
 مَّار ياسين منصورعد. 

 !البنينأمُّ 

 قينا ظن نتُها من ه فواتِ السَّابلطالم  حقيقٌة 

اُء التي ال تنجُب إالَّ البنينأمُّ  كور  ، هي حوَّ .ا  فولأ مُ هنم راكمت   هي   ولو الذُّ ُر وجود ها نظريَّا   . هي حقيقٌة لها ما يبرِّ

اُء هذهِ ال تملُك في خزينِ   ومادام  اإلمكاُن العلميُّ يسمُح بهكذا ظاهرةٍ، فال مردَّ من استجابةِ الواقعِ لهكذا احتماليَّة. فحوَّ

كورمبيضيها سوى البُويضاتِ غيرِ الُملقَّحاتِ  كور، فأنَّى لها أن تنجب  سوى Male Oocytesالـ  الذُّ  .الذُّ

ابِط التَّالي:لمزيٍد من  التَّفصيل، شاهِد   الفيديو على الرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

ابط  التَّاليين حمل  العنوان ل،)فيما يلي ُمقتبٌس من مقاٍل أطو   :والرَّ

 !(حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حواء 

اُء ما توالتِ األيَّاُم وتالحقتِ الحقوب. األولى هي ماحقيقتان علميِّتان لن تقبل  بهُ   .الحقيقُة األمُّ  األساُس، هي حوَّ

انيُة و حقةُ الثَّ هُ األولى.شرعا  ومنطقا . ابنُة األولى  ،هي الالَّ باحِ ما لم  تقشع  انيةِ أن  ترى نور  الصَّ  ال يمكُن للثَّ

انيُة خلسة  فأنارت  لك  ديجورا  وأصحت   لتِ الثَّ ، تسلَّ لذلك أعمِل الفكر  في األولى بادئا . فإن  هي اعترشتِ العقل  منك 

انية  جانبا  وال تتكبَّد  عناء  المحاولةِ.فيك  غفلة  طالت  مُ   قاما . وإن  هي سقطت  على أعتابِ البصرِ، اطرحِ الثَّ

انيُة من غيرِها وهي الُمخرجاتُ ف  .األولى هي الُمدخالُت، فال تكوُن الثَّ

دمةُ  فأمَّا األولى اء  األساُس في تقريرِ جنسِ وليِدها يفه الصَّ انيُة  .(1) دوُر حوَّ اء  هي في ف العضالُ وأمَّا الثَّ  ، ذاتِهاحوَّ

رحاِم اختالُف األجليَّا  ال لبس  فيهِ عندي حسمُت أمري، وبات   وأمَّا أنا فقد   .الخالف ومنبُت الجدالِ  القلقِ وهنا مكمُن 

كورِ في قدرتِها على إنتاجِ  اءُ  أِم اإلناث. الذُّ أكثرتِ وإلى غيرِ ذلك  سعت  وإن  هي  ،إالَّ إناثا   ُتنجبُ ال  التي فهناك حوَّ

اُء هناك  و .عديد  البُنيَّات الحمول  وراكمت   وبين هذهِ  ما أرادت  إلى ذلك سبيال . إالَّ ذكورا   ال تلدُ  ُة التيالمحظيَّ حوَّ

، تزدحُم االحتماالُت وتتبايُن النِّسُب بين  كورُ يسوُد  اتٍ محظيَّ  ياتٍ ر، وأخاإلناثُ  نَّ نسلِه فييغلُب  اتٍ منكوبوتلك   الذُّ

 .ويغلبُ  نَّ على نسلِه

فاعِ عنها على كلِّ منبرٍ وفي كلِّ ميدان.. وما أزال.  انيُة فتجري شخصيَّا ، كان  لي شرُف ت ظهيرِ األولى والدِّ ا الثَّ وأمَّ

ممجوجة  على لساِن الخلقِ من عهِد آدم  ُربَّما. لكنَّها لم  تجد  من يُحقُِّق في صدقِ مقالِها، ويتحرى علميَّة  طرِحها 

