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مهني��ًا: ح��اول �لبح��ث ع��ن حلي��ف �أو ع��ن �صديق 
وجّه��ز  �لف��ر�غ،  بع���ض  وليم���أ  �لأج��و�ء  ليلّط��ف 
�مللف��ات للدر���ض �ل�صامل  عاطفي��ًا: ل تفر�ض على 
�ل�رشي��ك ر�أي��ًا ول جت��رح كربي��اءه ول ت�صع��ه يف 
مو�ق��ف حمرجة، فهو ميّر بي��وم ع�صيب ب�صبب �أحد 

زم�ئه يف �لعمل

هني��ًا: يب���رش ه��ذ� �لي��وم بالأف�ص��ل بل يق��ّدم ل��ك فر�صًا 
موؤ�تي��ة للتخل�ض من �خل�صوم و�لأع��د�ء �لذين يرتب�صون 
ب��ك ل�نق�صا���ض علي��ك  عاطفي��ًا: تطرح ح��ً� جديد�ً يف 
هذ� �ليوم، وتنطلق باحث��ًا عن حقائق مت�صّبثًا باآر�ئك يف 

بع�ض ت�رشفات �ل�رشيك غري �مل�صتحبة

مهني��ًا: عليك �أن تخّطط جي��ّد�ً قبل بدء �لتنفي��ذ، وم�صايرة 
�ملحيط لتف��ادي �لعرت��صات �ملفاجئة �لتي قد "تخربط" 
م�صاريع��ك �ملهم��ة    عاطفيًا: تب��دو حالّيًا يف قمة عطائك 
و�إن�صانّيت��ك، ف��� عجب �إذ� كن��ت متكاتفًا م��ع حبيبك يف 

جميع �لأمور ومتفقًا معه حول خمتلف �لنقاط 

مهنيًا: تو�جه �لكث��ري من �ملناف�صة يف جمال عملك وحتاول 
�أن تتخطاه��ا بحكم��ة وم��ن دون �أن ت��وؤذي �أح��د�ً، كم��ا هي 
عادت��ك د�ئمًا، وتخرج منت�رش�ً  عاطفيًا: كن هادئًا �إذ� �أمكن 
ول حتاول فر�ض �آر�ئك، ول د�عي �إىل تذكريك باأّن هذ� �ليوم 
يحم��ل خ�فات ونقا�صات �صعبة علي��ك مو�جهتها بحكمتك 

�ملعهودة

مهني��ًا: يع��دك هذ� �ليوم بتط��ور�ت �إيجابية عل��ى �ل�صعيدين 
�ملهن��ي و�ل�صخ�ص��ي، وحتق��ق جناح��ات كب��رية ت�صعك حتت 
�ل�ص��وء  عاطفي��ًا: ل تعتق��د �أّن طيب��ة قلب �ل�رشي��ك تف�صح يف 
�ملجال �أمامك للم�صّي يف �خلطاأ، فهو قادر على قلب �لطاولة 

عليك �صاعة ي�صاء 

مهني��ًا: ك��ن متاأني��ًا ج��د�ً ه��ذ� �لي��وم عل��ى �ل�صعيد 
�ملهن��ي، و�بحث عن �ص�متك ول تغامر يف �أي جمال 

غريب منك لئ� ت�صطدم بحائط م�صدود
 عاطفي��ًا: �إذ� كن��ت متزوج��ًا ت�صتعي��د ح���وة �لأيام 
�لأوىل م��ن �لع�ق��ة وتعي�ض �أج��و�ء ل تن�صى تخلدها 
�لذ�كرة وت�صتعيدها يف معظم �أحاديثك

مهني��ًا: �أبو�ب �لنجاح تفت��ح �أمامك وتعرف �زدهار�ً 
يف كل �ملجالت، وحتاول �أن ت�صتفيد قدر �مل�صتطاع 
لأن �لفر�ص��ة قد ل تتك��رر  عاطفيًا: ل تدخل �ل�رشيك 
يف خ�ف��ات عائلي��ة غ��ري جمدية، تك��ون ن�صائحه 

