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مهنيًا: يرّكز هذا اليوم ال�ض��وء على ق�ضايا مادية ومالية 
ت�ض��تحوذ عل��ى كامل اهتماماتك يف العمل وتتو�ض��ل اإىل 
نتائ��ج جي��دة له��ا عاطفي��ًا: تختل��ط ال�ض��وؤون العاطفي��ة 
بامل�ض��الح املادية، وقد تعالج ق�ض��ية ق�ضمة ممتلكات اأو 

م�ضتحقات اذا كنت تبحث يف طالق اأو انف�ضال

مهني��ًا: تالحق هذا اليوم ق�ض��ية �رسي��ة اأو تتحقق من اأمر 
وحتّق��ق يف م�ض��كلة تنّغ���ش علي��ك عملك عاطفي��ًا: تعي�ش 
فر�ض��ة ممي��زة اأو ترتب��ط بعالق��ة جدي��دة، اأو تق��دم عل��ى 

خيارات نهائية بالن�ضبة اإىل حياتك العاطفية

مهنيًا: اإذا كنت فعاًل تريد الو�ضول اىل نتيجة حا�ضمة 
علي��ك التح��ّرك بفعالّي��ة، علي��ك مناق�ض��ة املوا�ض��يع 
احل�ضا�ض��ة عاطفيًا: تتطّور �ض��داقة ما اإىل عالقة حب 
وتقّرب امل�ضافة بني الأحّباء نظراً اإىل خلو الأجواء من 

امل�ضاعر ال�ضلبّية

مهني��ًا: كن جريئًا هذا الي��وم واأظهر مقدرتك على حتمل 
امل�ض��ووؤليات اجلدي��دة لأن��ك ق��ادر عل��ى اإدارة اأعمال��ك 
واأعم��ال الآخري��ن عاطفيًا: مّت الرواب��ط التي تزعزعت 
وتخل�ش من اللتبا�ضات واخلالفات بينك وبني ال�رسيك 

ب�رسعة

مهني��ًا: ي�ض��هل اأمامك ه��ذا اليوم الت�ض��الت ويجعلك 
اأكرث تناغمًا مع املحيط، ول تخجل من طلب امل�ضاعدة 
م��ن الزم��الء يف حال �ض��عورك بك��رثة ال�ض��غوط عليك 
عاطفي��ًا: تتقّرب من احلبيب اأكرث وتكت�ض��ف الكثري من 

الأمور امل�ضرتكة التي جتمعك به فتزداد تعلقًا به

مهني��ًا: ل ترتّدد يف اتخاذ املب��ادرة جتاه الزمالء 
ول تتوّق��ف طوياًل عند حمط��ة متعرّثة اإّل اإذا كانت 
تعني لك كثرياً عاطفيًا: ت�ضمد يف وجه الأيام التي 
تتاآم��ر مع��ك وحتالف��ك، وتك��ون عواطفك جّيا�ض��ة 

و�ضحرك طاٍغيًا بدون اأدنى �ضك
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الناشطة والرسامة براء الزبيدي.. شبيهة سيلينا كومبيز بوجه ودم بغدادي 

تعترب الري�ض��ة ع�ض��قها الول وتختار الوانه��ا بعناية فائقة 
وذوق ع��ايل وتن��ادي دائم��ا بحقوق والوم وهم��وم املراأة 
عله��ا حت�ض��ل على حقوقه��ا ،عرفت اخريا ب�ض��يلينا كومبيز 
العراق ل�ض��بهها الكبري من املغنية المريكية �ض��يلينا ولكن 
بدم عراقي انها الت�ض��كيلية براء الزبيدي التي كان لنا معها 

هذا احلوار ..
-عرفينا من هي براء ؟ حدثيني عن نف�ضك ودا�ضتك ؟

 اجابتن��ا .. انا  براء الزبيدي م�ض��قط راأ�ض��ي يف بغداد يونيو 
يف منطق��ة الأعظمي��ة م��ن اب دكت��ور اأراد اب��ي ان اأك��ون 
مهند�ض��ة ويف٢٠١٥ تخرجت الت�ضميم  املعماري الداخلي  
ولك��ن كان اإلهام��ي الول والأخ��ري الأدب باللغ��ة العربي��ة 

