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مهني��ً�: يحم��ل هذا الي��وم املزيد م��ن املف�ج�آت 
املتع�قبة التي تدفعك اإىل اإع�دة النظر يف بع�ض 

م�ش�ريعك
ع�طفيً�: التع�ون اجل��دي واملخل�ض والن�بع من 
القل��ب مع ال�رشي��ك يثبت العالق��ة بينكم� وتغدو 

ال�شورة اأكرث و�شوحً� من ال�ش�بق

مهني��ً�: تك��ون الظ��روف من��ش��بة مت�م��ً� ملواهبك 
وتطلع�تك وخططك املهنية لتح�ش��ن الأو�ش�ع يف 
املوؤ�ش�ش��ة التي تعمل فيه�، وتبقى الأجواء �ش���فية 
ج��داً ع�طفيً�: ت�ش��مد العالق��ة املتين��ة لأن الري�ح 
لي�ش��ت ب�لع��ش��فة، لك��ن العالق��ة املزيف��ة تعي���ض 

حلظ�ت حرجة

مهنيً�: تزداد رغبتك يف حت�ش��ن و�ش��عك امل�دي 
عل��ى نحو �رشيع، وتتقدم ب�أفك�ر جديدة ومبتكرة 
تن�ل اإعج�ب امل�ش��وؤولن عن��ك فيمنحونك ثقتهم 
الكبرية ع�طفي��ً�: خطوات اإيج�بية تعزز و�ش��عك 
الع�طفي، كن م�شتعداً لالأي�م املقبلة فهي �شتكون 

اأكرث اإ�رشاقً� مم� تتوقع

مهنيً�: مينحك هذا اليوم املزيد من اخلي�رات الكبرية 
واملفي��دة، وتتع��زز قدراتك يف حلحل��ة بع�ض الأمور 
الع�لقة يف املج�ل املهني ع�طفيً�: التوا�ش��ع ي�ش�عد 
يف بن�ء اأ�ش����ض متن من اأجل م�ش��تقبل اأف�ش��ل، كم� 

اأنه يجعلك حمط اإعج�ب ال�رشيك وتقديره

مهني��ً�: يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن مف�ج���آت كثرية 
و�ش���رة مل تك��ن تتوقعه� وتزيدك اندف�ع��ً� واإقدامً� 
عل��ى تنفيذ اخلطوات التي ر�ش��مته� وكنت ب�نتظ�ر 
ال�شوء الأخ�رش للبدء به� ع�طفيً�: الغمو�ض وكرثة 
الأ���رشار قد يولدان بع�ض ال�ش��ك عند ال�رشيك، وهذا 

قد تكون له انعك��ش�ت �شلبية قريبً�

مهني��ً�: ق��د ل تك��ون مرت���ح الب�ل، وال�ش��بب 
كرثة امل�ش��كالت العملية وال�ش��غوط، اإ�ش�فة 
الت��ي  اأرب���ب العم��ل املتك��ررة  اإىل مط�ل��ب 
ترهق ك�هلك  ع�طفيً�: يوم من��شب مل�ش�ركة 
احلبي��ب اأحالم��ه ولع��ل رحل��ة اأو م�رشوع��ً� 

تقوم�ن به معً� يعزز الروابط

مهني��ً�: نظ��م اأعم�لك وراقب اأرق�مك وح�ش���ب�تك 
ول تعتمد على احلظ فقط، ورمب� عليك الن�شح�ب 

اأو النعزال للتفكري 
ع�طفي��ً�: تك��ون جريئ��ً� يف ط��رح املو�ش��وع�ت 
والدف�ع عن حقك مع ال�رشيك، لكن �رشط التحرك 

يف الإط�ر ال�شحيح
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كيفية ازالة الرؤوس السوداء 

