
لعل الو�شع احلايل الذي نعي�شه يدفع الكثري من 
الكف  وقارئات  العرافات  اىل  للجوء  ال�شيدات 
ا�شبح  لكن   , الوقت  و ق�شاء  للت�شلية  والفنجان 
الكثري  كيان  يهدد  ي�شكل خطر مرعب  االمر  هذا 

اال�رس  والتي و�شلت بع�شها للطالق .
اأم  احمد , تعتقد بان م�شالة االحتماء بالعرافات 
التو  وليدة  لي�شت  هي  والطالع  الكف  وقارئات 
واللحظة بل الق�شية ابعد مما نت�شور وهي تعود 
ي�رسبون  النا�س  كان  حينما  ال�شحيقة  للع�شور 
تغري  كي  لاللهة  النذور  ويقدمون  ال�شهام 
عن  حدثنا  الكرمي  القران  وان  حياتهم  م�رسى 
هذا املو�شوع بالتف�شيل حينما ذكر لنا ع�شى 
ال�شحره  �شحر  لت�شفهه  حيه  انقلبت  التي  مو�شى 
من  الكثري  الكثري  ي�شجل  والتاريخ  بهم  وتبط�س 
الق�ش�س والروايات وهي اأ�شب ما تكون بالوعي 
االن�شاين امل�شتمر منذ بداية الب�رسية واىل يومنا 
مبتناول  هي  للعرافني  الرجوع  ق�شية  وان  هذا 
كل �شعوب العامل ولي�شت حكرا على منطقة او بلد 

دون غريه.
اكرث  الن�شاء  ان  فر�شية  تنكر   , حممد  ام  اما   
االمر  بل  الطالع  العرافات وقارئات  اقباال على 
ال ينح�رس بالن�شاء دون الرجال فكالهما ميني 
النف�س مبعرفة امل�شتقبل وع�شى ان يكون م�رسقا 
العجز  وان  وال�شعد  بالرخاء  ومكلل  وجميال 
اوجد  االمرا�س  مكافحة  عن  الع�رسي  الطب 
فر�شة كبرية للتداخل املعريف ما بني الغيبيات 
والواقع الراهن واأتاح له مت�شع من الوقت للعودة 
املنظورة  احلقائق  وراء  وما  الغيب  عامل  اىل 
الكتب  يف  ذكر  قد  اجلن  عامل  وان  خ�شو�شا 
اجلن�س  على  ملمو�س  تاثريها  وان  ال�شماوية 
الب�رسي هذا مما يجعلنا امام حقيقة ال مفر من 
وحماولة  لتاثرياتها  واال�شت�شالم  اليها  العوده 
ت�شميتهم  مت  ما  طريق  عن  اليها  الو�شول 
بال�شحرة او قارىء الطالع اوالكف اأواملنجميني 
وكل تلك الت�شميات لها مدلول واحد وهو معرفة 
املخلوقات  مع  املبا�رس  التما�س  وتاليف  الغيب 

احلية التي تعي�س معنا.
رغدة حيدر توؤكد اأنها ال تاأمن بكل تلك التاويالت 
ت�شبثه  وي�شتقي  واالدلة  بالرباهني  دعمت  وان 
بذلك املوقف اىل ما يردده النا�س على ال�شنتهم 
منذ قدمي الزمان كذب املنجمون وان �شدقوا وان 
معرفة الغيب هي من اخت�شا�س رب ال�شماوات 
واالر�س والق�شية ال حتتمل اال خيار واحد وهو 
النا�س  عقول  ت�شفيهه  وحماولة  والدجل  الكذب 
واخذ اموالهم بالباطل ولي�شت هناك علوم تعنى 
ال�رسر  ودفع  النا�س  م�شتقبل  ومعرفة  بالغيب 
تبقى  الت�رسفات  النوع من  هذا  وان مثل  عنهم 
وغري  وامل�شطهدة  الفقرية  ال�شعوب  حبي�شت 
املتعلمة على اعتبارها هي املالذ االول واالخري 

