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اسرتاحة

افقيا :
من شهداء المقاومة استشهد مع أبيه.. 1
من . 2 األيوبي  الدين  صالح  حررها  عربية  عاصمة 

الصليبيين – جذر.
ر – السماح.. 3 دمَّ
رمز . 4 وأصبح  الكعبة  إلى  للطريق  األحباش  أرشد 

الخيانة – حرف عطف )م( – نفر.
من غزوات الرسول – أنحب.. 5
زاوية – جمع لون.. 6
شركة اتصاالت يمنية – شباشب )م(.. 7
سمك الباغة )E( – سحب الشخص.. 8
ضد اإلنس )م( – من الوالدين )م( – جميل.. 9
 بمن يدعوك به – نصف ضنين.. 10
 من المركبات الكيميائية – مؤنث راهب.. 11
 نلعن )مبعثرة( – وجع )م(.. 12
 ثوب )مبعثرة( – روائي وشاعر ياباني رفض . 13

الخضوع للتوجيهات األمريكية لتعديل الدستور 
وأنهى حياته باالنتحار.

 من الزهور العطرية – أمين عام الجامعة العربية الحالي.. 14
 مثل يعني االعتماد على الصديق.. 15

الرأسي :

من الصحابة المبشرين بالجنة وأحد المرشحين . 1
للخالفة بعد سيدنا عمر بن الخطاب )رضي هللا 

عنه(.
األلوان . 2 من   – )م(  الزيدية  اليمنية  القبائل  من 

التي تمثل الجمال والخيال الواسع )م(.
دولة أفريقية )م( – من األشكال الهندسية.. 3
في . 4 الخامس  الوتر  اكتشف  عراقي  موسيقي 

العود )م( – رئيس وزراء تركي – أسكت.

حرف نفي ونصب )م( – من الحيوانات التي تنتمي . 5
لفصيلة القرود الراقية – يمنع.

مدد )م( – قادم – ينومي )مبعثرة(.. 6
أقالع – خصرك )م(.. 7
دلل )مبعثرة( – صوت للقطة. 8
تراكمات )م( – الهالك.. 9
 مدينة في حضرموت – الموت )مبعثرة(.. 10
 بعد )م( – من أسماء جهنم – أيا )مبعثرة(.. 11
من . 12  – الحصان  ويشبه  البحرية  الكائنات  من   

األمراض التي تسبب عدم الحركة.
 النقدان – يتسامح.. 13
جمع ركن – شيدَّ )م( – يمي )مبعثرة(.. 14
سنين . 15  – لألسماك  الصناعي  االخصاب  مبتكر   

حياته. 
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كلمة السر
من  التالية  الكلــات  إيجاد 
املربع الســابق بطريقة أفقية أو 
عموديــة أو قطريــة والحروف 
وهي  الرس  كلمة  ُتشكل  املتبقية 
لشــاعر أندليس معروف اشتهر 
الطبيعة  بوصفــه  شــعره  يف 
وانطقها ونســب إليهــا التأمل 

والتفكري.
فان جوخ – خجلن – نجوانة 
– خالــف – فن – ون – خفوج – 
ون – الخــوالن – جلة – نجف – 
ان – عنفوان – خجالن – عنيف 
– عنــف – عن – جنــة – جن – 
عفة – علة – الجنون – الخوخة 

– خفة.

 تختلــف أســعار الكتــب 
األدبية  لقيمتها  تبعــاً  العامل  يف 
وتاريخها واملــواد املصنوع منها 
الكتــاب، ولذلك قد يصل ســعر 
الكتاب الواحــد ألكرث من مليون 
الســياق،  هذا  إطار  وىف  دوالر، 
نتعرف يف هذا التقرير عىل أغىل 
الكتب يف العــامل، وفقًا ملا ذكره 
work� مبوقع  منشــور  «تقرير 

.»andmoney
وأغىل الكتب يف العامل هي :

مخطوطة ليسرت
ليسرت  مخطوطة  سعر  بلغ   

األصيل 30.8 مليون دوالر يف عام 
1994، لكن وصل ســعرها خالل هذه الفرتة إىل 52.8 مليــون دوالر، واملخطوطة هي 
للكاتــب ليوناردو دافنيش، وتعترب أغىل كتاب يف العــامل، وألنها مصنوعة من الكتان 
ومكونة من 72 صفحة وتحتوى عىل أفكار ليوناردو ونظرياته ومالحظاته عن العامل، 

مثل حركة املاء والحفريات وإرشاق القمر.

ماجنا كارتا
 بلغ ســعر الكتاب األصىل 21.3 مليون دوالر يف عام 2007، واآلن وصل الســعر 
املعدل إىل 26.1 مليون دوالر، وطرح نسخة من الكتاب يف ساحة مزاد، يف عام 2007، 
ومن غري املعروف عدد نســخ الكتب التي أنتجت حتى اآلن، ولكــن ُيقدر أنه أنتج 250 

نسخة.

كتاب مزمور الخليج
 بلغ ســعر كتاب مزمور الخليج 14.165 مليون دوالر، ووصل اآلن لسعر 15.46 
مليــون دوالر، وطبع الكتاب يف عام 1650 وهو أول كتاب ُطبع يف أمريكا الشــالية 
الربيطانية، وبيعت نســخة منه يف مزاد مببلغ 151000 دوالر أي )حوايل 1.8 مليون 
دوالر اليوم(، و يف عام 2013 بيعت مرة نســخة أخرى يف مزاد، و اشــرتاها امللياردير 

ديفيد روبنشتاين مقابل 14 مليون دوالر.

طيور أمريكا
 بلغ ســعر كتاب طيور أمريكا، 13.5 مليون دوالر، وحصدت نسخ الكتاب املكونة 
من أربعة مجلدات ماليني الدوالرات عدة مرات، حيث بيعت نسخة يف عام 2012، مببلغ 
7.9 مليــون دوالر أي )8.75 مليون دوالر اليوم( ويف عام 2018، بيعت نســخة أخرى 

مقابل 9.6 مليون دوالر.

حكايات كانرتبري
 بلغ ســعر كتاب » حكايات كانرتبري »، 11.69 مليون دوالر، وبيع اإلصدار األول 
من الكتاب عام 1477 مقابل 7.5 مليون دوالر ويف عام 1998 إىل امللياردير الربيطاين 
الراحــل وفاعل الخري جون بول جيتي جونيور، وال يوجد ســوى اثنتي عرشة نســخة 

معروفة من اإلصدار األول.
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