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مهني��ًا: قد يطلب �ليك �لتنحي من مكان �أو م�ساعدة 
�الآخري��ن �و �لقب��ول ببع�ض �لتن��ازالت، ويدعو هذ� 
�لي��وم �ىل �لعم��ل خل��ف �ل�ست��ار عاطفي��ًا: كالم��ك 
�جلميل يبع��دك و�ل�رشيك ع��ن �مل�س��اكل �لعاطفية، 

وحتاول �أن تكون �أكرث ود�ً معه 

مهني��ًا: �لقم��ر �جلدي��د يف برج �حل��وت يجعلك ت�سع 
�لتحديات وتنجح يف م�ساعيك، لكن �نبته من بع�ض 
�الأعد�ء  عاطفيًا: تبادل �الأفكار مع �حلبيب وال تنفرد 
بقر�ر�ت��ك لنف�س��ك. مناق�سة �الأمر مع��ًا مفيد و�سحي 

ل�سالمة �لعالقة 

مهنيًا: ح��اول �أن تكون �أكرث �بتكار�ً لتحتفظ مبوقعك 
�ملتق��دم يف �لعمل، وهذ� يفر�ض علي��ك �لهدوء وعدم 
�لت���رشع عاطفيًا: عليك �أن ت�ساعد �ل�رشيك ليتمكن من 
�لتعبري عن حقيقة م�ساعره، وخ�سو�سًا بعد فرتة من 

�لرتقب بينكما

مهني��ًا: �لن��دم �إذ� ج��اء متاأخ��ر�ً ق��د ال ينف��ع، لذل��ك 
قب��ل  �الأخط��اء  ت�سحي��ح  �إىل  تب��ادر  �أن  ي�ستح�س��ن 
�أن تدف��ع ثمنه��ا غالي��ًا عاطفي��ًا: يتعّلق ب��ك �ل�رشيك 
ويالحقك، بحيث ال جت��د متنّف�سًا لك وحتاول �لهرب، 
يف حني تهتم باأ�سخا�ض �آخرين يختفون عن �الأنظار 

�أو يتحّفظون

مهنيًا: حاول �أن تتجنب �جلدل �لذي لن يقدم �أو يوؤخر، 
فذل��ك م�سيعة للوقت و�جلهد �إذ� كنت ر�غبًا يف حت�سني 
ظروف��ك عاطفي��ًا: ق��د تر�هن على لق��اء م��ا، �أو ت�سعى 
جاه��د�ً الإمتامه مهما كّلف �لثم��ن، وتفرح بجديد يولد 

ويغرّي �الآفاق 

مهنيًا: ي�ستح�سن �أن تنفذ �ملطلوب منك بنف�سك، وال 
تعتمد على �الآخرين وخ�سو�سًا �أنك �ستدفع ثمن 
�أي هفوة قد تنتج  عاطفيًا: عليك �أن تق�سي وقتًا 
�أطول مع �ل�رشيك، فخ�سارته قد ال تعّو�ض بعد كل 

هذ� �لوقت �لذي و�جهتما خالله ظروفًا �سعبة

مهني��ًا: �لقم��ر �جلدي��د يحب��ط عزميتك قلي��اًل �أو 
يجع��ل �لعمل مرت�كم��ًا ويتطلب من��ك �لتعوي�ض 
عن �لوق��ت �ل�سائع عاطفيًا: ت�س��ود �لرومان�سية 
ه��ذ� �لي��وم وق��د تلتق��ي �الأحب��اء. ال تبالغ على 

�لرغم من ذلك و�حفظ حدودك حتى �آخر �ل�سهر
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العالقات ال تسوء فجأة.. 7 سلوكيات يومية تؤذي شريكك

ما هذه �مل�ساكل �لتي قد تبدو طفيفة، ولكنها ميكن -دون 
در�ية- �أن ت�ستد لت�سبِّب غ�سبًا وتوتر�ً يف �أية عالقة؟

ُتلق��ي �أر�بي��ال ر��سي��ل، م�ست�س��ارة �لعالق��ات يف موؤ�س�سة 
Relate �لربيطانية �ملتخ�س�سة يف تقدمي �ال�ست�سار�ت 
�لعاطفي��ة بع�سًا م��ن �ل�سوء عل��ى �الأفع��ال و�ل�سلوكيات 
�لت��ي يقوم بها �الأزو�ج، و�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل م�ساكل 

