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تسالـــي وألعــاب

برج الحمل ( 22آذار  20 -نيسان)

كن أمي ًنا حتى وإن شعرت بالرغبة في التعبير عن ذاتك وكنت متكبرً ا بعض الشيء ،فإذا
استمريت هكذا سوف تصل إلى طريق مسدود .حاول أن تكون كثير التفكير وافحص
سلوكك الشخصي .حاول التركيز في األشياء المهمة ً
حقا ،وهذا يسري على أمورك
المالية ً
أيضا .رغبتك في لفت االنتباه تجعلك تشتري أشياء ال تحتاجها في الواقع وهذا
قد أثر على حياتك الشخصية ً
أيضا .يجب أن تفتح صدرك الحتياجات اآلخرين.

برج الثور ( 21نيسان  21 -أيار)

أنت ال تخاف من ارتكاب األخطاء وسلوكك واثق للغاية .يبدو أن الحظ حليفك ،ويسمح
لك بتحقيق نتائج ممتازة .لذلك ،يجب أن تتوخى الحذر ،فنجاحك يعتمد فقط على
مجهوداتك اآلن وليس على الحظ .سوا ًء كنت غير مرتبط أو كنت تعيش مع شخص ما،
يجب أن تأخذ األمور ببساطة ،وإال سوف تبدو مغرورً ا .ال تدفع األمور أكثر من الالزم
فيما يخص صحتك .ال تخف من رفض بعض المعامالت المالية التي تحمل خطورة.

درجة الصعوبة:

هل يمكنك رسم خطوط لوصل كل
من هذه الحيوانات الى الحيوانات
ذات االلوان المختلفة عنه من دون
أن يتقاطع أي من الخطوط مع آخر؟

برج الجوزاء ( 22أيار  21 -حزيران)

األمور التي كنت تجدها صعبة دائمًا قد أصبحت سهلة للغاية بالنسبة لك اآلن ،وهذا
يشعرك باألمان والقوة .لكن يجب توخي الحذر واالحتفاظ بمستوى معين من التواضع،
فالنجاح قد يؤدي إلى التقييم الزائد للنفس .تستمتع في الوقت الحالي بصحة جيدة وذهن
صافي ،وألنك متمكن بشكل استثنائي ،قد تحاول فعل الكثير من األشياء ،ولكن يجب أن
تكون واقعيًا في توقعاتك .تحمل لك بعض األمور المالية إحساس بالراحة.

برج السرطان ( 22حزيران  23 -تموز)

قد تواجه نقاش في العمل أو خالفات مكبوتة في الشراكات ،فحاول أن تحتفظ بهدوئك
حتى وإن كان الموقف خادعً ا .إذا أخذت وقتك وأصبحت مستع ًدا للتنازل ،سوف تتمكن من
حل المشكالت .تعمل الخالفات على استنفاذ طاقتك ،ولذلك يجب أن تقضي بعض الوقت
الهادئ وأن تقوم ببعض الرياضة الخفيفة للحفاظ على دورتك الدموية .فيما يخص األمور
المالية ،سوف تواجه سوء حظ ً
أيضا ،فال تحاول معادلة أية خسائر باستثمارات خطرة.
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برج االسد ( 24تموز  23 -آب)

ال شيء يستطيع إزعاجك ،فكل شيء يسير على ما يرام في العمل ،وأنت ناجح ج ًدا
في الوقت الحالي .لن تصل مباشرة إلى الترقية التالية ولكنك ستصل إلى هدفك خطوة
بخطوة .عاطفياً ،من المهم الشعور بالتناغم :أنت متفهم وصبور ،حتى مع األشخاص
األكثر تطلبًا .رضاؤك الداخلي يجعلك ال تهتم كثيرً ا بالرياضة .ادرس االستثمارات لما
لها من استخدام طويل األجل ولألمان.

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؟

النجاح حليفك في الوقت الحالي ألن كل شيء يسير بشكل جيد في العمل وكذلك في
المنزل .قد يمتدحك مديرك أو قد تبدأ مشروع مع زمالئك أو قد تبدأ في ممارسة أنشطة
ممتعة وملهمة مع أصدقائك أو شريكك .فيما يخص الرياضة ،سوف تحفزك األنشطة
الجماعية ،فنجاح المجموعة يعني لك أكثر من النجاح كفرد .أنت كريم فيما يخص
ً
معتدال.
أموالك ألن حسابك متوازن ،وعندما يتعلق األمر بالنقود ،حاول أن تكون

برج الميزان ( 24أيلول  23 -تشرين األول)

تشعر بالرغبة في تجربة شيء جديد ،وسلوكك السهل هو الطريق السليم إلى ذلك .في
العمل ،يرحب اآلخرون بأفكارك غير العادية ،وقد يؤدي ذلك إلى حصولك على مكافأة
مشروع ما .تسعد عائلتك بالنشاط الذي تستثمره في األمور ،وقد يعني ذلك
مقابل نجاح
ٍ
االشتراك في أنشطة ما أو التحمس لهواية جديدة .قد تكون لديك بعض الخطط فيما
يخص الماليات ،ويجب دراستها جي ًدا ومراجعتها عند اللزوم.

