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مهنيًا: حتاول ت�ض��حيح بع�ض امل�ض��ار املتعلق بق�ض��ية 
ح��ق اأو ب�ض��اأن مهن��ة معّينة اأو درا�ض��ة اأو م�رشوع �ض��فر 
عاطفي��ًا: يت�رّشف ال�رشيك بليونة جتاهك وبال ا�ض��تفزاز 
وحتّديات، لن تعاين اأي اأزمة، بل تنت�رش على امل�ضاعب

مهني��ًا: ال تقّدم خدمات جّمانية اال ملن ي�ض��تحّق ويحفظ 
لك اجلميل عند اللزوم، وال ت�ضع ثقتك اإال بالزمالء الذين 
خربته��م على م��دى �ض��نوات عاطفي��ًا: عليك اأحيان��ًا اأن 
تكون اأكرث ت�ض��احمًا مع ال�رشيك، فهو مل يق�ض��د تهمي�ضك 
اأو اأذيتك، لكنك اأرغمته على ت�رشف مل تعتده منه �ضابقًا

مهنيًا: تقتحم �ض��احة ما كانت حمرمة عليك، اأو تفكر 
يف م�رشوع وت�ض��افر له��ذا الغر�ض بغي��ة تاأمني راأ�ض 
املال الالزم له عاطفيًا: تبدو العواطف �ضديدة وحتمل 
اإلي��ك اآفاقًا وا�ض��عة ، لك��ن انتبه من حماولة بع�ض��هم 

اإبعادك عن ارتباط جّدي

مهني��ًا: تتمت��ع ب�رشع��ة بديه��ة وباأف��كار ذكي��ة 
وتكّثف ات�ض��االتك، وتك��ّرر املح��اوالت ومتار�ض 
جميع �ض��الحياتك وتق��وم بزيارة اأو ت�ض��ارك يف 
موؤمت��ر عاطفي��ًا: يوم اأكرث من رائ��ع الأّنه بعيد عن 

امل�ضاحنات والظروف ال�ضاغطة، 

مهنيًا: االن�ض��باط الذي اأظهرته يف العمل ينعك�ض عليك 
اإيجابًا، وهذا ي�ضاعدك يف التعامل مع الزمالء بثقة اأكرب
عاطفي��ًا: ق��د تواج��ه م��ع ال�رشي��ك بع���ض امل�ض��اعب 

املفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طوياًل

مهني��ًا: ق��د تواج��ه بع�ض خيب��ات االأمل، لكنك ق��ادر على 
النهو�ض جمدداً وال�ضري قدمًا يف ر�ضمته مل�ضتقبلك وحتقيق 
اأف�ض��ل النتائ��ج عاطفيًا: ح��اول اأال تك��ون ا�ض��تفزازيًا مع 
ال�رشي��ك، الأن رد فعل��ه �ض��يكون مكلف��ًا لكما، وي�ض��بح من 

الع�ضري االلتئام جمدداً
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إليِك كيفية اختيار مالبس طفلك الرضيع  

يجب عليك�ض اوال  ان تعريف جيدا ماملالب�ض التي يحتاجها 
طفل��ك والت��ي �ض��تقومني بتغرييه��ا يف كل مرحل��ة عمري��ة 
جديدة له او لها  فمعرفة طبيعة املالب�ض التي تنا�ضب طفلك 

وماهيتها �ضتقلل من حريتك يف االختيار .
ا�ضا�ض��يات قب��ل االختي��ار  : بالرغ��م من اخت��الف املرحلة 
العمري��ة للطف��ل اال ان هناك ام��ورا ثابتة ومعروفة ن�ض��بيا 

لالقدام على خطوة االختيار وهي :
-1�ض��ن الطفل حاليا : فما قد يتنا�ضب مع االطفال الكبار 
ال ينا�ض��ب حديثي الوالدة واي�ض��ا االطفال االكرب �ضنا بعمر 
ال�ض��نة تختلف مالب�ض��هم عن االطفال يف �ضن املدر�ضة ولذا 
يجب ان تراعي تو�ضط املالب�ض ال هي بالكبرية او ال�ضغرية 
احلج��م وال وا�ض��عة جدا وامن��ا وا�ض��عه بالقدر الذي ي�ض��مح 
بتغري مالب�ضه بدون عناء او �ضيقة حتى ال تعيق من حتركه 

ولعبه .
-2 الو�ض��ع املادي لال���رشة : مراعاة التنا�ض��ب والتوافق 
ب��ني املالب���ض وامليزاني��ة اخلا�ض��ة باال���رشة ام��را مهم��ا 
فلي�ض ا�ضا�ض��يا ان ت�ضرتي مالب�ض��ا باهظة الثمن فقد توؤدي 

بالغر�ض املطلوب املالب�ض الب�ض��يطة ذات اخلامات اجليدة 
واملظهر االنيق .

