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األرض المسمومة :كيف نركض بأنفسنا نحو نهايتنا
بغداد  -الجورنال

"�أكيا�س بال�ستيكية ،قناين بال�ستيكية 115 ،ك�أ�س ًا
بال�ستيكياً ،وكتلة من  100خيط بال�ستيكي" ،املحتويات
ال�سابقة التي ي�صل وزنها �إىل  6كيلو جراماتُ ،وجدت يف
حوت نافقٍ بقرب جزيرة كابوتا يف �أندوني�سيا.
بطن ٍ
ما ُيثري الغ�ضب وال�شعور بالي�أ�س� ،أن هذه املحتويات
يومية� ،أ�شياء ن�ستخدمها دون التفكري
تنتمي لأغرا�ض
ّ
�سهل حياتنا ونتداولها بو�صفها
ت
التي
أدوات
بها ،هي ال
ُ
ّ
احلاجيات �أو
ل�رشاء
كماليات
هي
رخي�صة،
ُم�سلّمات
ّ
ال�رشب �أو احتواء ما "ا�شرتيناه" ،هي ُمنتجات قائمة على
�صناعات
بال�ستيكية هائلة ،ال ي�شكّل ا�ستهالكها خطراً
ّ
تدمر الأحياء الأخرى �ضمن م�ساحة
لكنها
علينا،
مبا�رشاً
ّ
الب�رشية
ال�سيادة
أن
�
�سبق،
مبا
املق�صود
ة.
الب�رشي
الالحياة
ّ
ّ
جعلت منه غر�ض ًا ن�سعى دوم ًا لتغيري �شكله
على الكوكب،
ْ
و اال�ستفادة منها خلدمتنا ،وهذا هو مفهوم العمل ب�أب�سط
الب�رشي عرب اجلهود
الطبيعي �إىل ما يفيد
تعريفاته ،حتويل
ّ
ّ
املختلفة ،ومع الإنتاج الهائل والتطور الر�أ�سمايل ،بد�أ

الرتاكم ،ومل نعد �أحياء على الكوكب ،بل حُمتلّني ،نوظفه
متفوق ،ي ّدعي حماية �أ�شكال احلياة
ب�رشي
خلدمتنا كنوع
ّ
ّ
الأخرى التي ال تخ�ضع ل�رشوطه ك�أعماق املحيطات ،لكن
ال�صناعي املنهجي
ما ح�صل� ،أن التهديد النووي والإف�ساد
ّ
للكوكب جعلنا ن�صل �إىل نقطة الالعودة ،لتتحول � ّأمنا غايا
�إىل ما ي�شبه ُم�ستنقع ًا م�سموماً ،هو يحوي �رشوط احلياة،
حية ،بل لفريو�سات ت�سعى للنجاة ،ال
لكن ال لكائنات ّ
لال�ستمرار بالوجود .االختالف بني النجاة واحلياة ،مرتبطٌ
امل�ستمر للكوكب جعلنا على قدم
ب�رشوط الع�رص ،فالت�سميم
ّ
امل�ساواة مع احلوت ال�سابق ،والأه� ّ�م �أنه جعل "حياتنا"
نف�سها ُجهداً للبقاء ،ف�إ�شباع رغباتنا (طعام � -رشاب -
�سام ًا لنا و لغرينا ،فالطعام املعالج علمياًّ،
م�أوى) �أ�صبح ّ
والكم الهائل من املنتجات
د،
د
املح
ة
ال�صالحي
وتاريخ
ّ
ّ
ّ
اليومية يجعلنا يف �سباق مع الزمن كي ن�أكل ون�رشب،
ّ
الطبيعية لـ"حيانا"
فما يجعلنا �أقرب للحوت� ،أن البيئات
ّ
�سيا�سية
�أ�صبحت ته ّدد وجودنا نف�سه ،والبد من �رشوط
ّ
واقت�صادية للـ"حياة"� ،إذ �أن من ال�صعب النجاة الآن يف
ّ
الالمكان ،حيث ال لقاحات وال طعام معالج وال مياه

