
  ما ال�شر وراء �شرح
 د. اأحمد اأبو

رغيف املتميز؟

جملة ف�سلية ت�سدر عن كلية الطب جامعة النهرين - العدد التا�سع

 لو عاد الزمن
 لي�شبح د. ب�شام
 طالباً من جديد

ماذا �شيفعل؟

طموح واإ�سرار
عن طالبة طب تخرجت

لتدخل كلية الفنون اجلميلة
what is the 

"EMOTIONAL" 
intelligance?
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Where is GOD?

GOD is here



لذاك العمر املنق�سى على االفواه ال�سامتة
للطفولة العرجاء والقلب االخر�س
الذي كلّما نطق ..مات قطعًة قطعة

لالرجوحة احلبلى من املطر و″التوكي
الذي مل تغادري

حتى االن اآخر خٍطّ له
يوم كّنا نقفز للحياة ومل ننتبه �سهوًا

ان اطراف اقدامنا
ع فيها اخلط ُتِركْت عند اآخر حافة ُو�سِ

فـ
خ�سرنا دون ان نعي

***
الأول ف�ستاِن نرتديه واوِلّ �سريط احمر نلملم فيه

خ�سالٍت �ستقع يوما يف اخلم�سني
االأ ع�سرين عاما

للم�سابيح التي تثري غبار الذاكرة
عندما يطفيء الراحلون اكرب عدد  منها

 هناك

لليوم الذي منحى فيه معًا
, حني ندرك اأن احلياة مل تعد جمرد فا�سلة

واأن الرغبة يف البكاء ال تعني �سيئا اي�سا

***
 لليد التي حّنت على �سهري
ولونت الليل بده�سة مفرطة

من الوجع
لداخلي الذي �سيجعُل منِك امراأة

حتمل من االزرق
ما يكفي اأن تزود به لل�سماء الثالثة

,اأمراأة جتيد اأن ُتخيط الوطن
الوطن ذاته الذي متزق

.حني مل نلمحه اأبدا

نــرـهـكـ ـا ـهمـ

ال�سعر : نقاء عبا�س
الر�سم : �سحى ريا�س

رئي�س التحرير
 احمد عبا�س الزبيدي

اأع�ضاء املجلة
 املرحلة ال�ضاد�ضة

 هدى �ضادق
النا عدنان

حممد عبا�س

املرحلة اخلام�ضة
 فرح علي الزبيدي

 رند نربا�س
 عبري �ضهاب
 حيدر عالء

 عمر �ضادق
غدير �ضالح

علياء عبد الرحيم

املرحلة الثالثة
  منتظر عدي

 �ضيف الدين اخلزرجي
عالء ح�ضني

املرحلة الثانيه
 كرار ح�ضني

الت�ضوير الفوتوغرايف
م�ضطفى اأياد االأعرجي

ت�ضميم ال�ضفحات
جعفر جميد احل�ضيني

مرحبا• |

 ن�ضتقبل م�ضاركاتكم وا�ضتف�ضاراتكم
على �ضفحة املجلة

 جملة اأطباء الغد/ كلية الطب
جامعة النهرين

 احلمد اهلل رب العاملني وال�سالة و�سالم على املبعوث رحمه للعاملني �سيدنا حممد
وعلى اإله الطيبني الطاهرين

 اأعزاءي قراء جمله اأطباء الغد ال�سالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته ال اأجد الكلمات
 التي ميكنني ان اأ�سف بها مقدار �سعادتي  انا وفريق التحرير ونحن ن�سع اللم�سات

 االأخرية على املجلة لت�سبح جاهزة للن�سر
 نحن نعمل كفريق واحد ونبذل كل ما بو�سعنا لنقدم جملة �ساملة جلميع م�ساركاتكم,

.ناأمل ان متتعكم طالبنا وا�ساتذتنا الكرام
 �سكري وامتناين يل كل من �ساهم يف هذه العدد واخ�س بالذكر ال�سيد العميد

املحرتم وال�سيد معاون املحرتم وفريق التحرير وكافه االأع�ساء امل�ساركني
قال االمام علي عليه ال�سالم

وحولها النا�س ما دامت بها الثمرة  النا�س يف زمن االإقبال كال�سجرة
عنها عقوقا و قد كانوا بها بررة  حتى اإذا ما عرت ان�سرفوا
دهرا عليها من االأرباح و الغربة وحاولوا قطعها من بعد ما �سفقوا
ااّل االأقل فلي�س الع�سر من ع�سرة  قّلت مروات اأهل االأر�س كلهم
فرمبا مل يوافق خربه خربة  ال حتمدّن امرء حتى جتّربه

رئي�س التحرير
اأحمد عبا�س الزبيدي

كلمة العدد
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لقاء العدد

بقلم : النا عدنان
اعداد : احمد عبا�ش , �سيف الدين كنو�ش

الدكتور اأحمد ابو رغيف
الدكتور اأحمد رحمة اأبو رغيف من مواليد 2\8\1967

 بغداد - الكاظمية
 تخرج من ثانوية النور يف اجلوادين �سنة 1985 مبعدل 89

% (88,7 % )
 كان القبول كلية الطب اجلامعة امل�ستن�سرية والتخرج �سنة-

1991-1990 مبعدل 66%
ت�سل�سلي من الربع االأول

 ماج�ستري علم االدوية 1998  2000م 
دكتوراه علم ادوية 2004-2001 م 

 من كلية الطب جامعة بغداد
 احلقيقة اأنا طبيب ع�سكري كانت االأقامة الدورية يف م�ست�سفى

 الر�سيد وم�ست�سفى حمادي �سهاب الع�سكري و اأقامة ُقدمى جلدية
 يف م�ست�سفى الر�سيد

  زواجي كان بتاريخ 26\11\1993 عائلتي اربع اأوالد وبنت واحدة

 �سابقًا كنت طبيب ع�سكري واالآن طبيب تعليم كتجربة اأُيهما 
االف�سل ؟

 كل جتربة لها جوانبها ال�سلبية واالأيجابية, كطبيب ع�سكري تعلمنا على
 ال�سبط, ناأتي قبل املوعد ونوؤدي الواجبات قبل موعد املفرو�س اجنازه
 كطبيب تعليم )التعليم احبه ب�سراحة(, اوؤمن ان التعليم ر�سالة واأوؤمن
 اي�سًا اّن كما تاأثرت باأ�ساتذتي قادر ان اوؤثر يف طالبي من ناحية الدرا�سة

ال�سر وراء �سرحك املميز ؟ التاأثر مبن ؟
عبود يو�سف  دكتور  االأدوية  علم  يف  ا�ساتذتي  اىل   اأُ�سري 
�سرح يف  خا�سة  طريقة  لديهما  كان  فرجو  عماد   ودكتور 
مبهمة هي  تقراأها  مادة  اي  املادة,  ت�سهيل  طريقة  وهي   املادة 
جدًا �سهلة  ت�سبح  الرموز  بفك  ت�سهيلها  عند  ولكن    و�سعبة 
ال�سرح وا�سلوب  املحا�سرات  يف  ال�سهلة  الكلمات   كاأنتقاء 
وب�سيطة وا�سحة  امثلة  وانتقي  نعي�سه  اللذي  بالواقع   وربطه 

اي اخت�سا�س كان حلمك ؟
فارما وجلدية االأثنني

كيف بداأ م�سوارك املهني ؟
 اكملت الدكتوراه بعدها التحقت مبركز الوزارة يف ال�سركة العامة

 لت�سويق االدوية وال�ستلزمات الطبية, بعدها يف 2008 انتقلت لكلية
الطب جامعة النهرين يف 17\7\2008

-ما ن�سيحتك للطالب ؟
-ليقرون �سي ما فاهميه

ن�سيحة للطالب ؟
 ليقرون �سي مفاهميه

خطة ببالك لتطوير الكلية ؟
 املو�سوع االأهم, املناهج ممكن ان يكون هناك اعادة درا�سة يجب

 ان يكون بتاأين واالنتقال ان ال يكون ب�سرعة وبالتدريج مثل الربوبلم
بي�سد لريننك,واملزج بني النظري والعملي

