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تعيش اوقاتا ممتعة على الصعيد 
اذ  قدرك  يتغير  وقد  العاطفي، 
مفاجات  الفلك  اليك  يحمل 
عائلية  ملشاكل  وحلوال  سعيدة 

سابقة.

لتطييب  حثيثة  مبحاوالت  تقوم 
او  القلوب،  لكسب  او  اخلواطر 
تسعى من اجل هدف عاطفي ما.

متارس اعمالك بنشاط استثنائي 
وايجابية وتفاؤل. يدل هذا الشهر 
على تطورات على الصعيد املالي 
والعالقات  الصداقة  مجال  وفي 

االجتماعية.

بفترة  محصورة  مبهمة  تكلف   
بافكار  وتخرج  صغيرة،  زمنية 
عميقا  اثراً  تترك  بل  ال  براقة، 
لفترة  املراجع  بعض  يحفظه  قد 

مستقبلية.

وقد  تشتهي  كما  االمور  . تسير 
بعض  باحلبيب.  اللقاء  تعاود 
في  يحتارون  االسد  برج  مواليد 
خاصة  يتخذونه،  شخصي  قرار 

وانهم ميرون بفترة دقيقة جدا.

النصائح  بعض  الى  تصغي   
وتهتم ببعض املعطيات اجلديدة، 
االفرقاء  بعض  اليك  وينقل 
اتخاذ  في  تساعدك  معلومات 

القرار املناسب.

 قد جتد هذا الشهر املقربني اكثر 
تتعرض  او  السابق،  من  رهافة 
قبل  من  املشاكسة  لبعض 

بعض افراد العائلة.

 تتعرف الى رفيق العمر اذا كنت 
املؤسسات  الى  تنتمي  خاليا. 
االجتماعية وتتصل بفئات كثيرة 

جتمعك ببعض االحباء.

طاملا  قدية  قصة  تتفجر  قد 
حرصت على طويها وكتمانها، او 
فتتصاعد  هفوة  احدهم  يرتكب 

نتائجها.

ولكن  جلذبك  البعض  يهب  قد 
فاذا  عابرة،  مبغامرة  القيام  بغية 
فمبروك  لذلك  مستعدا  كنت 
عن  تبحث  كنت  اذا  اما  عليك، 

احلب احلقيقي فكن متحسباً.

املالية على  ترى احلظ في اجملاالت 
جهودك  ثمار  وتقطف  األخص 

السابقة.

برج الحوت

تطوير  في  دوراً  اخلارج  يلعب   
اسفار  في  فتذهب  اعمالك 

وتلتقي بأوساط جديدة.

النور ..................إعداد االستاذ خليل عبد 
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أفقياً:

مؤسس  1-سويسري 
الدولي- االحمر  الصليب 

حاجز.
انكليزي  مسرحي  2-شاعر 

راحل.
مذكر-انت  علم  3-اسم 

باالجنبية-ماركة ساعات.
4-مطرب لبناني.

)مبعثرة(-دق  5-النهي 
اجلرس.

سامة- ضخمة  6-حية 
سمني- ضعف.

7-حارس-اقطني مع.
صوت  8-مهم- 
اداة  الرصاص)معكوسة( 

استثناء.
9-وعاء للخمر- االسم االول 

ملمثل مصري راحل- ابد.
بة  مطر - ن بها متشا -1 0

مصرية.
مدينة  بها  11-تشتهر 

حماه- ليشاهده.
12-فرح- ماركة سيارات.

عمودياً:
1- رئيس جزائري راحل.

2-نصرّ ونلّج-معدن مشع.
راحل- لبناني  ووزير  3-نائب 

اساس.
4-يبسطاه-يحس.

قرية  5-صحن)باالجنبية(- 
في جنوب لبنان.

الشخص- من  6-يقوم مقام 
افالم ام كلثوم.

العرب  زعم  7-سلوك-حية 
انها تطير.

8-احد الوالدين-دولة اوروبية-
تتبع.

روماني-جريدة  9-طاغية 
لبنانية.

باالجنبية-منطقة  10-نادر 
ايطالية شهيرة بالرخام.

عكس  فرنسية-  مدينة   -11
منافع.

12-سطل- عاصمة اسيوية.

11

12

1112

مقابلة مع Miss grand lebanon عارضة 
االزياء اليان كردي.

إعداد اإلعالمية نيكول صدقة

تعتقدين  هل  تايلند.  في  لبنان  لتمثيل  اختيارك  مت  ان  -بعد 
وزحلة  عامة  للبنان  االمثل  الصورة  للعالم  ستقدمني  انك 

خاصة؟؟
أنا ابنة لبنان احملبة ولبنان السالم وسأقوم بأفضل ما ميكنني 
واعلن من  احلرب  زمن  للبنان في  املشرق  الوجه  للعالم  ألقدم 

جديد زحله يا دار السالم
الشهرة؟؟ عن  املسابقة بحثاً  -هل شاركت في 

الشهرة هنا ليست شخصيه
على  حصولي  حال  في  الضوء  دائرة  في  سأكون  وبالتأكيد 
وهذا  كردي  اليان  اللبنانيه  سيقال  ما  دوما  أنه  غير  اللقب 

يسعدني جدا ان لبنان سيكرر اسمه جماال
املسابقة؟ اهم املشجعني لك للمشاركة في  -من كان 

وملكة  عجيل  بول  جان  العام  املدير  طبعا  املشجعني  اهم 
جمال لبنان الكبير لعام 2013 باالضافة 

اتوجه  ان  اريد  كما  األصدقاء  من  والعديد  وعائلتي  امي  الى 
مصمم  سلمون  رامي  األزياء  مصمم  من  كل  الى  بالشكر 
مكتب  مدير  بالطبع  الشعر  مصمم  اسمر  جوليانو  األزياء 
املعلوف  سيزار  السيد  عني  أبو  لويس  لبنان  جمال  ملكة 

صاحب سي سويت و استاذ ايلي صاحب شركة نابيز
قبل  اإلعالنات  مجال  في  سابقة  جتارب  لك  كانت  -هل 
مشاركتك في مسابقة انتخاب miss grand lebanon؟

بالطبع كان لي جتارب من قبل...كنت ملكة جمال زحلة ملكة 
جمال الشمال ووصيفة اولى عن املنت كما اني عارضة ازياء و 
لقد اقمت فيلماً لبنانياً اسمه out loud الى حني انتخابي 

ملكة جمال لبنان الكبير
-هل من رسالة ما ترغبني بتوجيهها حملبيك وألهل بلدك من 

خالل هذه املقابلة؟
حصولي على اللقب هو الهدف واعالء اسم لبنان هو االهم

تصفي  ان  لك  هل  االنتخاب.  حفل  عن  تفصلنا  ايام  -عدة 
 miss grand كردي  اليان  ستكوت  وهل  شعورك؟  لنا 

lebanon 2014؟
امتنى من اهلل منحي الفرصه ألحقق للبنان مكانة في عالم 

اجلمال.