-3 امل��واد التي تتكون منها اقم�ض��ة مالب�ض طفلك : يجب 
ان تك��وين عل��ى دراية كافية ب��كل خامة وعيوبه��ا او حتى 
مميزاته��ا  واختاري ما ينا�ض��ب فما ينا�ض��ب البالد احلارة 
ال ينف��ع مع البالد الباردة كما ان القطن املختلط بااللياف 
ال�ض��ناعية ل��ه مميزات��ه وعيوب��ه ، خف��ة ووزن املالب���ض 
ودرجةخ�ضونتها على ب�رشة طفلك وقدرتها على امت�ضا�ض 
العرق فاالقل قدرة ي�ض��بب احل�ضا�ضية لالطفال وهل تتحمل 
الغ�ض��ل الكثري املتكرر وه��ل االلوان ال�ض��ناعية تزول او قد 

يتاثر بها جلد طفلك .
-4 ح��اويل االبتع��اد قدر االمكان ع��ن املالب�ض التي بها 
ازرارا او حت��ى به��ا �رشائ��ط الن م��ن ال��وارد ج��دا ان يقوم 

الطفل بو�ضعها يف فمه وابتالعها وت�ضبب له االختناق .
-5 التفرقة بني املالب�ض داخل املنزل وخارجه 

مالب���ض طفلك داخل املنزل : الطفل احلديث الوالدة �ض��عوره 
باحل��ر والربد يختل��ف عن الكبري فهو اكرث اح�ضا�ض��ا وتاأثرا 
بالطق�ض عن الكبري فالر�ضيع يف�ضل له املالب�ض التي ال متر 
من را�ض��ه عندما تقومني بتلبي�ضه لها وتكون مزودة بازرار 
م��ن اخلل��ف والفخذي��ن وميك��ن تلبي���ض الطفل اثن��اء النوم 

م��ا يطل��ق عليه يف هذه االي��ام البورت او قطعة على �ض��كل 
كي�ض وا�ض��بحت هذه االيام ت�ض��مم با�ض��كل جميله وجذابة 
وتختلف بح�ض��ب املن��اخ  فاختاري املنا�ض��ب للمناخ الذي 
مترين به فهذه االكيا�ض اكرث امانا للطفل من االغطية التي 

قد تتحرك وت�ضبب االختناق للطفل .
مالب�ض الطفل الداخلية يجب ان تكون م�ض��نوعة من القطن 
الطبيعي %100 ويراعي ان تكون بن�ض��ف كم يف ال�ضيف 

وكم كامل يف ال�ضتاء .
مالب���ض طفل��ك يف ال�ض��ارع : الطفل ال ي�ض��تطيع التعبري عن 
�ض��عوره بالربد او  احلر  لذلك من املهم جدا مراعاة الطق�ض 
وتوفري اما الدفئ له او ال�ض��ماح بان يكون ج�ض��مه معر�ضا 
للتهوية فيمكن البا�ض طفلك يف الربد الكي�ض الذي �ض��بق ان 
ذكرناه مع تدفئة الطفل باملالب�ض االخرى ويف �ض��دة الربد 
يجب تغطية راأ�ض الطفل فهي توؤثر ب�ض��دة على ج�ض��م الطفل 

كامال .
اأحذي��ة طفل��ك  : الطف��ل بداخ��ل املن��زل يكفيه اأن تلب�ض��ينه 
جوربني جلماية قدميه من الربد يف ف�ضل ال�ضتاء وال يف�ضل 
تلبي�ضه احلذا وخا�ضة اذا كان �ضنه دون �ضن امل�ضي فهذا قد 

ي�ضبب تاأخر لهم يف امل�ضي وت�ضوهات يف م�ضط القدم .
هل  تعرفني كيف تقومني بتلبي�ض طفلك مالب�ضه ؟؟

