


 كلمة العـدد

      طول بالي شغلت كثيرة كلمات غربالي في   

  وآخر حين بين فأهزه   المريرة الزمن صفحات

  في اآلخرين أبواب يدق بشيء كتابتي افتتح لعلي

 ، أساتذتي إليكم مني طيبة تحية هذه الكالم بداية

 ود تحية كالمي يقرأ من وكل أصدقائي ، زمالئي

  كتابة في بدأت عندما وتقدير واحترام وحب

 من الكثير ذهني في تبادر العدد هذا كلمة

 عامة بصورة الناس تهم والتي المهمة المواضيع

 فالوطن والوطني العلمي بالحس االهتمام وهو

 األجداد دماء عليها سالت التي األرض تلك هو

 والعلماء المفكرين أذهان ألجلها وسهرت

 على والحفاظ أمنها على للحفاظ واألدباء

 هذا رجال خطاهم على وسار وتطورها حضارتها

 الوطن هذا فرجال الحاضر وقتنا في الوطن

 وبسالتهم وشجاعتهم بشهامتهم لهم مشهود

 .. الناضجة وعقولهم النير وفكرهم
  

 وأزل وسماء   وأرضا   شعبا   العراق أحفظ اللهم
 . األمة هذه عن الغمة هذه
 أن أتمنى كما مجلتكم مع األوقات طيب لكم أتمنى

 . واإلحترام الحب كل مني ولكم هذا رضاكم تنال
 

   رباح بالل الطالب                           
    التحرير هيئة رئيس                           

 هيئة التحرير

  رابحبـــالل  

حيىي عبد الهادي مصطفى  

عامر حسن  

 امحد حسن

نبأ  انرص& سلمي  عصام  

 رئيس التحرير

حمرر الصدى ال ديب و  

حمرر الصدى الثقايف   

حمرر الصدى ادليين   

 حمرر الصدى الراييض

والتكنلوجياحمرر الصدى العلوم    

صدى املرأ ة حمرر   
&زينب صالح & نرسين همدي   

 ابن زيك

الصدى الرتفهيي حمرر   

أ ية امحد& جنان حسني   

الهندسةطلبة كلية صوت   –الصدى  مجلة  

 عباس ابراهمي عباس

 مسؤول شعبة الإعالم

 الإرشاف العام عىل اجملةل

 لك الشكر و الإمتنان لعامدة لكية 

 الهندسة املوقرة دلمعها للمجةل
١ 



الصدى                                                          لقاء العدد مجلة  

 عمييد الكليية في بداية األمر نتوجه بالشكر للسييد

. للقياء سييادته  على توفير هذه الفرصة  ولمكتبه

                               
 

(طلبة مع بداية هذا العيا  الدااسيي لل توجيهات)   
 

 بيييييدءاب نرميييييي  جميييييج ترمييييييي بكيييييادا مجليييييية

صييوت طلبيية كلييية الهندسيية ومنيياااب ” الصييدى ” 

ميييل المنيييااات ال قافيييية فيييي الكليييية متمنيييياب لكييي  

وللمجلييية دوا  اابيييداأ والتييي لي ر كميييا ويسيييرني 

ومل خاللك   ن  تقيد  لليى بنياتي و  بنيالي الطلبية 

فلييذات  كبادنييا وواود مجتمعنييا الجييامعي ب سييمى 

آييييات التهييياني والتبريكيييات بمناسيييبة بيييدء العيييا  

الدااسييي الجديييد متمنييياب لهيي  عاميياب دااسييياب مكلييالب 

لياه  ب ن تفيوهه  العلميي مذّكراب  قبالنجاح والتفو

هو غايتنا ليساهموا في بناء هذا البليد المعطياء و 

لننا سنكون  نا ولخوتي  عضاء الهيئة التدايسيية 

للكلية  باء و خوة له  جميعاب لنتمكل معياب ميل ميج 

المشييييكالت والمعوهييييات التييييي تواجييييه المسيييييرة 

.           الدااسييييية وبالتييييالي تلقيييييي  فضييييج النتييييال 

                          

(          ااسييتلداتاتالتطييوا العلمييي للكلييية و )   

مـل الـمالمظ  ن كـليتنا وخـالل مسيرتها منذ      

 تطورات شهدت م١٩٩٨ عام في تأسيسها

  في التوسع هو أبرزها مهمة علمية

 سوق حاجة لتلبية العلمية األقسام إستحداث

 هندسة قسمي إستحداث هو وأخرها . العمل

 والتخطيط العمارة هندسة وقسم المواد

 المواد هندسة قسم إن حيث الحضري

 الدراسي العام من الطلبة بإستقبال سيباشر

 سيستقبل الذي العمارة هندسة وقسم الحالي

 هذا . هللا شاء إن القادم العام في الطلبة

 في الماجستير دراسة إستحداث إلى باإلضافة

 ولقسم العام لهذا المدنية الهندسة قسم

 شاء إن القادم العام في الميكانيكية الهندسة

                                              . هللا

 ، الكلية مسيرة في تطورات شّكل هذا كل

 تطورات من الكلية شهدته ما إلى باإلضافة

 البنايات وإنشاء العمرانية المجاالت في

 إلى منتسبيها من العديد إبتعاث عن فضال  

 ) عليا شهادات على للحصول البالد خارج

 هذا دقيقة بتخصصات ( دكتوراه و ماجستير

 طموحنا كون النهاية ليس لكنه تحقق ما

   تلك ستكمل القادمة األيام لكن ذلك من أكبر

األستتذ   فةةي ضةةيافة " الصةةد  " مجلةةة 
التتتتت عذد  ملنتتتتت  اكتتتتت    ملنتتتتت   عتتتتت       

ليتحدث لنةا عةن   ملمي  علية اهل  سة

بعةةةض األمةةةور المهمةةةة مةةةن توجيهةةةات 

للطلبة مع انطالقة العام الدراسي وكةذلك 

تسليط الضوء على ما تشهده الكلية مةن 

تطةةةةةةةورات علةةةةةةةى مختلةةةةةةة  األصةةةةةةةعدة           

                          

٢ 



 بلدنا يعيشها التي الراهنة األوضاأ  ظج في

 بصواة ال الث الملافظات و عامة بصواة

 طالبها توجه الدوا  عل جامعاتها وتعطج خاصة

  و النقج عل بل اب  األخرى الجامعات للى

 المسيرة مل عا  لضاعة لعد  ااستضافة

 الطلبة  مد لختاات ” الصدى ” مجلة ر الدااسية

 الهندسة كلية في والمستضاف تكريت جامعة مل
 مشاهداته بعض عل لتلاواه ديالى جامعة –

        : الكلية في بالدوا  للتلاهه خالل
 وهج معك  الكلية عمادة تعامج كان كيف / س

  و الستضافةاب الخاصة األموا بتسهيج هاموا

   ؟ الساخنة الملافظات جامعات لطلبة النقج
  ي هناك يكل ول  بسهولة األموا جرت / ج

  .  جيد بشكج التعامج وكان الطلي هبول في ت خير

              ؟؟ الكلية ا يت كيف / س
 البنايات ميث مل الجميج بمنظرها  عجبت

                 . الجميلة ومدالقها الجديدة
 والكادا الطلبة زماللك تعامج كان كيف / س

                 ؟؟؟؟ لقسمك التدايسي
 هدا وماولوا ترميي  جمج بي امبوا / ج

  صبلوا وكذلك بالومدة اشعر ال  ن المستطاأ

 الكادا  ما معدودة  يا  غضون في  صدهالي

 المتعلقة األموا بتسهيج هاموا فقد التدايسي

 األساس مجر وضع في ساعدوني كما بالدااسة

. فاتني الذي الوهت وتعويض الدااسي العا  لهذا  
 عمادة للى والعرفان الشكر بتقدي  كالمي واخت 

  الكيمياوية الهندسة هس  والاسة الهندسة كلية

 وكذلك .. بجانبي لوهوفه  الطلبة وزماللي ...

 التقد  لك  متمنيا اللقاء هذا على مجلتك  اشكر

                      . واابداأ

       الجليج عبد ملمد الطالي                                

تكريت جامعة – الكيمياوية الهندسة  

 جامعات المحافظات الساخنة

 و أمل العودة 
 راقيا   علميا   صرحا   كليتنا لنر  الطموحات

                   . العالي تعليمنا صروح من

 

                          ( التخرج مشاريع )
      
 

 لمشاريع مواكبتنا خالل من مر حقيقة

 وجدنا كليتنا ألقسام الرابعة المرحلة تخرج

 وذلك المجال هذا في كبير تطور ولمسنا

 الكلية لتخصصات التطبيقية الطبيعة بسبب

 مختبرات شهدته الذي الكبير التطور و

 األجهزة بكافة وتجهيزها العلمية األقسام

 إلى باإلضافة المناشئ أرقى ومن الالزمة

 في التدريسي للكادر المتميزة الخبرات

 بدأت أشرتم وكما وبالفعل حيث ، الكلية

 التي المعلومات ومد  حجمها من تقترب

 العليا الدراسات بحوث أعقاب في تتضمنها

 أن كون له ونصبوا اليه نطمح ما وهذا

 األساسية الجوانب من جانب العلمي البحث

 في يساهم بدوره والذي التعليمية للعملية

                             . المجتمعات تطور

 يسعنا ال اللقاء هذا نهاية وفي

 عبد الدكتور نشكر أن إال

 هذه إلتاحته عباس المنعم

 سعداء وكنا الجميلة الفرصة

 نكون قد نتمنى اللقاء هذا في

 األمور بعض لطرح وفقنا قد

                       . المهمة
 

       اللقاء هذا أعد

     رباح بالل الطالب
الصد  مجلة تحرير رئيس  

٣ 

الصدى                                                          لقاء العدد مجلة  



 الصدى الديني

 لوف العصور أمد على تنطفئ ال ثورة الحسين اإلمام ثورة

 التاريخية السير كل تتبعنا ولوا التاريخ كتب كل قرأنا

 تبث أن تحاول التي الفكرية والدعوات النظريات وكل

 كل في وجدنا لما ومعتنقيها معتقداتها في الثورة روح

 مثلما االستمرار على قدرة من الفكرية الدعوات هذه

  هللا عبد أبا الشهداء وسيد األحرار قائد ثورة استمرت

  والعصور األزمان كل في متجددة ثورة انها (ع) الحسين

 منذ الثوار من الكثير الثورة هذه من استمد ولقد

 بصماته سنجد اننا كما الحاضر وقتنا وحتى استشهاده

 الثورات كل للقيادة وحاضر موجود هو وكأنما وقيادته

 بمبادئ يزودها منبعا وكأنه بعده من أتت التي الحسينية

 إلى الوصول لغرض الثورية روحها منه وتستمد الحياة

 للثورات تتبعنا عند أما المنشودة السامية األهدا 

 والتي الحسينية بالمبادئ تؤمن ال التي األخر  واألفكار

 سو  معركة كل في لها قائدا الحسين يكون أن ترضى ال

 أنهم وثورتهم دعوتهم بداية في يعلنون أتباعها تجد

 نجدهم ما سرعان لكن والمساواة العدل لتحقيق جاءوا

 ..... الظالمون هم ويصبحون أعقابهم على ينقلبون

 

 
 ثاني ميكانيك –حسن عمار             

٤ 

الصدى                                                      الصدى الديني مجلة  

 }}عبادة على المحك والمنافس الجديد   }}   
 

مكانة مرموقة عند هللا وصعد ( عزازيل)لقد ارتقى 

إلةةى درجةةات عاليةةة حتةةى لقةةب بطةةاووس المالئكةةة 

لقةةد كةةان أسةةةطورة فةةي كثةةةرة عبادتةةه فةةةي ....... 