حظك

مع ّقمة .بالتايل ،نحن �أم��ام م�ساحتني ،الأوىل بدائية،
طبيعية ،ت�سكنها الوحو�ش والكائنات الأخرى ،وم�ساحة
ّ
�سيا�سية ُمق ّننة ،ت�ضمن فيها ال�سلطة حياتنا  -نظري ًا -
ّ
واالقت�صادية ،ترانا كم ُنتجات،
ال�سيا�سية
لكن ال�سلطة
ّ
ّ
�شي ُء يف �سبيل الربح ،وميكن حلياتنا نف�سها
ُن َ
قاي�ض و ُن ّ
ال�سيا�سي ،ويف حال
التجان�س
ث
تلو
وقد
بل
ا
خطر
ّل
ك
ت�ش
�أن
ً
ّ
ّ
حتول الفرد �إىل تهديد ،ميكن �أن ُينفى �إىل م�ساحة طبيعة
ّ
ال ميكن له النجاة فيها ،ال فقط ب�سبب الت�سميم ،واحتكار
واقت�صادية ل�رشوط احلياة و�أ�سبابها،
�سيا�سية
م� ّؤ�س�سات
ّ
ّ
�سيا�سي ،حيث نمُ نع من �أ�سباب احلياة ،كما يحدث
بل ل�سبب
ّ
يف قوارب الالجئني التي تغرق ،و"ميوت" �أفرادها نتيجة
منفيني من ��شروط احلياة
�سيا�سي بحت ،كونهم
شرط
�� ٍ
ّ
ّ
رتكوا معلّقني
جديدة،
أوطان
�
ويف
أوطانهم،
�
يف
ة
ال�سيا�سي
لي َ
ُ
ّ
�رشوط ال جناة خارجها .هذه العالقة بني امل�ساحة
يف
ٍ
ال�سيا�سية التي
امل�ساحة
وبني
الفخ
ت�شبه
التي
ة
الطبيعي
ّ
ّ
ّ
حولت فعل "احلياة" �إىل جه ٍد
تو ّفر ��شروط اال�ستمرارّ ،
�سيا�سي ،وال ب ّد من االن�صياع لل�شكل القائم كي ينجو
ّ
اليومية التي ت�ساهم
ويتاح له ممار�سة حياته
"املواطن" ُ
ّ

�رشاء حذاءٍ ُم�ص ّنع من
يف ت�سميم الآخرين� ،سواء كان يريد
َ
قبل �أطفال قا�رصين يف �أفريقيا �أو �رشب قنينة من الع�صري
لي�س ّد رمقه ،وهنا تت�ضح �صورتنا كفريو�سات تقتات على
�ضيف ي�شبهنا �أحياناً ،وكما الفريو�س ،ال ميكن لنا النجاة
ُم ٍ
خارج اجل�سد املُ�ضيف ،وال ب ّد من ا�ستهالك  /ت�سميم �أكرث
كي ننجو.
والع�رصي،
واحلديث
اجلديد
ملفاهيم
اليومي
الت�سارع
ّ
البال�ستيكية وغري
املنتجات،
من
هائل
كم
�ام
�
أم
جعلنا �
ّ
ّ
البال�ستيكية ،وال��ت��ي ال ب � ّد م��ن اقتنا�صها وامتالكها
ّ
وا�ستهالكها ،لكن هنا ي�أتي �س�ؤال عن الف�ضالت ،ماذا
يحدث ملا ن�ستهلكه ،الذي من املفرت�ض �أن يتال�شى و�أن
ال نراه؟ بالرغم من �أن هناك جهوداً هائلة ملحاولة تقليل
البال�ستيكية،
"الف�ضالت" كقوانني منع ا�ستخدام الأكيا�س
ّ
�إال �أن الكثري من "ف�ضالتنا" انتهت ببطن احل��وت ،ويف
اخلا�صة
بطون الكثريين م ّنا ،ويف رئاتهم و �أجهزة املناعة
ّ
بهم ،و يكفي �أن نعلم �أن الزجاجة البال�ستيكية التي حتوي
م�سحوق اجللي قد ي�صل عمرها �إىل  47عام ًا قبل �أن تتحلّل
وتتفكّك طبيعياً.

