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من حق أيـــة دولــة أقـل شــأنـــاً في الــقـــوة واالقــتـــصــاد
أن تـطـلب تـقـن ـتـحدة  ي من الـواليـات ا والـنـفـوذ العـا
قـوانـيـنـها لـلـهـجرة . لـكنّ الـقـوانـ االمريـكـيـة التـرامـبـية
اجلـديدة ال تـبـدو متـوافـقة مع فـكـرة احلريـات االنـسانـية
الـتي قـامت عـلـيـهـا أعـظم دولـة في الـعـالم احلـديث  وال

يبدو التقن هنا حالة من الشأن الداخلي.
أمـريـكــا تـرامـب تـريـد أن يــكـون الــعـالم أوالً فـي تـقـد
اخلدمة الدولية الـعامة ليل نهار لـها ومقابل هذا الواقع
الذي تمثله مرتـكزات القوة الطاغـية  يبدو كالم الرئيس

االمريكي غير منسجم مع الواقع ح يقول :
(األمـر يتـعـلق بـأميـركـا أوالً. ال أعـتقـد أنّه من االنـصاف
أن جنــعل دافـع الــضــرائـب االمــيـــركي يــدفـع كي يــأتي
تـحـدة السـيـمـا ح يـخص كالم الـنـاس الى الـواليـات ا
ـــعـــانـــيـــة من احـــتالالت الــرئـــيـس شـــعـــوب الــبـــلـــدان ا

وحصارات واحباطات أمريكية سابقة. 
هذا الـكالم الترامـبي يصطـدم بحقـيقة أنّ بـعض شعوب
العالم دفـعت أغلى الضرائب ألمـريكا  وأنّ األوان حان
الـيـوم لـكي تــعـوض واشـنـطن تــلك الـشـعـوب وتــمـنـحـهـا
ـتـحـدة في الـتي تـتـبـنـاهـا الـواليـات ا ـزايـا االنـسـانـيـة  ا
ـنـحـوتـة عـلى نـصب ـا الزاروس  ا قـصـيــدة الـشـاعـرة 

تمثال احلرية.
لــيــســتـــمع الــرئــيس االمــريـــكي الى شــهــادات اجلــنــود
االمـريـكـان الـذين اشـتـركـوا في حـمـلـة احـتـالل الـعراق
كـيف كانـوا يـنفـسّـون عن غضـبـهم وضجـرهم وخـوفهم
والـفيديـوهات مـوجودة ال حـاجة لـنا أن نـعيـد تفـاصيـلها
هـنــا. كم سـيــبـدو مــطـلـب حـصــول الـعــراقي عـلى فــيـزا

الدخول ألمريكا ضئيالً وتافهاً.
كان العراقي يظن أنّه دون خلق الـله أجمع سيحظى
ـتـحدة بل ذهب ظنّ ـعـاملـة تـفضـيـليـة لـدى الـواليات ا
بـعــضــهم الـى انّ من حق الــعــراقي أن تــصــدر قــوانـ
امريـكيـة خـاصة من أجل مـعاجلـة جراحه الـتي ال تزال
نـازفـة مـنـذ أوّل أيـام االحـتالل االمـريكـي وما جـلـبه من
فرص استثماريـة احتاللية سانـحة لدول أخرى لتمارس
استثـمارها السـياسي واالمني واالقتـصادي في العراق
ـنكـوب حتت تـسـهيالت اجـبـاريـة أو طوعـيـة من احملتل ا

األوّل .
إنّ الـعــراقي قــد يــغــفــر يــومـاً اإلثـم األكـبــر في احــتالل
سـاعدة الـعاجـلة في بـناء الـبلد أمريـكا لـبلـده لو جـرت ا
ونـهــضـته بــعـون من ثــرواته الـعــظـيــمـة وسـواعــد رجـاله
ساعدة في وخبراتهم  لكن لن يغفـر العراقيون ألحد ا

