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مهني��ًا: يتطل��ب من��ك العم��ل ب��ذل املزي��د من 
اجلهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون يف م�صلحتك 
يف االأي��ام املقبل��ة عاطفي��ًا: ال تك��ن اأناني��ًا 
وح��اول اأن تت�ص��ارك م��ع ال�رشي��ك يف اتخ��اذ 
اأن بع�صه��ا  الق��رارات احلا�صم��ة وخ�صو�ص��ًا 

م�صريي يف حتديد العالقة

ا�ص��كاالت  م��ن  الي��وم  ه��ذا  يح��ذرك  مهني��ًا: 
وم�صارب��ات وارباكات قد تعرقل تقدمك املهني 
وتعر�ض لبع�ض امل�صاءالت من قبل اأرباب العمل 
عاطفيًا: تك��ون يف و�صع املتمرد، فتتاأرجح بني 
ذكريات املا�صي والواقع، وحتاول ال�صيطرة على 

م�صاعرك جتنبًا جلرح م�صاعر ال�رشيك

مهني��ًا: ُتق��دم على تغيريات وتوّق��ع على عقد 
او تعال��ج م�صاألة مالي��ة او ق�صية بيع و�رشاء، 
وتقط��ف ثم��ار جه��ود �صابق��ة او تدف��ع ثمن 

بع�ض االأخطاء
 عاطفيًا: ميكن احل��وار بينك وبني احلبيب اأن 

مينحك راحة البال والهدوء

مهنيًا: يكرث العمل وقد يكون من ال�صعب اقناع 
بع���ض الزم��الء باأف��كارك وتوّجهات��ك لكن��ك 

تتو�صل اىل حلول
عاطفيًا: رحلة م�صرتكة طويلة قد توطد التقارب 

بينك وبني ال�رشيك، وتنع�ض احلب جمدداً 

مهنيًا: غي��وم يف االأفق تدفعك اإىل اإعادة النظر 
يف بع���ض االأم��ور، لك��ّن الطاقة الت��ي متتلكها 

ت�صاعدك على جتاوز اأي عقبة 
عاطفي��ًا: االختي��ار ب��ني املتع��ة والعم��ل لي�ض 

�صهاًل على الدوام، وغري اآمن كذلك 

مهني��ًا: م�صاكل طارئة اأو م�صتج��دة تدفعك اإىل 
االنتق��ال م��ن م��كان اىل اآخ��ر، م��ا ق��د يوؤ�ص�ض 

ملرحلة جديدة يف حياتك املهنية
عاطفي��ًا: يحمل اإلي��ك هذا الي��وم فر�صة لزواج 
او الرتب��اط له فوائد مادية كثرية، 
ان��واع  لك��ن املطل��وب جتّن��ب كل 

الغرية والتمّلكية واحل�صد

مهني��ًا: ح��ني تعم��ل بجهد كب��ري ف��اإّن اجلميع 
�صي�صع��ى لك��ي تن��ال حق��ك، وه��ذا �صي�صع��رك 

بارتياح كبري و�صعادة بالغة
عاطفيًا: عليك تو�صيح بع���ض النقاط العالقة، 
واإال فاإّنك �صتبقى رهن ال�صكوك، وذلك لن يكون 

يف م�صلحتك
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المذيعة عال مالح: تعلمت من اإلعالم االنضباط واحترام الوقت
بدايتي كانت مع الصحافة الورقية..

 لك��ن حلمه��ا ب��داأ يب���رش الن��ور بع��د اأن در�صت 
االأع��الم، واأطلع��ت على اأ���رشاره، بي��د اأن ع�صقها 
ملهن��ة املتاعب، اأخذه��ا يف بداي��ة امل�صوار نحو 
ال�صحاف��ة املكتوبة، وما لبث��ت اأن �صدت الرحال 
لتمار�ض ع�صق��ا اأخر، يف حقل ال�صحافة املرئية، 
وبع��د خو�صها عدة جت��ارب، ر�ص��ت مراكبها يف 
قن��اة امليادين، لتحق��ق االأ�ص��واء وال�صهرة، تلك 
هي مقدمة االأخبار يف قناة امليادين عال مالح، 

وقد األتقتها " جورنال " يف هذا احلوار.
 *ه��ل حتديثن��ا ع��ن طفولت��ك، ومت��ى تلم�صت��ي 

