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مع بداية العام الدرايس .. ليكن شعارنا ..

انطالقة نحو التفوق

أبنايئ الطلبة ... إنه ليطيب ىل أن أهنئكم بقدوم العام الدرايس الجديد 2017/2016 داعيا املوىل -عزوجل- أن يكون عام خري وبركة وسعادة عىل الجميع 

مكلالً باالجتهاد والتفاىن والتفاؤل من أول يوم لينتهي بالنجاح والتفوق يف نهاية العام الدرايس بعونه تعاىل.

أعزايئ الطلبة ... تعلمون جميعاً أن الهدف األساس من التعليم هو تسليح الفرد باملعارف والعلوم التي تتيح له مواجهة تحديات العرص ومتَكنه من تبوء 

املكانة الالئقة به يف هذا العامل . وتعلمون أيضا ان ذلك ال يتحقق بدون السعي الحثيث منكم الكتساب الخربة واملعرفة التي ال تتحقق من غري الرغبة 

يف الوصول اىل ذلك الهدف والثقة العالية بالنفس والترصف الحسن الذي يضمن النجاح يف تحقيق الهدف. 

وإن الحياة الجامعية تحتاج منا أن نعمل معاً بكل تفاين وحرص وإخالص كالً حسب موقعه وأن نعطي لبلدنا ونضحي ليك نستطيع أن نضمن حارضنا 

ومستقبل أبنائنا وأحفادنا كام ويجب أن نكون مبستوى عاٍل من االلتزام والتمسك بأخالقنا السامية وحضارتنا التي نفتخر بها وما قدمته للعامل عىل  كافة 

املستويات واالصعدة . نحن عىل أبواب عام درايس جديد، واألمر يتطلب من الجميع مزيدا من العمل والجهد، فاملنظومة التعليمية ال ينمو زرعها إال 

بتظافر جهود رشائح املجتمع كافة، فمهنة الطب رسالة إنسانية عظيمة، يجب أن نساهم يف تحقيق أهدافها النبيلة، ونسمو بها إلنتاج أجيال متزودة 

بالعلم واملعرفة، متيض إىل العال بعزمية وثبات، وتواصل مسرية التقدم واالزدهار بهمة ونشاط، وهذا يستلزم منكم أبنايئ الطلبة حمل هذه األمانة، 

والنهوض برشف املسؤولية. وندعو الله املوىل القدير ان مين علينا وعىل بلدنا الجريح  من نعمه السابغة ونسأله أن يرزقنا األمن يف األوطان وصحة يف 

األبدان وسعة يف األرزاق وكل هذا يحتاج منا الشكر واالستقامة عىل األمر لتدوم لنا النعم.

زماليئ أعضاء الهيئة التدريسية ... لكم مني كل الشكر والتقدير عىل ما بذلتموه من جهود حثيثة يف سبيل االستعداد للعام الدرايس الجديد وهذا ليس 

بغريب عىل فريق عمل متميز تزخر به كليتنا.  وآمل منكم مواصلة الجهود والسعي الحثيث والقرب من الطلبة وتذليل ما يعرتض من صعوبات وحل 

ما يواجهنوه من مشكالت لضامن بداية جادة وهادفة وأود أن أشري اىل حقيقة ان التحصني الفكري ال يقل أهميًة عن التحصني العسكري لبلدنا العزيز 

ولهذا كان لزاماً علينا كهيئة تدريسية وتربوية أن تزيد من اهتاممها لتوفري كل ما من شأنه أن ينهض باملستوى العلمي واألخالقي لهذه املؤسسة العلمية 

والرتبوية فلنعقد العزم منذ البداية أن نجعل هذا العام عاماً دراسياً متميزاً بالجد واالجتهاد عامراً بالنشاط والعزمية . 

ولنجعل من كليتنا هذه خلية نحل عسلها علم ومعرفة وشهدها نشاط وإنجاز. ويف نهاية كلمتي هذه أغتنم الفرصة مبناسبة بدء العام الدرايس الجديد 

ألقدم لكم أجمل التهاين وأطيب التربيكات داعياً لكم جميعاً باملوفقية وتحقيق اآلمال.
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االستاذ الدكتور حيدر جواد كاظم
مواليد 1967    

اكمل الدراسة الثانوية يف ثانوية 1 حزيران يف 

حي املعرفة يف السيدية

تخرج من كلية الطب/ جامعة بغداد عام 1991

نال شهادة املاجستري يف الترشيح البرشي عام 1996

نال شهادة الدكتوراه يف الترشيح البرشي عام 2000

الحالة االجتامعية : متزوج ولديه ولد و بنت 

)زواجه كان بتاريخ 1999(

◄ السبب وراء اختيارك لكلية الطب ؟
كل مرحلــة عمريــة ميــر بهــا االنســان لهــا وضــع بالتفكري 

اىل  ميــويل  كان  الحيــاة  يف  تجربتــي  عــن   , النفــي 

الهندســة اكــر اضافــة اىل اهتاممــي مبــاديت الرياضيــات 

ــان  ــك ف ــة لذل ــرتة الثانوي ــتي ف ــالل دراس ــاء خ و الفيزي

ــاري للطــب  ــاري وفــق امليــول هنــديس لكــن اختي اختي

ــه االكــر  كان االفضــل بالنســبة للمعــدل العــايل ووجدت

ــة . ــة االجتامعي ــة اىل املكان ــالين باالضاف عق

◄ كيف بدا مشوارك املهني ؟
ــدا  ــب ج ــت الط ــنتني هوي ــدا اول س ــا ع ــون صادق الك

ــب  ــب و بح ــة الط ــارس مهن ــاين ال ازال ام ــة ف وبرصاح

ــة اىل  ــادة اضاف ــي يف العي ــكل يوم شــديد و اداوم  بش

ــة . ــس يف الجامع ــارس التدري ــي و ام ــوين اكادمي ك

◄ اي اختصاص كان حلمك؟
مل افكــر باختصــاص معــني اثنــاء دراســتي الجامعيــة 

 )anesthesia(عنــد التخــرج كانــت رغبتــي يف التخديــر,

املجــال  اىل  لجــات  و  الباطنيــة  اىل  توجهــت  لكننــي 

االكادميــي لالختصــار  بالوظيفــة لذلــك آثــرت ان ادخــل 

ــة يف  ــذه الفرص ــىل ه ــت ع ــي و حصل ــال االكادمي باملج

ــا  كليتن

ــد  ــاون العمي ــابقا و االن مع ــي س ــك اكادمي ◄ كون
بانــك  تشــعر  هــل  للطلبــة  العلميــة  للشــؤون 

