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ك����ل����م����ة
ب�سم الله الرحمن الرحيم
ال�سادة احل�ضور
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ي�صادف اليوم العا�شر من ت�شرين الأول ذكرى
يوم ال�ص ��حة النف�سية العاملي  ،وي�سر م�ؤ�س�سة
املدى الثقافية �أن ت�ش ��ارككم يف هذه املنا�س ��بة
وتلتقيك ��م عرب كلمات م ��ن املحب ��ة والأمل ب�أن
تكون ��وا جميع ًا من�ب�ر ًا حر ًا ملعاين ��ة واقع حال
ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة التي تهتم بال�ص ��حة النف�س ��ية
للفرد العراقي ؛ وتقدموا العون لها عرب الر�أي
ال�صريح واملعاجلة النافذة لكل امل�شكالت التي
تعرت�ضها ..
وكعادته ��ا كانت وم ��ا زالت م�ؤ�س�س ��ة ( املدى )
للإعالم والثقافة والفنون و�ستبقى عين ًا جديّة
�اط �إن�س ��اين يتوخى
را�ص ��دة وفاعلة لكل ن�ش � ٍ
وطن
حتفي ��ز اجلمي ��ع لتق ��دمي عطاءاته ��م يف ٍ
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يف ي���وم ال�����ص��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي
يزدهر هو الآخر بوجودك ��م كفاعلني حقيقيني
لتنمية احل�س الوطني والإجتماعي وال�صحي
ل�ش ��ريحة م ��ن �ش ��رائح املجتم ��ع الت ��ي تع ��اين
من و�ض ��ع مع ��روف قد يكون �ص ��عب ًا يف بع�ض
احلاالت التي تعرفونها.
ومل تك ��ن "امل ��دى" بعي ��دة ع ��ن �أي م�ش ��روع
اجتماع ��ي �أو �أي ��ة منا�س ��بة ان�س ��انية تتي ��ح
للمواط ��ن العراقي �أن يكون يف م�س ��توى يليق
به ويحفزه اىل الكثري من العطاءات الإيجابية
يف املجتم ��ع العراق ��ي اجلدي ��د وه ��و يتح ��ول
نحو احلياة الدميوقراطي ��ة الواعدة بنتائجها
 ،و�إزاح ��ة كابو� ��س احل ��روب الت ��ي �أرهق ��ت
العراقي�ي�ن ع�ب�ر �أكرث م ��ن ثالثة عق ��ود  ،و�أدّت
اىل ما �أدّت �إليه من نتائج ّ
م�شخ�ص ��ة لي�س �أقلها
ال�ض ��غط النف�س ��ي الذي �ض ��غط عل ��ى املجتمع
العراق ��ي و�أف ��رز ظروف ًا غ�ي�ر الئق ��ة باملواطن

العراقي يف كثري من حاالته.
ويف ه ��ذا الي ��وم بال ��ذات ويف نهاره ��ا الثامن
ع�ش ��ر تك ��ون ( املدى ) بينكم حلق ��ة من حلقات
التوا�ص ��ل يف الفع ��ل الإن�س ��اين الراق ��ي الذي
ميث ��ل نزعة حقيقية و�س ��امية ملعاينة الو�ض ��ع
ال�ص ��حي والنف�س ��ي والإن�س ��اين ال ��ذي تعاين
من ��ه �ش ��ريحة م ��ن �ش ��رائح املجتم ��ع العراق ��ي
يف م�ست�ش ��فى الر�ش ��اد التعليم ��ي ،وهذا اليوم
ال ��ذي ُي َع� � ُّد مبثاب ��ة ي ��وم للتوعي ��ة والتثقي ��ف
واالهتم ��ام بهذا اجلانب الهام م ��ن حياتنا وملا
ت�ش ��كله ال�ص ��حة النف�س ��ية من �أهمية بالغة يف
متتع الإن�س ��ان بال�ص ��حة اجل�س ��دية والعقلية
العام ��ة و�س ��عادته وقيامة ب ��دوره االجتماعي
والإن�س ��اين يف �أ�س ��رته وجمتمع ��ه وم ��ن ث ��م
مبحيطه اخلارجي.
وتهدف م�ؤ�س�س ��ة "امل ��دى" الثقافي ��ة من وراء