مفيدة جد�ً لتخّطي �أي عقبة تعرت�ض طريقك

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

ال تتأخر في التحدث إلى الرضيع.. هذا هو الوقت المناسب لبدء التواصل معه 

لب��دء �حلدي��ث م��ع �لر�صي��ع، يج��ب �أن يعل��م �لآب��اء �أن �ل�صم��ع 
و�للم���ض هما، على وج��ه �خل�صو�ض، من �حلو����ض �لأوىل �لتي 
تب��د�أ بالعم��ل، و�لقنو�ت �لأوىل للتو��صل مع �بن��ك. كما �أن هذه 
�حلو����ض تع��د �لأع�صاء �لأوىل �لتي ميكن م��ن خ�لها �لتو��صل 
م��ع �لطفل ك��ي يتمكن �لآباء من بناء ع�ق��ة عاطفية قوية مع 
�لطف��ل، �نط�ق��ًا من �لي��وم �لأول. وعلى �لرغم م��ن �أن �لكلمات 
�لأوىل ل ميك��ن �أن يكون لها �أي معنى بالن�صبة لطفلك �لر�صيع، 
فاإن �لأمر خمتلف متامًا بالن�صبة ل�أ�صو�ت �ملوجهة له. ولذلك، 
يجب علين��ا �أن نويل �هتمامًا كبري�ً للعب��ار�ت �لتي ن�صتخدمها 
م��ع طفلن��ا �ل�صغ��ري، ونتجّنب ��صتخ��د�م عب��ار�ت �لت�صغري مع 

�لأطفال
�أنا �أعرف هذ� �ل�صوت! �إن �ل�صوت هو �أول �جلو�نب �لتي يتعرف 
�ليه��ا �لطف��ل �لر�صي��ع يف ع�قته م��ع و�لديه. وب���رشف �لنظر 
ع��ن �أن �لكلمات لي�ض لها �أية معن��ى بالن�صبة له، فاإن �لأ�صو�ت 

تنق��ل للطف��ل �لر�صيع �جلو�نب �لأكرث حيوي��ة يف �لر�صائل �لتي 
نر�صله��ا له. كما تبني له درجة �حلب �لت��ي يكّنها و�لد�ه له. من 
ناحي��ة �أخرى، فاإن��ه من خ�ل �لتو��صل �ل�صف��وي يتمكن، �صو�ء 
�لأب �أو �لأم، م��ن �أن ين�ص��ئ رو�بط وع�قات م��ع �لر�صيع. ولن 
تع��ود هذه �لتقنية فقط بالنفع على �لر�صيع، �إمنا �صت�صّب �أي�صًا 
يف م�صلح��ة �لآباء و�لأمهات. ع�وة على ذلك، ميكن �أن ت�صاعد 
ه��ذه �لرو�بط �لأبوين عل��ى �عتياد �لر�صيع حت��ى قبل �لولدة، 
وتهيئتهم��ا نف�صي��ًا ل�صتقبال��ه. بالإ�صاف��ة �إىل ذل��ك، يج��ب �أل 
نن�صى �أن �حلديث مع �لر�صيع، يعّد �أحد طرق �إدماجه يف �حلياة 
�لجتماعي��ة. وعمومًا، فاإن �لتج��اوب و�لنتباه ل�أ�صو�ت �لتي 
يطلقه��ا �لأطف��ال، م��ن �صاأنهم��ا �أن مينحاهم �ل�صع��ور بالأمان 

وي�صجعاهم على �ل�صتجابة و�لتفاعل و�لتو��صل مع �لأبوين.
5 ن�صائح للحديث و�لتو��صل مع طفلك

1 � خ�ل عملية �حلديث مع �لر�صيع، تكت�صي طريقة �لتو��صل 
م��ع �لطف��ل �أهمية �أكرث م��ن م�صمون �حلدي��ث. ويف حال كنا ل 
نع��رف م��اذ� يج��ب �أن نق��ول للطفل �ل�صغ��ري، ميك��ن �أن ن�صف 