موهبتك االأعالمية ؟
 � ول��دت يف مدين��ة �ص��ور، فهي اأ�صل��ي ومدينة 
اأهل��ي، ورغم كوين ك��رت وترع��رت يف بريوت، 
لك��ن يظ��ل بداخل��ي الهيام له��ذه املدين��ة، التي 
اأ�صعر بالراحة التامة عند زيارتها، فهي متنوعة 
باأهله��ا، وجامعة ل��كل االأطي��اف اللبنانية، هي 
رقع��ة جغرافي��ة �صغرية غاي��ة يف اجلمال، حتى 
اين ادع��ي لك��م م��ن ال��رب ان تزوروه��ا جلم��ال 

طبيعتها.
 *ماذا عن درا�صتك لالأعالم، وم�صوارك املهني ؟ 
� بع��د تخرج��ي من كلي��ة االأع��الم، ب��داأت العمل 
يف ال�صحاف��ة املكتوب��ة، وكن��ت اأعم��ل يف اأكرث 
م��ن جمل��ة، لزي��ادة خرت��ي املهني��ة، والدخول 
يف ج��و ال�صحاف��ة، بعده��ا تدرب��ت يف عدد من 
الف�صائيات، واأول عمل فعلي يل كان مرا�صلة يف 
" قناة اأبو ظبي " مبكتب بريوت، بعدها اأنتقلت 
اىل قن��اة امليادين للعمل، كمذيعة اأخبار، وحتى 

يومنا هذا . 
*ماذا اأ�صتفدتي من دخولك االأعالم ؟ 

� اأ�صتف��دت كث��ريا من ه��ذه املهنة، فه��ي علمتني 
االأن�صباط، واحرتام الوقت- على �صبيل املثال- 
هناك ن���رشة اأخبارية يف ال�صاعة ال�صابعة، فالبد 
اأن تكون متواج��دا قبل هذا الوقت، تعلمت اأن كل 

مهنة يف االأعالم تعلم �صيء معني. 
*كيف جاءت فكرة األتحاقك بامليادين ؟ 

� دخلت اىل قناة امليادين، مثل اأي �صخ�ض يتقدم 
للعم��ل يف اأي قن��اة، يخ�صع الأختب��ار ،والكفاءة 
حت��دد اأن كان �صيقب��ل اأم ال، م��ن دون وا�صط��ة، 
وعن طريق ال�صدفة، علمت اأن هناك قناة جديدة 

بحاجة اىل كادر اأعالمي، قدمت فيها وقلت " اأنا 
عمل��ت اللي علي��ة "، جتربتي فيه��ا كانت جتربة 
رائعة، حيث عملت كمذيعة الأول مرة يف حياتي، 
فه��ي جترب��ة تعلمت فيه��ا الكثري م��ن املهارات 

املهنية.
*كيف ت�صفني االأجواء املهنية، داخل امليادين ؟ 
� االأج��واء داخ��ل ه��ذه الف�صائي��ة جميل��ة ج��دا، 
وال يوج��د في��ه، اأي �صخ���ض مبن�صب ع��ايل، وال 
يعم��ل يف وظيف��ة اأدن��ى، فاملذيع يح��رر ويذيع 
الن���رشة االأخبارية، ورئي�ض التحرير كذلك، املهم 
اأن يك��ون اخل��ر ال��ذي نذيع��ه، يت�ص��ف بالدق��ة 
وامل�صداقي��ة وال�رشع��ة، واملهم اأن يك��ون العمل 

الئقا باأ�صم امليادين.
 *ماه��ي ال�صعوب��ات الت��ي واجهت��ك يف مهن��ة 

املتاعب ؟ 
� بالطب��ع توج��د هن��اك الكث��ري م��ن ال�صعوبات 
يف ه��ذا املج��ال، الأن بع���ض الواجب��ات متعبة، 
مث��ال احل�صور للقن��اة يف ال�صاع��ة الرابعة فجرا، 
مث��ل هذا االأم��ر ي�صبب الكثري م��ن االأرق، ال�صيما 
عندم��ا كن��ت حام��ل باأبنت��ي، لك��ن حب��ي لهذه 
املهن��ة جعلني اأ�رش على اأكم��ال م�صواري فيها، 

وتزداد املتاع��ب كلما اأزدادت �صه��رة االأعالمي، 
الأن بع�ض النا�ض يريدون اأمتالكك، لكن احلمدهلل 
على هذه املحبة، التي يجب اأن ن�صعها تاج على 

روؤو�صنا، واأعترها م�صوؤولية ثانية.
 *كي��ف تلقيت خ��ر اأ�صت�صهاد امل�ص��ور عمر عبد 

