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مهنيششًا: يكشش�ن هذ� �ليشش�م م�ؤ�ششر�ً �إىل بع�ض 
�لت�رع، فحاول معاجلة �ل��ضع �ريعًا قبل 

تفاقم �الأم�ر و�ال�ضطد�م بحائط م�ضدود
عاطفيششًا: يحتششاج �ل�ريششك �إىل م�ضاعدتك، ال 
تبخششل عليششه يف �ملحنة �لتي ميششر بها فاأنت 

�أعز �لنا�ض �إليه

مهنيًا: ت�ضتعيد هششدوءك وت�ضبط �أع�ضابك، الأن 
�الأج��ء ال تب�ر باخلري، وال �ضيما �أن �لت�تر ه� 
�ضيد �مل�قششف يف �لعمل منذ مدة عاطفيًا: تن�ضاأ 
م�ضكلششة بينك وبششن �ل�ريك ب�ضبششب تدخل �أحد 

�أفر�د �لعائلة يف �ض�ؤونكما �خلا�ضة

مهنيششًا: �إذ� كنششت ت�ضعى الأف�ضل مششا ميكن �أن 
يعششزز م�قعششك يف �لعمششل، �أمامششك جمششاالت 

متعددة لتحقيق ذلك
عاطفيششًا: حششن تكشش�ن �لثقششة مفقشش�دة بششن 
�لطرفششن، تك�ن �خلالفششات �لعنشش��ن �لي�مي 

حلياتهما

مهنيششًا: قششد يطششر�أ هششذ� �ليشش�م �أمششر م�ضتجششد، 
ولكنششه يرتك �آثار�ً �إيجابيششة على �أج��ء �لعمل 

و�لعالقة بالزمالء �جلدد ب�ض�رة خا�ضة
مششع  بالر�حششة  ت�ضعششر  ال  كنششت  �إذ�  عاطفيششًا: 
�ل�ريك، فبادر فشش�ر�ً �إىل �لبحث عن �الأ�ضباب 

لئال ت�ضل �إىل �ملحظ�ر

مهنيششًا: ال تت�ششرع يف �حلكششم علششى �لزمششالء، 
وجتششد نف�ضششك يف م��جهششة مع غششري �ملعنين 
باالأمر عاطفيششًا: �لهدوء ه� من �أبرز �ضفاتك، 
وهششذ� يجعلششك �أكرث قربششًا من �حلبيششب ومثااًل 

يحتذى

مهنيششًا: قششد تعرت�ضششك �ليشش�م �أزمششات طارئة 
ومزعجششة يف �لعمل، تفر�ششض عليك �ملزيد من 

�ل�عي لتجاوزها
عاطفيششًا: ي�ضعششك �ل�ريششك �أمام قششر�ر �ضعب، 
وخ�ض��ضششًا بعدمششا تناهششى �إليششه رغبتك يف 

�البتعاد عنه وتركه نهائيًا

مهنيششًا: ال ت�ضت�ضلششم هششذ� �لي�م �أمششام �أي حتد 
لتتمكششن مششن متريششر م�ضاريعششك، الأن �ملقبل 
قششد يكشش�ن �أف�ضششل عاطفيًا: ال تششرتك �ل�ضك�ك 
ت�ؤثششر يف عالقتك بال�ريك، وهششذ� من �ضاأنه 
�أن ي��ضلششك �إىل �أماكن ال ترغب يف �ل��ض�ل 

�ليها
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5  من مصممي األزياء العرب حازوا على إعجاب نجمات هوليود 

��ضتطششاع عششدد من م�ضممششى �الأزيششاء �لعرب �أن 
يحفششرو� �أ�ضماءهم بحروف مششن ذهب يف �لعامل 
�أجمششع، حتششى �أ�ضبحت �أ�ضماوؤهششم عالمة مميزة 
لششدى كل �لعششامل، و�رتششدت ت�ضميماتهم جنمات 
ه�لي�د، وهنا جنمع �أهم 5 م�ضممي �أزياء عرب 

