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مهني��ًا: اأجنز عملك به��دوء وال تق�صرّ يف واجباتك، 
ق��د حتت��اج اإىل ق�سط اأكرب م��ن ال�سكين��ة فحاول اأن 
ال   ه��ا �س��اح ق��ويرّ وفعرّ جتده��ا وتغ��رف منه��ا الأنرّ
عاطفي��ًا: اأدعوك اإىل معاملة احلبيب بلطف ونعومة 
وه��دوء، بعد ب��رودة اللق��اءات االأخ��رة، من يدري 

كيف �ستكون ردة فعله 

��ل كل قرار حا�س��م، ويتحدث ه��ذا اليوم عن  مهني��ًا: اأجرّ
م���صوع خارّق اأو ع��ن ق�سية جيدة تك��ون بابًا لدخول 
م�ساري��ع مهمة جداً  عاطفي��ًا: رومن�سية جديدة تولد يف 
ًا للم�ستقبل،  ��ًا ومهمرّ حيات��ك، كل ما يتم االآن يكون جديرّ

وينعك�س اإيجابًا على عاقة ال�صيك بك

مهني��ًا: الت�صف م��ع االآخرين باأدب ولياق��ة يك�سبك املزيد 
م��ن امل�سداقي��ة وك�س��ب ثق��ة اجلميع ب��ا ا�ستثن��اء والتقدم 
بخطوات ثابتة نحو حتقيق معظم االهداف  عاطفيًا: ما كنت 
تتوقعه من ال�صيك ل��ن يتحقق بالكامل، فتكون جمرباً على 

م�ساعفة بذل جهودك ملعرفة اال�سباب الكامنة وراء ذلك

مهني��ًا: تعقد اتفاق��ًا له عاقة باجلم��ال والفن والذوق، 
وتلزم عملك وواجبات��ك وال تكون كثر التذمر، وتخفف 
م��ن مطالب��ك التعجيزي��ة نوع��ًا م��ا  عاطفي��ًا: عليك اأن 
تعرف كيف تتاأقلم مع طباع احلبيب اإن اأردت اال�ستمرار 

يف العاقة الناجحة معه اإىل اأجل غر م�سمى

مهني��ًا: حتاول اأن تعتمد طريق��ة واأ�سلوبًا جديداً يف 
العمل ي�ساعدك على اإجناز مهامك يف وقتها، فيقدر 
القيم��ون ذلك ومينحونك املزيد من ثقتهم  عاطفيًا: 
راق��ب ت�صفات��ك جي��دا فاأن��ت ت��درك اأن��ك تزع��ج 
احلبي��ب، فح��اول اأن تعي��د النظر الي��وم يف طبيعة 

عاقتك به

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تعالج ق�سية اأو �صاكة 
ة وقد  معينة، وتهتم اأي�سًا ب�س��وؤون عائلية ملحرّ
تتداخ��ل الظ��روف بع�سه��ا ببع���س  عاطفي��ًا: 
وتبا���ص  للمغام��رة  حب��ك  ب�سعوب��ة  تق��اوم 
اً ع��ن عواطفك  بحما�س��ة عاق��ة جدي��دة مع��ربرّ

اجليا�سة جتاه ال�صيك
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حقائق كاذبة عن الواقي الشمسي عليك التوقف عن تصديقها!

اإن كن��ِت من اللواتي ال يزل��ن ي�سدرّقنها، احر�سي على التخلرّي 
عنه��ا. ال تن�سي اأبداً: الواق��ي ال�سم�سي يطبرّق كلرّ يوم من ال�سنة 

حتى يف االأيام املاطرة!
 جميع الواقيات ال�سم�سيرّة مت�ساوية

 هن��اك بالطب��ع، ف��رق يف الواقي��ات ال�سم�سي��ة عل��ى اأ�سا���س 
م�ستوي��ات SPF )اأو عام��ل احلماي��ة من ال�سم���س(. مع ذلك، 
هن��اك اأي�سًا اخت��اف عندما يتعل��ق االأمر مبكون��ات الواقي 
ح��ن يتعلرّق االأم��ر باالأ�سعة ف��وق البنف�سجية. هن��اك نوعان 
م��ن واقيات ال�سم�س: الكيميائي��ة والفيزيائية. يتم امت�سا�س 
واقي��ات ال�سم���س الكيميائي��ة يف اجللد حيث متت���س االأ�سعة 
ف��وق البنف�سجي��ة. معظ��م ه��ذه الواقي��ات الكيميائي��ة تعمل 
مبثاب��ة من��قٍّ اأو فيل��ر وال ت��زال ت�سم��ح لبع���س االأ�سعة فوق 
البنف�سجي��ة بالدخ��ول وتلف اجللد. ه��ذه الواقيات تتطلب من 
اأن عليِك تطبيق  30 دقيقة لت�سبح ن�سطة، ما يعني  20 اىل 