والإنكليزي
 -وعندما �ضئلنا براء عن بداية دخولها عامل الر�ضم

قال��ت .. ب��داأت حيات��ي املهني��ة يف �ض��ن ال�ضاد�ض��ة ع���رسة 
بالكتابة يف املركز الثقايف العربي يف الردن حول ق�ضايا 
حق��وق املراأة كعن�رس مهم يف املجتمع واحلمداهلل كان اول 
اإجن��از  يل ان اأك��ون ا�ض��غر اأديب��ة، كما كتبت ور�ض��مت عن 
حقوق امل��راأة العربي��ة والعراقي��ة )زواج القا�رسات،العنف 
،التحر���ش ( التي حتملت وم��ا زالت الظروف ال�ض��عبة اأبان 

احلروب املتوالية.
 -ماهي اول لوحة خطتها يدك ؟وماهي فكرتها ؟؟

 اول لوح��ة خطته��ا ي��دي كانت مل�ض��ابقة مدر�ض��ية بعنوان 
ال�ض��الم وكانت فكرتها ان اأج��زء اللوحة اىل مقطعني مقطع 
مريح للناظر وللقلب واملقطع الخر ي�ضم احلروب والعذاب

 وطرحن��ا على براء �ض��وؤال اخر عن الر�ض��امني املتاأثرة بهم 
وحتبني اعمالهم ؟

  اأت��ى جوابه��ا كالتي ..اع�ض��ق جميع مدرا���ش الفن ولكن مل 
اتاأث��ر بفن��ان معني كنت دائما احب ان ا�ض��نع �ض��يء جديد 
كا�ض��م او كمدر�ضة اإبراء لهذا كنت اطلع على جميع الفنانني 
القدام��ى واجلداد كنت احب  دم��ج الألوان وغريها للفنانني 

احب الفنان بيكا�ضوا وفريدا كاهلو
 هل �ضاركتي يف معار�ش ؟هل لديك معر�ش �ضخ�ضي ؟

�ضاركت العديد من املعار�ش بالردن
معر�ش الربيع ٢٠١٣ م�ضرتك

معر�ش جلنة التوا�ضل الفني للمراأة ٢٠١٣
معر�ش رابطة الفنانني ٢٠١٤ 

معر�ش جالري اللويبدة ٢٠١٤ م�ضرتك
 ٢٠١٤/٢٠١٣ الول  العرب��ي  الت�ض��كيلي   الف��ن  معر���ش 

م�ضرتك
معر�ش حر ب�ض��ارع الرينبو مع برنام��ج اأكرم خزام ٢٠١٥ 

�ضخ�ضي
معر���ش ) مكان(  معر���ش+ ندوة حوارية عن حقوق املراأة 

يف الد�ضتور العراقي  ٢٠١٥ �ضخ�ضي
كيف تق�ضني يومك 

 اغل��ب وقتي اق�ض��يه مع العائلة ولكن باقي الوقت بالر�ض��م 
والقراأة وتعلم اأمور جديدة 

الثقافة بالن�ضبة يل �ضيء مهم جدا 
 -هل لديك كتابات ادبية؟

  نع��م ..ل��دي كتابات ب�ض��يطة وق�ض���ش ق�ض��رية عني وعن 
جمموعة من ق�ض�ش ن�ضاء من واقع حياتنا مل تن�رس بعد 

   -من القرب اليك من الدباء وحتبني كتاباتهم ؟؟
نوال ال�ض��عداوي /او�ض��و/علي ال��وردي /ميخائيل نعيمه/ 
الفقيه/كاف��كا  كر�ض��تي/ابراهيم  النمري/اأجاث��ا  ب�ض��مة 

وغريهم من الأدباء 
 -وعندم��ا �ض��ئلناها عن ماهي حق��وق امل��راأة بنظرك كان 

جوابها ..
متاأث��رة  بقوله��ا ..اإعط��اء امل��راأة حقها مبمار�ض��ة حقوقها 
باحلياة �ض��من ح��دود القانون ان ل حترم م��ن حقوقها ان 
ل حت��رم م��ن تعليمه��ا ام زواجها وطالبها م��ن العمل ومن 
طفولته��ا ) زواج القا���رسات( ان تعي���ش حياته��ا ومتار�ش 

