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مهني��ًا: البح��ث يف ملف��ات املا�ض��ي يك��ون جديًا 
عاطفي��ا:  �رسيع��ًا  الف��ارق  وتالح��ظ  مل�ضلحت��ك، 
اال�ضتقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تاأثري احلظ 

وحتظى بال�ضخ�ش الذي طاملا متنيت العي�ش معه
 

مهنيًا: احلظ��وظ جّيدة لالنط��الق والتدقيق والبحث 
ثم االإجن��از، يجب اأن تقاوم لتن��ال حقوقك وحت�ضل 
عل��ى ما هو ملك لك عاطفي��ًا: بعيداً عن البيت تعي�ش 
حال��ة غ��ري متوقع��ة ق��د تك��ون يف م�ضلحت��ك، اأحد 

منتقديك ال�ضابقني يبدي اهتمامًا بك�ضب �ضداقتك

مهني��ًا: اأحداث غري متوقعة تثري نوعًا من الغرية لدى 
اأحد الزمالء، لذا عليك اإجراء بع�ش التعديالت لتاليف 
املو�ضوع الحقًا  عاطفيًا: االأجواء املحيطة بال�رسيك 
تخل��ق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك اإىل اتخاذ 

خطوات �رسيعة ملعاجلة االأمر 

مهني��ًا: القم��ر اجلدي��د يف برج احلمل ي��دل على عمل 
اأو عق��د اأو عل��ى ارتباط اأو جترب��ة ا�ضتثنائية وتتلقى 
اأخب��اراً طيبة مل تكن تتوقعها عاطفي��ًا: تعي�ش اأجواء 
رائعة، ولن تلتب���ش عليك االأمور ولن ت�ضعر بال�ضياع 

وعدم اال�ضتقرار

مهني��ًا: كن منتبهًا جداً وانتبه من م�ضاك�ضة اأو حماربة 
وق��ف على احلي��اد. اأن�ضح لك عدم تغي��ري االجتاهات، 
الأن الوق��ت غري منا�ضب.  عاطفي��ًا: ال تبحث عن فر�ش 

اإرادتك اأو اإظهار قوتك على ال�رسيك واأّجل املبادرات

مهنيًا: يحمل اإليك هذا اليوم انطالقة جيدة نحو اآفاق 
وا�ضع��ة وجناح��ات مهني��ة ق��د ت�ضاعدك عل��ى تطوير 
قدرات��ك  عاطفي��ًا: اأح��داث �ضعي��دة يف طريقه��ا اإليك 
تظه��ر مالحمها يف غ�ضون اأي��ام وال �ضيما اأن النيات 

�ضافية يف هذا االجتاه 

مهنيًا: ال تتوّرط يف حل م�ضاكل االآخرين واهتم 
بعمل��ك فقط، ق��د ترتكب خطاأ فادح��ًا يف اإهمال 
اأعمال��ك، و�ضتندم الحقًا عل��ى التق�ضري عاطفيًا: 
يب��دو كاأن��ك تق��ول ال�ض��يء االأك��ر معقولية يف 

العامل، وال�رسيك ال يزال را�ضيًا ومبت�ضمًا
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ليست "مبالغة" كما نعتقد.. هذا الزيت يمنع تساقط الشعر ويخلص من حب الشباب والتجاعيد

لك��ن، ملاذا يعد هذا الزيت خياراً �ضحيًا؟ وهل هو نف�ضه 
زي��ت اللف��ت اأم ال؟ هذا م��ا �ضنعر�ض��ه يف التقرير التايل 
ال��ذي اأعدت��ه الن�ضخ��ة االأمريكي��ة ملوقع"هافينغت��ون 

بو�ضت".
 اأواًل.. علينا �ضكر الكنديني على الكانوال

قب��ل كل �ضيء، علينا اأن ن�ضكر الكنديني على هذا الزيت؛ 
فه��م اأول م��ن �ضنع��ه. ويف احلقيق��ة، ف��اإن اأ�ض��ل كلمة 
"كان��وال" هو جتميعة كلمتي "كن��دا" و"اأويل" )الزيت 