ه��ذا الواقي قبل اخل��روج بن�سف �ساعة. اأم��ا بالن�سبة للواقي 
الفيزيائ��ي، فه��و يخلق حاجزاً ال ي�سم��ح الأي من االأ�سعة فوق 
البنف�سجي��ة باخ��راق اجلل��د. عادة ما يحتوي ه��ذا النوع من 
الواقيات اإما على اأك�سيد الزنك اأو ثاين اأك�سيد التيتانيوم. هذه 

امل�ستح�صات تعمل فوراً حن تت�سل باجللد.
 اأف�سل واقيات ال�سم�س هي تلك االأكرث طبيعية

 م��ع كل م��ا يق��ال ع��ن واقي��ات ال�سم���س الفيزيائي��ة مقابل 
الكيميائي��ة، ه��ذا ال يعني اخليار "الطبيع��ي" – اأي ذلك الذي 
يحت��وي عل��ى اأك�سي��د الزنك اأو ث��اين اأك�سي��د التيتانيوم – هو 
بال���صورة االأف�س��ل. هذه لي�س��ت اأف�س��ل امل�ستح�صات، فقد 
ظه��ر يف تقري��ر حدي��ث، اأنرّ 43 يف املئ��ة من جمي��ع واقيات 

ال�سم�س هي "غر كافية".
هذه الواقي��ات غر الكافية كانت جميعه��ا "طبيعية" تقريبًا 
ا  وحتت��وي على اأك�سيد الزنك فق��ط وثاين اأك�سيد التيتانيوم. اأمرّ
الواقي الكيميائي ال��ذي يحتوي على مكونات مثل اأفوبنزون 

اأو ميك�سوريل، اأو اأوك�سيبنزون اأثبت اأنه اأكرث فعالية بكثر.

 الواقي ال�سم�سي مينع ال�سم�س بالكامل
 يف الكث��ر م��ن الوقت، مين��ح الواق��ي ال�سم�سي �سع��وراً زائفًا 
باالأمان. تعتقد بع���س الن�ساء اأنه جيد لدرجة اأننا لن نح�سل 
عل��ى اأيرّ تل��ف يف احلم���س الن��ووي، فيما مين��ع الواقي فقط 
ن�سب��ة من ال�س��وء امل�صرّ للجلد من الدخ��ول اإليها. كوين على 
عل��م باأنرّ الواقي من ال�سم�س لي�س فع��ااًل متامًا يف منع اأ�سعة 

ال�سم�س. 
 البقايا البي�ساء على ب�صتِك ال تعني تغطية اأكرث

 م��ن اأكرث االأم��ور اإزعاجًا يل روؤية الن�ساء عل��ى �ساطئ البحر 
��ى اأن اأذهب واأقول ل��كلرّ واحدة  ووجوهه��نرّ بي�س��اء! ك��م اأمتنرّ
منه��نرّ اإنهنرّ عل��ى خطاأ! ال تظنرّي اأبداً اأنرّ تل��ك البقايا البي�ساء 
تعن��ي اأنرّ ب�صِك حمميرّة متامًا وحتجبن اأيرّ �صر عن ب�صتِك 
نات الن�سطة مثل  ب��ل بالعك�س. هذا يعني اأنك مل تفرك��ي املكورّ
اأك�سي��د الزن��ك اأو ث��اين اأك�سي��د التيتاني��وم على جمي��ع اأنحاء 
وجه��ِك للح�سول على احلماي��ة. التطبيق ال�سحيح للواقي هو 

فركه بيدك بحيث ي�سبح غر مرئي.