خلال�شهم من واقعهم املزري واملحبط.
جملة  الراأي  ذلك  يخالف  �شيماء  ابو  حني  يف 
موجودة  الغيبيات  مو�شوعة  وان  وتف�شيال 
انا�س  وهناك  ذاك  او  ال�شخ�س  هذا  اآبى  اأم  �شاء 
دجالني  اأنا�س  اي�شا  وهناك  بها  خمت�شني 
وحالها حال اأي مهنة او حرفة او علم اذا يوجد 
نراهن  ان  املعقول  غري  من  ولكن  اكيد  دخالء 
من  انى  ورمبا  العلوم  تلك  وجود  عدم  على 
احد  ففي  مبا�رسة  ب�شورة  امل�شالة  تلك  جرب 
املرات تعر�س بيتي لل�رسقه وا�شار عليه بع�س 
امرايه  بابو  يكنى  رجل  اىل  للذهاب  اال�شدقاء 
طفل  اح�رس  ال�شخ�س  ذلك  اىل  و�شلنا  وعندما 
يروؤي  وبداء  �شغرية  مراأة  امامه  وو�شع  �شغري 
اىل  ال�رساق  دخل  وكيف  ال�رسقه  تفا�شيل  له 
وبعد  مف�شلة  ب�شورة  مالحمهم  وو�شح  البيت 
�شدق  وتبني  احلرامية  على  عرثنا  اجلل�شة  تلك 
لي�س  املو�شوع  بان  تيقنت  الرجل وعندها  ذلك 

جمرد مزحه.
اأعتمد على   , تقول ام ح�شن وهي قارئة فنجان 
حيث  والرموز,  الر�شومات  من  اأكرث  القراءة 
ال�شوؤال  االأ�شخا�س املراد  اأ�شماء  اأ�شتطيع معرفة 
عنهم, فهناك العديد من اال�شخا�س الذين ياأتون 
يل ملعرفة وك�شف ال�شخ�س الذي قام ب�رسقتهم, 
وهنا اأ�شتطيع اأن اأحدد اأو�شاف ال�شارق وا�شمه. 
اال�شتف�شار  املراد  االأ�شياء  اأ�شماء  معرفة  اأي�شًا 
ال�شخ�س  اذا كانت نية  عنها, على �شبيل املثال 
يظهر  اآخر,  �شيء  اأي  اأو  �شيارة  اأو  منزل  �رساء 
الرموز  اأعتمد على  اال�شم وبكل و�شوح. كما  يل 
والر�شومات التي جت�شدها القهوة التي ت�شري اىل 
بع�س التف�شريات, فمثاًل �شكل "اجلمل" يعني َهما 
عري�س  اىل  ا�شارة  و"احلذاء"  ل�شاحبه,  وحزنا 
على  نذراً  فتاة, و"اخلروف" يعني  قادم خلطبة 
�شاحبه و"االأرز النا�شج" داللة على مال وفري. 
خري  �شهر  يعني  "بدر"  �شكل  على  القمر  وظهور 
"هالل" فيعني  اأما ظهوره على �شكل  ل�شاحبه, 

اأن هذا ال�شهر ال يب�رس باخلري, و�شيق وهم.

و�رسائح  فئات  جميع   , اأن  اىل  حممد  ام  وت�شري 
وك�شف  الفنجان  لقراءة  بابي  تطرق  املجتمع 
العظمى من زبائني هي  الغالبية  الطالع, ولكن 
من الن�شاء, فالرجل عقالين اأكرث اأما املراأة فهي 
غري  الفتيات  ن�شبة  اأن  كما  وعاطفية.  متهورة 
ن�شبة  تفوق  ن�شيبهن  تاأخر  اللواتي  املتزوجات 
اأو  تابعة  للفتاة  يكون  ما  فغالبًا  املتزوجات. 
تظهر  ما  وغالبًا  الزواج  عن  تربطها  "قرينة" 
الفنجان,  يف  �شوداء"  "قطة  �شكل  على  القرينة 
القراآن  قراءة  من  باالكثار  هنا  الفتاة  واأن�شح 
ارى  واأحيانًا  النوم.  قبل  الكر�شي  اآية  وخا�شة 
وهو  "�شحر"  تاأثري  حتت  واقعة  الفتاة  هذه  اأن 
ما مينعها من الزواج, واأ�شتطيع يف هذه احلالة 
فيه  املخباأ  واملكان  ال�شحر  �شاحب  ا�شم  ك�شف 
اإحدى املرات جاءتني فتاة جميلة  ال�شحر. ويف 
عدم  �شبب  معرفة  تود  عمرها  من  الثالثني  يف 
اأتى �شخ�س خلطبتها يذهب وال  زواجها, فكلما 
واقعة  اأنها  يل  تبني  لها,  ك�شفت  وعندما  يعود, 