باالإنكليزية(.
وم��ا �ضجع كندا على ا�ضتخراج هذا الزيت من تلك النبتة 
ال�ضف��راء، ه��و اأنه��ا كان��ت ت�ضت��ورد معظم اأن��واع زيت 
الطهي قبل اإنتاج الكانوال، وقبله الزهرة التي ت�ضتخرج 

منه.
اإذ ُزرع��ت زه��رة الكان��وال اأول م��رة ع��ام يف �ضتين��ات 
الق��رن الع�رسي��ن من ِقبل علم��اء من جامع��ة مانيتوبا 

الكندي��ة، حي��ث اأخ��ذ العلم��اء نبت��ة اللف��ت وا�ضتخدموا 
طرق الزراعة التقليدية للتخل�ش من حم�ش االإيرو�ضيك 
والغلوكوزينوالت املوجودة فيه، لتخرج لنا هذه النبتة.
وق��د ا�ضتخ��رج العلم��اء تل��ك املكون��ات؛ الأنه��ا �ضنفت 
بال�ضام��ة من ِقبل اإدارة االأغذي��ة والعقاقري، التي منعت 
اال�ضتخ��دام االآدم��ي لزيت اللفت ع��ام 1956. ورغم اأن 
املح�ضول اجلدي��د -الذي رّوج له عام -1970 ما زال 
مت�ضابه��ًا يف ال�ضكل مع اللفت، ولكنه نبتة خمتلفة كليًة 

بتكوينات غذائية خمتلفة.
 الزيت م�ضنوع من بذور �ضغرية جداً

 لنتمك��ن م��ن �ضن��ع زي��ت الكان��وال، نحت��اج اإىل بذور 
�ضغرية جداً توجد داخل الزهرة، ولكننا ننتظر اأواًل حتى 
مت��وت الزهرة. فحينما ُتلقح االأزه��ار، تت�ضاقط البتالت 

وتتكون القرون التي يوجد بداخلها بذور �ضغرية.
ويوج��د ما يق��رب من 30-20 ب��ذرة يف القرن الواحد، 
فيما تتكون كل بذرة من %43-42 من زيت الكانوال، 
مم��ا يجعلها نبتة فعالة. وبعد ع���رس الزيت من البذور، 

ُت�ضتخ��دم بقي��ة الب��ذرة كغ��ذاء للحيوان��ات. يف الواقع، 
ت�ضت��ورد بع�ش الدول، مثل الوالي��ات املتحدة، اأكر من 
%50 من كانوال كندا ال�ضتخدامها غذاء للما�ضية؛ وذلك 

الحتوائها على ن�ضبة عالية من الربوتني.
 الرتويج للكانوال

 عق��ب اكت�ض��اف هذا الزي��ت ال�ضحي، اأ�ضبح��ت الكانوال 
االآن ُت��زرع يف كل مكان بالع��امل. ولكن هناك لب�ش يف 
ت�ضميتها ببع�ش الدول؛ اإذ يتم اخللط بينها وبني اللفت.

وحت��ى ن�ضتطي��ع ت�ضمي��ة النبت��ة "كان��وال"، يج��ب اأن 
يحت��وي املنتج على ما ال يزيد على 30 ميكرومول من 
الغلوكوزينوالت، واأقل من %2 من حم�ش االإيرو�ضيك.