السةةماء واألرض دون منةةازع ينازعةةه فةةي درجةةة 

يكش  مد  تماسك هذه  انر قرالعبادة هلل لكن هللا 

العبةةادة ومةةد  قوتهةةا أذا أعلةةن انةةه يوجةةد هنةةاك 

فقةةةةةال ( ادم)هةةةةةو(... عزازيةةةةةل)منةةةةةافس ينةةةةةافس 

معهةةم والنةةداء موجةةه ( عزازيةةل)وكةةان ( للمالئكةةة)

( اسجــــــــــةـدوا لةه()عزازيل) بضمنهملهم جميعا 

فنفذ المالئكة األمر اإللهةي بعةد نقةاي ايجةابي مةع 

هللا لكةةن كانةةت المفاجئةةة مةةن العابةةد الةةذي عبةةد هللا 

أال  السنين فكان اعتراضه بشكل عنصري سافر 

النار )واألفضلية بالخلق بين بالقياس  إذ كان يعتقد

هنا انكش  زي  حقيقة العبادة الطويلةة ( والطين 

أنها لم تكن عبادة صافية مةن أول تجربةة  لعزازيل

وعنةةةدها بةةةدء االنحةةةدار والسةةةقوط مةةةن ... سةةةقطت

إبلةيس أو )األعالي وتحول من االسةم الجميةل إلةى 

أقةةول كةةم نعبةةد هللا  ونصةةلي ونفعةةل كةةل ( الشةةيطان

شةةيء حسةةن ونعتقةةد إننةةا وصةةلنا الةةدرجات العاليةةة  

سةو  يحصةل لنةا مثةل  هيةةااللكن من أول تجربة 

انةه صةراع نعيشةه فةي كةل ( إبلةيس)ما حصةل مةع 

والمشةةروع ()المشةةروع اإللهةةي )عصةةر وانةةه بةةين 

ولكل مشروع جنود يتقةاتلون عبةر كةل (  االبليسي

تلةةك العصةةور الماضةةية وان هةةذه الحةةرب مسةةتمرة 

حتى ظهور القائد الذي يمثل خةط هللا علةى األرض 

وهةةو أخةةر سلسةةلة لانسةةان الكامةةل الةةذي سةةو  

 .االبليسييقضي على المشروع 
 

 األمير بقلم رياض عبد                               



المهاتما غاندي/ الزعي  الهندي   

تعلمنا مل اللسيل كيف نكون مظلوميل متى نلقي 

.النصر   

 

 لونكولل ابراها / الرليس األمريكي 

اللسيل كان مميزا بسبي  انما مل عظي  لال ويخلد لال  

   فكااه النيرة وعشي الناس له في شرق األاض وغربها

ر و ن القرآن وملمد واللسيل تالوث مقدس يجي النظر 

ن فيه  الك ير مل الم ج العليا أللليه  بنظرة تقديس 

 . وامترا  مقوق اانسان

 

مصطفى كمال  تاتواك/ الرليس التركي   

لن اللسيل هالد فذ علمنا داوساب وافية في النضال 

واللرية والدفاأ عل شرف النفس فلملناها بعزيمة تابتة 

.تمكننا مل تلقيي النصر على  عدالنا   

  

ستاليل/ الزعي  الروسي   

اهتلوا كربالء : عندما تاا المسلمون في الشيشان هال 

ألنه طالما بقيت كربالء فمشكلتنا باهية ألنها ما دامت 

موجودة فهي تصنع المزيد مل الرجال وتخرج المزيد 

. منه  وتنشره  في اآلفاق   

 

نابليون/ القالد الفرنسي   

هال كلمته  ألخيه الذي كان مرافقاب له والذي اغي في 

ظننتك ك خ ) العودة للى بالده فقال له نابليون بغضي 

( .اللسيل   

 

هتلر/ الزعي  األلماني   

عليك   يها الجنود األبطال ااهتداء بتلك النخبة الم ابرة 

مول زعيمها اللسيل الذي تمكل مل  ن يهز  للتفتالتي 

مضاجع  اكان دولة هوية ذهبت فيها للى الهاوية بعد  ن 

 بهاتضعضعت  سسها جراء  عمال البطولة التي هامت 

 هذه المجموعة الصامدة

٥ 

الصدى                                                      الصدى الديني مجلة  



 وآله عليه هللا صلى) هللا رسول كان

 له المنكبين بين ما بعيد مربوعا   (وسلم

 الناس أحسن وكان أذنيه شحمة يبلغ شعر

 البائن بالطويل ليس خلقا وأحسنهم وجها

 االمهق باألبيض وليس بالقصير وال

 وشعره  السمرة شديد باآلدم وال  الشديد

 ( الجعودة الشديد)  القطط بالمجعد ليس

 وكان (المسترسل الشعر) بالسبط وال

 مليح ابيض وكان . وجها   الناس أحسن

 أزهر وكان فضة من صيغ كأنما الوجه

 شعر كثير وكان اللؤلؤ عرقه كأن اللون

أل   اللحية  هللا رضي ) سمرة بن جابر وس 

 ؟ السي  مثل وجهه هل ( عنه
 وكان والقمر الشمس مثل كان بل) : فقال

 العين شق طويل الفم عظيم وكان مستديرا

 مقصدا مليحا ابيض وكان العقب لحم قليل

 قصير وال طويل وال نحيل وال بجسيم ال

 بسط وكان والقدمين اليدين ضخم وكان

 .( الكفين
 مسست ما ) عنه هللا رضي انس قال

  النبي ك  من الين ديباجا وال حريرا

 شممت وال (وسلم وآله عليه هللا صلى)

 رسول رائحة من أطيب عنبرا وال مسكا

   . ( (وسلم وآله عليه هللا صلى) هللا

 

 

 

 

 

 

 

 من شيء في يدخل الخطأ هذا

  لزاما فكان ، وجل عز الله خصائص

 وهو اال  .... الخطأ هذا أبين أن علي

  شاء إن )) و (( الله إنشاء )) كتابة

 ؟؟؟ أصح فأيهما (( الله
  كل معنى وما ؟؟ بةللكتا أوجب وأيهما

 ؟؟؟ منهما جمله

 أل بن (الذهب شذور) كتاب في جاء فقد

 من - إنشاء الفعل معنى إن ... هشام

  قول ومنه ، إيجاد أي - ينشئ انشأ

 (( إنشاء أنشأنهن إنا)) تعالى الله

  أي ... الواقعة سورة ٣٥ اآل ية

  كتبنا لو ...هذا فمن إيجادا أوجدناها

  إننا نقول كأن يعني (الله إنشاء)

  عن كبيرا علوا الله تعالى  الله أوجدنا

 نكتب أن هو الصحيح أما ... هذا

 هنا شاء الفعل الن ... ( الله شاء إن )

 . هللا مشيئة معناها

 

 
 

٦ 

الصدى                                                      الصدى الديني مجلة  



٧ 
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 التي في القرآن ؟( ر نقيرا  فتيال هطمير ر )معنى هذه الكلمات 
 فما معنى الفتيج ؟( وال يظلمون فتيال ) يس ل البعض عل معنى هوله تعالى 

 فما معنى النقير ؟( وال يظلمون نقيراب ) وكذا في اآلية األخرى 
 فما معنى هذا ؟( ما يملكون مل هطمير ) و يضاب وصف هللا المعبودات األخرى ب نه  

تي تماماب  نك لل تت تر بالقرآن ولل يالمَس المعنى الجميج فيه هلبَك لال بمعرفة تلك 

موجودة في نوى ( فتيج  وهطمير  ونقير ) كج هذه الكلمات : منعاب لإلطالة . المفردات 

 التمر
 :وهد ُذكرت في البيتيل التالييل 

 رُ ــيـقــفقطميٌر لفافتها الل        تالٌث في النواِة مسمياتٌ   
 ونقطة ظهرها فهي النقيرُ         وما في شقِّها يدعى فتيالب 

 
 :  القطمير:  والب *

ذكرت هذه الكلمة في القرآن مرة وامدة ر وهي اللفافة التي على نوى التمر ر وهي 

 : بعد  ن عرفت المعنى اهر  هذه اآلية غشاء اهيي 
َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكجٌّ يَْجِري أِلََجٍج )  يُولُِ  اللَّْيَج فِي النََّهاِا َويُولُِ  النََّهاَا فِي اللَّْيِج َوَسخَّ

َسمبّى   مُّ
 
ُ َابُُّكْ  لَهُ اْلُمْلُك َوالَِّذيَل تَْدُعـوَن ِمل ُدونِِه َمــا يَْملُِكــوَن ِمـل هِْطِميــٍر َذ  (لُِكُ  هللاَّ

 
 ذكرت في القرآن تالث مرات وهو خيط افيع موجود على شي النواة: الفتيج : تانياب *

ئِكَ يَْوَ  نَْدُعو ُكجَّ  ُنَاٍس بِإَِماِمِهْ  فََمْل  ُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه : ) ت مج بعد ذلك هوله تعالى   فَ ُولَ 

 (  يَْقَرُءوَن ِكتَابَُهْ  َواَل يُْظلَُمــوَن فَتِيــالب 

 

 : النقير : تال اب 
 وهد يكون هذا  صغر م ج ضربه هللا في القرآن

 وهو نقطة صغيرة تجدها على ظهر النواة في الجهة المقابلة للشي
اانسان لو  بهاذكرت في القرآن مرتان ر كالهما في سواة النساء ر األولى وصف هللا 

 كان عنده نصيي مل الملك فلل يؤتـي النــاس نقيــراب 
الَِلاِت ِمل َذَكٍر  َْو  ُن َى  َوُهَو ُمْؤِمٌل فَ ُولَ  : ) وال اني هوله تعالى   ئِكَ َوَمل يَْعَمْج ِمَل الصَّ

ا   (يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َواَل يُْظلَُمــوَن نَقِيــرب



 

 

 

 

 

 

 

 باهلل يؤمنون ال الذيل المللديل  مد تلدى

 فاختااوا ر البالد  مد في المسلميل علماء

 .موعدا لذلك ومددوا ر عليه ليرد  ذكاه 

 وصول الجميع ترهي الملدد الموعد وفي

  لللاضريل المللد فقال .ت خر لكنه ر العال 

 عل  ألنه ر وخاف عالمك  هرب لقد :

 الكون  ن لك  واتبت ر عليه س نتصر  ني

 العال  مضر كالمه و تناء هلل له ليس

 و نا : هال ت  ت خرهر عل و عتذا المسل 

 به  عبر هااباب   جد ل  ر هنا للى الطريي في

 وفج ة ر الشاطئ على وانتظرت النهرر

 ر الخشي مل  لواح النهر في ظهرت

 متى ونظا  بسرعة بعضها مع وتجمعت

 ر مني القااب اهترب ت  ر هاابا  صبلت

 هذا لن : المللد فقال . لليك  وجئت فركبته

 الخشي يتجمع فكيف ر مجنون الرجج

 وكيف  مدر يصنعه  ن دون هااباب  ويصبح

 !؟ يلركه مل ودجو بدون يتلرك

 عل تقول فماذا : وهال ر العال  فتبس 

 العظي  الكون هذا لن : تقول و نت نفسك

 صنعه امد مل هناك وليس اب بال الكبير

 !؟ وعناية بتدبير ويسيره
                                               

  يل الجنة ؟:  ١ السؤال

منفصيلة عيل السيماوات  وفوق السيماوات السيبع ر : الجواب 

تفنى ييو  القيامية  ميا الجنية فيال  والسبع ألن السماوات تزول 

 .   و سييييييييييييييقف الجنيييييييييييييية هييييييييييييييو العيييييييييييييير . تفنييييييييييييييى 