تســتطيع التوســع اكــر ســابقا؟
يفــرتض مبــن يتطــوع للمنصــب االداري ان يكــون مكتفيا 

باملســتوى االكادميــي الــذي وصــل لــه , كذلــك الوصــول 

اىل حالــة التــوازن امــر مهــم جــدا, فعــىل الجانــب 

االكدميــي قــد وصلــت اىل مرحلــة مــن االحرتافيــة و 

اصبحــت قــادرا عــىل نفــس االداء و بوقــت اقــرص بكثــري 

ــة لكــن يف نفــس الوقــت  ــدي عــدة ارتباطــات مهني و ل

لــدي وقــت لعائلتــي و ملامرســة هوايــايت و هــذا اساســه 

تنظيمــي لوقتــي. 

ــل  ــن افض ــا م ــت انه ــغ اذا قل ــة« ال ابال ــن الكلي »اين اب

ــن  ــك م ــة و ذل ــد و املنطق ــىل مســتوى البل ــات ع الكلي

ــام  ــم و النظ ــىل مناهجه ــا ع ــا و اطالعن ــالل احتكاكن خ

التدريــي و مقارنتهــا باملنهــج الرصــني الــذي تعمــل بــه 

ــا. كليتن

◄ موقف انبهرت به من الطالب ؟
ــي  ــرين ه ــذي به ــن ال ــرية لك ــف كث ــة املواق يف الحقيق

ــة يف  ــربز يف الكلي ــدات ت ــي ب ــة الت ــاركات الالصفي املش

ــرية. ــرتة االخ الف

◄ ما سبب انبهارك بذلك الجانب؟
النــه لــو نســتعرض منــذ دخــويل للكليــة كانــت الفكــرة 

دراســية و جديــة اكــر اضافــة اىل الظــروف املحيطة لكن 

مــع الزمــن تغــريت نفســية الطــالب كثــريا و خصوصــا يف 

الفــرتة االخــرية و كثــريا مــا امتنــى ان ادخــل مــع الطــالب 

ــوع و  ــذا املوض ــالل ه ــن خ ــة م ــة تربوي ــة ابوي يف عالق

دامئــا اشــعر بالفــرح عندمــا اراهــم يتعاونــون بينهــم يف 

ــة  ــون كعائل ــن( و يعمل ــع النهري ــال )ربي ــات مث املهرجان

واحــدة فاشــعر بــان االجيــال بــدات تتطلــع اىل الحيــاة 

ــش  ــب اعي ــت اح ــار »جن ــل, باختص ــتقبل افض و املس

هاالجــواء لكــن مكــدرت«

◄ اي هواية متارسها وقت فراغك؟
يف الحديقــة, هوايتــي املفضلــة هــي االعتنــاء بالحديقــة 

ــواع  ــة و ان ــال الزراع ــدي خــربة ايضــا يف مج ــة ,ل املنزلي

الزهــور.

◄ سؤال تساله لنفسك و تجيب عليه؟
ــو ال؟ الجــواب :ان  ــه )ســبحانه و تعــاىل ( ل اين رايض الل

شــاء اللــه .

◄ نصيحة تقدمها للطالب ؟
»خــل يكــون الطالــب واضــح ويــة نفســة, لتخلــون الــيل 

حولكــم يحكــم ترصفكــم و لتتأثــرون بــي«

◄ خطة ببالك لتطوير الكلية؟
يشء وصلــت لــه عــىل نطــاق شــخيص و امتنــى ان 

اجعلــه عــىل نطــاق عــام «يفتهمــك الطالــب و تفتهمــة 

ــي  ــم اعط ــي ك ــرة ال يهمن ــي املحاظ ــا اعط انت«فعندم

مــن مــادة و كــم اكملــت مــن منهــج قــدر مــا يهمنــي ن 

الطالــب يفهــم املــادة املعطــاة لــه مــن خــالل املحاظــرة 

و هــذا مــا اتبعــه دامئــا خــالل مســرييت املهنيــة و كذلــك 

عنــد الخطــأ اســال عــن الســبب و ليــس النتيجــة.

لقاء العدد

◄ بقلم: منتهى حازم
◄ اعداد : احمد عباس و سيف الدين كنوش

"دائمــا اشــعر بالفــرح عندمــا اراهــم 

يتعاونــون بينهــم يف املهرجانــات مثــا 

كعائلــة  يعملــون  و  النهريــن(  )ربيــع 

واحــدة"
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مانعيش ٌعمر واحد بس ،كل فرتة نعيشها بحياتنا تٌعترب ٌعمر »عمر االبتدائية ، االعدادية ، السادس 

اعدادي ، ٌعمر الكلية ، و اعامر اعرفها بعدين » كلام يخلص ٌعمر نتصور انو مايجي احىل منه ، 

وكل مرة يجي احىل منه بس عمر الكلية غري !  كل يش بيه غري ، ومشكلته انو بآخر ايامه يال نحس 

بجامله كل دفعة تتخرج تاخذ وياها جزء من هالٌعمر ، ومن نتخرج احنة نعوف الباقي منه ويا 

الباقيني. كل يش بيه اگدر اجزم انو نشتاقله بعدين ، كل واحد من املراحل الستة ومرحلتني الصيدلة 

اكو مشاعر تجاهه، كل شخص بيني وبينه  كل يش بيه اگدر اجزم انو نشتاقله بعدين ، كل واحد 

من املراحل الستة ومرحلتني الصيدلة اكو مشاعر تجاهه، كل شخص بيني وبينه حجي وسوالف 

وضحك ،كل شخص بيني وبينه صور وهالو وابتسامة ، حتى الناس ايل بس نشوفهم وماكو اي سالم، 

كلهم ٌعمر .