ه��ي خط��وات �ض��هلة وممتع��ة ولك��ن االم احلديث��ة العه��د 
بالوالدة وبخا�ض��ة الطفل االول تكون اأ�ضد خوفا من القيام 
به��ذه اخلط��وة او ال جتد نف�ض��ها على معرفة به��ذه االمور ، 
ف�ض��غر ج�ض��م الطفل يخي��ف االم وحبه��ا ل��ه مينعانها من 
الق��امي بهذه املهمة م��ع العلم ان يف الغال��ب تعريفك كيف 
تقوم��ني بها من م�ض��وؤليات املمر�ض��ة الت��ي تعتني بك بعد 
ال��والدة يف امل�ضت�ض��فى حتى تعرف��ك تتعاملني م��ع الطفل 

ب�ضكل ال يوؤذي طفلك .
ان كنتي �ض��تقومني بتلبي�ض الطف��ل قطعة مالب�ض لها فتحة 
م��ن االعل��ى عليك��ي اوال ان تقوم��ي بتو�ض��عة ه��ذه الفتحة 
ع��دة مرات لت�ض��مني دخول را���ض طفلك ب�ض��هولة وتقومي 
ب��دءا بتلبي�ض��ه لها م��ن  مقدمة الراأ���ض ورفع را�ض��ه �رشيعا 
وبلط��ف قلي��ال لتدخل��ي الفتحة كامل��ة لرقبت��ه ، عليكي ان 
تقومي بادخل يداكي بكم قطعة املالب�ض وام�ض��اك كل كفة 
�ض��غريك بلطف وا�ض��حبي ببطئ حتى يلب�ضها مع مراة ان ال 
تكون �ض��يقة فت�ض��طري لل�ضد بق�ض��وة ويوؤذى طفلك وكذلك 
عند البا�ض��ك له قدمي القطعة او البنطال متررين يديك اوال 
بداخلها ومت�ض��كني بقدم طفلك ال�ض��غرية وت�ضحبيها بلطف 
وببط��ئ ويف�ض��ل ان تك��ون القطعة وا�ض��عة لكي الت�ض��ايق 

طفلِك .

متابعة  ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل القيمة العراقية 

كيف يمكنك أن تختاري لنفسك لون الشعر المناسب

معتقدات خاطئة حول العناية بالشعر .. تجنبيها

املقادير:  ١ كيلو حم�ض ويف�ض��ل املجرو�ض ن�ضف كيلو حلم 
بقر منزوع العظام ربع كيلو ب�ضل مفروم 200 جرام معجون 
طماطم 100 جرام �ض��حم غنم ويف�ض��ل من خلفية اخلروف ١ 
م-ك كم��ون مطحون��ة ١ م-ك قرفة مطحونة )الدار�ض��ني( ١ 

م-ك بهارات  ٢م-ك من م�ضحوق الليمون الياب�ض
 الطريق��ة:  يتم حتمري الب�ض��ل يف الزيت ال�ض��اخن قليال  ومن 
ثم ي�ض��اف اليه ال�ض��حم و اللحم و يقلب ملده  دقيقة واحدة ثم 

ي�ض��اف احلم�ض ويرتك خليط مرق��ة القيمة على النار اىل ان 
ين�ض��ج احلم���ض و يختلط مع اللحم ومن ث��م تهر�ض املقادير 
بامللعق��ة حتي متتزج ب�ض��كل جيد و من ثم يعاد و�ض��ع القدر 
على النار وت�ض��اف اليه كمية من املاء و معجون الطماطم و 
البهارات و الليمون الياب�ض و ترتك مرقه القيمة العراقيه علي 
الن��ار مع مراعاه التقليب كل فرته حتى الن�ض��ج و تقدم مرقه 

القيمة العراقيه �ضاخنة .

ه��ل اللون االأ�ض��قر منا�ض��ب للجمي��ع؟ ماذا ع��ن اللون 
االأحم��ر؟ ما ه��و الل��ون الذي غري مف�ض��ل ت�ض��تعمليه 
لوح��دك باملنزل؟ وكي��ف ميكنك مالئمة لون �ض��عرك 
لل��ون جلدك؟ ل��ون ال�ض��عر ميكنه اأن يق��وم بفرق كبري 
عندم��ا يتعلق االأم��ر مبظهرنا اخلارج��ي. ميكنه اإبراز 
االأ�ضياء اجلميلة بنا مثل لون اجللد العينني وغري ذلك، 
واأي�ض��ا العك�ض متاما فهو ميكنه اإن يربز االأ�ضياء التي 
كنا ن��ود اإخفائه��ا. اختيار لون منا�ض��ب لل�ض��عر لي�ض 
دائما �ض��يء ب�ض��يط، الأن رغبتنا ال تعك�ض دائما ما هو 
منا�ض��ب لنا. فيما يل��ي بع�ض الن�ض��ائح املهمة، التي 