 SPF اأعلى يعني حماية اأف�سل بكثر لفرة اأطول
 حن تطبرّق��ن الواقي، اأنِت حتمن ال ب�صتِك من ال�سم�س فقط 
ة ف��وق البنف�سجي��ة. بينم��ا االأ�سعة فوق  ب��ل اأي�سًا م��ن االأ�سعرّ
ة  البنف�سجي��ة UVB ه��ي امل�سوؤولة عن ح��روق ال�سم�س، اأ�سعرّ
UVA ه��ي تلك التي تتلف اجلل��د على املدى الطويل.  مع 
ِك، هذا ال يعني اأي�سًا اأنه يحمي  اأن رق��م SPF االأعلى ال ي�صرّ
جل��دِك لفرة اأطول، ال تزالن بحاج��ة اإىل اإعادة تطبيقه حن 

تخرجن ل�ساعات طويلة يف ال�سم�س.
 الواقي ال�سم�سي ي�سدرّ امل�سام وي�سبرّب حبرّ ال�سباب

 جميعن��ا �سمعن��ا هذا م��ن قبل، خا�س��ة اإن كن��ِت تعانن من 
الب���صة املعررّ�س��ة حلب ال�سب��اب. قد يكون ذل��ك �سحيحًا يف 
بع���س احل��االت، لكن ه��ذا ال يطبرّق على جمي��ع الواقيات يف 

الة.  ال�سوق. هناك العديد من امل�ستح�صات االآمنة والفعرّ
 وق��د تب��نرّ اأن ث��اين اأك�سيد التيتانيوم يف بع���س الظروف قد 
اً كذلك للن�س��اء اللواتي يعانن م��ن حب ال�سباب  يكون م���صرّ

ينبغي اأن ي�ستخدمن املنتجات القائمة على الزنك.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل كب كيك شوكوالته محشو بصلصة الفراولة

نصائح للحفاظ على عالقتك الزوجية عندما تفصلكما المسافات

هذه 9 دروس في الحياة ستتعلمينها من.. أطفالك!

املقادير : 2 كوب دقيق
3 ماعق �سغرة بايكينج باودر

1 ملعقة �سغرة خمرة
2 ملعقة كاكاو ر�سة ملح

200 غ زبدة 2 ملعقة قرفة 
1 كوب �سكر

4 بي�سة
1 ملعقة فانيا

1 كوب فراولة مقطعة
1 كوب �سكر بني

1 كوب ع�سرفراولة
طريقة العمل : 

اح�صي امل���صب الكهربائ��ي واخلطي 
الزبدة وال�سكر حت��ى ميتزجوا ثم اأ�سيفي 
البي���س واحدة تل��و االأخرى ث��م الفانيا 

واخفقي جيداً.

اح�صي وع��اء و�سعي الدقي��ق، البيكنغ 
باودر، اخلمرة، ال��كاكاو، امللح والقرفة 
واخلطيهم جيداَ ث��م اأ�سيفي خليط الزبدة 

وال�سكر.
اح���صي �سيني��ة الك��ب كي��ك ووزع��ي 
ورق الك��ب كيك يف كل فج��وة ثم ا�سكبي 

العجينة.
ادخلي��ه الفرن عل��ى درجة ح��رارة 180 

درجة حتى ين�سج.
راأ�س��ه  ع��ي  وقطرّ الف��رن  م��ن  اخرجي��ه 

بال�سكن.
بي ال�سكر البني على  اح���صي مقاة وذورّ
النار واأ�سيف��ي الفراولة وع�سر الفراولة 
�سميك��ة  وقلب��ي حت��ى تتك��ون �سل�س��ة 
الق��وام. اح�س��ي الكب كي��ك بال�سل�سة ثم 

غطيه بالغطاء وقدميه. 

  اأن يعي���س امل��رء زواجًا ُي�سطررّ في��ه اإىل االبتعاد عن 
ال�صيك جغرافيًا، يعني اأنه �سيمر بالكثر من امل�ساكل 
والتعقي��دات الت��ي ميكنها اأن جتعل من ه��ذا االرتباط 
ي��ًا �سعب��ًا. اإن كن��ِت م��ن الن�س��اء اللوات��ي ُفر���س  حتدرّ
عليهن زواج امل�ساف��ات، ف�ستجدين يف ما يلي، بع�س 
الن�سائ��ح الت��ي �ست�ساع��دك يف احلفاظ عل��ى زواجك 
اأق��وى واأكرث متان��ة.     املفتاح االأ�سا�س��ي الأيرّ عاقة 
ية ه��و التوا�سل. يج��ب اأن تبقي خطوط  زوجي��ة �سحرّ
التوا�سل بينك وبن زوجك مفتوحة يوميًا.. اأر�سلي له 
�س��وراً، وحتدرّثي معه بال�سوت وال�سورة عرب الهاتف.     
من ال�صوري جداً ل��ك ولزوجك اأن تلتزما بهذ الزواج 
ي��ة واأن توؤمنا حقًا به��ذه املوؤ�س�سة التي بنيتماها  بجدرّ
مع��ًا.     غي��اب الثق��ة هو ال�سب��ب االأكرب لف�س��ل الزواج 
الذي تف�سل امل�سافات بن �صيكيه.     رغم امل�سافات 