حتت تاأثري �شحر من قبل زوجة عمها, واأعطيتها 
العمل,  فيه  املخباأ  واملكان  واأو�شافها  اأ�شمها 
وجدته.  املكان  ذلك  اىل  الفتاة  ذهبت  وعندما 
واأحيانًا ال تكون الفتاة واقعة حتت تاأثري عمل اأو 
�شحر ولكنها ال تقتنع وت�رس على اأن هناك عماًل 
الدجالني وامل�شعوذين  يوقف حالها وتتجه اىل 
لال�شتف�شار  ياأتني  الفتيات  وبع�س  العمل.  لفك 
اأن�شح  وهنا  خطبتهن,  يودون  اأ�شخا�س  عن 
ال�شلوك,  �شيئ  اأو  جيدا  ال�شخ�س  كان  اذا  الفتاة 
لن�شيحتي  ي�شتجنب  ال  منهن  البع�س  ولكن 
املنا�شب  ال�شخ�س  باأنه  راأيهن  على  وي�رسرن 
خطوبتهن  وتف�شخ  يندمن  وبالتايل  واجليد, 

ويت�شح لهن فيما بعد اأنه �شخ�س �شيئ.
ما  واأكرث  كثرية  م�شاكل  اأي�شا  للمتزوجات   و 
ما  واذا  املتزوجة هو زوجها,  املراأة  بال  ي�شغل 
كانت له عالقة مع امراأة اأخرى اأو يود الزواج من 
ا�شم زوجها  ال�شيدة  اأخرى. واذا ظهر يف فنجان 
وبجانبه �شورة "فاأر" اأو "دبلة" فهذا دليل على 

�شيدة  هناك  اأن  واأذكر  اأخرى.  من  الزواج  نيته 
جاءتني ت�شتكي من ت�رسفات زوجها وت�شك يف 
اأن زوجها  تبني يل  لها  ك�شفت  �شلوكه, وعندما 
منها,  الزواج  ويود  �شكرتريته  مع  يخونها 
وبالفعل عندما حتققت الزوجة تبني لها �شحة 
وبع�س  الزواج.  هذا  متنع  اأن  وا�شتطاعت  قويل 
الن�شاء يكون لهن "قرينة" متنعهن من االجناب, 
اىل  وو�شلت  حملت  كلما  كانت  �شيدة  فهناك 
�شهرها ال�شاد�س ي�شقط حملها وال يثبت, وبعد اأن 
"قرينة" متنعها  لديها  اأن  ات�شح يل  لها  ك�شفت 
من تثبيت حملها ون�شحتها مبا يجب اأن تفعل. 

وبعد مرور عام اأجنبت طفاًل.
ت�شل  العرافات  تتقا�شاها  التي  االأجور  وعن   
من 5 االلف دينار اىل 15 الف وذلك ح�شب ان 
حتقق  اذا  اما  فنجان  قراءة  او  كف  قراءة  كان 
فهناك  به  تنباأت  وما  ال�شخ�س  ومبتغى  مطلب 
" حالوة" وهي هدايا تعطي لهوؤالء  كما ي�شمى 

الن�شوة . 

بع�س  وقيام  التجميل  عمليات  انت�شار  مع 
اال�شخا�س غري املتخ�ش�شني مبثل تلك العمليات, 
فعليه يجب على كل مري�س ان يعلم ان عمليات 
والفطنة ولكن حتتاج  الذكاء  اىل  احلقن الحتتاج 
اىل متخ�ش�س يف عمليات التجميل والذي يكون 
اكدته  ما  وهذا  الوجه,  بخارطة  م�شبق  علم  على 
عن  احلديث  ب�شدة  رف�شت  التي  التجميل  خبرية 
لكنها  اخلاطئ,  احلقن  عن  الناجتة  االعرا�س 
مو�شحة:  ال�رسيح  ا�شمها  االنذكر  ب�رسط  وافقت 
بني  تظهر  التي  اخلطوط  م�شكلة  حل  "ميكن 
احلواجب بحقن مادة البوتوك�س يف نقاط دقيقة 
امل�شابة  الوجه  لع�شالت  الع�شبية  املراكز  من 
احلقن  حالة  يف  يحدث  ماذا  ولكن  بال�شعف 