جعل العراق نهباً لكل مَن هبّ ودبّ . 
إنّ الـيقـ يكـبر يـوماً بـعـد آخر في انّ واشـنطن لم تـلتق
حـتى الـلحـظـة أحـداً في العـراق يـقول لـهـا احلـقيـقـة وما
ـطـلـوب أن تفـعـله. نـعم  بـكل بـسـاطة ومـن دون تزويق ا
ـواقف عـندمـا يـكون االمـر مـتعـلّـقاً االلـفـاظ واخملاتـلـة با
ـصــيـر الـعـراق  فـإنّ واشـنـطـن يـجب أن تـبـحث عـمّن

طلوب فعله اآلن . يعلمها ماهو ا

ــتـنــامــيـة بــأنّ بــبـعض تــوحي مـجــمــوعـة مـن االبـحــاث ا
الـتـمـريـنـات الـريـاضـيـة الـشـاقة  –بـتـوجيـه واشراف من
الـطـبــيب  تـفــضل اي شئ اخـر تــقـريـبــا في الـتــرسـانـة
الـــعالجـــيـــة لـــلـــطب !! وتـــدعـى هـــذه االبـــحـــاث ان هــذه
الـتمـرينـات  حـتى بالـنـسبـة لالشخـاص الـذين يشـعرون
بـان االم الـظهـر قـد جعـلـتـهم شبه مـقـعـدين  من النـاحـية

االساسية قد تكون افضل البدائل. 
تـحـدة  اقـيمت وفي عـدد من اقـطار اوروبـا  والـواليـات ا
ــعــاجلـة االم  Boot camps    مــعـســكــرات عالجــيـة

الظهر  عن هذه الطريقة -  الرياضة العنيفة.
ـعسـكـرات ان الفـوائـد التي ـشـرفـون على هـذه ا يـقول ا
كن ان تكون هائلة نخرطون في عضويتها   يجنيها ا
وان الــعـــديــد مـن الــدراســـات الــتـي اجــريت حـــول هــذا
ـوضوع يـشـير الى ان االشـخـاص الذين يـتـمون فـترة ا
ـعسـكرات الـعالجيـة آنفـة الذكـر  يشـعرون االلـتحـاق با
بتحـسن كبـير  فاالمـهم تخف واليعـودون في حاجة الى
عالج اخـر . كـمــا انـهم يــصـبـحــون اقـوى احـتــمـاال بـان
ـرضى يــعـودوا الى مــزاولـة اعـمــالـهم  بــالـقـيــاس الى ا
الذين يكتفون بتلقي معـاجلة تقليدية . .ويقولون ايضا –
ان االدلــة في تـزايـد عــلى ان الـريـاضــة الـعـنــيـفـة حتـدث
ـعـاجلــة وبـخــاصـة بــالـنــسـبـة فـروقــا من حـيث نــتـائـج ا

صاب باالم ظهر مزمنة.. لالشخاص ا
عسكرات العالجية  .  اساسيات ا

ان الـبـرامج الـعـنـيـفـة العادة الـتـاهـيل تـسـتـعـمل مـعدات
للـتمـرين مصمـمة خـصيـصا لهـذه االنواع من الـرياضة
وجودة في معظم ومنها مايشبه ادوات حتـريك االثقال ا
ــعـدات االنــديــة الــريـاضــيــة . والــفــرق هــنــا  ان هــذه ا
ـرض قـد اضـعـفـهـا تــسـتـهـدف الـعـضالت الـتـي يـكـون ا
بـسـبـب قـلـة االسـتـخـدام  وهي تـعـمل عـلى اعـادة الـقـوة
كن ان تـكون اليـهـا لكل تـعوض عـلى االصـابات الـتي  
ـزيد قد حـدثت  فضال عن انـها تـمد الـعـمود الـفـقري 
من الدعم . وفي مايلي روت مشرف عليه طبيا . يشمل
تـمـريـنــا صـعـبـا يــنـبـغي تــاديـته من االسـبــوع . ويـنـبـغي
ـارسـة كل مـجـمـوعـة مـنه الى الـنـقـطة  الـتي لـلـمـريض 
يـبــلغ فـيـه اجلـهــد الـعــضـلــة احلــد الـنــهـائي  اي الى ان
ـريض في حال من التـعب بحيـث اليعود  قادرا يصبح ا

