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 وقوع زلزال شينيص يف الصني ونتج 
عنه ما يقارب 2300 حالة وفاة.

 فرنسا تعلن الحرب عىل إسبانيا.

 السلطان العثامين محمود الثاين يفتتح 
“مدرسة جراحخانة عامرة” لتخريج 

األطباء الجراحني.
 إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة إليها 

ومتنح سكانهام جنسيتها.
 االفتتاح الرسمي ملقر األمم املتحدة 

يف نيويورك.
 جامل عبد النارص يضع حجر األساس 

لبناء السد العايل بعد إقراض االتحاد 
السوفيتي لبالده مبلغ 100 مليون دوالر، 

مع رفض البنك الدويل متويل بناء السد.
 أول نقل تلفزيوين عرب األقامر الصناعية 

من قبل الواليات املتحدة.
 إيران تشن هجوم عارم عىل شط 

العرب يف إطار الحرب العراقية اإليرانية.
 السودان يصدر عملة جديدة باسم 

الجنيه بدالاً من الدينار.
 بدأ عملية التصويت يف استفتاء تقرير 

مصري جنوب السودان.
 إرسائيل تقوم بهدم بيت مفتي القدس 

السابق أمني الحسيني.
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أفقي:

من أسامء صنعاء-ود-ينصب خيمته يف مكان ما. 1
قلم-الجامهري. 2
رزق أو ربح- اآلراء “مبعرثة”. 3
 من أقدم املدن الفلسطينية-جمع بصرية)م(. 4
نصف “اداء”- تحسسه وملسه. 5
مؤرشات مبدئية-من أسامء الغزال)م(- متشابهان. 6
إيقاد-أسمى وارفع)م(. 7
مبعوثون-املركز التجاري الكبري “معربة”. 8
واضع آخر املذاهب األربعة. 9

احد الوالدين- كف-اكرث اتساعا. 10
ممن يظلهم الله يوم القيامة. 11

كيفية اللعب :
 عىل الالعب إكامل الجدول بواسطة أرقام من 1 - 9 ، رشط استعامل 
كل رقم مرة واحدة فقط يف كل خط أفقي ويف كل خط عمودي ويف كل 

منطقة من املناطق التسع .

عمودي:

اشهر ملكات اليمن قبل اإلسالم)م(-نقود. 1
مقياس اريض-تدفع عيل شكل هدايا أو نقود . 2

لتسيل أمر)م(
احد اشهر ملوك اليمن خلفته زوجته عىل . 3

الحكم)م(
ذهب – ما يراه النائم. 4
ربل”مبعرثة”- عتاب. 5
احد الوالدين- جليس. 6

متشابهان-نار-أمور محدثة. 7
يسايره يف األمر-توجع. 8
جمع “خمرية”- كفر. 9

اقصص)م(-أداة الغزل. 10
ذنوب-احتفاء باليوم السابع . 11

للمولود”دارجة”)م(
تحية امللوك يف الجاهلية. 12

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كلمات متقاطعة

من حول العالم

لمعلوماتك

لوحة سياحية
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قالواقالوا

• التمساح ال يستطيع إخراج لسانه من بني فكيه	
• اإلسكيمو يستخدمون الثالجات لحفظ الطعام من 	

التجمد.. 
• البطه هي الحيوان الوحيد الذي ال صدى لصوته 	
• من بني بليونني شخص فقط شخص واحد هو الذي 	

يعمر حتى يصل إىل سن 116 فأكرث .. 
• الوالعة عرفت قبل أن يعرف عود الثقاب.. 	
• يف والية كليفالند وتحديدا يف مدينة أوهايو..ال 	

تستطيع صيد الفرئان إال بترصيح.. 
• ذاكرة السمكة الذهبية 3 ثواين فقط 	

دع * الموت ال يخُ

 كان يف استطاعة الجرنال ) طاونزند ( اللندين املعروف ، مراقبة 
نبضات قلبه والتسلط عليها ، وتوقيفها عند 

الطلب !!!! وقد إطّلع عىل ذلك الطبيبان اإلنكليزيان الشهريان 
) تشاين ( َو (بايارد ( وسجاله رسميااً يف تقريرهام ... 