القادر، خالل تغطيته لالأحداث يف �صوريا ؟ 
اله��واء )مبا���رش(، وج��اءين خ��ر  � كن��ت عل��ى 
اأ�صت�صه��اده، كان��ت حلظة األيمة، فك��رت بعائلته، 
وكي��ف �صت�صتقبل خر اأ�صت�صه��اده لكن هو �صهيد 
هنيئ��ا ل��ه، واحلم��د هلل، وكذل��ك اأتلق��ى واأنا على 
الهواء اأخب��ار مفرحة، الأنه ب��ذات الوقت تاأتيني 
اأخب��ار، مثل تقدم الق��وات ال�صوري��ة اأو العراقية، 
وحتريره��ا لالأرا�ص��ي، وهذا ي�صع��دين وي�رشفني 
ج��دا، الأين اأ�صعر كمذيعة اأديت واجبي املهني بث 
احلقيقة والفرح والن�رش للجمهور. *هل اأنت على 

توا�صل دائم مع جمهورك ؟
 � نع��م اأن��ا عل��ى توا�ص��ل دائ��م م��ع جمه��وري، 
واأحيان��ا ال ي�صم��ح الوق��ت، الأين يف العمل لوقت 
طوي��ل، ف�صال ع��ن ك��وين اأ�صت��اذة حما�رشة يف 
اجلامع��ة اللبناني��ة الدولي��ة، واأم لطفل��ة، لكن��ي 

اأحاول قدر االأمكان التوا�صل معهم . 

 قبل دخولها بالط 
�صاحبة اجلاللة، 

كان الأعالم ي�صري 
يف عروقها، وكثريا 

ما كانت ت�صتخدم 
بع�ض اأدوات الطبخ، 

للت�صبيه بـ " املايك 
ن�صرة  " وتقراأ 

اأخبارها، و�صط 
رائحة الطبيخ 

واأ�صوات الأواين.

املقادير: ¾ ا�صبع زبده بحراره الغرفة
½ كوُب �صكر

2 بي�ض
¼ كا�ض لنب �صائل

3 مالعق ن�صكافيه �صادة مذوبه يف معلقتني ماء
ملعقه �صغريه فانيليا

ملعقه �صغرية بيكنج باودر
كا�ض طحني

مقادير ال�صو�ض :
4 جنب كريي

2 معلقة كبرية حليب حملى
2 معلقة كبرية ن�صكافي��ه مم�صوحة مذوبه يف قليل من 

املاء
¼ كوُب �صكر ناعم

طريق��ة العمل : 1. ف��ى اخلالط اخفقى الزب��د مع ال�صكر 
جيدا حتى متام التجان�ض و ذوبان ال�صكر

2. �صيف��ى باق��ى املقادي��ر بالتدري��ج و الرتتي��ب م��ع 
ا�صتمرار اخللط حتى احل�صول على القوام املنا�صب

3. �صخنى الفرن على 180 درجة
4. �صب��ى اخلليط فى �صينية مدهون��ة زيت و مر�صو�صة 

دقيق
5. ادخلى ال�صينية الفرن حتى متام الن�صج

6. اثناء ذلك ح�رشي ال�صو�ض
7. فى اخل��الط اخلطى كل مقادير ال�صو�ض حتى متام 

التجان�ض
8. بعد ن�صج الكيك ادخلى ال�صينية الثالجة لترد

9. بعد ان ترد �صبى عليها ال�صو�ض بالت�صاوى
10. اعي��دى ال�صينية الثالجة مرة اخرى للتما�صك ملدة 

ربع �صاعة
11. قدميها باردة

عل��ى  ال�ص��وء  الدرا�ص��ات  م��ن  كب��ري  ع��دد  �صلط��ت 
اأن ه��ذا  اإذ تب��نّي  ل��الأوالد،  اأهمي��ة االح�ص��ان بالن�صب��ة 

الب�صي��ط  اجل�ص��دي  بني االحت��كاك 
يزّوده��م  واأوالده��م  االأه��ل 

بفوائد ال ُتع��ّد وال حت�صى 
على ال�صعيدين ال�صحي 

والعاطفي. 
االأح�صان تبني 
مهارات حياتية 

لدى الطفل
اإن  يق��ول اخل��راء 

الذي��ن  االأوالد 
ن  يتلق��و
م��ن  الكث��ري 
ن  ح�ص��ا ال ا

اأهلهم  من 
يكرون 

اإىل  ب�صهول��ة  يب��ادرون  اأ�صخا�ص��ًا عاطفي��ني  لي�صبح��وا 
التعبري عن عواطفهم؛ وعلى العك�ض، يكر االأوالد الذين مل 
يح�صلوا على التعابري العاطفية املطلوبة من اأبويهم وهم 
ي�صع��ون م�صافة بينهم وبني النا�ض باالإ�صافة اإىل تعامل 