داتِ القوِل أسعى.  وبنائِها. لكنِّي ها أنا ذا أتصدى، وإلى البراهيِن مؤكِّ

 :الثَّانيةُ  الحقيقةُ 

جاُل واثقين.  ى ُحكِمهالسانِ الخلقِ، فعمُلوا بمقتضلطالما جرت  على  ها الرِّ يجاتِ من  ريعة ، فأكثُروا ذولطالما اتَّخذ  الزِّ

كُر ركيزةُ غانمين   نين.د ولةِ وأيَّاٍم ضمانُة نجاةٍ من غدرِ و جاهٍ  آملين. فهذهِ ال ُتنجُب إالَّ بُنيَّاتٍ، والذَّ وتلك  رحٌم تجوُد  سِّ

ِ بصبيةٍ ذكور. هي  ين وفاكهينُل كريم  عادةٍ بدِ وال نراها تُ  ،رت  من زيجةٍ خلت  قد  ُخب  فتحزُن امرأةٌ . قاُلوها جادِّ

https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0


ألنَّي أصبحُت هنا ف القول   أنقلُ  إذ  على حرٍف، وأنا  . والحاُل كما وصفُت لكم  بما اكتسبت   ، وتبتهُج أخرىمت  بما ُوصِ 

 القائلين. من  لهُ أيضا  

 ، وأنَّ مبيضيهاOocytesالـ  المرأةِ من البُويضاتِ غيرِ الُملقَّحاتِ  خزينِ ن  وقعُت على حقيقةِ أمنُذ ف

كور  عطياِن البُ يُ كما و Female Oocytesالـ  ويضاتِ اإلناث  البُ  عطيانِ يُ  Two Ovariesالـ   ويضاتِ الذُّ

ا  في اإلمكاِن العلميِّ لهكذاMale Oocytesالـ  فالحقيقُة األولى أنا واجُدها  قيٍل ولكذا شائعة. ، بدأُت البحث  جادَّ

ل  في علِم الخليَّةِ وتكاُثرِها. فال يبقى إالَّ أن  نجمع  هذهِ بتلك، وال ننسى من وسيعِ  فقد   العلمُ أمَّا وحارُسها، و سبق  وفصَّ

 م ريراتِ المذاقِ ممجوجات.أحيانا  فعسانا نصُل إلى نهاياتٍ أكيدةٍ وإن  ُكنَّ  ، نصيبا  الخيالِ 

 في االختالِف يكمُن البرهان

كور، وتختلفان فقط في النِّهاياتِ.  تتطابُق عمليَّةُ إنتاجِ  البُويضاتِ غيرِ الُملقَّحاتِ عند  المرأةِ وتلك  التي للنِّطاِف عند  الذُّ

دةٍ للبُويضاتِ الـ  دةٍ للنِّطاِف الـ تكوُن  Oogoniumفمن خليَّةٍ مولِّ  Spermatogoniumبدايُة األولى، ومع خليَّةٍ مولِّ

انية. دُة تفي الحالتين، و تبدُأ الثَّ فا  نقسُم الخليَُّة المولِّ  ي الواحدُة أربع  خاليا بناتطفُتع .Meiosisالـ  انقساما  ُمنصِّ

 .Male Cellsالـ  ذكورا  ن ي، واثنتFemale Cellsالـ  إناثا  ن يخليَّت نميُُّز فيهنَّ  ؛Daughter Cells 4الـ 

بغيَّ تحتكُر الخليَّتان اإلناُث المرأة، عند   رتينالكبير.  X الصِّ بغ ويبقى للُمذكَّ غير. X يُّ الصِّ جل،و الصَّ  عند  الرَّ

بغيِّ  إناثا  اثنتان تكوُن  بغيُّ  يميُِّزهما ذكورا  ن ا، واثنتXالحتوائهما على الصِّ ا  وفي هذا يكوُن االتِّفاُق . Y الصِّ  تامَّ

 genesisatoSpermإنتاجِ النِّطاِف الـ وفي مبيضي المرأةِ  siseOocytogenإنتاجِ البُويضاتِ الـ  تيبين عمليَّ 