 براأيك مل اتهام اطباء اجللدية بغري املنفعه يف ازدياد؟
ما دواء  ت�سف  جدًا,عندما  مهم  باحلقيقة  املري�س   اخبار 
تام ب�سفاء  كثريًا  تاأمله  وال  واملدة,  العالج  بحقيقة  اخربه   للمري�س 
ان يجب  االأكتئاب,  ي�سيبه  وبذلك  اف�سل  توقعات  منك   ويتوقع 
تعرفون وكما  الأن  دقيقة,  ن�سب  ويعطي  مو�سوعي  الطبيب   يكون 
و�سفائها مزمنة  امرا�س  هي  اجللدية   امرا�س 
اعرا�سها تقليل  او  تخفيفها  ولكن   �سعب, 
ملعظمها كاٍف  وهذا  ممكن   70% بن�سبة 

�سوؤال اخري كيف ترى نف�سك؟
 كل منا له جانبه ال�سلبي و االأيجابي, ودائما ا�سعى لالأيجابية اكرث,
وتقودين عاطفتي يف كثري من ان�سان عاطفي  نف�سي  ارى   احلقيقة 
 االحيان وهذا ال اندم عليه ابدًا, ان ال اظلم احد, قدر ا�ستطاعتي
 احب ان ا�ساعد النا�س, وهذا ال يعني انني مالك, ولكن بع�س الب�سر
 ان عاملتهم بهذا اللطف ممكن ت�سبب له االأذى خ�سو�سًا عند مو�سوع
  الطلبة اذا تعاطفت معه ممكن ان اكون �سبب باأذيته او اهماله, حتى
يف عيادتي مع املر�سى يف كيفية تو�سيح املر�س وا�سبابه وكيفية العالج

 ورد ا�سمك كربوفي�سور يف كتاب اجللدية , ممكن ان حتدثنا
كيف مت ذلك؟

على  وهو "double blind study" كـ "dapsone"  فعملنا 
�سدينطي يعرف  الطبيب  ال  )معناه  االأدوية  درا�سة  من  نوع   ا�سعب 
على فعملنا  ثالث.  طرف  يوجد  حيث  �سدياخذ(  يعرف   والمري�س 
امتياز بدرجة  املو�سوع  بهذا  والدكتوراه  املاج�ستري  واكملنا  املر�سى 

ما راأيك بالكلية ؟
والكادر البناء  بالعراق, من حيث  املتميزة  الكليات   الكلية طبعًا من 
 التدري�سي والطلبة, مالحظة فقط ان الكلية اأ�س�ست بطاقة ا�ستيعابية
 قليلة ولكن على مر ال�سنني هناك ا�سافة متزايدة وهذا اأثر ب�سكل او باآخر
 على نظام الكلية ومثاًل ازدحام القاعات واي�سًا الدكاترة ومتابعتهم

 للطالب لي�س مثل قبل. امتنى ان يكون هناك تو�سيع
 للقاعات للكلية, والكلية تخطي خطوات جيدة بها
االجتاه ولكن ظروف البلد ممكن ان تكون هي املانع

الطالب املثايل براأيك؟
 احلقيقة اأحب الطالب ال�سادق! يكون �سادقًا معي, ودائمًا احاول ان
 اعطي الثقة للطالب حتى مبو�سوع الغياب اعلمه على الثقة, يف يوم
 �ستكون قرارات مهمة بيده وملزم بها فمن غري الثقة كيف ي�ستطيع
  ان يقرر وال�سراحة اعترب انعدام الثقة هي �سعف ب�سخ�سية الطالب

موقف م�سحك مررت به ؟
مو�سوع للماج�ستري  ادر�س  كنت  من  االأيام  من  يوم   يف 
فعندما بكو�سرت,  رجعت  يوم  يف  متاأخرًا  ابقى  كنت   بهجت 
بهجت! ناداه:  الكروة  يجمع  ان  امل�ساعد  ال�سائق   نادى 
حينذاك بدرا�ستي  التاأثر  ل�سدة  يناديني  ظننته  انا  .فاأجبته 

موقف مع الطالب ؟
 بدايتها �سحكة", مرة يف الفاينالت كان احد االأ�سئلة فراغات, عند"

! atropine الت�سليح كانت جميع الفراغات كلمة واحدة
موقف زاد من تعززك بنف�سك ؟

عند �سدى  يذهب  ال  تعبي  ارى  عندا  جدا,  افرح   احلقيقة 
كثريًا, به  افتخر  ال�سئ  هذا  تدري�سي  كاأف�سل  وانتخابي   تكرميي 
�سئ اهم  الأن  وت�سهيلها  املادة  بفهم  و�سلت  قد  ر�سالتي  ان   ارى 
عند الثالثة  املرحلة  طلبة  وخ�سو�سًا  املبادئ  هو  الفارما   يف 
البداية من  واعيد  عندها  اقف  فكرة  او  �سرح  حتتاج  نقطة  اي 

وقت فراغك او ممار�سة الهوايات ؟ ال زالت موجودة ؟ 
ال�سوؤال كان  ولو  فقط  لعائلتي  هو  فراغي  وقت   ال�سراحة 
الأن الطلعات  هو  اجلواب  يكون  كان  عام  ع�سرين   قبل 
للدرا�سة كان  كله  ووقتي  بالكلية  ق�سرت  ال�سراحة 

ن�سيحة للحياة العملية ؟
 اخرت التخ�س�س القريب اىل قلبك, ال يتاأثر بكالم النا�س وملزم ان 
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هل اأنت ان�سان ناجح ؟
اخرتت املرة  وهذه  جديد,  من  االأمل  بطاريات  ل�سحن   , مقاالت  وقت   اإنه 
, حياتك  يف  ناجح  اأنك  على  تدل  عالمة   15 �سردت  هناك  مقالة   لكم 
فرياري و�سيارة  منيف  ق�سر  �سورة  يف  املرتجم  النجاح  بال�سرورة   لي�س 
تقر, وعينك  تر�سى  نف�سك  يجعل  الذي  النجاح  لكنه  تتزوجها,   وح�سناء 
نف�سك عن  را�س  واأنت  وتنام  �سعيد  واأنت  ت�ستيقظ  يجعلك  الذي   النجاح 
حني ت�سري يف الطريق الذي اخرتته, ال ذاك الذي اختاره لك غريك 

 مهما كان حالك االآن, يجب عليك اأن تفخر حني ت�سري يف درب اأنت من اختار
 ال�سري فيه, بكامل اإرادته, دون ترغيب اأو ترهيب, حني جتد نف�سك را�سية
 عما تفعله, وروحك �سعيدة مبا يحدث لك. حني تكون حرا يف التفكري والعمل
 والتنفيذ, حني تواجه النا�س بوجهك احلقيقي دون ت�سنع اأو جتميل, حني تعي�س
 احلياة التي تريدها والتي اخرتتها, حني تفعل كل هذا, فيجب عليك �ساعتها
 اأن تفخر مبا اأنت عليه, االأمر الذي يوجب عليك اأن ترتك جانبا اأي م�ساعر
 �سلبية اأو درامية اأو حقد اأو ح�سد اأو غل جتاه اآخرين اإمنا يحملون عليك فقط
 الأنك فعلت ما مل تواتيهم ال�سجاعة لفعله ف�ساروا على دروب غريهم وتخلوا عن
 حقهم يف اأن ي�سريوا يف دربهم اخلا�س. اإذا اأردت تغيري هذا العامل لالأف�سل
 فعليك اأن تختلف عن هذا العامل ب�سكل اأح�سن, , وعادة لكي تفعل ذلك �سيكون
.عليك اأن ت�سري مبفردك على دربك, فال تخ�س هذا االأمر واأ�سعد بنجاحك

حني تواجه خماوفك وتتغلب عليها �سيئا ف�سيئا
 الهروب من اأ�سباب خوفك هو �سباق لن تفوز به اأبدا, ولن ينتهي كذلك.
�ستجد معها,  وتتعامل  اخلوف  هذا  اأ�سباب  تعالج  حني  اأنك   العجيب 
ا�ستمر وعليه,  والقلق.  اخلوف  قيود  من  وتتحرر  حريتك   بعدها 
اخلطوة تلو  اخلطوة  اأ�سبابها,  مع  والتعامل  خماوفك  مواجهة  ,يف 