شاركوا بكل يش ، لعبوا ريشة ،طائرة ،منضدة ،اونو ، شاركو بتحضريات املهرجان وحفالت التخرج 

، اي مجموعة تاخذ صورة اوگف وياهم ، التعيدون نفس الوگفة بالصور ، التضيع ع روحك ونسة 

ألن ضايج ع درجة ألن من تخلص السنة تنىس املعلومات والدرجات ايل اخذتها بيها بس ماتنىس 

الضحكات ايل ضحكته
◄ ندى عيل

من اول فرحة ايل بالنهرين )بحضن 

بابا ودموع امي ( 

الخوف معافني ولحد هسه ، طعم 

الحزن والفرح مخلت سنة اال وبيها 

رّشة من الثنني ، ليل يريد يعيشها بكل 

حب وتكمل حالوة ايامها ميوكف عند 

اي مرحلة يضعف بيها ، مثل مجتي 

تروح مثل مرتوح تجي األحسن.

الدنيا الجايه حلوة مابيها مر وسع 

عينك لألمل ومد أيدك لُكل خري، 

صباح الخري اليل تكولها ممكن تغري 

يومك )مثل متفرحني من اكوللها 

لل«فراشة«  كل يوم يم لوكري (..

◄ النا عدنان

ايام الدراسة صعبة و مرات جانت مرة بس هاي 

املرورة هي اليل خلتني احس بطعم االيام الحلوة من 

مريت بيها مع هذا بهاي االيام املرة لكيت ناس احىل 

من العسل ناس حسيت بيهم عائلة ثانية ايل.

نصيحتي للنهرينيون ركزوا عىل الجانب االيجايب بس 

و عوفوا اي واحد يقلل من عزميتكم.

و تذكروا ايها النامئون عىل اعتاب املالزم ان النجاح 

باذن الله قادم 

»عمكم املتخرج ابو جاسم«

◄ محمد سمري

ست سنوات مرت كلش برسعه ، وهي اجمل 

سنني عمري بدون شك! احىل يش صاريل بيها انو  

تعرفت عىل »أحسن ناس بالدنـيا«.

عشنا فرحنا وحزنا سوا ، مستحيل راح أنىس هاي 

األيام . راح اشتاق لكل ضحكه ، سالفه، كعده , 

راح افتقد كل شخص تعرفت عليه خالل هالفرته.

أصدقايئ اايل بعدهم ممتخرجني ) التضيعون 

هالفرته عيشوها ب حلوها و ُمرها ، والتنسون 

»التعاطي«(

ُدمتم يف قلبـي...

◄ نور عارف

تخرجنا ...و
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شعوري ورا كل حفلة من حفالت السادس 

شكد ما امتتع بيها شكد ما وراها اظل افكر 

انو حيايت رح تتغري وبعد ما اكون طالبة 

ورح اودع هواية ناس! بعد ما اجي الصبح 

وامتىش من الكراج للنادي، وال ادخل النادي 

واشوف كم طالب ديراجعون، وال اروح عىل 

رشيد اسلم عليه واسوي نسكافيه واسلم ع 

الخاالت. بعد مادخل وال محارضة وال رح 

احس شعور امللل ايل يصرييل بكل محارضة 

واصفن باحالمي ايل اريد احققها، 

بعد ماكو يش اسمه تسخيت! بعد ماكو اي 

مريض يسألني واكوله ماعرف اين طالبة 

ويعذرين ويروح، بعد ماشوف ملة اصدقايئ 

وضحكهم وعركاتهم وكعداتهم.

من تتخرج تكوم تحب الكلية بشكل ماجنت 

تتخيل انك ممكن يجي يوم تحبها وتشتاقلها 

لهالدرجة ! من تتخرج تشتاق لشغالت اصال 

ماجنت منتبه انه هي موجودة بالكلية! من 

تتخرج تحن ألشخاص حتى ماجنت تسلم 

عليهم واليسلمون عليك. من تتخرج تعرف 

انه حرمات سنينك ايل ضيعتها وانت مقيد 

نفسك بعدد قليل من االصدقاء وماتعرفت 

عىل غريهم.  من تتخرج حتعرف انه بحياتك 

ما ممكن تعيش ايام بجامل ايام الكلية 

وال ممكن تعرف ناس بلطافة ناسها. من 

تتخرج حتنىس شنو السبب ايل خالك ماتطلع 

وتتونس بس حتتذكر انك ماطلعت، فحاول 

انه تتونس مهام كان سببك. من تتخرج 

حتنىس كل يش ضوجك وكل يش زعجك 

وكل درجة قليلة اخذتها! فالتضيع وقتك 

ومشاعرك عىل شغالت حتنساها. من تتخرج 

حتعرف انه املفروص تسوي حفالت مبناسبة 

دخولك للنهرين وتعرفك عىل ناسها مو من 

تتخرج منها وتعوفها. من تتخرج تنىس كل 

يش ضوجك بالكلية وخالك تتمنى تتخرج 

برسعة! وتبقى ببالك بس الضحكات واللمة 

الحلوة. من تتخرج الزم تكون عندك ذكريات 

هواية حلوة حتى تبقى وياك كرصيد لباقي 

ُعمرك يخليك تبتسم ع طول من تتذكرها.

من تتخرج حتتغري هواية

من تتخرج حتعرف انه الزم تبطل تجي 

للكلية حتى ذكرياتك الحلوة ال تُستبدل 

بلحظات غربة. 

تتخرج ...من
 ◄ متارة ثامر

متخرجة
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يا من تقيم بني ثنايا القلب 

هونا عىل قلب احبك حد االرتواء،

الروح تعطش اىل رؤياك..

فهل اىل ماء وصلكم من لقاء

حبك ميالدا يعنيني ..

واهتزت له افالك السامء

عينيك وطني وصوتك نشيدا..

فال أنثى قبلك وكلك انت النساء

وابتسامتك قمر الصيف نورا ..

وصوتك لحن صبابه النقاء 

تدورين يف فلك الجامل أمرية ..

وبني النجوم والكواكب بال انتهاء 

عيناك قصيدة وانا اهوى القراءة..

فهل قلبك حقا كنيسة الفقراء 

تطريين حاممة يف فكري اذا نسيت 

وتحط عله اجفاين اذا سرتخت يف املساء

عيناك بحرا ال مفر منه ..

والرموش امواج رؤيتها شفاء 

قرع باب الشوق ليال مخيلتي ..

فهل اىل طيف هجركم من انتهاء ..

