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By: John Fawaz

رسالة من جون فواز

فريقي العزيز،
 

مــع نهايــة ســنة و بدايــة ســنة جديــدة، أتمنــى لكــم كل النجــاح والســعادة.

أغتنــم هــذه الفرصــة ألعرب عن تقديري لكم جميعــا على تفانيكــم ومثابرتكم
ونزاهتكم وعزمكم.

أنــا علــى ثقــة أن باتحادنــا ســوف نتغلــب على كل التحديات الجديدة.
إلى مزيد من التأّلق والنجاح في سنة ٢٠١٩.
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A MESSAGE FROM JOHN FAWAZ

Dear Team,
 
As one year ends and a new one starts, let me wish for you all success and 
lightness of heart.

I take this opportunity to extend my appreciation to you all for your dedication, 
perseverance, integrity and determination

I am confident that united we will override all new challenges. 
Looking forward to a more successful 2019 year. 

 

بقلم جون فواز



By: Mounir Haddad

رسالة إلى/من منير حداد

في ٣١ كانون األول ٢٠١٨، أعلن زميلنا منير حداد ، نائب رئيس التسويق وتطوير
األعمال ، عن تقاعده بعد أن خدم  الشركة ألكثر من ٤٢ سنة مكللة بالنجاح في

شركة دبانه للزراعة. 
جميع فريق العمل في شركة دبانه للزراعة، يهنئكم على تقاعدكم ؛ كانت مهاراتكم
القياديــة القويــة و طبيعــة عملكــم الــدؤوب الدافــع  األساســي للقــوة العاملــة

 في هذه الشركة.
وداعكم ليس بالشيء السهل ألننا لن نفتقد فقط لقائد متحمس بل لجزء من

محركنا الذي ساهم باإلرتقاء بنا وبالشركة إلى هذا المستوى. 
نتمنى لكم حياة مستقبلية مديدة و مريحة ملؤها الطمأنينة وراحة البال.

زمالئي األعزاء،

بعد ٤٢ سنه من اإللتزام، حان الوقت لتسليم المسؤوليات والمهام في شركة
دبانه للزراعة لإلدارة الجديدة.

أود ان اشكر كل واحد منكم علي تعاونه ومساهمته في نجاح ونمو المجموعة.

وأنا حريص على أن زاهر بلوط بإشراف جون فواز سيساهمون بنمو الشركة واغتنام المزيد من الفرص من أجل تعزيز روح الفريق.         

كما وأعتقد ان تعاوني مع رئيسنا (السيد إتيان دبانه) في السنوات القادمة سيمهد الطريق لشركة دبانه للزراعة لخلق أسواق ومشاريع جديدة 
التي ستمكن شركة دبانه من الحفاظ على قيادتها من حيث االبتكار والخدمات.

أتمنى لكم جميعا سنة جديدة ناجحة على الرغم من كل الصعوبات.

مع أطيب تحياتي
منير حداد
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A MESSAGE TO/FROM MOUNIR HADDAD

On December 31st, 2018, our colleague Mounir Haddad, Vice President Marketing and Business Development announced his
retirement after spending forty-two productive , fruitful and successful years at Debbane Agri Holding.

From all the team of Debbane Agri Holding, we congratulate you on your retirement; It was your strong leadership skills and hardworking 
nature that drove the working force of this place.

Saying you good bye will not be an easy task as we are not just going to miss an enthusiastic leader but a part of our driving engine 
that helped us and the organization to reach this new level.

May your future life be a restful one as you deserve the right to ripe the fruits of your hard work.

Dear Colleagues,

After 42 years of commitment & devotion to Debbane Saikali Group, it is time to step outfrom the operational responsibilities 
within Debbane Agri Holding & leave the ground to the new generation of managers.

I want to thank every one of you for his cooperation & contribution to the success & growth of the Group.

I am confident that Zaher Ballout under the guidance of John Fawaz will embarq with you to grab further opportunities & growth.

I want as well to encourage you to look always to the glass of water as half full & build a positive spirit around you in order 
to strengthen the team spirit.

I believe that my collaboration with our Chairman, Mr. Etienne Debbane in the coming years will pave the ground for Debbane 
Agri Holding to tackle new markets & new projects that will enable the company to maintain its leadership position in terms of Innovation 
and services. 