يجعلك  اخلوف  تدع  ال  وم�ستقبلك,  م�سريك  يحدد  اخلوف  تدع   وال 
�سباتك من  يوقظك  واجعله  قاومه  بل  وتقوقع,  نف�سك  على   تنغلق 
اأن لنف�سك  قل  بعيدة.  وقفزات  جريئة  خطوات  تتخذ  لكي   ودافعا 
وتخ�ساه, منه  تخاف  ما  حدوث  معاناة  من  اأكرب  اخلوف  ب�سبب   املعاناة 
اخلوف لنهر  االأخرى  ال�سفة  على  تنتظرك  حياتك  اأيام  اأف�سل  .واأن 

حني متنع الف�سل من اأن يوقفك
غري فا�سلة  حماوالت  من  طويلة  �سل�سلة  �سبقته  احلياة  هذه  يف  جناح   اأي 
والفالح. النجاح  من  تقرتب  يجعلك  الذي  هو  الف�سل  فعليا,   ناجحة. 
اإن بل  فا�سلة,  ملحاوالت  نتيجة  جاءت  االأفكار  واأعظم  االكت�سافات   اأف�سل 
التي بتلك  وتقدم, مقارنة  واإبداعات  اكت�سافات  اأدى حلدوث  قلما   النجاح 
واال�ست�سالم. الياأ�س  يعرفون  ال  الأنا�س  موفقة  غري  حماوالت  عن   نتجت 
جاهدت اأو  ا�ست�سلمت,  اأو  قنطت  اأو  يئ�ست  و�سواء  تتوقف,  ال   احلياة 
االأمور مت�س  مل  واإذا  بدونك,  اأو  بك  �ستم�سي  فاحلياة  ثانية,   وحاولت 
واالجتهاد املحاولة  م�ستمر يف  اأنت  �ستفعل طاملا  فغدا  اليوم,  تهواها  .كما 

حني تتغلب على امل�ساكل والعقبات
اأو خمفية  نعمة,  م�سيبة  كل  ففي  وتراه,  تظنه  كما  �سيء  �سيء  يوجد   ال 
لك, تتجلى  حتى  تنتظرها  اأن  عليك  فقط  تنتظر,  اأو  لك  بدت   ظاهرة, 
تواجهك التي  والعقبات  امل�ساكل  تعترب  باأن  هو  لذلك  �سبيل   واأف�سل 
توقف دون  عليها  ت�سعد  النجاح,  �سلم  درجات  هي  طريقك  .يف 

حني حتب نف�سك بدال من اأن ت�سغل نف�سك بتمني حب االآخرين لك
 املق�سود باأن حتب نف�سك لي�س الغرور اأو التعايل على النا�س, بل الق�سد هو اأال
تن�سى اأن حتب ما اأنت عليه وما و�سلت اإليه, واأال ت�سغل نف�سك بجعل االآخرين يحبوك

حني جتتهد لتحب ما لديك
حتب \ اأن  يف  بل  تتمناه,  �سيء  كل  على  حت�سل  اأن  يف  النجاح   لي�س 
را�سية بنف�س  تتقبل  حني  بعقلك.  فيه  ترغب  واأن  عليه,  حت�سل   ما 
لديك مبا  وتر�سى  منه,  وتتعلم  تقديره  يف  �ستبداأ  الدنيا,  من   ن�سيبك 
نف�سك جتد  حني  عليه.  حت�سل  مل  ما  على  ح�سولك  بعدم   وتر�سى 
حياتك يف  ناجح  فاأنت  عليه,  ح�سلت  ما  وحتب  لديها,  مبا  . را�سية 

حني تعي�س يف يومك
ما توقع  اأو  فات,  ما  على  الندم  يف  لي�ست  الغد,  اأو  االأم�س  لي�ست   احلياة 
وتندم الغد,  ب�ساأن  كثريا  تقلق  حني  االآن.  هي  احلياة  غدا,   �سيحدث 
حياة متلك  ال  التي  حياتك  االآن,  تدمر  فعليا  فاأنت  االأم�س,  على   طويال 
غدا اليوم,  فعله  ميكنك  ما  على  وركز  االآن  اأهل  من  كن  ولذا   غريها, 
ورحل االأم�س  تركك  مثلما  متاما  وقته,  ياأتي  حني  نف�سه  عن   �سيك�سف 
االأم�س من  اأف�سل  لتجعلها  وابداأ  االآن  حياتك  تعي�س  اأن  على  ركز  .عنك. 

حني ال حتكم على النا�س
 يتعجل بع�س النا�س يف احلكم على غريهم, لكنهم يتباطئون جدا حني يجب
 عليك مراجعة مواقفهم وتغيريها. من ال�سهل اأن ت�سدر اأحكاما على غريك
 من الب�سر, بينما من ال�سعب اأن حتاول فهم دوافعهم واأ�سبابهم, ذلك الأن
التفهم هذا  لكن  النف�س,  من  و�سربا  القلب  يف  طيبة  يتطلب  التفهم   هذا 
ي�ستحق التعب من اأجله. ال حتكم على النا�س وقل لنف�سك اأن غريك مثلك

حني تكون �سببا يف ابت�سام غريك
 ال ت�سيع فر�سة تخرب فيها اأحدهم اأنه يقوم بعمل رائع اأو اأنه يبدو يف اأف�سل حال اأو
 اأنه فعل �سيئا جيدا. كن �سببا يف اإدخال ال�سرور وال�سعادة على قلوب من حولك,
.و�سياأتي وقت يردون لك فيه اجلميل. كن جميال من الداخل ومن اخلارج

حني يكون يف حياتك اأنا�س رائعون 
 قدرتك على ال�سعور بال�سعادة يف حياتك تعتمد ب�سكل طردي على املحيطني
طيبون اأنا�س  هوؤالء  كان  وكلما  يومي,  ب�سكل  ال�سخ�سية  دائرتك  يف   بك 
 متفائلون منفتحون اإيجابيون رائعون, انعك�س ذلك عليك بدوره. حتى ولو كنت
 تعرف �سخ�س اأو اثنني ممن ينطبق عليهم هذا الو�سف, فاأنت من الناجحني
تعب بدون  اأو  ب�سهولة  اأو  هباء  احلياة  هذه  يف  ياأتون  ال  فهوؤالء  احلياة,  .يف 

حني تكون غري اأناين يف عالقاتك ال�سخ�سية 
 كل موقف غري اأخالقي ميكن تتبع اأ�سبابه اإىل دافع اأناين �سدر من اأحدهم.
نتقبلها وقد نحبها حني ت�سدر منا! حني لكننا  نكرهها يف غرينا,   االأنانية 
 تدرك ذلك ومتنع نف�سك من اأنانيتها, وت�سحي من اأجل االآخرين, من اأجل
اأو  من حتبهم, فهذا اأمر رائع ي�ستحق الثناء. طبعا فعل ذلك لي�س بال�سهل 
الكبرية يف احلياة, لكن حني حتب �سخ�سا ال�سعوبات  لعله من   الهني, بل 
اأنانيتك واأن تبذل لهم العطاء ب�سخاء اأن تتخلى عن  ما يف حياتك, فعليك 

حني تتوقف عن فعل اأ�سياء لغريك بدافع ال�سعور بالذنب 
اأو ل�سبب  االآخرين,  جتاه  بالذنب  ت�سعر  الأنك  فقط  تعطي  اأن  ال�سعب   من 
 الآخر. ما مل تكن راغبا من داخلك يف العطاء, فلن تر�سى عن نف�سك ولن
 ترتاح. ال ميكنك اأن ت�ستمر يف تلبية كل طلبات االآخرين الأنك ت�سعر بالذنب
 جتاههم, و�سيكون عليك يف بع�س املواقف اأن تقول ال واأن ترف�س بع�س طلبات
.االأهل واالأ�سدقاء. االعتدال مطلوب يف كل �سيء, �سواء يف العطاء اأو املنع

حني حترتم نف�سك فال تدع اأحدا يهينها اأو ينال من قدرها 
ارتباط. اأو  عمل  عالقة  مقابل  قيمتك  اأو  �ساأنك  من  تقلل  اأال  على   احر�س 
ال املتبادل  االحرتام  على  تقوم  احلقيقية  وال�سداقة  احلقيقي   احلب 
فاأنت قدرك,  من  واحلط  ا�ستغاللك  يف  اآخرون  يرغب  وحني  غريه,   على 
حترتم حني  م�سمى.  اأي  حتت  به  الر�سا  اأو  ذلك  لقبول  م�سطرا   ل�ست 
حياتك يف  ناجح  فاأنت  االحرتام,  هذا  من  ينال  اأحدا  ترتك  وال   نف�سك 