  يل جهن  ؟:  ٢السؤال 

مركزهيييا تليييت األاض السيييابعة فيييي مكيييان اسيييمه : لجيييواب ا

األاض . ليست جهن  بجاني الجنة كما يظيل اليبعض  وسجيل 

هنيياك سييت  ااضيييل  والتييي نعيييي عليهييا هييي األاض األولييى 

األاض التييي  السييت موجييودة تلييت األااضيييلهييذه  وغيرهييا 

                              .نعييييييييي عليهيييييييا منفصيييييييلة عنهيييييييا
 المنتهى ؟ سداةما هي :  ٣السؤال 

جيييذواها فيييي السيييماء  ر شيييجرة عظيمييية  صيييولها(: لجيييواب ا

السادسة وتمتد فوق السماء السابعة ر  وااهها كآذان الفيلة و 

ي تي عليها فرا  ميل ذهيي )جرة الكبيرة شال( تمااها كالقالل

( وسيل   وآليهصيلى هللا علييه ) ر و هي خيااج الجنية الرسيول 

ا ى عنيييدها سييييدنا جبرييييج علييييه السيييال  ميييرة  خيييرى عليييى 

صواته اللقيقيية ر بعيد  ن كيان هيد اآه هبيج ذليك فيي مكية فيي 

                                          ( .مكيييييييان اسيييييييمه  جيييييييياد 
 يل ؟مل هل اللوا العِ :  ٤السؤال 

هل زوجات للمؤمنيل في الجنة ر لسل مل اانس و : الجواب 

ال مل الجل و ال مل الماللكة ر لو اطلعيت لميداهل عليى اليدنيا 

ألضيياءت مييا بيييل المشييرق والمغييرب و معنييى اللييوا العيييل ر 

جمع موااء وهي شديدة سواد بؤبيؤ العييل و شيديدة : اللوا 

  .يل فجمييع عينياء و معنياه واسيعة العيييلبيياض العييل  ميا الِعي
 ؟ مل ه  الولدان المخلدون:  ٥ السؤال 

ه  خد   هج الجنة ر ليسوا مل اانس و ال مل الجل :  لجوابا

و ال مل الماللكة ر و هج  هج الجنة منزلة ليه عشيرة آالف ميل 

                                              .الوليييييييييدان المخليييييييييدون
 ما هو األعراف ؟:  ٦السؤال 

سوا عريض للجنة ر يمكيث علييه المسيلمون اليذيل :  الجواب

 وتسيياوت مسييناته  مييع سيييئاته  مييدة مييل الييزمل ر ييي كلون 

  .يشييييييييييربون ر تيييييييييي  يييييييييييدخلون الجنيييييييييية بعييييييييييد ذلييييييييييك
 ك  مدة يو  القيامة ؟:  ٧لسؤال ا

خمسيييون  ليييف سييينة ر هييال تعيييالى تعيييرج الماللكييية : الجييواب 

والروح لليه في يو  كان مقدااه خمسيل  لف سينة ر هيال ابيل 

يييو  القياميية خمسييون موهفييا كييج : عبيياس اضييي هللا عنهمييا 

                 .موهف منه  ب لف سنة 

 ٨ تاني ميكانيك – مسل عماا                                                       

الصدى                                                      الصدى الديني مجلة  



 الحركة في الجوي الغال  سيستمر نفسه حول الدوران عن فجأة األرض كوكب توق  ما إذا *

 ما كل تطاير في ذلك وسيتسبب _ساعة / كيلومترا ١٦٧0_ للكوكب األصلية السرعة بنفس

 ساعات غضون في البشر مليارات موت إلى سيؤدي التطاير هذا ، هائلة بسرعة ثابت غير هو

 ! . كالرصاصة البشري الجسم سيندفع حيث ، قليلة
 وستشّكل ، الذرية القنبلة انفجار تأثير يشبه ما إلى الكوكب سطح على الرياح تأثير وسيتحول

 األرض توق  ومع ، بأسره العالم تشمل ، مثيل لها يسبق لم وحرائق عواص  الرياح هذه

 . كاملة اشهر٦ إلى والليل ، كاملة أشهر ٦ إلى النهار سيطول ، الدوران عن
 

  "elgooG"هذه وهي جوجل كلمة عكس عن جوجل في بحثت لو *
 . معكوس فيه شي كل جوجل لموقع فسياخذك

 

   الحمض كمية ألن بذلك تشعر ال ولكنك . الفراولة من أكثر الليمون في سكر يوجد *

 . الحلو الطعم على يغطي مما الليمون في عالي

 

 وجود لعدم ذلك يستطيع لم لكنه دوالر بمليون ١٩٩٩ عام موقعه بيع جوجل سمؤس حاول *

 . دوالر "مليار" ٢٥0 من أكثر تساوي واليوم مشتري
 
 ولم هيرتز هنري األلماني يد على م١٨٨٩ عام"الراديو" المذياع اختراع بداية *

 . بعامين هنري وفاة بعد ١٨٩٦ عام إال النهائية بفكرته االختراع يصل
 

  . االنتحار إلى السرطانية الخاليا يدفع أن يمكن Cherries رز *
 

 . حركيا   معاق شخص دماغ في زراعتها يمكن صغيرة شريحة طوروا العلماء *

 . فقط بالتفكير كمبيوتر جهاز إلى إشارات بإرسال يقوم أن الشخص هذا بعدها يستطيع 

 
 كيمياوي ثالث – حسين جنان                                                                                          

 الصدى الثق افي

٩ 

الصدى                                                      الصدى ال قافي مجلة  



عاما  من الزواج  ١٨  بعد مضي :تقول الزوجة  

 . . وطهي الطعام لزوجي 
  . . أعددت أخيرا  أسوأ عشاء في حياتي

كانت الخضار قد نضجت أكثر مما يجب ، اللحم 
 . . السلطة كثيرة الملح  وقد احترق 

  . . وظل زوجي صامتا  طوال تناول الطعام
ولكنني عندما بدأت في غسل األطباق    ... ...

 .احتضنني بين ذراعيه وقبلني على جبيني 
 !! لماذا هذه القبلة: فـسألته 
لقد كان طهيك الليلة أشبه بطهي : فـقال 

العروس الجديدة ، فـرأيت أن أعاملك معاملة 
 . .  العروس الجديدة

 هـذا هـو الحـب                                 
 

 . . في يوم من األيام 
قرر جميع أهل القرية أن يصلوا صالة الستسقاء 

وكان أحدهم . . تجمعوا جميعهم للصالة . . 
  . . يحمل معه مظلة

 هـذه هـي الثقـة                                  
 

الطفل ذو العام الواحد الذي يضحك عندما تقذفه 
 . . في السماء

 . .  ذلك ألنه يعلم أنك ستلتقطه ولن تدعه يقع
 هـذه هـي البراءة                                  

 
 . .  في كل ليلة نستعد للخلود إلى النوم

ولسنا متأكدين من أننا سننهض من الفراي في 
 . .  الصباح

 . .  لكننا مازلنا نخطط لأليام القادمة
 هـذا هـو األمل                                    
 . . ابتسـم 

 . . عباء كثيرة أفإن كل شخص تقابله يحمل 
 . . ال تفكر بالمفقود حتى ال تفقد الموجود 

 هـذه هـي الحياة                                 
 

 ثاني قدرة –نبأ ناصر                                      

!!ماذا قالوا يف احلب  مقتطفات مجيلة  

     ت ع ل م  ه ل
 

 ينشط صباحا    الماء من كوب تناول أن تعلم هل *

                                       . الكبد وظائ 
 

 إلى يرجع قد السكر بمرض اإلصابة أن تعلم هل *

                                 . العمل وعدم الكسل
 

  الجمل هو ذاكرة الحيوانات أقو  من أن تعلم هل *

.                                                         
 في يقع العالم في بترول حقل اكبر أن تعلم هل *

                                       . الكويت دولة
 

 يؤدي الجسم ماء من %٢0 فقدان أن تعلم هل *

                               . الـــــــــــــــوفاة إلى
 

 هو العالم في تسمية   األسماء أكثر أن تعلم هل *

                                               . محمد
 

 في اإلنجليزية يتحدثون الذين أن تعلم هل *  

  األمريكية المتحدة الواليات سكان من أكثر الصين
 

هداة تاني – اممد آية  

الحب تصميم جسر من المودة بين قلبين :  مهندس

. 

القلب ضد الكراهية  حشوةالحب هو :  طبيب أسنان

. 

الحب هو الدستور الذي تسير عليه الحياة :  محامي

. 

الحب منعط  القلب ومساره الدائم :  شرطي مرور

. 

 .الحب حفظ القلب في مكان آمن :  صيدالني

١0 

الصدى                                                      الصدى ال قافي مجلة  



 لزيادة الثالث المختصرة الطرق
           اإلقناع نسبة

 
ًًًًًًًًً:ًالسحريةًاللمسةً:ًأولاً  

ًعلىًالسحريةًاللمسةًاستخدام
ًغيرًباطنيًرابطًتخلقًالساعد
ًنسبةًزيادةًفيًتسهمًوقدًكالمي
ًاستخدمتهاًأنكًتذكرً،ًاإلقناع

ًلًأصدقائكًمعًحياتكًفي
ًاصطحابهًتريدًعندماًشعوريا
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًماًأمرًلرؤية  
ًًًًًًًًًًً:ًالموقعًاختيارً:ًثانيااً  
ًمع45ًًبزاويةًتجلسًأنًحاول
ًالجلوسًألنًتحاورًمن

ًقدًسلبيًانطباعًيخلقًبالمواجهة
ًالستعدادًمنًنوعًيبدو

ًًبزاويةًالجلوسًأماًلمشاجرة
ًيكونًفذلكًالجانبًإلىًأو45ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًوديااًًأكثر  
ًًًًً:ًإقناعااًًاألكثرًالكلمةً:ًثالثااً  
ًبقوةً((ًألنً))ًكلمةًتتميز
ًالكلماتًأكثرًإنهاً،ًخاصة

ًالمغناطيسيًالتنويمًفيًاستخدامااً
ًلهاًأنًالدراساتًأظهرتًوقد
ًألنناًغريبااًًتنويميااًًتأثيرااًًعلينا
ًيأتيًبماًًنقبلًاألحيانًأغلبًفي
ًدونًمنً((ًألنً))ًكلمةًبعد

ًفهيًبالمبررًللتفكيرًالتوقف
ًاإلقناعًفرصًمنًتزيد ًبشكلً
ًاألشخاصًأنًيبدوًجدااًًكبير

ً((ًألنً))ًكلمةًمعًيتفاعلون
ًًً.ًذاتهاًبحدًسببااًًكانتًلوًكما  

 

ًًًًًًرسالةًعلىًتجيبًكيف  
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًالكترونية  

ًًًًًًًًًًًً:ًلرسالةًنموذجًهذا  

:الجوابً  

 عزيزيًمحمد
منًالجيدًانكًالتقيتًبعبدً

الرحمنً،ًهوًفعالًمثلًماً

وصفتهًوارىًايضاًانكً
.ستستفيدًمنهًكثيراًا  

 سالميًبقدرًاحترامي
احمدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

ًالمستخدمةًالطريقةًبنفسًاجب

ًأثرًلهاًفإنًالمرسلًقبلًمن

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًايجابي  
ً 

         سلسة بطريقة أمرا   أعط  

ًًًًًًًًً: أمرا   يبدو ال حتى  
 

ً،ًأمرااًًلكًاحدهمًينفذًأنًتريد

ًهذاً؟ًفظااًًيبدوًبذلكًأمرهًولكن

ًذلكًيقتضيًملطفااًًأضفًبسيط

ًًًًًًً:ًمثالًفقطًالطلبًتلطيف  

ً 
 
 
 
 