I wish all of you all a successful year.

Best Regards,
Mounir Haddad

 

بقلم  منير حداد



كرياتيك الب

CREATECH LAB

On November 9th 2018, the Marketing department 
at Debbane Agri Holding launched one of the first 
«Cross Functional Team Projects» in the group under 
the name of «Createch Lab». 

Createch Lab is a continous brainstorming sessions aiming to 
enhance our MARCOM content by engaging the biggest 
number of subject matter experts in our industry; from 
Product Management to Technical, to Human Ressources, 
to Marketing team. 

Each team member has added with his / her area of expertise 
an addition to the final outcome, a trendy creative MARCOM 
and technical content that can serve our B2B, B2C & B2G 
audience.
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By: Joelle Eid

في ٩ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، أطلق قسم التسويق في شركة دبانه للزراعة "فريق متداخل الوظائف" األول من نوعه في المجموعة تحت عنوان
."Createch Lab"

Createch Lab هي مجموعة جلسات عصف ذهني متواصلة تهدف إلى تعزيز و دعم المحتوى التسويقي والتواصلي وغير التواصلي من خالل
إشراك أكبر عدد من الخبراء في هذا القطاع، من مديري المنتجات إلى تقنيين وموارد بشرية وفريق التسويق.

كل عضو في الفريق أضاف بحسب مجال خبرته جزًءا مهمًا على النتيجة النهائية، محتوى إبداعي تسويقي وتواصلي وتقني بإمكانه أن يخدم
.B2G و B2C و B2B -جمهورنا من ال

بقلم جويل عيد



By: Nancy Bcherrawi
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 زيارة ميدانية: نتائج فيلوم برايم
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FIELD VISIT: VELUM PRIME RESULTS

On November 20th, 2018 and in collaboration with South branch, 
Debbane Frères organized a field visit for Regional Key Banana farmers 
and Dealers to asses the trial results of the promising new Nematicide
Velum Prime from Bayer.

The visit to Farah and Ras El Ayn banana projects was led by Eng. Khalil 
Al Hadi and Debbane Frères Technical Manager Ibrahim Abi Azar (who 
had executed the Demo Trial of Velum Prime).

The purpose of the trial was to confirm the superior efficacy of Velum Prime 
in banana and compare it to Vydate, which was known byo the farmers and 
being phased out from the Lebanese market.
 
Invitees could notice the remarkable features of Velum Prime in Banana:

• Plot treated with Velum showed 50 % earliness in harvest compared  
   to neighboring plot treated with Vydate
• Higher production was observed with Velum compared to Vydate (Av. 
   2.5 – 2 KG/Tree)
• Velum prime provided a 6 months protection over Vydate
• Velum prime kept roots clean from nematodes all the way and allowed 
   the plant to absorb better its nutrients resulting in higher yield
 
Visitors were impressed by the results  and showed interest in applying      
Velum Prime in the next banana season.

•
•
•
•

 Nematicide في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٨، نظمت شركة دبانه إخوان زيارة ميدانية لمزارعي وتجار  الموز المحليين لتقييم النتائج الواعدة لتجارب
.Bayer الجديد من شركة Velum Prime

الزيارة إلى مشاريع فرح ورأس العين قادها المهندس خليل الهادي والمدير الفني في شركة دبانه اخوان المهندس إبراهيم أبي عازار (الذي قام
.(Velum Prime بتنفيذ التجارب

كان الهدف من هذه الزيارة كما سبق وذكرنا هو تقييم نتائج Velum Prime الفائقة على الموز ومقارنتها بـ Vydate ، المعروف لدى المزارعين،
والذي يتم سحبه من السوق اللبناني.

خالل الجولة الحظ المدعوون النتائج الرائعة  لـ فيلوم برايم على الموز:
Vydate األرض التي تمت معالجتها باستخدام فيلوم اظهرت نسبة حصاد ابكر ب-٥٠٪ مقارنًة باألراضي  المجاورة التي تم عالجها بـ   

   لوحظ زيادة في اإلنتاج مع فيلوم مقارنة مع  Vydate ٢  - ٥ ٢٫ كغ / الشجرة)
Vydate وفر فيلوم برايم حماية لمدة ٦ أشهر أكثر من   

   حافظ فيلوم برايم على جذور خالية من الديدان الخيطية و سمح للنبات بامتصاص أفضل المغذيات مما أدى إلى زيادة العائد

أعجب الزوار بالنتيجة وأظهروا اهتماًما بتطبيق Velum Prime في موسم الموز المقبل.

