجات
نعش. احلرارة نظـراً لتأثـيره ا
ـشروب رواجاً كمـا يزداد هذا ا

في شهر رمضان. 
وعـــلى مـــا يـــبـــدو أن الــبـــعض

اقـتـرن في ذهـنه
هـــــــــــــــــــــذا
ــــشـــروب ا
بـــــشــــــهـــــر
رمــــــضــــــان
حتـــــــديــــــداً
األمــر الــذي
يـــــــــــــــــرجـح
االهــــتــــمــــام
الــــالفـــت بـــه
بــــــحـــــــلــــــول
الـــــــشـــــــهـــــــر
الــــفـــــضـــــيل.
ويُــــــــــعــــــــــرف
ـــــــــشــــــــروب ا
خــــــــــــــــــــــــــارج
الــــــبـــــــحــــــرين
بـــأســمـــاء عــدة
مـنـها: الـبـلـنـكو
أو الـبـلـنـجـو أو

البريهوا.
فـــهــنــاك اســمــاء
ــشـروب عــديـدة 

واحــد لــكـن يــبــدو أن (خــواجـة
ابراهيم) هو االسم األكثر إثارةً
للـفضـول واالستـغراب. ويـشير
شروب تقرير للبي بيسي ان( ا

في الـبــحـرين يـتـمـيـز عن غـيـره
ـنــاطق بــاســتــخــدام (مـاء مـن ا
ــســتــخــرج من طــلع الــلــقـاح) ا
النـخيل لتـحضيـره. ورغم تعدد
األسـمـاء والـفروقـات الـبـسـيـطة

ـشـروب من دولـة ألخـرى فـإن ا
بـــبـــســـاطـــة عـــبـــارة عن ســـائل
هـالمي الــقــوام يـــتم احلــصــول
عـلـيه بـوضع بـذور الـريـحان أو
اء احلبق السوداء اجلافة في ا
ثم حتـلـيـته بـالـسـكر إلـى جانب
مــاء الــزهـر أو الــزعــفـران وذلك
حـــــسب الــــرغــــبــــة. وتــــضــــاف

مــواد تــزيــد من اتــســاع الــرحم
وحتـول دون تـخـثـر النـزيف في
حــال وقــوعه. ولــذلك ال يُــنـصح
بتنـاوله قبيل اخلـضوع لعـملية
ن جـراحـيـة كـمـا يُـمـنع تـنـاوله 
يعانون من انخفاض ضغ الدم.
أمـا النـسـخة األكـثـر صحـية من
ـا األســهل ــشــروب (ور هــذا ا

ـــنـــعـش ســـيـــمـــا في درجـــات ا
احلـرارة الـعالـيـة. ولـكن اإلكـثار
ـشــروب قـد يــكـون له من هــذا ا
أضـرار صحـيـة إذ تـذكـر بعض
ــراجـع أن شــربه بـــكــثـــرة قــد ا
يؤدي إلى تدني مستوى السكر
في الــدم كــمـــا يُــحــظــر تــنــاوله
لـلـحـوامل نـظـراً الحـتـوائه عـلى

لــلـمـشـروب مـكــعـبـات الـثـلج أو
يـشـرب بـارداً. ويـفـضل الـبعض
ــاء بـــالــعـــصــائــر اســـتــبـــدال ا
الـطـبـيـعـيـة وهـذه هي الـنـسـخة
ــشــروب الــتــجــاريـــة من هــذا ا
الـتـقـليـدي.ومن الـسـهل تـخـم
شـروب بالنظر إلى فوائد هذا ا
مــكــونــاته نــاهــيك عن تــأثــيــره

ن يـــتــعـــذر عـــلــيه حتـــضــيـــراً 
الـــوصــــول لـــبـــذور الـــريـــحـــان
واحلــبق) فـــهي مــنـــقــوع بــذور
الـــشـــيـــا اخلــالـي من الـــســـكــر.
وتُــصـنـف بــذور الــشـيــا ضــمن
عـروفة بـاسم (سوبر األطعـمة ا
فــوود) أي األطــعـــمــة اخلــارقــة

نظراً لفوائدها اجلمة.
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غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