حازو� على �إعجاب جنمات ه�لي�د 
1 - زهري مر�د

زهششري مششر�د م�ضمششم �أزيششاء لبنششاين �جلن�ضيششة ، 
، ويعتششر  بششريوت  1971م يف  عششام  ولششد يف 
مششن �أكششر م�ضممششي �لزيششاء يف �ل�طششن �لعربي 
و�لعششامل ، و��ضمششه يتششد�ول بششن فنانششات �لعامل 
�لعربششي ، تخرج مششن �ملدر�ضششة �لثان�ية و�نتقل 
لباري�ششض حيششث ح�ضل هنششاك على �ضهششادة يف 
عششامل �الأزياء بعششد �أن كان قششد در�ض يف بريوت 
علششم �لفن و�الأزياء. �فتتح �أول م�ضغل يف بريوت 
عششام 1995 م ، ويف عششام 1999م �أطلششق �أول 
جمم�عششة وهي �لهشش�ت ك�ت�ر لالأزيششاء �لر�قية 
يف �لعا�ضمششة �الإيطاليششة رومششا �ضمششن �أ�ضبشش�ع 
�مل��ضششة ، وت�جششه زهششري يف عششام 2001 م ، 
لباري�ششض لتقششدمي جمم�عتششه لالأزيششاء �لر�قيششة، 
ويف عششام 2006م ، �نظششم �مل�ضمششم زهري مر�د 
م�ؤقتششًا ل�ركة م�جن� لالأزيششاء �لعاملية لتنفيذ 

جمم�عششة �أزياء �ضهششرية . و�أ�ضتهر زهري مر�د يف 
�لعديد مششن �لت�ضاميم �ملذهلششة �لتي ميزته عن 
�الآخريششن ومن هششذ� �لتميششز فقد ظهششرت �أزياءه 
يف �مل�ضل�ضششالت �المريكيششة مثششل م�ضل�ضل )فتاة 
�لنميمششة ( ، وظهششرت �أزيششاءه �الأكرث مششن ر�ئعة 
يف فيششدو كليبات عديششدة �أجنبيششة وعربية مثل 
�ملغنية جينيفششر ل�بينز ، و�أي�ضًا �رتدت �ملغنية 
�لريطانيششة )�ضرييل ك�ل( يف �أغنية لها ف�ضتان 
مششن ت�ضميمششه �لر�ئع . ومن ت�ضميششم زهري مر�د 
�ملبدع ف�ضتششان نان�ضي عجرم �لر�ئع �لذي طلته 
بششع يف مهرجششان م��زيششن 2014 م، وكان قد 
ح�ششر �ملهرجان 25 �ألششف �ضخ�ض من معجبي 
�لفنانششة ، وف�ضتانهششا �لتششي �أطلششت بششه ق�ضششري 
منف��ض بالل�ن �ل�ردي �لفاحت ظهره مفت�ح مع 
�ضند�ل �أنيق من نف�ض �لل�ن وحلي ب�ضيط للغاية 
تتنا�ضب مع �إطاللتهششا �لر�ئعة و�لناعمة، �حلفل 
كان حما�ضششي ور�ئششع وذلك ب�ضهششادة �ملعجبن 
�لذين ت��جششدو� يف �مل�رح . ويعتر زهري مر�د 
من �مل�ضممششن �ملميزين علششى �ل�ضاحة وقد مت 
�فتتششاح �الت�لييششه �الأول لششه يف عششام 1995م 
وبششد�أ بعر�ششض ت�ضاميمششه �لفريششدة مششن ن�عهششا 
و�رعششان ما نال �إعجاب �لنقاد ، و�ل�ضحافين 
، و�ملجتمع �لر�قي ، ويف عام 1999م ، عر�ض 
زهري مششر�د جمم�عتششه للمششرة �الأوىل من خالل 
تعتششر  �لتششي   ،  alta roma alta moda