بقلم نانسي بشّراوي 
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By: Daniel Nehmeh
TALENT AND LEARNING DIVISION ACHEIVEMENT
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If you did not meet Roland, Aline, or Daniel during the past 4 months,
then there definitely is something wrong. Covering %100 of DAH 
employees in 5 different countries during the past quarter was an 
achievement. An achievement rendered enjoyable and beneficial 
by the rich ideas and thought-provoking questions shared by 
the amazing DSGers.

Whether through training on the New Performance Appraisal 
System, Visual Merchandizing, Selling Techniques, or Negotiation 
skills DSG's Talent and Learning division aims at constantly building 
on your expertise, unleashing your potential, and equipping you with 
the skillset needed for you to prosper in your career journey at DSG.

We are eager to welcome you onboard in our future trainings. 
Till then ... keep learning!

 انجازات قسم المواهب والتعّلم

DAH إذا لم تقابل روالند أو ألين أو دانيال خالل األربعة أشهر الماضية، فهناك بالتأكيد شيء خاطئ. تعتبر تغطية ١٠٠٪ من موظفي شركة
في ٥ بلدان مختلفة خالل األربعة أشــهر الماضية إنجاًزا. لقد كان هذا اإلنجاز ممتًعا ومفيًدا من خالل األفكار الغنية واألســئلة المثيرة للتفكير

.DSGers التي شاركنا بها فريق المذهل

سواء كان ذلك من خالل التدريب على نظام تقييم األداء الجديد أو التسويق المرئي أو تقنيات البيع أو مهارات التفاوض ، يهدف قسم
المواهب والتعلم في DSG إلى االعتماد باستمرار على خبرتك وإطالق العنان إلمكانياتك وتزويدك بالمهارات الالزمة لتحقيق النجاح في رحلة

.DSG حياتك المهنية في

نحن حريصون على الترحيب بك على متن الطائرة في تدريباتنا المستقبلية. حتى ذلك الحين ... مواصلة التعلم.

بقلم دانيل نعمه 
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By: Rania Ghandour
VISUAL MERCHANDIZING! PHOTOGRAPHY! VIDEOGRAPHY! 
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What is Retail Visual Merchandizing?
What are the Photography and Videography Guidelines?
Different topics, different words. What is the correlation?

Those type of questions that almost all Sales, Technical and Product Management Teams of Debbane Agri Operating companies can 
have answers to!

How - come?
By unleashing the mini, micro or giant Marketer in you, it can help you understand the importance of Retail Visual Merchandizing, 
the indispensability of a good photo or a video and the strong link between the visuals, the experiences and the outcome.

Why?
Being able to open up your mind in order to attend New Workshops conducted by the Marketing Department of Debbane Agri Holding 
throughout the last quarter would definitely get you there!

There? Where?
- Understand the PSYCHOLOGY behind Retail Visual Merchandizing!
- Discover the ICON who understood it PERFECTLY!
- Learn how BIG COMPANIES started executing it from the very early beginning!
- Meet AIDA!
- Discover AVA!
- Discover some Photography & Videography tips ...

Do you want to know more?

Have a look at the SMILES we drew on the faces of the new potential Marketers who attended those workshops.

Did you like those smiles? 

Tell us how can we support you unleash the marketer in you.

Book your session now or send us your suggestions:  marketing@debbaneagri.com 

See you very soon!  



 الترويج  البصري! التصويرالفوتوغرافي و بالفيديو!

ما هو الترويج  البصري في قطاع التجزئة ؟
ما هي المبادئ التوجيهية للتصوير الفوتوغرافي وبالفيديو؟
مواضيع مختلفة ، كلمات مختلفة. ما هو الرابط األساسي؟

هــذا النــوع مــن األســئلة وســواها يمكــن لمعظــم الفرقــاء مــن قســم المبيعات والقســم الفنــي وإدارة المنتجات فــي مجموعة الشــركات التابعة 
ل Debbane Agri اإلجابة عليها!