 زيت الكانوال خيار �ضحي
 يعت��رب هذا الزيت �ضحيًا؛ الأن��ه فقري من ناحية الدهون 
امُل�ضبع��ة، بينم��ا ه��و غني ج��داً بالدهون غ��ري امل�ضبعة 
ال�ضحية، كتلك املوجودة يف زيت الزيتون واالأفوكادو، 
كم��ا اأنه غن��ي بحم�ش االألف��ا لينوليني��ك، وهي دهون 
اأوميغ��ا3- املرتبطة ب�ضحة القل��ب. وقد اأظهرت درا�ضة 

حديثة اأن اتباع نظام غذائي منخف�ش ال�ضكريات وغني 
بالده��ون املوج��ود بهذا الزي��ت، ي�ضاع��د مر�ضى النوع 
الث��اين من ال�ضك��ري يف ال�ضيطرة على م�ضتوى ال�ضكر يف 
الدم؛ اإذ لوحظ تراجع م�ضتوى الغلوكوز من دم املر�ضى، 

كما انخف�ضت احتمالية اإ�ضابتهم باأمرا�ش القلب.
 فوائد جمالية للب�رسة وال�ضعر

 يح��ّد ا�ضتخدام هذا الزيت م��ن َحب ال�ضباب، والتجاعيد، 
واخلي��وط الرفيعة يف الوج��ه، وكذا البق��ع الداكنة، كما 
يجع��ل الب�رسة ناعمة و�ضابة، بف�ضل احتوائه على ن�ضبة 
كبرية من فيتاميني E، وK، واملواد امل�ضادة لالأك�ضدة.
اجللدي��ة،  االلتهاب��ات  اأي�ض��ًا  الزي��ت  ه��ذا  ويعال��ج 
والت�ضقق��ات، ومر�ش االأكزميا )مر�ش جلدي يتكون يف 

طبقات اجللد العليا(.
كما اأن��ه ي�ضاعد على عالج ال�ضعر اجلاف، ويتخل�ش من 
تك���رّسه وتق�ضفه؛ اإذ يعترب مرطبًا طبيعيًا لفروة الراأ�ش، 
ه��ذا باالإ�ضافة اإىل اأنه مين��ع ت�ضاقط ال�ضعر ويزيد منوه، 

ويعترب اأي�ضًا عالجًا لق�رسة ال�ضعر.

بغداد - متابعة 

خاص

 من يهتم بالأع�شاب 
والزيوت الطبيعية 

يعرف قيمة زيت 
الكانول جيدًا، فهو 
يعترب خيارًا مثاليًا 
لزيت نباتي �شحي 

�شعره يف متناول 
الأيدي، ورمبا 

يعرف بع�شنا اأن 
هذا الزيت ال�شحي 
ي�شتخَرج من زهرة 

�شفراء جميلة.

طريقة عمل سلطة الفتوش

هذه هي أغلى هدية تمنحينها ألوالدك

3 خطوات تمنحك بشرة مفعمة باأللوان

املقادير :
5 خيار

2 طماطم و�ضط
اأوراق خ�ش  4

خبز لبناين مقطع قطع 
�ضغرية

ح�ض��ب  فلف��ل  و  مل��ح 
الرغبة

½ كوب زيت زيتون
½ ملعقة كبرية �ضماق

1 فلفل اأخ�رس بارد
طريقة العمل :

1. اغ�ضلي كل اخل�رسوات جيداً.
2. قطع��ي كل اخل���رسوات قطع 

�ضغرية.
3. �ضع��ي اخل�رسوات يف �ضحن 

وا�ضع.
4. قطعي اخلبز مربعات.

5. يف مق��الة غ��ري ال�ضق��ة على 
النار �ضخني زيت الزيتون.

6. قل��ي اخلب��ز يف الزي��ت حت��ى 
يتحول للون الذهبي.

7. ا�ضيفي اخلبز على اخل�رسوات 
بال�ضحن.