للطف��ل ما نحن ب�ص��دد �لقيام به، �أو �أن مندح �لطفل �أو �أن نغّني 
ل��ه �أو نبتك��ر ل��ه �أغاين جدي��دة. ويف �لوق��ت نف�صه، ف��اإن �لطفل 
�صي�صج��ل يف ذهن��ه �لعديد من �لر�صائل. وعل��ى �لرغم من �أنه ل 
يفهم معنى ما نقوله، فاإنه �صيعلم من خ�ل �أ�صو�تنا �أننا نهتم 

به.
2 � عند �حلديث مع �لر�صيع، �نظر د�ئمًا �إىل وجهه؛ �إذ �صي�صعر 
حينه��ا باأن��ه ج��زء م��ن �هتمامات��ك. كم��ا �أن حا�ص��ة �ل�صم��ع 

�صت�صاعد �لطفل على تطوير �ملهار�ت �لب�رشية.
3 � يف كثري من �حلالت، يربط �لطفل �أ�صو�تنا مب�م�صتنا له. 
وعموم��ًا، فنحن نقوم بهذه �خلطوة �إما مل�طفته و�إما لدغدغته 

و�إما للعب معه عندما نخاطبه.
4 � ل يج��ب عل��ى �لأب و�لأم فق��ط خماطب��ة �لر�صي��ع، و�إمن��ا 
ينبغ��ي لأف��ر�د �لأ���رشة كاف��ة �لتو��صل مع��ه، ما م��ن �صاأنه �أن 

يدجمه يف �حلياة �لجتماعية وي�صاهم يف تنمية م�صاعره.
5 � �إذ� كنت يف جولة مع ر�صيعك، فاغتنم �لفر�صة كي ت�صف 
لطفلك �ل�صغري ك��ل ما ت�صاهده. وبهذه �لطريقة، �صيتمكن �لآباء 

م��ن �إث��ارة �هتم��ام �لطفل لكل م��ا يحيط ب��ه، كما ميك��ن �إثر�ء 
معجم��ه �للغ��وي. ��صتخ��ِدم يف حديث��ك م��ع �بنك ك��ل �لنغمات 
�لت��ي تعرفها. كم��ا ميكنك تقلي��د �لأ�صو�ت و�لن��رب�ت و�لهم�ض 
له و��صتخد�م نغمات خمتلف��ة كلما تغري مو�صوع �حلديث معه. 
وعموم��ًا، م��ن �صاأن ه��ذه �لتقنية �لأخ��رية �أن جت��ذب �هتمامه 
وت�صّلي��ه وجتعل��ه ي�صع��ر باحلب. وجت��در �لإ�ص��ارة �إىل �أن جميع 
هذه �لتقنيات، ت�صاعد �بنك على تعلم �لك�م. ويف حال ��صتعمل 
�لآب��اء بني �حل��ني و�لآخر �لن��رب�ت �ل�صتفهامي��ة �أو �لتعجبية، 
ف�رشع��ان م��ا �صي��درك �لطف��ل �أن �أبوي��ه يوّجه��ان ل��ه دع��وة، 
و�صيح��اول �مل�صارك��ة يف �حل��و�ر م��ن خ���ل بع���ض �لأ�صو�ت 
�لتي يطلقها. ويف �خلت��ام، يجب �أن نهتم منذ �لبد�ية بعبار�تنا 
�لت��ي نوجهها �ىل طفلنا، حيث ل بّد م��ن جتّنب �لنطق بعبار�ت 
�لت�صغري �لتي يوجهه��ا �لكثري ل�أطفال، ف�صً� عن �لك�م �لذي 
لي���ض له �أي معنى. ففي هذه �حلال��ة، ونتيجة لعدم جدوى هذه 
�لكلم��ات، ف��اإن �لطفل ميك��ن �أن يخل��ط بني �لعب��ار�ت وي�صبح 