ًكانًالثانيًالطلبًأنًلحظ

ًيحويًلًانهًولحظًألطف

ًأنًيعنيًوهذاًاستفهامًعالمة

ًًًًًًً.ًبنعمًمحسومًالجواب  
ًاإلجابةًيستحيلًسؤالاًًاطرح

ًًًًًًًًًًًًًًًً(ًلً)ًبـًعليه  
ًً:ًالجملتينًهاتينًبينًقارن  

ًالحفلًإلىًبالمجيءًأترغب

ًًًًًًًًًًًًًًًً؟؟ًمساءااًًغدااً  
ًإلىًبالمجيءًترغبًكم

ًًًًًًًًً؟؟ًمساءااًًغدااًًالحفل  
ًإجابتينًاألولًالسؤالًيحتمل

ًًًًًًًًًًًلًأوًنعمًأساسيتين  
ًيستحيلًالثانيًالسؤالًأنًإل

ًًًًًًًًًًًًًًً(ًلً)ًبـًإجابته  
ًيزيدًأنًالمفترضًومن

ًنسبةًمنًالثانيًالسؤال

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًاإلقناع  
ًًًً:ًالمسؤوليةًفيًخصص  

 

ًالمسؤوليةًفيًالتخصيص

ًطلبتًفإذاً،ًجدااًًمهمًأمر

ًمنًأفضلًفردًمنًماًأمرااً

ًوالتيًمجموعةًمنًتطلبًأن

ًعلىًمنهمًالبعضًيعتمدًقد

ًوسيلةًهيًإذاًاآلخرًالبعض

ًًًًًً.ًاإلقناعًفرصةًلزيادة  

 
كيمياوي ثالث – حسن احمد  

 عزيزيًأحمد

لقدًالتقيتًاليومًبصديقكًعبدً

لديً الرحمنًوتركًاثرًطيباًا

واسعً ًاإلطالعوهوًأيضاًا
.واستفدتًمنهًكثيراًا  ، 
 سالميًبقدرًاحترامي

محمدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً   

.أعطني قدحا  من الماء   
هال أعطيتني قدحا  من الماء من 

.فضلك   
ويمكنًأنًتستخدمًربماً،ًأتساءلً،ً

لعلًوقدً  
:قارنًبينًهاتينًالجملتينً  

.أريدًأنًتحضرًاليومًمعًصديقكً  
أتساءلًإذاًكانًبإمكانكًأنًتحضرً

.اليومًمعًصديقكًإلىًبيتيً  

  سراا في فل ااهناأ
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ً:  ومضة العدد

آلن ،، عندي ذنوب  مابقتبهجرك أظن ))

ً"..((اســــتغفرهللا" اكول ارجعلك افكركلما 

                                                               

ًالعبيديبقلم بــالل 

 

ً:ومضة شعر

روح ارتاح ، تعبت وياي  كلي شكرآياصبر))

ً..((اريده اليراح 

                                                             

ًكلمات  شاعر عراقي

 الصدى  األدبي
..الشعر هو اوح اامساس المستنبط  الذي يصف طبيعة اانسان بصواة لفظية جميلة ودهيقة    

 من المال أأأخ..  اممممالمـــــال 

 ً

،  يشتري الفراي الوفير  انيستطيع المال *

ً.لكنه ال يمنح النوم

،  يشتري الطعام الشهي  انيستطيع المال *

ً.لكنه ال يفتح الشهية

،  يشتري الكتب النادرة  انيستطيع المال *

ً.لكنه ال يصنع العقول

،  يشتري الثياب الفاخرة  انيستطيع المال *

 .الجمال اليمنحلكنه 
،  التسلية  ادواتيشتري  انيستطيع المال *

 لكنه ال يمنح السعادة الحقيقية

لكنه ال ، يشتري الدواء  انالمال يستطيع *

  يمنح الصحة

 ؟ العـــدزسيدتي كي  

 ..فأنا سيد  نفسي، ل ست  سيدتي.. عـــذرآ

أرجــو المعذرة تعّود على كلمات االحترام 

 ..لســـاني

 ..  آلجلك  وليس ..لن استصغرك  ’ ال 

 ..بل احتراما لذاتي

 ...تحياتــــــي

لن امنحها أال لمن شغــلوا  "تحياتي"

 ..ذكرياتي

 ال تفتقدي كتاباتي..عــٍذرآ

،،  أصبح الورق  قليل  ،،فالحياة تغّيرت 

 ..والحبر غاٍل واألغلى كلماتي
 

 تذكرّين؟

 اصبح.. المكان الذي كان ال يسع  سواك  

 ..!أالن يسع العشرات  

 ..وعدم  مباالتي ، حبي لذاتـــي  يال

 ..لـــك  عندما كنت اكتب 

والحبر  غاٍل ، نسيت  أن الورق  قليل  

 ...واألغلى كلماتي 

        

 " رباحبـــــــالل " بقلـــم              

 

 قــصيدة في الشعر الحـــر 

 ((العــ ذر)) بعنوان             
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ً(والوقـــت انتي)

دا يخيفني ًًًحبيبتي الوقت غ 
 

وأنت ي مع عقارب ساعتي  

                      ًًتسابقيني

خـــــــــــوفي بــــــــأن ال 

تنتظرينــي   خــــــــــوفي بلحظة 

خـــــــــــــوفي    تغدرينـيشوق  

ًوتفقدينـي افقدك   ان

 

ًعقرب الثواني غدا ينتظرني
                 

ًعن الثوانــــــــي توقفآليــــــس 

ًاالمانـــــي اسارعغدوت  انابل  

ًاحزانــــــيوببسمة  اقتل  اخفيه   

ًتخّيلت حبك  سيعوضني حرماني 

 

رحي  ًاجيبينيبكلمة  ليبرأ ج 

ً؟ اتحبينــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ً...كان ال وأذا

فألى حضن  امــــــــــي            

ًاردينـــي

ًسرقتينـــــي من الحياة بعدما      

                    

ًارجـــــــــوك               

  امـــــيحّضــــن  الــــــى

ً...عيـــدينـــيا

 

ً"رباح بـــــــالل "بـــ قلم 

  وغدا  ترحل رائحة العطر من مالبسنا
... ذانئستإبدون ت ءجاكما   

 أبوذيات العدد

ـلبيگد إلك گتدري شـ  

 ولع ضام

جروحي يهونك زغار  

 والعظام

گواعتتواندفن  اموتن  

 والعظام

اليهزح  لو صحت  يزحفنلك  

 

للشاعر نائل المظفر      

الراح    ـتگأنه بهجره صفـ

 بالراح

ضربني ضرب   اليوزماني 

 براح

 ـلت گسألوني تركته 

 بل راح

 ـلب تارك أذيةگراح وبالـ

 

 احمد حسن –بقلم الطالب 

 

١٣ 

الصدى                                                         الصدى األدبي مجلة  



 رسالة لم تصل الى الحبيبة
ً
 كل يومتنا احيمن الذكر  تمر على شاطئ سمات ن

 .. اشواقيمشهد  اليوم اثار كامن ذكرياتي عادت 
 ..ما هالني من الزمانرغم 

 ..االثير بامواجقطعة  فارسلت
 اختلست حقي في الطعام والراحة والمنام

 بدأ بصمت ..مسامر في ليل طويل ماكتبفكتبت لك  
 تحرقوانتهى بانفعاالت طاغية  ,بلسان االمليتكلم 
فيبعث أهات او ذرات روح  تتالشى لهفٍة الفؤاد 

 ...وحنيــنآ
 ..كان حبـــــــــي تعـّديان 

محور الوجود ونظامه  كلتعاونأليـــس التعّدي 
 السرمدي؟

 التعدي حتى لو لم تبرء من ... فأرفقي بكلماتي
 ...الحقيقة من اجل الوجودعلى  واالحتيال 

 ,,فأني ما نسجتها من خيالي ألسد بها شاغر وقتي
 ....وحبـــك  البعض فصوآلولكن الزمان نسج منها 

كتبتها من  تقرأينهاقبل ان  انــــــــينآكتبتها في قلبي 
وغناء الجداول  ,وتراتيل البلبل, هديل الحمام

 خرابآفباتت ....واالغصان
  ,ومن العدم وجود  ..اني كتبتها من الموت حياة  اعلم 
 ...يقينـــآالمحال ومن 

ومن  ..ومن الصــد مضــاء  , صبرآكتبتها من القهــر 

 ...انتصارآاالنحدار 
 .وذوبــّت فيها بسمة الطفولة وزهو الشباب

 ..لألنساناالنسان  مايهبذّوبــت فيها اعظم 
 ...ومحبة نورآذّوبــت عقلي وروحي وسكبتها لك  

 ؟..بالك  وااليام اصبحتما تقيدان جناحيّ فما 
                ؟ وكأني مجرم . ما بــال القدر ال زال يالحقني

 ...او سفاح او قّتال امم  
 والطفها رقٍة لم تعد  نطقآاما يكفيكما ان اعذب االلفاظ 

 ؟.. تجري على لساني
 

انتم تعلمون وتحسون االســى الذي ينساب على قلبي و
 ...كلما مرت ذكر  خاطفة فجأهيوق  ابتسامتي ..كل يوم

كان في العذر فهل ..النارتدور الخواطر نار  فتطفئ النار 

 الجو غيم  حجب القـــمر؟
  كبـــدآعلى اغلظ الناس  لومرتكل الفواجع الوجيعة هذه  

لقطعت اوتار قلبه  وأرغمته  على اليأس  شعورآ واخشنهم
 ...من الحياة

رقيق .. فكي  وقد انصبت على شخص مره  االحساس

؟؟  المشاعر وعاشـــق  تنازل عن كبريائه  ألجلك 
ولكن ... بيننا وال اخفي ابكتني االشواق مايدورألمني 

تذكري انا لست ممن يطيلون البكاء وراء اشالء 
 ...االماني

 وأن كان حكمك  انت  وااليام قد مــّزق جناحاي
 جلــدآويكسوهما  يتعافاعليك  من أن  "فخــــــــــــوفيّ "..

ستعص  بك  رياح  : عندها..بدل ما تمزق من ريي  

 ...رحيلي بــل رياح بقائــــي التي تطلب رحيلك  
وما مــّر من عامين وما عرفتيه عنــي ليس اال 

انك  عاصرتي فصولي الثالث  .. سأخبرك امـــرآ..البعض

ولم ترّي فصلي  "وربيعي,شتائــي ,صيفي"  فقط

 !!..الـــــــــرابع
ليعص   باعاصيره  وهــا هو خريفي يوشك ان يطل 

المياه  عويداعب االمواج ليدف..الميته من الشجر باالوراق

 ...كل شيء....كل شيء سيغيير..الراكده
  

 ما كتبتها كي اعود..وهـــــــــذه  رسالتــي من مودعٍ 
 ..لحبك  المعبود ناطرآ..
اال محبتي ...تغيير انتهى زمــن الخلــــــــــود شـيئآكل 

 ...على العهود محافظآباقية ال ألجلك  بل هي سبيل بقائي 
احبك  رغم اني  سابقى..اطمئني..كـــــرهآلن ابادلك  الكره 

 !!..اصبحت لرؤياك  ال اطيق
 ...... وأالن
على  سلطانآوال املك ..لست  لــي سو  ذكر  جميلة انتي

  !!الزمن كي يعيد الذكريات
 

 بــقل  اليس التلرير              
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 " أعلنت االستسالم ”قصيدة 
 

 نصرك   فمبارك  ..االستسالمأعلنت 
 ..وأعر  ان امام العظيمة

 ال غرابة باالستسالم
 قبل  اعلنت من  كما..االستسالماعلنت 

 الشعوب
 واعلنت القبائل

 ..وقد كان الكبرياء اضع  االسلحة
 ..فتكبرت برايات السالم

 فانتصرت برايات السالم
 

 نصرنا فمبارك..االستسالماعلنت 
 فتوحدت اليوم اعالم مملكتي
 ..وما اعالمي البيضاء عيب