اأو  ال�ش��وداء  والروؤو���ض  ال�ش��ب�ب  يعت��ر ح��ب 
م��� يدع��ى ب��� " الزوان " م��ن اأكرث م� ي�ش���يق 
الفتي���ت ذوات الب���رشة الدهني��ة اأو املختلطة، 
وتظه��ر الروؤو���ض ال�ش��وداء ع�دة عل��ى اجلبن 
والأنف وحول ال�ش��ف�ه، وق��د تظهر على الوجه 
اأي�ش��ً�. كيفية التخل���ض من الروؤو�ض ال�ش��وداء 
الفع�ل��ة  الط��رق  اأه��م  م��ن  ب�لبخ���ر  الع��الج 
والآمن��ة للتخل�ض من الروؤو�ض ال�ش��وداء حيث 
يعم��ل بخ���ر امل���ء عل��ى فت��ح م�ش���م الب�رشة 
وا�ش��تخراج الروؤو���ض ال�ش��وداء منه���، كم� اأنه 
يعم��ل عل��ى تنظي��ف الب�رشة مم� تراك��م عليه� 
م��ن اأو�ش���خ و زي��وت. طريقة حت�ش��ري البخ�ر 
عملية التنظيف ب�لبخ�ر عملية ب�ش��يطة جترى 
يف املنزل، �شعي من 3 اإىل 5 اأكواب من امل�ء 
املغلي يف وع�ء عميق، ثم اجعلي وجهك قريب� 

من الوع�ء على م�ش���فة 15 �ش��م، وح�ذري اأن 
تقرتب��ي اأك��رث ك��ي ل حترقي وجه��ك ب�لبخ�ر 
ال�ش���خن، و�شعي من�شفة �ش��غرية حول راأ�شك 
م��ن اخلل��ف ملن��ع ت�ش���عد البخ���ر وت�رشب��ه 
بعي��دا ع��ن وجه��ك، انتظ��ري 10 دق�ئق حتى 
يتم فتح امل�ش���م وط��رد الروؤو�ض ال�ش��وداء، ثم 
اغ�ش��لي وجه��ك بعده��� ب�مل���ء الب���رد لغل��ق 
امل�ش���م املفتوح��ة، ول تن�ش��ي ه��ذه اخلط��وة 
الأخرية لأن امل�ش���م املفتوح��ة اأخطر م� يهدد 
�ش��كل الب�رشة لأنه��� اإن بقية مفتوحة �ش��تظهر 
عل��ى �ش��كل حف��ر ون��دوب يف الوج��ه. طريق��ة 
التق�شري �رشوري للب�رشة لأنه يزيل الرتاكم�ت 
اجللدي��ة امليت��ة التي تعمل على �ش��د امل�ش���م، 
ويجدده��� ويجعله��� نظرة وم�رشق��ة، اخت�ري 
منظف��� مق�رشا جي��د ول ت�ش��تعملي مق�رشات ل 
تعرفينه���، قد تكون �ش���رة بب�رشتك، خ��ش��ة 
الت��ي تب�ع ب�ش��كل غ��ري منتظ��م، احر�ش��ي اأن 
يك��ون املق���رش له ا�ش��م معروف ب�ل�ش��وق مثل 

اأن  ويج��ب   .Biore Neutrogenaو  اأو 
حتر�ش��ي على تق�ش��ري ب�رشتك مرت��ن اآو ثالث 
مرات ا�شبوعي�. ال�رشائط الال�شقة تعد ال�رشائط 
الال�شقة و�ش��يلة فع�لة اأي�ش� لنتزاع الروؤو�ض 
ال�ش��وداء املتواجدة بكرثة عل��ى منطقة الأنف، 
و�ش���لون�ت  ب�ل�ش��يدلي�ت  متواف��رة  وه��ي 
التجميل، وين�ش��ح ب�أن يتم تبليل �شطح النف 
بقلي��ل م��ن امل�ء اأول ث��م و�ش��ع ال�رشيط فوقه 
وي��رتك لع�رش دق�ئق، وم��ن ثم انتزعي ال�رشيط 
الال�ش��ق و�ش��تالحظن اأن الروؤو���ض ال�ش��وداء 
علق��ت عل��ى ال�رشيط. غ�ش��يل الوج��ه وتنظيفه 
بوا�ش��طة املنظف���ت اخل��ش��ة يج��ب تنظي��ف 
الب���رشة يومي� مبعدل ثالث م��رات على الأقل، 
ويجب تنظيفه� ب�شكل عميق، وا�شتخدام منظف� 
خ��ض ك�لغ�ش��ولت املنظفة اخل��شة ب�لب�رشة 
والتي حتوي م�ش���دا للبكرتي� وحتتوي اأي�ش��ً� 
عل��ى عن����رش ع�لي��ة الفع�لي��ة للتخل���ض من 
الزيوت والأو�ش�خ والعرق وبق�ي� م�شتح�رشات 