تعطل

تسريبات تكشف سعر هاتف
سامسونغ القابل للطي

7

اليوم

الحمل
مهني�� ًا :التعب�ير ع��ن �أف��كارك ب�أ�سل��وب ح�ض��اري،
ي�ترك انطباع ًا جي��داً عنك للم�ستقب��ل ويلمع �صورتك
يف املج��ال املهن��ي �أو يف املفاو�ض��ات عاطفي�� ًا:
�إذا مل تك��ن مرتاح�� ًا لت� ّرصف��ات ال�رشيك� ،س��ارع �إىل
م�صارحته قبل فوات الأوان ،والفت نظره �إىل �أن ذلك
قد تكون له ارتدادت �سلبية على العالقة

الثور
مهني�� ًا :تواج��ه نزاع ًا م��ع بع�ض الزم�لاء لتطوير
و�ضع��ك املهني ،قد تكون ل��ه م�ضاعفات متعددة
ومتنوع��ة ،فكن حذراً �إىل �أق�ص��ى احلدود عاطفي ًا:
�سع��ادة كب�يرة وبحث ع��ن �آفاق جدي��دة ،وهذا له
انعكا�س��ات �إيجابية ت�ساع��دك لتطوير العالقة مع
ال�رشيك وال�سري قدم ًا نحو الأف�ضل

الجوزاء

مهني�� ًا :م��شروع ناجح يك��ون ثمرة جه��دك املتوا�صل
و�سه��رك وحر�ص��ك عل��ى كل خط��وة كن��ت تق��وم به��ا،
فتح�صد �إعجاب الزم�لاء يف املهنة وتهنئتهم عاطفي ًا:
فينو���س يدخ��ل ب��رج الأ�س��د ،في��زودك حيوي��ة ممتازة
ورغب��ة جاحم��ة يف التعلم واالطالع عل��ى جديد ،لكنك
ال ت�ستطيع �أن ت�ستغني عن احلبيب

الرسطان
مهني�� ًا :جتنّ��ب التوتر ق��در امل�ستطاع ،فه��ذا اليوم
يحم��ل �إليك بع�ض املتاعب لكن ذل��ك يكون موقت ًا
وعاب��راً وتكم��ل حيات��ك املهني��ة ب�ش��كل طبيع��ي
عاطفي�� ًا :ال تت��س ّرع ل ّأن عام��ل الثق��ة مفقود بينك
وبني ال�رشيك

االسد

مهني ًا :ك��ن �أكرث جدية وانفتاح ًا م��ع الزمالء ،وكرثة
امل��زاح ت�ترك ت�أث�يرات �سلبي��ة �إذا ّ
تخط��ت احل��دود
عاطفي�� ًا� :س��وء التفاهم مع ال�رشيك يول��د م�ضاعفات
خط�يرة ،ل��ذا ،يف�ض��ل �أن ت�أت��ي املعاجل��ات هادئ��ة
ومرتوية بعيداً عن تدخالت الآخرين