على اي تكرار !!
عاجلات التالية :  ذكور ينطوي على ا التمرين ا

lumbar   Extension الـــــتـــــمـــــطـــــيط الـــــقـــــطـــــني
الدراسات الطبـية اظهرت ان عدم احلـركة يسبب ضمور
الـعضـالت...  وهذا الـضـمور يـسـبب تـفاقم االم الـظـهر

ويؤذي العضالت السليمة.
صـيـانـة شخـصـيـة -ويـوصي االطـباء اخملـتـصـون ايـضا
ــنـزل  ــكـن ان يـؤدي فـي ا بــاتـبــاع روتــ شــخــصي 

وتشمل انظومة هذه الروت مايلي- 
تـمـريـن تـمـطــيط يـومـي... تـمـاريـن قـوة بـواقـع يـومـ في
ـارس هـذا التـمـرين الى نـقـطـة ارهـاق الـتام االسـبـوع  

والقصور العضلي .
االطـبـاء يـظـنون بـانـهـا تـقـوي ويؤدي الـى مرونـة الـشـبـكة
الــكـثـيـفـة من الـعـضالت واالربــطـة الـتي تـغـلف الـفـقـرات
الــعـظـمـيـة واالقــراص الـغـضـروفـيــة في الـصـلب واحلـبل

الشوكي . 
كذلك فان الرياضة العنيفـة قد تسبب ارتخاء التشنجات

العضلية التي كثيرا متسبب االم الظهر.
اما الرياضة من جـهة اخرى فانها تـبني القوة  وتقوي
الدم الى االقـراص بـ الفـقرات
ــــــفـــــاصل والــــــعـــــضالت والى ا
ــة ـــؤ وتـــخــفـف الــتـــشـــنــجـــات ا
وتسـرع الـشفـاء وتقـوي الـكثـافة

العظمية.
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رفــعت شــركـة ابل ســقف اغـراء
بــاحـثي األمـن اإللـكــتـروني الى
اعــلى مــســتــوى بـاعـالنـهــا عن
مكـافآت تصل إلى مـليون دوالر
ن يــرصـد ثــغــرات في أجــهـزة
آيـفـون. وهـو خـبـر غـيـر سـعـيـد
لــــكـــثـــيـــر مـن الـــدول الـــتي من
الـــصـــعـب عـــلـــيـــهـــا اغـــضـــاب
ـــــتــــحــــدة ومــــنع الــــواليــــات ا
اســتــخــدام آيــفــون من جــهــة 
وعـــدم قــــدرتــــهـــا عــــلى خــــرقه

ومراقبته من جهة اخرى .
كافاة التي تـعد أكبر مكافأة وا
تعرضها شركة لتوفير احلماية
مـن الـقـراصـنـة سـتـمـنح مـقـابل
اخــــتــــراق هــــاتف آيــــفــــون في
اخــتـبـار جـريء ألنـظـمـة األمـان
اخلـاصـة بـالـعمالقـة األمـيـركـية
الــتي تــتـبــاهى دومــا بـكــونــهـا
صـاحبـة نظـام الـتشـغيل االكـثر

استقرارا وأمنا.
واالعالن يـــأتي خالل مـــؤتـــمــر
(الــقـبــعـة الــســوداء) الـســنـوي
ألمن اإلنتـرنت في الس فيـغاس
في وقت تتصـاعد فيه اخملاوف
من اخـتراق احلـكـومات أجـهزة
الـهــواتف احملــمــولـة اخلــاصـة
ــعــارضــ والــصــحــافــيــ بــا