8. ا�ضيف��ي امللح و ما تبقى من 
زي��ت الزيتون و الفلف��ل اال�ضود و 

ال�ضماق.
9. قوم��ي بالتقلي��ب جي��داً حتى 
ث��م  التتبي��ل  و  االمت��زاج  مت��ام 

قدميها

ه��ل تفكرين بالتخطيط لرحلة عائلّي��ة ولكنك تقلقني من 
جلبة االأطفال؟ ان�ضي اأمر الق�ض�ش املحبطة التي �ضمعتها 
ع��ن ال�ضفر مع االأوالد، واإليك يف ما يلي اأ�ضبابًا مهمة جداً 

جتعلك تقّدمني ال�ضفر هدّية لهم ولك.
ال�ضفر يعزز احلوار بني الطفل ووالديه

يتعّل��م االأوالد التفاع��ل االجتماع��ي يف مراحله��م االأوىل 
م��ع والديه��م. من هنا، اإن كنت ترغب��ني يف تعليم اأوالدك 
عجائ��ب الع��امل، يج��ب اأن تريه��م ه��ذا الع��امل وتتكّلم��ي 
معه��م عن��ه. فمثاًل، اإن كن��ت تريدينه��م اأن يتعّلم��وا اأكر 
عن القط��ارات، يج��ب اأن يركب��وا القطار فعلي��ًا ليتعّرفوا 
اإىل القط��ار الذي تكّلمت عنه يف ال�ضابق. كما اأن الرحالت 
الت��ي ت�ضافرين فيها مع اأوالدك �ضتفتح له��م اآفاقًا لغوّية 

وت�ضاعدهم على تعّلم م�ضطلحات جديدة.
ال�ضفر يحّول اخليال اإىل حقيقة ويحيي خمّيلة طفلك

رمب��ا تذكرين حت��ى اليوم امل��رة االأوىل الت��ي راأيت فيها 

املونالي��زا اأو جّربت البيتزا االإيطالية االأ�ضلية التي يحلم 
به��ا اجلمي��ع. بالن�ضب��ة اإىل االأطف��ال، يتح��ّول ال�ضحر اإىل 
حقيق��ة باأ�ض��كال ب�ضيط��ة: يف اأول مرة ي��رون فيها الثلج 
ويلم�ضون��ه، اأو يرون منراً يتحّرك ويزاأر على مقربة منهم. 
لهذا ال�ضبب، ال داعي اأبداً الأن تختاري مكانًا بعيداً اأو بلداً 
اآخر ت�ضافرين اإليه، خا�ضة اأنه ميكن تنظيم زيارة ق�ضرية 
ل�ضوبرمارك��ت املنطقة على �ضبيل املثال، فتفي بالغر�ش 
ل��الأوالد. ال�ضفر يف ال�ضغر يعّل��م االأوالد كيف ينتمون اإىل 
العامل اأجمع من اأهم معامل النمّو التي قد ميّر بها االأطفال 
اأن يعرفوا اأن بع�ش النا�ش قد ال ي�ضاركونهم الراأي نف�ضه، 
ويتعّلمون كيف ي�ضع��ون اأنف�ضهم مكان االآخرين. �ضّجعي 
اأوالدك عل��ى التعاطف مع النا�ش واأن يكون لديهم وجهة 
نظ��ر اأو�ضع  عن الع��امل عندما يرونه ي�ض��ّم اأ�ضخا�ضًا من 
لوا جتربة  األ��وان ولغات واأزياء خمتلفة متنّوعة، واأن يف�ضّ
مذاق��ات جّي��دة وا�ضتثنائية. �ضواء اأحبب��ت ال�ضفر معهم اأم 
ال، ال بّد لهذه التجارب من اأن تفيدهم على املدى الطويل 
ويف مغامراته��م امل�ضتقبلي��ة الت��ي �ضيعي�ضونه��ا معك اأو 