اخلاطئ يف ع�شالت الوجه؟.
احلزن  عالمة  وجهها  وعلى  اخلبرية  وجتيب 
واال�شتياء: "�شلل فى ع�شالت الوجه وعدم القدرة 
على التحكم بتعابري الوجه التي ي�شعب اعادتها 
هيكلة  اعادة  اىل  املري�س  يحتاج  لذلك  ب�شهولة, 
فحقن  التجميل,  عمليات  يف  اخلو�س  قبل  نف�شه 
هذا  يف  وخبرية  جتميل  طبيبة  وكوين  البوتوك�س 
العلم  ان�شح به, فم�شبقا على املري�س  املجال ال 
اعادته على  الوجه والميكن  ان بعد احلقن يتغري 
او  اجلمال,  عن  البحث  وي�شكل  عهده".  �شابق 
من  للكثري  هاج�شا  جميل  مبظهر  للظهور  ال�شعي 
فاملتزوجات  ال,  ام  متزوجات  كن  �شواء  الن�شاء 
تتخطفهم  ان  قبل  بازواجهن  االحتفاظ  يحاولن 
مواقع  والال حمدودة يف  املت�شابكة  العالقات  يد 
التوا�شل االجتماعي واخطرها "الفي�س بوك" الذي 
يتيح توا�شال عامليا يتحدى االفاق واحلدود, فيما 
يحاولن غري املتزوجات حت�شني مظهرن على امل 
وجتاوزت  احلالل,  ابن  العثورعلى  بعد  الزواج 
كتن�شيق  البدائية  مراحلها  التجميل  عمليات 
ال�شعر و�شبغه, وازالة �شعر الوجه, ور�شم وتعديل 
ا�شبح  ان  بعد  باالظافر,  والعناية  احلاجبني, 
بامكان طالبها حتقيقها بنف�شه, فالعمليات اليوم 

تنطلق اإىل اعماق اجل�شد وتنفذ حتت  جلده.
وتقول ام �شالم وا�شفة مراحل حتقيق م�رسوعها: 
يعملن  اللواتي  ال�شديقات  من  كبري  عدد  "لدي 
يف مراكز جتميل م�شهورة وممتازة, وقد تكر�شت 
الكثريمن  منهن  ات�شوق  النني  بهن  عالقتي 
انهن  ا�شك يف  وال  التجميل,  وم�شتح�رسات  لوازم 
التجميل  عمليات  بع�س  تعليمي  عن  �شيمتنعن 

الب�شيطة". وتوؤكد ام �شالم وعيناها تتفح�س مواد 
التجميل التي ا�شطفت على رفوف انيقة يف احدى 
غرف منزلها: "بع�س �شديقاتي متخ�ش�شات يف 
بالتعلم  طلبي  ان  اعتقد  وال  التجميل,  جراحات 
من  فهناك  احداهن,  رف�شته  ما  واذا  �شريف�س, 
�شتوافق عليه, كل ما يف االمر اين �شادخل دورة 

يف هذا املجال و�شاجتازها بنجاح".
اخلا�شة  املبيعات  م�شوؤولة  توؤكد  جانبها  ومن 
"غياب  اأن:  حممود  مزهر  هيام  التجميل  مبواد 
وانعدام  املعنية  اجلهات  من  الرادعة  القوانني 
ال�شببان  هما  البيع  بعمليات  املندوبني  �شمري 
الرئي�شان وراء تف�شي انت�شارعمليات احلقن داخل 
هكذا  ملثل  ا�شال  موؤهلة  غري  تكون  التي  املنازل 
تنتقل  ان  فيمكن  ب�شيطة  كانت  وان  عمليات, 
يف  احلقن  ا�شتخدام  عند  والفريو�شات  البكترييا 
كوارث  اىل  �شتوؤدي  وبالتايل  الوجه  مناطق 

اليحمد  عقباها".
باحلقن  اخلا�شة  املواد  ان  "كما  حممود:  وتوؤكد 
خربة  اىل  حتتاج  التي  الوحيدة  هي  لي�شت 
اىل  يحتاج  و�شبغه  ال�شعر  فتن�شيق  واخت�شا�س, 
بااللوان  كاملة  دارية  وعلى  التجميل  يف  خرباء 

