
9

الكلــــامت املتقــاطعـــة
عمودي  أفقي

حل العدد السابق

1- اجليـش االيرلـندي الـسري –
جميع 

2- كاتب وداعا للسالح 
3- العب من الشمال

ـــــــــوان 4- شـهـــــــــر مــــيـالدي  –حــــي
ضخم

5- اوايف  –ضد بدنه  –جواب 
– DAY  )6- من الفواكه )م

 -7يــطــــرد )مــبعـثــــرة(  –وحــــدة
قياس للكهرباء  –متشابهان.

ــــــاالجنلــيــــــزي )م( – 8- اثــنــــــان ب
سارت  –اميل )مبعثرة( 

ــــــــــا – ــــــــــا و اســــي 9- مـخـفـف اورب
متشابهان

10- نخفي  –ارقد  –سكون 
11- يخرج الكالم  –عظمى )م( 
12- شـركـة للـسيــارات الثـقيلـة –

احلزن 

ـ ـ

ـ

ـ ـ

6- يرشد  –مسيء 
7- حيوان مفترس  –جمع اليتيم 

Hotels –  -8متشابهان
9- نفوز عليه  –مهرجان شعري عراقي

10- حب  –حروف متشابهة
11- برازيلي سابق

12- ضد شده  –من افالم االكشن 

1- اميرة فرنسية اسيرة. 
2- ساحل العاج )م(.

3- فضائية عربية  –نكتب به )م( 
4- يسدل )مبعثرة(  –اكثر مضيا واثراً

5- مقــــاطعـــة اوروبـيـــة  –ملــس  –ضـمـيـــر املـــؤنـت
الغائب

اعداد/ حازم الباوي

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

إن حـمــــاسك هـــذا الـــشهـــر مـلفــت للـنــظـــر. الـيـــوم تـفكـــر
بـــاملــسـتقـبل وتــسـتقـطـب الـنجـــاح حـيـث تــشعـــر إن احلـظ
رفـيقك. عـاطـفيّـاً تـطــوي صفحــة خالفــات و تبــدأ بحـوار

بناء.  

أصبحت اآلن بأمس احلاجـة الى التغير يف منط حياتك.
فـــالتـغيــر يـعيــد إلـيك الـــرغبــة يف االنــدفــاع. ال تـكثـــر من
ـــــــــــــل األفـــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.   ــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــالم ب ـال ـ ـ ـ ـ

        إن قـــدرتك يف الـتعـــرف علـــى األشخــاص احملـيـطـني
بـك. يكـــون جيــدً علــى صـعيــد العالقــات اخلــاصــة. بعـض
الـظــروف اآلتـيــة قــد تــســاعــدك الجـتـيــاز مـــرحلـــة مهـمــة
ــــــــــــــــــــــــــــور نــــحــــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــاة افـــــــــــــــضــــل.   ـوالــــعـــــــــــب ـ ـ ـ

مـهنيـا، حـاول التـركيـز علـى املهمـة املـوكلــة اليك فـاملكـافـأة
قيمـة. عـاطفيـا، غيـرتك سـوف تعـرضك لعـواطف شـديـدة
كــــالعــــادة لـكــنهــــا ســــوف تـنــتهـي مبــصــــاحلــــات ملــتهـبــــة.  

ال تلـعب بــالنــار ايهــا احلـســاس الــرقـيق، النـك لن تـكتـفي
بـحــــــــرق اصــــــــابـعــك فـحــــــســـب بـل ســـتــــــشـعـل اعــــصــــــــابــك
واسـتقـــرارك، انـت نــسخـــة طــبق االصل عـمـــا تعلـمـته مـن
اهـلـــك. فـلــــمــــــــــــاذا يـــــــــســــتـغــــــــــــربــــــــــــون مــــــــــــا تـقــــــــــــوم بـه؟ 

مـشكلة اداريـة لم تكـن يف احلسبـان لكنك لن تـوفر وسـيلة
للتخلص منها. عائليا، ال تقم يف السر باعمال تخجل ان
ـــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــفـــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االهـــــــــل.   ـي ـ ـ ـ