�أكرب على �ملدى �لطويل.
 1 - �ال�ستماع ولي�ض �الإ�سغاء

تقول �أر�بيال، �إنه بعد �الإثارة و�حلما�ض يف �لرغبة ملعرفة 
كل �س��يٍء ممكٍن عن �سخ�ض ما يف �ملر�حل �الأوىل من �أية 

عالقة، من �ملهم �أي�سًا �أن ت�سغي �إىل ن�سفك �الآخر.
و�أ�ساف��ت "فيم��ا بع��د يك��ون هن��اك مي��ل للتوق��ف ع��ن 
�الإن�س��ات، وخا�س��ًة عندم��ا يق��ول �لط��رف �الآخ��ر �أ�سياء 
ال تري��د �سماعه��ا، ولكن عندم��ا ال تنتب��ه �رشيكتك �إىل ما 
تقول��ه، ف��اإن ذل��ك م��ن �ملمك��ن �أن يب��د�أ يف �لتاأث��ري على 
�لعالق��ة و�إح��د�ث ���رشٍر بال��ٍغ به��ا. ��ستم��ر يف �الإ�سغاء 
�إىل �رشيكت��ك و�أبِد �هتمامك، �إنه �أم��ر مهم من �أجل عالقة 

�سعيدة".
 2 - عدم ق�ساء وقت كاٍف مبفردكما

حت��ى �إذ� كن��ت ترغ��ب يف ق�س��اِء كل حلظ��ٍة م��ع �رشيكة 
حيات��ك، ف��اإن �لقليل م��ن �مل�ساح��ة �ل�سخ�سي��ة ميكن �أن 

يكون �أمر�ً جيد�ً، و�حلفاظ على �ال�ستقاللية ُيعد �أمر�ً مهمًا 
يف �لعالقات.

تقول �أر�بي��ال: "�الهتمامات �ملختلفة ُتع��د و�حد�ً من �أهم 
مكونات �أية عالقة �سعيدة، وبدونها ميكن �أن ي�سعر �أحد �أو 
كال �لطرف��ني باالختناق، ومن �ملمك��ن �أن ت�ستنفد �الأمور 
�لت��ي ميكن �لتحدث عنها. و�ستزي��د �الهتمامات �ملختلفة 
ثقت��ك، ورمبا ت�ست��اق �إليك �رشيكتك عندما ترح��ل. �أما �إذ� 

كنت بجانبه د�ئمًا، فكيف �سي�سعر باال�ستياق �إليك؟"
 3 - �نتقاد �لطرف �الآخر علنا

�ملنا�سب��ات  وع��ي، يف  دون  ع��ادًة،  �الأم��ر  ه��ذ�  يح��دث 
�الجتماعي��ة و�س��ط �الأ�سدقاء عندم��ا يكون �الأم��ر مغريًا 
لل�سخري��ة م��ن �رشيكت��ك لتب��نيِّ �أن��ك يف عالق��ة م�ستقرة 
و�سعي��دة. ولك��ن �أر�بيال حُتذر من �أن ذلك ميك��ن �أن ي�سبِّب 
���رشر�ً �أك��رب مم��ا تعتق��د؛ �إذ قال��ت: "رمبا تتقب��ل �رشيكة 
حيات��ك ه��ذه �الأ�سياء وجتد �الأمر م�سح��كًا عندما ت�سفها 
باأنه��ا طباخ��ة مريع��ة �أو غ��ري رومان�سي��ة، ولك��ن �الأم��ر 
ي�ستح��ق �أن تتحقق م��ن �سعورها يف حال �أنك متاديت يف 
�الأم��ر دون �أن ُتدرك. على �أيِة ح��ال، من حقك �أن ت�سحك، 

ولكن لي�ض على ح�ساب �رشيكة حياتك".
  4 - �الإ���رش�ر على خروج �رشيك��ة حياتك مع �أ�سدقائك 

طو�ل �لوقت
 يف حني �أنه من �لطبيعي �أن ترغب يف �أن تتفاعل �رشيكة 
لني  حياتك مع �أ�سدقائك، و�أن جتمع كل �الأ�سخا�ض �مُلف�سَّ

ل �إىل �أمٍر  لدي��ك معًا، ف��اإن �الإف��ر�ط يف �أي �سيء قد يتح��وَّ
�سيئ.