فنحن  فيه,  تو�شع  الذي  والوقت  دجمها  وكيفية 
للمراكز  ب�شاعتنا  نروج  ال  مبيعات  كم�شوؤويل 
�شلبا  �شيوؤثر  املتقن  غري  فالعمل  اخلربة  معدومة 
"يف اوقات  ام �شالم:  يف نوعية املنتج".  وتقول 
 " يف  اأو  االلكرتونية  املواقع  على  اتابع  فراغي, 
الفي�س بوك" كل ما يخ�س عمليات التجميل, وقد 
لدي  وا�شبحت  املتابعة,  هذه  من  الكثري  تعلمت 
معرفة بعوامل النجاح والف�شل, وبالنتائج ال�شلبية 

التي قد ترافق تلك العمليات".
"هناك  التجميل:  وت�شيف املراأة املهوو�شة بعامل 
ملن  دورات  تقيم  التي  التجميل  مراكز  بع�س 
يرغب يف تعلم هذه املهنة, واملي ان ادخل دورة 
اىل  الفيلر, النها ال حتتاج  اتعلم فيها زرق حقن 
مهارات عالية". وتعلق ام �شالم على الفيديو الذي 
"لقد اخطاأ  "الفي�س بوك":  القى رواجا وا�شعا يف 
خا�س  بفيلر  العليا  املراأة  �شفة  وزرق  املعالج 
باجل�شم, وكان عليه زرقها بفيلر خا�س بالوجه".
العليا  �شفتها  ت�شلبت  مري�شة  الفيديو  ويظهر 
فيلر  حقنة  نتيجة  االآالم  من  الكثري  لها  و�شببت 
اىل  �شفتها  اعادة  يف  العالج  ينفع  ومل  خاطئة, 
اللجوء  م�شاألة  يخ�س  وفيما  عليه.  كانت  ما 

عمليات  من  للمت�رسرين  بالن�شبة  الق�شاء  اىل 
امل�شت�شار  يقول  التجميل  بعملية  اخلا�شة  احلقن 
اجتاهني  حتت  "يندرج  الغالبي:  رامي  القانوين 
يقوم  عندما  وهو  العمد  االإيذاء  يخ�س  االأول 
�شخ�س غري متخ�ش�س يف م�شاألة احلقن وال يعلم 
ماهية املادة وا�رسارها ورغم ذلك يبا�رس بعمل 
التجميل, فهنا يندرج هذا الفعل �شمن الالمباالة  
والالمباالة  عليه  للمقبلني  ال�شحي  الو�شع  يف 
يندرج  وعليه  اجلنائي,  الفقه  يف  الق�شد  ت�شاوي 
قانون  من   412 املادة  ن�س  �شمن  الراأي  هذا 
املادي  الن�شاط  �شور  ومتثل  العراقي  العقوبات 
 1 الفقرة  ت�شمنته  مبا  اجلرمية   هذه  يف  للجاين 
من املادة )412( وهي اجلرح وال�رسب والعنف 
خمالف  اخر  فعل  واي  ال�شارة  املادة  اعطاء  و 
امل�شتدمية  بالعاهة  الفقرة  هذه  وتعرف  للقانون 
التي اليرجى �شفاوؤها, والعربة يف ذلك وقت نظر 
الدعوى ولي�س ارتكاب الفعل , ويكون اجلاين هنا 
كنتيجة  امل�شتدمية  العاهة  كانت  �شواء  م�شوؤوال 
وتكون  مبا�رسة  غري  نتيجة  او  لفعله  مبا�رسة 
عقوبة هذه اجلرمية ال�شجن مدة ال تزيد عن خم�شة 

ع�رس عاما وهي من و�شف  اجلناية".