جل.  واالختالُف جوهريَّا .بعد ها، يكوُن الفراُق واقعا ، لكن  في الخصيتين عند  الرَّ

جلِ ف رةٍ ومؤنَّثة.  تسوُد قسمةُ  ،عند  الرَّ ن  تستمرُّ الخاليا البناُت األربُع إذ  العدِل في إنتاجِ النِّطاف بين مذكَّ وتمارس 

ئي ُفطرن  عليهِ أزال . هُنَّ  رتان واثنتان مؤنَّثتان. عامالتٌ  أربُع نِطافٍ عمل هُنَّ الالَّ  الحياُة كما الوظيفةُ ؛ اثنتان ُمذكَّ

دةٍ للنِّطاِف واحدةٍ، يسري على جميعِ النَّظائرِ هي هبٌة للجميعِ، ال تمايز  في ذلك أِم انتخاب.  وما سرى على خليَّةٍ مولِّ

 من الخاليا الُمشابهةِ لها في الوظيفة.

. هو فعٌل يتَّصُف بالديمومةِ، يستمرُّ منذُ   زمِن البلوغِ حتى زمِن المنيَّةِ. يختلُف النَّشاُط، لكنَّهُ متى بدأ فإنَّهُ ال يغيُب أبدا 

وهنا، تبقى شريعُة العدِل هي الحاكمُة. فجميُع الخاليا البناتِ ستصبُح جنودا  نطافا ، نصفهُنَّ إناٌث ونصفهُنَّ اآلخُر 

لجلةٍ، دون هُ أهواٌل وجهوٌد ُتبذُل وسباق. هو فعُل انتخابٍ يستنفُر طاقاتِ فالمسيُر إلى تلقيحِ البُويضةِ هو فعُل جُ ذكور.  

 الجميعِ، واألقوى هو من يفوُز ويغنُم.

 تموُت ثالٌث وتبقى واحدٌة.. فيحكُم إنتاج  البُويضاتِ غيرِ المُلقَّحاتهو من قانوُن العشوائيَّةِ عند  المرأةِ،  بالمقابل

ُل الخاليا  ابعُة لُتعطي  ، Polar Bodiesالـ  البناُت الثَّالُث النَّافقاُت األجسام  القطبيَّة  تشكِّ  بُويضة  الوتنفرُد الرَّ

وهنا نسعى جاهدين   لكن كيف  يكوُن ذلك؟ من هي الباقيُة؟ ومن هُنَّ النَّافقاُت؟ هنا نبحُث، .Oocyteالـ  ُملقَّحةِ الغير  

انيةِ.  لتفسيرِ أحجيَّةِ القوِل موضوعِ الحقيقةِ الثَّ

ُر في هذا المقاِم، وهو من يحكُم ها هنا. وأمَّا  ن ومخلوقاُت هللاِ النَّاطقهو القانوُن اإللهيُّ الحاكُم لفطرةِ الخليَّةِ من يُقرِّ

دفةِ والعشوائيَّةِ. فقاُلوا جازمين، أِن العشوائيَُّة هي من تختارُ  تلك   فنسبُوها جهال  منهم وغطرسة  إلى قانوِن الصِّ

كو رِ الفائزة ، وهي من تحكُم على الباقياتِ الثَّالثِ بالموتِ وظيفيَّا . وعليهِ، يكوُن نصيُب المرأةِ من البُويضاتِ الذَّ

دفةِ ال غير.  ومن البُويضاتِ اإلناثِ عطيَّة  العشوائيَّةِ وقانوِن الصِّ

دفُة خليَّة  بنتا  أنثى لدورِ البُويضةِ  ، والثالث  الباقياتِ لدورِ األجساِم القطبيَّة. كما ويمكُن لها أن  تصطفي  فقد تختاُر الصِّ

