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تسالـــي وألعــاب

برج الحمل ( 22آذار  20 -نيسان)

ً
بدال من التهور .يستطيع زمالؤك ورؤساؤك
هدئ من سرعتك وانظر حولك
إعطاءك النصائح والمساعدة التي سوف تساعدك في تحقيق أهدافك بشكل أسرع.
تنس أن شريك حياتك له احتياجات ً
أيضا ،وكذلك أنت ولذلك أنت قلق .خذ
ال َ
األمور ببساطة وتأكد من التركيز على ذلك خالل األسابيع القليلة القادمة .يجب
تأجيل أية استثمارات كبيرة والتعامل بحرص مع النقود.

درجة الصعوبة:

هل يمكنك إعادة رسم محيط النجوم األربعة المتصلة في خط واحد متواصل؟ يمكنك المرور
فوق النقاط ع ّدة مرات ولكن ال يمكنك المرور فوق الخط ورسمه أكثر من مرّ ة واحدة.

برج الثور ( 21نيسان  21 -أيار)

لديك اآلن الفرصة لكي تثبت كيفية تعاملك مع النجاح .قد ينال عملك النقد وسوف
تضطر إلى إيجاد الردود الدفاعية الجيدة بدون انفعال عاطفي .في حياتك الخاصة،
ً
كامال
قد ينتقدك بعض األشخاص بحسن نية ،ولكن يجب أن تتقبل ذلك ألنك لست
في نهاية األمر .خذ فترات راحة كافية وارجع لرشدك ،ويمكنك االسترخاء من
خالل الرياضة على أن ال تبالغ .اخلق قاعدة مالية آمنة وابتعد عن التخمين.

برج الجوزاء ( 22أيار  21 -حزيران)

أنت تستمتع بالنجاح في كل مجاالت الحياة في الوقت الحالي ،فأنت تحقق الكثير
من خالل ما تفعله وبسهولة ،ولكن هذا قد يسبب لك بعض المشكالت .إذا أصبحت
ً
كسوال ،فسوف تفوتك بعض الفرص الجيدة في العمل وفي حياتك الخاصة ،وسوف
تتأثر األخيرة أكثر ألنك اآلن واسع الصدر وجذاب .أنت تشعر بأنك بصحة جيدة وال
تبدو أية مشكالت مالية في األفق ،ولذلك يمكنك التبذير بعض الشيء من حين آلخر.

برج السرطان ( 22حزيران  23 -تموز)

ال يفيد الغرور وعادتك الحالية في اإلسراف في الحفاظ على الصداقات في الوقت
الحالي ،والواقع أنه ربما ينتهي بك األمر بمشكالت مالية ً
أيضا .سوف يكون لهذا
السلوك المتهور عواقب سلبية على أموالك التي تعبت في الحصول عليها .لذلك يجب
أن تنتقد ذاتك وأن تأخذ الوقت الكافي لكي تستمع إلى صوتك الداخلي .يجب أن تستريح
من حين آلخر كيال تفسد األمور بالكثير من العمل أو أن تفسد صحتك وصداقاتك.

ّ
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برج االسد ( 24تموز  23 -آب)

لقد استعدت السيطرة وتستطيع االنتهاء من األعمال في الوقت المطلوب بدون أي
توتر وهذا يرضي الجميع .سوف تُطلب منك المساعدة أكثر وتتلقى الشكر عليها.
أنت اآلن قادر على التعبير عن مشاعرك بوضوح أكثر ،ولديك الشجاعة الكافية
لكي تعترف بأخطائك .سوف تنال اإلعجاب وتحصل على مردود أكثر مما كنت
تتوقع .تعامل مع النقود بحرص وال تغتر بالمكاسب السهلة.

برج العذراء ( 24آب  23 -أيلول)

درجة الصعوبة:

ً
كامال ،من دون رفع
الهدف من هذه اللعبة هو رسم الشكل المبيّن من خالل الخطوط البيضاء
القلم عن الورقة أو المرور فوق خط أكثر من مرّ ة .ال يمكن للخطوط أن تتقاطع إال عند النقاط
الدائرية .هل يمكنك رسم هذا الشكل مع احترام قواعد اللعبة؟

تقدم لك الحياة مستحقاتك .في العمل ،أنت تظهر الكثير من الثقة بالنفس والكفاءة
حتى إن المديرين يفكرون في ترقيتك فورً ا .على الرغم من ذلك ،فكر في ما إذا
كنت تستطيع التعامل مع حمل أكبر .في حياتك الشخصية ومع الشريك ،تبدو
األمور جيدة .إذا كنت غير مرتبط فأنت ال تقاوم وتنال الكثير من العروض .تحقق
مكاسب عملت جاه ًدا للحصول عليها ،ولكن ال تكن طماعً ا.

برج الميزان ( 24أيلول  23 -تشرين األول)

تشعر بشي ٍء ما داخلك يدفعك إلى األمام .في العمل ،قد تشعر بقلة العمل ولذلك يجب
أن تقبل مهامًا جديدة أو دورة تدريبية .تقترب من الناس بصورة أكثر انفتاحً ا وصداقة
وهذا يعجلهم يحبونك في الحال ،وهذا سوف يؤدي إلى ظهور الكثير من المعارف
الجديدة وربما شريك حياة إذا كنت غير مرتبط .قد تكتشف هواية جديدة أو اهتمامات
مشتركة مع الشريك .األمور وردية فيما يخص الصحة والمال ،فال يمكن أن تخسر.