دافع عن حقوق اإلنسان. وا

وفي مـؤتمـر (القـبـعة الـسوداء)
الـــســنـــوي ألمن اإلنـــتـــرنت في
الس فـــــيــــغـــــاس الــــذي عـــــقــــد
اخلــمـيس قـالت الــشـركـة إنـهـا
ســـتــفــتح الــبـــاب أمــام جــمــيع
الـبـاحثـ وسـتضـيف بـرنامج
ماك وأهدافا أخرى وستعرض
ـكـافـآت تـسـمى مـجـمـوعـة من ا
(جــوائــز) ألصـــحــاب الــنــتــائج

األكثر أهمية.
ـلـيون دوالر وسـتـتـاح جـائـزة ا
ن يــرصــد ثـــغــرة تــتــيح فــقـط 
الــوصــول إلى نــظــام تــشــغــيل
آيفـون عن بُعـد دون أي تصرف
من مــسـتـخـدم الـهـاتف. وكـانت
اجلـائـزة األكـبـر الـسـابـقـة التي
عـرضــتــهــا أبل تــبـلغ  200ألف
ن يـبـلـغـهـا عن الـثـغرات دوالر 
ـــــكن مــــعـــــاجلــــتــــهــــا الــــتي 
بــتـحـديـثـات الـبـرنـامج حـتى ال
تــكــون مــكـشــوفــة لــلـمــجــرمـ

واجلواسيس.
وقـال رئـيس األمن في الـشـركة
إيفان كـرستيتش (سـيكون لدى
قراصنـة اإلنترنت فـرصة رائعة
بلغ كبير هذا اخلريف للفوز 
ـــثل (إلى حـــد كــبـــيـــر) أعــلى
مكافأة تـقدمها أي شركـة تقنية

كبرى). 
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كــبــيــر فـي عــمــلــيــات االكــســده
باجللد.

مثال اخر:
وز هـنـاك الـكـثيـر عـنـد تـنـاول ا
يـتـسـبب له حـسـاسـيـة وهـذا ما
ـوز من تـناوله يؤدي الـى منع ا

اذا?
w³D « wLKF « qOK×² «

ـوز بـطــبـيـعــته يـحــتـوي عـلى ا
الــعـــديــد مـن الــڤـــيــتـــامــيـــنــات
ـــركـــبـــات االســاســـيـــة واهم وا
مركب يـحتـويه على الـتيـرامل
ـركب بـاالصل غذائي ذات هذا ا
قـيـمــة عـالـيــة لـلـجــسم غـيـر انه
يــصـبح سـلـبــا عـنـد االشـخـاص
الــذين يــعـانــون من نــقص احـد
ــــعــــدة يـــؤدي الى ـــات ا انــــز
حــــــــــــدوث حتــــــــــــسـس واضـح

للمصاب. 
مثال آخر:

بيوت او ڤيتام ( أتش)
عـنــدمــا اعـطـى مـتــطــوعـون من
الـبـشـر غذاء خـال من الـبـيـوت
وتنـدر فيه الـفيـتامـينـات ما عدا
الـريــبـوفالفـ وغـني بـالـنـسـبـة
لــبـيــاض الــبــيض الــذي يــتـلف
الـبــيـوتــ  حـدث لــهم الـتــهـاب
جـلد بـسـيط ومتـقـشر وغـير ذي

حكة. 
مع الـــعـــلـم من اعـــراض نـــقص
البـيوتـ تتـصلح اذا مـا اعطى
ـريض 150- 300 مــلـلــيـغـرام ا
بيـوت يـوميـا وبكـتريـا االمعاء
تمد اجلـسم بكمـيات كبـيره منه

يوميا. 
مثال اخر:

ركب الـكولـ  .. هـو جـزء من ا
الـدهــني الــعـنــقـودي لــيـثــيـزين
ويــلــعب دورا مــهـمــا في وقــايـة

