
أفقياً:
1-جون دوس باسوس

2 - يمام – منيع
3 - ريق – حي – قريب

4 - وضوح – نجا
5 - رسب – زعانف

6 - رس – بعيد – رعى
7 - أسمال – أفق

8 - لواء – عنق – جو
9 - نبع – سم – يابس

10 - وثب – تردى
11 - ركن – علم – بنك

عمودياً:
1 - جريوم سالنجر
2 - وميض – رسوب

3 - ناقوس – ماعون
4 - دم – حرباء
5 - بعل – سبع

6 - سمني – عم
7 - بن – جزدان – تم

8 - ايقاع – فقري
9 - سعر – أرق – أدب

10 - يانع – جبان
11 - سبب – فانوس

آرقام الطوارئ 
والخدمات
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عمودياً :
 1 - شاعر عبايس مات برضبات السوط بأمر من  املهدي

2 - نور – تمرن – غري ناضج
3 - تبذير – قنوط

4 - نقيض ميت – مرتفع – نقيض امرأة
5 - رجاء – نقص – قمر مكتمل

6 - إحسان – عاون
7 - بحر – دمار – مدخل

8 - أمر خطي صادر عن سلطة تنفيذية – اكتمل
9 - توبة – احتمال

10 - ضد عدم – حجر كريم شديد الصالبة
11 - حاجز – منازل – أقرباء

أفقياً :
1 - شاعر عربي أمر الوليد بن عبد امللك بدفنه حياً

2 - جميل الوجه – عائد آلة ما
-3 حفره يستقى منها املاء - محتوى الثمرة- قبيح 

4 - والد – لّينن – حب
5 - تعاقد بني فريقني أو أكرث عىل أمور معّيننة – ما

كان لونُه لوَن الرماد
6 - جواب – كلّن ما يسلّنيك

7 - ملعان – اخرتاع
8 - خرب – قط – ما تملكه من أشياء

9 - بناء تحت األرض – زاد وكرث
10 - رسب من الطيور – جذب – شقيق – للتأوه

11 - كذّناب – من الحيوانات الربية – لعاب النحل

الرقمالجهة

199النجدة
191الدفاع املدين

274771البحث
194حوادث املرور

195طوارئ اإلسعاف
179طوارئ اإلطفاء
171طوارئ  املياه

329058عمليات وزير الكهرباء
177طوارئ الكهرباء
200152عمليات الكهرباء

284444عمليات أمانة العاصمة
277038بلدية العاصمة

113شكاوى الهاتف
118االستعالمات

155-152االستعالمات دولية
321800االتصاالت الدولية
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عراك بني منظمني كوريني وملكة جمال عراك بني منظمني كوريني وملكة جمال 
ميانمار على التاجميانمار على التاج

يانجون (رويترز) -
الجنوبية  كوريا  من  منظمون  هــدد   
والمحيط  آسيا  جمال  ملكة  لمسابقة 
الهادي باللجوء الى الشرطة يوم االربعاء 
في عراكهم مع ملكة جمال ميانمار ماي 
اللقب  منها  سحبوا  التي  نــوي  مايات 
باالحجار  مرصع  تاج  باعادة  وطالبوها 

الكريمة أخذته الى ديارها.
المسابقة  مؤسس  يون  تشوي  واتهم 
الذي  بالتاج  بالفرار  نوي  مايات  ماي 
قدرت وسائل االعالم ثمنه بنحو مئة الف 
دوالر والذي فازت به في كوريا الجنوبية 
في مايو ايار لتصبح أول ملكة جمال دولية 

من ميانمار.
وقال منظمو المسابقة في بيان نشرته 
وسائل االعالم االسيوية ان اللقب سحب 

منها النها ناكرة للجميل وغير أهل للثقة 
والنها كذبت.

العاصمة  في  لرويترز  تشوي  وقــال 
تمس  "المسألة  سول  الجنوبية  الكورية 
االن صورة وسمعة البلد ويجب ان تساءل 

(عن التاج)."
وصرح بأن المنظمين سيقدمون شكوى 

الى الشرطة.
الثالثاء  يوم  نوي  مايات  ماي  وقالت 
أمام عدد كبير من الحضور خالل مؤتمر 
ميانمار  مدن  كبرى  يانجون  في  صحفي 
انها حين عادت الى الوطن بالتاج كانت ال 
تزال تحمل اللقب وانه بعد وصولها فقط 

تلقت برقية تفيد بسحب اللقب منها.
وأضافت انها لن تعيد التاج اال بعد ان 
واتهمتهم  المنظمين  من  اعتذارا  تتلقى 
"أضر  ما  وهــو  حولها  االكــاذيــب  بنشر 

ببالدي."
واستطردت "حين يعلنون عن أسفهم 
اي  دون  ــي  ارادت بمحض  التاج  سأعيد 

تحفظ."
واتهمت منظمي المسابقة في ميانمار 
 16 من  برفعه  بسنها  يتعلق  فيما  بالكذب 
المنظمين  ان  وقالت  عاما   18 الى  عاما 
في كوريا الجنوبية حاولوا اجبارها على 
اجراء جراحة لتكبير الصدر لكنها رفضت

 حّالق يرسم لوحات فنية على  حّالق يرسم لوحات فنية على 
رؤوس الزبائن باملقص واملشطرؤوس الزبائن باملقص واملشط

”روبرتو بيريز“ حالق غير عادي، 
للفنون  حبه  ُيشبع  أن  استطاع 
تزيين رؤوس عمالئه،  ويسّخرها في 

الذين يترددون عليه لقص شعرهم.
وحسب موقع ”بوابة األهرام“، هذا 
”روب  باسم  أيضاً  المعروف  الحالق 
سان  مدينة  في  ويقطن  األصــلــي“ 
األمريكية،  تكساس  بوالية  أنطونيو 
من  عدد  أكبر  باجتذاب  فكرته  بدأ 

مقص  استخدامه  خالل  من  عمالئه، 
فنية  لوحات  لرسم  والفرشاة  الشعر 
وصور  فنية  لشخصيات  وجرافيت 

واقعية من الحياة.
وأفرد موقع ”بوريد باندا“ مجموعة 
من  صــوراً  تحمل  التي  القصات  من 
منها  كل  ُتَمّثل  فنية  ولوحات  الواقع 

عمًال فنياً متكامًال.
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