العذراء
روبوت

"للكسالى" بوظيفة غريبة

ابتك��ر علم��اء غربي��ون روبوت��ا غريبا ،يت��م تتبيثه عل��ى ال�صدر ،ليق��وم بعدة
وظائف حني ي�شعر �صاحبه بالك�سل� ،أو يعجز عن القيام بها.
وق��ال موقع "ديلي مي��ل"� ،إن ذراع الروبوت ،الذي �أطل��ق عليه ا�سم "Arm-
 "A-Dineقادر على �إطعام �صاحبه حني تكون يده م�شغولة �أو غري قادرة
على ذلك ب�سبب التعب �أو املر�ض.
و ُيظه��ر الفيدي��و ال��ذراع مثبتة عل��ى ال�صدر بوا�سط��ة �سرتة يرتديه��ا ال�شخ�ص
الراغب يف اال�ستفادة من هذه التجربة.
ويفي��د الباحث��ون ب�أن الروب��وت ،الذي ال ي��زال منوذجا �أولي��ا ،م�صمم لزيادة
اخلربة االجتماعية يف الأكل.
ومت ابت��كار ال��ذراع الروبوتية من طرف خ�براء يف جامعة " "RMITمبدينة
ملبورن الأ�سرتالية واملعهد الهندي لت�صميم املعلومات التقنية.

أخطاء خالل االستحمام تدمر
شعرك وبشرتك ..تجنبها
ال ي�شع��ر كثريون ب�أنهم يرتكبون �أخطاء �أثناء اال�ستحمام،
رمب��ا لأنه��م ال يالحظ��ون نتيجة فوري��ة لذل��ك ،لكن هذه
الأخط��اء �ست���ؤدي �إىل نتائ��ج �سلبية الحقة ،يك��ون ثمنها
باهظ .وا�ستعر�ض موقع  misskyraالأمريكي ،عددا من
الأخطاء الفادحة �أثناء اال�ستحمام ،ومقدما الن�صائح التي
حتول دون الوقوع فيها:
احل��رارة العالية لفرتة طويل��ة  :كلنا نحب �أن ن�أخذ حماما
دافئ��ا ،لكن امل�شكل��ة �أنه لي�س مثاليا للب��شرة .اال�ستحمام
مبي��اه �ساخن��ة لف�ترة طويل��ة يج��رد الب�رشة م��ن زيوتها
الطبيعي��ة ،كم��ا �أن الأم��ر قد يتط��ور �إىل �شع��ور باجلفاف
واحلك��ة .ويف �سيناريو �أخطر ،قد ي�صاب ال�شاخ�ص املدمن
على املياه ال�ساخن��ة بطفح جلدي .ولتفادي الأمر ،يف�ضل
�أن يك��ون اال�ستحم��ام ملدة ت�تراوح ب�ين  10-15دقيقة
كحد �أق�صى ،ومبياه ذات درجة حرارة معتدلة.
ا�ستخ��دام الليف��ة بق�سوة :م��ن املفرت�ض �أن يت��م ا�ستخدام
الليف��ة بلط��ف �أثناء ف��رك اجللد ،لكن الف��رك القا�سي يعني
�إزالة حواجز الوقاية من الب�رشة وانخفا�ض رطوبة اجل�سم،
وه��و �أمر �سي�ؤدي �إىل �إنتاج كميات كبرية من مادة دهنية
يفزره��ا اجل�س��م للتعوي���ض ع��ن الرطوبة املفق��ودة ،ويف
نهاية املطاف قد حتدث التهابات بكتريية.
غ�سل ال�شع��ر يوميا :ا�ستعمال ال�شامب��و يوميا يجرد ال�شعر
وف��روة الر�أ���س من الزي��وت الأ�سا�سية ،وقد ي���ؤدي �إىل �إىل
ت�ساقط ال�شعر ،ف�ضال عن الت�سبب بـ" ق�رشة الر�أ�س".
لذل��ك� ،إذا كان لديك �شعر رقيق وناع��م ،فيف�ضل �أن تغ�سله
بال�شامب��و مرت�ين يف الأ�سب��وع ،ويف ح��ال كان �شع��رك
م��ن النوع اخل�ش��ن ،فيف�ضل ا�ستخ��دام ال�شامبو مرة واحدة
�أ�سبوعيا.
الروا�سب يف ال�شامبو� :أينم��ا كان مكان اال�ستحمام ،يجب
�أن يت�أك��د امل��رء م��ن �أن ال�شامب��و ال��ذي ي�ستخدمه نظيف
وخ��ال من الروا�سب� .إذا مل تفعل ذلك ،ف�إن الروا�سب �ست�سد
امل�سام��ات وت���ؤدي �إىل تقرح��ات وظه��ور ح��ب ال�شب��اب،
لذلك يف�ض��ل �أن ي�ضع ال�شامبو والر�أ���س مائال حتى تبتعد
الروا�سب� ،إن وجدت عن بقية جلد اجل�سم.