امنياتها
 -هل لديك ندوات وم�ضاركات بخ�ضو�ش حقوق املراأة ؟؟

 -لدي ندوة مع جلنة التوا�ضل الفني 
ول��دي ندوة �ضخ�ض��ية عن حقوق املراأة العراقية بالد�ض��تور 

العراقي 
- براأي��ك ماهي املظلومية التي تع��اين منها املراأة العراقية 
يوجد العديد من الظلم الذي متار�ض��ه العوائل على ن�ض��ائهم 

وبناته��م ب��كل انواعها  ..حرم��ان من حق الدرا�ض��ة والعمل 
واخل��روج من املنزل الخت��الط والتحر�ش زواج القا�رسات 
التعنيف ال�رسي كل هذه المور تعاين منها املراأة العراقية 

والهم من ذالك حتى لو وجد احلل
يوجد اثار ما بعد الظلم الأثر النف�ضي وغريها من المور 

 -ع��ربت ب��راء ع��ن غ�ض��بها عندم��ا �ض��ئلناها ع��ن زواج 
القا�رسات ؟

قتل طفلة !!!ل ا�ضتطيع ان اب�ضط هذه الظاهرة بكلمة �ضغرية 
 -ماهي ن�ضيحتك للمراأة كي حتافظ على حقوقها ؟

اتوج��ه اىل كل الن�ض��اء بع��دم ال�ضت�ض��الم وال�ض��كوت  لن 
ال�ض��كوت ه��ي جرمي��ة بحد ذاته��ا يجب ان تطال��ب لن من 

حقها املطالبة متى ما �ضاءت
 ماهي امنية براء ؟

امنياتي كثرية امتنى حتقيقها يل وللمراأة
لكن اب�ضط امنياتي ان التقي ب اأوبرا انا جدا متاثرة بها

ماهو هدفك؟
ه��ديف ان اآكون �ض��وت لكل امراأة مظلوم��ة والهداف الهم 

ن�رس التوعية
-كلم��ة اخرية:جمي��ل ان نك��ون مبدع��ني لك��ن الجم��ل ان 
نرتق��ي باإبداعن��ا العل��م والثقاف��ة ل يعن��ي املدر�ض��ة ول 
اجلامعة هنالك دائما اب�ض��ط ال�ض��ياء  ميك��ن اأن نتعلمه من 
منه��ا ليكن دائما لدينا ق�ض��ية اإن�ض��انية نداف��ع عنها..وكل 

ال�ضكر ل�ضحيفة ووكالة اجلورنال وكادرها الرائع .

حوار  ــ  هيفاء القره غولي 

طريقة عمل الكبسة باللحم

عادات يومية خاطئة على البشرة..تجنبيها 

وداعًا للبوتكس! فالبالزما الحل البديل

  املقادير 
2 ك��وب ارز حب��ة طويل��ة 1/2 كيلو حلم خ��روف  مكعب 
3 حب��ات طماط��م   نبات��ي  او زي��ت  زب��دة  2 م.ك  ماج��ي 
متو�ض��طة احلج��م 3 حبات ب�ض��ل متو�ض��طة احلج��م 2 م.ك 
لب الطماطم 2 م.ك بهارات م�ض��كلة 2 م.ك بهارات الكب�ض��ة 

)اخل�ضنة او الناعمة( 1 م.ك فلفل ا�ضود
ملح ح�ضب الرغبة ورق غار حب هيل

لل�ضو�ش: 1 حبة طماطة
2 حبة فلفل اخ�رس حار

2 م.ك فلفل ا�ضود
ملح ح�ضب الرغبة

1 م.ك بهارات الكب�ضة
طريقة التح�ضري 

نقع الرز مباء فاتر.
يغ�ض��ل اللحم جيدا و ي�ض��لق كاملعتاد و يو�ضع عليه الهيل و 

ورق الغار و يرتك حتى ين�ضج.
تقط��ع الب�ض��ل و الطاطمة اىل مكعبات �ض��غرية و يقلى يف 

قدر الطبخ حتى ين�ضجان جيدا.
عند ن�ض��وج اللحم،ي�ضفى و يو�ضع 3 اكواب مرق اللحم يف 

قدر �ضغرية و عليها البهارات و املاجي و تغلى جيدا.
ي��وع الرز ف��وق الطاطم��ة و الب�ض��ل و يح��رك ثم ت�ض��اف 
اليه��ا مرقة اللحم بعد غليانها و ي�ض��عل حتتها عندما تغلي 
يوطى الغاز و ترتك ملدة ربع �ض��اعة او حتى ن�ض��وج الرز. 
لل�ضو�ش:تو�ض��ع كافة املكون��ات يف اخلالط و من ثم على 
النار لتغلي. و تقدم مع ال�ض��لطة و اللنب و ال�ضو�ش. و تزين 

باللوز. 