�ضوف ت�ضاعدك على اختيار لون ال�ضعر املنا�ضب لك.
اإذا كان �ض��عرك بن��ي وتريدين �ض��بغه باللون االأ�ض��قر 
البالتيني، ال تقومي بذلك اأبدا لوحدك باملنزل، اذهبي 
اإىل �ضالون �ضعر خلبري يف هذا املجال. اإذا قمتي بذلك 
لوح��دك باملن��زل، فعل��ى االأغلب �ض��وف تذهبني فيما 
بعد اإىل خبري �ض��عر لك��ي يقوم باإ�ض��الح ال�رشر الذي 
�ض��بتيه ل�ض��عرك. ال تختاري لون افتح من لون �ض��عرك 
االأ�ض��لي بدرجتني اأو اأغمق من لون �ض��عرك بدرجتني. 
اأب��دا ال تثق��ي مبظهر العار�ض��ة املوج��ود على غالف 
علبة ال�ض��بغة. مظهر العار�ض��ة يف كثري من االأحيان 
يك��ون خاط��ئ مما �ض��وف يق��وم باأخطائنا اأي�ض��ا يف 

اختي��ار اللون. ثقي فقط بخ�ض��ال ال�ض��عر املو�ض��وعة 
على علب ال�ض��بغة املوجودة باملتجر، فهذه اخل�ضال 
تظهر متاما كيف �ض��يكون ال�ض��عر بعد ال�ضبغة ) ا�ضود 
مزرق، اأ�ض��قر ع�ض��لي، بني �ض��وكوالطة وهكذا(. الئمي 
لون �ض��عرك للون جلد وعينيك. االألوان الدافئة ميكنها 
اأن تنا�ض��ب ذوي الب���رشة ذات الل��ون الزيتي، ذهبي اأو 
غام��ق وملن متل��ك عين��ني بالل��ون البني، اأو االأ�ض��ود 
الغام��ق. االأل��وان الب��اردة ميكنه��ا اأن تنا�ض��ب لذوات 
العينني الفاحتة )الزرقاء، الرمادية واخل�رشاء(. فعند 
معرفت��ك الأي ف�ض��يلة اأنت تنتمني لالأل��وان الباردة اأو 
الدافئة – عندها �ضيكون من ال�ضهل اختيار لون ال�ضعر.
ل�ض��احبات الب���رشة ال�ض��مراء، الذهبي��ة – �ضينا�ض��بك 
اأكرث لون �ض��عر الذهبي، الكراميل، الربونزي اأو اأي لون 
اآخر ب�رشط اأن يكون اأغمق من لون جلدك. ل�ض��احبات 
الب���رشة الفاحتة – لن ينا�ض��بك االأل��وان الفاحتة مثل 
الذهب��ي بجميع درجاته، ذلك �ض��وف يقوم باإبراز لون 
الب���رشة الفاحت و�ض��وف ي��ربز االحم��رار يف ب�رشتكن. 
الل��ون البن��ي بدرجات��ه والل��ون االأ�ض��قر حتما �ض��وف 
ينا�ض��بك. ن�ض��يحة مهمة – من كانت ذات �ض��عر اأ�ضقر 
يف طفولتها، هذا اللون اأي�ض��ا �ضينا�ضبها عند بلوغها، 
حتى ولو اأن لون ال�ض��عر تغري خالل ال�ض��نني واأ�ض��بح 
اأغمق. اإذا مل يكن �ض��عرك اأ�ض��قر يف طفولتك ذلك يعني 
ان��ه لن ينا�ض��بك فيم��ا بعد لذل��ك من املهم ا�ضت�ض��ارة 

خبري ال�ضعر عند قيامك باأي خطوة نحو ال�ضعر االأ�ضقر.
ه��ل اأن��ت معني��ة باختي��ار ل��ون اأ�ض��قر؟ ذات الب���رشة 
الداكن��ة الت��ي تري��د تغيري �ض��عرها لل��ون االأ�ض��قر من 
امله��م اأن تاأخ��ذ باحل�ض��بان اأن النتيجة �ض��وف تكون 
�ض��عبة وقا�ض��ية. اختاري األوان دافئ��ة مثل الربونزي 
والكرامي��ل. اإذا كان �ض��عرك الطبيع��ي بن��ي وتريدي��ن 
تغيريه للون االأ�ض��قر انتبه��ي اأن ال تختاري لون فاحت 
جدا. اإذا كنت �ض��احبة عيون خ���رشاء اأو بنية، االألوان 
الدافئ��ة �ضتنا�ض��بك اأك��رث م��ن الل��ون االأ�ض��قر. اإذا كنت 
تريدي��ن اختيار اللون البالتيني، تذكري انه ينا�ض��بك 

