
االحد
7   أبريل  2013م 13العدد )100( ahmadaali101@yahoo.com - يحررها/ احمد المخالفي

ي 
اض

لم
د ا

عد
 ال

ل
ح

كلمات متقاطعة

واح���ة

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أفقي:
ضجر- الحرب-هم وكرب. 1
ومليح-. 2 البرئ-حسن  من  املاء  به  يستخرج  ما 

هارب
جسم-ملس – من املالبس الشتوية)م(. 3
للقبول-انترش وكرث عليه الطلب. 4
للنفي-علومه-احد الوالدين. 5
قتال-حيوانات مفرتسة – عدم النوم ليال)م(. 6
متشابهات-بلوغ القصد)م(- قطع انفه)م(. 7
اشتعل-االدهم “مبعرثة” -جوهر)م(. 8
رفضت-فسوق. 9

مائة عام-  اداة وصل)م(- منهج ورشيعة. 10
الة موسيقية-محافظة مينية- من االشهر الحرم. 11
خبأ- طرق متشابكة يضيع فيها االنسان-رشاب . 12

قاتل)م(

عمودي:
بسط- العيش والعمر- احىص. 1
خطب عظيم)م(- روائح زكية- . 2

لرمي السهام
بدء النعاس -بواسطتي- ارجع. 3
مساندة- حليب. 4
معظم)م(- مسائل معقدة . 5

يصعب حلها- كمل
متشابهات- اعرتف وانوب- . 6

متشابهات

كبري القوم )م(- مراقب- شاخ)م(. 7
للتعريف- اعلوهم- احد . 8

الوالدين)م(
فم-فخر عظيم. 9

جامعة من الناس- عىص . 10
“والديه”)م(-ذل وعذاب

حرر مادة )م(- من املوازين . 11
القدمية- ميضء يف السامء

ضد حلو- املسجد)م(- شتم)م(. 12

من حول العالم

الصني تسعى لصنع جيل من “العباقرة” 
مستعينة بعلم هندسة اجلينات

تقوم الصني حاليا بتطوير علم هندسة الجينات من 
أجل إنتاج أطفال “عباقرة”، بل وميتد األمر للتحكم ىف 
املظهر الخارجي للبرش، وميولهم السياسية أو الدينية.
ويقوم العلامء الصينيون بجمع عينات DNA من 

2000 من أذىك األشخاص ىف العامل، ويتابعون كل عواملهم 
الوراثية، لحساب مدى ذكاء اإلنسان، وبعد معرفة ذلك، 

وتحديداً من خالل تصوير الجنني، وهو يف مراحله األوىل، 
ميكن للوالدين اختيار أذىك خالياهم امللقحة، وبالتايل 

سرتتفع معدالت ذكاء أطفالهم، مبقدار 15 نقطة باختبار 
معدل الذكاء ىف كل جيل.

وخالل جيلني من اآلن، مع معدالت النمو السكاين ىف 
الصني، سيكون املستوى الفكري للصني هائالً، وسيكون 

هناك “جيل من العباقرة”.
ويتم اختيار األشخاص الذين تؤخذ منهم الجينات 
مبواصفات محددة، حيث يذهب املتخصصون يف علم 

الجينات من الصني، إىل املؤمترات العلمية يف أوروبا، 
لتحديد مدى ذكاء هذا العامل أو ذاك من خالل الكلمة 
التي يلقيها خالل تلك املؤمترات، ثم يطالبونه بإرسال 

سريته الذاتية وجميع أعامله وما أنتجه خالل مسريته، 
وبعد ذلك عليه اجتياز اختبار يحدد مدى أهمية 

استحقاق جيناته ليك تدخل ىف برنامج تطوير الذكاء 
الصيني.

وتعترب أبحاث الجينات ىف الصني متقدمة كثرياً عام هي 
عليه يف الغرب، ورغم ذلك يرى العديد من علامء النفس 

أن ذكاء اإلنسان ال تحدده الجينات فقط وإمنا البيئة 
املحيطة بالشخص، ويرى منتقدو هذه الطفرة الجينية 

أيضاً أنها “غري أخالقية”، ذلك أنها من املمكن أن تؤدى إىل 
نبذ األشخاص الذين ال ميلكون “جينات العبقرية”.

أمريكي حيرق ثياب زوجته والمزنل 
بسبب »شخريها« المتواصل

مل يرتدد أمرييك بإحراق ثياب زوجته خالل نومها بسبب 
غضبه من »شخريها« املتواصل.

ونقل موقع »ديزيرت نيوز« اإلخباري عن محققني 
قولهم إنهم استجابوا األسبوع املايض التصال حول اندالع 

حريق يف منزل برايس راي ويتكر »60 عاماً«.
ونقل املحققون عن ويتكر، قوله إنه أشعل شمعة 

ووضعها عىل الفرن، واستخدمها إلحراق مالبس زوجته، يف 
الوقت الذي كانت نامئة فيه.

وأضاف ويتكر، أنه قرر القيام بذلك بعد شجاره مع 
زوجته »بسبب شخريها«.