مليء بالرودة.
و�صّدد ه��وؤالء اخل��راء على اأن 
االح�صان تزيد ثقة الطفل 
بنف�صه الأن احل�صن بحد 
ذات��ه ه��و تعب��ري عن 
والتقدي��ر،   التاأكي��د، 

واالعرتاف. 
االأح�صان توؤ�ّص�ض 

لثقافة ال�صالم
خ��الل  م��ن  تب��نّي 
اأن  االبح��اث 
ت�صاع��د  االأح�ص��ان 
الطفل على تكوين موقف 
املواق��ف  �ص��د  اإيجاب��ي 
العدائية، لهذا ال�صبب نرى 
ان بع���ض االأطف��ال اأك��رث 
عنف��ًا من غريه��م. كما انه 

ميرنهم ج�صديًا ونف�صيًا على العواطف.
االأح�صان حتافظ على ال�صحة

احل�ص��ن هو احت��كاك عاطفي ج�ص��دي، ما يجعل��ه و�صيلة 
لتخفي��ف االمل، اإذ ركزت الكث��ري من الدرا�صات على اأهمية 
االحتكاك اجل�صدي يف تخفيف االآالم الناجتة عن املر�ض 
اأو االإ�صاب��ة، له��ذا ن��رى اأن الطف��ل ال��ذي ي���رشب قدم��ه  
وي�صيبه��ا يف مكان م��ا، يبكي ثم يهداأ ف��ور جلو�صه بني 

ي��دي والدته. فق��د تب��ني اأن االأح�صان حتف��ز اجل�صم 
عل��ى اإفراز هورم��ون االأوك�صيتو�صني، الذي يعرف 

بهورم��ون العواطف وال�صعادة، وهو بالتايل ي�صاعد 
على تخفيف االمل.

عدم مزج االأح�صان بالرتبية 
عندم��ا  االرتب��اك  بع���ض  الأوالده��م  االأه��ل  ي�صب��ب  ق��د 
يح�صنونهم فوراً بعد اإمالء بع�ض قواعد الرتبية ال�صارمة 
عليه��م. لهذا ال�صبب، ين�صح خ��راء الرتبية االأهل بالف�صل 
جيداً بني العواط��ف والرتبية، الأن االأح�صان بب�صاطة هي 

خطوة معاك�صة الأي عقاب ميكن اأن يفر�صوه. 
بب�صاط��ة، يج��ب عل��ى االأه��ل عندم��ا يخط��ئ اأبناءهم اأن 
يفر�ص��وا العقاب، واأن يعلموه��م باخلطوة التي كان يجب 
اتخاذها بدل اخلطاأ االنتظار قلياًل ومن ثم اأن يح�صنوهم 

لتخفيف حدة الو�صع.

م��ع  �صدام��ات  اإىل  ت��وؤّدي  االأناني��ة  مهني��ًا: 
حميطك، وه��ذا يوؤّدي اإىل عواق��ب غري متوقعة 

مع الزمالء يف العمل 
عاطفي��ًا: حيات��ك العاطفي��ة غني��ة �ص��واء م��ع 
العائل��ة اأو مع االأ�صدق��اء وال ترف�ض اأي دعوة 

تتلقاها 

مهني��ًا: ينا�صبك ه��ذا اليوم ج��داً، ويتحدث عن 
م�رشوع خاّلق وعن حظ��وظ كثرية يف املجال 
املهن��ي وال�صخ�صي عاطفي��ًا: يكون حديث عن 
م�صتقبل لك او تبا���رش ق�صة رومان�صية او يطراأ 
حدث غ��ري متوّقع يجعلك عا�صًقا يف حال كنت 

خالًيا

مهني��ًا: كن اأك��رث تعقاًل مع الزم��الء، اأي خطوة 
ناق�صة توؤدي اإىل عواقب قد ال حتتملها

عاطفيًا: العرة االأ�صا�صية يف العالقة بال�رشيك 
تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما 