كيف ذلك؟
من خالل إطالق العنان للمسوق الصغير أو العمالق فيك، بإمكانك أن تفهم أهمية الترويج  البصري في قطاع التجزئة، و الصورة جيدة و الفيديو،

وصلة الوصل بين الصور ة، والخبرات والنتائج.

لماذا؟
أن تكون قادرًا على فتح عقلك لحضور ورش العمل الجديدة التي أجراها قسم التسويق في Debbane Agri Holding طوال الربع األخير من السنة

سوف يوصلك بالتأكيد لإلضطالع على العديد من المواضيع!

أية مواضيع؟ 
- فهم علم النفس وراء الترويج  البصري في قطاع التجزئة!

- اكتشاف األيقونة وراء فهمها تماًما!
- تعلم كيف بدأت الشركات الكبيرة في تنفيذها منذ البدايات!

!AIDA مقابلة -
!AVA اكتشاف -

- اكتشاف بعض نصائح التصوير الفوتوغرافي وبالفيديو ...

هل تريد أن تعرف المزيد؟

اليكم بعض اإلبتسامات التي رسمناها على وجوه المسوقين المحتملين الجدد الذين حضروا تلك الورش.
   

بقلم رانيا غندور 
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هل أعجبتك تلك االبتسامات؟ 
أخبرنا كيف يمكننا مساعدتك في إطالق العنان للمسوقك في داخلك.

 marketing@debbaneagri.com :احجز مقعدك اآلن أو أرسل لنا اقتراحاتك

نراكم قريبا جدا!



By: Rani Bassil

Q4 2018
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On its 50th anniversary, SQM arranged for a 3 day training for its loyal Ultrasol customers under the title “50 years SQM's Specialty 
Plant Nutrition” in Seville/ Spain. The training was attended by Engineers, dealers and farmers from different countries of the region, 
including: Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Iran, Kuwait, KSA, Egypt, Sudan. 

Highly esteemed and experienced lecturers from different European and American countries provided insight and thorough presentations 
on different topics on soil fertility and fertilizer. The main lectures given are the following:

 Crop Growing conditions in the region – Majed Samawi
• 
• 

Main benefits of potassium nitrate over potassium sulfate – Harmen Tjalling Holwerda
• Qrop Complex 12.6.24: characteristics, benefits and trial results – Felipe Garziera
• Ultrasol: SQM specialty Plant Nutrition solutions for fertigation around the world - Harmen Tjalling Holwerda
• Irrigation Management and building a fertilization program - Felipe Garziera
• Cheltate – Marcel Bugter
• Speedfol foliar Nutrition – Koen D’Haeyer
 
The training was ended with a factory visit to SQM factory in Cadiz where attendees got a full understanding on the huge operation behind
 the end product of Ultrasol they use.
During the visit, a training on the Fertilizers Parameters and Quality was given by Jose Maria Ruiz, stating all protocols and procedures 
being used to ensure the high quality products SQM continue to deliver.
All the attendees were impressed by the professionalism and high standards of the training and the facilities of SQM.

“50 YEARS SQM'S SPECIALTY PLANT NUTRITION”

SQM ٥٠"

SQM ً ٥٠ Ultrasol ٣ SQM

Harmen Tjalling Holwerda
Felipe Garziera ١٢٫٦٫٢٤ Qrop Complex •

Harmen Tjalling Holwerda Ultrasol •
Felipe Garziera ٥ •

Cheltate •

SQM
.

Ultrasol

ً ً
.SQM

.SQM

IRAQ

حيث تثنى للحضور مشاهدة المعايير الضخمة وراء المنتج النهائي الذي يستخدمونه من  

معالم

بقلم راني باسيل



By: Joelle Eid
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When you’re stressed out, it’s hard to decide what to eat for dinner, let alone get work done. How can you produce ideas when you’re 
feeling this way? First, take a breath and relax. Trying to force yourself to be creative will only lead to more frustration. Instead of 
thinking, “I must be creative right now,” tell yourself, “I’m going to play around with some ideas.” Then do an activity that will let your 
mind wander. Going for a walk or napping, for example, naturally loosens up your brain, which can lead to new insights. If you still 
feel stuck, give yourself more material to work with: Read about the topic you’re tackling, take a field trip to observe other people’s 
solutions to similar problems, or talk to experts. Above all else, give yourself time. You’ll have a much better chance of success when 
you let creative thoughts percolate.