د �أن��ك متنح �رشيكتك  تن�س��ح �أر�بيال �الأزو�ج قائل��ًة: "تاأكَّ
وقت��ًا كافي��ًا لروؤي��ة �الأ�سخا���ض �لذي��ن تهت��م الأمره��م، 
و�حر���ض على �خلروج ب�سحبتهم �أي�سًا، �أو ملاذ� ال تذهب 
�إىل روؤي��ة �أ�سدق��اء ب�سكل منف�س��ل �أحيان��ًا عندما تخرج 

�رشيكة حياتك ب�سحبة �أ�سدقائها".
و�أ�سافت قائلًة: "ال تفرط يف جانب و�حد من �الأمر، حتى 
�إن كن��ت �أن��ت �ل�سخ�ض �مل�س��وؤول عن ترتي��ب �ملنا�سبات 
�الجتماعية. �إذ� مل تخرج �رشيكة حياتك لروؤية �أ�سدقائها 
ب�س��كٍل كاف، فاإنه��ا رمب��ا ت�سع��ر يف �لنهاي��ة باأنها تفقد 

هويتها وت�ستاء منك ب�سبب ذلك".
5 - فر�ض م�ساعرك على �رشيك حياتك

 قب��ل �أن تته��م �رشي��ك حيات��ك باأنه يف م��ز�ج �سيئ، رمبا 
يج��ب �أن تتوقف للحظات لتتاأكد �أن��ك ل�ست من يعاين من 

�مل�ساكل.
تق��ول �أر�بيال: "�أن تق��ول "�أنت �ل�سبب يف �سع��وري"، بداًل 
م��ن ق��ول "�أنا �أ�سع��ر"، ُيعد �أم��ر�ً �تهاميًا للغاي��ة. �أنت يف 
حاجة �إىل �ل�سيطرة عل��ى م�ساعرك �خلا�سة. ال يت�سبب �أي 
�سخ���ض يف �سعورك ب��اأي �سيء، �أنت فقط م��ن تت�سبب يف 
�سع��ورك. �الأمر يتعلق ب��اأن تكون قادر�ً عل��ى �لتحدث مع 
�رشي��كك، و�أن تقول "�أنا �أ�سعر بك��ذ� عندما تفعل كذ�" بداًل 
ح �أن  من �تهامه. فقط طبِّق هذ� �لتغيري �لب�سيط ومن �مُلرجَّ

جتد �رشيكك يجيبك بطريقٍة �أكرث �إيجابية".
 6 - �أن تكون كثري �النتقاد

م��ن �لو��س��ح �أنه حت��ى �ل�سخ�ض �الأكرث ه��دوء�ً ال يريد �أن 
ُينتق��د م��ر�ر�ً وتك��ر�ر�ً، ولك��ن عندما ترتب��ط بعالقة قوية 
وُمقرَّبة مع �سخ�ٍض ما، فاإنه من �ملمكن �أن يقع �الأ�سخا�ض 

يف فخ عدم �إدر�ك مدى تكر�ر �نتقادهم ل�رشيك حياتهم.
وتق��ول �أر�بيال: "قد ت�سع��ر بالرغبة يف �ل�سكوى من �رشيك 
حياتك عندما يفعل �سيئًا خاطئًا، ولكن هذ� ميكن �أن يخلق 
�سع��ور�ً تعي�سًا يف �لعالقة. �إذ� �عتم��دت على هذ� �الأ�سلوب 
يف �لتعام��ل، فرمب��ا جت��د �أن �رشي��كك يب��د�أ يف جتنب��ك، 
ويتوقع �أن لديك �سيئًا �سلبيًا لتقوله مبجرد �أن تقرتب منه. 
�إذ� كان هن��اك �أم��ر يزعج��ك، فمن �مله��م �أن تتحدث عنه، 
ولك��ن بداًل من �لعويل يف وجهه بني �حلني و�الآخر، �نتظر 
�لوق��ت �ملنا�سب حني تكونا متفرغني للنقا�ض، وبعيد�ً عن 