�صًا. م�صوَّ

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل سلطة كرات اللبنة

اليِك سيدتي.. تعرفي على طرق جديدة للتعبير عن حبك لزوجك

هذه هي األخطاء الشائعة في الزفاف... وكيف تتفادينها

�ملقادير :
100 غ لبنة ماعز

2 ملعقة كبرية زعرت
2 ملعقة كبرية �صماق

2 ملعقة كبرية ع�صري ليمون حام�ض
ملعقة �صغرية خردل

ملعقة �صغرية زيت زيتون
خ�ض فرجني

¼ كوب بوملي
طماطم كرزية
طريقة �لعمل :

1.�صّكلي �للبنة على �صكل كر�ت.
2.كرري ذلك مع كل �لكمية �لتي لديِك.
بالزع��رت،  �لك��ر�ت  ن�ص��ف  3.�غم�ص��ي 

و�لن�صف �لثاين بال�صماق.
�لزيت��ون،  زي��ت  �صع��ي  �صح��ن  4.يف 

ع�ص��ري �لليمون �حلام���ض، �خلردل، مع 
�خللط.

5.يف �صحن �لتقدمي وزعي �خل�ض.
�للبن��ة ومعه��ا  6.�صع��ي فوق��ه ك��ر�ت 

�لبوملي و�لطماطم �لكرزية.
�لليمون  7.��صكبي عليهم مزي��ج ع�صري 
وزيت �لزيتون وت�صب��ح �ل�صلطة جاهزة 

للتقدمي.

 �أن "ممار�ص��ة �حل��ب" هي نوع من �لتعب��ري يف �أّي ع�قة. 
لكن هن��اك �لكثري من �لطرق �لتي ميك��ن �أن متار�صي بها 
�حل��ب م��ع زوج��ك ع��رب م�صارك��ة عو�طفكما فق��ط. ميكن 
�أن يك��ون ج��ذب عقل زوج��ك و�أفك��اره �أمر�ً مث��ري�ً متامًا 
كالتو��ص��ل �حلمي��م �ل��ذي يح�ص��ل بينكم��ا، خا�ص��ة �أن 
�لع�قة �لزوجي��ة �لناجحة تتطّلب �لتو��صل على �أكرث من 
�صعيد.  فيما يلي، �إليك خم�ض طرق تعي�صني بها �حلب مع 

زوجك يوميًا
 �بني �صد�قة متينة بينكما

 �إن �لع�ق��ات �لزوجي��ة �لناجح��ة و�ملتين��ة ل ُتبنى بني 
ليل��ة و�صحاها، ب��ل تتطّلب حّبًا متب��ادًل وثقة و�حرت�مًا. 
ُتبن��ى �لأ�ص���ض ب��ني �لطرف��ني على �صك��ل �صد�ق��ة وثيقة، 
يت�ص��ارك طرفاها يف كل �ص��يء ويوؤدي��ان دور�ً كبري�ً يف 
تعزيز �ملتع��ة �حلميمة بينهما على �مل��دى �لطويل خ�ل 
زو�جهم��ا. ه��ذه �ل�صد�ق��ة �صت�صاعد ج�صديكما عل��ى �إفر�ز 
�لأوك�صيتو�صني، �ل��ذي مينحكما �صعور�ً باحلب و�لرفاهية 

و�ل�صعادة. 