ب��بتششه نحشش� �لعامليششة ، ويف 2001م ، عر�ض 
جمم�عتششه يف �أ�ضب�ع باري�ششض لله�ت ك�ت�ر ما 
دفششع بنجاحششه �إىل �الأمششام ، و�أطلششق جمم�عته 
�الأوىل للمالب�ششض �جلاهزة يف �لعششام 2002م ، 
و�لتششي عر�ضت للمرة �الأوىل عام 2009م ، نال 
�إعجششاب �ل�ضحافة �الإعالمية مششن خالل �أ�ضب�ع 
ميالن� م�د� دونا للم��ضة، وباالإ�ضافة للخطة 
�خلا�ضة به ي�ضمم مششر�د ويقدم ت�ضاميمه �لتي 
حتمششل ��ضمششه حاليششًا ، تت��جد ت�ضاميششم و�أزياء 
زهري مر�د يف جميششع �لب�تيكات �لعاملية ح�ل 
�لعششامل �لعربششي و�لعششامل �أجمششع ، حيششث يرتدي 
�لعديششد مششن �مل�ضاهري �ضشش��ء م�ضاهششري ه�لي�د 
و�لغنششاء من ت�ضاميمششه مثل : باري�ششض هيلت�ن 
، هيفششا وهبششي ، بي�ن�ضي ، �ضاكششري� و�لعديد من 
�لفانن يف �لعاملن �لعربي و�لغربي . ومن هذ� 
�ملنطلق ففي عاملنششا �لعربي �ض�ف جند �لعديد 
من �ملبدعن و�لفنانششن ب�ضتى �ملجاالت ويعد 
�مل�ضمششم �لعاملششي زهششري مششر�د من �أهششم ه�ؤالء 

�لفنانن يف �لعامل �لعربي .
ومششن �أ�ضهششر جنمششات ه�ليشش�د �لالتششى تف�ضلن 
�رتششد�ء ف�ضاتششن زهري مششر�د: ، مايلششى �ضاير�ض، 
تايلشش�ر �ض�يفششت، بششالك ليفلي، كايلششى مين�ج، 
�ضيلينششا ج�مششي، كري�ضتينششا �أج�يلششري�، كاتششى 
بريي، فريجششي، �ضرييل ك�ل، كيششم كارد�ضيان، 

باري�ض هيلت�ن.

�إيلى �ضعب:  - 2
�مل�ضمم �للبنانى �ل�ضهري �ضاحب �أف�ضل �الأزياء 
�لتي �رتدتها جنمششات ه�لي�د، وه� �أول م�ضمم 
�أزيششاء عربششي يعر�ششض يف �أ�ضبشش�ع �مل��ضششة يف 
يف  �جلاهششزة  للمالب�ششض  خًطششا  و�أطلششق  رومششا، 
ميالنشش�، و�نتقششل بعششد ذلششك �إىل باري�ششض وبششد�أ 
بتقششدمي �خلياطششة �لرفيعششة و�ملالب�ششض �جلاهزة 
يف �أ�ضبشش�ع �مل��ضة، ومن �أ�ضهر جنمات ه�لي�د 
�لالتى �رتدين ف�ضاتن �إيلى �ضعب هاىل بريى، 
كري�ضتششن ��ضتيشش��رت، �إميششا و�ت�ضشش�ن، �ضيلششن 
دي�ن، �ضكارليت ج�هان�ضشش�ن، بي�ن�ضيه، كاتى 

بريي، �أجنلينا ج�ىل، �ضارون �ضت�ن.
3 - ر�مي �لعلي

م�ضمششم �أزياء �ض�ري �لتحق عششام 1991 بكلية 
�لفنشش�ن �جلميلة لدر��ضة �الت�ضششاالت �لب�رية، 
وفششى 1995 �تخششذ قر�ًر� جريًئششا باإعد�د عر�ض 
ذلششك  بعششد  �نتقششل  تخرجششه،  كم�ششروع  �أزيششاء 
لالإمششار�ت و�أطلششق عششام 2000 "ر�مششي �لعلششي 
ك�ت�ر"، وجششاءت �ضهرته �حلقيقية عام 2009 
حششن �ضششارك باأ�ضبشش�ع �مل��ضششة يف رومششا، �أما 
ظهشش�ره �الأول باأ�ضب�ع �مل��ضششة بباري�ض فكان 
�لنجمششات  مششن  �لكثششري  و�رتششدت   ،2012 يف 
�لعامليششات من ت�ضميمششه مثششل بي�ن�ضيه، كيلي 

