
 صانعي المستقبل مجلة شھریة تصدر عن
 طلبة قسم الفیزیاء صانعي المستقبل –المستقبل ، بالخیال نستطیع رؤیة المعرفة الخیال أھم من  .

 كلیة التربیة للعلوم الصرفة 

d 

مجلة صانعي المستقبل مجلة الكترونیة  

معده ومصممة من قبل طلبة قسم 

الفیزیاء كلیة التربیھ للعلوم الصرفة 

تھدف الى تشجیع الطلبة على ابراز 

اعمالھم األدبیھ والفنیة ونشاطاتھم داخل 

 .الكلیة وخارجھا 
من خالل مجلتنا ننشر اعمال الطلبة ونجعل في 
اعماقھم بذرة اھتمام ونقول لھم بأعمالكم حققت 

 الكثیر مما تصبون الیھ وھو رویة من یرى 
 

ویقرأ و یشارك و یتحدث بما تقدمونھ من 
، استغلوا ھذه المجتمع ابداعات و اعمال امام 

، ال تلتفتوا الى اصوات انفسكم الفرصة لتكونوا 
 المحبطین والسلبیین الذین یھدمون احالمكم و 

 
  طموحاتكم ،

سیروا دائما نحو االمام فأنتم صناع         
المستقبل وبكم نرسم اجمل لوحة لمستقبل 

 .مشرق 
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 عالء مكي الحسنـــــــاوي  

 التصمیم و االخراج الفني

 عالء مكي الحسنـــــــاوي  



 ... نصر بال دماء
 .باسم هللا المولى األجلِّ سبحانھ لھ الحمُد في األولى واآلخرة، نستفتُح بالذي ھو خیر، ربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر

 ھ الساحة الثقافیة من إصدارات دوریة ال نكاد نجد مجلًة تولي عنایة خالصة بالشباب األكادیمي رغم مابوبعد، فعلى كثرة ما تموج 
 ... ال تستنفذ طاقاتو  عطائاتمن  ةلھ ھذه الشریحة المھمتحم

 وانتم المستقبل ...انتم القادة 
اغصان وجذور حیث تبقى الجذور رغم العواصف راسخة تمد  كما تعلمون أن البشر ثالثة أنواع كما ھي الشجرة لھا أوراق و

التي تتأثر وتتساقط بھبوب الریح كذلك ھم البشر منھم یبقى في  واغصانھاالغصان بأسباب البقاء والحیاة خالفا لورق الشجر 
 ..أحدبھم  والیشعرمعك عند الشدائد بخالف اآلخرین الذین یأتون ویرحلون  احیاتك تستند إلیھ في الملمات ثابت

انتم جیل مھم وانتم حظ ...أیھا األحبة أن رحلتكم رحلة جیل من أجل الوطن علیھ أن یجاھد ویتسلح بالعلم ثم یعود لیتسلم الرایة
وھمومھ وحمل رسالتھ إننا نرید منكم أن تھتموا بأنفسكم فكل ما تعلمون من  وامنھوتقدمة  ھسعادتلبلدنا الذي نتشارك فیھ في 

مھارات وتقنیات ھي من سیجعلكم قادة ھذا البلد فبكم سینافس العراق دول العالم المتقدمة التي حققت نجاحات في التنمیة البشریة 
 ..... یومیآمالیین برمیل نفط  5لیس ال و الحقیقي ھسالح ھو انتم اخوتي انتم امل العراق و الحقیقيوالتعلیم إن رھاننا 
 ...القادم وھذا ھو نصرنا  بھایجب أن تتسلموھا بخیر وعز ولدیكم القدرة على أن ترتفعوا  ةالرایفحین تتسلمون 
 الشكر الجزیل للمثابر االخ عالء مكي الحسناوي الذي تبنى مھمة ھذا اإلصدار المبارك اختام
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الزلت اتجرع كل یوم من ذلك السم الرعاف الذي تسقیني ایاه بكأس غدرك 
،عبثا اسقي ورود أحالمي كي تزھر في ربیع شبابي المعھودین وخذالنك 

حتى توجھ نحوھا خریفك القاسي لیأخذ رونقھا ویتركھا یابسة ذابلة تماما 
 ..…مثل كل االشیاء الجمیلة في حیاتي 