نح��ن جميعا نعل��م اأن نظ��ام العناية بالب���رسة اليومي 
له تاأثري كبري على �ض��حة اجلل��د ، و عندما يتعلق الأمر 
ب�ض��حة اجلل��د ، فمن امله��م اأن نتذكر اأن اجلل��د هو اأكرب 
ع�ض��و لدين��ا يف اجل�ض��م ، و اأن كث��ري من الع��ادات التي 
نقوم بها ب�ض��كل يومي ميكن اأن توؤثر على �ض��حة اجللد 
بال�ضلب و تف�ضده ، فهناك عدد من العادات اليومية التي 
له��ا اآثار �ض��ارة على اجلل��د ، فاإذا كنت��ي تريدي جلدك 
�ض��حي و ل ت�ض��وبه �ض��ائبة تاأكدي م��ن عاداتك ، و يف 
مقالن��ا الي��وم �ض��تجدين عدد م��ن العادات التي ت�ض��بب 

�رسر للجلد .
عادات يومية خاطئة على الب�رسة :

عدم اإرتداء النظارة ال�ضم�ضية : ما ل يعرفه الكثريون اأن 
النظارات ال�ضم�ض��ية لي�ضت فقط لالأيام امل�ضم�ضة ، فيجب 
اإرتداءه��ا حت��ى يف وج��ود غيوم و لو يف امل��دى البعيد 
، و ه��ي اأف�ض��ل لب�رستك و لعيون��ك اأي�ض��ا ، فالنظارات 
ال�ضم�ض��ية حتمي عينيك و اجللد من حولهم من الأ�ض��عة 
فوق البنف�ض��جية ، و التي ميكن اأن تخرتق اجللد و تلحق 
اأ���رسار بب�رستك يف الأيام امل�ضم�ض��ة و امللبدة بالغيوم 

على حد �ض��واء ، و اإرتداء النظارات ال�ضم�ض��ية مينعك من 
التحديق ، و التحديق من اأ�ضباب التجاعيد املبكرة حول 
العينني ، و يجب احل�ض��ول على زوج جيد من النظارات 
ال�ضم�ض��ية الع�رسي��ة و الت��ي توف��ر ٪100 حماي��ة من 

الأ�ضعة فوق البنف�ضجية .
ع��دم �رسب ما يكفي من املياه : املاء �رسوري ل�ض��حة 
اجل�ض��م و ع��دم احل�ض��ول على م��ا يكفي من��ه ميكن اأن 
يجعل اجللد جاف ،  و �رسب كمية كافية من املاء تبقى 
اجل�ضم رطب و جتعلك ت�ضعرين ب�ضحة جيدة ، فاإ�ضتهالك 
املياه الكافية ي�ض��اعد على اإبقاء اجللد ب�ض��حة و �ضباب 
، و ت�ض��اعد على طرد ال�ضموم من اجل�ضم مما يجعل اجللد 

يبدو اأنقى .
ع��دم و�ض��ع واق��ي م��ن ال�ض��م�ش : و هو م��ن ال�رسوري 
للغاية ل�ض��حة اجللد ، �ض��واء الواقي املخ�ض�ش لل�ضم�ش 
اأو من الكرمي بي بي ، و اأنتي يف حاجة اإليها يف الأيام 
امل�ضم�ض��ة و الأيام الغائمة اأي�ض��ا و يف كل يوم بينهم ، 
و التعر�ش لأ�ض��عة ال�ضم�ش هو  مثل التعر�ش للكثري من 
دخان ال�ض��جائر ي�ضبب ال�ضيخوخة املبكرة و التجاعيد ، 

و يجب اإختيار واقى ل تقل درجة حمايته عن 30 على 
الأقل ، و ل تن�ض��ي حماية الب�رسة على �ضفتيك مع مرهم 
ال�ض��فة بحماية اأي�ض��ا من ال�ض��م�ش و لكن ال�ضيء الأكرث 

