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تسالـــي وألعــاب

برج الحمل  ( 22آذار  20 -نيسان)

مهنياً ،تجد أن كل عمل قمت به بطريقه للنجاح بفضل استقامتك وصدقك وجهدك وقد يحدث
أمر يدفعك الى إعادة النظر في موضوع هام ،فال تقدم التنازالت التي تتعارض مع مبادئك.
عاطفياً ،تجبرك الظروف على تغيير نظرتك في الحب ومفاهيمه ،يعكر الشك والغيرة
صفو العالقة مع الشريك ،لكن األزمة مؤقتة وتحتاج الى العقالنية ،فال تتسرع بالقرارات.
صحّ ياً ،تُن ِذر حركة الكواكب براحة البال وهناء العيش اللذين يليان إتمام الواجبات.

درجة الصعوبة:

ّ
محطة مع األخرى من نفس لونها وشكلها من دون أن تتقاطع قنوات اإلتصال
حاول وصل كل
في أي مكان

برج الثور  ( 21نيسان  21 -أيار)

مهنياً :تعتقد أن كل شيء يقف ضدك ثم تكتشف أن ذلك مجرد وهم ،اجمع قواك وانطلق
لتحويل أحالمك إلى واقع كما أنه لديك فرصة نادرة لتحسين عملك .عاطفياً ،ستعيش حب
رائع ولكن من طرف واحد ،اجتماع عائلي هام ينتهي باالتفاق على الخطوات لبناء مستقبل
األسرة ،توخى الحذر في نهاية الشهر وال تنشغل عن عائلك وتقصر في مسؤولياتك
وواجباتك .صحّ ياً ،توازن في طاقتكّ ،إل ّ
أن همّتك على مستوى العضالت ضعيفة.

برج الجوزاء ( 22أيار  21 -حزيران)

ً
الحقا أن
مهنياً ،تعيش خيبة أمل تجعلك تشعر باإلحباط وبعدم الثقة بأحد ولكن تكتشف
المثالية المطلقة لم توصلك ألهدافك المهنية فتعود للعالم الواقعي وتحول مشاريعك لحقيقة
ملموسة .عاطفياً ،ستعيش الحب المتبادل مع الحبيب وستأخذ حياتك العاطفية توجه جديد،
تبحث عن السالم الداخلي والتأمل الروحاني .صحّ ياً ،يزداد مع ّدل طاقتك ،فاستفد من ذلك
وبادر الى الرياضة.

برج السرطان  ( 22حزيران  23 -تموز)

مهنياً ،تسطع أشعة الشمس لتنير درب العمل لكن احذر صديقك وعدوك ألنهما سيستغال
مكامن ضعفك لتحقيق مصالحهما المادية .عاطفياً ،ستعيش وهم الحب فأنت تحتاج لمن
يعرف قيمتك .مبادرة طيبة من الشريك تدخل التجدد إلى عالقتكما وهو يحتاج إلى
حنانك ،فال تقسو عليه .صحّ ياًّ ،
تحفزك تأثيرات الفلك على االهتمام بجمالك ورشاقتك.

ّ
الحل في الصفحة 10

برج االسد  ( 24تموز  23 -آب)

مهنياً ،تكتشف مواطن القوة والضعف بنفسك وتسخرها لمصلحتك وتتفادى كل السلبيات
التي تواجهك وتجد النجاح وتتقدم بسرعة.عاطفياً ،ربما تعيش العالقة العاطفية المتمردة
وتسير في طريق األخطاء ولكن تحتاج الى إعادة النظر في سلوكك إلعادة التوازن لحياتك
العاطفية .صحّ ياً ،ال تستسلم لتداعيات تفاؤلك ،الذي قد يدفعك إلى اإلفراط في األكل
الهضمي.
وإرهاق جهازك
ّ

برج العذراء  ( 24آب  23 -أيلول)