وقال املحققون إن ويتكر أيقظ زوجته بعدما خرج 
الحريق عن السيطرة، والذا بالفرار من املنزل..وتم توجيه 

تهم الحريق املتعمد لويتكر

لم يستطع السيطرة علهيا.. فَرَكهنا عىل 
سطح مزنل

فقد مواطن أمرييك القدرة عىل السيطرة عىل سيارته 
ليجد نفسه يركن عىل سطح أحد املنازل القريبة.

فقد كان روبرت فني عائداً مع زوجته إىل املنزل يف 
سيارته الكاديالك، ومل يستطع التحكم بها، ليجد نفسه 

يطري ويهبط عىل سطح منزل الجريان، وفقا ملدونة مجلس 
ديب.

ومن حسن الحظ أن الحادث مل يخلف سوى أرضاراً 
مادية بسيطة، حيث مل يصب أحد بأذى، واضطر 

»روبرت« وزوجته للنزول بسلم أحرضه أحد الجريان، 
بينام استدعى األمر مع السيارة وجود رافعة.

دول و عواصم
كوريا الجنوبية 	•

عاصمتها سيئول
كوريا الشاملية 	•

عاصمتها بينغيانغ
كوستاريكا عاصمتها 	•

سانجوزه
كولومبيا عاصمتها 	•

بوغوتا
الكونغو عاصمتها 	•

برازافيل
الكويت عاصمتها 	•

الكويت
كينيا عاصمتها نريويب	•
لبنان عاصمتها 	•

بريوت
ليبرييا عاصمتها 	•

طرابلس الغرب
مايل عاصمتها مباكو	•

لمعلوماتك
• أن أقدم سجادة يف العامل مصنوعة من الوبر و 	

الصوف باللونني األحمر و األبيض اكتشفت عام 
1947م ويعود تاريخها إىل القرن الخامس قبل امليالد 

و توجد حالياً يف مدينة ) ليننجراد (. 
• أن الجاذبية عىل القمر تساوي سدس الجاذبية عىل 	

األرض. 
• أن القمر ليس له غالف جوي و الجبال تغطي معظم 	

سطحه. 
• أن أكرب صحراء يف العامل تبلغ مساحتها 8 ماليني كيلو 	

مرت و هي الصحراء الكربى

ن��ص��ائ��ح

مفكرة اليوم
• ال تخف من الكامل، فلن 	

تصل إليه أبدا...
سلفادور دايل

• إذا تعلمت يوماً 	
االنسحاب، فسوف تصبح 

عادة...
فينس لومباردي

• أن تتخىل عن إعجابك 	
بنفسك متعة تضاهي إقرار 

الناس بهذا اإلعجاب...
وليم جيمس

• يجب أن تعرف مدى 	
ملوحة الخبز يف فم اآلخر، 

ومدى صعوبة الطريق 
الذي يسلكه هبوطاً و 

صعوداً...
دانتي

• إذا كنت ال تستطيع 	
الحصول عىل إطراء بأي 

من الطرق، فاشرتي لنفسك 
واحداً...

مارك تواين

332 ق.م 
تأسيس مدينة اإلسكندرية 

املرصية.

 1652
الهولنديون يكتشفون 

منطقة الكاب يف أفريقيا.

1922
أول حادث اصطدام جوي 
بتاريخ الطريان املدين بني 

طائرتني فرنسية وإنجليزية 
فوق بيكاردي شامل 

باريس، وقد مات جميع 
الركاب مع الطاقمني 

وعددهم جميًعا 7.

1988
االتحاد السوفيتي يعلن 

عزمه االنسحاب من 
أفغانستان.

1994
بداية عملية اإلبادة 
الجامعية يف رواندا.

2003
بداية دخول القوات 

األمريكية إىل العاصمة 
العراقية بغداد وذلك 

بعد أيام من بدء الحملة 
العسكرية الربية والجوية 

للحرب األمريكية عىل 
العراق.

2005
تسمية إبراهيم الجعفري 

رئيًسا لوزراء جمهورية 
العراق.

 2008
استمرار أحداث شغب 

مبدينة املحلة الكربى مبرص 
لليوم الثاين عىل التوايل بعد 

الدعوة لإلرضاب العام.

 2010
سلسلة من عمليات 

العصيان املدين يف 
قرغيزستان تؤدي إىل 

حدوث انقالب شعبي 
عىل الرئيس قربان بيك 

باقايف ومغادرته العاصمة 
بيشكك، واملعارضة تشكل 

حكومة انتقالية برئاسة 
روزا أوتونباييفا بعد 

استقالة رئيس الوزراء.

 2012
جويس باندا تؤدي اليمني 
الدستورية رئيسة ملاالوي 
كونها نائبًا للرئيس وذلك 
بعد اإلعالن الرسمي عن 

وفاة الرئيس بينجو وا 
موثاريكا.

عيسىسمىسوم
دودنوارلوط
بدتارهاموا
االجتيدر

الهردخوب
سبقلبقمداع
رواانالحون

كدتعنالد
حرجفرجاي
ادتاريمسسع
زولرصاعدعو
مهرجدمشيرق

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 .
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