وذات يوم أوقف الجرنال حركة قلبه مدة نصف ساعة ولكنه 
تويف بعد ذلك بثامنية أيام !!! 

* جىن عىل نفسه
شخص أسمه ) برييس إدواردز ( يستطيع أن يقلد أصوات 
أبن  وه��و  واستطاع   , والطيور  وال��ح��رات  الحيوانات 
الثالثة والسبعني من عمره أن يقلد صوت مثامنائة صوت 
ماجرى  غريب  ...وم���ن  املختلفة  الطيور  أص��وات   من 
أن أصدقاءه أخذوه يف رحلة اىل جبال أمريكا ليشاهد املناظر 
الجميلة الرائعة ، ونزل الجميع من السيارة  وخطر يف باله 
نفسه  عىل  جنى  ولكنه  الدببة  كأصوات  صوتااً  يطلق  أن 
 , إذ أنه عندما عاد شاهدهم وهم يهربون بالسيارة !!!! 

برج حراسة على سور صنعاء القديمة

روائع التنسى 
كرم أوس بن حارثة

حدث عمرو بن العالء فقال : جلس النعامن بن املنذر وعليه 
حلة مرصعة بال��ّدر ، مل ي�ُر مثلها قبل ذلك اليوم ، وأذن للعرب 
، يف الدخول عليه ، وكان فيهم أوس بن حارثة ، فجعلت العرب 
تنظر إىل الح�ُلة ، وكل منهم يقول لصاحبه : ما رأيت مثل 
هذه الحلة قط ، وال سمعت أن أحدا   من امللوك قدّر عيل 
مثلها ، وأس بن حارثة ال ينظر إليها ، فقال له النعامن : ما 
أرى كل من دخل عيّل إال أستحسن هذه الحُ�لة ، وتحدث مع 

صاحبه يف أمرها إال أنت ، ما رأيتك استحسنتها وال نظرتها .
قال أوس : أسعد الله امللك ، إمنا أستحسن الح�ُلة إذا كانت 
يف يد التاجر ، وأما إذا كانت عىل امللك وأرشق فيها وجهه ُ 

فنظري مقصور عليه ال عليها ، فأسرتجع عقلُه.
فلام عزموا عىل االنرصاف قال لهم النعامن : اجتمعوا إيّل 
يف غد فإين ُملبٌس هذه الحلة لسيد العرب منكم ، فانرصف 

العرب عنهُ  ، وكل يزعم أنه البس الحلة .
فلام أصبحوا تزيّنوا بأفخر املالبس وتّقلدوا بأحسن السيوف 
، وركبوا أّجود الخيل ، وحرضوا إىل النعامن ، وتأخر عنه 
أوس بن حارثة ، فقال له أصحابه : مالك ال تغدو مع الناس 
إىل مجلس امللك ، فلعلك تكون صاحب الُحلة ، فقال أوس 
:إن كنت سيد قومي فام أنا بسيّد العرب عند نفيس ، وأن 
حرضت ومل آخذها انرصفت منقوصا   ، وإن كنت املطلوب 

لها فسيُعرف مكاين ، فأمسكوا عنه .
ونظر النعامن يف وجوه القوم ، فلم ير أوس بن حارثة ، 
فأستدعى بعض خاصته ، وقال : أذهب لتعرف خرب أوس ، 
فمىض رسول النعامن ،واستخرب بعض أصحابه ، فأخربه مبقالته 
، فعاد إىل النعامن ، فأخربه بذلك ، فبعث النعامن إليه رسوال  
، وقال :أحرض آمنا   مام خفت عليه ، فحرض أوس بثيابه التي 
حرض بها باألمس ، وكانت العرب قد استبرت بتأخره خوفا  

من أن يكون هو اآلخذ للحل�ُة .
فلام حرض وأخذ مجلسه ، قال له النعامن : إين مل أرك غرّيت 
ثيابك يف يومك ، فألبس هذه الُح��لة تستجمل بها ، ثم خلعها 
وألبسه إياها ، فأشتد ذلك عىل العرب وحسدوه ، وقالوا : 
ال حيلة لنا فيها ، إال أن نرغب إىل الشعراء أن يهجوه بقبيح 