 تو��ص� عرب �لطعام
�إن حت�ص��ري �لطعام لل�رشيك يرتك لدي��ه �أثر�ً طيبًا، خا�صة 
�أنه يعرف �أن هذه �لوجبة ُح�رّشت بحّب من �صخ�ض غاٍل. 
ول تن�ص��ي �أن �لقدم��اء كان��و� يقول��ون �إن �أق���رش �لط��رق 
�صي �أوقاتًا  �إىل قل��ب �لرجل هي معدته. ح��اويل �أن تخ�صّ
تطه��و�ن فيه��ا �لع�ص��اء مع��ًا.. �أطفئ��ي �لهو�ت��ف و�أ�صعلي 

�ل�صموع.
 جدي هو�يات ون�صاطات متار�صانها معًا

ي لئح��ة ت�صّجل��ني فيه��ا �لن�صاط��ات و�لهو�يات   ح���رشّ
�لت��ي ميكن �أن تنجز�ها معًا. ح�رّشي لن�صاطات ت�صعركما 
بالرومان�صية خارج غرفة �لنوم. ميكنكما مثً� �أن تتنّزها 
حت��ت �ملطر، �أو �أن ت�صاهد� غ��روب �ل�صم�ض. كما ميكنك �أن 
تقرتح��ي عليه �أن ي�صاركك ن�صاطات حتّبينها �أنت، ليتعّلم 

�أمور�ً جديدة.
�إن �لأوق��ات �لب�صيطة و�لعفوية �ملليئة بال�صحكات مهّمة 
ج��د�ً وقّيم��ة ب��ني �لزوج��ني، خا�ص��ة �أن ت�صاركه��ا يعّزز 
�لرتب��اط �لعاطفي بينكما. مار�صا �لريا�صة معًا و�رق�صا 

لتحافظا على �رتباطكما قويًا.
 كوين لّينة، و�صارحيه باأح�مك وخماوفك

 يق��ول خ��رب�ء �لع�قات �إن �لأ���رش�ر و�ملخ��اوف �صعبة، 
ولك��ن �إخفاءها و�لهروب منها ُيعّد �أكرث �صعوبة. من هنا، 
ين�صح��ك  �خل��رب�ء باأن تكوين لين��ة ومنفتحة على زوجك 
و�أن تخربيه مبا يخالج قلبك وعقلك، مهما حمل �لأمر من 
خماطر. هذ� �لنوع من �ل�رش�حة �صي�صهم كثري�ً يف تعميق 
�حل��ب و�لرتب��اط �لذي يجمعكم��ا. ل ت��رتّددي يف �صوؤ�له 
عن ما�صي��ه وحا�رشكما لك�رش حدود �خلجل �لتي تف�صل 

بينك وبينه.
 كوين عطوفة

 �لأح�ص��ان و�لقب��ل و�لت�م���ض مهم��ة ج��د�ً عل��ى �صعيد 
�لعاطف��ة �جل�صدية، وهي حاجة �رشوري��ة بني �لزوجني. 
ميكن��ك �أي�صًا �أن ت�صتميلي زوج��ك من خ�ل ر�صائل �حلب 
وكلم��ة جميلة يف �أذنه قبل �أن يخ��رج �صباحًا �إىل �لعمل. 
خ���ل �لعمل �أي�صًا، �أخربيه �أنك حتّبينه عرب ر�صالة ن�صّية 
ق�ص��رية.   �لطرق �لتي ت�صاعد عل��ى �لتقّرب و�لتو��صل مع 
زوج��ك بعيد�ً ع��ن �لع�ق��ة �حلميم��ة كث��رية ومهّمة. ف� 
ت��رتددي يف تدليك��ه و�لق��رت�ب منه خ���ل م�صاهدتكما 
للتلف��از... �لعاطف��ة ه��ي �لعن���رش �لأهم لتن�صي��ط �ل�صغف 

و�حلب.  لأن �حلب يف �حلياة �لزوجية له �أ�صكال متعّددة

  �أثن��اء �لتخطيط حلفل �لزفاف ل بّد من بع�ض �لأخطاء 
�لت��ي تعّكر عليك �صف��و فرحتك، جمعنا ل��ك �ل�صائع من 

