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حظك هذا اليومحظك هذا اليوم

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة
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برج الحمل٢١آذار - ٢٠نيسان
 
       
        

 

برج الثور ٢١نيسان - ٢٠أيار
         




برج الجوزاء٢١أيار - ٢١حزيران
          
 

 

برج السرطان ٢٢حزيران- ٢٢تموز
       




برج األسد ٢٣تموز - ٢٢آب
     




برج العذراء ٢٣آب - ٢٢أيلول


         

 

برج الميزان ٢٣أيلول - ٢٢تشرين
  




برج العقرب ٢٣تشرين١- ٢١تشرين٢
          





برج القوس ٢٢تشرين٢ - ٢٠ كانون١

 
 

برج الجدي٢٠كانون١ - ١٩كانون٢
          
          
          



برج الدلو٢٠كانون٢ - ١٨شباط
     
 
         



برج الحوت ١٩شباط- ٢٠آذار
      
         


 

Rest.

الصورة تتكلمالصورة تتكلم

منزل الفنانة أسمهان بات متحفاً
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دمشق / الوكاالت 
        

      
       

     

     
    

   
   
  
  
  
  
  
  



   
  


   
    




       


       
      


       



        
       
       
      
        
      




   
  

  
  
  
 
  
 



 
   
    

    


  



        
     




 تيرانا / ألبانيا

      
     
     
    
     
    


    

    
    

    

    
    


    
     
    
   
    




      
     
      
     



      
   
   



طوكيو/ الوكاالت 
   
  

     
    
    

   
    

   

   
   




   
     
  
   

   
    
     
   
    
     
   
  
     
  
   
   

  
   
   
    
   
   

   
    


    

   
    




  

   
    

   
    

    
    
    
    
     






  
   



ــا ــوره ــرباط ام ــــزواج  ل ــذهــبــي  ال بــالــيــوبــيــل  حتتفل  ــان  ــاب ــي ال

رصاصة يف رأسها ١٢ عاماً دون أن تعلم
دبي / الوكاالت 

  
     
     
     
    
    
 
     
   
  




    
     
The FASEB
   



هل ينجح العلامء بالتخلص من الشيب؟