رونالد، �ضانيل �إميان، �أماند� ه�لدن وغريهن.
4 - ج�رج �ضقر�

جشش�رج �ضقششر� هشش� م�ضمم �أزيششاء لبنششاين، در�ض 
�إىل  وت�جششه  كنششد�  يف  و�لديكشش�ر  �لت�ضميششم 
�أ�ضبشش�ع �مل��ضششة يف باري�ض للخياطششة �لرفيعة 
وت�ضاميمه للخياطة �لرفيعة جريئة يف �الأل��ن 
و�لق�ضششات و�أنث�يششة، وفى عششام 2006، ظهرت 
ت�ضميمششات جشش�رج �ضقششر� يف فيلششم �ل�ضيطششان 
يرتششدى بششر�د� مششن بط�لة مرييششل �ضرتيششب و�آن 
هاثششاو�ى �لششذي ر�ضح جل��ئششز �الأو�ضششكار، وفى 
عششام 2009 �أطلششق �ضقر� خششط �إنتششاج للمالب�ض 
�جلاهزة ومن �أ�ضهر �لنجمات �لالتي �رتدين من 
ت�ضميمه: جينيفر ل�بيز، كريى �أندروود، كايتى 

بريي، ك�ين لطيفة، �مييلى بلنت وبليك ليفلي.
5 - رمي عكر�

م�ضممششة �أزيششاء لبنانيششة، در�ضششت يف �جلامعششة 
�للبنانيششة �الأمريكيششة ثم هاجششرت �إىل �ل�اليات 
�ملتحششدة �الأمريكيششة، در�ضششت يف معهششد �الأزياء 
و�لتكن�ل�جيششا يف مدينششة ني�يشش�رك، وفى عام 
1997 �أطلقت عكرة جمم�عة لف�ضاتن �لزفاف 
و�أ�ضبحششت ف�ضاتينهششا تبششاع يف �أ�ضهششر متاجششر 
�الأزيششاء يف �لعامل و�حتلششت �أغلفة �أ�ضهر جمالت 
�الأزيششاء، ومششن �أ�ضهششر جنمششات ه�ليشش�د �لالتي 
�رتديششن ت�ضاميمهششا: تايلشش�ر �ض�يفششت، هششاىل 
بششريي، مار�ضششا كرو�ششض، �ضيلينششا ج�ميششز، �إيفا 
الجن�ريششا، �أوليفيششا و�يلد، كاثريششن زيتا ج�نز، 

�أجنلينا ج�ىل ومادونا،�أنابيال هالل.

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل البقالوة 
�ملك�نششات: كشش�ب مششن �لف�ضتششق �حللبششي �ملفششروم. 
معلقتان كبريتان من �ل�ضكر �لناعم. عجينة بقالوة 
جاهششزة. 150جششر�م مششن �ل�ضمششن �لنباتششي. طريقة 
�لتح�ضششري: ن�ضخششن �لفششرن درجششة 230م. نح�ششر 
�حل�ضشش�ة ونق�م بخلششط �ل�ضكر مع �لف�ضتششق �ملفروم. 

ندهششن �ضينيششة �ل�ضشش��ء بالزيششت ونفر�ضهششا بن�ضف 
�لعجينششة مع مر�عاة و�ض�ل �لزيت �إىل كل �لطبقات 
�لطبقششة  يف  �حل�ضشش�ة  نر�ششض  �خلا�ضششة.  بالفر�ضششاة 
�الأخششرية من �لن�ضششف �الأول، ثم نغطيهششا بالن�ضف 
�لثاين؛ نكششرر هذه �لطريقة حتششى تتغطى �ل�ضينية. 