اأكرث لو كنت ذات ب�رشة وردية.
هل اأنت معنية باختيار لون اأحمر؟ هذه لي�ضت م�ضكلة، 
فاللون االأحمر ينا�ضب جميع األوان الب�رشة. ما هو مهم 

هو اختيار الدرجة املنا�ضبة مب�ضاعدة خبري ال�ضعر.
ه��ل تريدي��ن اإخفاء ال�ض��عر االأبي���ض؟ ال�ض��عر االأبي�ض 
ب�ض��كل ع��ام م��ن ال�ض��عب �ض��بغه عل��ى عك�ض ال�ض��عر 
العادي. العديد من الن�ضاء تقوم باإخفاء ال�ضعر االأبي�ض 
ب�ض��بغه باللون االأ�ض��قر، لكن اإذا ال تودين اأن ت�ضبغيه 
بالل��ون االأ�ض��قر وتريدي��ن بالبق��اء بالل��ون الطبيعي، 

اختاري لون افتح بقليل من لون �ضعرك الطبيعي.
هل قمتي ب�ضبغ �ضعرك والنتيجة مل تعجبك؟ ال تقومي 
بت�ض��ليحه بنف�ض��ك وال توف��ري نق��ودك، ب��ل اذهب��ي 

ل�ضالون ال�ضعر و�ضوف حتل امل�ضكلة بوقت ق�ضري.

5 معتقدات عن �ض��عركم، ال تعرفون اأنها خاطئة متامًا 
وقد توؤذيكم !

• خطاأ: مت�ضيط ال�ضعر مرات عّدة يف اليوم يفيد ال�ضعر
هذا االأمر يوؤذي الراأ�ض بالفعل، حيث اأن التم�ضيط ي�ضعف 
ال�ض��عر غري االآيل للت�ض��اقط بعد. كما اأن��ه غالبًا ما يوؤذي 
ال�ض��عر ال�ض��ليم ويخد�ض فروة الراأ�ض. لذلك يجب مت�ض��يط 

ال�ضعر لرتتيبه ولي�ض الإحلاق ال�رشر بفروة الراأ�ض.
اأقوى من ال�ضعر االأ�ضقر • خطاأ: ال�ضعر االأ�ضود 

بالرغم من انت�ضار هذه املعلومة ب�ضكل كبري خا�ضة بني 
ال�ض��عبني االأمريكي واالأفريقي، اإال اأن ال�ض��عر االأ�ض��ود هو 
اأحد اأ�ضعف اأنواع ال�ضعر. باالإ�ضافة اإىل اأن ت�ضفري ال�ضعر 
وربطه ال يجعله ينمو اأ�رشع. بل القيام بذلك ب�ضّدة يوؤذي 

ال�ضعر.
• خطاأ: اخلوف ي�ضبب ال�ضيب لل�ضعر

ال ميك��ن اأن ُتفق��د امل��ادة امللون��ة من ال�ض��عر، وذلك الأن 
خاليا ال�ض��عر متوت عند خروجها من فروة الراأ�ض. ولكن 
ميكن اأن ن�ضاب بداء الثعلبة عند التعر�ض ل�ضدمة قوية، 
وه��و مر�ض ناجت عن حالة مناعة ذاتية ت�ض��بب ت�ض��اقط 
ال�ض��عر امللون )االأ�ض��ود، البني، االأحمر اأو االأ�ضقر( تاركة 

فقط ال�ضعر الرمادي اأو االأبي�ض.
• خطاأ: حلق �ض��عر الطفل احلديث الوالدة مينع ت�ض��اقط 

ال�ضعر
ال �ض��حة لهذه الفكرة على االإطالق، فاأغلبية ال�ضلع عند 
الذك��ور ياأت��ي بالوراث��ة. فاإن كان ل��دى الوالد ا�ض��تعداد 

خل�ض��ارة ال�ض��عر، ف�ض��يكون لدى اأي من اأبنائه ا�ض��تعداد 
كب��ري لوراث��ة ذل��ك اأي�ض��ًا. واإن كان ج��ده الأم��ه ووال��ده 
يحمالن هذه ال�ض��فة الوراثية، فاإن الولد كذلك �ضيحملها 