الفعل ، فإنه ال يخفض رفعته إال الشعر ، فجمعوا فيام بينهم 
خمسامئة ناقة ، وأتوا بها إىل رجل يقال له جرول ، وقالوا له 

: خذ هذه ، وأهج لنا أوس بن حارثة .
وكان جرول يومئذ أشعر العرب وأقواهم هجاء ، فقال لهم : يا 
قوم ، كيف أهجو رجال حسيبا ال يُنكر بيته ، كرميا   ال ينقطع 
عطاؤه ، فيصال   ، ال يطعن عىل رأيه ، شجاعا  ال يُظلم نزيله 

، محسنا   ال أرى يف بيتي شيئا  إال من فضله .
فسمع ذلك بر بن أيب خازم ، وكان شاعرا  فرغب يف البذل 
، وأخذ اإلبل وهجاه ، وذكر أّمه ُسعدى ، فسمع أوس بذلك 
، فوّجه يف طلبه ، فهرب وترك اإلبل ، فأتوا بها إىل أوس بن 
حارثة ، فأخذها وشد يف طلبه ، وجعل بر بن أيب حازم يطوف 
يف أحياء العرب يلتمس عزيزا  يجريهُ  عىل أوس ، وكل من 
قصدهُ  يقول : قد أجرتك إال من أوس بن حارثة ، فإين ال أقدر 
أن أُجري عليه ، وكان أوس قد بث عليه العيون ، فرآه بعض 
من كان يرصدهُ  ، فقبض عليه ، وأىت به إىل أوس ، فلام مثُل 

بني يديه قال له : ويلك أتذكر أمي وليس يف عرصنا مثلها ؟.
قال : قد كان ذلك أيها األمري ؟ فقال : والله ألقتُلّنك قتلة 

تحيا بها ُسعدى .
ثم دخل أوس إىل أمه ُسعدى ، وقال : قد أتيتك بالشاعر الذي 
هجاك ، وقد آليت ألقتلنه قتلة  تحييني بها ، قالت يا بني : أو 
خري من ذلك ، قال وما هو ، قالت: إنه مل يجد نارصا  منك ، وال 
مجريا عليك ، وإنها قوم ال نرى يف اصطناع املعروف من بأس 
، فبحقي عليك إال أطلقته ، ورددت عليه إبله ، وأعطيته من 
مالك مثل ذلك ، ومن مايل مثله وأرجعه إىل أهله ساملا   ، فإنهم 
أيسوا منه ، فخرج له أوسٌ  ، وقال : ما تقول أين فاعل بك ؟ .

قال : تقتلني ال محالة .
قال : أفتستحق ذلك ؟ قال : نعم .

قال : إن ُسعدى التي هجوتها قد أشارت بكذا وكذا ، وأمر بحل 
كتافه ، وقال له : انرصف إىل اهلك ساملا   ، وخذ ما أمرت لك به .

فرفع بر يده إىل السامء وقال : اللهم أنت الشاهد عيّل أال 
أقول شعرا   إال أن يكون مدح يف أوس بن حارثة

)  writerw1@gmail.com ( أبو زيد بن عبد القوي

البري كامو
• لسنا ننشد عاملااً ال يُقتَل فيه أحد، بل عاملااً ال ميكن فيه 	

تربير القتل.
• ليك تصنع ثقافة ال يكفي أن ترضب باملسطرة عىل 	

األصابع.
• من هو الثوري؟ رجل يقول ال.	
• رجل بال أخالق هو وحش تم إطالقه عىل هذا العامل.	
• ال ترس أمامي فقد ال أتبعك، وال ترس خلفي فقد ال 	

أقودك، بل رس بجانبي وكن صديقي.
• ال أحد يعرف أن البعض يبذلون جهودا جبارة ليك يكونوا 	

مجرد أناس عاديني

فهكدوسالارحبلا

هرينمزاعيالاح

يملوكنالمشعم

مععععباتابد

ابمدتتاديدش

الاملاحهنجلاا

لقلاهفافكلاله

بابيلاضرالانحم

حمراةلبقملامس

رواحياهثلثليع

اسعتمالامسدو

لةبنعانوند

مصاهتلناران

يلتاهيدتريشير

تحتظلىلالزيزفون