�سا وقت��ًا لنف�سيكما. ميكنك  الت��ي تف�سل بينكما، خ�سرّ
ة عرب اإر�س��ال ر�سائل احلب، اأو  اأن تقوم��ي به��ذه املهمرّ
ر�سالة عرب الربيد االإلكروين، تقولن فيها اإنك تفكرين 
�سي فرة  في��ه طوال الوقت... و حتى ميكن��ك اأن تخ�سرّ
للمحادث��ة املبا���صة ع��رب االإنرن��ت.     �ساركي��ه يف 
توقعات��ك ح��ول امل�سافة الت��ي تف�سل بينكم��ا. ولكن 
االأهم هو اأن ت�صكيه يف ما تنتظرينه عندما ت�سبحان 
مع��ًا من جدي��د.     كوين وا�سحة و�صيحة يف التعبر 
عن خماوفك التي ت�سبرّبها امل�سافات الفا�سلة بينكما.
احر�س��ي عل��ى اعتماد ح��وار يومي بينكم��ا.    ترا�سا 
��ا ح�س��ل خ��ال الي��وم.      يومي��ًا لتخ��ربا بع�سكم��ا عمرّ
ة اأو قمي�س��ًا يحمل رائحت��ك لي�سعر كاأنك  اأعطي��ه خمدرّ
معه، وليقم هو باالأمر نف�سه.    خططا لرحلة جتمعكما 
ام، تقوم��ان خالها ببع�س الن�ساطات  مع��ًا لب�سعة اأيرّ
املرح��ة، وتتقارب��ان حميمي��ًا طبع��ًا.    ميكنكم��ا اأن 
تخطط��ا مل�ساه��دة فيلم على االنرنت مع��ًا يف الوقت 

نف�سه واأن تتحدثا عنه بعدها
��ن كل م��ا يحت��اج اإليه يف  ��ة تت�سمرّ     اأر�سل��ي ل��ه هديرّ
حيات��ه اليومي��ة، وليفع��ل ه��و االأم��ر نف�س��ه.    فاجئا 
بع�سكما بات�سال هاتفي حميم من وقت اإىل اآخر.     ال 
تفر�س��ي اأن اخليانة ه��ي اأمر واقع يف حاالت الزواج 
املحكوم��ة باالنف�سال اجل�سدي. تاأكدي من اأن اأغلبية  
الزيج��ات الت��ي ينف�سل فيه��ا الطرف��ان ال ت�سبرّب اآالم 
القل��ب، الأن طرفيه��ا ملتزمان باحل��ب بينهما.     على 
اعتب��ار اأن��ه ال ميك��ن لزوج��ك اأن يرى تعاب��رك اأثناء 
املحادثات التي تدور بينكم��ا عرب الر�سائل، احر�سي 
ة يف  عل��ى اأن تر�سلي له هذه الوج��وه ال�سغرة املعربرّ
ر�سائل��ك بح�سب اختاف حالتك، الأنها �ست�ساعده على 

قراءة اأفكارك بطريقة اأف�سل.
    ح��ن جتتمعان من جدي��د، ال ت�ستعجلي يف احلديث 
ا دار ويدور يف املنزل. امنحيه بع�س الوقت لي�سعر  عمرّ

باأنه عاد فعًا اإىل منزله.