 اعتمد على ذكـائك يف مواجهة اي مـشكلة وما كـان غامضا
سـيـنـجلـي امـــام عـيـنــيك. عــــاطفـيـــا، االحـــداث تـتــســـارع يف
حـيـــاتـك العـــاطفـيـــة. جـــاذبـيــتك قـــويـــة وعلــيك االهـتـمـــام
ــــــــــــــــــــــــــنـــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــك اكــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.   ـب ـ ـ ـ

حـــاول أن تنـظــر إلــى األوضـــاع من نـــاحيــة إيجـــابيّـــة . كن
هادئاً يف عواطفك ألن احلب العـاصف والسريع قد يكون

على موعدٍ معِك.

من يــرَ مصـيبــة غيــره تهن مـصيـبتـه. خصـوصــا انك ادركت
اخيرا ان مـا تعانـيه ال يعد نقـطة يف بـحر غيـرك. عاطـفيا،
الــرتــابــة تهــدد حيــاتك العــاطـفيــة فال تــدعهــا تتــسلل الــى
ـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.    ـن ـ ـ

مـشكلـة االثـارة واالعجـاب ال تـزال شغلـك الشـاغل وكـأنك
ال تـثق بـنفــسك وتــريــد اثـبـــات سحـــرك كل يــوم. الـنجــاح
الــذي تـتـطلـبه مــاديـــاً يجـــد صعــوبــة بــالــوصــول الـيك.  

التـسـاؤالت التـي تطـرحهـا بـاسـتمـرار علـى نفـسـك ستكـون
ـــــــــــــــــــــــــــرددك و اضـــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــرابـــــــك.   ـــــــــــــــــــــــــــاً يف ت ـســـــــــــبـــــــــــب ـ ـ ـ

  فـتــرة مـثـمــرة وجنــاح يف انـتـظــارك واملــســـائل العـــائلـيــة
ستأخذ حيزا من وقتك. عـاطفيا، ستنكشف امامك امور
كثيـرة كانت طي الكتمـان الن الشريك سيسـاعدك حتماً.
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وللــوهلـة االولــى، تبــدو مخلـوقـات قـليلـة
اكثـر اختالفاً عن الطيـور والديناصورات.
وعلــــــى كل حـــــال، فـــــانــنـــــا بــــــالعـــــودة الـــــى
سـتيـنيــات القـــرن التــاسع عـشــر، جنــد ان
العلمـاء بدأوا يالحـظون تـشابهـات كثـيرة
يف هيـاكل الـطيـور الـعظـميــة وحتــى اكبـر

هذه السحالي اخمليفة احلجم.
لقـد كـانت الفجـوة مـا بني الـدينـاصـورات
العمالقـة والـطيـور احلـديثـة يف االول قـد
جـــرى وصلهــا بـــاكتـشــاف الـطــائـــر االولي
 . Archaeopleryxوكـان هـذا الكـائن

واشنطن:أعلن مركز قيادة وكالة
الفـضـــاء األمـيـــركـيـــة )نـــاســـا( أن
املكـــوك ديــسـكفــــري انفــصل عـن
احملـطة الفـضائيـة الدوليـة اليوم

كما كان مقررا له.
وبـــذلـك يكـــون املكـــوك قـــد أنهـــى
زيـارة للمحـطة الـدوليـة استـمرت
تـسعـة أيـام وشـملت ثالث جـوالت
ـــــر يف الفـــضـــــاء وإصالحـــــات ســي
ضروريـة الستكـمال بـناء احملـطة

الذي يتكلف 100 مليار دوالر.
وقــال أحــد مـســـؤولي الــرحلــة يف
مـدينـة هيـوسنت األميـركيـة عقب
تـأكيـد عمليـة االنفصـال "نتمـنى
للمكوك عودة ساملة إلى األرض".
وعلـى اإلثـر قـام القـائـد املـسـاعـد
مــــارك كـيـللـي بـتــــوجــيه املـكــــوك
ديـــسـكفـــــري لفــصـله بـبــطء عـن
احملـطة الدوليـة ونقله يف مرحلة
أولى إلـى أعلى احملـطة علـى بعد