التجمي��ل وامليكروب�ت التي تلت�ش��ق ب�لب�رشة 
وذلك ل�ش��م�ن خلو م�ش�م الب�رشة من الو�ش�خ 
الروؤو���ض  تت�ش��كل  ل  حت��ى  تراكمه���  ومن��ع 
ال�ش��وداء م��ن جدي��د. الأقنعة تع��د الأقنعة من 
اأه��م الأم��ور التي يج��ب احلر�ض عل��ى عمله�، 
مل� فيه��� من فوائد للب�رشة، كم��� اأنه� متنوعة 
وخمتلف��ة فتج��د الفت���ة العدي��د م��ن احلل��ول 
مل�ش��كلته� والكثري م��ن اخللط�ت الت��ي تعده� 
يف منزله���، واأغلبه� من امل��واد املوجودة يف 
املطبخ . قن�ع الن�ش��� واخلل �ش��عي القليل من 
الن�ش��� م��ع القليل من اخل��ل وا�ش��نعي خليط� 
متم��شك من اخلل والن�ش� و�شعيه على ب�رشتك 
حيث تتواجد الروؤو�ض ال�ش��وداء، واتركيه لربع 
�ش���عة تقريب��� حت��ى يج��ف مت�م� ث��م افركيه 
ب�أ�ش���بع، و�ش��تزول الروؤو���ض ال�ش��وداء مع��ه، 
وم��ن ث��م اغ�ش��لي وجه��ك ب�لغ�ش��ول. �ش��عي 
ع�ش��ري ليمون��ة مع القلي��ل من م�ء ال��ورد، ثم 
�ش��عي املزيج على وجهك ملدة ن�ش��ف �ش���عة 

ث��م اغ�ش��لي وجهك ب�مل���ء الداف��ئ، تذكري اأن 
الداخلي��ة  الليم��ون  بق���رشة  مت�ش��حي وجه��ك 
البي�ش�ء قبل غ�ش��له� ب�مل�ء، ويجب ال�شتمرار 
على هذا الرن�مج ملدة 15 يوم لرتي النت�ئج. 
قوم��ي بغ�ش��ل وجه��ك مرت��ن يف الي��وم مب�ء 
م�لح وداف��ئ، للتخفيف من الإفرازات الدهنية 
عل��ى الب���رشة املختلطة والدهني��ة، وهذا امل�ء 
يزي��ل البث��ور اأي�ش��ً�. للتخل���ض م��ن حب��ة اأو 
ب��رثة حمراء ومنتفخ��ة �ش��عي اأوراق الفراولة 
عليه���.. للتخل���ض من ح��ب ال�ش��ب�ب، ومر�ض 
الكزمي��� وحت��ى اجل��رب والكثري من م�ش���كل 
الب�رشة واجللد اغ�ش��لي الوجه بع�ش��ري النعن�ع 
الط���زج كل ليلة احر�ش��ي على تن���ول الكثري 
م��ن الفواك��ه الط�زج��ة واخل���رشاوات يومي�. 
اأف�ش��ل حل مل�ش���كل الب�رشة الكثرية واملزمنة، 
اطحني ف�شن من الثوم وام�شحي بهم� الوجه. 
ام�شحي وجهك بقطنة مبلله مب�ء الورد يوميً�، 

ذلك ي�شفي عليه� حيوية وا�رشاق.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل البيتزا 
طريقة حت�شري العجينة، و�شل�شة الطم�طم، وحت�شري 
ح�ش��وات متنوعة ب�لفطر وال��ذرة، والزيتون، واجلبنة، 
والريح���ن، اأو غريه��� من اخل�ش���ر اأو اللحوم. عجينة 
البيتزا الكمية : ت�ش��نع �ش��ينيت�ن من البيتزا متو�شطة 
احلج��م املكون���ت ثالثة اأكواب من الطح��ن الأبي�ض. 
ملعقة كبرية من ال�شكر. ملعقة �شغرية من امللح. ثالث 
مالع��ق كبرية من الزيت. ملعقة �ش��غرية ون�ش��ف من 
اخلمرية. كوب من امل�ء الدافئ. طريقة التح�شري ن�شع 
اخلم��رية يف ك��وب امل�ء الداف��ئ ونحرك جيداً. ن�ش��ع 
ال�شكر مع اخلمرية، ونخلط اإىل اأن يذوب. ن�شيف امللح 