 سيد االلوان..معكفاألبيض 
 

 ..اعلنت االستسالم
 عينيك  تتحد  ..األرضوهل من جوهرة في 

 ؟
 ؟ عليكتتجرأ ..وهل من لؤلؤة في البحر

 المقدسة فانت..اعلنت االستسالم
 ؟؟ تيامقدسفكي  احاول وص  
 !غلطة كبر ..والنظر في عينيك

 !اجرام بحّدها..يديكولمسة 
 في دفتري كتبتها..احبكواني 

 فوجدتها مذكورة في كل السجالت
 واسمك منقوي في كتب الغرام

 

 على الصمود وفضلته..االستسالماعلنت 
 موت وال..موتفالشهادة في سبيلك 
 الحرام هو..امامكوالجهاد في الوقو  

 اعلنت االستسالم فمبارك نصرك  
 ..واعر  ان امام العظيمة

 ..  هو الحطام..الوقو 
 

 رابع قدرة - عمر عادل بقلم                    

  

 مقتطف ات من روائع الكالم
 

  عينيهفي  أن تفرق بين من وضع سطورك يجب    
  ومن القى بها للرياح

  لم تكن هذه السطور مجرد كالم جميل عابر
  ولكنها مشاعر قلب عاشها حرفا  حرفا  

  ونبض إنسان حملها حلما  
  واكتو  بنارها ألما  

 

 ةاألشجار الجميلتسافر الى الصحراء بحثا  عن ال 
  فلن تجد في الصحراء غير الوحشة

  وانظر الى مئات األشجار التي تحتويك بظلها
  وتشجيك بأغانيها.. وتسعدك بثمارها 

 
 

  ال تحاول أن تعيد حساب األمس
فالعمر حين تسقط أوراقه لن .. وما خسرت فيه 
  تعود مرة أخر 

  ولكن مع كل ربيع جديد سو  تنبت أوراق أخر 
  فانظر الى تلك األوراق التي تغطي وجه السماء
ودعك مما سقط على األرض فقد صارت جزءا  

  منها
 

  فبين يديك اليوم.. إذا كان األمس ضاع 
  .. وإذا كان اليوم سو  يجمع أوراقه ويرحل

  ال تحزن على األمس فهو لن يعود.. فلديك الغد
  فهو راحل.. وال تأس  على اليوم 

  في غد جميل مضيئهواحلم بشمس 
 

ال تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى 

  قلبك
فسو  تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة و 

 االبتسامه

 ...فــــ الحياة ابسط مما تتصور وبكثير
١٥ 

الصدى                                                         الصدى األدبي مجلة  



 ...كل مـــا اتذكره  
حنانـــي امنظرات  حقــٍد كانت ***نظرات ك  المحّيرة أرهقتني  

ــمقلتيك  ال  ـ  االرجوانيوال الفجر الموعود ***الليــل ار بــ  
اوطانـيتبعدني وتنفيني عـــن ***احسهاكلماتـــك  كالحرب   

سالم  بعد الحرب نادانـــــــــي*** وبسمتــــك  الرقيقة كأنها  
بما يقول لسانـي؟ االمر انأم ***الكره يغلبه   امأحب  دفين    
عنفوانــيبها ثلج حبي ونار ***كعينيك   التفهمينهاوكلماتي قد   

 
رباحبـــالل بقلم                                                      

 "غــــريب  أنا " 
 

 ..أنا في الم دن  غريب   
رقات  اقطع    ،  تلك  الط 

ات هدفآار  ال   طو   ..ل لخ 
 ،أسمع سو  صوت  عميقوال  

 حياتك؟ نـور ؟ اين .هي   أين  ..ينادي 
 ي دمينيصمت   
 يستحل الحياةسكونٌّ  
 ..ال هد  لي سو  رؤياك  ..-. 

 ..لعيناك  اشتقت   
 الزمانيمضى  
 الم عاناتتزداد ... 
 ينب ض القلب ويخفق’’ 
 من سباتيت وقظني  
 صيحات ذلك  الشريان... 
 أستيقظ وكأنّي لم انم  ،، 
 وتدمع العينان، يعاودني شوق  الحنان .. 
 صمت  الحزن  من جديديستحلني  
          ،  ألجئ الى تدخين سيجارتي ،، 
 على موعدهاتعّودت    

 هل تملك ورقة  بيضاء؟: يناديني القـــلم...
 بالكتابة  أشرع  . 
 ..ينتابني ذلك الطبع الغريب’’

ولكن يزداد .. الم عاناتأرتجي ان ت خف   عني 

 ...أالسى
 ،،سيدتيأليــــــــك  

زاح    وبال مــــ 
 ينتابني شعوري بالفراغ

 الذي تركته  عيناك  ...
 صباحــآأستيقظ ..

أحمل  ’ اصف  شعري’ وأنا ارتدي مالبسي

 سجالت  الدوام
 ولكن ل ست  أ بالي

 سو  خوفّي من عدم اللحاق  بذلك الباص
 ،،وبعدها أ غادر..صباح آ آلراك  

 ...    وتعود قصتـــــي مثل كل يـــوم

  

                          
                                                                   

 
 "بقلـــم رئيس التحرير"                    
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والتكنلوجياالصدى                                           صدى العلو   مجلة  

ا اآلن العالم يشهد ا تطور   في كبير 
 االرتداء قابلة األجهزة تكنولوجيا

 مفهوم في الكثير تغّير قد والتي
 المختلفة، الذكية األجهزة مع التعامل
 إلى ذلك يصل الممكن من هل ولكن
 بأعقد ي عر  والذي البشري العقل

 تمكنت بالفعل البشرية؟ األنظمة
 أعقد في الدخول من التكنولوجيا
 باالندماج البشرية األنظمة
 قابلة األجهزة تكنولوجيا مابين

 والتي Mindwave Mobile جهاز خالل من وذلك Neuroscience األعصاب وعلم االرتداء

  Neurosky .شركة بتصنيعه قامت
 األجهزة أنظمة مع التعامل الجهاز يمكنك حيث التكنولوجيا مجال في جديدة ثورة الجهاز وي عتبر 

 Windows الحاسب تشغيل أنظمة وأيضا iOS أبل تشغيل نظام و أندرويد مثل المختلفة الذكية
 ماذا السؤال ولكن بالبلوتوث التوصيل خالل من األجهزة مع المباشر الربط الجهاز يستطيع حيث

 يستطيع حيث والباحثين للمطورين كثيرة أدوات الجهاز يوفر ؟ التشغيل بأنظمة الجهاز ربط بعد

 خاصة SDK يوفر حيث المستخدم التشغيل لنظام طبقا لهم المناسبة األداة تنزيل المطورون

 خاصة أدوات أيضا وتتوفر الجهاز باستخدام خاص تطبيق تطوير من ليتمكنوا ندرويداآل لمطوري

 الجهاز يقوم حيث البشري العقل عن تصدر التي اإلشارات لدراسة األعصاب علم في للباحثين

 تخصيص من تتمكن لكي معها للتعامل بإرسالها ويقوم العقل عن الصادرة اإلشارات تلك بتحليل

 كحد لمدة الجهاز ويعمل التطبيقات من غيرها أو األلعاب ممارسة أو للتحكم اإلشارات بعض

 .AAA  قياس من واحدة بطارية عبر العقل أشارات لتسجيل ساعات ٨ أقصى
 الجسم أجهزة مع المباشر التصالها نظرا األجهزة هذه من تخوفهم الخبراء بعض أشار وقد

 ويبقى .الصّحية المؤسسات من تحذيرات أو تنبيهات أي تظهر لم اآلن حتى ولكن المختلفة

 المعقدة الجسم أجهزة مع يتواصل جديد تكنولوجي لتحدي مستعد أنت هل للمستخدم اآلن السؤال

 الترفيهية بل والبدنية الصحية حياتك األجهزة هذه مثل ستغير وكي  وغيرها واألعصاب كالعقل

 .! المختلفة الذكية األجهزة مع التعامل في
 ٢ م - حاسبات – سعد مصطفى    

 ١٧ 



 العمليات وتطوير بتصميم يختص الذي الهندسية العلوم من الفرع ذلك وهي الكيماوية الهندسة
 هي فيها األساسية العملية تكون التي المصانع وإدارة وبناء  ,التحويلية أو الكيميائية الصناعية
 الموائع وجريان والحرارة المادة انتقال عمليات التخصص هذا ويشمل الكيمياوية التفاعالت
 ,التقطير ) المراحل متعددة الفصل وعمليات التفاعالت تشمل كما ، الحرارة ديناميك وتطبيقات

 كونه المهمة الهندسية األقسام من الكيماوية الهندسة قسم يعتبرو. (.. االمتصاص ,االستخالص

 والمبادالت التقطير أبراج مثل الصناعية المعدات تصميم مجال في الهندسية الكوادر بتوفير يقوم

  الكيماوية والصناعات النفطية الصناعات مجال وفي ،وغيرها والمفاعالت الحرارية

 مجاالت وفي الصناعية العمليات على والسيطرة الدوائية و الغذائية والصناعات والبتروكيمياوية

 األساسية الهندسية الفروع أحد يمثل الكيماوية الهندسة إن .البيئي والتلوث المياه معالجة

 وجامعة التكنولوجية والجامعة البصرة وجامعة بغداد جامعة مثل العراقية الجامعات في الموجودة

 من يعتبر ديالى جامعة / الهندسة كلية في القسم هذا استحداث وان تكريت وجامعة النهرين

 لخدمة المجال هذا في الهندسي المالك ولتوفير الهندسة كلية لتكامل الضرورية الخطوات

 بالخبرات ملمين مهندسين اعداد هو القسم هذا الستحداث االساسي الهد  ان .والبلد المحافظة

  التكنولوجية ومستجداتها الكيمياوية الهندسة تخصص في االساسية والهندسية العلمية والمعرفة

  والنفطية الكيمياوية بالصناعات المتعلقة والمصانع المعامل تصميم على القدرة الخريج اعطاء و

 المعامل وادارة تشغيل على قادرين خريجين اعداد و .الغذائية والصناعات والبتروكيمياوية

 النظرية الجوانب على التركيز خالل من وذلك الكيمياوية الهندسة بتخصصات المتعلقة والمصانع
 بين الفرق هو البال على تخطر ان ممكن التي االسئلة من ايضا.العملي بالجانب وربطها

 يجب تخرجه عند مهندس وكل ، التصميم تعني عموما الهندسة والكيميائي؟ الكيمياوي المهندس

 اي التصميم االصليةهي مهمته الكيمياوي فالمهندس وعليه. مجاله في بالتصميم ملم يكون أن

 باإلضافة هذا،الكيميائية المصانع تصميم

 وغير البحوث وإجراء تشغيلها الى طبعا

 الفرق فهنا . االخر  المهمات من ذلك 

 لمهندسا نا وهو ، اذن الجوهري

 تصميم االساسية وظيفته الكيمياوي

 ملم فيكون الكيميائي اما . المصانع

 واإلنتاج والعمل الصرفة اءـيـيمـكـبال

 اويـيـيمـالك دسـهنـالم اما ألمختبري

 الى المختبري العمل نقل على يعمل

 طريق عن وإنتاجي صناعي واقع

 .الكبير واإلنتاج المصانع وبناء لتصميما
 

 كاظم هللا عبد انيس .د         
 الكيمياوية الهندسة قسم رئيس     
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والتكنلوجياالصدى                                           صدى العلو   مجلة  



والتكنلوجياالصدى                                           صدى العلو   مجلة  

حين أنشأ  ١٩٣٨ن أي شيء يمكننا توقعه فبدأت عام ع ةمختلف سامسونج ةشرك ةبدايكانت 

 ” ةبالكوري سونجتعني سام  ” سونجسام  ”رز والسكر وأسماه األلبيع  لي متجرا   شولبيونج 