كلمات

غوغل

تسعى لتحقيق أرباح "من المرضى"

تتعر�ض احلكومة الربيطانية منذ �أ�شهر ل�ضغط داخلي كبري ،يتعلق بقرار عمالق البحث
العاملي "غوغل" ،بال�سيطرة على بيانات �رشكة بريطانية متخ�ص�صة يف جمال الذكاء
اال�صطناعي ،تت�شارك �سجالت املر�ضى مع خدمة ال�صحة الوطنية باململكة املتحدة.
ويطال��ب م�س�ؤولون بريطانيون احلكومة ب��شرح الكيفية التي �سيتم من خاللها �ضمان
حماي��ة �سجالت املر�ض��ى التابعة خلدمة ال�صحة الوطنية يف الب�لاد ،وعدم ا�ستغاللها
من غوغل يف حتقيق �أرباح ،وفق ما ذكرت �صحيفة "تاميز" الربيطانية.
وب��رزت املخ��اوف الربيطانية بع��د عدم وف��اء غوغل بوعده��ا بالإبقاء عل��ى ال�رشكة
الربيطاني��ة ،وه��ي "ديبماين��د" ،يف لن��دن ،مم��ا �أث��ار خماوف ب�ين �أع�ض��اء الربملان
ب�ش���أن �رسية بيانات املر�ضى .و�ستقدم �رشكة "ديبمايند" ،التي ترتبط بعقود م�شاركة
البيان��ات مع �� 6شركات تابعة خلدمة ال�صحة الوطني��ة يف بريطانيا ،تقارير مبا�رشة
�إىل خدمة "غوغل هيلث" يف والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة.

متقاطعة

ق��ال موقع "تي��ك رادار" التقنية� ،إن �سام�سون��غ �ستطرح هاتفها القابل للط��ي قريبا ،م�شريا
�إىل �أن �سع��ره �سيكون مفاجئا لعدد من املتابعني .ووفق م�صادر تقنية ف�إن ال�رشكة الكورية
اجلنوبي��ة مل تقرر بع��د اال�سم الذي �ستطلقه على هاتفها املرتق��ب ،حيث ما تزال حائرة بني
"غاالك�سي  "Fو"غاالك�سي  "Xو"غاالك�سي فليك�س" .و�سيرتاوح ثمن الهاتف بني 1500
و 2000جني��ه �إ�سرتلين��ي� ،أي ما يع��ادل  1930و 2570دوالر �أمريك��ي .ويتوقع �أن ي�أتي
الهات��ف بع��دة ن�سخ ،عل��ى �أن يبلغ �سع��ر �أغالها  2000جني��ه �إ�سرتليني ،وهو م��ا يعد �أمرا
مفاجئ��ا بالن�سب��ة للأ�شخا�ص الذين كان��وا يتوقعون �سعرا مبالغا في��ه .وعر�ضت �سام�سونغ
م�ؤخ��را خالل م�ؤمتر خا�ص باملطورين ،ولأول مرة ،جهازها الذكي القابل للطي باالعتماد
عل��ى تقنية "�إنفينيتي فليك���س" .ومل تذكر ال�رشكة الكورية اجلنوبي��ة �شيئا عن موعد �إطالق
"غاالك�سي �إف" �أو ثمنه� ،إال �أن �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية نقلت عن وكالة "يونهاب"
الكورية اجلنوبية� ،أن الهاتف اجلديد �سيطرح يف الأ�سواق ب�شهر مار�س من العام املقبل.