ب���ضطششة �ضكششن حادة نقشش�م بتقطيعهششا على �ضكل 
�لبقششالوة �لذي نرغب به. ن�ضششع �ل�ضينية يف �لفرن 
مدة 10دقائق،�أو حتى ت�ضبح ذهبية �لل�ن. نح�ر 
�لقطر ونر�ضه وهشش� �ضاخن على �لبقالوة �لباردة �أو 

�لعك�ض، ونقدمها.

�أهششم ف��ئد �حلنة لل�ضعر �أنهششا تخفف من حر�رة �لر�أ�ض، 
وتقششي فششروة �لر�أ�ض مششن �لفريو�ضششات و�لبكترييا، كما 
�أنها ت�ضاعششد على �لتخفيف من �لدهشش�ن �ملرت�كمة يف 
فششروة �لر�أ�ششض. كمششا �أن �حلنششة ت�ضتخششدم كعششالج فعال 
لق�ششرة �ل�ضعششر، حيث تقلل مششن �لتعششرق وبالتايل تقل 
�لق�ششرة �مل�ؤذيششة لل�ضعششر. �حلنششة �أي�ضششًا تك�ضششب �ل�ضعر 
حي�ية وق�ة، وتزيد مششن كثافة �ل�ضعر ومتنع ت�ضاقطه. 
كمششا �أنها تخفششف من ظه�ر �ل�ضيششب، فهي حتت�ي على 
مششادة طبيعية مل�نة تخششرتق �ل�ضعر وت�ضبغششه بالل�ن 
�الأحمششر دون �أ�ر�ر جانبيششة. كما �أن �حلنششة ت�ضتخدم 
ب��ضعهششا علششى �ل�ضعششر كشش��ق مششن �إ�ضعاعششات �ل�ضم�ض 
�مل�رة، بحيث �أن �حلنة تغلف �ل�ضعر بطبقة بروتينية 
تعمششل كعازل لالأ�ضعة ما فشش�ق �لبنف�ضجية. كما �أن هذ� 
�لروتششن �مل�ج�د باحلنششة ي�ضاعششد يف ترطيب خ�ضل 
�ل�ضعششر وتغذيششة جششذوره، وبالتششايل تق�يتششه و�حلفاظ 
علششى نع�متششه ومظهششره �ل�ضحششي و�جلميششل. وميكنششك 
�أي�ضششًا ��ضتخد�م �حلنششة و�إ�ضافة بع�ض �ملشش��د �الأخرى 
عليهششا للح�ض�ل على �أل��ن خمتلفششة لل�ضعر، فمثاًل عند 

�إ�ضافششة �ل�ضماق �أو �لكركديه للحنة حت�ضلن على �ضعر 
�أحمششر �للشش�ن. و�إذ� �أ�ضفششت �إليها ب�درة �لششكاكاو وخل 

�لتفششاح حت�ضلن علششى �للشش�ن �لبني. 
و�إذ� �أ�ضفششت ق�ضشش�ر �لباذجنان 

�ملغلية حت�ضلششن على �ضعر 
باذجنششاين �لل�ن. و�إذ� �أردت 
�للشش�ن  ك�ضتنائششي  �ضعششر�ً 
فمششا عليششك �ضشش�ى �إ�ضافششة 