في مبنى أو عدة مباني بل في ثمان مدن في  سامسونجال توجد مقرات شركة  ” ةالنجوم الثالث

 ةيعمل فيها موظفو الشرك ةوهي مدن متكامل” ة الرقمي سامسونج مدن”  باسم ةالجنوبي كوريا

 ةعن الدخول والخروج من هذه المدين اما ومستشفيات وعيادات ومالعب ومطاعم وتحوي بنوكا  

بين دولتين السيارات يتم تفتيشها والحقائب تمر عبر أجهزة  ةحدودي ةفيشبه المرور بنقط

أو كاميرا  موبايلمن الشركة كجهاز  ةخاص ةالكش  األمنية وال يمكن إخراج أي أجهزة الكتروني

بصناعة أجهزة التلفاز  ةمختص سامسونجأو بطاقة ذاكرة يظن الكثيرون منا أن شركة  البتوبأو 

تضم داخلها عدة شركات كبر  وهذه  سامسونجفقط لكن هل تعلم أن مجموعة  بايلووأجهزة الم

الهندسية  سامسونج ،للصناعات الثقيلة  سامسونج،  لاللكترونيات سامسونج : بعضها

ما لفت  ،للدعاية  شيللألمن وشركة  سامسونج، للتأمين  سامسونجو  للسيارات  وسامسونج

التي بدأت  ةهي الطريق ةبجانب كل هذه األرقام والحقائق المدهش ةانتباهي في قصة هذه الشرك

فلم يحتاج هذا البناء المدهي ألكثر من شخص آمن أنه يستطع تغير العالم فبدأ ببيع األرز  بها

 قد ال يعرفه ” لي شولقصة نجاح شخص اسمه بيونج ”  هي سامسونجوالسكر قصة نجاح 

. الماليين حول العالم منازلمئاتالكثيرون منا ولكن بصمته توجد في   
ثاني مدني –عصام سليم                                                                                                                       

١٩ 

 التي الحديثة المصابيح على ةالضوئي الالسلكية االتصاالت أو الوايفاي تكنولوجيا فكرة تعتمد 

 للضوء ةالمشع الصمامات في التحكم يمكن حيث ، للضوء المشعة الصمامات بتكنولوجيا تعمل

  يمثل حيث الثانية في عالية بسرعات لتومض الفلورسنت مصابيح وا الحرارية المصابيح بخال 

 نقل يمكن فائقة بسرعات الوميض خالل من وبالتالي واحد رقم واإلضاءة صفر رقم االغالق

 واالصفار االحاد مع تتماثل كهربية نبضات الصورة في البيانات األسالك تنقل مثلما تماما البيانات

 بسرعة يحدث الوميض اوهذ العالم في االلكترونية ةاالجهز كل في الرقمية البيانات لغة تشكل التي

          الضوء من متصال   شعاعا   وتراه تدركه ال البشرية العين ان حتى الثانية في هائلة

                                         : الوايفاي مزايا
 الراديو ترددات من أكبر بسرعات البيانات نقل على عالية قدرة ، الطاقة أستهالك في توفر )

في راكب لكل الترفيه ووسائط األفالم بث في الضوئي الالسلكي االتصال استخدام إمكانية ، الحالية  
 الطائرة وقود وتوفير ، والمكلفة الكثيفة الكابالت من الكثير إلى الحاجة إزالة ثم ومن الطائرة

                     . ( ةالشرك لنجاح كافية وحدها الميزة وهذه
                                            : ةالالسلكي الترددات بخال  الوايفاي تكنولوجيا عيوب أما

 نأل ميزة ذلك يعد ربما اآلمنة للتطبيقات ةبالنسب ولكن ، الجدران الضوء موجات تخترق ال

 هذه على التجسس عن آخر طر  أي يعجز ثم ومن المحدد المكان على قاصرة ستكون البيانات

                                                                                                   . البيانات
قدرة ثاني – ناصر نبأ                                                         

 



الصدى                                                         صدى المر ة مجلة  

...المرأة السيدة الصديقة األخت الحبيبة األم  

 واقع في نتعايي النساء اليوم نحن ها عزيزتي

 لذكوره الحب كل يمنح اغرب ومجتمعٍ  غريب

 كوني عزيزتي يا .. وغروره بخبثه علينا ويتعالى

 حيات ك   بالفرح تلوذ كي ذاتك   مع التعامل في ابسط

 آالمك من وقللي أفكارك كثفي رقيا   أكثر كوني ..

 .. خيارك   الفرح وليكن أسرارك   وخبئي وانهيارك

 األمل في الكره في الحب في .. تبالغي وال

 الموازنة تعلمي السعادة وحتى األلم في والخيبة

 الشغ  وكثرة الضع  صفة إليك   تنسب ال حتى

 شعائر في تبالغي وال التر  عيشة إلى تميلي وال

 ي ثقل ال كي رجل أحالمك   اكبر تجعلي ال .. العط 

 فليصيب األمل من بحر   فالحياة ، الح مل كاهليك  

 التعب طريق فيها تسلك   وال البلل منه خاطرك  

 وتعاملي ببشاشة تكلمي بصدق أحبي .. والملل

 ، تتكاسلي وال خوضي واجهي إستمري .. بحب

 الضريبة دفع فيها ي ضيرك   ال تجربة أوجعتك   إن

 أكثر كوني بالالمباالة كافئيها الحياة أوجعتك   وإن

 وأسمى فكرا   وانضج عقال   واكبر صبرا  

لقا   ن   باهلل ظنك   أحسني..خ   أنصفي ، إليك   هللا ي حس 

 طريقك   عن ويبعد اآلخرون ي نصفك   كي نفسك  

                                            . الماكرون

                  

  كيمياوي ثالث – زكي بان بقلم     

 في مواء على ظلماب  يجد النظر يدهي مل

 الناس بيل اجج هضى لذا فم الب  المعاج 

  سميت ذلك فعلت لذا المر ة  ما هاضياب  سمي

 القيامة يو   سماء مل والقاضية ( هاضية )

  ما جبّان سمي الجبل الرجج صنع لذا وكذلك

 ( جبّانة ) سميت الجبل المر ة صنعت لذا

 مل اجج وهع لذا ر المقبرة هي والجبّانة

 وهعت لذا  ما واهع عليه  طلي مرتفع مكان

  سماء مل وهي ( واهعة ) سميت المر ة

 مكان للى مكان مل الرجج نزل لذا ر القيامة

 لذا المر ة تسمى بينما نازل سمي منخفض

 التي الكااتة وهي ( نازلة ) بـ ذلك فعلت

 شيء الرجج مااس اذا اما الناس تصيي

  ظلماب  فتسمى المر ة اما هاوي سمي كهواية

 اذا وكذلك جهن  اسماء مل وهي ( هاوية )

 سمي البرلمان في الناس عل الرجج ناب

  هللا اجاانا نالبة تسمى المر ة  ما نالي

 المر ة يصيي هد ما كج مل وبالرغ  ر واياك 

 األ  هي المر ة تبقى للقها جهج  و ظل  مل

 واألدباء والمفكريل األبطال  نجبت التي

 التاايخ صانعوا فيه تربى الذي واللجر

 فقد كبيرة هللا عند منزلة لها كما األم  وهادة

 عليه هللا صلى ) األعظ  الرسول وصفها

  هدا  تلت الجنة ) : بقوله ( وسل  وآله

         . هلل اسول صدق (. األمهات

 

كيمياوي تالث – مسيل جنان                  

 ظلم المعاجم لحواء

٢0 



كي  تحّضرين طعاما  مناسبا  
 لطفلك  

 . اغسلي يديك جيدا  قبل البدء بتحضير أي وجبة طعام لطفلك- 
اطهي الطعام جيدا  خصوصا  اللحم حتى ينضج من الداخل ويختفي  -

 .            ي الزهر لونه

، إال إذا كانت  إذا كان الطعام مثلّجا  ذّوبي عنه الثلج قبل طهوه-

 .  ك ذل عكس اإلرشادات تنصح
 .ك حتى يبرد قبل تقديمه إلى طفل هسخني جيدا  الطعام ثم انتظري-
ضعي القليل من الطعام على معصمك لتتأكدي من أن حرارته  -

 .ة مناسب
 .ة ال تعيدي تسخين الطعام أكثر من مرة واحد -
 تحضير الطعام مسبقا  فبّرديه بسرعة واحفظيه بعدها إذا أردت   -

 . في الثالجة  
 .ة ساع ٢٤جّمدي أي طعام لن تستعمليه خالل  -
 . بمياه ساخنة جدا   الصحونيجب تعقيم مالعق الطعام وغسل  -
 بعد االنتهاء ارمي دوما  بقايا الطعام التي تبقى في وعاء طفلك   -

  .من وجبته  
 وتاريخ تأكدي من تاريخ إنتاج األطعمة التي تقّدمينها إلى طفلك   -

 . صالحيتها  
 . ، ومكان الطعام ومريلة األكل نّظفي وعقمي جيدا  كرسّي طفلك   -
 قبل تناول الطعام فسو  يضع إصبعه في اغسلي يدي طفلك   -

 . الطعام أو في فمه خالل الوجبة  
 

إليكم أهم األغذية والخلطات التي قد تساعد على تقوية الذاكرة  )

 ( : وتحارب النسيان
 

سلطة الجزر مع القليل من زيت الزيتون إذ يساعد الجزر على 

  والمنغنيز(  سي)  تنشيط المخ والذاكرة الحتوائه على فيتامين

. نتائجها ىوهذه يجب أن تعطى للطفل بشكل يومي والصبر عل  

  الليمون أو عصير الليمون فهو يساعد على مد الجسم بالطاقة

 وزيادة القدرة على االستيعاب واالنتباه كما أن عصير الليمون

يعمل على تهدئة األعصاب ويمكن عمل ليمونادة من عصير 

 الليمون والعسل ووضعهم في زجاجة وخضها للحصول على

 مزيج قوي من االثنين وهذا تعطى كوب صغير يوميا للطفل

.ق ويفضل صباحا على الري  

تناول مجموعة من المكسرات فطبق صغير من الجوز واللوز 

 والفستق والفول السوداني يساعد على تقوية الذاكرة كما أنه

ينشط المخ فالجوز يعد جزء أساسي ومقوي لخاليا الدماغ وهذه 

المكسرات تعطى يوم بعد يوم وتكون بكميات تناسب الطفل وتفضل 
. أن تكون بدون ملح  

كوب من الزنجبيل بالعسل له قدرة قوية على تنشيط الجسم 

 ومساعدة الدماغ على حفظ المعلومات والوصول ألفكار جديدة

المرور بسهولة للمخ بكما أنه يساعد على تدفق الدم ويسمح له 
 وبالتالي دخول كمية كبيرة من األوكسجين للدماغ

       العسل من ملعقة مع الطازج الزنجبيل بغلي ذلك ويتم

             لتحسين للكوب ليمون إضافة ويمكن تفور حتى
       . للطفل األسبوع في مرات ٣ األقل على تعطى الطعم
 البيض فصفار للذاكرة المنشطة األطعمة من البيض

 الزهايمر مخاطر من تقلل التي الكولين مادة على يحتوي

 البيض طعم يستسيغون ال أطفال هنالك أن تذكر لكن

 في مرتين كوجبة يعطى أكله على إجبارهم عدم ويجب
                                                       .األسبوع
 الدماغ إلى الدم تدفق على تساعد ةالشوكوالت من قطعة

 الدماغ إيقاظ على وتساعد الكافيين مادة على وتحتوي

  وننصح الدسم القليل ، المرّ  النوع من تعطى أن واألفضل
                           . األسبوع في مرات ٣ -٢ من بها