عامودياً

أفقياً

مهني�� ًا :قد تتح ّرر م��ن �ضغوط وجتد ح� ً
لا �أو تتجه نحو
جدي��د ،ال جم��ال لل�تردد �أو التكا�س��ل يف ه��ذه املرحلة
الدقيق��ة من حياتك املهني��ة عاطفي ًا :قد تقدم على قرار
خطري ين��ذر بانتهاء العالقة ،لكن��ك �رسعان ما ترتاجع
عنه �شعوراً منك �أنك �أخط�أت و�أن الأمر ال ي�ستحق

العقرب
مهني�� ًا :ابتع��د ع��ن كل �أ�ش��كال التوت��ر ،ق��د تنقل��ب
الأو�ض��اع وجتعل��ك م�ست��اء �أوحزين ًا� ،أت��رك �أفكارك
لنف�س��ك وال تعبرّ عنه��ا منتقداً �أو حما�سب�� ًا عاطفي ًا:
جت��د حل��و ًال م�شرتك��ة تر�ضي��ك وتر�ض��ي احلبي��ب
وتنتقالن معها �إىل بداية �صحفة جديدة من العالقة

مهني�� ًا :تعمل فوراً عل��ى �إزالة العراقي��ل وت�صحيح
الأخط��اء ،وترب��ح ق�ضاياك ب��كل ج��دارة واحرتام
وتتلق��ى ات�ص��االت متع��ددة لدعمك والوق��وف �إىل
جانبك عاطفي ًا� :أترك �أفكارك لنف�سك وال تعبرّ عنها
�أم��ام ال�رشي��ك منتق��داً �أو حما�سب�� ًا ،ب��ل ناق�شه يف
�أفكاره التي يريد طرحها عليك

الجدي

مهني�� ًا :تواجهك خيبة �أمل من �شخ�ص كنت ت�ضع
كام��ل ثقتك ب��ه ،قد يزعجك ه��ذا الأم��ر ،لكنك ال
تلب��ث �أن تقع يف م�شكلة م��ع حميطك عاطفي ًا :قد
جت��د نف�سك قريب ًا م�ضط��راً �إىل تنفيذ الوعود التي
قطعته��ا لل�رشي��ك ،و�إن كان بع�ضه��ا ي�سب��ب ل��ك
الإحراج

الدلو

 5فروقات في تحليل دماغ المرأة والرجل
يختل��ف دماغ امل��ر�أة والرج��ل يف عدد م��ن الفروقات
التي قد ال نالحظه��ا كثريا� ،سواء يف طريقة التفكري� ،أو
طريقة تنفيذ مهام يف احلياة اليومية لكليهما.
ويختل��ف دم��اغ املر�أة ع��ن الرجل يف خم���س �صفات،
�أهمها رمبا قدرة دماغ املر�أة على تنفيذ مهام متعددة،
حيث �صمم مخ املر�أة للرتكيز يف �أكرث من �شئ يف وقت
واحد ،ح�سب املوقع املتخ�ص�ص" ،طب ويب".
وميك��ن للمر�أة العم��ل والتكلم ع�بر الهات��ف� ،أو القيام
ب�أعم��ال املن��زل يف الوق��ت ذات��ه ،يف ح�ين �أن الرجل

امليزان

القوس

 1رضبتها أمريكا بالقنبلة النووية
َ 1ولد  oانهار فانتهت حضارة
 2ناقش بحدة  oخوف ش��ديد
 2تع ّو ٌد غري محمود  oميش
 3مصباح  oجود
 3مؤسس علم الكيمياء
 4اطرح واقذف  oمتشابهان  oحرف عطف
 4فيها أعىل قمة يف العامل
 5يف القمح وما شابه  oعميق ال يشء تحته (معكوسة)
 5خلل أو مرض (معكوسة)
 6مخرتعو الحروف البجدية قبل  6ضمري املتكلمني  oجبل يف سوريا
 7يعيش  oأسف عىل ما فات
 4000سنة
 8من القارات  oمتشابهان  oعضو متعدد
 7العب كرة قدم عاملي
 24 8س��اعة  oصغ�ير الحج��م  oالوظائف يف الرأس
 9شخصية قاتلة يف األدب املرصي  oمن اليونان
متشابهان
 9تقال لبدء حديث عن بعد  oغصن  10عاصمة بلد أوريب محايد  oيستدل به عىل
املكان
 10واضع أسس علم الجرب