�لتفششاح  وخششل  �لبابشش�جن 
و�لقليششل مششن ع�ضششري 

�إذ�  �أمششا  �لليمشش�ن. 
�أردت �ضعر�ً ذهبيًا 
فاأ�ضيفي �لكركم 

�حلنششة.  �إىل 
فاإنه  وبذلششك 
حاجششة  ال 
بششاأن  لديششك 

مششي  ت�ضتخد

�أي نشش�ع مششن �ل�ضبغات �ل�ضششارة ب�ضعششرك ب�ج�د هذ� 
�لبديششل �لر�ئع بدون �أية �أ�ر�ر جانبية. للح�ض�ل على 
فعاليششة �أف�ضل للحنة على �ضعرك، عليك �أن حتر�ضي 
�أن يكشش�ن �ضعششرك نظيفششًا عند و�ضششع �ملعج�ن. 
ويف حالششة �أن �ل�ضعششر كان جافًا، فقللي من 
��ضتخد�م �خلل، حيث �أنه يزيد من جفافه. 
ولتثبيششت لشش�ن �ل�ضبغششة الأطشش�ل فششرتة 
ق�ضشش�ر  �غلششي  �ل�ضعششر  علششى  ممكنششة 
�لرتقششال �أو �لليم�ن مششع �ملاء �لذي 
�ضت�ضتخدمينششه يف عمششل معجشش�ن 
�حلنششة، �تركي �ملعجشش�ن الأط�ل 
فرتة ممكنششة. وحممششي �ضعرك 
�لفاتششر، وال تن�ضششي  باملششاء 
زيشش�ت  حمششام  عمششل  �أن 
و��ضتخششد�م زيششت ج�ز 
�لهنششد خا�ضششًة فهشش� 
مهم للح�ض�ل على 

�أروع �لنتائج.

مهنيششًا: يطششرح عليششك زميششل بع�ششض �الأفششكار 
�ملميششزة، لكششن ال تت�ششرع يف قر�ر�تششك قبششل 
عاطفيششًا:  �لتفا�ضيششل  كل  علششى  �الطششالع 
حمششاوالت �ل�ريك لل�ضيطششرة عليك مت���ضلة، 
لكنششك لششن تكشش�ن مقتنعششًا مبششا يقدمششه مششن 

�قرت�حات

مهنيششًا: �أج��ء �لعمششل �جليششدة �رورية بغية 
�لتمكششن مششن �إجنششاز �الأعمششال �ملطل�بششة منك 

بجد�رة وجناح
عاطفيششًا: �أمشش�ر ب�ضيطششة قد حتمششل �لكثري من 

�ملتغري�ت �الأ�ضا�ضية، لذ� عليك عدم
 �ال�ضتهتار باأي �ضيء

مهنيششًا: عليششك �حلذر هششذ� �لي�م لئششال تقع يف 
�خلطششاأ، وخ�ض��ضششًا �أن ثمششة مششن ينتظششر �أي 

خط�ة ناق�ضة من جانبك
عاطفيششًا: تعار�ششض �ل�ريششك يف عششدة �أمشش�ر، 
ولكششن ي�ضتح�ضن �أال تدع هششذ� �خلالف يتفاقم 

لئال تقع يف �ملحظ�ر

مهنيششًا: يزودك هذ� �لي�م �ال�ضتثنائي و�ملميز 
�ضجاعة وثقششة بحد�ضك لتحقششق �لنجاح �لذي 

طاملا �نتظرته
�لعالقششة  لرت�ضيششخ  منا�ضششب  يشش�م  عاطفيششًا: 
بال�ريششك فاأنت حماط بحبه مششن كل جانب، 

وتقدر عاطفته �لكبرية جتاهك

مهنيششًا: قششد تعرت�ضششك �ليشش�م �أزمششات طارئة 
ومزعجششة يف �لعمل، تفر�ششض عليك �ملزيد من 
�ل�عششي لتجاوزهششا عاطفيًا: ي�ضعششك �ل�ريك 
�أمام قششر�ر �ضعب، وخ�ض��ضششًا بعدما تناهى 

�إليه رغبتك يف �البتعاد عنه وتركه نهائيًا

�ملنطقششة �لتي تك�ن حتششت �لعينن هي منطقة 
رقيقششة جد�ً وال حتت�ي علششى �ية ده�ن �أو 