STRESS DOESN’T HAVE TO SHORT-CIRCUIT YOUR CREATIVITY

ً

ً

تقديم 

GENERAL INFORMATION

ًا

بقلم جويل عيد



Successful people often exude confidence—it’s obvious that they believe in themselves and what they’re doing. It isn’t their success that 
makes them confident, however. The confidence was there first.
Think about it:
they’re doing. It isn’t their success that makes them confident, however. The confidence was there first.

Think about it:
•Doubt breeds doubt. Why would anyone believe in you, your ideas, or your abilities if you didn’t believe in them yourself?
•It takes confidence to reach for new challenges. People who are fearful or insecure tend to stay within their comfort zones. But comfort
 zones rarely expand on their own. That’s why people who lack confidence get stuck in dead-end jobs and let valuable opportunities pass them by.
•Unconfident people often feel at the mercy of external circumstances. Successful people aren’t deterred by obstacles, which is how 
they rise up in the first place.

No one is stopping you from what you want to accomplish but yourself. It’s time to remove any lingering self-doubt. With proper guidance 
and hard work, anyone can become more confident. Embracing the following behaviors of truly confident people will help get you there.

1.They Take an Honest Look at Themselves 
True confidence is firmly planted in reality. To grow your confidence, it is important to do an honest and accurate self-assessment of your 
abilities. If there are weaknesses in your skill set, make plans for strengthening these skills and find ways to minimize their negative impact. 
Ignoring your weaknesses or pretending they are strengths will not make them go away. Likewise, having a clear understanding of your 
strengths enables you to shake off some of the more groundless feedback and criticism you can get in a busy, competitive work environment
and that builds confidence.

2.They Don't Seek Attention
Confident people know that being yourself is much more effective than trying to prove that you are important. People catch on to your 
attitude quickly and are more attracted to the right attitude than what, or how many, people you know. Confident people always seem 
to bring the right attitude.
Confident people are masters of attention diffusion. When they are receiving attention for an accomplishment, they quickly shift the focus 
to all the people who worked hard to help get them there. They do not crave approval or praise because they draw their self-worth from within.

3.They Seek Out Small Victories
Confident people tend to challenge themselves and compete, even when their efforts yield small victories. Small victories build new 
androgen receptors in the areas of the brain responsible for reward and motivation. This increase in androgen receptors increases the 
influence of testosterone, which further increases your confidence and your eagerness to tackle future challenges. When you have a 
series of small victories, the boost in your confidence can last for months.

4.They Speak With Certainty 
It’s rare to hear the truly confident utter phrases such as “Um,” “I’m not sure,” and “I think.” Confident people speak assertively because 
they know that it’s difficult to get people to listen to you if you can’t deliver your ideas with conviction.

5.They Exercise
A study conducted at the Eastern Ontario Research Institute found that people who exercised twice a week for 10 weeks felt more 
competent socially, academically, and athletically. They also rated their body image and self-esteem higher. Best of all, rather than the 
physical changes in their bodies being responsible for the uptick in confidence, it was the immediate, endorphin-fueled positivity from 
exercise that made all the difference. Schedule your exercise to make certain it happens, and your confidence will stay up.

6.They Dress for Success
Like it or not, how we dress has a huge effect on how people see us. Things like the color, cut, and style of the clothes we wear and even 
our accessories—communicate loudly. But the way we dress also affects how we see ourselves. Studies have shown that people speak 
differently when they’re dressed up compared to when they’re dressed casually. To boost your confidence, dress well. Choose clothing 
that reflects who you are and the image you want to project, even if that means spending more time at the mall and more time getting 
ready in the morning.

7.They Are Assertive, Not Aggressive
Aggressiveness isn’t confidence; it’s bullying. And when you’re insecure, it’s easy to slip into aggressiveness without intending to. Practice 
asserting yourself without getting aggressive (and trampling over someone else in the process). You won’t be able to achieve this until 
you learn how to keep your insecurities at bay, and this will increase your confidence.