�أي �سيء قد ي�رشف �نتباهكما".
7 - �الفرت��ض بداًل من �ل�سوؤ�ل

���رشكاء حياته��م  �أن  �الأزو�ج  �أن يفرت���ض  �ملمك��ن  م��ن 
�سيعرف��ون ف��ور�ً ما يفك��رون وي�سع��رون ب��ه، خا�سًة يف 
�لعالق��ات طويل��ة �الأمد، ولذل��ك يعتق��دون �أن من �لو�جب 
عل��ى �لطرف �الآخ��ر �أن يعرف �إذ� كانو� غ��ري �سعد�ء ل�سبب 
ما. تقول �أر�بي��ال: "ميكن لهذ� �الأمر �أن يت�سبب يف م�ساكل 
كبرية، الأنه يفتح �لباب �أمام �الفرت��سات، ومينع �الأزو�ج 
من �لتو��سل مع �لطرف �الآخر حول ما ي�سعر به بالفعل".

بغداد - متابعة 

خاص

ال تنقطع العالقات ب�شكل 
مفاجئ، فهناك تراكمات لفرتة 

من ال�قت ت�ؤدي لهذه النتيجة. 
وينبِّه خرباء العالقات االأزواَج 

دائمًا اإىل اأن الت�ا�شل ه� 
احلل، واأن الف�شل يف ذلك من 

املمكن اأن يت�شبب يف اإخفاء 
االأزواج مل�شاعرهم، حتى ي�شل 

االأمر اإىل جمادالٍت ونقا�شاٍت 
حادة، بداًل من تبادل اأطراف 
احلديث الإيجاد حلٍّ للم�شكلة.

طريقة عمل كب كيك الجبن و التورتيال

كيف تمنحين بشرتك الحماية القصوى من أشعة الشمس؟ "نواعم" تنصحك

هكذا تحببين صغيرك بالخضروات وتحافظين على نظامه الغذائي

 �ملقادير :
4 �رشيحة تورتيال

200 غ جنب �سيدر مب�سور
100 غ جنب رومي مب�سور

حبة بندورة، مكعبات �سغرية
كوب فليفلة حمر�ء �للون، مكعبات �سغريةثمن كوب 

ب�سل �أخ�رش، مفروم
ثلث كوب فا�سوليا بي�ساء معّلبة و م�سّفاة

2 ملعقة كبرية كات�ساب
ربع ملعقة �سغرية بابريكا

طريقة �لعمل :
حمي �لفرن عل��ى 220 درجة مئوية، �دهني �سينية 

كب كيك بالقليل من �لزيت.
قطعي �رش�ئ��ح �لتورتيال �إىل قطع د�ئرية على مقا�ض 

فتحات �لكب كيك، �سعيها بد�خل �لفتحات.
كي��ك  �لك��ب  فتح��ات  يف  �ملكون��ات  باق��ي  وزع��ي 

بالت�ساوي.
�أدخليها �لفرن ملدة 5 دقائق، حتى ت�سيح �جلبنة.

 ي��درك �لكث��ري م��ن �الأ�سخا���ض �الأخط��ار �ملرتتب��ة عل��ى 
�لتعّر�ض �ملفرط الأ�سعة �ل�سم�ض وما ي�سببه ذلك من تلف يف 
خالي��ا �لب�رشة، وقد مت تاأكيد ذلك من خالل در��سة �أجريت 
يف مدينت��ي هامب��ورغ وكولوني��ا يف �أملاني��ا و�لعا�سمة 
مبخاط��ر  �ملعرف��ة  �نت�س��ار  وم��ع  �سانتياغ��و.  �لت�سيلي��ة 
�لتعّر���ض لالأ�سّع��ة ف��وق �لبنف�سجي��ة، �أ�سبح �الأف��ر�د �أكرث 
وعيًا ب�رشورة حماي��ة �أنف�سهم. كما تتز�يد �أعد�د �ل�سيد�ت 
�للو�ت��ي ي�ستخدم��ن منتجات �حلماي��ة من �أ�سع��ة �ل�سم�ض 
يومي��ًا خالل �لع��ام. تز�يد �لتوعية ح��ول �أخطار �لتعر�ض 
الأ�سعة �ل�سم�ض بالرغم من �لفو�ئد �لكثرية للتعر�ض الأ�سعة 
�ل�سم���ض مب��ا يف ذلك �مل�ساع��دة على �ال�سرتخ��اء وجتديد 
�لن�س��اط، ميك��ن لالإف��ر�ط يف ه��ذه �لع��ادة �أن ي��وؤدي �إىل 
خماطر تتمثل يف �سيخوخة �لب�رشة، وتلف �خلاليا، وكذلك 
ح��دوث �رشط��ان �جللد. وخ��الل �لعق��ود �ملا�سية، حتولت 
�لثقاف��ة �لت��ي كانت ت�سج��ع على �ال�ستمت��اع باحلمامات 
�ل�سم�سي��ة و�لت�سم��ري �ل�سدي��د �إىل حم��الت تن���رش �لتوعي��ة 
ح��ول �الأخطار �لتي قد تنجم ع��ن �لتعر�ض �ملفرط الأ�سعة 
�ل�سم���ض، و�حلاج��ة �إىل حماي��ة �لب���رشة منه��ا، ف�ساًل عن 
���رشورة تبّني نه��ج معتدل ومعق��ول لال�ستمت��اع باأ�سعة 
�ل�سم���ض. لكن هذ� ال يعني وجوب �بتعاد �لن�ساء متامًا عن 
�لتعر���ض الأ�سعة �ل�سم�ض و�لتوقف عن �ال�ستمتاع باآثارها 