الـناس أربع مـنازل  فمـنهم سـعداء في الـدنيـا سعداء
في اآلخــرة  ومـنــهم ســعـداء في الــدنـيــا أشـقــيـاء في
اآلخرة ومـنـهم أشـقيـاء في الـدنـيا أشـقـيـاء في اآلخرة

ومنهم أشقياء في الدنيا سعداء في اآلخرة .
أما الذين هم سعداء في الدنيا سعداء في اآلخرة فقد
رزقـهم الـله رزقا حـسنـا من مـال وولد فـلم تـمتـد يدهم
ــال مـال الـله فــأعـطـوا حـقه الى حـرام  وعــلـمـوا أن ا
لـلـسـائل واحملـروم  ثم أنــهم أحـسـنـوا تـربـيـة أوالدهم
فــمــضـوا فـي طـريـق األبـرار الــصــاحلــ . لـذا رضي
عـنهم ربـهم فجـازاهم في اآلخرة بـالنـعيم كـما جازاهم

في الدنيا بالسعادة .
أمـا الـذين هم سـعـداء فـي الـدنـيـا أشـقـيـاء في اآلخـرة
فـقــد كــانت لـهـم أمـوال اســتــمـتــعـوا بــهــا وهي أمـوال
جاءتـهم بـطرائـق متـعـددة فلم يـنـفقـوا مـنهـا لـبائس وال

فقير .
وهم كانوا يتفـاخرون بأبنائهم رغم سـيرتهم الباطلة ..
حـسـبـوا أن الـدنـيـا بـاقـيـة لـهم فـأسـرفـوا في مـلـذاتـهم
وتمادوا في لـهوهم وكأن أعـينهم في غـطاء  فجازاهم

الله سوء العاقبة ليكونوا أشقياء في اآلخرة .
أمـا الـذين هم أشـقـيــاء في الـدنـيـا سـعـداء في اآلخـرة
فــهم الـذين امـتـحـنـهم الـله بــالـفـقـر فـقـنـعـوا وأصـابـهم
رض فصبروا  لم يكـن في قلوبهم حسد وال طمع  ا
عصيـة فلم يتمكن منهم . أراد الشيطان أن يـغويهم با
ـانـا وتـسـلـيـمـا  كـانت لـهم خـشـيـة من الـله زادتـهم ا
أخلـصوا تمـام األخالص فجازاهم ربـهم أحسن جزاء

لينالوا اخلير كله في اآلخرة .
وقـد صـدق رسـول الـله حـيـنـما أشـار في قـوله الى أن

ؤمن األغنياء . الفقراء يسارعون الى اجلنة قبل ا
ــا صــبـروا عــلــيه من شــقـاء في لـقــد كــافـأهم ربــهم 
احلياة الدنيا فكانت آخرتهم نعيما ليس كمثله نعيم .
أمـا الـذين هم أشـقـيـاء في الـدنـيـا أشـقـياء فـي اآلخرة
فهم الذين لم يواتهم احلظ في الدنيا فأحاط بهم الفقر
ـرض ليـجـزعـوا ولم يـذكـروا الله لـيكـفـروا وأصـابـهم ا
الذكـر احلسن  بل انهم تـمادوا في غيـهم رغم فقرهم
ا طبعوا عليه من حسد وعدوان . فكانوا شر الناس 
وزاد من مـعصيـتهم أنـهم لم يسـجدوا لـله ولم يتـقربوا
مـنه ففـشلـوا في األمتـحان فـشال ذريعـا ليـجزيـهم الله

في اآلخرة اجلزاء الذي يستحقونه من شقاء .
ــؤمن هــكــذا تــكــون مــكــافــأة الــله لــلــنــاس  ذلك أن ا
احلقـيقي اذا أصابـته سراء شكـر واذا أصابته ضراء
ــنـازل قـدرهـا الــله فـأحـسن تــقـديـرهـا صــبـر . وانـهـا 
نـكر ـعروف عـلى وجـهه ونأيـنـا عن ا فلـيـتنـا أخـذنا بـا
ن ــا احــسـان  بــقـبــحه ونــحـسن أ
يستحقه وتكون لنا خشية من الله
من أعـمــاق قــلـوبــنـا فال نــظـلم وال

نتجبر وال نحسد وال نتكبر .