عدا ذلك يبقى تفا�صيل

اأن��ت ت��ّواق للعم��ل وال �صّيم��ا العم��ل  مهني��ًا: 
ال�رشي��ع، ومتي��ل اىل اتخ��اذ ق��رارات جريئ��ة 
ومت�رّشع��ة احياًن��ا  عاطفي��ًا: تب��دو �صعيداً يف 
بيت��ك وو�ص��ط عائلت��ك، وتتمك��ن م��ن ح��ل كل 
امل�ص��اكل والنزاع��ات ال�صغ��رية الت��ي تطراأ يف 

هذا املجال 

مهنيًا: يحمل اإليك هذا اليوم احلظوظ ويتحدث 
ع��ن �صفر اأو عن رغب��ة ُتنّفذ وعن جتربة جديدة 
م�صل��كك  يف  اإيجابي��ة  وتغي��ريات  ومغام��رة 
وحيات��ك  عاطفيًا: تكون بع�ض املناق�صات مع 
ال�رشي��ك ح�صا�صة اإن مل حتاول ب��ذل جهد كبري 

لتفهم ذلك

ال�صهر االأول من العام اجلديد على و�صك االنتهاء، ولكن 
لعل��ك مل تنته��ي بع��د من تقيي��م عامك املا�ص��ي واأنت 
تتطلع��ني قدمًا للعام اجلديد مليئة باالأمل مع القرارات 
اجلدي��دة التي ال بّد م��ن اأن و�صعتها للتنفيذ خالله. وال 
بد لزوجك من اأن يكون له ن�صف احل�صة يف هذا ال�صاأن، 
فيم��ا يلي، جمعن��ا اأكرث االأمني��ات �صيوعًا ب��ني الن�صاء 

الأزواجهن للعام اجلديد.
اأن يتحلى مبزيد من ال�صر والتفهم

الأن الن�ص��اء يعانني من املزاجية يف معظم االأحيان، ال 
ب��ّد اأنه �صيحتاج اإىل ال�صر والكث��ري من التفّهم ليتمكن 

من متابعة حياته مع �رشيكته.
اأن يعمل اأقّل

الرج��ال حمكوم��ون بالعمل الأجل تاأم��ني حياة كرمية 
لعائلته��م. ولكن اإم�صاء وقت اأقّل يف العمل لتخ�صي�ض 

وقت اأكر  لهذه العائلة هو اأمر �رشوري اأي�صًا.
اأن ي�صعر بقلق اأقّل واأن ي�صتمتع اأكرث

عندما يكون الرجل ملتزمًا يف حياته، فهو يريد جلميع 
االمور اأن ت�صري كما هو خمطط لها، لذا يجب اأن يحافظ 
عل��ى جديته غالبًا. ولكن من ناحي��ة اأخرى، يجب لهذا 
ال�صخ���ض اأن يبدي القليل من املرونة واأن ي�صمح لنف�صه 

باملرح قلياًل.
اأن مي�ص��ي وقت��ًا اأق��ّل عل��ى هاتفه وهو م��ع زوجته اأن 

ي�صاعدها اأكرث يف تربية االأوالد
اأن ي�صعر بها اأكرث عندما تكون متعبة واأن ي�صاعدها يف 

االعتناء باالأوالد دون اأن تطلب منه.
اأن يطهو اأكرث

فالرج��ال قادرون عل��ى حت�صري الوالئ��م اإن اأحّبوا، ما 
يدفع امل��راأة اإىل التمّني باأن ي�صاعدها اأكرث يف املطبخ 

واأن يفاجئها من وقت اإىل اآخر بطهو وجبات عائلية.
اأن ينتبه اأكرث ل�صّحته

ال ب��ّد م��ن اأن��ه قب��ل ال��زواج كان ميار���ض الكث��ري م��ن 
الن�صاط��ات التي يحّبها كال�صباحة والت�صلق والغو�ض... 
ولك��ن التوتر الذي ت�صّبب��ه مهمة رعاية العائلة وتاأمني 
احتياجاتها �صياأخذه من الن�صاطات التي يحّبها. ولكن 
يف و�ص��ط ه��ذا التوتر، يجب اأن يهتّم اأك��رث ب�صّحته واأن 

ي�صتمتع بالقيام ببع�ض االأمور التي يحبها.

طريقة عمل كيك القهوة الفخم

حوار ـ أشجان نعيم

خاص بالرجال: هذا ما تتمناه الزوجات مع المضي في عام 2017

تعرفي على تأثير حضنك على صحة أطفالك النفسية