�الإيجابي��ة �ملتمثل��ة يف تن�سي��ط �لب�رشة ومنحه��ا �إ�رش�قة 
�سّحي��ة، فبعد ف�سل �ل�ستاء �لبارد حتتاج كل �مر�أة الإعادة 
�لن�سارة و�ل�سمرة �جلذ�بة للب�رشة، ويف �ملقابل فاإن قدوم 
ف�س��ل �ل�سي��ف يحيط �لب���رشة باأخطار �حل��روق �ل�سم�سية 

و�ل�سيخوخة �ملبكرة، خ�سو�سًا للب�رشة �حل�سا�سة.
 ت�سحيح لون �لب�رشة لتعزيز ن�سارتها

هل يعني جتنب �لتعر�ض الأ�سعة ل�سم�ض و�حلماية �لكاملة 
للب�رشة �البتعاد عن �لل��ون �الأ�سمر �لذي تع�سقه كل �مر�أة؟ 
بالطب��ع ال. فامل�ستح�رش�ت �لر�ئدة يف هذ� �ملجال ت�سمن 

لِك متتعًا بهذه �الأ�سعة مع �أق�سى درجات �حلماية.
لة؟  ما هي م�ستح�رش�ت "نو�عم" �ملف�سّ

 :Eucerin م��ن   Sun Creme Tinted CC     
�ملنا�س��ب �أي�سًا للب�رشة �حل�سا�س��ة. وي�ستمل �ملنتج �جلديد 
عل��ى كرمي يحمي م��ن �أ�سع��ة �ل�سم�ض م��ع ت�سحيح فوري 
للون للب���رشة ليمنحها �للون �الأ�سم��ر �لطبيعي �لذي حتلم 
ب��ه �لن�ساء. كما يغطي عيوب �لب�رشة مث��ل حب �ل�سباب �أو 
�لبقع وت�سّب��غ �لب�رشة. كذلك حتمي تركيبته �ملتطورة من 

زيادة ت�سّبغ �جللد �أو ظهور بقع جديدة.
E Sun Fluid Anti-Age SPF 50 م��ن -       
cerin: يحت��وي �ملنت��ج �جلديد على مزي��ج فّعال مطّور 
بالهند�س��ة �حليوي��ة  م��ن �سال�س��ل حم���ض �لهيالورونيك 
�لطويل��ة و�لق�س��رية. وتق��وم �ل�سال�س��ل �لطويل��ة برتطيب 
�لب���رشة يف �لطبق��ة �لعلوي��ة ومتن��ح �سط��ح �جلل��د نعومة 

فائق��ة، وتدخل �ل�سل�سلة �لق�س��رية �إىل �أعمق طبقات �جللد 
وحتدث نف���ض �لتاأثري. وتوؤكد در��س��ات جلدية متخ�س�سة 
�لفاعلي��ة �لكب��رية �لتي حتققها ه��ذه �لرتكيبة يف ترطيب 
�جلل��د و�لتقلي��ل ب�س��كل و��س��ح م��ن �لتجاعي��د يف �لوجه 