{ مــــراكش - وكـــاالت - حـــول
ـــــر خــــــارجي هـــــائـل أضيء
بـعــشـرات الـشــمـوع الـطــافـيـة
قــدمت دار أزيــاء كــريــســتــيــان
ديــور الـفــرنــســيـة مــزيــجـا من
الـثـقافـات من مـختـلف الـقارات
في أول عــروضــهــا لألزيــاء في
ــــغــــرب بــــأثــــواب مــــطــــرزة ا
ومالبس مــنــقــوشــة.واجــتــذب
ـــثـالت مـــثل عـــرض األزيــــاء 
لــوبــيــتــا نــيــوجنــو وشــايــلـ

وودلي إلى مراكش.
ومع حـلــول الــلـيل عــلى قــصـر
الـبـادي الـذي يـرجع إلى الـقرن
ـــســـبـــحه الـــســـادس عـــشـــر 
وحــدائــقـه تــهــادت عــارضــات
مشى في األزياء مؤخـرا على ا
أثــواب انـــســيــابـــيــة بـــالــلــون
األسـود أو بـدرجـات من الـبـني
إلى جانب تـصامـيم ونـقوشات
عـلى أقـمـشـة من سـاحـل الـعاج
صــنـعت مـنـهـا الـسـتـرات الـتي
تـشـتـهـر بـهـا الـدار.وفي خروج
عـلى تـقـالـيـد الـدار الـفـرنـسـية

أوكــلت ديــور مـهــمــة تــصــنـيع
األقـــمـــشـــة لـــشـــركـــة مـــقـــرهـــا
أبــيـدجـان. وشـمـلت اجملـمـوعـة
تـــــصــــامــــيم مـــــنــــقــــوشــــة من

. اجلانب
وقـالت مـاريـا جـرازيـا شـيـوري
مــديـرة قــسـم االبـتــكــار في دار
األزيـاء الــشـهــيـرة في مــقـابــلـة
بباريس قبل العرض (�نتحدث
ـســة اإلنـســان هـنــا.. مـثل عن 
أسـلــوب الـتـصـمـيم). وأضـافت
(أن األقـمشـة الـتي تشـتـهر بـها
مـنـطقـة غـرب أفريـقـيا والـرموز
الشهيرة التي تستخدم أحيانا
كــــنـــوع من أنــــواع الـــتـــواصل
كـانت مصـدر اإللـهام الـرئـيسي

للمجموعة).
ــــصـــمــــمــــان بـــاتــــيه وعــــمل ا
أويدروجـو من بوركـينـا فاسو
الـذي اشـتـهـر بــتـصـمـيم أزيـاء
لنلـسون مانـديال والبرطـيانية
جريس ويلز بونر على تصميم
قـــــــطع مـن اجملــــــمـــــــوعــــــة مع

مصمم آخرين.

نــســاء يــعــمــلن فـي الــســيــاسـة
وســـيـــدات أعـــمـــال ومـــراسالت
ن حـقـقن تـلـفـزيــون وغـيـرهن 
جنــاحــا في مــجــاالت مــخــتــلــفـة
يـــرتــدين احلـــجــاب وهن يـــقــمن
بأدوار بارزة وهذه هي الرسالة
الـــــــــــتـي نــــــــــــحــــــــــــتـــــــــــاج إلـى
نــــشـــــرهـــــا)وتــــابـــــعت: (كـــــانت
االستجابة مذهلة وتشرفت جدا
بــأن اتــخـذت مــجــلــة ســبـورتس
اليـستـريتـد هذه اخلـطوة).وتُـعد
ســبــورتس الــيــســتــريــتـد الــتي
نـــــشــــرت من قــــبـل صــــور غالف
لـتـايـرا بـانــكس وبـيـونـسـيه من
ــــثل الــــرجــــال اجملـالت الــــتي 
أغــلـبــيـة قــرائـهــا. وكـانت هــنـاك
ردود فعل مـتبـاينـة لنـشر صورة
العـارضة بـالـبوركـيني. قـال أحد
مـسـتـخـدمي مـوقع  تـوتـيـر: (إذا

كـنت تـرتـدين احلـجـاب وتـغـط
بـــــشــــــرتك - بــــــدافع الــــــدين أو
احلشمـة - فهذا يـتعارض تـماما
مـع صــــــــورة فـي وضـع جـــــــذاب