برج العقرب ( 24تشرين األول  22 -تشرين الثاني)

إذا كانت األمور متوترة بالنسبة لك مؤخرً ا ،فسوف تلحظ كيف أن األمور قد بدأت تهدأ.
يجب أن تنتبه لزمالء العمل بحيث يتم حل سوء التفاهم الذي ظهر مؤخرً ا .في حياتك
الخاصة ،يحب الناس التعامل معك ومسايرة أفكارك ،وأنت تعلق أهمية كبيرة على أن
تقضي معهم أوقات مريحة .أنت تلعب بالنقود وعلى الرغم من نجاحك في ذلك ،أنت
ال تشعر بالرضى.
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برج القوس ( 23تشرين الثاني  22 -كانون األول)

هذه األشياء التي كانت تعيقك في السابق قد تم التغلب عليها نهائيًا وتستطيع اآلن أخذ
نفس عميق .في العمل ،لديك وقت لزمالئك مرة أخرى .في حياتك الخاصة ،أنت تريد
االستمتاع بوقتك ،ولذلك يجب أن تذهب لتناول الطعام مع شريك حياتك أو أن تذهب في
رحلة قصيرة .هيا إلى األمام لكي تبدأ بالشعور بالنشاط مرة أخرى .تفقد كشف حساب
البنك من حين آلخر ،ولكن ال تصرف كل ما فيه مرة واحدة.

برج الجدي ( 23كانون األول  20 -كانون الثاني)

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 الخاص ،قد
ً
كامال في نهاية
ينتقدك بعض األشخاص بحسن نية ،ولكن يجب أن تتقبل ذلك ألنك لست
األمر .خذ فترات راحة كافية وارجع لرشدك ،ويمكنك االسترخاء من خالل الرياضة
على أن ال تبالغ .اخلق قاعدة مالية آمنة وابتعد عن التخمين.

درجة الصعوبة:
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برج الحوت ( 20شباط  21 -آذار)

ال يفيد هذا الغرور الخارج عن السيطرة مع عادتك الحالية في اإلسراف في الحفاظ على
الصداقات في الوقت الحالي ،والواقع أنه ربما ينتهي بك األمر بمشكالت مالية ً
أيضا.
كن ملتزمًا وانتقد ذاتك وخذ الوقت الكافي لكي تستمع إلى صوتك الداخلي .ربما تتحمل
مسؤولية الكثير من العمل ،وإن كان األمر هكذا ،فيجب أن تستريح من حين آلخر .ال
يجب أن تفسد األمور بالكثير من العمل أو أن تفسد صحتك وصداقاتك.
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برج الدلو ( 21كانون الثاني 19 -شباط)

أنت تستمتع بالنجاح في كل مجاالت الحياة في الوقت الحالي ،فأنت تحقق الكثير من
خالل ما تفعله وبسهولة ،ولكن هذا الجانب األخير قد يسبب لك بعض المشكالت .إذا
ً
كسوال ،فسوف تفوتك بعض الفرص الجيدة في العمل وفي حياتك الخاصة.
أصبحت
أنت تشعر بأنك بصحة وجيدة وال تبدو أية مشكالت مالية في األفق ،ولذلك يمكنك
التبذير بعض الشيء من حين آلخر.
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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
شوربة الحمص

طريقة التحضري:

املقادير 4 • :طامطم (بندورة مبشورة) •  3فصوص ثوم مهروس •  3أكواب مرق الدجاج •  2معلقة كبرية كزبرة خرضاء (مفروم)
•  2ملعقة كبرية زبدة •  1ملعقة كبرية عصري ليمون حامض •  1ملعقة صغرية كمون •  1كوب كرمية خفق •  1بصلة (مقطعة قطعاً صغرية)
•  1حزمة عيدان كرفس (ساالري) (مقطع صغري) •  1معلقة صغرية كركم (عقدة صفراء) • ¼ كيلو حمص (منقوع يف املاء ملدة  24ساعة)

• يف وعاء به كمية كافية من املاء نسلق الحمص مع ملعقة من امللح عىل نار هادئة حتى ينضج • .يف وعاء عىل النار نضع الزبدة والبصل ونقلب حتى يذبل.
• ثم نضيف الثوم والكرفس ونقلب حتى يذبل الكرفس • .ثم نضيف الكمون والكركم ونقلب حتى تفوح رائحة التوابل.
• نضيف املرق والطامطم و الحمص ونهدي النار ويتبل بامللح والفلفل ويغطى ويرتك مدة ربع ساعة ثم يرفع.
• يف الخالط نضع الخليط ونخلطه حتى ينعم.
• نضع الشوربة ثانيا عىل النار ونرتكها حتى تغىل ثم نضيف الكرمية.
• تغرف ىف أطباق التقديم ويوزع فوقها عصري الليمون وتزين بالكزبرة الخرضاء و ُتقدّم .وألف صحة
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