الـــهـــضـــمــي  وهـــذا مـــا يــؤدي
بــالـنـهــايـة عـــدم الــقـــدرة عـلــى

حتمــل الغــذاء. 
- اســالـــيب  غــذائــيـــة خــاطــئــة
مــعــتــمــده بــاالصل عــلى نــظــام

غذائي بائس  
هـــذه الــعــوامـل  ســواء  نــراهـا
كــانت مــجــتــمــعــة أو مــتــفــرقــة
تــــؤدي  اجلـــهــــاز الــــهـــضـــمـي
يــتـعــامـل مــع الــنـمـط الـغــذائي
صاب  علـى أنـه الذي يتناوله ا
جــــسـم غـــــريـب فــــيـــــهــــاجــــمـه
فنحصل هنا عـلى تفاعال سلبيا
 داخـل اجلـسـم  لـنـضـرب مـثـاال

على هذه احلالة:
- في حـــالــة نــقــصـــان عــنــصــر
الــنـحــاس يــعــمل اجلــسم عــمل
اخلمـيرة كمـا ان الغـذاء العادي
يـــعــــطـي اجلـــسـم الـــكــــمــــيـــات
نـاسبـة منه وهي 2 ملـليـغرام ا
يــــومــــيــــا ونـــفـس الـــوقـت فـــان
الــنـقص الـطـفــيف في الـنـحـاس

يقلل الى مدى بعيد.
وهذه اخلميره تنبه االوكسج
اجلزيـئي  وتتـقبل االلـكتـرونات
من السيتـوكروم وينتج عن ذلك
تدخل كبير في عمليات االكسده
وتـــتـــقــــبل االلــــكـــتــــرونـــات من
السيتـوكروم  فينـتج هنا تدخل

ن يعاني من التـحسس لبعض
من االغـذيــة الـتـي تـؤثــر سـلــبـا
على اجلـهاز الـهضـمي القـولون
العلة تـكمن هنا لـيست بالغذاء
صاب الطبـيعي الذي يتـناوله ا
ـا الـعـلـة تـكـمن بـان اجلسم وا
فـقد شـفرات الـتـعريف عـلى هذا
ــا يــؤدي الـى حـدوث الــغــذاء 
بـعض التـشنـجـات والتـقلـصات
فـاحلل االمـثل هـنـا الـلـجـوء الى
البـصمـة الغـذائيـة يعـني اجراء
حتـلــيل الــغــذائي من االطــعــمـة

صاب.  التي يتحسس منها ا
مـن اهم االســـبــاب الـــتي تــؤدي

الى حالة التحسس الغذائي: 
-  اذكر لكم منها  التــي جتعــل
مــن  مــصــاب أكــثــــر قــابــلــيــــة
لـعـــدم حتـمــل بـعــض األغـذيــة
مــن شــــــــخـص آخــــــــر...  ومن
اهــــمـــهــــا... الـــســـبـب الـــوراثي
بـانـتقـال الـصفـات الـوراثـية من
االبـــاء الى االبــنــاء او حــصــول
طــفــره وراثـيــة  كـنــقـص إنــز
ــــات اجلــــهـــاز مـــعــــ بــــانـــز

الهضمي . 
- اضــــطـــــرابــــات عــــصـــــبــــيــــة
كــاالكــتــئــاب والــقــلق والــتــوتـر

الشديد  
تـــؤدي إلـى إضـعـــاف  اجلـهــاز
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اختصاصي تغذية

الـتــي يـتحـســس مـنهـــا بـأحــد
الـبدائـــل الغـذائـيـــة مــن نفــس
اجملــمــوعــــة. االمــتــنـــاع عــــــن
ــســــبــبــة ـــــــــــادة ا تــنــــاول ا
لـــلــتـــحــســـس لــفـــتــــــــرة 7 -3
أشــــهــر حـــتـى يـــبـــدأ  اجلــسـم
بـارتيـاح واسـتعـادة نـشاطه من
ــنـاعــة جــديـد ويـهـــدأ جـهــاز ا
الـــذاتــيـــة .. وتـــبــدا عــمـــلــيــات
االيض الــغــذائي بــشـكـل افـضل

ا كان عليه في السابق.