 ◄ عيل الجمييل

املرحلة الرابعة

عينيك وطني

من قال عني اين قد ال اعتيل

الجواد األبيض يوم الوغى 

يف الحروب ازئر منترصا

يهابني من عىل العامل طغى

غايل الوطن ماريده يتقسم 

انا بروحي فديته وما گلت أندم 

فزعت انه واخويت يوم شفته احتاج 

وطن بالروح ضحينه اله وما نهتم 

عىل الساتر نشوف الحشد والجيش 

ايد بأيد گالوا خلنه نتقدم

انه املكشوف وجهي وما اهاب املوت

مو مثل اليبيع الوطن وملثم

حنينه بدمانه الگرب والتابوت

اسولف عالشجاعه البيهه ما تعلم 

مثوانن الجنان بساعة التشييع 

مو مثلك عذابك نار وجهنم

والهوى مرسوٌم ِبِنا

 ◄ نرباس حسن

املرحلة الرابعة
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المرأٍة من جامل خديها غار القمر

واندثرت كل املعاين والصور

وكل الذي ذكر ومل يذكر

وحتى الكالم الذي يف مقلتيها يحترض

من بني كل النساِء كانت هي امريَة القدر

اختارها الزماُن يل

واخرتت ان ابعدها فأنحر

فحيايت كانت بها وبعدها كنُت عدمياً محتقر

ففي عينيها

حكايُة عشٍق بدوي

مالٌذ للخائفني

ليٌل ال يعرف االندثار

كالٌم ليس فيه اوهام

وبني كل هذا اجد نفي اتحدث اليها اكلمها 

فأجدها ال تقبل االميان

النها اختارت ان تؤمن بعينيِك

الله الله 

كيف المرأٍة واحدة ان تحمل كل تلك املعاين 

العميقة بني مقلتيها

 ◄ حيدر جوبك

املرحلة الثانية

 ◄ سجاد األسدي

املرحلة الرابعة

يَوماً والهوى ِبرِكابها يَحدو

َصلَّيُت عىل حادي الرِكاِب ِبِضحَكٍة

َم هازِئاً َعلِقُت ِبأنفايس إذ تَبسَّ

أرَحا الزّماِن إاّل ِبُقلوِبنا طَحناً

َصرّبُت نَفَي َسلّيتُها ُمتََجهِّام

ِذكُر الُقرُنُفِل نابٌع من خّدها

وَكالّنيازِِك إذ تَراَءْت رَتّلُت فَوراً

مَتي عىل اْسِتحياٍء يف ابِتساَمِتها

مَتي عىل اْسِتحياٍء يف ابِتساَمِتها

مَتي عىل اْسِتحياٍء يف ابِتساَمِتها

َوقَريحتي ُجنَّْت ُمذ َشَمْمُت شذاها

أما بجنبَي لو أنَخَت َمهاها

َوَغدا يُهروُل عرَب األثريِ هواها

فَأبْت َعّني أْن تُزيَل رَحاها

ِبسحابِة ِذكرياٍت تَثاقلْت ِبنداها

َوَسنا البدِر ليَس إاّل من َسناها

تِلك الُعيون ُسبحاَن من َسّواها

وبالبَياِض تَكلّلْت ُمْقلَتاَي ِفداها

ُمتََقْهِقراً َغاَدرْتِها َخاِوياً أنْعاها

ِبأطراِف الرّساِب ُمراُده لُْقياها

َدِتي المرأةأدَمْنُت ُحبَِّك َسيِّ
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ال أصلح ُ اال لِنفي

حاولُت مراراً أن اُبرّر ظُهوري املُفرط للعامل 

بقرطني، ِمشبٍك فيض، أوردة بَالية، 

رقبة بنصِف مرت بقايا رجل، 

ُمجاور الُفّص الحّي لبنٍت ما

أن اعوَد برشاشفي اىل الخامسة 

ماذا لو كنُت يف الخامسة, 

ملوثٌة ببقايا طعام فقط, واآلن ..

ماذا اآلن ..

ملوثٌة بكّل شئ عدا الطعام ذاك.

يفَّ من التفاصيل ما يكفي 

لُعمر قبيلٍة ِبال عادات

 يفَّ ما يكفي لبُعد اآلخر 

دون أَن يَعي نِصفي من األشياء 

َمللُت رقبَة األشياء ، أكامَمها

 يف من املَيّل اثنني ، 

َمشلولني كرهت رّوادها ، لعيّل كرهت!

ُحنجرة لِلشكل ، لبَلع حادثة ُمؤملة

 َشّوَهت االوردة، كَربتها 

استحُم بخويف

 أعدُّ قراريت بيأس و أغفو بعدها

 بُنيَتي بيَد أقاريب ، أصاِبعي بيد أقاريب

! أنا ِمن ُصنع َمن

 ملن أعود، يك ال ينتهي مِبلٍل مني

 ملَن، غري زاوية اللِه اىل األبد...

ــل  ــن ه ــث ، لك ــرص الحدي ــري يف الع ــا الكث ــاين منه ــكلة يُع ــم ُمش ــغال الدائ اإلنش

ــط؟ ــعور فق ــرد ش ــو مج ــغاالً او ه ــر انش ــا اك ــا رصن ــرضورة إنّن بال

النظريــة الرائــده تُعلِّــل األمــر عــىل أنــه تٓغــرّي يف منــط الحيــاة بالرغــم مــن أن العديــد 

مــن التقاريــر والدراســات تشــري اىل أنّنــا نعمــل أقــل ونتمتــع بالعديــد مــن العطــل 

، إذاً ملــاذا هــذا الشــعور؟

بإختصــار، التوجــد إجابــه شــافيه ، لكــن إعتامدنــا الكبــري عــىل اإلنرتنــت واألجهــزة 

الذكيــة -يف حياتنــا العمليــة والشــخصيه عــىل حــٍد ســواء -يجعل االمــور ُمثــرية للتوتر 

،حتــى عندمــا ال ينبغــي أن تكــون .

ألكــْم الهائــل مــن املعلومــات إزٓآء إســتخدامنا للهواتــف الذكيــه -التــي تُبقينــا عــىل 

إتصــال  دائــم مــع اآلخريــن عــىل مــدار الســاعة -يُعلّــل ملــاذا ال ميكــن أن نســرتخي 

بالقــدر الــكايف.