دومًا.
• خط��اأ: ق���ض ال�ض��عر يف اأيام اكتمال القم��ر بدراً يزيد 

من �رشعة منوه
اإنه��ا اإحدى املعتق��دات الربازيلية التي توؤم��ن باأن ق�ض 
ال�ض��عر يف الف��رتة املمتدة بني اكتمال القم��ر بدراً اإىل اأن 
ي�ض��بح اأحدبًا، يزيد من قوته. اأما يف �رشقي اآ�ض��يا، فاإن 
هناك من يعتقد اأن ق�ّض ال�ضعر حتت �ضوء القمر ال�ضاطع 
ه ال  يعزز منوه. واملعلومتان خاطئتان، فال�ض��عر بعد ق�ضّ

ميكن اأن ينمو ب�ضكل اأ�رشع يف اأي وقت كان.

مهنيًا: م�ض��وؤولياتك يف العمل تزداد يومًا بعد يوم، وهذا 
�ض��يوؤدي اىل تعزي��ز موقع��ك ومرك��زك واحل�ض��ول على 
الرات��ب ال��ذي كنت تطالب ب��ه عاطفيًا: يك�ض��بك فينو�ض 
جاذبية خا�ض��ة فتغوي الكثريين وت�ضمع كلمات الغزل، 

وتكت�ضف اأّن خياراتك كانت �ضائبة 

مهني��ًا: خف��ف ت�رشفاتك الع�ض��وائية وا�ض��تخفافك بكل 
�ض��يء، من قال اإنك ال�ض��خ�ض القادر عل��ى فر�ض اآرائك 
على االآخرين عاطفيًا: توّدد اإىل احلبيب كي تك�ضب قلبه 
وتزيد حمبته لك، وكن حا�ض��مًا يف م�ض��اعرك وعليك اأن 

تعرف ماذا تريد منه

مهني��ًا: جتّن��ب النزاع��ات وال�رشاع��ات، وُك��ن دقيق��ًا جّداً 
وابتعد عن عمليات البي��ع وال�رشاء وراقب ما يجري بهدوء 
عاطفي��ًا: تعي���ض ظروًفا جميل��ة وداعمة م��ن االأحّباء ومع 
معظ��م م��ن تختلط به��م يف حيات��ك اليومي��ة، وتكون على 

ا�ضتعداد الإقامة عالقة جديدة واإمنا ثابنة هذه املرة

مهنيًا: تعّلم اأن تفاو�ض بهدوء، لن يدعك ت�رّشعك يف 
احلكم حت�ض��ل على مرادك، بل قد يوقعك يف مطبات 
وحفر عاطفيًا: ي�ض��ّبب لك ل�ض��انك ال�ضليط امل�ضكالت، 
فك��ن اأك��رث وداً م��ع احلبي��ب خ�ض��ية اأن يبتع��د عنك، 

فعندها ت�ضبح وحيداً وال �ضنيد لك

مهني��ًا: عوام��ل اإيجابية وجّيدة على ال�ض��عيد املهني، 
مرتافقة مع مطالبك املالي��ة املحقة، وقد تبلغ الهدف 
قريب��ًا عاطفيًا: يف االأجواء ع�ض��ق وتعّل��ق وكالم كثري 

ودعوات مرتاكمة و�ضحر متار�ضه اأينما حللت

تعترب مالب�س الطفل حديث 
الوالدة او الطفل الر�ضيع 

ب�ضكل عام من االمور املحرية 
لالم فهي ال تعرف كيف 

تختارها واحيانا قد  التدرك 
�ضرعة منو الطفل يف هذه 

ال�ضن قد توؤدي بها اىل مزيد 
من امل�ضرتيات ملالب�ضه لذا 
�ضنقدم لك بع�س الن�ضائح 

اجليدة لت�ضاعدك يف اختيار 
املالب�س املنا�ضبة واجلميلة 

لطفلك وجتنبك احلرية 
واملتاعب .

مهنيًا: درا�ض��ات م�ض��تقبلية قد تغ��رّي جمرى عملك، 
واالأمور لي�ض��ت �ض��وى م�ض��األة وقت وتكون النتائج 
اأكرث من املتوقع عاطفيًا: ال حتاول اإخفاء م�ضاعرك 
عن ال�رشيك، فاالإح�ض��ا�ض املتبادل ي�ض��ّهل التفاهم 

والتو�ضل اإىل الكثري من النقاط امل�ضرتكة بينكما