لھا طلب  الیرد، التي بالدالل كنت دائما الفتاة اللبقة اللطیفة المغرمة 
 .وترفض قطعا الخضوع للقوة التسلط وان كان ھذا الخضوع ثمنا لحیاتھا 

)  العاتیة المرأة تنحني امام النسیم وال تنكسر أمام الریاح (مقولة كانت 
   .دستورا لحیاتي 

 .……و انت 
انت تعودت ان تكون معي كرجل فض متعصب كل ما یسعى الیھ ھو فرض 

وال یروقھ االعتراض او الجدال كونھ یراھما اساءة  وارائھسطوتھ 
للتجبر واالستبداد معلنة  االلرجولتھ المصطنعة التي یحضر استعمالھا 

كان ضعفي قوة لك ودموعي  .انتھاء صالحیتھا في مواقف الشھامة 
لقد حاولت بشتى الطرق تغیرك ولكنك كنت كغصن یابس ال یلین  .انتصارا 

……… 
ولھذا وبعد تفكیر طویل قررت ان الملم في حقیبتي الصغیرة ما تبقى من 

أیھا  واتركك،  التسعھااحالمي التي بعثرتھا بعدما كانت حقائبي مجتمعة 
   ..………الحزن البغیض الى غیر رجعة 

نعم لقد قررت تركك وأنا بكامل قواي العقلیة ولن أكتفي بھذا بل سأعلي 
 الزغارید وأنثر الورود على رؤوس ستواتي الفتیة 

ا ( ( ِ الَِّذي أَْذَھَب َعنَّ َنا لََغفُوٌر َشُكورٌ اْلَحَزَن َۖوَقالُوا اْلَحْمُد ہلِلَّ فاطر ) ) إِنَّ َربَّ
)۳٤( 

 
ال تتعجب من قراري المفاجئ ھذا فلقد ادركت مؤخرا كم نحن متناقضین 

، ایقاع أملي الصاخب لم والقفار ومختلفین اختالف اللیل والنھار والمروج 
 ……ولن یناسب بأسك الھادى

 االول العددد-السنة االولى
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 مرحبا بك ایھا الصدیق: االنترنیت •
 مرحبا بك : الكتاب 
 لقد سحبت البساط من تحت قدمیك: االنترنیت •
  لم افھم ما تعنیھ ایھا الصدیق : الكتاب 
 لقد اصبحت وسیلة قدیمة للمعلومات : االنترنیت •
 ومن قال لك ذلك : الكتاب 
 على تخزین المعلومات ال تستطیع مجاراتھا  فقدرتي: االنترنیت •
 قد اتفق معك في ھذا : الكتاب 
 سرعة وصولي للمعلومات : االنترنیت •
 استمر : الكتاب 
 من السھل تصفحي : االنترنیت •
 واصل لو سمحت : الكتاب 
   مستخدمینياستطیع ان اجذب : االنترنیت •
 وماذا بعد : الكتاب 
 سرعة التحدیث في المعلومات : االنترنیت  •
 ھل انتھیت : الكتاب 
 ولكن سأكتفي بذلك  …ھناك المزایا االخرى : االنترنیت •
 ال یختلف اثنان على ما قلت و اوافقك الرأي فیما قلت ولكنني …أیھا الصدیق : الكتاب

واقصد معظم روادك یدخلون  ؟ یتصفحكایھا الصدیق من الذي  .. قدمايمازلت اقف على 
علیك لیس من اجل الفائدة بال التسلیة وحتى لو فرضنا ان من دخلك من اجل الفائدة ال یدخل 

 كتاب بل الستخراج معلومة  لقرأة
 وماذا بعد : االنترنیت •
 من السھل تحرفك والعب بكلماتك  النكاكثر منك  بھاضل انا مصدرا موثوقا :الكتاب… 
 ولكنني انا الذي اصبحت خیر جلیس في ھذا الزمان : االنترنیت •
 ال تتكلم  شئسأقول لك ایھا الصدیق  ..اشك بأنك خیر جلیس  جلیس ؟ولكن اي : الكتاب

 من بعدي 
 تقول ؟ماذا : االنترنیت •
 بتحریك صفحاتي  واداعباوضع بین االحضان عندما اقرأ  باننيالكتاب یكفینا فخرا