ـ ـ ـ

جنيف: أكدت دراسة صادرة عن برنامج
الغـــذاء العـــاملـي "بـــام" أن اجلـــوع يعـيق قـــدرة
التعلـم لدى األطفـال غالـباً بـطريقـة يصعب
تـداركهـا، مـشيـرة إلـى أن حـوالـى ستـة ماليني
طفل ميـوتـون سنـويـاً نـتيجـة أسبــاب متعلقـة

بسوء التغذية.
وذكــر البـرنـامج يف الـدراسـة الـسنـويـة األولـى
حـــــــول اجلــــــــوع يف العـــــــالــم أن اجلــــــــوع خالل
الـطفــولــة ميكـن أن يتــسبـب ببـطء يف الـنمــو
العـقلــي ال عـالج له وبـــضـعف يف مـــــســتـــــــوى
الــذكـــاء وانخفـــاض يف القـــدرة علــى الـتعلـم،

بحسب جريدة الوطن الكويتية.
وأضــافـت دراســة الـبــرنـــامج أن الغـــذاء خالل
احلـمل والسـنوات األولـى من عمـر الطفل له
تــاثيـر كـبيـر علـى منـو الـدمـاغ، وبعــد سنـوات
الـطفــولــة األولــى يـبقــى مـن املمـكن حتــسني
النمـو الفكري لـدى األطفال، إال أن قـدراتهم
تكــون قــد تــأثــرت بــشكل أســاسـي علــى صعــد

عدة.

ولــنـقل، فـكــــــرة ان الــــصفــــــائـح القــــــاريــــــة
تـنجـــرف ضـــد بعــضهـــا الـبعـض االخـــر –

عالمة على عناد ال اكثر. 
فــالـنــسـبــة لـلكـثـيــر مـن علـمــاء االحــاثــة،
يقتـرب االصل الـدينـاصـوري لـلطيـور من

ذلك املستوى من التأييد.
واليجـعلـنـــا ذلـك نقـــول ان لـيـــس هـنـــاك
تـسـاؤالت اضــافيــة تهم االحـاثـيني ضـمن
اطـــار الفـــرضـيـــات الـــديـنـــاصـــوريـــة فـيـمـــا
يــــتـعـلـق بـــــــــــاصـــــــــــول الــــــطــــيـــــــــــور، كـــــــــــاي
الــدينـوصــورات تعـد االقـرب الـى الـطيـور
ذات الـريش، وعـدم العثـور حلد االن عـلى
مـــثل هـــــذه الـــــديــنـــــوصــــــورات يف صخـــــور
رسوبيـة حتفظ بصمات الريش او اجللد،
واي من هــذه الــدينــاصــورات تـشـكل فعال
اخالفـا القارب الطـائراالولي، جـاعلة من
الـطيـور اجلـارحـة "عـدميـة الـطيـران علـى
نحـــو ثـــانـــوي" مـثل الـنعـــامـــة او الكـيـــوي
اليوم، وهـي امور يجـري بحثـها بفعـالية.
فلـمـــاذا يـنـبغـي االهـتـمـــام بـــاجـــوبـــة هـــذه
االســــــرار؟ علــمــيــــــاً، ان صلـــــة الـــطــيـــــر –
الــدينــاصــور ذات مغــزي يف انهــا تتـضـمن

اسئلة بشأن االنتقاالت الرئيسة. 
كيف تـستطيع العضويـات التكيف سريعا
مع الـبـيـئــــة املــتغـيــــرة؟ وكـيـف علــــى هــــذا
الـنحـــو الــســـريع، ومـتـــى، ظهـــرت االنـــواع
الـكـثـيــــرة مـن الــطـيــــور؟ وملــــاذا الــطـيــــور
وحــدهــا، مـن بـني الــديـنــاصـــورات، بقـيـت
حيـة بعـد االنقــراض الكـبيــر عنـد نهـايـة
العهـد الطباشـيري، قبل 65 مليـون سنة؟
ان فـهم املـصــادر القــدميــة لــذلك الـتنــوع
والتـكيـفيـة والـنجـاح ميـكن ان يـسـاعـدنـا
بـشكل افضل عـلى فهـم االنظمـة التبـؤية

الراهنة وجتنب انقراضات الغد. 