كر  لدورِ البطولةِ، والباقياتِ ال انويَّة. فالعشوائيَُّة هي الحاكمُة هنا، فكيف  لنا أن نقرَّ الخليَّة  البنت  الذَّ ثَّالث  لألدوارٍ الثَّ

كورِ في مقاٍم آخر.عينا  بخياراتِها.  ، وتميُل كلَّ الميِل إلى الخاليا الذُّ ُل في مقاٍم اإلناث   والعشوائيَُّة ذاُتها، قد ُتفضِّ

كورِ  الُملقَّحاتِ اإلناثِ لذلك، يختلُف نصيُب المرأةِ من البُويضاتِ غيرِ  دفةِ والعشوائيَّة. وتلك  الذُّ  تبعا  لمزاجيَّةِ الصِّ

دةِ للبُويضاتِ األخرى البُويضةُ غيُر الُملقَّحةِ  تنضمُّ بالنَّتيجةِ وأيَّا  كان  جنُسها،  ُل ف ،إلى أخواتِها منتوجِ الخاليا المولِّ تشكِّ

، وهي تكتنُز في مبيضيها النُّور  هو خزيٌن ثابٌت ال زيادة  فيه. تبصُر األنثى  .من هذه البُويضاتجميعا  مخزون  المرأةِ 

ُر بمئتين وخمسين ألف  بويضةٍ غيرِ ُملقَّحةٍ، قد تزيُد قليال   كامل  الخزينِ   من البُويضاتِ غيرِ الُملقَّحات. هو  خزيٌن يُقدَّ

حاٍل من  األحوال. وفي محدوديَّةِ العدِد في  ليون بويضةٍ وقد  تنقُص أحيانا . لكنَّ العدد  مسقوٌف، ال يتعدَّى نصف  م

 يتخفَّى شطٌر من جوابِ األحجيَّةِ.

https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA


ها إالَّ البُويضاتِ فمع محدوديَّةِ العدِد، تتجبَُّر العشوائيَُّة وتوثُِق حكم ها.  فقد  تختاُر العشوائيَُّة التَّنكيل  بامرأةٍ، فال تمنح 

وال أنفي عنها فتمنُح أخرى خزينا  صرفا  من بويضاتٍ ذكور.  أنُس بالجوِد والكرِم،الُملقَّحاتِ اإلناث. وقد  ت غير  

 .معا   العدل  أحيانا ، فتنعُم عند ها الكثيراُت بخزيٍن مزيجٍ ُمتكافٍئ من الجنسين

. يصحُّ أن  تختلف  النِّسُب، الجنسينكال نصيبا  من  النِّساءِ جلُّ فال ت عدمُ  ،، يغلُب على العشوائيَّةِ صفُة العدلِ أقولُ  أخيرا  

كورُ  ُق الذُّ كوُر في نسِل في أحياٍن أخرى فتغلُب اإلناُث أحيانا  وقد  تتفوَّ ، فيغلُب الذُّ ا  . وقد  تتبايُن النِّسُب كثيرا  جدَّ

، وتربو نسُب اإلناثِ  ُف مداهُ األقصى، فُتحرُم نأخريات.  في ُذريَّةِ بعِضهنَّ كورِ وقد  يبلُغ التَّطرُّ  ساٌء من جنسِ الذُّ

 بينما تنعُم أخرياٌت حصرا  بأطفاٍل ُذكور. ،نسال  

.......................................................................................................................................... 

. لمزيٍد من  التَّفصيِل، راجعِ المقال  األساس   (1)  :وهو بعنوان تمَّ شرُح الحقيقةِ األولى األمِّ في موضعٍ آخر 

جُل يدَّعي! ُر جنس  وليِدها، والرَّ  المرأُة ُتقرِّ

 في سياقاتٍ أخرى، أنصُح بقراءةِ المقاالتِ التَّالية:

، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراضِ والعالماتِ السَّريريَّةِ  - ِك العلويِّ  أذيَّاُت العصبوِن الُمحرِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

يَّةِ؟هل يفيُد ا - وكيِّ وذيِل الفرس الرضَّ  لتَّداخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاعِ الشَّ
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsالنقل العصبي، كموناُت العمل  في