اأهمية هو اأن تتذكري و�ضعه كل �ضاعتني .
تناول ال�ض��كريات بكرثة : قد تبني اأن ال�ض��كر ي�ضبب تلف 
الكولجني و اخلاليا الأخرى التي ت�ض��اعد على احلفاظ 
على اجللد بحيث يبدو عليه ال�ض��باب و ال�ضحة ، و اإتباع 
نظام غذائي غني بال�ض��كر هو �ض��ئ �ض��يء حقا جل�ض��مك 
اأي�ض��ا ، و ل باأ�ش اأن تتمتعي ببع�ش ال�ضكر يف الإعتدال 
، و لك��ن يجب مقاومة هذه الرغب��ة يف وقت متاأخر من 
اللي��ل و الوجبات اخلفيفة ال�ض��كرية و امل�رسوبات ، كما 
ميكنك تن��اول املزيد من الفواك��ه و اخل�رسوات ، هذا و 
�ضوف تبقى ب�رستك �ضحية و �ضباب ف�ضال عن ج�ضمك .

التدخني : الآن ل يوجد عذر لعدم معرفة اأ�رسار التدخني 
، فالتدخني لي�ش لديه اأي فوائد على الإطالق و مع ذلك 
كث��ري م��ن النا�ش ل ت��زال جتعل ه��ذا الإختي��ار هو من 
اأمن��اط احلياة اليومية ، و بالتايل ت�رس ب�ض��دة ب�رستهم 
، و عل��ى املدخنني اأن يعرف��وا اأن التدخني هو واحد من 

حق��ن البالزما فوائد حقن البالزم��ا فوائد حقن البالزما 
فوائ��د حقن البالزم��ا وداعًا للبوتوك���ش! فالبالزما احلّل 

البديل حقن البالزما كيفية احلقن فوائد حقن البالزما
كان��ت يف املا�ض��ي القريب حقن البوتك���ش احلّل ال�رسيع 
والب�ض��يط مل�ض��كلة ظه��ور التجاعي��د على الب���رسة، ولكن 
اأم�ض��ت م��ع م��رور الوقت ل تعط��ي النتائج املرج��ّوة، ما 
دف��ع ببع���ش العلماء اإىل ابتكار حّل اأ�ض��به بال�ض��حر وهو 
حق��ن الب���رسة ببالزما ال��دم الطبيعّية.  ما �ض��بب الإقبال 
عل��ى ه��ذه احلق��ن، وم��ا الفائ��دة الت��ي تقّدمه��ا؟ تعم��ل 
امل��واّد امل�ضتخل�ض��ة من ال�ض��فائح الدموّية على تن�ض��يط 
ال��دورة الدموّي��ة للب�رسة وخالياها املهّم��ة وحتّفز اإنتاج 
الكولج��ني الذي يق��وم باإحياء الب�رسة وجتديد �ض��بابها. 
تاأثري هذه احلقن يدوم ملّدة طويلة، حيث ت�ض��اعد الدهون 

املوجودة يف الوجه على البقاء فرتة اأطول.
-كيفّية احلقن

يقوم الطبيب املخت�ّش ب�ض��حب ح��وايّل 60-30 ملليلرتاً 
من الدم وحتديداً من الذراع، بعدها يتّم و�ضعه يف جهاز 
دقيق ل�ض��ّخ ال��دم لنحو ربع �ض��اعة بهدف زي��ادة حتفيز 
اخلالي��ا، ث��ّم يت��ّم ف�ض��ل ال�ض��فائح الدموّية ع��ن كريات 
الدم احلمراء والبي�ض��اء. يختار الطبيب الأجود منها قبل 
حقنها يف الب�رسة بعد خلطها مع تركيبة من الفيتامينات 

واملعادن با�ضتخدام جهاز يدعى "امليزوثريابي".
تت��ّم عملّية حقن جميع اأجزاء الوج��ه من اجلبني وحميط 
العين��ني اإىل اخل��دود وح��ول العن��ق والفّكني با�ض��تخدام 
جه��از م��زّود باإبر رفيعة متّر على الوج��ه من خالل وخز 

خفيف.