التطــور الرسيــع يف التكنولوجيــا َجلــٓب فوائــد باإلضافــه إنــه ســبب زيــادة يف 

املعلومــات وعــدم وضــوح الحــدود الفاصلــة بــني وقــت العمــل و وقــت الرتفيــه  لــذا 

ــل . ــا نعم ــل ، نشــعر وكأمن ــا ال نعم ــى عندم حت

العــام املــايض، األخصائيــه يف علــم النفــس Macloughlin أعلنــت عــن بحثهــا الــذي 

ــة  كالهواتــف  ــُث وجــدت أن إســتعامل األجهــزه الحديث يدعــم  هــذه الفكــرة، حي

الذكيــه ميكــن أن يجعــل الوقــت ميــر برسعــه. 

  ورصّحــت   Macloughlin ملوقــع science alert »يبــدو أن هنــاك شــيئاً مــا عــن 

التكنولوجيــا يف حــد ذاتهــا يُعبــأ لنــا الزيــادة  يف الســاعة البايلوجيــه املســؤوله عــن 

قيــاس الوقــت .

أساســاً ، وجــود الكثــري مــن الخيــارات الرتفيهية-أشــياء تراهــا، أماكــن للتنــزٌه ، كُتــب 

ــا منلــك وقــت اقــل للرتفيــه  القــراءة وافــالم للمشــاهده-يجعلنا نشــعر مثــل لــو أنّن

حتــى ولــو أن العكــس صحيــح ، ظاهريـًـا وجــود والعديــد مــن وســائل الرتفيــه يبــدو 

جيــداً لكــن ميكــن أن يســبب القلــق .

Tony Crabbe وهــو مؤلــف إدارة الوقــت يعتقــد أن املشــكلة مــع شــعور اإلنشــغال  

ــن  ــب م ــد ذه ــا ق ــريون من ــة كث ــاٍه ، يف الحقيق ــامل ال متن ــميها ع ــا يس ــن يف م تكم

العمــل يف املصانــع والحقــول لعــدد معــني مــن الســاعات يف االســبوع ليتفحــص فيهــا 

بريــده االلكــرتوين ، ويف النهايــه يتولــد الضغــط جــراء كميــه ال حــرص لهــا مــن مــن 

العمــل وكميــة ال حــرص لهــا مــن خيــارات الرتفيــه .

ــل مــن  ــات قــد أدى اىل تقلي ــة والروبوت ــدو وصــول االنرتنــت والهواتــف الذكي ال يب

ــه دور ولكــن مل نالحــظ. ــى االن ، او رمبــا كان ل عبءالعمــل حت

لماذا
تشعر

بأنك
مشغول؟

 ◄ النا عدنان

متخرجة

 ◄ عيل املعموري

املرحلة الرابعة

لمن أعود
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رسالةمشغول؟

 ◄ حيدر عالء

املرحلة السادسة

امنا اإلْجراُم فكٌر وعقائْد 

وهتافات ُ شيوٍخ ومساجْد 

ومسوٌخ ملئوا االرض َ نعيقاً بفتاوى الحقِد واملنرُب شاهْد 

زرعوا البغضاَء فينا باسم بيِت اللِه واألطفاُل تسأل

ُمذ متى واللُه حاقْد ؟ 

ثمَّ راحوا ميلئون العيَش َذبحاً ونِكاحاً وَموائْد 

قل ملْن يبيك عىل تلَك املساجْد! 

هل بكيَت عىل غليِل دمائنا أم كنت بارْد 

هل فَِزعَت ِمَن الدوّي بحيّنا أم كنَت شارْد 

هل مسحَت عىل اليتامى يف ُدجى ليٍل َمريٍر

هل مسحَت لهم مبصباٍح ليجذوا 

أم أتيَت لهم مبارْد

إنها ليسْت مساجْد!  

الترى فيها السالم 

إّن فكراً فاَض تكفرياً وقتالً

ليس يُجدي دونه من غري شٍك 

الصالَة وال صيام ..

بيتاىل
الشيطان
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• Mark your list in order of 
priority. The most important 
tasks should be tackled 
first. There are some things 
you may have to put off 
from one day to the other, 
but the point of improving 
time management skills is 
to get the important tasks 
and errands taken care of 
regularly.
• Be reasonable about what 
you can accomplish each day. 
You need to start by seeing 
where you have free time and 
could be more productive 
in the future. It may mean 
that you have to cut your 
television time in half, but 
your daily lists can become 
manageable with time.
• Cut your larger projects 
down to size.
If you have a goal of putting 
all of your photos into 
albums, but cannot find the 
large quantity of time to do 
it all at once, try doing one 
event, box or set of pictures 
at a time. This way you can 
see progress, and by doing 
a bit every day you›ll have it 
done in a matter of weeks.
• Pair things up to improve 
your time management skills. 
Instead of ditching your sister 
when she calls, use the time 
on the phone with her to do 
a mindless task like loading 
the dishwasher or sweeping 
the front stoop. Staying in 
touch with family and friends 
is important, but it doesn›t 
mean you should sit idly by 
while chatting. 
• Take the time to relax. 
As you improve your time 
management skills, you can 
carve out stretches of time 
in every day to do the things 
you want. That is the whole 
point. So, when you have 
done most or all of your to-
do list for the day, and you 
have no commitments, sit 
down and reward yourself 
with a book, puzzle or your 
journal

Just when it felt like the sky is raining rose
Everything has changed and all ups are now lows

Just when you thought you were living a fairytale
On every try you already know you’re gonna fail

Just when it was like the doors are open wide
The truth was the walls had much more to hide

Just when you thought you were finally freed
But it wasn’t just the rope they cut, I can see you bleed

Just when it feels like you’ll never feel fine
Remember that it›s not yet the end of the line

coz Just because your life is now a darker shade
Doesn’t mean you need to let everything fade

Just because you don’t have a hand to hold
Doesn›t mean you›d forget what you were told

That just if you›ve had a hard time along the way
Be sure you’ll get thought it & you’ll be just okay

UPs
 & 

DOWNs
 ◄ رند نرباس

املرحلة السادسة
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With only 24 hours in a day, 
sometimes we all wish that 
we had an extra hour in a day 
to finish doing stuff. But since 
that is impossible, effectively 
organizing these hours that 
we all have will not only add 
value to your work, but it 
also come with other hosts 
of benefits. As a student it 
is important to learn the 
basics of time management, 
because whether we are in 
college or university you will 
be facing different types of 
time management challenges,  
thus, in order for you to cope 
with any type of pressure you 
need to learn proper time 
management skills.
8 Steps to Effectively Organize 
Your Time
• Make a to-do list.
It seems corny, but actually 
putting down on paper the 
things you have to get done, 
and watching the list grow 
shorter as the day progresses, 
can be a wonderful way to 
boost your productivity.
• Schedule blocks of time for 
each task.
If you have not given yourself 
enough time to finish your 
taxes, but you must move on 
to something else, try to make 
up time with another task on 
your list. This way, you can 
get everything done that you 
must, and improve your time 
management skills.