بالضرب على مفاتیحك وفضال عن ذلك فانك تصاب  االواحمل بكل رفق بینما انت ال تعمل 
 بالكثیر من الفیروسات التي من شأنھا ان تعطل العمل 

   .منك  االستفادهبك مما یؤثر على 
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ھو من  1942عام إنجلترا ،أكسفورد ولد في
على مستوى  الفیزیاء النظریة أبرز علماء

وحصل منھا  جامعة أكسفورد العالم، درس في
، أكمل الفیزیاء على درجة الشرف األولى في

للحصول  جامعة كامبریدج دراستھ في
نظریة  أبحاث ، لھعلم الكون في الدكتوراه على
الثقوب  وأبحاث في العالقة بین علم الكون في

، كما لھ أبحاث الدینامیكا الحراریة و السوداء
 ودراسات في التسلسل الزمني

من شكل نادر مبكر الظھور  ھوكینجیعاني 
التصلب الجانبي  وبطيء التقدم من

مرض  ، المعروف أیًضا باسمالضموري
جریج، الذي -أو مرض لو الحركي العصبون

سبب لھ شلل تدریجي على مدى عقود من 
 .الزمن

أثبت نظریاً أن الثقوب السوداء تصدر  :1974
إشعاعاً على عكس كل النظریات المطروحة 

إشعاع "سمھ بأآنذاك؛ وسمي ھذا اإلشعاع 
میكانیكا  واستعان بنظریات" ھاوكینج

 .الدینامیكا الحراریة وقوانین  الكم
بمرض عصبي وھو في  ھوكینجأصیب 

مرض  الحادیة والعشرین من عمره، وھو
، وھو مرض ممیت ال ALS   التصلب الجانبي

عالج لھ، وقد أعلن األطباء أنھ لن یعیش أكثر 
من سنتین، ومع ذلك جاھد المرض حتى 

ماً، وھو أمد أطول مما اع75ل تجاوز عمره 
 .توقعھ األطباء

 
 
 

 Stephen Hawkin   ھوكینجعالم الفیزیاء ستیفن ویلیام 
 

وقد أتاح لھ ذلك فرصة العطاء في مجال 

العلوم وبالتحدید علوم الفیزیاء النظریة، إال 

أن ھذا المرض جعلھ مقعداً تماماً وغیر قادر 

على الحركة، ولكنھ مع ذلك استطاع أن 

یجاري بل وأن یتفوق على أقرانھ من علماء 

الفیزیاء، رغم أن أجسادھم كانت سلیمة 

ویستطیعون أن یكتبوا المعادالت المعقدة 

ویجروا حساباتھم الطویلة على الورق، بینما 

وبطریقة ال تصدق یجري كافة  ھوكینجكان 

ھذه الحسابات في ذھنھ، ویفخر بأنھ حظي 

من  بھبذات اللقب وكرسي األستاذ الذي حظي 

، وبذلك فھو ُیعتبر نیوتن السیدإسحاق قبل

 .في اإلرادة وتحدي اإلعاقة بھرمزاً ُیحتذى 
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وھذا الوزیر كان یتوكل على هللا في  ...وزیر ملك  ولھ    
   .اموره جمیع 

، دم الملك في یوم من االیام انقطع لھ احد اصابع یده و خرج 
، وعند ذالك هللا خیرا خیرا ان شاء : قال الوزیر  راهوعندما 

این الخیر والدم یجري من : قال غضب الملك على الوزیر و 
 ....اصبعي 

 .الوزیر وبعدھا امر الملك بسجن 
 ...نزھة الملك في كل یوم جمعة یذھب في :  العادهفي 

، حط رحلھ قریبا من غابة كبیرة وبعد النزھة وفي اخر 
استراحة قصیرة دخل الملك الغابة وكانت المفاجأة  ان الغابة 

ناس یعبدون صنما لھم وكان ذلك الیوم ھو یوم عید  بھا
 ....الصنم ، وكانوا یبحثون عن قربان یقدمونھ الى الصنم 

وصادفوا انھم وجدوا الملك والقوا القبض علیھ لكي یقدمونھ 
 ....الصنم قربانا الى 

ھذا فیھ عیب : قالوا  ......مقطوعا ولما رأوا اصبعھ 
 .سراحھ واطلقوا ...... لاللھان نقدمھ قربانا  والیستحسن