مهنياً ،تفقد السيطرة على التحكم بمفاصل العمل وال تجد من يساعدك ،فاعتمد على
نفسك وضع قواعد جديدة لزيادة المسؤولية كي تنجح في عملك .عاطفياً ،ستجد أن إخفاء
مشاعرك يعذبك ويؤثر عليك فاعترف بحبك مهما كانت النتائج .ستكون في قمة سعادتك
مع الشريك .صحّ ياً ،حاجتك الملحّ ة إلى ترجمة أفكارك على أرض الواقع من دون القدرة
على تحقيقها قد ترهق أعصابك في األيّام المقبلة.

برج الميزان ( 24أيلول  23 -تشرين األول)

مهنياً ،تخوض تجربة مختلفة وتجد النجاح مفتوح أمامك وعليك التركيز والمثابرة كما
عليك الحذر من اإلسراع باتخاذ التدابير والقرارات .عاطفياً ،تعدك النجوم بأجواء تشبع
رغباتك الرومانسيّة مع رفيق دربك ،إنّما يتوجّ ب عليك احترام نمطه ،الذي قد ال يتماشى
في الكامل مع ديناميكيّتك العاطفيّة .صحّ ياً ،يه ّدئ مجيء كوكب المشتري بعض األمراض
العصبي.
ويقوّي جهازك
ّ

برج العقرب  ( 24تشرين األول  22 -تشرين الثاني)

درجة الصعوبة:

في المحطات ال 20في
الرسم ،توجد قنوات
تعمل على وصل
المحطات ببعضها ،وكل
محطة متّصلة بمحطتين
أخريين على األقل.
َ
بدأت بالمحطة “ل”
إذا
المسماة “البداية” وقمت
بزيارة كل المحطات
مرّ ة واحدة ،هل يمكنك
إيجاد الجملة المضمنة
في هذه الزيارة في
اللغة العربية عبر وصل
الحروف ببعضها لحاقاً؟

مهنياً ،تقف بعض الصعوبات غير المتوقعة أمام بناء مستقبلك وستتجاوزها بفضل ذكائك
وإرادتك وعزيمتك .عاطفياً ،ستشعر بالحب وتعيش مشاعر صادقة وتعترف للحبيب بهذه
ّ
الحب الزهرة في فلك برجك ،ناثراً الدفء وأجواء المصالَحة
األحاسيس وسيحلّق كوكب
في الحياة الزوجيّة .صحّ ياً ،تتمتّع بطاقة تحمّل عالية ،من شأنها تحفيز ديناميكيّتك.

البداية
ّ
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برج القوس  ( 23تشرين الثاني  22 -كانون األول)

مهنيّاً ،تقتحم معترك العمل بشراس ٍة وشغف ،بالتزامن مع دعم الفلك لمفاوضاتك ،ال سيّما
في مجال التجارة .عاطفياً ،ستشعر بإحساس غريب وحب يعيش وأمل بحياة كلها نجاح.
سوف يحدث أمر يزيد روابط الحب مع الشريك .صحّ ياً ،يبعث فيك كوكب المشتري
المعنويّات العالية والنشاط المكثّف.

درجة الصعوبة:

برج الجدي  ( 23كانون األول  20 -كانون الثاني)
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مهنيّاً ،تنجح في اإلمساك بزمام عملك وتنظيمه ،وتدفعك إلى ذلك رغبتك في التق ّدم في
مجالك .عاطفياً ،بداية شهر متقلّبة في حياتك الزوجيّة ،حيث تحتاج بعض المسائل إلى
للمضي قدماً .أمّا إذا كنت غير مرتبط ،فقد تجذب إليك أشخاصاً جريئين بطبيعتهم،
المعالجة
ّ
من شأنهم إخراجك من مواقفك العاطفيّة الصارمة .صحّ ياً ،قد يؤ ّدي حماسك للحياة إلى
اإلفراط في األكل وفي الحركة ،وبالتالي إلى مشاكل في الكلى واألربطة العضليّة.