والزيت والطحن، ونعجن ب�ش��كٍل جيد. ن�شع العجينة 
يف وع���ء مده��ون ب�لزيت، و نرتك��ه حتى يتخمر 

م��دة �ش���عة ك�ملة. 
م��رور  بع��د 

ق��ت  لو ا
د  نف��ر

العجين��ة عل��ى ال�ش��ينية . ن�ش��ع )�رشائ��ح البن��دورة، 
و�شل�شة البندورة، وقطع الفلفل احللو، و�رشائح 
الب�ش��ل، و�رشائح الفطر، و�رشائح البيروين 
"النق�ن��ق"، وعلى �ش��طحه� ن�ش��ع جبنة 
املوزاريال املرو�شة(. ندخل العجينة اإىل 
الفرن، ون�ش��غل احلرارة عل��ى 190 درجة 
مئوي��ة، وننتظ��ر اإىل اأن ت�ش��بح العجينة 
العجين��ة  وج��ه  نحم��ر  الل��ون.  ذهبي��ة 
بو�شعه� حتت ال�شواية، حتى تبداأ اجلبنة 

ب�لذوب�ن.

كل من��� يبح��ث ع��ن الر�ش���قة واجل�ش��م املتن��ش��ق لك��ن 
�ش��هواتن� واإغ��راءات الأطعم��ة جتعلن� نتق�ع���ض يف تنفيذ 
انق����ض  ل��ك جتربت��ي يف  ا���رشد  ان  راأي��ك  م���  رغبتن��� 

نف�ش��ي  اح��رم  اأن  دون  وزين  م��ن  و 20%  اأ
اعي�ض ره���ب الرجي��م واحلرم�ن مبدة 

جت�وزت الع�م 
كل م��� فعلته هو تغيري ا�ش��لوب 

حي�تي مل� ي�شمن يل ال�شحة 
حرم���ن  دون  والر�ش���قة 
هن�ك نق�ط امتنى اإتب�عه� 
اإىل  �شت�ش��ل  اهلل  وب���إذن 
دون  ب�أريحي��ة  م��رادك 

�شغوط .
- الغ��ي من ق�مو�ض حي�تك 

كلم��ة رجيم وحرم���ن واعقد 
العزم على تخفيف وزنك .

- اعلم اأن الج�ش���م تختلف من 
�ش��خ�ض لآخر وم� ين��شب غريك 
قد ل ين��ش��ب لك وم� يوؤثر على 

وزنك قد ل يوؤثر على غريك .
- م��� جمعت��ه خ��الل ا�ش��هر 
و�ش��نوات من �شحوم ي�شتحيل 

اأن يختفي يف غ�شون اأي�م .
- اتبع طريقت�ن ملعرفة وزنك 

مم��ن  كن��ت  اإذا  ب�مل��رت  القي����ض 

مي�ر�شون الري��ش��ة لأنه قد يثبت الوزن وتتحول ال�شحوم 
لع�ش��الت ب�ش��بب مم�ر�ش��ة الري��ش��ة، واملي��زان وليك��ون 
قي��ش��ك لوزنك كل نه�ية ا�ش��بوع يف ال�ش��ب�ح قبل تن�ول 

الإفط�ر.
- تن���ول 3 وجب���ت يف الي��وم بكمي���ت قليل��ة واح��ذر 
التجوي��ع اأو الكتف���ء بوجب��ة واح��دة فه��ي م��ن اق��وى 

ال�شب�ب لالحتف�ظ ب�لوزن 
- يف كل م��رة ح�ول ان تقلل الكمية بحيث تخ�ش���ض 
ل��ك طبق وحتدد فيه الكمية ، مه��م تقليل الكمية حتى 

تت�شكل املعدة بحجم كمية الطع�م .
- جمرد م� ينتهي طبقك ان�رشف عن ال�ش��فرة حتى ل 

تتهور وتتن�ول كمية اإ�ش�فية من الطع�م .
- لتك��ن اآخر وجب��ة يف اليوم ال�ش���عة 7 
م�ش�ء ولو كنت يف من��شبة ميكن تن�ول 