خیرا خیرا ”: اصبعھ حینھا تذكر الملك قول الوزیر عند قطع 
   ”هللا ان شاء 

سراح الوزیر من  واطلقوبعد ذالك رجع الملك من رحلتھ 
 ....الغابة واخبره بالقصة التي جرت علیھ في  ...السجن 

 .لي وقال لھ فعال كان االصبع خیرا 
ذاھب الى السجن سمعتك تقول  وانت: سؤاال ولكن اسألك 

ذاھب الى  وانتالخیر  واین ......هللا خیرا خیرا ان شاء 
 !السجن ؟

ولو لم ادخل  .....معك  ودئما .......وزیرك انا : الوزیر قال 
  عبدةوبالتالي لقبض علیة   .....الغابة السجن لكنت معك في 

 عیب  بيال یوجد  وانا ... اللھتھموقدموني قربانا .الصنم 
 !!!لي ولذلك دخولي الى السجن كان خیرا 
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 ... نزیف
 قلوب تنزف 

 ارواح تحترق 
 اناس تتألم
 ؟؟؟ من المذنب

 �🔇�من یجیب؟ھل 
 كنت في طریقي الى مشواري

 انا امسك بید امي و
 وغارقة في فرحتي

 سأذھب الى مدرستي
 انا ارتدي ثوبي ول یوم  وأب

 كنت قبل عدة أیام 
 وأقالم  ھقرطاسی اشتري مالبس و

 وكتب وألوان
 امي تمشط شعري  

 طيرائوتضع ش
 وتحّملني حقیبتي على اكتافي

 في طریقي ناا وتمسك بیدي و
 رأیت مدرستي أمامي 

 فذھبت بكل ولھي واشتیاقي
 رى عالمي وحیاتيأل

 ي فجأةنولكن
 لم ارى سوى ظالم

 ظالم دامس
�🔇�وصراخ یثقب اذني 🔇🔇 

 ؟؟ این انا 
 �🔇�من یجیب؟ ھل 

 ؟؟ این امي 
 أوشك الظالم ان یذھب 

 و انا جسمي بین الرمال تقلب
 انا ما كنت أبالغ في الطلب

 فقط ارید من یجیب
 �🔇�من مجیب؟ ھل

 

 العدد االول-السنة االولى

 ذھب الظالم 
 بین صراخ وعظام

 نحیب نساء وبكاء ایتام
�🔇�حریق ھنا و نار ھناك 🔇🔇   

 انا الى االن لم استوعب و
 ؟؟ ماذا یجري این امي 

نظرت من بعید رأیت شریط شعري في 
 ید امرأة

 وال زالت الحرائق مشتعلة
 تني ما تقربتیتقربت ویا ل

 شریطي ؟؟؟من ھذه ولماذا بیدھا 
 یستحیل أن تكون امي

 امي بیضاء 
 ولیست سوداء

�🔇�فجأة 🔇🔇 
 أصبحت ال ارى شیئا 

�🔇�عیناي یوجد غشاوة على     
 ولم أشعر بعد ذلك

 ؟  ھل تسألوني من انتي
   ؟ وماذا جرى

 اقول لكم

 
 �🔇�انا طفلة عراقیة

 �🔇�نشئت في أحضاٍن بغدادیة
 �🔇�وتعلمت حروف قرآنیة

 رھابیةباال  نعتونيلذلك 
 ھذا ؟؟لَم كل 

 �🔇�من مجیب؟ھل 
 �🔇�انا كبرت ولكن تلك الطفلة لم تكبر

 انا أكملت الدراسة 
لكن امي الى االن أراھا تنتظرني عند 

 البوابة
تلك  ذامي التي لم ولن أراھا من

 اللحظة 
 في أحالمي  اال

والى االن ال احد یجیب لماذا امي 
 أصبحت سوداء

 الى متى یا عراق
 الى متى دماء

 الى متى حروب
 الى متى ایتام

 الى متى نزیف
�🔇�وإلى متى ال احد یجیب 🔇🔇 🔇🔇 🔇🔇 
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 العدد االول-السنة االولى

 