انهــــــا االقــــــرب الــــــى الـــطــيــــــور  –عـــظــــــام
التـرقــوة، عظـام العـانـة املـتجهــة للخلف،
عظم الـرسغ الـشبيه بـالهالل، الـى اخره.
بل ان الــريـش قــد عثــروا علـيه يف الـصني
مـــــوجـــــودا لـــــدى ديــنـــــاصـــــورات مــن غــيـــــر

الطيور.
واالكـثــــر مـن هــــذا، فــــان املـالمح االخــــرى
التي من املعتاد ان متيز الـطيور احلديثة
عـن حـيـــوانـــات حـيـــة اخـــرى غـــائـبـــة لـــدى
الطـائر االولـي وطيور بـدئية جـداً اخرى:
منــاقيـر عـدميــة االسنـان، فقـرات طـويلـة
مـنــــدمجـــة يف جـــدعـــة  Stumpقـصـيـــرة
وعظم صـدر كبـير العـارضة ومـن الواضح
ان هــــذه االعــضــــاء تــطـــــورت بعــــد نـــشــــوء
الطائر االولي، ضمن ذرية الطير نفسها.
وهكــذا، وفـق البـينــة التـشــريـعيــة، ملــاذا ال

يزال هناك جدل يف ذلك؟ 
ان اقلـيــــة صغـيــــرة مــن علـمــــاء االحــــاثــــة
تـقـــــــــول ان الـــتـــمـــــــــاثـالت بـــني الـــــطـــيـــــــــور
والدينـاصورات هي نتيجـة للتقارب  –أي
حقيقـة ان الـسالالت الـنشـوئيـة اخملتلفـة
ميـكن ان تـطــور الــسمــات نفــسهـــا نتـيجــة
لعـــــــادات احلــيـــــــاة املــتــمــــــــاثلـــــــة. وهـــــــؤالء
االحـــاثيــون يحــاججــون بــان الــطيــور قــد
تكــون ابنــاء عم بـعيــديـن للــدينــاصــورات،
ولكـن ليـس منحـدريـن مبـاشــرين. ويـركـز
االسـاس لهـذا اجلـدل علـى اسئلـة عـديـدة

ينبغي تفحصها استنادا الى البينة.
وكـمــــا هـي احلــــال يف مجــــاالت االحــــاثــــة،
والـبــــايلــــوجـيــــا، واجلـيــــولــــوجـيــــا، وعلــــوم
تــــاريخـيــــة اخــــرى، سـيـكــــون هـنــــاك علــــى
الدوام جـدل وتنـازع بشـأن صلـة الطـير –
الـــدينــاصـــور، لكـن تنـشـــأ هنــاك فـــرضيــة
يكــون فيهـا اجلـدل ضــد نظـريــة مهمـة –

مثـلمــا تعـتبــر اخلفـــافيـش االن ثـــدييــات،
حتــى مع انهـا بـخالف الثــدييـات االخـرى
تـــــســتـــطـــيع ان تـــطــيـــــــر ومتـــتلــك جهـــــــازا
السـتكـشــاف االشيـاء بـاملـوجــات الصــوتيـة

Sonar.  املنعكسة
لقــد تضـببـت اخلطــوط التـي استخــدمت
فـيمــا مـضــى لـتمـييــز الــطيــور عـن جمـيع

احليوانات االخرى.
فـالـكثيـر مـن اخلصـائص الفـريـدة املميـزة
للطيـور احلية اصـبح معروفـاً االن انه قد
حـــصل يف تـــشـكــيلــــة مـتـنــــوعــــة مـن انــــواع

واحلقيقـة انهـا مـوجـودة الـدينـاصـورات  –
جميعـا يف الديـناصـورات الكـاسرة املـفهوم