كمية قليلة جدا من الطع�م .
- اجع��ل طبق م��ن الف�كهة الط�زجة 
قريبة من مك�ن جلو�شك ونوع فيه� 
- ح�ول بقدر ال�ش��تط�عة البتع�د 

عن ال�شهر .
- اح��ذر احللوي���ت فهي م��ن اقوى 
امل�ش��بب�ت لل�ش��منة وه��ي تع�دل يف 

خطره� وحجم �رشره� الدهون .
-ليك��ون ل��ك ا�ش��بوعي� ي��وم تك�فئ به 
ال�ش��بوع وق��ت  اخ��ر  نف�ش��ك وليك��ن يف 
الجتم�ع���ت الع�ئلي��ة بتن���ول اأي نوع من 

احللوي�ت بكمية معتدلة .
- اكرث من �رشب امل�ء وليكن على الريق 3 اأكواب 

- ���رشب ك��وب م�ء دافئ على الريق م�ش���ف ل��ه 1ملعقة 
�شغرية ع�شل طبيعي وع�شري ن�شف ليمونة م�ش�عد لعملية 

اإنزال الوزن ب�إذن اهلل .
- مهم تخ�شي�ض وقت يومي� ملم�ر�شة ا�شهل ري��شة وهي 
امل�شي واإذا ارتدت نت�ئج �رشيعة ليكون م�شيك �شب�ح� قبل 
تن�ول اأي طع�م فهو ع�مل قوي حلرق الدهون ابتداأ ب15 

دقيقة ثم كل يومن زد الوقت .
- ليكون للزب�دي ن�ش��يب من وجب�تك فهو ع�مل م�ش���عد 
حلرق الدهون على اخل�رش - بدون جم�مالت ج�ش��مك اهم 
اأن جت�مل يف من��ش��بة اأو اجتم�ع بتن���ول كمية كبرية اأو 
نوعي���ت ذات �ش��عرات حراري��ة ع�لية . - غ��ري من طريقة 
اإع��دادك للطع���م ا�ش��تبدل القل��ي ب�ل�ش��وي يف الفرن حتى 
البط�ط���ض املقلي��ة ميكنك اإعداده��� ب�لفرن م��ع 1 ملعقة 
زي��ت . - احذر مكعب���ت مرق الدج�ج وال�ش��و�ض اجل�هز 
لل�شلط�ت وا�شتبدله� بزب�دي م�ش�ف ثوم و�شم�ق وع�شري 
ليم��ون  -ادخ��ل منكه�ت لطع�مك مث��ل الريح�ن والزعرت 

الري 
- ابتعد طهي الطع�م مبرق اللحم اأو الدج�ج 

- ا�شتخدم زيت الزيتون يف طع�مك 
- ح��دد يف الي��وم 3 مت��رات وميكن��ك مك�ف�أة نف�ش��ك عند 
الن��زول بزي�دة الع��دد ل5 - احذر الع�ش���ئر املعلبة فهي 

عب���رة ع��ن ال��وان ومنكه���ت و�ش��كري�ت وا�ش��تبدله� 
بع�شري ط�زج معد منزلي�.

مهني��ً�: يحمل هذا اليوم الوعود الكبرية والأخب�ر 
املمت���زة والظروف ال�ش��تثن�ئية التي ت�ش��هل لك 
مهمتك، وتكون على قدر امل�ش��وؤولية امللق�ة على 
ع�تق��ك ع�طفيً�: افت��ح قلبك لل�رشيك، و�ش���رحه 
ب��كل م� ينت�بك من م�ش���عر و�ش��كوك، فهو يتفهم 

كل كلمة

مهنيً�: تك��ون قدراتك لفتة الي��وم وتثري اهتم�م 
الخت�ش����ض  واأ�ش��ح�ب  واملثقف��ن  الب�حث��ن 

واملهتمن مبج�ل عملك، وجتد حاًل مل�شكلة 
املري��ب  نظ��رة  ال�رشي��ك  اإىل  تنظ��ر  ل  ع�طفي��ً�: 
وامل�ش��كك، فه��و ل يك��ن لك اإل اأ�ش��دق امل�ش���عر، 