أنما  .ئالنجاح لیس كل ش -۱

 الرغبة في النجاح ھي كل شيء

  لیس النجاح أن تكتشف ما -۲

اما النجاح ان  ... خرونیحب اال

   ھابتمارس مھارات تكسب 

 محبتھم 

واجھ الفشل بقوة وذكاء  -۳

فالذین لدیھم الجرأة على مواجھة 

ھم الذین یقھرون ، الفشل 

 الصعاب وینجحون 

تذكر انما الفشل أال ھزیمة   -٤

 مؤقتة تخلق لك فرص النجاح 

واجھ الصعاب بقوة فال یقاس  -٥

النجاح بالموقع الذي یتبوأه المرء 

یقاس بالصعاب  بقدر ما، ھفي حیات

 .التي یتغلب علیھا

  األخرینمھاراتك في التعامل مع   

عل اساسھا تتحدد طریقة تعامل ...

 6- الناس معك 

 

كن جبال فالریاح ال تحرك  -۷

  ...بالرمال لكنھا تلعب  ...الجبال 

 وتشكلھا كما تشاء 

جریئا ...نفسك كن صریحا مع  -۸

  ..قدراتك واعرف  ..الناس مع 

 والتزم بحدودھا 

  .رحب تقبل النقد بصدر  -۹

الجمیع لدیھم نقاط ضعف أال أن 

األشخاص الناجحین یعترفون 

ویبحثون عن التغذیة  ،بعیوبھم 

 .المفیدة الراجعة 

ال شيء مستحیل فكل  -۱۰

التي  واألختراعات األكتشافات

تم الحكم ، الحاظرنشھدھا في 

  أختراعھاأو  أكتشافھاعلیھا قبل 

 مستحیلة :بأنھا 

أتقن عملك فالناس ینسون  -۱۱

عملك  بھاالسرعة التي أنجزت 

ولكنھم یتذكرون نوعیة ما .

 أنجزتھ 

 تعلم فن النسیان تعلم كیف  -۱۲

 

ال تقبل ان تكون  .لتعیش تنسى 

ال تتخذ موقفا من كل .تندید  ألة

األمور تجري في  دع .تمر حادث 

أستصغر الحوادث ..أعنتھا 

 ة  المؤلمة والمزعج

في المدرسة یعلمونك الدرس  -۱۳

اما الحیاة فتختبرك ،یختبروك ثم 

 ثم تعلمك الدرس 

الحیاة ملیئة بالحجارة فال  -۱٤

 بھابل أجمعھا وأبن  بھاتتعثر 

 نحو النجاح  بھسلما تصعد 

 یتفاءل  ...لمن ھنیئا  -۱٥

وینتصر بنفسھ ، الظروف برغم 

ویشق طریقھ ، الخوف على 

 ،المألوف بنفسھ لیخرج عن 

 یصنع المعروف...صمت وفي 
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 مجلة صانعي المستقبل 



 الالولالعدد -السنة االولى

، طویل كان احد الرجال متزوجا منذ زمن 

االطفال فألحت علیھ  التنجبوكانت زوجتھ 

لماذا ال تتزوج ثانیة یا : قائلة ذات یوم 

زوجي العزیز فربما تنجب لك الزوجة 

 فقال  .ذكرك الجدیدة ابناء یحیون 

ومالي بالزوجة الثانیة فسوف : الزوج 

 تحدث

، فقالت  !!المشاكل بینكما الكثیر من  

كال یا زوجي العزیز فانا احبك : الزوجة 

وسوف اراعیھا ولن تحدث ایة  واودك

وافق الزوج على نصیحة  واخیرا ...مشاكل 

 .زوجتي سوف اسافر یا : لھا زوجتھ وقال 

وسأتزوج امرة غریبة عن ھذه المدینة حتى 

وبعد ایام عاد  .بینكما ال تحدث ایة مشاكل 

الزوج الى بیتھ ومعھ جره كبیرة من الفخار 

قد البسھا ثیاب امرأة وغطاھا بعباءة دون ان 

خاصة یدخلھا على زوجتھ  وافرد لھا حجرة 

. 