بــعـض  اخلـطـــوات االيـجــابـيـة
حـــــتـى ال تـــــتـــــفــــــاقم  ازديــــــاد
األعـــراض ســوءا ولــلـتـخــفـيـف

منهـا مثـل: 
-التخطيــط الغـذائــي وتنظيمة

بشكل دقيق
-الـوجــبـــات الــغـذائــيـة  تــكـون
نوعا وليس كمـا... بحيــث يبدا
ـــريض  يـــراقــب غــــذاءه واي ا

حالة تطرا عليه  
- يــفـضل االبـتــعـاد من االغـذيـة

يــعــانــــون دومــا  مــن أعـــراض
وشــكوى غـيــر مبــررة ســـببها
إيــــجــــابـــــيــــــة فـــــحــص عــــــدم

التحمــل الغذائــي.
مــا هـي االســالــيب الــتي يــجـب
ـريــض فـعــلـه فـي حــال عــلـى ا
ظــهـــور الــنــتــائـج اإليــجــابــيــة
ــــــكـــــونــــــات جتــــــاه بــــــعـض ا

الغذائيـة?
فــي حـــــــال وجـــــــود حتــــــسـس
لبـعـض االطعمــة فيـجـب اتبـاع

الـكبـد الدهـني وهو عـنصـر هام
ركب من عـنـاصـر ڤـيـتـام  Bا
ـسؤول عن حتـويل االحـماض ا
الدهـنية فـحينمـا يتفـاعل تفاعل
هـدرجة او سلـبيـا مع الزيـوت ا
بــعض االغـذيــة االخـرى يــعـطي

لنا نتائج سلبية. 
وهــــذا مــــا يــــؤثــــر االحــــمـــاض
الـدهـنـيـة مثـل ليـنـولـيـنـيك التي
تـظـهـر بـشـكـل صـدفـيـة هـرمـزية
عـــلى اجلـــسـم.  وعـــلـــيه الـــذين

سـتخدمون تفسيـر الرسائل وا
الـــذين تـــأثـــروا هم فــقـط أولــئك
الذين كـانوا يسـتعـملون تـطبيق
فــيــســبــوك مــســنــجــر وأعــطــوا
مــوافـقــة عـلـى نـسخ دردشــاتـهم
الصوتـية.  وقـالت بلومـبيرغ إن
ـتــعـاقـدين الـذيـن يـعـمـلـون في ا
ـشـروع قـد (راعـهم) االسـتـمـاع ا
إلى الدردشـات اخلاصـة التي لم
يــــــتم الــــــكـــــشف عـن هـــــويـــــات
أصــحـــابــهـــا والــتـي تــضـــمــنت

أحياناً محتوى بذيئاً. 
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لـكـنه قال لـلـمـجمـوعـة اإلعالمـية
األمريكـية في بيـان إن االستماع
ــسـتـخـدمـ ومع  بـإذن من ا
مارسة. ذلك فقد  وقف هذه ا
وأضاف الـبيـان (تمامـاً مثل آبل
ـــراجـــعـــة وغـــوغـل أوقـــفـــنــــا ا
الـبشـريـة لـلصـوت قـبل أكـثر من
أســبــوع). ولم يــجب فــيــســبـوك
عــلى طــلب لــلــتـــعــلــيق من قــبل