 احل��ب، والت�سجيع، والتعلرّم، وال�سف��اء، واال�ستماع... كل 
هذه االأمور يتعلرّمها ويتقنها االآباء واالأمهات مع الوقت 
ليكون��وا اإىل جان��ب اأوالدهم يف حياته��م ويف املواقف 
التي يتعررّ�س��ون لها. ولكن هذه العاق��ة لي�ست باجتاه 
واح��د، اإذ اإن االأوالد اأي�س��ًا يعلرّم��ون اأهله��م الكث��ر من 

ها: االأمور عن احلياة، اإليك فيما يلي اأهمرّ
ال�سحك اليومي

من��ذ اليوم االأول الإجناب طفلها، ال ميكن لاأم اأن تعي�س 
يوم��ًا واح��داً دون اأن ت�سح��ك! وم��ع تقدرّم��ه يف العمر، 
ي�سبح الطفل قادراً على التفاعل ب�سورة اأكرب، فرق�س 
ويتكلرّم بطريق��ة ظريفة ومرحة، ويقلرّد االآخرين، اأي اإنك 

�ست�سحكن اأكرث واأكرث.
الرق�س حتت املطر

قب��ل االإجن��اب، �ستحاول��ن دائم��ًا اأن تتف��ادي قطرات 
ن��ي من جتاهله��ا! االأمر  املي��اه، ولكنك بع��ده، لن تتمكرّ
لي���س بقط��رة اأو اثنتن، بل عندما ي�سق��ط املطر بغزارة، 
�سرغ��ب طفلك يف القفز حتت��ه تلقائي��ًا، وعندما ترينه 
يرق���س، �ست�سعرين باأنك جمنون��ة اأنت اأي�سًا و�ستفعلن 
االأم��ر نف�سه. يف هذه اللحظة، �ستجدين نف�سك حررّة واأنك 

غر معنيرّة باأي �سيء يجري من حولك.
�ست�سعرين بالده�سة من كل �سيء

عندم��ا تري��ن كلب��ًا، اأو قط��ة اأو حتى طاب��ة... اإنها اأمور 
عادي��ة ولكنك �ستجعلن منها اأم��وراً مده�سة للفت نظر 

�سغرك واإدها�سه.
ت�سعرين بالقوة يف كل وقت

اإن تربي��ة الطف��ل تعن��ي اأن��ك �ستواجه��ن الكث��ر م��ن 
ال�سع��اب.. يف ه��ذه اللحظات، ميك��ن اأن متررّي بحاالت 
م��ن االأحا�سي���س املخيف��ة واملت�سارب��ة. ولكنك يف كل 
مررّة �ستنجحن يف مواجه��ة خماوفك و�ست�سعرين باأنك 
ًا، �ستمتلك��ن قوة ا�ستثنائية  اأقوى. عندم��ا ت�سبحن اأمرّ

و�ستكونن جاهزة ملواجهة اأي عائق.
االنتقال من ال�سحك اإىل البكاء

يف واحدة م��ن الليايل الكثرة التي �سيمتنع فيها طفلك 
ع��ن الن��وم، �ستهزرّين��ه و�ستتكلرّم��ن مع��ه وتوؤرجحينه، 
ني من تهدئته م��ا �سيجعلك تلجئن فوراً  لكن��ك لن تتمكرّ
اإىل وال��ده. �ستجل�س��ن وح��دك  خلم���س دقائ��ق وتبكن 
ب�س��دة، ثم �ستعودي��ن اإىل غرفته وعلى وجه��ك ابت�سامة 

عري�سة... دون اأن تفهمي ما جرى.

من االأ�سياء التي ال ميكن لاأم اأن تتعلرّمها اإال من طفلها، 
اأن تتوا�س��ل عرب املحاكاة ال�سوتية واالأ�سوات الغريبة 
ة: اآاآاآه، بوم، ك��وت كوت، اأوووو، وف��روم فروم...  املع��ربرّ

وغره��ا الت��ي ال ب��د اأن ت�ستخدميه��ا لت�سلرّ��ي طفلك. 
ولكن احر�سي عل��ى اأال ت�ستمررّي با�ستخدام هذه 

االأ�سوات عندما تتوا�سلن مع البالغن.
بع��د اأن ي�سب��ح لديك طفل، �ستكت�سف��ن اأنك جمربة 

عل��ى تقلي��د اأ�سوات عدد كبر م��ن احليوانات يف اليوم 
الواحد، ولكنك بالطبع �ستف�سلن يف تقليد بع�سها!

�ستثقن بنف�سك
ًا، �ستتمترّع بك��مرّ كبر من الثقة  بع��د اأن ت�سبح امل��راأة اأمرّ
بالنف���س، ولكن نوعًا من الثق��ة �ستح�سل عليه فقط من 
ابنه��ا اأو ابنتها. ملاذا؟ الن��ك بب�ساطة اأ�سبحت م�سوؤولة 
عن كائن حيرّ وحياته بن يديك، ولي�س اأمامك اإال خيار 

ًا بالفعل. النجاح لتكوين اأمرّ
احلب

ته، واحلب  احل��ب دون مقابل، واحلب الذي ال مثي��ل لقورّ
ًا من نوع اآخر  غر املحدود... االأمومة هي اأن تعريف حبرّ

ا�ستثنائي ال مثيل له وال ت�سعرينه مع اأي �سخ�س اآخر.