"�أُح��ادي العملية" و�صمم عقله للرتكيز يف عمل واحد
فق��ط .ومن ال�سهل �أي�ضا على امل��ر�أة تعلم لغات جديدة،
فيم��ا الرجل من ال�صعب عليه تعلم اللغات اجلديدة مثل
امل��ر�أة .ويف قي��ادة ال�سي��ارة ،يلزم امل��ر�أة وقتا لإدراك
العوائ��ق على الطري��ق والتفكري فيه��ا ،يف الوقت الذي
ميك��ن فيه للرجل تفادي ه��ذه العوائق ب�رسعة ،كما �أنه
يتحكم ب�شكل �أف�ضل يف ال�سيارة واالجتاهات ،ومع ذلك
ف���إن معظم حوادث الطرق تك��ون نتيجة قيادة الرجال
بتهور.

تتورط يف ت�صاري��ح م�ؤذية ،حاول �أن
مهني�� ًا :ال ّ
تبق��ي خمططات��ك وم�شاريع��ك امل�ستقبلية �رسية
�أو خمفي��ة وبعيدة ع��ن �أعني احل�س��اد عاطفي ًا :ال
تكن عني��داً �أو مت�شبث ًا ب�آرائك ،بل ا�ستمع �إىل ر�أي
ال�رشي��ك وجادل��ه باحلج��ة واملنط��ق ،ال ب�إطالق
الأحكام امل�سبقة

ويف امل�ش��كالت اليومي��ة ،ال ت�ستطي��ع امل��ر�أة بعقله��ا
ت�صنيف امل�ش��كالت ،وغالبا ما تلج�أ مل�ساعدة الآخرين
وحتت��اج �إىل م��ن ي�سمعها� ،أم��ا الرجل فعن��د مواجهته
للم�ش��اكل ،ف�إنه يقوم تلقائي��ا بت�صنيفها وف�صلها ،ثم
يبد�أ يف التفكري يف حلول لكل م�شكلة على حده.
و�أخ�يرا ،تبق��ى م�س�ألة ال�سيط��رة عل��ى امل�شاعر ،حيث
تتح��دث امل��ر�أة كثريا عن��د انفعاله��ا ودون تفكري ،يف
حني يحر�ص معظم الرجال على التفكري يف كل حرف
قبل نطقه.

مهني�� ًا :طموحك كبري ال حدود له ،ولكنك تبحث عن الفر�صة
املنا�سب��ة التي ت�ساع��دك على حتقيق هذا الطم��وح عاطفي ًا:
ال�رشي��ك يت��ص ّرف بطريق��ة غريب��ة ه��ذا الي��وم ،فح��اول �أن
ت�صارح��ه مب��ا يقلق��ك لت�صحي��ح الو�ض��ع ومعرف��ة �أ�سب��اب
ت�رصفه

الحوت
مهني ًا :مهما �سمعت من انتقادات ال ت�ست�سلم ،فال�شجرة
املثم��رة وحده��ا تبق��ى عر�ض��ة للر�ش��ق باحلج��ارة
عاطفي�� ًا :ال حت ّم��ل ال�رشي��ك هم��وم امل�ستقب��ل ،فه��و
غ�ير م�س�ؤول عن �أم��ور مل يرتكبه��ا ،وال�سبب يكمن يف
تعاطيك معه على نحو م�ستغرب