وكالة الصحافة الفرنسية .
ـتـعـاقـدون وفق الـتـقـرير وكـان ا
يــــخـــــتــــبـــــرون قــــدرة الـــــذكــــاء
االصـطــنــاعي لــفـيــســبــوك عـلى
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أفــادت وســائل إعـالم أمــريــكــيـة
أمس االول أن فــيــســبــوك وظّف
ــتـــعــاقـــدين من خــارج مــئـــات ا
الشركة لالستمـاع إلى مقتطفات
من مــــــحـــــادثــــــات صـــــوتــــــيـــــة
ــسـتــخــدمـيه ونــسـخــهـا وسط
اسـتـمــرار الـتـشـدد في الـتـدقـيق
بـأسـالـيب الـشـبكـة االجـتـمـاعـية

العمالقة في جمع البيانات.
واعـــتـــرف فـــيـــســـبـــوك بـــنـــسخ
احملـادثات وهـو مـا كـشـفت عنه
مـجـمـوعـة بـلـومـبـيـرغ ألول مرة
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ـثيـر هنـا أن تتـنشق عـطراً (ا
لـم يــشـــمـه أحـــد طــوال 2000

عام). 
وتـــــــقـــــــول األســـــــطـــــــورة إن
كليوباترا قبل إبحارها لزيارة
مـارك أنطـونـيو في طـرسوس
تـعمدت غـمس أشرعـة مركـبها
لـكي الذهبي بـالعطـر بحيث ا
تــصل رائـــحــة عــبـــيــرهــا إلى
الشاطئ قـبل وصولهـا الفعلي

بوقت طويل.

بــالــتــوابل وتــظل رائــحــتــهـا
تفوح من اجلسم لوقت طويل.
ونـقـلت الصـحـيفـة عن الـفريق
ـثــابـة قــوله إن الـعــطـر كــان 
(شـــانــــيل  (5في ذلـك الـــزمن
ــة وأن مـــلــكـــة مــصـــر الــقـــد
ساحرة اجلـمال كلـيوباترا من

احملتمل أنها تعطرت به.
وقــال روبــرت لــيــتــمــان أحــد
الـعـلـماء الـذين أعـادوا تـركيب
مـا يـقول إنه عـطر كـلـيوبـاترا:

بـــقـــايـــا عـــطـــور في قـــواريــر
وتـــمـــكــنـــهم مـن قــراءة صـــيغ
عـــطــور وجــدت فـي نــصــوص

تعود إلى تلك احلقبة.
واسـتخـدم الـفريق الـبقـايا في
تـركـيب عــطـر يـعـتـقـد أنه كـان
يحظى بشعبية كبيرة آنذاك.
ـز أن وذكـرت صــحـيـفــة الـتـا
عـــطـــور ذلك الـــزمـــان لم تـــكن
سائلة وشفافة كما هي اليوم
ا مـراهم ثـقـيـلة ومـشـبـعة وإ

صرية االثارية عن ذلك . ا
وعـثر عـلى وصفـة العـطر بـعد
عـقـد كـامل من احلـفـريـات قـام
بهـا فريق مـن علمـاء اآلثار من
جــــامـــعــــة هـــاواي فـي مـــوقع
شــمـــالي الــقـــاهــرة يـــدعى تل
الـتـيـمــاي وهـو مـوقع مـديـنـة
تــيــمـوس الــفــرعــونــيـة الــتي
ـيالد. بـنـيت عـام  4500قـبل ا
وتــــوصل الـــــفــــريق إلى هــــذا
الــكــشف بــعــد عــثــورهم عــلى
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قـال عـلـمــاء إنـهم تـمـكـنـوا من
إعادة تـركـيب عـطـر يـعـتـقدون
أن أشــهــر فــاتــنــات الــتــاريخ
كـليـوبـاتـرا كـانت تـتـعـطر به
وذلك بـعــد الـكـشف عــمـا يـظن
الـــعــــلـــمــــاء أنه بـــيـت صـــانع
عـــطــور ضــمن حـــفــريــات في
مــــوقع مــــديــــنــــة تــــيــــمــــوس

الفرعونية. 
في حــ لم تــكــشـف اجلــهـات