 -ماذا تفعل البالزما للوجه؟
الوق��ت نتائ��ج مذهل��ة، فيظه��ر  تعط��ي البالزم��ا م��ع 

اجلل��د بّراق��ًا ون���رساً م��ّرة اأخ��رى وتختف��ي فروق 
وت�ض��تعيد  التجاعي��د  تق��ّل  وال�ض��حوب،  الّل��ون 
الب�رسةملم�ض��ها الناعم وقّوتها، وتبدو �ضاّبة مّرة 

اأخرى.
-نتيجة حقن البالزما

هذه التقنّية اآمنة وم�ض��مونة لأّنها تاأخذ البالزما من دم 
املراأة نف�ضها ول يرتتب على ذلك اأّي حتذيرات اأو اأعرا�ش 
جانبّية نظراً ل�ضتجابة اجل�ضم لها دون اأّي حت�ّض�ش منها. 
اأّم��ا النتيجة فبح�ض��ب نوعّية التجاعّي��د وطبيعة الب�رسة، 
فهناك جتاعيد تختفي بن�ض��بة اأف�ض��ل من غريها ح�ض��ب 

عمقها وعمرها واأ�ضلوب حياة املراأة.

مهني��ًا: جتّنب التوتر قدر امل�ض��تطاع، فهذا اليوم يحمل 
اإلي��ك بع���ش املتاعب لكن ذل��ك يكون موقت��ًا عاطفيًا: 
عام��ل الثقة بينك وب��ني ال�رسيك تعجز عن زعزعته كل 
املح��اولت املغر�ض��ة، ال�ض��كوك حا�رسة دائم��ًا لكنك 

اأقوى منها 

مهني��ًا: دورة جي��دة م��ن الت�ض��الت والنج��اح 
الجتماع��ي واملهن��ي ت�ض��تمر حت��ى اآخ��ر ال�ض��هر 
تقريب��ًا عاطفيًا: ل تغر من جن��اح احلبيب وتاألقه 
يف جمال عمله، بل �ضجعه على املزيد فهو ن�ضفك 

الآخر 

مهني��ًا: تركز اليوم على م�ض��اعدة اإىل اأح��د الزمالء يف 
العم��ل والكل يق��در وقوف��ك اإىل جانبه وم�ض��اندته يف 
ظرف��ه الدقيق عاطفيًا: ل ت�ض��ت�رس الآخري��ن مبا يتعلق 
بقرارات��ك العاطفي��ة، وح��اول اأن تت���رسف م��ن تلقاء 

نف�ضك

مهنيًا: يبت�ضم لك احلظ وياأتيك بالأخبار ال�ضاّرة �ضخ�ش 
مل تتوقع يومًا اأن يحمل اإليك ما يزرع الأمل يف نف�ضك

عاطفي��ًا: احلكم على ال�رسيك قد يك��ون خاطئًا اأحيانًا، 
خذ العربة من التجارب ال�ضابقة واتعظ

فتاة عراقية من بغداد 
وطالبة موهوبة تع�شق 

الر�شم ولوحاتها حا�شرة 
بقوة يف املعار�ض 

العربية ،نا�شطة مدنية 
ق�شيتها االوىل حقوق 
املراأة العراقية وكتبت 

الكثري عنها ،تع�شق الفن 
الت�شكيلي وتراه ر�شالة 

مبا�شرة ي�شل �شداها اىل 
ابعد احلدود

مهنيًا: ت�ض��هل الت�ض��الت قلي��اًل، ما يعني ف��رتة دقيقة 
ملوؤه��ا النجاح والتقدم والإجناز والتخل�ش من العراقيل 
والعقب��ات الكب��رية عاطفي��ًا: تع��رف مغازل��ة جديدة او 
ت�ضتقطب �ضخ�ض��ًا خاّلقًا اأو تبداأ رومن�ضية مميزة ترافقك 

مدة طويلة تكون نهايتها �ضعيدة

مهني��ًا: ي�ض��ّهل لك ه��ذا الي��وم الت�ض��الت ويجعلك اأكرث 
ق��درة عل��ى الإقن��اع وك�ض��ب التاأيي��د عاطفي��ًا: خجل��ك 
وت��رّددك الدائ��م يح��ولن دون اأن تتق��ّرب م��ن احلبي��ب 

وتتعّرف اإليه اأكرث وتكت�ضف نف�ضيته