هذه �لأخطاء لتتفاديها �أثناء �لتح�صري لزفافك...
 جتاوز �مليز�نية �ملو�صوعة

تريدي��ن  �لت��ي  �مليز�ني��ة  قيم��ة  حت��ّددي  �أن  يج��ب   
تخ�صي�صه��ا حلفل زفافك قب��ل �أن تبدئي بالتح�صري�ت 
و�أن تلتزم��ي به��ا!  �خلط��اأ �لأك��رب �ل��ذي ترتكب��ه معظم 
�لعر�ئ���ض هو �أنه��ن يغ�صن يف �لتفا�صي��ل و�ملخططات 
و�ل���رش�ء قب��ل �أن يعني قدر�ته��ن �ملالية ويفك��رن بها. 
�إن كن��ِت ل تريدي��ن �أن تبدئ��ي حيات��ك �لزوجية غارقة 
يف �لدي��ون، يجب �أن تكتف��ي باملبلغ �ل��ذي ت�صتطيعني 

�رشفه. 
 عدم حت�صري خطة بديلة للزفاف �خلارجي

 �إن كن��ت تقيم��ني زفاف��ك يف �إح��دى �للي��ايل �لربيعية، 
ميكن��ك �أن تتوقعي �حتماًل كبري�ً باأن يهطل �ملطر. بدل 
�لعتم��اد على �لتكهنات �جلّوية فقط، يجب �أن حت�رشي 

خط��ة بديلة حتمي حفلك وحا�رشي��ه من �لبلل و�لف�صاد 
�إن هطل��ت �لأمط��ار. ميكنك �أن حتج��زي يف مكان ينظم 
�ص��الت غري مك�صوفة �أي�صًا وو�صعهم يف �صورة �خلطة 

�لبديلة.
 �ملبالغة يف �إ�صافة تفا�صيل من عملك �خلا�ض

 �إن حت�ص��ريك لبع���ض �لأم��ور �خلا�ض بزفاف��ك بيديك 
هو فك��رة ر�ئعة، ولك��ن ل تبالغي يف �لأم��ر، و�حر�صي 
عل��ى �لتاأكد من ردود �لفعل قب��ً�. ل تعتمدي على عمل 
يديك قبل �أ�صابيع من �لزفاف، لأن �لأمر رمبا ينتهي بك 
تبحثني عن بد�ئل و�أنت ل متلكني �لوقت و�لإمكانيات.

 �لعتماد على �لأ�صدقاء
 غالب��ًا م��ا ت�صم��ح �لعر�ئ���ض لل�صديق��ات ب��اأن يهتممن 
ببع���ض مهام و�أجز�ء حفل �لزفاف كل يف �خت�صا�صها. 
ولك��ن ل�أ�ص��ف، ينته��ي �لأم��ر �أحيان��ًا بنتائ��ج خمّيبة 
ل�آم��ال. ل توكل��ي �ملهام �إىل �ملقرب��ني منك فقط لأنك 
حتبينه��م ولأنك تخجلني منه��م، لأن زفافك لي�ض حفً� 

حت�صرييًا �صتح�رشين غريه لحقًا. 
 خطو�ت ناق�صة فيما يتعلق بالديكور

 بالطب��ع، تبدو �لزه��ور ر�ئعة ج��د�ً ومتميزة �إذ� 
��صتخدمته��ا يف غري مو�صمها، �إل �أن تكلفتها باهظة 

ج��د�ً. �إن كنت حتبني  نوعًا معينًا من �لورود، ميكنك �أن 
تتفق��ي مع م�صّمم �لزفاف عل��ى �أن ي�صتبدلها بنوع �آخر 
ي�صبهها؛ �أو حت��ى ميكنك �أن تخففي عدد �لورود �لغالية 
و�أن ت�صع��ي بع���ض �ل�صم��وع لتزي��دي �لأناق��ة وتقللي 

�لكلفة. 
 حت�صري�ت �أماكن جلو�ض �ل�صيوف

 �إن كن��ت ترغب��ني يف حفل مق��ّرب، ل توزعي �لطاولت 
متباعدة، و�خت��اري طاولت مرّبعة ب��دل �لد�ئرية لأنه 
ميك��ن و�صلها معًا وو�صعها ب�صكل �أق��رب. ميكنك �أي�صًا 
�أن جتل�ص��ي �صيوفك ق��رب �صاحة �لرق���ض، و�أن جتل�صي 
�لأ�صخا���ض �لذي��ن تعرفني �أنه��م عازبون عل��ى طاولة 