 Time
Managmentمنتهى حازم ◄ 

املرحلة الثانية
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رأس الســنة امليالديــة يف كليــة طــب النهرين 

يختلــف أي مــكان آخــر. يف هــذا اليــوم ترى 

الســعادة يف وجــوه جميــع الطــالب , الــكل 

يحتفــل ، الــكل يضحــك  ويبتســم الســتقبال 

ــنة أخرى. س

ســتة مراحــل اشــرتكت جميعهــا يف هــذا 

اليــوم ، مــن كل مرحلــة جــزء ليصبــح يومــا 

ــة . ــرى الكلي يف ذك

هذه الصور متثل بعضا من ذاك اليوم.
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• كان هناك شاعر سوداين كان قد 
أصيب مبرضاً يف القلب فذهب اىل 

بريطانيا لغرض العالج عندما وصل اىل 

املشفى شاهد ممرضة جميلة عينيهازرقاء 

فخطفت نظره و استلهمته فنظر اليها 

بنظرة قاتلة لدرجة جذب انتباها و 

ارتعبت منه ف ذهبت اىل مدير املشفى 

و أخربته فقال لها البي النظارة حني 

الدخول اليه فدخلت عليه و هي مرتدية 

نظارة سوداء فا أنشد بيتني صنفا كا اجمل 

أبيات غزلية يف الخمسينيات قال:

السيف يف غمده ال تخىش بواتره

و سيف عينيك يف الحالتني قتاٌل

• أحد الرجال قال ملرأة :
ملاذا الله جعل النساء جميالت وغبيات

فأجباته :

جعلنا جميالت لتحبونا وغبيات لنحبكم

• أراد رجل احراج املتنبي فقال له: رأيتك 
من بعيد فظنتك امرأة, فرد عليه: و انا 

رأيتك من بعيد فظننتك رجال.

• كان مللك وزير يف اي يش يقول جملة 
»لعله خري«, يف احدى املرات خرجا للصيد 

فجرح امللك فقال الوزير: لعله خري, 

فغضب امللك و امر بسجنه و اعادة نفس 

العبارة عىل نفسه . 

خرج امللك مرة ثانية للصيد و معه الوزير 

الجديد فاعرتض طريقهم عصابة تأخذ 

فقط من جسمه سليم, و لحسن الحظ 

تَرَكُوا امللك و اخذو الوزير الجديد فرجع 

امللك و اخرج الوزير و كرمه وقال له ما 

الخري يف سجنك قال لو كنت معك أخذوين 

بداله!

• روي أن رجلني من آل فرعون سعيا 
برجل مؤمن إىل فرعون فأحرضه فرعون 

وأحرضهام وقال للساعيني : من ربكام؟ 

قاال :أنت.

فقال للمؤمن : من ربك؟ قال: ريب ربهام. 

فقال فرعون: سعيتام برجل عىل ديني 

ألقتله , فقتلهام .

قالوا : فذلك قوله تعاىل ) فوقاه الله 

سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء 

العذاب(.

• تزوج أعمى امرأة فقالتله : لو رأيت 
حسني وبيايض لعجبت فقال : لو كنت 

كام تقولني ما تركك يل البرصاء.