ھا انا ذا حققت نصیحتك یا : لھا وحینھا نادى زوجتھ االولى وقال 

، ثم خرج الزوج الى عملھ ثانیة زوجتي فلقد تزوجت امرأة 

فسألھا ، وعند عودتھ الى البیت وجد زوجتھ االولى تبكي كعادتھ 

ان امرأتك التي جئت : الزوجھ ، فردت  زوجتي ؟ماذا یبكیك یا : 

تعجب  !! االھانھلن اصبر على ھذه  وانا واھانتنيشتمتني  بھا

زوجتي وسترین بعینیك  باھانةانا لن ارضى : وقال الزوج عندھا 

الضرة  بھاثم تناول الزوج عصاه وضرب  بھاما سأفعلھ 

وعندھا  !!فخاریھ جره  بھا واذاعلى رأسھا فتھشمت  المزعومھ

فقالت  !!لك ھل أدبتھا : زوجھا ذھلت الزوجة االولى فقال لھا 

فالضرة مره حتى ولو  . ماحدثال تلمني على : لزوجھا المرأة 

   !!جرهكانت 
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 أسباب اصفرار األسنان لدى األطفال

 الالولالعدد -السنة االولى

ومن المعروف بأن ) اصفرار األسنان(األطفال من اكثر المشاكل التي تصیب أسنان 
األطفال مثل األشخاص البالغین ینبغي أن یتمتعوا بأسنان بیضاء صحیة، لكن في 

اصفرار لون أسنان طفلك ویمكن تصنیف ھذا اللون إلى  تالحظيبعض األحیان قد 
 .المشكلةویؤثر ذلك على نوعیة عالج " داخلي وخارجي"نوعین 

األسنان لدى الطفل نجد أن السبب یرجع إلى عدة عوامل  تصبغاتفعند النظر إلى 
منھا عوامل داخلیة كالوراثیة والعیوب الخلقیة والرعایة خالل فترة الحمل ونقص 

التغذیة والتسمم الذي یحدث عادة أثناء تكوین الخالیا السنیة، وھناك عوامل 
 .خارجیة وھي تحدث غالباً بسبب بقایا الطعام واألدویة الطبیة والبكتیریا

 ان أھم االسباب التي تؤدي الى اصفرار أسنان طفلك 
 :الداخلیةالعوامل • 
طبقة مینا ضعیفة ھما عرضة لتلون األسنان  بـاألطفال الذین یولدون : وراثیا .۱

التحكم في نظافة االسنان  االواصفرارھا السریع، في ھذه الحالة ال یوجد عالج 
والمحافظة على نوعیة األكل والشرب الخالي من أي الوان وخصوصا األلوان 

 .الصناعیة 
خالل فترة الحمل، وفي ھذه  التیتراسایكلینتناول األم مضاد حیوي یحتوي على  .۲

الحالة غالباً ما یولد الطفل مع وجود اصفرار في أسنانھ، و العالج یكون إما 
او  الفینیراو  الزركونمثل  تجمیلیة تلبیساتبیضاء فوق االصفرار أو  حشوات

 .اللومینیر
 

 :الخارجیةالعوامل • 
غیر صحي  باسلوب الھیستامینتناول الطفل المضاد الحیوي أو مضاد : األدویة .۱

كبیرة یسبب اصفرار في األسنان، وفي ھذه الحالة  وبكیمةوبدون استشارة طبیب 
 الزركونمثل  تجمیلیة تلبیساتبیضاء فوق االصفرار أو  حشواتالعالج یكون اما 

 .اواللومینیر الفینیراو 
الحدید الموجود في الفیتامینات یسبب نسبة صغیرة جدا من : الفیتامینات .۲

 .األسناناصفرار 
وھناك عالمة على أن السن  .األلوانبعد اصطدام األسنان یمكن تغییر : الصدمة .۳

وھناك طرق أخرى العالج االصفرار عن طریق ازالة  .السنیموت ھو سواد 
عصب السن وبعدھا اذا استمر التلون یكون عن طریق تطبیق التبییض الداخلي 

   .للسن
 
 
 

 
كثرة استخدام معجون األسنان والمشروبات التي : الفلوراید .٤

تتسبب في تلون األسنان وظھور بقع  الفلورایدتحتوي على 
بیضاء علیھا، وعالجھا یكون عن طریق وضع مادة فوق السن 

  التجمیلیة الحشواتلمدة من الزمن وبعدھا تزول، أو عن طریق 
 .البیضاء

مع مرور الوقت ومن المعروف أن : الغازیة المشروبات  .٥
االحماض الموجودة في المشروبات الغازیة تتسبب في تآكل 