حني تتعلم جديدا وتزداد قوة كل يوم
 لكي تعرث على طريقك ال�سحيح يف هذه احلياة, عليك اأن ت�ستمر يف ال�سري يف
 كل اجتاه حتى تتعرف على الطريق ال�سحيح وتتلم�سه وتثبت عليه. ال يوجد
 م�سارات خاطئة يف حياتك, فهي كلها ت�ساعدك للعثور على امل�سار ال�سحيح,
 والذي مل تكن لتعرث عليه لوال هذه املحاوالت والتجارب. لكي تنجح, لي�س عليك
 اأن تكون مثاليا اأو بال اأخطاء, بل يجب عليك اأن تعمل على حت�سني نف�سك
واأن تكررها  وال  منها  تتعلم  باأن  قوة  تزيدك  اأخطائك  جتعل  واأن  يوم,   كل 
 حت�سن من نف�سك بناء على اأ�سباب وقوع هذه االأخطاء. حني تتعلم اجلديد
ت�سري فاأنت  وخرباتك,  مهاراتك  من  وتزيد  نف�سك  من  وحت�سن  يوم,   كل 
 على درب النجاح. كونك ت�سري حاليا على طريق ممطر وعر, فهذا ال يعني
.بال�سرورة اأن نهاية الطريق لي�ست م�سم�سة معبدة. فقط ا�ستمر يف ال�سري

حني تدرك اأنك لن ت�ستطيع اإر�ساء اجلميع, فال حتاول ذلك  
 نعم, بالتاأكيد, ر�سا النا�س غاية ال ميكن نيلها, ومهما فعلت �ستجد الرا�سي
الناقمني ونقم  الغا�سبني  غ�سب  ترتك  ال  وعليه  الغا�سب.  الناقم   و�ستجد 
�سنف �سنفان,  النا�س  فيه.  ال�سري  اخرتت  الذي  الطريق  عن  بك   يحيد 
 ي�ستنزف طاقتك ويهدرها, و�سنف يعطيك �سحنات اإيجابية وطاقة اإ�سافية
 ت�ساعدك على حت�سني نف�سك. جتنب ال�سنف االأول واحرق ج�سورك معهم,
معا, اأمينا  نف�سك  مع  �سادقا  كن  فقط  الثاين.  ال�سنف  مع  العك�س   وافعل 
 �سعيدا بها, يف كل يوم. اإذا مل ير�س االآخرون عن ذلك, فعليك اأن تدعهم
اإر�ساء اجلميع وال حتى حماولة ذلك ل�ساأنهم, فالنجاح يف احلياة ال يعني 
 واالآن, �سيكون ال�سوؤال هو ما العمل اإذا مل تتوفر كل هذه العوامل فيك؟ ال عليك,
 فنحن جميعا نتعلم ون�سري على الدرب, وما تعلمناه هنا �سيفيدنا حتما, وكوننا
.مل نفعل كل ما جاء يف هذه القائمة اليوم, فهذا ال يعني اأننا لن نفعل يف الغد
النجاح تفكري,  وطريقة  حياة  اأ�سلوب  بل  مهارة  لي�س   النجاح 
تفعله ما  يوم,   كل  تفعله  ما  بل  اإليه  ت�سل  مكانا   لي�س 
ياأ�س اأو  كلل  دون  النجاح  وراء  ت�سعى  اأن  هو  النجاح  االآن, 

اعداد : �سيف الدين كنو�س
املرحلة اخلام�سة

 اأنت ناجح يف هذه

″ احلياة

 فقط عليك اأن توؤمن ″

بذلك
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n childhood years I used to”feel” power 
and intelligence in high manners people 
doctors, teachers, leaders and presidents, 

in school students even. I thought they 
have something we don’t have, all the time 
I was like “how lucky they could be, how to 
get that power?! “, as I grow year after an-
other I noticed a change, a bigger power to 
be taught a feeling to taught, I knew it was 
hard for them (the same people i mentioned) 
but now with more and more of  years more 
and more of  friends, relationships, gather-
ings and etc.. I knew it could be done, it’s 
there they just need a sensible click. now, 
by having this power I know that could do 
something to others to community and me! 
what else could it be than having a share 
with others feelings, some concepts maybeI 
could get their strength or give them some, 
eventually there is a cosmic standing  where 
emotions meet intelligence .. so,
1. What is Emotional Intelligence? 
Emotional intelligence (EI) refers to the 
ability to perceive, control and evaluate 
emotions. Some researchers suggest that 
emotional intelligence can be learned and 
strengthened, while others claim it is an in-
born characteristic.
The Four Branches of  Emotional Intelli-

gence
Perceiving Emotions: The first step in un-
derstanding emotions is to perceive them 
accurately. In many cases, this might involve 
understanding nonverbal signals such as 

body language and facial expression.

I

Reasoning With Emotions: The next 
step involves using emotions to promote 
thinking and cognitive activity. Emotions 
help prioritize what we pay attention 
and react to; we respond emotionally to 
things that garner our attention.
Understanding Emotions: The emotions 
that we perceive can carry a wide variety 
of  meanings. If  someone is expressing 
angry emotions, the observer must inter-
pret the cause of  their anger and what it 
might mean. For example, if  your boss 
is acting angry, it might mean that he is 
dissatisfied with your work; or it could be 
because he got a speeding ticket on his 
way to work that morning or that he's 
been fighting with his wife.
Managing Emotions: The ability to man-
age emotions effectively is a crucial part 
of  emotional intelligence.

Habits of  emotionally intelligent people :
1.Emotionally intelligent people pay at-
tention to what they are feeling.
2. They understand how other people 
feel.
3. They are able to regulate their emo-
tions.
4. They are motivated.
5. They have great social skills
6. They are willing and able to discuss 
feelings with others.
7. They are able to correctly identify the 
underlying causes of  their emotions.
Which one is important IQ or EQ :
IQ is still recognized as an important el-
ement of  success, particularly when it 
comes to academic achievement. Peo-
ple with high IQs typically to do well in 
school, often earn more money, and tend to 
be healthier in general. But today experts 
recognize it is not the only determinate of  
life success. Instead, it is part of  a complex 
array of  influences that includes emotion-
al intelligence among other things.

Emotional intelligence

“ the only way to change 
someone’s mind is to connect 

with  them from the heart “

written by: Lana Adnan
6th grade

When it's all said and done
Yet the road has just begun

The night has fell and it's a long time to 
see the sun

When it's all crystal clear
Nothing to lose, no one to fear

The path is safe yet your goal is no-
where near

When "hello" mixes with "goodbye"
When you laugh and when you cry

When "every thing's ok" is both a truth 
and a lie

When it all starts once again
All the happiness and the pain

Like having to deal with storm to enjoy 
the feels of  rain

When the faces are old and new
Yet nothing looks as you knew

Know that you'll have me standing all 
the way by you

When hope fades and all doors close
Your nights get long and fear grows
Look out the window at how in dim 

light the moon glows
That's when it shows…

A tribute to dear colleague "Dr. Jood Diaa"- 
former editor in chief  of  the magazine                                                                             