  بعضو الفوليك حمض من كل على يحتوي السبانخ

 العمر تقدم مع الذاكرة ضع  من تبطئ التي فيتاميناتال

 تقوية في عظيمة قدرة فلها والملفو  القرنبيط جانب  إلى

 الفائدة لنفس بالبروكولي ننصح أيضا الدماغ لد  الذاكرة

 مرات ٦ -٥ من كاملة كوجبة صن  كل تناول ويجب
                                                         . شهريا
 الفواكه أكثر من واألحمر األخضر أنواعه بمختل  التفاح

 مضادات على الحتوائه الدماغ خاليا التهاب تحمي التي

 أكبر على تحتوي التي فهي قشرتها فيها ما وأهم األكسدة

 بقشرها تناولها طفلك   عودي لذلك كيرسيتين من كمية
                        . دائم بشكل يوميا واحده حبة وتعطى
 من الكثير على تحتوي حيث البحرية والمأكوالت السمك

 تساعد التي المعادن إلى ٣ اوميجا من الصحية الفوائد

 ٣ به وننصح النسيان وتحارب السليم النمو على الدماغ

 وليس طازجا يكون أن ويفضل لألطفال األسبوع في مرات
                                  . اإلمكان قدر مفرز أو معلب

  هداة تاني – صالح زيني                             
٢١ 

الصدى                                                         صدى المر ة مجلة  



 الخاص حالقها بسجن أمرت : فاندين الملكة

 مأل قد الشيب أن أحد يعلم ال حتى أعوام ٣ مدة

                                              شعرها

 مدينة شوارع بري أمرت : فيكتوريا الملكة

 إحتفاال   الكولونيا بماء اإلنجليزية كوبنرج

  م١٨٤٥ عام لها ألبرت والبرنس هي بزيارتها

. 

 ملكة األولى إليزابيث الملكة : العذراء الملكة

 في عذراء وهى العري على جلست بريطانيا

 ملكة وبقيت .. عمرها من والعشرين الخامسة

 .. لبالدها حبها كل فيها أعطت عاما   ٤٥ لمدة

 تقول دائما   وكانت منه تنفر كانت الزواج حتى

 أن على زواج بال أتسول أن أفّضل أنني ..

                              . متزوجة ملكة أكون

 كانت الثامن هنري الملك زوجة : برلين آن

 وذلك وشتاء صيفا   مستمرة بصفة القفاز تلبس

                  . يديها من سادسا   إصبعا   لتخفي

 تفتح أن أرادت إذا كانت مصر ملكة : كليوباترا

تبلة الشمام من قطعة تأكل شهيتها . بالثوم م   

 تدخل أن أرادت إذا كانت : العظمى كاترين

 في ت زغزغ أن أمرت نفسها على البهجة

 خمسة إفطارها في تشرب وكانت .. أقدامها

                                . القهوة من أكواب

 من وكانت النمسا إمبراطورة : تريزا مار 

 ولدا   عشر لستة أما   كانت إذ األمهات أسعد

 ثالث و إمبراطورين بينهم من وكان وبنتا  

                                             . ملكات

 كانت ، كاليجوال قيصر زوجة : بولينا لوليا

 الثوب ثمن يقل ال أثوابا   ترتدي

 عقد إلى إضافة دوالر ٢00,000 عن الواحد

 ٣,٥00,000 ثمنه يبلغ كان الذي اللؤلؤ

                                             . دوالر

 ملكة األول بيدرا زوجة : كاستور اينزي

 أصبح فلما األفراد أحد إغتالها ، البرتغال

 ونصبها القبر من جثتها أخرج ملكا   زوجها

 البرتغال ملكة أنها لشعبه وقال العري على

   . موتها بعد شعبها تحكم ملكة أول فأصبحت

 

 فيليب زوجة النمسا ملكة : مارجريت الملكة

 لها قدمها هدية تستلم أن رفضت ، الثالث

 بشدة ووبختهم ، الحريرية الجوارب أصحاب

 بعد وحدتهم غضبهم زال وقد .. هديتهم على

 ساقيها تكره أسبانيا ملكة أن عرفوا أن

. النحيفتين  

 أصبحت دناسو أورانج أميرة : ماريا ولهلمينا

 وحين هولندا ملكة بعد فيما

 ثروتها قدرت ١٩٤٨ عام العري عن تنازلت

         . دوالر ٥00,000,000 بــ

 بعد مصر عري إرتقت عندما : كليوباترا

 تزوجت عشر الثاني بطليموس والدها وفاة

 بناء عشر الثالث بطليموس األصغر أخاها

 من رجلين تزوجت ثم .. والدها وصية على

 قيصر يوليوس األول .. أوروبا زعماء أشهر

 . ق ٤١ أنطونيو مارك والثانى م. ق ٤٧ عام

                        . م

 القصر في خادمة كانت : ثيان موتشيه

 فترة بعد وأصبحت ، الصين في اإلمبراطوري

 وأخاها أختها قتلت أن بعد الصين إمبراطورة

               . واإلمبراطور وأمها

 أن بعد إال تنام ال كانت : النمسا ملكة إليزابيث

 أن إلعتقادها بالماء مبلل بمنديل وسطها تل 

.والنحافة الرشاقة لخصرها يحفظ المنديل هذا  
 

٢٢ 
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زوجةةة نةةابليون الثالةةث :  أوجينةةىاإلمبراطةةورة 

كانةةت ال تلةةبس حةةذاء مهمةةا غةةال ثمنةةه أكثةةر مةةن 

 .مرة واحدة 
حكمةةةت مةةةرة علةةةى أحةةةد : روسةةةيا  قيصةةةرةأمةةةا 

األمراء الذي تآمر عليهةا بةأن يصةبح كالدجاجةة 

لذا أحضرت قفصا  ووضعته داخل مجموعة مةن 

البيض وأرغمته على دخةول القفةص والجلةوس 

 .فةةوق البةةيض وأن يصةةيح كمةةا يصةةيح الةةدجاج 

ملكةةة بولنةةدا ظلةةت ملكةةة :  ايرهةةاردنكريسةةتيان 

 ١٧٢٧ - ١٦٩٧لمةةدة ثالثةةين عامةةا  ، منةةذ عةةام 

 .علمةةةةا  أنهةةةةا لةةةةم تطةةةةةأ قةةةةدماها بولنةةةةدا أبةةةةةدا  

طبةت  مارسةيلياابنة أحةد تجةار :  كالر  ديز  خ 

.. لثالثة جنةود ، صةار كةل مةنهم فيمةا بعةد ملكةا  

 جةوز  والثةانىاألول نابليون بونابرت  الجند 

تةولى  الةذ  برنةادوت، لكنهةا تزوجةت  برنادوت

 .عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويد 

وهي ملكة آشورية أصةلها : الملكة سميراميس 

 جنةةةزوأحبهةةةا القائةةةد اآلشةةةوري .. مةةةن دمشةةةق 

.. قبةةةل المةةةيالد  ٨00وخطفهةةةا وأسةةةرها عةةةام 

الملك األشوري نينو  وكان  بها إلتقىبالصدفة 

وشةةجعته .. شةةابا  ذكيةةا  وسةةيما  أحبهةةا وتزوجهةةا 

علةةةى توسةةةيع ملكةةةه حتةةةى بسةةةط سةةةلطانه علةةةى 

ذات ليلةةةةة .. أراض شاسةةةةعة وشةةةةعوب عديةةةةدة 

 بةةةهإلةةةى الجنةةةاح الملكةةةي وأحةةةس  جنةةةزوتسةةةلل 

لكةةن  - جنةةزونينةةو  فقامةةا وتقةةاتال فقتةةل نينةةو  

الظةةالم كةةان دامةةس فلةةم تميةةز سةةميراميس مةةن 

قتةةل زوجهةةا ولمةةا  جنةةزوالمنتصةةر وحسةةبت أن 

أقبةةل عليهةةا قتلتةةه لتكتشةة  أنهةةا قتلةةت زوجهةةا 

 .وحبيبها 
كانةت تسةتقبل : الدوقة األلمانية مار  أوجسةت 

ضةةةيوفها الرسةةةميين وهةةةى جالسةةةة فةةةي حةةةوض 

 . اإلستحمام

 نسرين مهدي                                    

 ر السيِّدات فيها تقع التي األخطاء  ك ر مل

   لوان مطابقة هي ر المراهقات وباألخصّ 

 ألنَّ  ر يرتدينها التي المالبس  لوان مع المكياج

 يُبرز ال األمر هذا  نَّ  يُداكل ال الفتيات معظ 

 ما باختياا االهتما  يجي بج ر دالماب  الجمال

 مع ويتماشى ر العيون ولون ر البشرة يُناسي

   سواء مدِّ  على المالبس  لوان

 لتّباأ  نَّ  للى االنتباه يجي ر ذلك للى لضافة

ال   الجميع يُناسي ال هد المكياج  لوان مل الرَّ

 وال ر الدَّاكنة البشرة تُناسي  لوان فهناك ر

 ر المتوسِّطة  و البيضاء البشرة تُناسي

 . صليح والعكس

البيد مييل االهتمييا  بتنياول األطعميية الصييلية التييي 

تسيييييتفيد منهيييييا األظيييييافرر خاصييييية و ن  غليييييي 

المراهقيل يعتمد طعامه  على األطعمية السيريعة 

ر وينصح بتناول بعض األطعمة التي يتوافر فيها 

الزنيييك ر فهيييو يتمتيييع بيييدوا مييييوي فيييي تغذيييية 

األظيييافر ويجعلهيييا  ك ييير صيييالبة ويلميهيييا ميييل 

االنكساار  ما مع البشرة فهو يلد مل اافيرازات 

ويساه  في معالجة مشياكج ميي الشيباب  الدهنية

ر كما يؤتر مباشرة على المزاج بسيبي دواه فيي 

 . خفض مستويات التوتر ومقاومة اااهاق

األظييييافر هييييد تكييييون واسييييطة لنقييييج ...عزيزتييييي 

لهيييييذا ينصييييح األطبييييياء بتنظيفهيييييا ... الجييييراتي  

وتقليمها بصواة مسيتمرة وجعلهيا بالشيكج اليذي 

يضييمل سيييالمتِك الصيييلية هييذا فضيييال عيييل  نهيييا 

.. تعطي البنت منظيرا جمييال مضيافاب لليى جمالهيا 

ذات طيييول معتيييدل   ضيييافركِ فامرصيييي  ن تكيييون 

 واليديتول بالقطنةونظيفة باستمراا ك ن تنظيفها 

خاصيية لن  بهييا مييايعليبيييل فتييرة و خييرى ازاليية 

 . كانت ذات طول مناسي
 جنان مسيل                                               

 ال تضعي  ممر شفاه بلون تيابكِ 

كالنجمات اعتني ب ظافركِ   
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الصدى                                                      الصدى الرياضي مجلة  

 الصدىًالرياضيًمنًإعداد

مصطفىًيحيىًعبدًالهادي:ًالطالبً  

 أقامتها والتي للطالب القدم كرة خماسي بطولة في األول المركز ( المدني قسم ) فريق إحراز •

 وقد فرق تسع بمشاركة كافة األقسام بين البطولة كانت حيث والفنية الرياضية األنشطة شعبة

 . المهندسين فريق على ١ – ٣ بنتيجة ( المدني قسم ) لصالح الفوز سجل

 

 . أشواط ثالث بنتيجة الطائرة كرة ببطولة المدني قسم فريق على الكيمياوي قسم فريق فاز •

 

 األول المركز ( المدني قسم – سعد عالء ) الالعب بحصول للطالب الشطرنج بطولة انتهت •

 . ( المدني قسم – ثائر علي ) الالعب على بفوزه

 