و�حدة �إف�صاحًا يف �ملجال �أمام �لتعارف

مهنيًا: مو�جهة مع منهم �أعلى مركز�ً منك كامل�صوؤولني 
و�مل��در�ء و�لقانونيني تخ��رج منها �أقوى م��ن �ل�صابق، 
وحت�ص��ن مركزك وتق��وى ثقتك بنف�ص��ك  عاطفيًا: عليك 
�ن تتمال��ك نف�ص��ك وت�صب��ط رهافة ح�ّصك �لت��ي توقعك 
م��ر�ت عديدة يف �صب��اك �ملعارك �لتي �أن��ت بغنى عنها 

هذ� �ليوم

مهني��ًا: م�صاري��ع مهني��ة لفت��ة ودق��ة يف �لتنفي��ذ 
و�ص��وًل �إىل �لنج��اح، وه��ذ� يك��ون عن��و�ن �ملرحلة 
�ملقبل��ة �إذ� قمت باخلطو�ت �ل�زمة  عاطفيًا: ل تكن 
قا�صي��ًا مع �ل�رشيك فغايته تبق��ى ر�حتك و�صعادتك، 

و�ندفاعه قد يكون �ل�صبب يف �رتكابه �لأخطاء

مهني��ًا: �لأخط��اء �ل�صغ��رية غالب��ًا م��ا تك��ون موؤ�رش�ً 
لبع�ض �لت���رّشع، فحاول معاجلة �لو�ص��ع �رشيعًا لئ� 
تتفاق��م �لأم��ور يف حميط��ك �ملهن��ي  عاطفي��ًا: غرية 
�ل�رشيك مرّبرة ول �صيما �أنك تبالغ �أحيانًا يف رد فعلك 

�إز�ء �لإطر�ء �لذي تتلقاه منه يوميًا، ما يثري ده�صته

مهني��ًا: يب��د�أ مرك��ور بالرت�جع م��ا يحتم علي��ك �لوعي 
و�لنتب��اه �إىل ك��ل ما يكتب ويقال، كم��ا �إىل �لتفا�صيل 
لئ� تقع يف �للتبا�ض و�للغط  عاطفيًا: �ملناخ �لعاطفي 
يك��ون جّي��د�ً �إذ� �أردت �لتو�فق وت�صاع��دك �لظروف على 
تخط��ي �ملرحل��ة �ل�صعب��ة وفت��ح �صفح��ة جدي��دة يف 

�لع�قة مبنية على �أ�ص�ض متينة 

مهنيًا: رغبتك يف �لتقّدم قد ت�صطدم ببع�ض �لعر�قيل، 
لكّن ت�صميمك يعيد ت�صويب �لأمور يف جمالك �ملهني 
وت�صتعيد مرك��زك �لذي فقدته بع���ض �لوقت  عاطفيًا: 
قل��ق �ل�رشيك قد يك��ون �صببه �أنت، م��ن �لأف�صل �إيجاد 
�لطريقة �لناجعة لتخلي�ص��ه مما يعانيه و�لوقوف �إىل 

جانبه وتفهم ما يعانيه �أو يقلقه

الوقت لي�س مبكرًا كما 
تظن، فالتحدث مع الر�ضيع 

حديث الوالدة يجب اأن 
يبداأ مبكرًا، هل تعتقد اأن 
طفلك ال يفهمك؟ يف واقع 

االأمر، ال يعرف الكثري 
ثون  من االآباء كيف يحدِّ

اأطفالهم الر�ضع خا�ضة فيما 
يتعّلق بالكلمات التي يجب 

ا�ضتخدامها، ونربة ال�ضوت 
التي يجب توظيفها وكيف 

يجعلون االأطفال يفهمونهم.