و�لرقبة. 
WetForce‘ Expert Sun Pr -‘        جمموع��ة
tective من �سي�سايدو: هذه �ملجموعة �ملوؤلفة من لو�سن 
 Expert Sun Aging Protectionn وك��رمي 
�ستدعم ن�ساطاتك �ل�سيفّية وت�سمن لك حماية عالية طو�ل 
�لي��وم. تقّدم ل��ك تركيبتها �لفري��دة حلواًل متقّدم��ة علمّيًا 
للوقاي��ة من �الأ�سّع��ة ما ف��وق �لبنف�سجّية تزي��د فعالّيتها 

مبالم�سة �ملاء �أو �لعرق.
      ك��رمي Good Day م��ن جويل باري���ض: �خطي نحو 
يوم��ك ب��كل ثقة م��ع ك��رمي �لو�ق��ي �ل�سم�سي �ل��ذي ي�سكل 
ارة،  درعًا  و�قيًة لب�رشتك و يحميها من �أ�سعة �ل�سم�ض �ل�سّ
�إىل جان��ب �أن��ه يزّودها بالعنا���رش �لغذ�ئي��ة �الأ�سا�سية و 

�ملرطبة �لتي متنح ب�رشتك مظهر�ً �سحّيًا.
      م�ستح���رش�ت عالم��ة Avène. ه��ذه �ملجموعة تزّود 
�لب�رشة �حل�سا�سة بالتو�زن �ملثايل بني �لفعالّية و�ل�سالمة 
و�لتحّم��ل، م��ع ح��ّد �أدنى م��ن عو�م��ل �حلماية م��ن �أ�سعة 
�ل�سم�ض وم�ساد قوّي لالأك�سدة، توّفر حماية فريدة للب�رشة 
ال �سّيم��ا �س��ّد �ل���رشر �لن��اجت عن �أ�سع��ة �ل�سم���ض و�لتوّتر 

�ملوؤّدي �إىل �الأك�سدة.

 يق��ول خ��رب�ء �لتغذية �إن م��ن �ل�سهل ج��د�ً �أن حت�ّسني رغبة 
طفل��ك بتن��اول �خل���رشو�ت م��ن خالل ع��دد م��ن �لن�سائح 
تقدمي��ك  �أثن��اء  و�ملع��ارك  �مل�س��اكل  لتف��ادي  �لفّعال��ة. 

�خل�رشو�ت ل�سغريك، �إليك �لن�سائح �لتالية:
  تبد�أ حا�سة �لتذّوق عند �لطفل منذ وجوده يف بطن �أمه. فقد 
�أظهرت �إحدى �لدر��سات �أن �الأمهات �للو�تي تناولن �لكرنب 
و�مللف��وف خالل �حلم��ل، �أجننب �أطفااًل يحب��ون طعم هذين 

�لنوعني من �خل�رشو�ت يف ما بعد.
م��ن  بن��وع مع��ني  يرغ��ب  ب��اأن �سغ��ريك مل  �سع��رت  �إن    
�خل���رشو�ت فه��ذ� ال يعن��ي �أنك يج��ب �أن ت�ست�سلم��ي له و�أن 
تتخّل��ي عن  تقدمي ه��ذه �خل�رشو�ت. �إن تقّب��ل �لطفل تناول 
�لطب��ق رغم كرهه لذلك، ف�سيتع��ّود على مذ�قه الحقًا، ورمبا 

ي�سل �إىل �أن يحّبه.
  من��ذ �سن �ل�ست��ة �أ�سهر، ير�قب �ل�سغ��ري �أهله وهم يتناولون 
�لطع��ام. له��ذ� �ل�سب��ب، عندم��ا تتناول��ني �خل���رشو�ت �أمام 
�سغ��ريك، �ست�سجعينه عل��ى تقليدك و�سيتن��اول �خل�رشو�ت 

بدوره �أي�سًا.
ل �أغلبية �الأطفال تناول �خل�رشو�ت ذ�ت �ملذ�ق �حللو.    يف�سّ
مث��اًل �لذرة و�جل��زر، فهما نوعان مثالي��ان لتبدئي عربهما 

برتغيب طفلك باخل�رشو�ت.  
�إن تقدمي �خل�رشو�ت عل��ى �سكل قطع �سغرية �سي�سمح حتى 
بتطوير �ملهار�ت �حلركية لل�سغري، حيث ميكنه �أن ي�ستخدم 
�أ�سابع��ه �ل�سغرية لتناول مكعبات �جلزر �ملطهوة �أو حبوب 
�ل��ذرة.   ��ستخدم��ي �خل���رشو�ت لت�سمي��م وج��ه �ساحك �أو 

حي��و�ن يحّبه �سغريك يف �لطبق. ه��ذه �لطريقة ت�سهل عليك 
ترغيب �لطفل بنوع من �الأطعمة يكرهه عادة.