 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الثَّالثةِ للنقل العصبيِّ 

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة ا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ 

 
انية في   ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوال   -
 The Philosophy of Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض -
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 The Spinalأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث  -

Injury, The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorاتِّساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 
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 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّة -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and 

ensory AxonsConserves its S 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّ

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيُم القديمة 

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 ُخلقتِ المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ 

 
ُر جن  !س  وليدها، والّرجل يّدعيالمرأُة تقرِّ

نيعُة مخلوقٍ  - وُح والنَّفُس.. ع طيَُّة خالقٍ وص   الرُّ

 خلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والد الالت -

 
  آدم ، وجهان لصورةِ اإلنسان. ُتفَّاحة آدم وِضلعُ 

اُء.. هذه -  حــــــــــوَّ

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص -
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام -

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل -
ةِ  - ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ  ُة وِعلَّ  قةٍ وأرملةٍ ذوات ي عفافالِعدَّ

وجاتِ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ  - ُد الزَّ  تعدُّ

 
 الثَّقُب األسوُد، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ 

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقرِّ

 
 القدُم الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اء  من ضلعِ آدم ، حقيقٌة أم أسطورٌة؟  خلُق حوَّ

 
فيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ   Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الضَّ

 
ضَّ   ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييُم األذيَّةِ العصبيَّةِ 2) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتريِّ في تدبير شلِل العصبِ الكعبريِّ 

 
Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise) 

 
ُر جنس  الوليد )ُمختصٌر(  من يُقرِّ

فاتِ والمآالتِ  - .. بحٌث في الصِّ ، واالصطناعيُّ ، اإلنسانيُّ كاُء الفطريُّ كاِء.. زاُد مسافرٍ! الذَّ  ثالوُث الذَّ
 

فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها -  المعادالُت الصِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدٌة   وكيُّ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِ الشَّ
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، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   وكيُّ االشتداديُّ  Hyperreflex, Innovatedالُمنعكسِ الشَّ

Pathophysiology 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  ةِ المنعكس 1الُمنعكسِ الشَّ  ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  (، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس 2الُمنعكسِ الشَّ

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  Extended(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة التِّساعِ ساحةِ العمل 3الُمنعكُس الشَّ

Hyperreflex, Pathophysiology 

 
وكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِ عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ 4الُمنعكُس الشَّ

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ  (، الفرضيَُّة الثَّ

 
اُء  اء ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدم  وخلُق حوَّ

 
اهُد والبصيرُة   Barr Body, The Witnessجسيُم بار، الشَّ

معنى -  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقساُم الخلويُّ الُمتساوي الـ 

 
ا  مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتمِّماُت الغذائيَُّة الـ   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنصِّ

 
ائمVitamin Dفيتامين د  بابِ الدَّ  ، ضمانُة الشَّ

 
ا  6Vitamin B 6فيتامين ب  ، قليُلهُ مفيٌد.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّ

المهنُة.. شهيٌد، من قصصِ البطولةِ والفداء -  و 

 
 وُد والنَّجُم الَّذي هوىالثَّقُب األس

 
 خلُق السَّماواتِ واألرضِ، فرضيَُّة الكوِن السَّديميِّ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

لين هيفاُء؟ -  عندما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجمَّ

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ    الطُّ

اتِمة  الِحكايةِ  - ايُة، فت كوُن اله ويَُّة خ  ُف الم سُتورِ.. م ع  االسِم ت كوُن البِد  ش   ك 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهو  اجتماُع فطرة، أِم اجتماُع ضرورة، أم اِجتماُع مصلحةٍ؟ 

 
خرةِ الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الصَّ

 
نديِّ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

اءُ  -  حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisُملقَّحات الـ إنتاُج البُويضاتِ غيرِ ال

 
 Spermatogenesisإنتاُج النِّطاِف الـ 

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هي  أم  هي  محُض ُترَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما ظ ننُتها من هفواتِ األوَّ
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