جنسيا).
وعلق مـستـخدم آخر قـائال(كنت
سأتـفهم ذلك إذا نـشرت الـصورة
في دلــيل مــصـور لــعـرض ثــيـاب
الــسـبــاحـة الــنـســائـيــة لـكن في
مـــجـــلـــة تــــســـتـــهـــدف الـــرجـــال
بــاألســـاس أرى أن ذلك يـــضــيع
الـــــغـــــرض مـن احلـــــجــــــاب).في
ـقـابل أثـار غالف اجملـلـة ردود ا
فـعل أكــثـر إيـجـابــيـة عـلى مـوقع
انـــــســـــتــــــغـــــرام. فـــــقـــــال أحـــــد
(يــذهـلــني كل عـام ــسـتـخــدمـ ا
اجلــهـد الــكـبــيــر الـذي يــبـذل في
الــــعـــدد مـن أجل إرضــــاء أغـــلب

القراء).

وصُمم البوركيـني على يد أهيدا
زانيـتي وهي أسـترالـية مـسلـمة
قـالـت إنـهـا (اســتـهــدفت من هـذا
الـــثـــوب أن تـــســـمـح لـــلـــنـــســـاء
ـشـاركـة في حـيـاة ـسـلـمــات بـا ا
الــشــواطئ).وأضــافت: (أردت أن
أربي بــــــنــــــاتـي عـــــلـى حــــــريـــــة
االخـتـيـار).وال يــزال الـبـوركـيـني
مـحل جـدل خــاصـة في فـرنـسـا
حيث تقترح السلطات في بعض
دن الفرنـسية فـرض حظر على ا
ارتـــــدائـه مـــــبـــــررين ذلـك بـــــأنه

يتنافى مع قوان العلمانية.
وعن رد الــفـعل الــفـرنــسي جتـاه
الـبــوركـيـني قـالـت زانـيـتي: (مـا
هذا الذي يحاولـون التحكم فيه?
ـــنــحـــونـــهن احلق في ـــاذا ال 
ـــارســـة حـــيــاتـــهن اخلـــروج و

بأسلوب طبيعي).

{ نـــــــيــــــويــــــورك  —وكــــــاالت -
اصـــبــــحت حـــلـــيـــمـــة آدن وهي
عارضة أزياء أمريكية من أصول
صومالية أول مسـلمة تظهر في
مـجـلـة (سـبـورتس الـيـسـتـريـتـد)
مرتدية ثـوب السباحة اإلسالمي
(البوركيـني).وظهرت صورة آدن
فـي إصـــدار اجملـــلـــة الـــســـنـــوي

اخلاص بثياب البحر.
وقـالت العـارضـة األمـريكـيـة لبي
بي سي(ينبـغي أن جتد الفـتيات
الالتي يــرتـدين احلــجـاب نــسـاء
يــتـــطـــلـــعن إلـــيـــهن فـي جــمـــيع
اجملــاالت).ونــشــأت حــلــيـمــة في
مــخــيم لالجــئـ في كــيــنــيـا ثم
ــتـحـدة انـتــقـلت إلى الــواليـات ا
وهي في الــســابــعـة من عــمــرهـا
وارتـــدت احلــجـــاب بـــعــد فـــتــرة
وجــــيـــــزة.وأضــــافت:(نــــرى اآلن
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كان يـتعـلق مثالً بـتشـوّه ما على
اسة العمالقة سحها لكن هذه ا
الـــتي عــثــر عـــلــيــهـــا في مــنــجم
كراوي في بـوتسـوانا تزن1758
ّـا يجـعلـها ثـاني أكبر قيـراطاً 
ماسة في الـتاريخ.وتكـمن أهمية
ـنـجم نـفـسه االكـتـشـاف فـي أن ا
اسـات اخلام حتول إلى مـنـجم ا
الـعـمالقـة قــبل تـفـتـيـتـهـا
وصقلهـا. وسبق وان عثر
ـــنـــجم نـــفــسـه عــلى في ا
مـــاســــتــــ عــــمـالقــــتـــ