بدونك.
ال�ضف��ر م��ع االأوالد ي�ضاعدك عل��ى روؤية الع��امل من خالل 

عينني حيوّيتني
ال ب��ّد م��ن اأنك م��ررت مرور الك��رام اأمام مع��امل �ضياحية 
كث��رية، لكن��ك خ��الل ال�ضف��ر م��ع اأوالدك، �ضت�ضطرين اإىل 
الوق��وف والتحدي��ق به��ا ب�ضب��ب امل��رح واحلما�ض��ة التي 
�ضتب��دو عل��ى اأوالدك. ُيع��د االأطف��ال م�ضافري��ن اأك��ر من 
االأ�ضخا���ش البالغ��ني الأنه��م، اأي ال�ضغ��ار، ي��رون ال�ضفر 
��ع  فر�ض��ة ال�ضتك�ض��اف عامله��م ال فق��ط فر�ض��ة للتب�ضّ
واالهتم��ام بال�ضور الت��ي �ضُتن�رس على و�ضائ��ل التوا�ضل 

االجتماعي.
ال�ضفر �ضرييك جانبًا اآخر من اأوالدك

ي�ضه��م ال�ضفر يف التاأث��ري على جميع النا���ش والتغيري يف 
م�ضرية حياتهم، حتى اأ�ضغرنا �ضنًا. خالل ال�ضفر، يجب اأن 
تبقي نظرك على ال�ضحر الذي ي�ضّع من اأوالدك وال �ضك يف 
اأنك �ضت�ضعرين بالده�ضة. حتى اأكر االأوالد خجاًل ميكن اأن  

يتحّول اإىل كتلة من التفاعل االجتماعي خالل الرحالت

ن�ض��ع بني يدي��ك الي��وم م�ضتح�رسات عناي��ة بالب�رسة 
ذات حج��م منا�ض��ب لل�ضف��ر مفعم��ة باالأل��وان وزاخرة 

بالفوائ��د. فم��ع بداية ف�ض��ل الربيع، 
�ضيف��ورا  جمموع��ة  �ضتن�ض��ّم 

اجلدي��دة للعناي��ة بالب���رسة 
اإىل قائم��ة امل�ضتح�رسات 

وال�رسوري��ة  الالزم��ة 
لدين��ا. ه��ذه املجموعة 
ق��ادرة على اأن متنحنا 
ب�رسة نظيف��ة وخالية 
ال�ضوائب  م��ن  متام��ًا 
واخلالي��ا  واملكي��اج 
والزي��وت   امليت��ة 

الفائ�ضة. 
املك��ّون  ه��و  م��ا 

االأكر �ضعبّية هذه ال�ضنة؟
الي��وزو  YUZU املنع���ش واملق��ّوي! فل��ون فاكه��ة 
املفعم��ة باحليوّي��ة و�ضذاه��ا املن�ّض��ط، اأكر م��ن كاٍف 
عل��ى  الي��وزو  خال�ض��ة  حتت��وي  �ضباك��ه.  يف  لتقع��ي 
ت�ضف��ي  طبيعّي��ة  خ�ضائ���ش  ذات  فّعال��ة  مكّون��ات 
االإ���رساق عل��ى الب���رسة وتوّح��د لونها، وه��ي حتّفز 
اإنت��اج الكوالجني فتبدو الب�رسة اأ�ضّد واأكر �ضبابًا. 
 CC كم��ا اأّن ه��ذه الفاكه��ة غنّي��ة بالفيتام��ني
وبالت��ايل تق��ّوي  مناع��ة الب���رسة وحتميها من 
تاأث��ري اجل��ذور احلّرة. م��ا حتتاج��ني اإليه هو 3 
خطوات فقط:    ابدئي باإزالة املكياج والروا�ضب 
 YUZU CLEANSING م��ع منادي��ل
املنع���ش   YUZU املنّظف��ة،   WIPES
واملق��ّوي. ميكن��ك ا�ضتعم��ال ه��ذه املناديل 
املنّظف��ة الإزالة املكياج اأينم��ا كنِت، �ضواء 

يف حّمام��ك اخلا���شّ اأو يف طريق��ك اإىل اأّي مكان حول 
العامل! 