 ◄ عيل حسنقصص طريفة

املرحلة الثانية

ــٌة فَِبْســِم اللــِه تَُســِمي ــا بَارَِع كَلِاَمتَُه

أِلُِمــي ِبــِإرَساٍع  أَُعــوَد  حتــى 

ــي َهلُمِّ لِلِْحْضــِن  نَْفــٍي  ُمَخاِطبَــاً 

َوَعــىَل األَرِْض ِبِجْســِمَها قَــْد تَرِْمــي

اَليَُشــِم ِعطْرَِهــا  فَغــرَي  يَُعاِقبُِنــي 

ِم ِبالــذِّ َغْمزََهــا  تَُوِجــُه  َويِل 

ــي ــْن فَمِّ ــوٌل َســالٌِم ِم ــاَم انَْصــَب قَ فَ

تُتَــمِّ ِفيَهــا  ِمــْن  كَلِــاَمٍت  لَِغــريِ 

طَْعــِم أُيُّ  ِجلَْدَهــا  إالَّ يَطْعــُم  اَل 

ــي ــِرزَْت يِف َدمِّ ــاٌت أُفْ ــَرِح إِنِْزميَ ولِلَف

ــي ُضمِّ يِل  لِِتلْــَك  تَُقــوُل  فَِتلْــَك 

ِخَضــمِّ ٍت  ِعــالَّ تِْريَــاُق  َوَوالِــَديِت 

الَكــمِّ يِف  زَاَد  أكْــرَبَُوإْن  فَِخَصالُــِك 

ــي ــَب أُمِّ ــْد تََعَج ــُب قَ ــى الَعِجي فََحتَ

ــَي ِمــَن الَهــمِّ بََســاَمتُها تُِزيــُل ُمِصيِب

أىَنَّ إِنِْتَهــاُء الَعَمــِل أَُخاِطــُب َســاَعِتي

بـَـاً لِيَْعَجــَل َســرْيَُها فَأُبـْـِرُح البَــاَب رَضْ

َعْرَتَهــا َماِخْفــُت  أَنَانِيَِّتــي  يَــاَل 

ــاَلً ــُف َصــاَر ُمَعطَ ــا األُنْ ــَد ِغيَاِبَه فَِعْن

ُرؤيَِتــي تَُغــيِّ  بَــَدأْت  َوالَعــنُي 

ــاَمً ــوِل تَلَْعثُ ــاُن يِف الَق ــَد اللَِس َوتََعَم

َوتَثَاقَلَــْت أُُذنَــاَي فاََمِهــَي ُمْنصتَــاً

تَلَــَكأَ اإلْحَســاُس يِف يَــديَّ ُمَواكِبَــاً

ــْت ــْد فَتََح ــاَب قَ ــاَلَمٍة البَ ــْن ِبَس لَِك

ــها لَِحَواسِّ انَْقــاَدْت   َ َحــَوايسِّ كُُل 

ِعلَِتــِه َغــريِ  يِف  َدَواٌء  َمااْختَــصَّ 

ً ِشــْعرَا تُْذكَــِري  أاَلَّ  َعــيَلَّ  َحِقيــٌق 

ــٍق ــْن َخالِ ــا ِم ــارِئ قَلِْبَه ــبَْحاَن بَ فَُس

 ◄ مصطفى عيليف الطريق اىل أمي

املرحلة الثانية
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▼ ذوالفقار باسم / املرحلة الرابعة
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يــوم  يف  السادســة  املرحلــة   / الزبيــدي  فــرح  الطالبــة  شــاركت 

الرشــيد  فنــدق  اقيــم يف  الــذي  املعــرض  بلوحاتهــا يف  العاملــي  الشــاب 

العبــادي  حيــدر  الــوزراء   رئيــس  بحضــور   2016-8-18 بتاريــخ 

الديــوان  عصــام  والرياضــة  الشــباب  وزيــر  ووكيــل  الثقافــة  ووزيــر 

 expression كــام تــم اقامــة معــرض شــخيص لهــا بتاريــخ8-2-2016  بعنــوان

تضمــن 40 لوحــه بقاعــة الواحــه يف دائــرة الثقافــة والفنــون وبحضــور 

الفنــون  قســم  ورئيــس  العبيــدي  طــه  فائــز  الدكتــور  الدائــرة  مديــر 

ــان  ــني الفن ــني العراقي ــب الفنان ــم وبحضــور نقي ــد الكري ــاد عب التشــكيلية زي

ــتاذ عصــام  ــو االس ــباب والرياض ــر الش ــل وزي ــيد وكي ــدالوي والس ــاح املن صب

الديــوان وبحضــور جريــدة املــدى والصبــاح وبتغطيــة برنامــج مرايــا .
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► سارة صالح / املرحلة الثانية

▼ آية حسني / املرحلة الثالثة
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  قفــت معلمــة الصــف الخامــس ذات يوم 

ــي  ــة : »إنن ــذ جمل ــىل التالمي ــت ع و ألق

أحبكــم جميعــا« وهي تســتثني يف نفســها 

ــاً  ــه دامئ ــدي !! فمالبس ــى تي ــذا يدع تلمي

شــديدة االتســاخ، مســتواه الــدرايس متدن 

جــدا ومنطــوي عــىل نفســه. وهــذا الحكم 

ــه  ــاء عــىل مــا الحظت ــر منهــا كان بن الجائ

خــالل العــام، فهــو ال يلعــب مــع األطفــال 

إىل  يحتــاج  ودامئــا  متســخة  ومالبســه 

الحــامم. وانــه كئيــب لدرجــة أنهــا كانــت 

تجــد متعــة يف تصحيــح أوراقــه بقلــم 

أحمــر لتضــع عليهــا عالمــات x بخــط 

عريــض وتكتــب عبــارة راســب يف األعــىل.  

ذات يــوم طلــب منهــا مراجعــة الســجالت 

ــام  ــذ وبين ــكل تلمي ــابقة ل ــية الس الدراس

فوجئــت  تيــدي  ملــف  تراجــع  كانــت 

بــيء مــا! 

لقــد كتــب عنــه معلــم الصــف األول: 

ــه  ــؤدي عمل ــل ذيك موهــوب ي ــدي طف تي

معلــم  و  منظمــة.  بطريقــة  و  بعنايــة 

الصــف الثــاين: تيــدي تلميــذ نجيــب و 

محبــوب لــدى زمالئــه و لكنــه منزعــج 

ــه مبــرض الرسطــان.  ــة والدت بســبب إصاب

أمــا معلــم الصــف الثالــث كتب: لقــد كان 

لوفــاة أمــه وقــع صعــب عليــه لقــد بــذل 

أقــى مــا ميلــك مــن جهــود لكــن والــده 

مل يكــن مهتــام بــه، وإن الحيــاة يف منزلــه 

رسعــان مــا ســتؤثر عليــه إن مل تتخــذ 

بعــض اإلجــراءات. بينــام كتــب معلــم 

الصــف الرابــع: تيــدي تلميــذ منطــو عــىل 

نفســه ال يبــدي الرغبــة يف الدراســة وليــس 

الــدرس.  أثنــاء  ينــام  و  أصدقــاء  لديــه 

ــا أدركــت املعلمــة تومســون املشــكلة  هن

وشــعرت بالخجــل مــن نفســها! و قــد 

ــذ ــرض التالمي ــا أح ــا عندم ــأزم موقفه ت

حينما تكون   
و
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انِت ..

يا مطرا يتساقُط عىل نوافذ العمر

برائحة القداح والغرية

يا ناياً - رسب حاممئه-

يحوم حول جدائل من خيوط الشمس

يا ثقب جامل هذا الكون االشقر

يا طعم الضوء ورائحة الفرح

يا اول نجمة اهتدى اليها الخائبون

العائدون من الحروب

يا قمحة يف جوف الكون

وسنبلة السامء

نعم ؟ ماذا تريد؟

احبك 

يا مطري

أنثى من خارصِة املاء

تصبُّ عىل جسدي

ومحيٍط ينبُت

-فوق ذراعي-

تتاميُل قطراٍت

تعزُف الحاَن الكون 

وتغفي

وانا الولهان ُ عىل ناصية العشِق

 أمُللُم يابستي

ألكون غيوماً تتنّهُد

واكونِك...