برج الدلو ( 21كانون الثاني 19  -شباط)

مهنياً ،رغم ضغوط العمل ،يدفعك الفلك في االتّجاه الصحيح ،فثق بقدراتك اإلبداعيّة
للتفاوض في شراكات محتملة أو عمل جديد .عاطفياً ،تنفتح على رفيق دربك وتميل إلى
التواصل الصريح معه ،ال تحارب هذا الميل الذي ينفحه فيك كوكب الزهرة ،كي ال تصاب
عالقتكما بالمزيد من الكبت .صحّ ياً ،األجواء احتفائيّة في فلك معنويّاتكْ ،
حذار من
لكن
ِ
الشهيّة المفرطة.

*********
سودوكو
*********
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برج الحوت  ( 20شباط  21 -آذار)

مهنياً ،تكتسب ثقة شركائك أو رؤسائك من دون جهد ،خصوصاً ّ
اإلبداعي يلقى
وأن حسّ ك
ّ
إعجاب الجميع من حولك؛ لكن احذر من تقديم المساعدات المجّ انيّة واستغالل البعض
لطاقاتك .عاطفياً ،تحرّ كك بحاجة ملحّ ة إلى جذب اآلخر إليك ،وعليه تعبّر عن ذاتك بعفويّة
ورومانسيّة .أما صحّ ياً ،تكون مناعتك ضعيفة ض ّد التغيّرات المناخيّة.
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وصفــــات شه ّيــــة
آيس كريم قمر الدين

املقادير:

طريقة التحضري:

*  2كوب َشراب قمر الدين َغليظ القوام
*  3أكواب كريمة خفق باردة

*  ½ كوب سكر بودرة

*   2ملعقة كبيرة عصير ليمون

 -1يُسكب َشراب قمر الدين فى وعاء الخالط الكهربائى ،ويضاف إليه عصير الليمون والسكر ،ثم ُتخفق المكونات جيداً على سرعة عالية حتى َتمتزج تماماً.
ُ -2تسكب الكريمة فى وعاء عميق ،و ُتخفق بالمضرب الكهربائى على سرعة عالية لمدة دقيقتين أو حتى َتتماسك وتصبح هشة وهوائية.
 -3يضاف مزيج قمر الدين بالتدريج إلى الكريمة ،مع اإلستمرار فى ال َتقليب البطيئ بواسطة الملعقة حتى َتمتزج المكونات جيداً ،ثم يسكب المزيج فى آلة صنع اآليس كريم.
 -4ويمكن اإلستعاضة عن آلة صنع اآليس كريم بترك وعاء المزيج فى الفريزر لمدة ساعة ونصف.
 -5عندما يَصل المزيج إلى مرحلة ال َتجمد ،يُخرج ويُخفق بالمضرب الكهربائى مرة ثانية حتى ُتكسر بلورات الثلج داخله ويصبح مثل الكريمة المتماسكة.
 -6يُعاد الوعاء إلى المُجمد ،و ُتكرر العملية  3مرات أخرى حتى يأخذ اآليس كريم َشكله ومَلمسه المتعارف عليه.
 -7يُخرج اآليس كريم من المُجمد ،ويُعبأ بملعقة اآليس كريم في كاسات ،ثم يُسكب عليه َشراب قمر الدين ويقدم .وألف صحة
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إمأل المربعات باألرقام
من  1إلى  9بحيث
يحتوي كل صف افقي
وكل صف عامودي وكل
علبة مربعة ( )3x3على
رقم من  1حتى 9
قوانين اللعبة:
** ال يمكن استعمال
الرقم في نفس الصف
االفقي إال مرة واحدة.
** ال يمكن استعمال
الرقم في نفس الصف
العامودي إال مرة واحدة.
** ال يمكن استعمال
الرقم في نفس المربع
( )3x3إال مرة واحدة.
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