غدد يف �أ�ضفلها ، لذلك جند �أن ل�ن 
�لششدم يكشش�ن و��ضحششًا حتتهششا 

وبالتايل فاإن زيادة ن�ضبة 
�لكربشش�ن  �أك�ضيششد  ثششاين 

يف �لششدم ي�ضبب حدوث 
�ال�ضشش�د�د  مششن  حالششة 
�ملذك�رة  �ملنطقة  يف 
، �أي �أنها م�ؤ�ر �إىل �أن 
�ضاحبهششا يحمششل يف 
وغاز�ت  �ضم�م  ج�ضمه 

غري مرغ�ب بها. كما �أن 
�حلل لها يك�ن باأن ن�ضبة 

�لششدم مششن  �الأوك�ضجششن يف 
�أجل �لتخل�ض من �مل��د �ل�ضامة 

و�لف�ضششالت ، حيششث �أن �الأوك�ضجششن 
هشش� �لغاز �لششذي يعمل على تخل�ششض �جل�ضم من 
ثششاين �أك�ضيد �لكرب�ن ، كما ميكن �لتخل�ض منه 

�أي�ضششًا من خالل تناول �لفيتامينات �مل�ج�دة 
يف �لرتقششال و�جل��فة و�لليمشش�ن، ونقدم 
�لتششي  �الأمشش�ر  مششن  جمم�عششة 
ت�ضاعششد علششى �لتخل�ششض مششن 
هششذ� �ال�ضمششر�ر ب�ضبششب مششا 
ي�ضببششه من ت�ض�ه للمنظر 
�جلمايل للعششن ، وهي 
�لعامششل   : كاالتششي 
�أننا  �ل�ر�ثششي ، حيششث 
بع�ششض  �أن  نالحششظ 
نف�ششض  مششن  �الأفششر�د 
�لعائلششة يعانشش�ن مششن 
نف�ششض �لظاهششرة ، حيث 
�أن هذه �حلالة �لتي يك�ن 
�ضببهششا �لعامششل �ل�ر�ثششي ال 
ميكششن �لتخل�ششض منهششا ب�ض�رة 
قاطعششة ، ولكن ميكن فقششط �لتخفيف 
منهششا . فقر �لدم ، حيث �أن �نخفا�ض ن�ضبة �لدم 
ي�ضبششب تاأثششري �ضلبي على هششذه �ملنطقة ، وذلك 

الن هششذه �ملنطقششة رقيقششة جد�ً فيظهششر منها 
مششا حتتها ، ونالحششظ �أن معظششم �لفتيات 
�أو �لن�ضششاء يف فششرتة �الجنششاب و�حلمششل 

و�لشش�الدة ، و�لالتي يعانن مششن فقر �لدم ، 
يكشش�ن هذ� �الأمششر ظاهر�ً عليهششا ، وهذه �حلالة 
حتتششاج �أن يتششم تع�ي�ششض �جل�ضششم عششن �حلديد 
�ملفق�د يف �لدم وذلك من خالل تناول �الأطعمة 
�لفنيششة باحلديششد . يجششب �أن يتم عمششل متارين 
للعينششن من �أجل و�ض�ل �لششدم �إىل �لعينن من 
خششالل �لفرك �مل�ضتمششر للعن ، ولكششن �البتعاد 
عن �لفششرك �لعنيف من �أجل جتنششب �إيذ�ء �لعن 
. �البتعششاد عن �ل�ضهر ل�ضاعات ط�يلة ، حيث �أن 
�ل�ضهششر يزيد من ظاهرة �لهششاالت �ل�ض�د�ء، كما 
�أن �لنشش�م ل�ضاعششات كافيششة خالل �لليششل يعمل 
علششى �إر�حششة �لعششن ، وبالتششايل �إر�حششة �لعن . 
ولكششن هنششاك حاالت يجششب �أن يتششم فيها عمل 
فح��ضششات الزمة مششن �أجل �لتاأكششد من �ضالمة 
�جل�ضم مششن �الأمر��ض ، حيث �أن بع�ض �حلاالت 

يك�ن �ضببها �ال�ضابة ببع�ض �الأمر��ض .

ما فائدة الحنة للشعر 

عالج الهاالت تحت العين