برج العقرب ( 24تشرين األول  22 -تشرين الثاني)

إذا ارتكبت أخطاء اآلن ،سوف ينظر اآلخرون في االتجاه اآلخر عن طيب خاطر.
األمور تسير بشكل جيد في العمل ،ولكن يجب أن تتوخى الحذر بعض الشيء.
أنت متسامح تجاه أخطاء اآلخرين ،ولذا ال يمكن أن يجادلك أحد اآلن ،والواقع أن
بعض األشخاص غير العادية حولك تجدك مثيرً ا .خذ بعض الوقت لنفسك واغرق
في أفكارك .قم ببعض االستثمارات ،فسوف تؤتي ثمارها.
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برج القوس ( 23تشرين الثاني  22 -كانون األول)

ال شيء يستطيع إزعاجك ،فكل شيء يسيرعلى ما يرام في العمل ،وأنت ناجح ج ًدا
في الوقت الحالي .لن تصل مباشرة إلى الترقية التالية ولكنك ستصل إلى هدفك خطوة
بخطوة .في حياتك الخاصة ً
أيضا ،من المهم الشعور بالتناغم :أنت متفهم وصبور ،حتى
مع األشخاص األكثر تطلبًا .رضاؤك الداخلي يجعلك ال تهتم بالرياضة ألنك تشعر بأنك
بصحة جيدة .ادرس االستثمارات لما لها من استخدام طويل األجل ولألمان.

برج الجدي ( 23كانون األول  20 -كانون الثاني)

اآلن أنت في خطر أن تضطر إلى إثبات شيء ما أمام الكل ،واآلخرون ال يحبون
سلوكك .قد تستطيع تخطي الصعوبات في العمل ،ولكن إحساسك المبالغ في الحاجة
إلى اإلعجاب يجعل اآلخرين يغارون منك .في حياتك الخاصة ،أنت حساس ج ًدا
وتميل إلى المبالغة ألنك تشعر بأنك ضحية .قد يكون من المفيد أن تقوم ببعض
الرياضة للتخلص من هذا التوتر .قد تخاطر بخسارة الكثير .توخى الحذر.

برج الدلو ( 21كانون الثاني 19 -شباط)

استغل هذه المرحلة الجديدة لتنتهي من األمور المعلقة وتبدأ في أنشطة جديدة .لديك
الكثير من الطاقة .تأكد من استخدام نقاط القوة لديك بكفاءة ،فالمزيج المكون من
الطاقة الصافية والرغبة في استكشاف أفق جديدة ما هو إال دعوة لتحقيق أحالم قلبك،
وألنك تميل إلى التكاسل ،احذر من عدم االستفادة من هذه المرحلة اإليجابية .الحظ
حليفك فيما يخص األمور المالية ،ولكن ال تجعل الثقة الزائدة تؤثر عليك.

برج الحوت ( 20شباط  21 -آذار)

لديك شعور بأن القدر يتالعب بك وهذا يضايقك بعض الشيء .قد ال يسير العمل بشكل
جيد وتشعر بأن هناك من ينتقدك ً
بدال من إعطائك نصائح مفيدة .عندما تكون مع العائلة،
فإنك تحاول إزالة سوء التفاهم وأن تتفادى النزاع ،وهو ما قد ال تنجح فيه طوال الوقت.
تحاول أن تبتعد عن كل شيء بممارسة الرياضة وتخاطر بتعريض نفسك لإلجهاد
الزائد .فوق ذلك ،تعتمد على الحظ بشكل زائد.

درجة الصعوبة:
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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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و�صفــــات �شه ّيــــة
كيكة الزعفران والهيل

املقادير 1/4 * :ملعقة صغيرة زعفران *  1/2ملعقة كبيرة سكر * 1ملعقة كبيرة ماء دافئ
*  2كوب طحين *  2ملعقة صغيرة بايكينغ باودر *  1/4 1ملعقة صغيرة هيل مطحون *  1/2كوب زيت
* ¾ كوب حليب
*  1/2ملعقة صغيرة ملح *  4ملعقة كبيرة زبدة *  1/2 1كوب سكر *  3بيضة
*  1ملعقة كبيرة سمسم * كريمة مخفوقة وفستق للتزيين
*  2ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضري -1 :حمّي الفرن على  350درجة فهرنهايتّ ،
بطني صينية بالزبدة والطحين -2 .ضعي الزعفران والسكر في مطحنة حتى يتم طحنهم ناعم .اضيفي
الماء واتركيهم لمدة  5دقائق -3 .امزجي الطحين ،البايكينغ باودر ،الهيل والملح واتركيهم جانباً.
 -4اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح قوامهم خفيف -5 .اضيفي حليب ،الزيت ،الفانيليا ومزيج الزعفران -6 .اضيفي مزيج الطحين وقلّبي بواسطة ملعقة خشبية.
 -7اسكبي العجين في الصينية وادخليها الفرن لمدة  45دقيقة -8 .اخرجيها من الفرن وانثري عليها السمسم ثم ادخليها الفرن مرة اخرى لمدة  10دقائق حتى يتم نضجها.
 -9اخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد تماماً ثم زينيها بالكريمة المخفوقة والفستق .وألف صحة