أحبك يا مطري

 ◄ عيل الوائيل

متخرج

هدايــا عيــد امليــالد لهــا ملفوفــة مأخــوذ مــن 

ــدي  ــب تي ــدا الطال ــا ع ــة، م ــة جميل بأرشط

ــه ملفوفــة بكيــس مــن أكيــاس  كانــت هديت

ــة. البقال

تأملــت الســيدة تومســون وهــي تفتــح هديــة 

تيــدي وضحــك التالميــذ عــىل هديتــه وهــي 

ــف مــن ماســات ناقصــة األحجــار  عقــد مؤل

وقــارورة عطــر ليــس فيهــا إال الربــع. ولكــن 

ــربت  ــا ع ــك عندم ــن الضح ــذ ع ــف التالمي ك

املعلمــة عــن إعجابهــا بجــامل العقــد والعطر 

وشــكرته بحــرارة، وارتــدت العقــد ووضعــت 

عــىل مالبســها،  العطــر  ذلــك  مــن  شــيئا 

ــدي بعــد الدراســة إىل  ــا مل يذهــب تي ويومه

ــال:  ــا وق ــر ليقابله ــل انتظ ــارشة، ب ــه مب منزل

»إن رائحتــك اليــوم مثــل رائحــة والــديت« 

عندهــا انفجــرت املعلمــة بالبــكاء ألن تيــدي 

أحــرض لهــا زجاجــة العطــر التــي كانــت 

والدتــه تســتعملها ووجــد يف معلمتــه رائحــة 

ــة!! ــه الراحل أم

منــذ ذلــك اليــوم أولــت اهتاممــا خاصــا 

ــة  ــه يســتعيد نشــاطه و بنهاي ــدأ عقل ــه وب ب

ــزا يف  ــذ متي ــدي أكــر التالمي ــح تي الســنة أصب

ــد  ــرة عن ــيدة مذك ــدت الس ــم وج ــل ث الفص

بابهــا للتلميــذ تيــدي كتــب بهــا أنهــا أفضــل 

معلمــة قابلهــا يف حياتــه فــردت عليــه أنــت 

ــدة.     ــة جي ــون معلم ــف أك ــي كي ــن علمن م

بعــد عــدة ســنوات فوجئــت هــذه املعلمــة 

ــور  ــب لحض ــة الط ــن كلي ــوة م ــا دع بتلقيه

حفــل تخــرج الدفعــة يف ذلــك العــام موقعــة 

باســم ابنــك تيــدي . فحــرضت وهــي ترتــدي 

ذات العقــد وتفــوح منهــا رائحــة ذات العطر.

هل تعلم من هو تيدي اآلن ؟

ــامل  ــب بالع ــهر طبي ــو أش ــتودارد ه ــدي س تي

ــان. ــالج الرسط ــتودارد( لع ــز) س ــك مرك ومال

 المعلمة أمًاحينما تكون   

 ◄ نورس كريم

املرحلة الثانية
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ــة«,  ــة الرياض ــت ملامرس ــون الوق »ال ميلك

ــر  ــد ذك ــة عن ــذه الجمل ــت ه ــا قيل لطامل

الرياضيــة يف  املحافــل  الطــب يف  كليــة 

جميــع الجامعــات العراقيــة، وال يســتطيع 

ــا  ــر م ــب ان ينك ــة الط ــب يف كلي أي طال

تنطــوي عليــه هــذه الجملــة مــن واقعيــة، 

فاليــوم عنــد طــالب الطــب ال يــكاد يكفــي 

الكليــة والدراســة مــع القليــل مــن الراحة. 

ولكــن هــل يعنــي ذلــك انهــا حقيقــة 

ــي  ــا ال، فه ــا؟ قطع ــتطيع تجاوزه ــن نس ل

ــة  ــا أكــر مــن فكــرة خاطئ ال تعــدو كونه

ســاعدت الظــروف عــىل تكوينهــا، ولكننــا 

فإنهــا  الفكــرة  لهــذه  استســلمنا  كلــام 

ســتتحول اىل حقيقــة ثابتــة تفــرض نفســها 

لتقتــل كل حــب للرياضــة واالبــداع لــدى 

ــىل  ــل ع ــاً العم ــك كان لزام ــالب، لذل الط

دحضهــا عــن طريــق التفوق يف النشــاطات 

الرياضيــة، خصوصــاً وان األطبــاء هــم أكــر

النهريني الرياضي
اإلنجازات الرياضية لكليتنا لعام 2016/2015

النــاس مبامرســة الرياضــة  مــن ينصــح 

فعليهــم أن يكونــوا مثــاالً ملــا يأمــرون بــه. 

وكمصــداق عــىل حــب الرياضــة والتفــوق 

ــة  ــة الطب/جامع ــا، كلي ــإن كليتن ــا ف فيه

النهريــن، كانــت ومــا تــزال تشــغل مركــزاً 

متقدمــا يف النشــاط الريــايض عىل مســتوى 

ــايض  ــدرايس امل ــام ال ــي الع ــة، فف الجامع

2015-2016 أحرزنــا املركــز األول يف ســبع 

بطــوالت رياضيــة مــن أصل تســع بطوالت 

تقــام كل ســنة عــىل املســتوى الجامعــي، 

تاركــني املركــز األول يف كــرة القــدم وكــرة 

الســلة يف كليــات أخــرى مــن الجامعــة

يف  األول  املركــز  كــؤوس  وحاصديــن 

للطــالب،  الطاولــة  تنــس  بطــوالت: 

الريشــة  للطالبــات،  الطاولــة  تنــس 

الكــرة  للطالبــات،  الريشــة  للطــالب، 

ــس، والشــطرنج، وسنســتمر  ــرة، التن الطائ

بــإذن اللــه يف املحافظــة عــىل مراكزنــا 

الرياضيــة  النشــاطات  يف  املتقدمــة 

ــم  بفضــل حــب الطــالب للرياضــة وتنظي

التفــوق،  عــىل  وإرصارهــم  اوقاتهــم 

الســليم. الجســم  يف  الســليم  فالعقــل 

 ◄ محمد عباس

متخرج
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جد الفروقات الخمسة؟

تسالي
يف هــذا الشــكل لديــك 5 مربعــات، حــرك 
عــودي ثقــاب فقط ليصبــح لديــك 7 مربعات. 

أكمل الدائرة باألرقام املناسبةحرك عود ثقاب واحد لجعل املعادلة صحيحة

هل تستطيع ايجاد الباندا

ضع الرقم املناسب