مهنيًا: حتا�صك م�سكل��ة قانونية، وتدر�س بع�س 
الظروف واالأو�ساع التي جتربك على قبول بع�س 
الت�صفات م��ن دون اعرا�س   عاطفيًا: الع�سبية 
ة نتيجتها  لن تفيدك م��ع ال�صيك، والطباع احل��ادرّ
توت��ر العاق��ة بينكم��ا وخاف��ات رمب��ا تتفاق��م 

وت�سان اإىل اتخاذ قرار موؤ�سف جداً

مهني��ا: قد يطرح عليك �سدي��ق قدمي بع�س االأفكار 
املمي��زة، لك��ن ال تت�صع يف قرارات��ك قبل االطاع 
عل��ى كل التفا�سي��ل  عاطفي��ًا: حم��اوالت ال�صيك 
لل�سيط��رة علي��ك متوا�سلة، لكنرّك لن تك��ون مقتنعًا 

مبا يقدمه من اقراحات، فكن حذراً

ن  مهنيًا: اأجواء العمل اجليرّدة �صورية، ذلك بهدف التمكرّ
م��ن اإجن��از االأعمال املطلوب��ة منك بج��دارة وجناح، وال 
تلتف��ت اإىل م��ن يحاول��ون و�س��ع الع�س��ي يف الدواليب  
عاطفي��ًا: ال تعام��ل ال�صيك بجف��اء، فالتط��ورات كثرة 
يف العاق��ة بينكما وخ�سو�س��ًا بعد االأج��واء االإيجابية 

ال�سائدة حاليًا، فا�ستفد من ذلك قدر امل�ستطاع

مهنيًا: اأح��داث غر متوقعة تثر بع���س االنفعاالت، 
ل��ذا عليك اإج��راء بع�س التعدي��ات لتايف املو�سوع 
الحقًا وع��دم تكراره يف امل�ستقب��ل  عاطفيًا: االأجواء 
املحيط��ة بال�صي��ك تخل��ق نوعًا م��ن التوت��ر العابر، 
وه��ذا يدفع��ك اإىل القي��ام بخطوات �صيع��ة ملعاجلة 

االأمر

مهنيًا: تعقد اتفاقًا له عاقة باجلمال والفن والذوق، 
وتل��زم عمل��ك وواجبات��ك وال تك��ون كث��ر التذم��ر، 
وتخف��ف م��ن مطالب��ك التعجيزية نوعًا م��ا  عاطفيًا: 
علي��ك اأن تع��رف كيف تتاأقل��م مع طب��اع احلبيب اإن 
اأردت اال�ستم��رار يف العاق��ة الناجحة مع��ه اإىل اأجل 

غر م�سمى

ل  اإنه ذلك الوقت املف�ضّ
لدينا يف العام – ال�ضرتات 

يف اخلزانات ال�ضتوية، 
ال�ضراويل حتّولت اإىل 

�ضورتات ونحن نكتب لِك 
مقاالت عن الواقي ال�ضم�ضي. 

لعّلِك تظّنني اأنِك �ضئمت من 
احلديث نف�ضه اأو اأّنك تعلمني 
كّل �ضيء عن هذا املو�ضوع. 

لهذا ال�ضبب، قررنا اأن 
ن�ضاركِك اليوم بع�ض املفاهيم 

اخلاطئة لدى النا�ض عن 
الواقي ال�ضم�ضي. 

مهني��ًا: ال تدخل مع الزماء بنقا���س عقيم لن يوؤدي اإىل 
نتيجة ويفاقم الو�سع �سوءاً، وال �سيما اأن بع�س اأ�سحاب 
الل�س��ان الطويل قد ي�سببون ل��ك متاعب مع اأرباب العمل    
عاطفي��ًا: حاول حل االإ�سكاالت م��ع احلبيب مبو�سوعيه 
فق��د ت�سل معه اإىل النتيج��ة املر�سية التي تعيد العاقة 

بينكما اإىل اأف�سل مما كانت عليه �سابقًا