8.They Get Right with the Boss
A troubled relationship with the boss can destroy even the most talented person’s confidence. It’s hard to be confident when your boss 
is constantly criticizing you or undermining your contributions. Try to identify where the relationship went wrong and decide whether 
there’s anything you can do to get things back on track. If the relationship is truly unsalvageable, it may be time to move on to something else.

Bringing It All Together
Your confidence is your own to develop or undermine. It’s the steadfast knowledge that goes beyond simply “hoping for the best.” 
It ensures that you’ll get the job done—that’s the power of true confidence.

By: Rania Ghandour
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Eight Things That Set Truly Confident People Apart
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 ا�شياء الثمانية التي تميز ا�شخاص الواثقين من نفسهم

كثيًرا ما يبرز األشخاص الناجحون الثقة - من الواضح أنهم يؤمنون بأنفسهم وبما يفعلونه. 
ليس نجاحهم هو ما يجعلهم واثقين من أنفسهم. كانت الثقة موجودة أصًال.

فكر في األمر:
• شك يولد الشك: لماذا قد يؤمن أي شخص بك أو بأفكارك أو قدراتك إذا لم تؤمن بها بنفسك؟

• الثقة ضرورية  إذا أردت أن تبحث عن تحديات جديدة. الناس الذين يخشون أو غير آمنين يميلون إلى البقاء في مناطق الراحة الخاصة بهم. لكن
   مناطق الراحة نادرًا ما تتوسع من تلقاء نفسها. هذا هو السبب في أن الناس الذين يفتقرون إلى الثقة يتعثرون في وظائف متفرقة ويضيعون 

    الفرص الثمينة. 
• غالبا ما یشعر األشخاص غير الواثقين من نفســهم بأنھم رهينة الظروف الخارجیة. ال يتم ردع األشــخاص الناجحين من خالل العقبات، وهي

   كيفية ظهورهم في المقام األول.

ال أحد يمنعك مما تريد تحقيقه إال نفسك. حان الوقت إلزالة أي شكوك ذاتية. مع التوجيه السليم والعمل الجاد، يمكن ألي شخص أن يثق بنفسه
أكثر. إن تبني السلوكيات التالية سيساعدك في الوصول إلى هناك:

١. يأخذون نظرة صادقة على أنفسهم
الثقة الحقيقية تزرع بثبات في الواقع. لتنمية ثقتك بنفسك ، من المهم إجراء تقييم ذاتي صادق ودقيق لقدراتك. إذا كانت هناك نقاط ضعف
في مجموعة المهارات الخاصة بك ، ضع خطًطا لتعزيز هذه المهارات ولتجد طرق للحد من تأثيرها السلبي. تجاهل نقاط الضعف أو التظاهر بأنها
نقــاط قــوة لــن يجعلهــا تختفــي. وبالمثــل، فــإن امتــالكك لفهم واضح لنقاط قوتك يمّكنك من التخلص من بعض المالحظــات واإلنتقادات التي ال

أساس لها من الصحة والتي يمكنك الحصول عليها في بيئة عمل مزدحمة وتنافسية - وهذا يبني الثقة.

٢. إنهم ال يسعون للفت النظر 
يعلم األشخاص الواثقون من نفسهم أن يكونوا أنفسهم هو أكثر فعالية من محاولة إثبات أنهم مهمون. يلتفت الناس ويكونون أكثر انجذاًبا 

إلى المواقف الصحيحة وليس إلى من هم األشخاص أو عددهم. يبدو األشخاص الواثقون من نفسهم أنهم يتخذون دائمًا المواقف الصحيحة. 
األشخاص الواثقون هم سادة نشر اإلهتمام. عندما يحظون باهتمام إلنجازهم، يقومون بتحويل هذا اإلهتمام إلى كل األشخاص الذين عملوا

جاهدًا على مساعدتهم في تحقيق أهدافهم. إنهم ال يتوقون للموافقة أو الثناء ألنهم يرسمون قيمتهم الذاتية من الداخل.
٣. إنهم يسعون إلنتصارات صغيرة