  ميكنك �أن ت�رشكي �سغريك يف حت�سري طبقه من �خل�رشو�ت 
ح��ني ت�سم��ح �سّن��ه بذلك. فق��د �أظهرت �إح��دى �لدر��س��ات �أن 
�الأطف��ال يرغب��ون غالبًا يف تناول �لطبق �ل��ذي �ساركو� يف 

حت�سريه مهما كان.
 ميكن��ك كاأم �أن ت�سع��ي ه��دف ترغيب طفل��ك باخل�رشو�ت 
ن�س��ب عيني��ك و�أن ت���رّشي عل��ى تنفيذه، لك��ن يف �ملقابل،  
��سمح��ي لل�سغ��ري ب��اأن يختار ن��وع �خل�رشو�ت �ل��ذي يريد 
تناول��ه. ميكن��ك �أن تبدئي من حمل �لبقال��ة، ميكنه �أن يزور 
�ملح��ل برفقتك و�أن ي�سهم بعده��ا يف �لتح�سري. دعيه يحدد 

خيار�ته �ل�سحية بنف�سه.

مهني��ًا: جتد نف�س��ك �أمام خيار�ت كث��رية، وتتخل�ض 
من بع���ض �لعر�قيل يف حيات��ك �ملهنية، وت�ساعف 
�مل�سوؤولي��ات ب�سب��ب و�جبات طارئ��ة مل حت�سب لها 
ح�ساب��ًا عاطفي��ًا: ميك��ن �أن تر�جع بع���ض �لعائد�ت 

�لزوجية �أو تتباحث مع �ل�رشيك يف �ساأن ح�سا�ض 

مهني��ًا: يح��ذرك ه��ذ �ليوم م��ن بع���ض �الإرباكات 
ويطل��ب �إلي��ك �النتب��اه و�الإ�سغ��اء �إىل �لن�سائ��ح 
�حلكيم��ة وعدم �ملغام��رة �و �ملجازف��ة �و ت�سديق 
بع���ض �ملناورين عاطفيًا :عليك �ن تتحرك ب�رشعة 
و�أن تخ��رب �حلبي��ب بحقيق��ة م�ساع��رك قب��ل فو�ت 

�الأو�ن

مهني��ًا: �لندم �ملتاأخر ال ينف��ع، ي�ستح�سن �أن تبادر 
�إىل ت�سحي��ح �الأخط��اء قب��ل �أن تدفع ثمنه��ا غاليا 
عاطفي��ًا: �لر�ح��ة �الإلز�مي��ة مهمة، وخ�سو�س��ًا �إذ� 
تر�فق��ت مع هدنة غري معلنة مع �ل�رشيك، لالنطالق 

جمدد�ً

�لقي��ود �ملعنوي��ة وتتق��ّدم  مهني��ًا: تتخل���ض م��ن 
بان�رش�ح وق��وة م�سّمًما على �لتخل�ض من �لعقبات 

ب�سجاعة. تخّف حدة �سغوط �ملناف�سني و�خل�سوم
 عاطفي��ًا: حني تنفذ �لو�سائل �الإيجابية يف معاجلة 
�أي خل��ل، قد ت�سط��ر �إىل تغي��ري ��سرت�تيجيتك جتاه 

�ل�رشيك 

مهني��ًا: طموحك كبري ال ح��دود له، ولكنك تبحث 
ع��ن �لفر�سة �ملنا�سبة �لتي ت�ساعدك على حتقيق 
هذ� �لطم��وح عاطفيًا: �ل�رشي��ك يت�رشف بطريقة 
ر�ئعة هذه �الأي��ام، وت�سارحه مبا يقلقك لرتتاح 

نف�سيًا