االسـطوري الـشهيـر، الذي يعـود بتـاريخه
يف الــصخـــور إلـــى 150 ملـيـــون سـنـــة، قـــد
اكتـســى بــالــريـش ومت االقــرار به عـــامليــا،
علـــى وجه الـتقـــريـب كـطـيـــر قـــدمي. ففـي
عـــــــــام 1861، حـــني اكـــتـــــــشـفـــــــــوا الـهـــيــكـل
الـعظمي للطـائر االولي اآلنف الـذكر، لم
يكن هـنالك من شيء آخـر كهذا يف سجل
االحافيـر او املستحـاثات. وعلـى كل حال،
فـمـنــــذ ذلك احلـني، عـثـــرنـــا علـــى املـــزيـــد
املـزيــد من دينـاصـورات متقـدمـة صغيـرة،
شـبـيهـــة بـــالـطـيـــور.. واملـــزيـــد املـــزيـــد مـن

هل الدينوصورات حية اليوم؟  

بقلم:توماس ر. هولتز الديناصورات أسالف الطيور الراهنة! 
ترجمة:عادل العامل 

لم يعد هنالك من غموض يف صلة
الطيور بالديناصورات. لكن كم هو مدى

هذه الصلة؟ وكيف استطاعت تلك
"السحالي العظيمة الى حد مخيف" ان حتول

انفسها الى مخلوقات طائرة ذات ريش. اجلدل يف
ذلك مستمر، غير ان علماء االحاثة، )أي البحث يف

اشكال احلياة يف العصور اجليولوجية كما متثلها
املستحاثات(، يتقاربون اآلن

يف حلولهم
لهذه االسرار. 

الطيور البدئية.
واالن وصلنا نقطة ال تـوجد فيها قفزات
ضـخمـــة يف التـطـــور النـشــوئـي للــطيــور
من دينـاصـورات اخـرى  –وليـست ايـة
ديـنــاصـــورات علـــى وجه الـضـبـط،
وامنــــــا بــــــالـــتحــــــديـــــــد "القـــتلــــــة
املعـتـــوهـــون  "Psycho Killersمـن
عـــالـم الـــديـنـــاصـــورات، وهـي ثـيـــروبـــودات
اشبه بـ "الكواسر" او الـتيرانوصورات، أي
الــــديـنــــوصــــورات الــضخـمــــة الالحـمــــة،
ومبـوجـب النـظـام احلـديـث للتـصـنيف،

فـــــــان الــــطــيـــــــور تـعــتــبـــــــر ديــنـــــــاصـــــــورات
كـولـروسـوريـة Coelusaurian، متـامـا

العــمل، وتـــــابعـت "حـتــــى عـنــــدمـــــا يقــصــــد
األطفـال املدرسـة فعليـاً فإن اجلـوع مينعهم

من التركيز على دروسهم".

وأشـــارت إلـــى أن عـــدداً مـن األطفـــال الـــذيـن
يعــــانــــون مـن اجلــــوع ال يقــصــــدون املــــدرســــة
لـسـبب بـسـيط هـو أن أهـلهم يـدفعــونهم إلـى

بانوراما العلم 

كيب كـانفيـرال يف واليـة فلـوريـدااجلوع يضعف مستوى الذكاء لدى االطفال
قريباً.

150 مـــتــــــرا لـــيـقــــــوم بـعــــــد ذلـك
بتشغـيل أحد احملركـات الصغيرة
للـحركة املداريـة للمكوك إلبعاده

سريعا عن احملطة.
وكــــــــــــــــــان رواد
املكوك الستة
ورواد احملـطــة
الــــــــــــدولـــــيـــــــــــــة
الثالثـة أغلقوا
مــــــــــــــــــــــــــــــــداخـــــل
ـــــتـــــــني املــــــــــــــركـــــب
الفـضـــائيـتني يف
حـــوالـي الــســـاعـــة
الثــامنــة بتـوقـيت
غــــريـنـيـتــــش بعــــد
ــــــــوديـع بـعـــــضـهـــم ت
والــــتـقــــــــــاط آخــــــــــر

الصور.
ـــــــــوط ويــــتـــــــــوقـع هــــب
ديــسـكفــري يف مــركــز
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ديسكفري يبدأ رحلة العودة اىل األرض

شكل للديناصور يف اخليال العلمي

املكوك ديسكفري يف رحلته االخيرةاجملاعة تعصف بابناء القارة السوداء