تــــــزنــان أكـثـر من 1000
قيـرا خالل  4أعوام فـقط
ـا يــعي األمل بـالــعـثـور
ــاسـات ــزيــد من ا عــلى ا
الــــــــــــــــعــــــــــــــــمـالقــــــــــــــــة.
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{ بـوتــسـوانـا  —وكـاالت - عُـثـر
في بـوتــسـوانـا عـلـى ثـاني أكـبـر
مــاســة في الــتــاريخ لــكن تــبـيّن
أنهّـا ليـست بقـيمـة مثـيالتها أو

حتّى األقل منها وزناً. 
وذكــر مـوقع بــلـومــبــيـرغ أنه لم
يـتـبـيّن مـبـاشـرة سـبب الـتـراجع
ـاسـة وما إذا الـنـسبـي لقـيـمـة ا
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ـــا تــصــبح الــنـــســاء قــريــبــا ر
قادرات على إجراء حتليل للبول
للكشف عن سـرطان عنق الرحم
بدال من االختـبار السائـد حاليا
والـذي يـســبب الـقـلق أو احلـرج
لــبـعـضــهن.ويـنــطـوي االخــتـبـار
ـتـاح حـالـيـا علـى إجراء مـسح ا
لـعــنق الـرحم وهـو مــا تـخـشـاه
بـــــعـض الـــــنـــــســـــاء ألســـــبـــــاب
شتى.وخـلصت دراسـة جتريـبية
إلى أن حتــلـيـل الـبــول يــضـاهي
اخــتــبـار مــسح عــنق الــرحم في
اكـتـشـاف فــيـروس يـعـرف بـاسم
(إتـش بـي فـي) وهــــــــــو أحـــــــــد
الــعــوامل الــبــارزة في احــتــمـال
اإلصــابـة بــالـســرطـان.ويــحـتـاج

األمــر إلى دراســات عــلى نــطــاق
أوسع لكن الباحـث يقولون إن
من شـأن إتـاحـة اخـتـبـار حتـلـيل

طبية إجـراء حتليل لـلبول.وكان
استـخدام حتـلـيل البـول للـكشف
سح عن السرطان بنفس كفاءة ا
الـتـقـلــيـدي لـلـكـشف عن فـيـروس
(إتش بي في) بحسب تقرير في
دوريــــــــــة (بـي إم جــــــــــيـه أوبـن)
ــا كــروسـبي الــطـبــيــة.وقـالت إ
كــبـيــرة الـبــاحــثـ في الــدراسـة
("نحن متحمـسون لهذه الدراسة
الـتي نـعتـقـد أن بـإمكـانـهـا زيادة
ـشـاركــة في اخـتـبـارات نـســبـة ا
الــــكـــــشف عـن ســـــرطــــان عـــــنق
الـــــرحـم).وأضـــــافت (ســـــاعـــــدت
حــــمالت (لــــلــــتــــشــــجــــيع عــــلى
اخلضوع لالختبار السائد) على
مـــســـاعـــدة الـــنـــســـاء حلـــضــور
فــحـــوص الــكــشـف عن ســرطــان

ــئــة من حــاالت حـدوث  75في ا
اإلصـابـة بـســرطـان عـنق الـرحم
وعلى هـذا فهـو فـعال بـالرغم من
مـــــشــــاعــــر احلــــرج وعــــدم
ـــصـــاحــبـــة له االرتـــيـــاح ا
ـــسح ـــكـن الخـــتـــبـــار ا و
رصد التغـير غير الـطبيعي
فـي اخلاليـــا فـي مـــرحــــلـــة
مبكرة قبل تطور السرطان.
ويــــقـــول الـــبــــاحـــثـــون في
جــــامـــعــــة مــــانـــشــــســــتـــر
الـبـريـطـانـيـة وفـقـا لـتـقـرير
لـــلــبي بـي سي إن حتـــلــيل
البـول سيـمـثل خيـارا آخر.
وطـلب الـبـاحثـون من 104
نــســاء كن يـجــرين كــشــفـا
ـنظـار في مراكز مهـبليـا با

(إيـف أبـــيل) اخلــــيــــريـــة إن (من
الـــــهـــــام الـــــتـــــوصل إلـى طــــرق
رأة االحـتـياج للـفـحص جتـنب ا