when...
written by: Rand Nibrass
5th grade
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 بعَد �سنواٍت �سبع وما اظّلت من ُمنًى غفت بني َهدهداِت اأياِمها, ا�ستفاَق
ال�سوق يف عراٍق  ال ي�سقي اليه  القلُب �سبا. حلٌم طال  اليِه   اليوم ما طاملا 
بني امل�سافة  منت�سف  يف  االنتظار  رهينة  يرتكها  ينبغي,  كما  امُلنى   ُوروَد 
 الو�سول والاّل و�سول  ال اىل هنا وال اىل هناك. بدايتي كانت يف املدر�سة
  االبتدائية, التي ُت�سكل يداها قلوب ال�سغار وتخُلق فيهم توجهاِتهم العديدة
 وتنرث النجوم يف ليل الواقع  لتغدو �سماء الُطفولة ب�سدمٍي ُمَتالأيلء  وتغدو
 غيوم االآمال املُبهمة حمددة اال�سكال يف الغد القريب. اىل ُمعلمتي االوىل
لـتفاحه حمراء اجّلميع  اأمام  اأول �سورة  يل  رفعت  االول,  حني   يف �سفي 
لهم واأ�سارت  الر�سم  ح�سة  يف  بر�سمها  الينا  اأ�سارت  قد  كانت   �سغرية 
انها عّلقت ُتدرك حينها  لعلها مل  ال�سف,   بالت�سفيق وعلقتها على دوالب 
18عامًا من ذلك اليوم اوىل  ُحلمي االأول على ُجدران القلب ليخطو بعد 
 خطواتِه اىل الواقع. يف  ال�سف الثالث ابتدائي تغريت معلمة الر�سم و اأول
لوالدتي كان  طبيعي,  منظر  نر�سم  اأن  منا  طلبت  عندما  واجهني   موقف 
النهر, لطاملا اعجني وُمتعددة يف   كارت �سغري عليه منظر زوارق �سغرية 
اىل فرح   وكلي  التايل  اليوم  يف  وذهبت  كبرية,  ورقه  على  ر�سمه   فقررت 
  املعلمة يف امل�سغل واعطيتها ال�سورة  ولكن تفاجئت جدا بردها حني قالت
؟ ( لل�سورة  ر�سملجياها  منو   !! الكذب  حرام  مو  ماما  تكذبني   ) لي�س 
باخليبة واح�سا�سي  هذه  ر�سمت  من  انني  باقناعها  حماولتي   وف�سلت 
وورقه قلم  يل  اعطائها  بعد  اال  ت�سدقني  ومل  حينها  فرحتي   غمر 
وبينها بيني  وثيقة  بعالقة  احلادثه  هذه  بعدها  انتهت   واختباري, 
جزء يف  يل  خا�س  ركن  وعمل  املر�سم  يف  جدا  كثرية  اوقات   وق�سائي 
م�سواري انتهى  االعدادية  يف  عام.  كل  املدر�سه  احتفالية  يف  امل�سغل   من 
وحت�سيل الذهبية  باملدالية  البغدادية  ال�سنا�سيل  لوحتي  بفوز   الدرا�سي 
القطر مدار�س  م�سابقة  يف  االول  املركز  االعظمية  اعدادية  مدر�ستي 

�سحى ريا�س

اجلميلة الفنون  كليه  يف  بقبويل  العام  هذا  جاء  �سبع  �سنوات  بعد   واليوم 
االكادميية اأ�ساتذة  من  كبري  ترحيب  و  الكثريين  بت�سجيع  بغداد   جامعة 
الطماأنينة فبثوا   , االمكان  قدر  على  والتعاون  بامل�ساعدة   وتعهدهم 
التوفيق كيفية  عن  الكثرية  بالت�ساوؤالت  ُمثقلة  كانت  التي  امل�ستقبل   بروح 
الفنون ق�سم  رئي�س  مع  املقابلة  اجراء  بعد  والكلية.  امل�ست�سفى   بني 
الوثيق االرتباط  عن  حدثني  ان  بعد  بدرا�ستها  �سغفي  زاد   الت�سكيلية 
وعن الطبي  الت�سريح  درو�س  وبني  الفنية  املدار�س  بني  التاريخ  مدى   على 
دافن�سي امثال  الت�سريح  علم  يف  روادا  كانوا  الذي  الفنانني   م�ساهري 
بناء يف  �ساهموا  ممن  وكثريين  ديالكروا  يوجني  و  اجنلو   ومايكل 
اجلانب يف  باجلمال.  ناب�سة  احلياة  ت�ستمر  ان  على  وحر�سوا   احل�سارة 
�سادفتهم, الذين  اال�سخا�س  بع�س  من  ا�ستنكار  هناك   كان   املُقابل 
ثانية؟ ب�سهادة  �ست�سوين  �سهادة  وعندج  طبيبة  انتي  مو  احداهم:   قالت 
اجلميلة الفنون  كلية  الغي  عليه  لو  قال:  اآخر  و�سخ�س  طالبة.   �سنو 
وتفاهة وقت  ت�سييع  ب�س  معنى  اي  ومابي  زايد  �سي  فد  النه  العراق  من 
كان ِبَ  اعرف  ومل  موجود  لالأ�سف  ولكنُه  االقلية  مُيثل  الذي  اجلانب   هذا 
ُمّرة, ابت�سامة رثاء لوطن ُخطفت الوان  علي ان ُاجيب فاكتفيت بابت�سامة 
 ح�ساراته مرارًا, ح�ساراتُه التي ارتكزت على كل جمال وكل اخت�سا�س من
 طب و فل�سفة و اأدب وفن, ح�ساراتُه التي ارتوى منها التاريخ ظماآى هي اليوم
 و يداُه التي َبنت العامل جريحٌة هي االآن, فلن�سمدها معًا, ولرند اليه ِاليوم ما
فقد باالأم�س, لنم�سح عن وجه احالمنا هذا الغبار, وكما يقول �ستيف جوبز

Your time is so limited so don’t waste  it 
living someone else ’s life, Don’t let the 

noise of  other opinions drown out your in-
ner voice, have the courage to follow your 
heart & intuition, they somehow already 

know what you truly want to become.
اىل �سيء,  بكل  لها  مدينة  اأنا  والتي  بيدي  اأخذت  التي  االأ�سماء   تزدحم 
القلب بعد ان اطفاأ لُينريوا دروب  لنا  املُ�سيئة  اأرواحهم   من وَهبوا قناديل 
 الراحلون اكرب قدر منها. اىل االأجنحة التي حملتني 24 عاما, لياًل ونهار
 من غري اأن َتِكل. اىل من خّبئوا ابت�سامة اأخرى لنا رغم كل دموعهم. اىل

املنىبني اأفياء
والُيجزل ب�سكر  لهم  اليوفى  من  اىل  الدرب.  على  ُخطاي  اأوىل  و�سَع   من 
 لهم بثناء. اىل من  لوالهم ملا ُكنا. اىل ) اأمي, خاله �سريين, عمو فاروق,
كيف وعلمتني  عيد  ا�سبوحة  اهدتني  من  اىل  اميان(  ابلة  حممد,   خالو 
�سلمى. عمة  الدائمة,  االبت�سامة  اىل  االمل,  افياء  اىل  فيها,  الفرح   ُاجيد 
باأجمل معر�س, اىل من دعواتها ال�سغرية  للوحتي   اىل من و�سعت مكانا 
 مل تفارقني اىل اليوم, اىل وجه احلياة امل�سرق, خالة �سامية. اىل ا�ساتذتي
ما بحجم  �سكرا  واالأغلى.  االأحب  وطني  اىل  و�سديقاتي,,  ا�سدقائي   اىل 
  كان وما �سيكون. وال�سكر اجلزيل للزميل اأحمد عبا�س لدعوتي لكتابة الن�س
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امريتي
 هناك يف دولة الع�سق �ساألِتني واأنا مل اأحتدث اإال القليل

 هناك قد تفارقنا للقاء الورود, فكنُت يف حريٍة من اأمري
 اأيَّ الورِد اأختار واأنِت اأجملها؟ 

 هنا رّقْت عيناي, وجّفْت اأقالمي, وتداعبت ظالُل الود واأنا اأرى جمال الطبيعِة بني يديِك 
 اأ�سحٌر يفرتى؟ اأم جنوٌم تالأالأت بني يديِك؟

 اأرفاُة الورود قد تناثرت؟ اأم رحمتها دموعِك؟
 ياليتني ماكنُت �ساعرًا واأنا اأرى ذلك االبداع يلوُح فوق خفقات االفق من جديد

 !اأ�سمعيني كلماتي
 اأمل تذكريني؟ واأنا اأنا�سُد تلَك ال�سموِع باأن تعيد �سيائها

!اأتذكريَن دولتي كيف كانت مليئًة باأوقات اخلياِل واأنِت حولِتها اىل واقع؟
 !اأتذكرين؟

 اأم لعلِك داأبِت اأن توا�سلي �سياَئِك كل حني وهنا اأعاهدِك
 باأن تبقّي اأنت دولتي ولالأبد