     والأّن املنادي��ل وحدها ال تكفي لتنظيف عميق، 
 YUZU ك��رمي  ثاني��ة  كخط��وة  ا�ضتخدم��ي 

ُيعد  املنّظف.   CLEANSING CREAM
هذا الك��رمي �ضف��وة م�ضتح�رسات �ضيف��ورا فهو يزيل 

الزيوت الفائ�ضة واملكياج وال�ضوائب، اأي بب�ضاطة يزيل 
كّل م��ا نرغ��ب يف اإبعاده ع��ن ب�رستن��ا وخ�ضو�ضًا يف 
نهاي��ة اليوم. وكّل ذلك من دون اأن يجعل الب�رسة جاّفة 

اأو دهنّية. هذا بديهّي. 
 MICELLAR روتين��ِك ال�رسيع �ضينته��ي مع جل   
ال��ذي ال ���رسورة ل�ضطف��ه،  اجِل��ل،  ُع��ّزز ه��ذا   .GEL
بخال�ض��ة الي��وزو املنع�ض��ة واملقّوية. يتمّي��ز هذا اجِلل 
بفعالّيته و�رسعته و�ضهول��ة ا�ضتعماله وهو رائع الإزالة 

املكياج امل�ضاّد للماء!

مهني��ًا: ق�ضاي��ا مالي��ة وا�ضتثماري��ة، وحدي��ث عن 
ال�ضلط��ات يف حتدي��د  اإح��دى  وتدخ��ل  م�ضارب��ات 
ا بك  وجه��ة م�ض��ارك  عاطفي��ًا: يكون ال�رسي��ك مهتمًّ
ا وُيظهر لك عن حمّبت��ه، تزداد جاذبيتك وت�ضعى  ج��دًّ

لك�ضب قلبه ومتار�ش �ضحرك عليه 

مهنيًا: ال تت��وّرط يف حل م�ضاكل االآخرين واهتم 
بعمل��ك فقط، قد ترتك��ب خطاأ فادح��ًا يف اإهمال 
اأعمال��ك، و�ضتن��دم الحقًا على التق�ض��ري عاطفيًا: 
يب��دو كاأن��ك تق��ول ال�ض��يء االأك��ر معقولي��ة يف 

العامل، وال�رسيك ال يزال را�ضيًا ومبت�ضمًا

مهني��ًا: من االأف�ضل ق�ضاء الي��وم باأكمله يف التخطيط 
ب��داًل م��ن ق�ضائه يف تنفيذ مه��ام ال ميكنك التاأكد من 
�ض��ري االأم��ور فيه��ا  عاطفيًا: كث��ري من التوّت��ر والقلق 
يف االأج��واء اليوم، ولكن بالتفاه��م ميكنك تخطي كل 
ال�ضعاب، وح��ل كل امل�ضكالت، وامل�ض��ي ح�ضب اخلطة 

املو�ضوعة 

اإىل  والوق��وف  لدعم��ك  ات�ض��االت  تتلق��ى  مهني��ًا: 
جانبك، فحاول اال�ضتفادة م��ن ذلك قدر امل�ضتطاع 
لفتح �ضفحة جديدة يف عملك  عاطفيًا: لن ت�ضطدم 
االآراء بين��ك وب��ني ال�رسي��ك الأن اخلي��ارات متعددة 

واالن�ضجام �ضّيد املواقف 

مهنيًا: ميكن اأن تقلق اأو ت�ضتاء ب�ضبب ف�ضل مهني 
ب�ضيط اأو غريه اأو رمبا ب�ضاأن �ضفقة مهمة، جتنب 
االأج��واء امل�ضحونة باالنفعاالت وال تبت اأمراً وال 
توقع عقداً  عاطفي��ًا: ترتكز االأ�ضواء عليك وعلى 
ال�رسي��ك، فتج��دان نف�ضيكم��ا اأم��ام ا�ضتحقاقات 

مهّمة تغرّي حياتكما العاطفية 