وعليك منحه الفر�شة لتت�أكد من ذلك 

مهني��ً�: يت�ش��لط ال�ش��وء الي��وم عل��ى دور بع���ض 
ال�ش��داق�ت وت�ش��هد الأي���م املقبل��ة تغ��ريات يف 
مراكز يحتله� روؤ�ش�ء لك وتتوىل اأنت مركزاً مهمً� 
ع�طفيً�: قد ي�ش��عب عليك م�ش�يرة الأو�ش�ع، لكن 
المر �رشوري، ل تقدم على تغريات او جم�زف�ت 

يف هذا الوقت

مهني��ً�: تك��ون فر���ض النج���ح ع�لية ج��داً وغري 
متوقع��ة، وت�ش��بح احلظ��وظ قوي��ة ج��داً للف��وز 
ب�ملن�شب الذي كنت ت�شعى اإليه وترغب يف توليه
ع�طفي��ً�: علي��ك اأن تعم��ل بجهد اأكر ك��ي تنجح 

عالقتك مبن حتب فتم�شي� بقية العمر معً�

مهني��ً�: عليك التحف��ظ وعدم ال�ش��تعج�ل يف اتخ�ذ 
الق��رارات احل��ش��مة الي��وم، وك��ن على اط��الع على 
ال���رشوط الت��ي تفر���ض يف العم��ل ون�ق�ش��ه� جي��داً 
ع�طفيً�: ت�ش��ع ب�شخ�ش��ية ممي��زة، لكنك ترتب��ك اإزاء 

متغريات قد حت�شل فج�أة يف هذا الوقت.

 تقلي��ل الفرازات الدهنية. تن�ش��يط الدورة الدموية. مق�ومة 
ال�شيخوخة: فهو يعمل على �شد الوجه ومنع ظهور التج�عيد. 
عالج الأكزمي� واللته�ب�ت اجللدية. عالج حروق ال�ش��م�ض: 
حيث يقلل التهيج عند ا�ش�فة ب�شع قطرات منه اإىل املنطقة 
امل�ش���بة. تنظيف الب�رشة: حيث يعمل كم�دة معقمة حتمي 
الب���رشة م��ن اجلراثي��م ب�أنواعه�، كم� ينظ��ف الب�رشة بعمق 
من الدهون والأو�ش���خ، حتى اأنه ي�ش��تخدم بدي��ل للتونيك. 
ترطيب للب�رشة: فهو �ش��ديق رائع للب�رشة اجل�فة اأو الب�رشة 

املت�أث��رة م��ن عوامل اجل��و املختلف��ة. ازالة للمكي���ج: بدل 
الكرمي���ت ال�ش��ن�عية� حي��ث يزي��ل املكي�ج بطريق��ة اآمنة 
ولطيف��ة عل��ى الب�رشة. نعوم��ة الب�رشة وتفتيحه��� ويعطيه� 
ملم�ض جميل ن�عم وجذاب. قب�ض امل�ش���م�ت. مق�ومة حب 
ال�ش��ب�ب: فهو يعمل على تقليل الفرازات الدهنية امل�ش��ببة 
للحب��وب من جهة، ويعم��ل كذلك على ازال��ة الآث�ر الن�جتة 
من حب ال�ش��ب�ب. امل�ش���عدة على التخل�ض من �ش��واد حتت 
العينن وانتف�خ اجلفون: وذلك عن طريق ا�شتخدام كم�دات 

مغمورة مب�ء الورد للعينن ب�ش��كل يومي منتظم. ي�ش��تخدم 
للب�رشة احل�ش��ش��ة: فيمكنك ا�شتخدامه كبديل مزيل املكي�ج 
اأو مرط��ب اأو لعالج حب ال�ش��ب�ب واللته�ب�ت دون اخلوف 
من الت�أثريات اجل�نبية على ب�رشتك اإذ اإن م�ء الورد من��شب 
جلمي��ع اأن��واع الب���رشة الدهني��ة واجل�فة والع�دي��ة وحتى 
احل�ش��ش��ة. ب�لإ�ش���فة اإىل م��� �ش��بق ف�إن مل�ء ال��ورد ت�أثري 
مهدئ لالأع�ش���ب عند اإ�ش�فة ب�ش��ع قطرات منه لل�ش�ي اأو 

امل�رشوب�ت الع�شبية.

فوائد ماء الورد

نحو نظام سهل لجسم رشيق.. الحمية والرشاقة والريجيم والسمنة