ضة
م�

اخلا
ة 

حل
ملر

/ ا
ضن

ح�
اء 

املتطلعبر البغدادي  ال�شبابي  باحل�شور  يرفل  م�شاء   يف 
لعراق اجمل  بغد  احلامل  والوئام،  احلب   اىل 
والتهجري والطائفية  االرهاب  من  خاٍل   متقدم 
ال�شيا�شية اخلالفات  به  ت�شببت  الذي   والنزوح، 
دار بغداد  مهرجان  اأقيم  االمني.  اال�شتقرار   وعدم 
 ال�شالم للعام اخلام�س على التوايل على حدائق ابي
�شعار حتت  احلايل،  العام  من  �شبمرت   ٢١ يوم   نوؤا�س 
كلية طلبة  �شارك  وقد  ال�شالم"  ن�شنع   "باإختالفنا 
 الطب جامعة النهرين من خمتلف االأعمار واملراحل
 يف عدة حماور، كان اأبرزها اأك�شاك احلوا�س :)وهي
واالغذية احلوا�س  حول  توعوّية  اأك�شاك   تت�شمن 
 والع�شائر الطبيعية وفوائدها التي تقّوي كل حا�شٍة
 منها، كما تقوم بفحو�شات �شريعة الإختبار النظر(،
واك�ش�شوارات يدوية  :)اعمال  ميد  الهاند   وك�شك 
( البغدادية:  اخلانة  وك�شك  الطالبات(،  عمل   من 
اأُ�شتوحّي من مقهى  بت�شميم بغدادي قدمي وتراثي، 
 ال�شابندر يف �شارع املتنبي الإلتقاط ال�شور وبيع اكالت
 عراقية(، و ك�شك االلعاب، كما كانت هناك م�شاركات
االك�شاك اىل  باال�شافة  هذا  والغناء،  امل�شرح   على 
 االخرى يف الكتب والتكنولوجيا والتغذية مب�شاركة
 منظمات املجتمع املدين وخمتلف ال�شباب املتطوعني
علمًا اليوم،  هذا  الإحياء  العراق  اأنحاء  جميع   من 
النازحني اىل  يذهب  االأموال  من  املهرجان  ريع  اأن 

النهرين جامعة  الطب  كلية  م�شاركة  اأن   يذكر 
م�شاركة اأول  لكونها  نوعها  من  االوىل   كانت 
٦٠٠ �شمن  املهرجان،  هذا  يف  م�شرتكة   طالبّية 
 متطوع وعدد ح�شوٍر جتاوز الـ ١٤ الف �شخ�س.
�شبب حول  احل�شور  من  الطلبة  بع�س   علق 
جماميع :"ان  ال�شالم  دار  بغداد  مهرجان   جناح 
ي�شعرون يجعلهم  مما  وتنظمه  تقيمه   ال�شباب 
اجلماعي العمل  لفكرة  وتقبلهم   بامل�شوؤولية 
وعديد ال�شبابي  احل�شور  هو  االكرب   والدعم 
للمهرجان اال�شا�شية  الر�شالة  لت�شل   العوائل، 
جلميع وحماربتهم  لل�شالم  العراقيني  حب   وهي 
حدائق عم  وقد  هذا  املتطرفة".   االفكار 
اللون و�شاحبه  ال�شمائي  اللون  نوؤا�س   ابو 
وحلقت ال�شالم،  الوان  اىل  ا�شارة  يف   االبي�س 
احالم لتحمل  ال�شماء  يف  امللونة   البالونات 
وطماأنينًة وامانًا  �شالمًا  اكرث  بغد  .ال�شباب 

مهرجان بغداد دار ال�ضالم
هدى �ضادق / املرحلة ال�ضاد�ضة

12

بعد منت�سف ليلٍة ماطرة ال تزال اناملهم تبحُث عن الدفئ يف جيوبهم
 تتاأرجح بني ايقاع ال�سك واليقني, كاإنها و�سية رجل عجوز كتب كل امالكه لهما �سريطَة ان يبقيا على قيد 

الفرح؛
 ,وغفا باب بني ال�سجرياِت اخ�سر بعد ان خال البيت منهم 

حينها اثمر ال�سمت برفق فال يهذي, مت�سربًا ال�سرايني الكرة االر�سية

حلظة �ضمت
ضة

م�
اخلا

ة 
حل
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عب
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ارباع اربع  العلم  بقوله  الطب  يف  التعلم  ناجي(  )خالد  ا�ستاذنا  يلخ�س 
 ربع من اال�ستاذ

وربع جهد الطالب نف�سه
وربع من املري�س
وربع من الزمالء

 يعني يف احلقيقة ثالثة ارباع التعلم يعتمد على الطالب, عملية التعلم هي
واال�ستاذ الطالب  به  ي�سري  م�سرتك  طريق  وهي  ومتدرجة  تراكمية   عملية 
بع�سها يكمل  �سغرية  وحدات  اىل  مق�سم  هو  املنهج  ان  فهمنا  اذا   معا, 
 بع�سا, ويبني فوقها فوق بع�س من ال�سهل اىل ال�سعب ومن الغام�س اىل
 الوا�سح, فهمنا  �سرورة اخذ املعلومة ب�سكل متدرج وفهمنا ان فهم املعلومة
او�سحنا اذا  مرتاكمة,  عملية  هو  التعلم  وهكذا  الثانية  فهم  ي�سهل   االوىل 
عملية هو  التعلم  وان  واملتعلم(  املعلم  )بني  ال�سراكة  املفهومني   هذين 
 )تراكمية ومتدرجة( يف ذهن الطالب �سار وا�سحا لديه ان الطالب نف�سه
منها امل�ستفدين  واكرب  اال�سا�سية  و�سيلتها  وهو  التعلم  عملية  جوهر  هو 
 لذا لو كنت طالبا, ماذا كنت افعل الجنح؟ ماذا كنت افعل الح�سل على اف�سل
الدرجات؟ واالهم ماذا كنت افعل الكت�سب املعرفة الالزمة لنجاحي يف مهنتي ؟
 لو كنت طالبا حلملت فوق ظهري هم اهلي وتعبهم و�سهرهم واملهم الذي

يكرب كلما مرت بي ال�سنني
 لو كنت طالبا لنظرت اىل م�ستقبلي وانا اطوف بني الردهات, �سائال,

فاح�سا, معاجلا
لو كنت طالبا حل�سرت املحا�سرة, ا�ستمع وا�سغي وا�سجل املالحظات,

 لو كنت طالبا ملررت �سريعا على مالحظاتي ا�ستنطقها رمبا يف طريق
العودة الطويل اىل املنزل

لو كنت طالبا لدونت ا�سئلتي و�سالت ا�ساتذتي عن كل مبهم يف املحا�سرة
 لو كنت طالبا ملا انتظرت املحا�سرات ا�سبوعا بعد اخر ترتاكم بانتظار

اال�ستن�ساخ

 لو كنت طالبا ملا ارتكبت جرمية الرتاكم والتكدي�س وانتظر االلهام
ليوم االمتحان ميطر من ال�سماء ع�ساه ينقذين وال اظنه يفعل

 لو كنت طالبا ملا قبلت ان تاكل )امتحانات ن�سف املقرر( �سهر
ون�سف وانا �سائع بني امتحان وحما�سرة وم�ست�سفى

 لو كنت طالبا القفلت الباب بوجه كل من يظن ان النجاح ينتزع
بالعبث والتاجيل والت�سويف

 لو كنت طالبا التخذت هوايةمن كتابة او �سعر او ر�سم او ريا�سة او
 خطوات على رقعة ال�سطرجن او �سورة تغيب عنها العني فتلتقطها

 كامريتي لتكون متنف�سا يل ورئة ثالثة ا�ستن�سق من خاللها االمل مع
الهواء

 لو كنت طالبا لبحثت من حويل عن �سديق, يبقى معي نا�سحا و�سندا
 واخارمبا كان هذا اثمن ما اخرج به من �سنوات الدرا�سة

 ماذا لو
كنت طالبًا

د
مي

ح
م 

�سا
: ب

د
دا

ع
ا

 كلمن �سال خ�سمه و�ساند االإرهاب ا�سال مو عراقي و�سوفوا جن�سيته
وكلمن دار ظهرة مبحنتك يعراق فدوة لكل غيور وتاج برييته