إلى اختبار جسدي).
وأضــافت (بــالــنــســبــة لــلــنــسـاء
الـالتي تـــعـــرضـن لـــلـــخـــتـــان أو
الالتـي تـــــعــــــرضـن لالعــــــتـــــداء
صابـات بالـتشنج اجلنـسي أو ا
هـبـلي فإن اسـتـخدام أسـاليب ا
ال تتطلب مسحا أو كشفا داخليا
ــثل تـــغــيــيـــرا جــذريــا في قـــد 
اإلقـــــــبـــــــال عــــــــلى
الـفـحـوص).
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طـــــوكــــيـــــو - وكـــــاالت - قــــال
ـلــيـاديـر الــيـابـاني يــوسـاكـو ا
مـــايــزاوا (إنـه يــعـــتـــزم عــرض
اليـ الدوالرات أعمـال فنـية 
ــــــــــــلـك ــــــــــــزاد ألنــه ال  فــي ا
ال).وأضاف مايزاوا مؤسس ا
مـــوقع زوزو لـــلـــتــســـوق عـــبــر
اإلنـتـرنت والـرئيـس التـنـفـيذي
للـمـوقع في تغـريدة عـلى موقع
تـويتـر السـبت (أنه يـعتـزم بيع
عدد من الـقطع الـفنـية في مزاد
لدار سـوذبي في نيـويورك يوم
ــلـــيـــارديــر 16 أيـــار).وأحلق ا
احملـب لـــلــــفـن بـــالــــتــــغــــريـــدة
صـورتـ لـلـوحــتـ إحـداهـمـا
لـــلـــرســـام إد روشــاي بـــســـعــر
تـقـديـري يـتـراوح بـ مـلـيـوني
وثالثــة ماليـ دوالر واألخـرى
لـــوحــة زهـــور لــلـــفــنـــان آنــدي
وارهـول بــســعـر تــقـديــري بـ

مـــــلـــــيـــــون ومـــــلـــــيـــــوني 1.5
دوالر.وقـــال مــايـــزاوا ردا عــلى
ســـــؤال عـــــمــــا إذا كـــــان بـــــيع
الــــلــــوحــــات يـــرجـع إلى أنه ال

ال ـال (نـعم.. ال أمـلك ا ـلك ا
أبدا ألنني دائما أنفقه).

ولرجل األعمال الياباني احملب
لــلــشـهــرة مــغــامـرات شــرائــيـة
سـابـقـة من بـينـهـا شـراء لـوحة
لـــلــــفـــــــــنـــان جـــان مــــيـــشـــيل

بـاسكـيـات بسـعر  110 مالي
دوالر وتـــعـــاقــده لـــيـــكــون أول
مسافـر يذهب في رحـلة خاصة
حـول الـقـمـر مع شـركـة سـبيس

إكس.
لكن طموحات مايزاوا اصدمت

بعـقبات بـعدما واجـهت أعماله
ســلــســلــة من الــصــعـاب حــيث
تـراجـع سـعـر سـهم زوزو أكـثـر
مـن الــــنـــصــــف كــــمـــا ضــــعف
الـــوضـع الـــنــــقـــدي لـــلــــمـــوقع

اإللكتروني.

بوساكا مايزاوا

الـبول إحـداث تـغـيـيـر جذري في
الــــكـــــشف عـن ســـــرطــــان عـــــنق
ــسح ــنـع اخــتــبـــار ا الـــرحم.و

عـنق الــرحم).واسـتـدركـت قـائـلـة
(ولــــكن لـألسف فـــإن الــــنــــتـــائج
شاركة ليست دائـمة ومعـدالت ا
تتراجع بعد فترة. نحن بالتأكيد
في حـــــــاجـــــــة إلى حـل أكـــــــثــــــر
اســــتــــدامــــة).وقــــالـت (إن األمـــر
يـــتــطـــلب دراســة أوسـع قــبل أن
تـعـتـمد الـسـلـطـات الـصـحـية في
بريطانيا بتحليل البول كاختبار
للكشف عن سرطان عنق الرحم).
من جــــهــــتـــهــــا قــــالت أثــــيــــنـــا

المـــنـــيـــســـوس من
مؤسـسة

عرض لألزياء
على ضوء
الشموع