يميل األشخاص الواثقون من نفسهم إلى تحدي أنفسهم والمنافسة، حتى عندما تسفر جهودهم عن إنتصارات صغيرة. فاإلنتصارات الصغيرة
تبنــي أجهــزة أندروجيــن جديــدة فــي بعــض المناطــق من الدماغ المســؤولة عن المكافأة والتحفيز. هذه الزيادة في األندروجين تزيــد من تأثيــر هرمون
التستوستيرون، مما يزيد من ثقتك بنفسك وشغفك لمواجهة التحديات المستقبلية. عندما يكون لديك سلسلة من اإلنتصارات الصغيرة، فيمكن

لهذه الثقة أن تستمر لعدة أشهر.
٤. إنهم يتحدثون بثقة

من النادر سماع العبارات الواضحة والواثقة مثل "أم"، "لست متأكًدا"، و "أفكر." فاألشخاص الواثقون يتحدثون بجدية ألنهم يعرفون أنه من
الصعب جعل الناس يستمعون إليك إذا كنت ال تستطيع إيصالها بطريقة مقنعة.

٥. إنهم يتمرنون
وجدت دراسة أجريت في معهد أونتاريو الشرقية للبحوث، أن األشخاص الذين مارسوا الرياضة مرتين في األسبوع لمدة ١٠ أسابيع شعروا أنهم
أكثر كفاءة اجتماعيًا وأكاديميًا ورياضًيا. كما أنهم قيموا صورة أجسادهم وإحترامهم للذات تقييمًا عاليًا. واألفضل من ذلك كله وعدا على أن التغيرات

الجسدية هي التي كانت مسؤولة عن زيادة الثقة، فقد كانت اإليجابية الفورية التي يغذيها اإلندورفين من التمارين هي التي أحدثت الفرق.
قم بجدولة التمرين الخاص بك للتأكد من حدوث ذلك، وستبقى ثقتك بنفسك عالية.

٦. إنهم يتأنقون لينجحون
شئنا أم أبينا، فإن لباسنا له تأثير كبير على نظرة الناس لنا. أشياء مثل اللون، والقصة، شكل المالبس التي نرتديها - وحتى األكسسوارات - تتواصل
بصوت عاٍل. لكن طريقة ارتدائنا للمالبس تؤثر أيًضا على كيفية رؤيتنا ألنفسنا. أظهرت الدراسات أن األشخاص يتكلمون بطريقة مختلفة عندما
يرتدون مالبس رسمية مقارنًة بعندما يرتدون مالبس غير رسمية. لتعزيز ثقتك بنفسك، تأنق. اختر المالبس التي تعكس من أنت والصورة التي

ترغب في إظهارها، حتى إذا كان ذلك يتطلب قضاء وقت أطول في المركز التجاري ومزيد من الوقت لإلستعداد في الصباح.

٧. إنهم حازمون غير عدوانيين
العدوانية ليست ثقة. إنها بلطجة. وعندما ال تشعر باألمان فمن السهل اإلنزالق إلى العدوانية دون تعّمد. أثبت نفسك دون أن تكون عدوانيًا.

لن تكون قادًرا على تحقيق ذلك إلى أن تتعلم كيفية السيطرة على عدم األمان لديك، وهذا سيزيد من ثقتك بنفسك.

٨. إنهم يحصلون على ثقة المدير
يمكن للعالقة المضطربة مع المدير أن تدمر حتى ثقة الشخص األكثر موهبة. فمن الصعب أن تكون واثًقا عندما ينتقدك رئيسك باستمرار أو يقيد
مشــاركتك. حاول تحديد الخطأ في العالقة وتحديد ما إذا كان هناك أي شــيء يمكنك فعله إلعادة األمور إلى مســارها الصحيح. إذا كانت العالقة

غير قابلة لإلصالح، فقد يكون الوقت قد حان لإلنتقال إلى شيء آخر.

جلب كل شيء معًا  
ثقتك بنفسك هي ملکك، تطورها أو تقّيدها. إنها المعرفة الثابتة التي تتجاوز مجرد "األمل لألفضل". إنها تضمن أنك ستنجز المهمة - إنها قوة

الثقة الحقيقّية.