 ال�سريف ايظل �سريف وما تغريه اعداه وبقه �سامخ جبل مت�سوف
نا�سيته

يالطبعك نذل مف�سوح بالتحرير ب�ساحات اعت�سام اطيح �سخ�سيته
ا�ستنكر وندد هاذ اأبد ميفيد 10 �سنني فاتن �سنو ال�سويته

عراق اخلري يرد عراق اخلري لو بيدي احلكم ال جان رديته
خلي ن�سري خوة وال يهمنه ال�سار و�سري حزام ظهري اله�سه �سديته

ما ف�سل اخوي املديل جفه اليوم �سار �سنني جفي كباله مديته

خلي ن�ضري خوة

نربا�س ح�ضن
املرحلة الثالثة

14

 مايكل اآندرو فوك�س هو ممثل امريكي كندي ولد
 يف العام 1961, فياألربتا, كندا, ا�ستهر يف فرتة

 الثمانينات والت�سعينيات عن ادواره يف م�سل�سل
Family ties ويف ثالثية االفالم ال�سهرية Back 
to the future بدور"مارتي ماكفالي" ويف بداية 

.Stuart Little االلفني يف دوره يف جزئي فيلم
 خالل عام 1991 وبعد فوزه مبجموع 10 جوائز

 عاملية , مت ت�سخي�س مايكل مبر�س باركن�سون عن عمر
 Hollywood" 29 عاما اثناء ت�سويره لفيلم

doc" وقد �سكل ذلك مبدئيا �سدمة كبرية على 
 املمثل فدخل يف مرحلة انكار للمر�س ملدة �سبعة

 �سنوات, يقول فوك�س يف لقاء له " قررت انني ا�ستطيع
 ان اغري واقعي ان اردت ذلك" ولكن االأمر مل يدم

 على هذا النحو ففي عام 1998 خ�سع املمثل لعملية
Thalamotomy وخرج للعلن بعدما اأخذت 

 اأعرا�س املر�س بالظهور و�سرح قائال " كانت طبيعتي
 انني حتى ارى ان القطار قادم لي�سدمني ورمبا بعد

 ذلك.. كنت ابحث عن طريقة الأخرب نف�سي ان ذلك لن
 "يحدث, وانه لي�س حقيقيا

 ثم بداأت االأمور منذ ذلك تاأخذ منحى اخر, فقد ان�ساأ
 The فوك�س يف عام 2000 منظمة حتمل ا�سمه
Michael J Fox Foundation ملر�س 
 الباركن�سون, والتي ت�سمل حمالت جتارب اخلاليا

 اجلذعية, وت�سخي�س امل�سابني مبكرا وايجاد عالج
.للمر�س

مايكل جي فوك�ش

 مل يتوقف فوك�س هناك, من ال�سحيح انه توقف عن التمثيل
 ب�سكل جزئي خالل عام 2000 عندما ترك دوره يف م�سل�سل

Spin City  ولكنه كتب اي�سا كتابني �سدر اولهما عام 
 يتحدث فيه عن الع�سر Lucky Man 2002 يحمل عنوان

 �سنوات املا�سية والتي مثلت بدايات مر�سه, والثاين بعنوان
Always looking up والذي �سدر عام 2009 والذي 

 يتحدث عن تفائله بحياته ومبر�سه اي�سا.كما يقول " لوال هذا
" املر�س ملا و�سلت هنا وملا ا�سبحت كاتبا,انه نعمة من نوع ما

 يقول مايكل ان ال�سبب يف قوته هي زوجته املمثلة "تراي�سي بولن"
 واطفالهم االربعة كما قال يف لقاء عام 2010 " انا زوج, واب,

 وكاتب ونا�سط, هذه حقيقة واحدة عني لكنه لي�س كل �سي, ان
"املر�س الميثلني

 يذكر ان مايكل جي فوك�س ح�سل على جنمته يف �سارع امل�ساهري
 يف عام 2002 ومت تر�سيحه حتى اليوم لـ 78 جائزة فاز ب28
 جائزة منها 4 جوائز غولدن غلوب و5 جوائز اميي والزال حتى

 االن اكرث �سخ�س يف العامل فعل �سيئا لعالج الباركن�سون عن
 طريق منظمته التي جمعت خالل خم�سة ع�سر �سنة اكرث من

.450 مليون دوالر

اعداد:  رند نربا�ش
املرحللة اخلام�سة
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�إن �ضرَت يف )�ل�ضتني(�إّنَك �أْن�ضُج
ُيحَوُج للم�ضورة ِ دوماً  و�لر�أُي 
ُج ُيفرِّ وليـــ�َس  ُجوٍع   من  ُيغني  ال 
�أعرُج �لربيِة  يف  ى  ُي�َضمَّ َيبقى 
ُمثّلُج �حلاقديَن  وَقلُب  َنغلي, 
�أعوُج ُل  �ملُغفَّ �َضاِلُكُه  �أن  لو 
�لُقمامِةَترُبُج يف  �للو�مع ِ َبع�س 
�إنَّهاالُتوَلُج ِجماَلَك  َو�ترْك 
ُج وِّ ُتَ فهي  �الأمو�ِج  ِمَن  َحذر�ً 

ُينِتُج ِفكٍر  �ألِف  ِبَظهِر  �أرِوْع 
ُج َيْن�ضُ ما  باأنَّها  �لق�ضوَر  ُف  َن�ضِ
ُج ُمهرِّ �لكبرَي  �حَل�ضَد  َيَتو�ضط ُ
ُيحرُج �لتذ�كِر  �ِضعُر  لكنَّما 
�ل�ُضّذُج و�لرعاُة  َمرعى  �لّنا�ُس 
ُين�َضُج �ضياٍء  من  وجمٌد  فكٌر 
وُي�ضِرُج �لظالَم  َيجلو  ٌد(  و)ُممَّ
�ملَنهُج ِنعَم  َوجالُه  �أبعاَده 
َوَيعُرُج �ل�ُضُموِّ  �إىل  تُّ  َيُ �أََلَقاً 

نا�ضٌج �إّنَك  �لع�ضرين  يف  كنَت  �إْن 
م�ضورٍة ُدوَن  �لر�أَي  ت�ضتعجلنَّ  ال 
فاإنَُّه �لقيا�ِس  �إىل  تركَنَّ  ال 
ِبثالثٍة َم�ضى  و�إْن  �لك�ضرَي  �إنَّ 
َرماية �َضرَّ  �حُلبِّ  ديَن  َترموَن 
م ومقوَّ قّيٍم  ديٍن  ذنُب  ما 
)�لالِمعاِت(َجو�هر�ً؟ كــلَّ �أََح�ِضــــْبَت 
ِب�َضمنا للمخيِط  ُخيوطَك  مّرر 
�ِضر�َعنا َنخيَط  كي  ُخيوَطَك  مّرر 

ٍر ُمفكِّ �ألُف  �الأ�ضالَم  ُي�ضِبُع  ال 
باأنَّنا �لّلباَب  ُيوؤذي  ما  ول�ضدَّ 
م�ضحكا عر�ضاً  �لعي�َس  �أُريُد  ال  �أنا 
ُمرٍح ل�ضٍئ  ال  مرحى  �لّنا�ُس 
فارغاً جوفاً  �لعي�َس  �أُريُد  ال  �أنا 
�أماَمنا َوْهَو  �لعي�َس  �أُريد ُ لكْن 
ب�ضلٍك �لظالُم  يغزونا  َهيهاَت 
)ُمّمٌد �أَ�ضاَء  نهجاً  ِبنا  )َفا�ضلْك 
�َضُيعيُدنا باأنَُّه  منُي  �ل�ضَ و�أنا 

مع �صديق
بقلم : حيدر عالء
�ملرحلة �خلام�ضة

زهرة النجمة
ASTER

 تقول �الأ�ضطورة �إن �إ�ضترييا ملكة �لف�ضاء �أخذت تبكي عندما
 نظرت �إىل �الأر�س ومل جتد فيها جنوماً فنبتت زهرة �لنجمة يف