األسنان مما یجعلھا عرضة للتلون من قبل المركبات الداكنة في 
 .مثالً الكوال 

لھا : صناعیة الحلویات والمأكوالت التي تحتوي على الوان  .٦
في تلون أسنان األطفال خاصة في حالة توفرھا وأكل  التاثیركل 

 .لھا الطفل الدائم 

 :األسنان نظافة 
احرص على تفادي ترطیب فرشاة األسنان بالماء قبل 

؛ حیث أن الفرشاة الجافة تزید علیھا وضع المعجون 
 % . ٦۷بنسبة  البالكمن إمكانیة التخلص من 

 :أفضل لنوم بشكل 
، عمیق تناول التفاح لمكافحة األرق والنوم بشكل 

فالنوم یساعد على مكافحة الشیخوخة المبكرة 
 .شبابیة واالحتفاظ ببشرة 

 
 
 
 

 نصائح طبیة
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 العدد االول-السنة االولى

  ثور ْ ْمعمم ْ    
 

  ُیضرب ُ للجاھل ِ األمي یظھر ُ للناس ِ بمظھر ِ العالم ِ 
 

 ……………… قصتةو  ……………الفاضل 
 

  "الى فأخذتھا  . أن امرأة ً استلمت رسالة ً من أبنھا الغائب ِ 
 

  فرجعت ْ الى" الجامع " في فلم ْ تجده ُ ، لیقرأھا " الُمال 
 

  فصادفت ْ في طریقھا رجال ً وقورا ً .َحسرى البیت ِ آسفة ً 
 

  فطلبت ْ منھ ُ .كبیرة وعلى رأسھ ِ عمامة ، طویلة لھ لحیة 
 

  وهللا ماما تره ْ آني ما" : لھا فقال َ  . أن یقرأ لھا الرسالة َ
 

  َبس ْ" :  فأجابتھ ُ المرأة ُ "  .. !! اعُرف ال اقره ْ وال اكتب ْ 
 

  فنزع الرجل ُ " . .. ؟  الالبسھا براَسك ْ ْ ھالعمامھ شُكو
 

  یاہلل" : لھا وقال َ ،  عمامتھ ُ ووضعھا على رأس ِ المرأة ِ 
 

   ْالرسالھ دْقرياُشو  ...راسچ  َعلى  ْ الَعمامھَھذي  ...اُشو 
 

  وأخَذت ْ،  فأرجَعت ِ المرأة ُ العمامة للرجِل ِ " . .. !!انتي 
 

  أي ْ: "  وھي تبتعد ُ عنھ ُ "  وقالت ْ لھ ُ،  منھ ُ الرسالة َ 
 

  وھالطوالھ ...ْ◌  َھاللغَوهبعد  .. ] ثور معمم ْ[  آنيَمتگول 
 

 " . ... ْ◌ ؟ لویش
 

 فذھب َ قولھا مثال ً 
 
 

 قصة مثل شعبي 
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   بصاحبة  ؟ما ھو القبر الذي سار  �.

الذي لھ جلد و لیس حیوانا ولھ ورق ولیس نباتا  الشئما  �.
 انسانا ؟ولھ لسان ولیس 

 
 تسلم االجوبة الى رئیس التحریر  

 الفائز یوضع اسمھ وصورتھ الشخصیة على غالف العدد القادم

 مسابقة العدد

   :تعلم  ھل 
 م ،1882أول مرة استخدمت طاقة الشمسیة في شیلي عام 

 عندما بني اول جھاز للطاقة الشمسیة

 اكمل االعداد

 وقالولھ، انطوه وسام شجاعة  غرقانانقذ واحد  محشش
 شنقا ،بس لألسف الرجل انتحر 

 .ینشف  علمود علقتةال انا :  المحششرد  
 

 نكت



 للتواصل واالستفسار مراسلتنا على

07724096956 
 عالء مكي الحسناوي
alaa.mcki.e 

 العلم ملعقة من دواء
 تقتل الجھل الدامس                      

 فأحرص على العلم ألنھ 
    الفالسِ یریح النفس ویغني                       

 احمد خیر هللا.د.م.أ                                                       
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