من  اجلاين  كان  اإذا  "اأما  الغالبي:  وي�شيف 
ويعلم  التجميل  جمال  يف  املتخ�ش�شني  االأطباء 
ماهية املادة وا�رسارها واأن ا�شتعمالها ال ي�رس 
عوامل  ب�شبب  ح�شل  قد  ال�رسر  اأن  اإال  باملراجع, 
بال�شكل  املادة  م�شتخدم  مراعاة  كعدم  خارجية 
ال�شحيح فهنا ال ي�شاأل الطبيب عن جرمية مل تكن 
ال�رسر  تقدير  االأحوال  كل  وعلى  لفعله,  نتيجة 
ينتدبها  التي  الطبية  اللجان  اإىل  يعود  وا�شبابه 
املعرو�شة  الق�شية  يف  خربتهم  البداء  الق�شاء 
حمل  ال�رسر  وم�شببات  ا�شباب  تتحدد  لكي  عليه 
يف  متداول  ا�شم  اأ�شهر  الفيلر  ويعد  الدعوى". 
االلكرتونية  املواقع  اأحد  ويقول  التجميل,  مراكز 
الفيلر مادة ت�شتخدم  "اإن  املتخ�ش�شة بالتجميل: 
للتعبئة حتت اجللد, وت�شتخدم لغر�شني اأ�شا�شيني, 
والندبات,  التجاعيد  اإخفاء  هو  االأول  الغر�س 
ب�شبب  اجللد  فراغات حتت  ناجتة عن  فالتجاعيد 
الفراغات  تلك  ومبلء  الكوالجني,  مادة  نق�س 

بالفيلر تختفي التجاعيد. 
الغائرة  اخلدود  وتكبري  نفخ  الثاين هو  والغر�س   
وي�شتخل�س  النحيف,  والوجه  الرقيقة  وال�شفاه 
الفيلر من عدة م�شادر منها احليواين والكيميائي 
نف�شه,  للعالج  اخلا�شع  االن�شان  ج�شم  ومن 
م�شحوبا  يكون  وقد  االأبد,  اإىل  يدوم  ال  والعالج 
طبيب   يد  حتت  اإال  يجرى  وال  �شلبية,  بنتائج 

خمت�س".
وجهها  وعلى  بالقول  حديثها  �شالم  ام  وتختتم 
عمليات  على  الطلب  "يزداد  ابت�شامة:  طيف 
يرغنب  اجلميالت  وحتى  اخر,  بعد  يوما  التجميل 
الو�شع يحتاج  اكرث, وهذا  باحل�شول على جمال 
واجد  املجال,  هذا  يف  العاملني  من  للمزيد 
امتلك  الين  فيه,  للعمل  ممتازة  مر�شحة  نف�شي 
التجميل  خبرية  وت�شري  غريي".  من  اكرث  خربة 
قوانني  و�شع  "يجب  انه:  اىل  حديثها  نهاية  يف 
ح�رسا  تكون  باأن  التجميل  بعمليات  خا�شة 
مبطنة  اجراءات  فهناك  االخت�شا�س,  ال�شحاب 
تقيم  التي  التجميل  ملواد  امل�شتوردة  لل�رسكات 
باال�شل  وهي  بال�شعر  خا�شة  حالقة  دورات 
بع�س  الن  االبر  زرق  بعمليات  خا�شة  دورات 
التجميل  املنتجات الميكن ت�رسيفها على مراكز 
على  او  اك�شباير  مواد  كونها  اخلربة  وا�شحاب 
و�شك انتهاء ال�شالحية والتي يتم احل�شول عليها 
خالل املوؤمترات والدورات املقامة خارج العراق 
وبالتايل يبدوؤون برتويج موادهم وتوزيعها بني 

املتدربني لغر�س احلقن داخل املنازل  املغلقة".

االحتماء بقارئات الكف... هوس نسائي يخرب كيان األسرة  

عمليات التجميل الفاشلة.. انعدام الخبرة يطيح بمعالم الجمال !!
ضحاياها بالجملة من  النساء...
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اأثبتت الإح�صائيات تزايد 
الإقبال على اإجراء عمليات 
التجميل اجلراحية والغري 

جراحية يف كل عام عن 
�صابقه، حيث اأ�صبحت 

عمليات التجميل حتظى 
بدرجة كبرية من الثقة 

تختلف عما كانت عليه يف 
املا�صي.

لكن تبقى ن�صبة من 
التخوفات التي ت�صيب 

البع�ض ومتنعهم من 
اخل�صوع لأي عملية 

جتميل مهما ح�صلوا على 
�صمانات؛ ب�صبب ا�صتمرار 

وجود ن�صبة من اخلطاأ 
تقع خالل هذه اجلراحات 
وتت�صبب يف ف�صل عمليات 

التجميل واأحيانًا حدوث 
مد  م�صاعفات ل حتحُ

عقباها.
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