�ملكان �لذي �ضقطت فيه دموعها
 هي زهرة مو�ليد �ضهر �أيلول كما �أنها زهرة فينو�س وترمز �إىل
 �حلب و�الأناقة وحتمل معاين �الإخال�س و�حلكمة و�ل�ضجاعة

و�الأمل
 هذه �لزهرة مثالية لو�ضعها يف باقة, وهي عند تقديها �إىل

 �ملر�أة حتمل ر�ضالة قد �أفكر بك, لكنها ت�ضكل حماية للحب
بامتياز

 �أما عند �ليونان فهذه �لزهرة تعود �إىل �أ�ضطورة تقول �إن ملك
 �الإغريق كان ير�ضل كل عام �ضبعة �ضباب و�ضبع عذ�رى �إىل ملك
 جزيرة كريت, ليقدمهم هدية �إىل مينوتور كائن خر�يف ج�ضده

لثور ور�أ�ضه الإن�ضان , ويف �حدى �ل�ضنو�ت تطوع �بن ملك �
 الإغريق باأن يذهب بنف�ضه �إىل كريت بعد �أن �ضمم على قتل

 �ملينوتور و�أخرب و�لده باأنه �ضريفع �لر�ية �لبي�ضاء عند �لعودة
 �إىل بالده بدل �لر�ية �ل�ضود�ء, لكن �بن �مللك عند و�ضوله �إىل

 جزيرة كريت وقع بغر�م �بنة ملكها وب�ضاعدتها قتل �ملينوتور,
 �إال �أنه �أثناء عودته �إىل بالده ن�ضي �أن ي�ضتبدل �لر�ية �ل�ضود�ء

 بالر�ية �لبي�ضاء فلما ر�أى و�لده �ل�ضفينة بر�يتها �ل�ضود�ء �أيقن
 �إن ولده قد مات فما كان منه �ال �ن �نتحر, ويف �لبقعة �لتي
 �ضالت فيه دماوؤه يقال �إن زهور �لنجمة نبتت بلونها �لوردي

 باخت�ضار تقول لك زهرة �لنجمة :�عذري تهوري, وال تاأخذيني
  على ممل �جلد, �أنت �ضخ�س متع

 الأنها ترمز للتمني, فقد و�ضعت على قبور �جلنود �لفرن�ضيني
 لتعك�س �أمنيات �هلهم ليتهم كانو� �أحياء

 �أما يف �ل�ضني فهذه �لزهرة تدل على �لوفاء و�الإخال�س مع
 �العتقاد باأن �لتغيري هو نكهة �حلياة

عبري طالب
�ملرحلة �خلام�ضة

لغة الورد
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od is here, there,
    God is everywhere
God is in your health,

God is in your sickness
God is in the beauty you see, 

God is in the love you feel
God is in the money you give to a 

beggar
God is in the smile you show to a 

stranger
God is in the tear you shed after you 

make a sin
He is not up there just watching,

He is down with you
Shows you the right way

He is in your heart and pulses
In your mind and decisions

In your eyes and in all glorious feel-
ings you have

He stays close no matter how far you 
get

God is love
God is humanity, forgiveness and 

mercy
God is awarding before punishing

God is not only rules to follow strict-
ly in order not to end up in hell

He is all white acts and feelings you 
do to build a heaven on earth

GOD IS HERE

تك تك .. �ل�ضاعة تدق
 و�لوقت ي�ضي

وتلك تقف يف و�ضط �لطريق
ومابني عودة وتقدم, وقف �لزمن

وماز�ل �لتحدي
 تك تك .. �ل�ضاعه تدق

�ل�ضاعة �الن مايقارب �حلياة �إال نب�ضه
تنق�ضها �أيام عن �ملوعد

وتزيد �ضاعات على �ملولد
 ترتقب تخاف �ن ت�ضدي
تك تك .. �ل�ضاعة تدق
 �ضاعة و�لعقارب جتري

 دون �ن تدري
تك تك .. �ل�ضاعة تدق

�ضاعات
تولد مرة ومن ثم للموت �و �حلياة

 يبد�أ �لعد �لتنازيل
تك تك .. �ل�ضاعة تدق
وما �لفرح �ال دقيقة
 و�حلزن دقائق عابرة

بالتناوب وحياة ت�ضي
 فـنم�ضي

 ال�ضاعة
علياء عبد الرحيم
املرحلة اخلام�ضة

G

 تت�ضم در��ضة �لطب با�ضتحو�ذها على معظم وقت �لطالب,
ب�ضبب يوميا  �لكلية  يف  �لطالب  مكوث  مدة  بطول   �ضو�ء 
 �ضخامة �ملادة �لعلمية �ملعطاة, و�أي�ضا حلاجة �لطالب �ىل
 �ضاعات طويلة ال�ضتيعاب وحفظ �ملادة يوميا. كل هذ� �لوقت
�الأخرى �حلياة  جو�نب  على  ينعك�س  للدر��ضة   �ملطلوب 
 للطالب, فيوؤثر �ضلبا على �جلو�نب �الجتماعية و�لريا�ضية
 وغريها, ويجعل �لطالب �مام عملية �ضعبة للمو�زنة بني
وعلى �لدر��ضي,  �مل�ضتوى  على  و�ملحافظة  �لن�ضاطات   هذه 
م�ضتحيلة, لي�ضت  فاإنها  �ملو�زنة  هذه  �ضعوبة  من   �لرغم 
جامعة �لطب-  كلية  �جلميلة,  كليتنا  فان  عليها   وكمثال 
 �لنهرين, برزت باحت�ضانها جيال من �ل�ضباب �لو�عي, طالبا
 وطالبات, حيث كان لهم دور بارز يف �إقامة �ملحافل �لثقافية
�ملحتاجني م�ضاعدة  يف  فعال  ب�ضكل  و�ضاهمو�   و�الأدبية, 
نخ�س �لكثري,  �لن�ضاطات  من  ولهم  �لكلية,  وخارج   د�خل 
كليتنا حققت  فقد  �ملرة,  هذه  �لريا�ضية  �لن�ضاطات   منها 
على متقدمة  مر�كز  �لريا�ضي  �لن�ضاط  وحدة   وباإ�ضر�ف 
م�ضتوى �جلامعة خالل �الأعو�م �لدر��ضية �ل�ضابق و�حلايل

تن�س بطولة  يف  بامل�ضاركة  �حلايل  �لعام  يف  ن�ضاطاتنا   بد�أنا 
تلك �ل�ضديدة,ورغم  باملناف�ضة  د�ئما  تتاز  �لتي   �لطاولة 
وكذلك �لطالب,  بطولة  يف  �الأول  �ملركز  على   �ملناف�ضةح�ضلنا 
ح�ضلنا �لطائرة,  �لري�ضة  بطولة  تلتها  �لطالبات.  بطولة   يف 
يف وكذلك  �لطالب  بطولة  يف  �الأول  �ملركز  على  �أي�ضا   فيها 
وكانت �لطائرة,  �لكرة  بطولة  بد�أت  ثم  �لطالبات.   بطولة 
بح�ضولنا �ختتمناها  �ل�ضنة,  هذه  �أوجها  على  فيها  �ملناف�ضة 

�لثانية على �لتو�يل على �ملركز �الأول متفظني باللقب للمرة 
�لنتائج حلب �لريا�ضة ومار�ضتها  يعود �لف�ضل يف حتقيق هذه 
تقوم �لتي  و�ملتابعة  للتوجيه  وكذلك  �لطالب,  قبل   من 
�لكلية عمادة  وت�ضجيع  ودعم  �لريا�ضي  �لن�ضاط  وحدة   بها 
 للن�ضاطات �لريا�ضية �يانا باأنها ت�ضب يف م�ضلحة �أد�ء �لطالب
�لف�ضل يف  �لبطوالت  بقية  وننتظر  �أي�ضا.  �لعلمي   وم�ضتو�ه 
و�لتن�س �ل�ضطرجن,  �ل�ضلة,  كرة  يف  للمناف�ضة  �لثاين  �لدر��ضي 

 النهريني
الريا�ضي

اعداد: حممد عبا�س
املرحلة ال�ضاد�ضة
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كرار ح�ضني / املرحلة الثانية

عالء ح�ضني / املرحلة الثالثة

فرح علي / املرحلة اخلام�ضة

غدير �ضالح / املرحلة اخلام�ضة