 التي الريشة بطولة في الهندسة كلية بأسم ( الكيمياوي قسم – اسعد مهند ) الطالب شارك •

 . ديالى جامعة / والفنية الرياضية التربية مديرية أقامتها

 

 الصدى الرياضي

٢٤ 



شارك المنتخب العراقي في اثنتي عشرة دورة 
من القرن الماضي فيما  ١٩٧٦أولها كان في العام 

وأحرز فيها  ٢١كانت مشاركته األخيرة في بطولة 
المركز الثاني بعد خسارته من االمارات في 
المباراة النهائية ، فيما نال العراق لقب الدورة 

 ١٩٨٤ و ١٩٧٩) ثالث مرات كانت في األعوام 
ً(.١٩٨٨ و

لعراقًاألقلًخسارةًفيًاً
ًبطولتًالخليج

معدلًًاعلىالعراقًصاحبً
تهديفيًبمباراةًواحدةًبمعدلً

(1.9)ً

المدربًالوطنيًالوحيدً
الذيًاحرزًثالثًبطولتً
برقمًقياسيًهوًالعراقيً

ً.عموًبابا

العراقي  يغادر  كأس   املنتخب

 اخلليج

حسين سعيد الالعب الوحيد الذي أحرز اكثر عدد من األهدا  
اهدا  في البطولة الخامسة  ١0في بطولة خليج واحد وسجل   

علما انه يحتل المرتبة الثانية في ترتيب تاريخ هدافين  ١٩٧٩

 البطولة برصيد

هدفا  ١٧  

العب دائما 

من اجل 

الفوز  

سواء كان 

في 

التدريب  

او في 

المباراة 

 الحقيقة 
مايكل ) 

(جوردن   

٢٥ 
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 حتى يف الرياضة يبدعون

استعان فريق ياباني، يلعب يف دوري 

الدرجة األوىل، مبجموعة من 

املشجعني املصنعني من الورق املقوى 

، يف حماولة على ما يبدو "الكرتون"

إلجياد حل غري تقليدي ملشكلة تراجع  

 .احلضور اجلماهريي

تذكر ان أي 

العب فائز 

ومهما كان 

فوزه رائعا 

لن يستطيع 

تحقيقه 

بنفس 

 األسلوب 

الصدى                                                      الصدى الرياضي مجلة  

٢٦ 

نشرت مجلة 

العالمية " فوربيس"

قائمة  باسم أكثر 

الرياضيين تداوال  

عبر وسائل اإلعالم 

حول العالم منذ 

وقد  ٢0١٤يناير 

تم تجميع 

المعلومات حسب 

نظام الرصد العلمي 

sicion  



 ما ال تعرفه النساء عن كرة القدم 

الحكم حين يطرد العب 

ببطاقة حمراء، يحتفظ بها 

الحكم وال ي سلّمها لالعب كي 

.يخرج بها  

يعتقد الكثير منهن أن حارس المرمى  

ممنوع قانونيا  من الهجوم والخروج من 

 منطقته

ّمي بذلك ١٨خط الـ   ، س 

مترا   ١٨ألن طوله 

وليس ألنه ممنوع 

 ١٨تواجد أكثر من 

.العب بداخله  

ليس  

بالضرورة أن 

يكون الكابتن 

هو األكبر 

سنا  في 

.فريقه  

يتم .. قاعدة الهد  بهدفي ن

تطبيقها كحل أخير 

واضطرارا  إذا ما تعادل 

الفريقان بمجموع 

(..  ذهابا  وإيابا  )المباراتين 

وليس بالضرورة كل هد  

خارج األرض ي عادل 

ن .هدفي   

يحدث لب س لديهّن  

بين نظام خروج 

المغلوب ودور 

فيعتقدن المجموعات، 

أن من يخسر أي 

مباراة في دور 

المجموعات سيخرج 

.حتما  من البطولة  

٢٧ 
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 چإذا سويتي أكلة لزوج/ س 

؟؟ شسوينـت الطبخة گواحتر  

كاله أو على األغلب ت طماطة/ ج 

.حالّل المشاكل  أندومي  

كيمياوي ثالث –جنان حسين   

ردودًوأسئلةً  

إذا حبيبتك طلبت منك تهلهل   /س 

 بالنادي كتعبير لحبك إلها تسويها ؟

.مشكلة  موإذا تزوجنه /  ج  

ألكترونيكثالث  –حسين جودت   

إذا شفت حبيبة صديقك تخونه /  س  
 ويهسوالف  وتثردجوه شجرة  كاعدة) 

؟ شتسوي( واحد غيره   
أوثق الموقف بصورة فوتوغرافية /  ج

. هعهاتفي بنفس اللحظة  إتصالمع   
يمياويكثالث  –جبار  سجاد  

إذا شفت بطريق مقطوع بنات / س 

توصلهن وسيارتك  سيارة يريدنثنين 

 وتكفي شخص واحد وهن وحدة حلوة 

راح توصلها ؟ منو محلوةوحدة   

   انيونظل  للمحلوةالسيارة  انطي/ ج 

واحد يوصلنه نتانيوالحلوة .  

ميكانيك ثالث –الحق  سيف  

.  مي  تجيبلهامنك  رادت مرتكإذا / س 

لو ال ؟ تجيبلها  

لو  بكالصمي مقطر لو غير مقطر ؟؟ /  ج

لو بدون كصبة ؟؟ وياه؟؟ كصبة  ابطل  

.شكرا عمار وآسفين على اإلزعاج  *  

مدني رابع –عمار ماجد   

علىًًوكعتيقولونًحفيدًنيوتنً

.حامضةًًنوميةًراسة  

ًويغلسياًربًيعصرهاًعلىًثريدً

.إحنهًماًناقصينً  

ًًينباكأشهرًكذبةًعدنهًمنًواحدً

علىًًضايجآنيًماً:ًًويكولكًموبايله

أرقامًًبيبسًالسمًكارتًًالموبايل

 مهمةً

كيمياويثالثً –احمدًحسنً  

 الصدى  الرتفيهي

٢٨ 

بنية حلوة ؟؟ لو  ويه؟ المشي  شتفضلين/ س 
تطلعين أحله منها ؟؟ حتهحلوة  موبنية  ويه  
 وتوكفقصة جمال المهم تفهمني  موهي / ج 

مني ألن هذه  احلهتكون  واتمناهاوياي 
.الصداقة الحقيقية   

ثالث حاسبات –سجى عبد الحافظ شهاب   
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أخبار    من      أرض     
الكلية           

مع بدأ العام الدراسي تعاود مجلة الصد  صدورها إكماال  

قةةد ترجةةع أسةةبابها  إنقطةةاعألعةةدادها السةةابقة بعةةد فتةةرة 

وغيرهةةا مةةن األسةةباب ال يسةةع المجةةال  لتخةةرج محرريهةةا

اليةةوم نسةةلط الضةةوء علةةى أهةةم األخبةةار وهةةي  .لةةذكرها 

الةةةدعم  المرحلةةةة األولةةةى الجةةةدد وتقةةةديم طلبةةةة إسةةةتقبال

بكةةةل  يةــچةةةالسالمعنةةةوي لهةةةم ومسةةةاعدتهم فةةةي األمةةةور 

اإلمكانيةات المتةوفرة لةد  طلبةة المرحلةة الثانيةة والثالثةة 

 بةإختال  تةزداد اإلهتمامنسبة ومن المالحظ أن  والرابعة

، فقةد تتةاح (  الحدايق )األشخاص حيث تبلغ ذروته عند 

 لهم فرصة التكبيل مع المرحلة األولى ألن محترك فلمهةم

وعلةةةى ((  المضةةةروبين البةةةوري )) البقيةةةة يةةةم المراحةةةل 

أن فرص التكبيل تزاد في مثل هذه األوقةات ، أمةا  إعتبار

محللةو الصةد   إكتشة بخصوص آخر مطرة بالكلية فقةد 

و األرصةةةاد الجويةةةة الخاصةةةة بالمجلةةةة نةةةوع جديةةةد مةةةن 

فـةةةـي  الـحـامـضـيةةةـةاألمطةةةار وهةةةي مشةةةـابهة لألمطـةةةـار 

((  المكياجيةةةاألمطةةار ))  طــريـقةةـة تـكـويـنةةـها  وهــةةـي

 حـيـث إن قــطـــرات الــمـطـر تــكون مـحمـلة بـكـحــل   

طـالء  و)             (  ومــســكارا)                      ( 

و قد )            ( أحمر شفاه  و)                 ( خدود 

لةة  المكيةةاج المصةةاحبة لقطةةرات المطةةر   قةةّدر البةةاحثون ك 

كفي لتوزيع المنحة لطلبة الكلية دون يقد بمبلغ كبير جدا  

والدة الميزانية لهذا العام التي عسر مخاضها كما  إنتظار

جزء مةن هةذا المبلةغ بتبلةيط شةارع الكليةة  إستغالليمكن 

.                        ألن الشةةةةةةةةةةةةةارع ايضةةةةةةةةةةةةةا  منتظةةةةةةةةةةةةةر الميزانيةةةةةةةةةةةةةة 

                     

           

مراسلكم احمد من نص النادي مال كلية   

 

 

 

 

: أفقي  

معركة إسالمية ، كلمة مرادفة لمسهل  إسم -١
  للبطن

اكتب آخر ) يمشي بسرعة ولكن :  لمرادفة  - ٢
.ة الخلفاء األربع أحد إسم، ( حر  بالياء    

من احد حرو  اإلدغام التي بغير غنة ، جاء  - ٣

أحد حرو  ( اكتب آخر حر  باألل  ) عليه الليل 
  القلقلة

عاصمة أمريكا ، أحد حرو  اإلظهار الحلقي  - ٤

  والهمس
، من ( معكوسة ) هالك أو فناء :  ـلمرادفة  -٥

  حرو  اإلدغام ، حر  أغن بالتجويد
حيوان يعر  بالمكر  إسممن حرو  القلقلة ،  - ٦

  والخديعة
ظهر وطلع:  لعلم مذكر ، مراد   إسم - ٧  
هي كلمة ) جمع كلمات علمية أو كمية أخبار  - ٨

( طواحدة فق  
:ي عامود  

عاصمة دولة عربية ، مادة قاتلة - ١   
لشيء في األنهار يمنع جريان الماء  إسم - ٢

آالم:  ـل، مرادفة ( معكوسة ) وفيضانه    
، متشابهان( معكوسة ) أحاسيس :  ـلمرادفة  - ٣  

، طعام رائحته كريهة  الدولة عربية بدون  إسم - ٤
آكله عن الصالة في المسجد الشرعنهى    
حر  اغن في التجويد ، مراد  لشروق أو  - ٥

  ظهور للضوء ، حر  أغن
سباب وطرد من رحمة هللا ، من أسماء الجمال  - ٦

معكوسة) والبعير    

أعشاب : ـ لبحر ، مراد  : ـ لمراد   - ٧

 وحشائي

Channel Dior 
D & G YSL 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ 

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٢٩ 

الصدى                                                      الصدى الترفيهي مجلة  



 

 

المصرية التي يعود تأريخها إلى  الجدارياتيقال أن الكعب العالي ظهر في صور في 

 أصحاب الطبقات العالية وكذلك الجزارون لكي ال تتسخ مالبسهم وارتدوهم .ق 3500

لكن بالدم   
 

 ي النوأ الذي نراه ) مل  ول مل ااتدى الكعي العالي كجزء مل األزياء  :السؤال هو 

؟؟( اليو  ويستخدمنه النساء   
 

علما أن صاحب اإلجابة الصحيحة له جائزة من هيئة التحرير ،  ألعظاءاألجوبة  تُسَّلم

 مجلة الصدى

٣0 

الصدى                                                      الصدى الترفيهي مجلة  