ه ��ذه امل�ش ��اركة ويف هذا الي ��وم العاملي ؛ عرب
ح�ض ��ورها الكلي مل�ش ��اركة مواطنيها همومهم
وال�ص ��عوبات التي حتيط بواقعهم اليومي من
خالل نافذة م�ست�شفى الر�شاد الذي يقدم الكثري
من الت�س ��هيالت ال�ص ��حية والطبية والنف�س ��ية
والرعاي ��ة والإحتواء الإن�س ��اين لنزالئه  .كما
ته ��دف اىل امل�ش ��اركة الثقافي ��ة والإن�س ��انية ،
وه ��ي تخطو معك ��م يف هذا اللقاء ال�س ��نوي ،
يف حماول ��ة زرع الأم ��ل يف نفو� ��س الكثريين
الذي ��ن ثلم ��ت الظ ��روف ال�س ��لبية واحل ��روب
ال�س ��ابقة م ��ن ان�س ��انيتهم ال�ش ��يء الكث�ي�ر ،
وه ��و من �أه ��داف طموحاتنا كم�ؤ�س�س ��ة ُتعنى
بالإن�س ��ان وتعتربه م ��ن �أعلى القي ��م اجلمالية
يف املجتمع ��ات والأوط ��ان  .وال �ش ��ك �أن نزالء
م�ست�ش ��فى الر�ش ��اد هم م ��ن �ص ��لب اهتماماتنا
الإن�سانية والإجتماعية والثقافية ..

نتمنى �أن يحظى هذا اللقاء باهتمام َمن له يد ٌ
يف احتواء هذه امل�شاعر الإن�سانية املغ َّيبَة حتت
وط� ��أة الظ ��روف النف�س ��ية املختلف ��ة  ،ونتمنى
�أن ت�س ��اهم منظم ��ات املجتمع امل ��دين والدولة
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية وال�ص ��حية مب�شروع
عراقي ينه�ض مب�ؤ�س�س ��ة كب�ي�رة لإعادة ت�أهيل
املر�ضى النف�س ��يني و�إحتوائهم وتقدمي العون
الكب�ي�ر لهم  ،بالرعاية والإحت�ض ��ان والتوجيه
والتثقي ��ف  ،وهذا لي�س بعي ��د ًا لو تظافرت كل
اجلهود من �أجل جمتمع عراقي جديد يت�ساوى
اجلميع يف حا�ضنته الإن�سانية الكبرية ...
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته

م�ؤ�س�سة " املدى " للإعالم
والثقافة والفنون

الرئي�س طالباين ي�ساهم بت�أ�سي�س مكتبة بقيمة ع�شرة ماليني دينار

الول مرة ( ..نهارات املدى) يف م�ست�شفى الر�شاد التعليمي للأمرا�ض العقلية
تغطية  :كاظم اجلما�سي و افراح �شوقي
ت�صوير  :مهدي اخلالدي

�..أقي ��م االحتفال املرك ��زي يف القاعة
الرئي�س ��ة لالحتفاالت يف امل�ست�شفى،
وق ��د ح�ض ��ر فعالي ��ات االحتف ��ال كل
م ��ن الدكت ��ور عل ��ي الب�س ��تاين املدير
العام لدائرة �ص ��حة بغ ��داد والدكتور
عم ��اد عبد الرزاق امل�ست�ش ��ار الوطني
لل�ص ��حة النف�س ��ية يف وزارة ال�صحة
والدكتور �ص ��باح �ص ��ادق فخر الدين
مدير فرع ال�ش ��رق الأو�س ��ط للجمعية
الطبية امللكي ��ة الربيطانية والدكتور
قا�سم هادي العوادي رئي�س اجلمعية
الطبية النف�س ��ية العراقي ��ة والدكتور
جميل التميمي مدير م�ست�شفى الر�شاد
للطب النف�س ��ي� ،إ�ضافة اىل مدير عام
م�ؤ�س�س ��ة املدى غ ��ادة العاملي اجلهة
الراعية الرئي�سة لهذا االحتفال.
يف بداي ��ة احلفل دع ��ت مقدمة احلفل
املذيع ��ة ليل ��ى قي� ��س الدكت ��ور جميل
التميمي مدير امل�ست�ش ��فى لإلقاء كلمة
يف املنا�سبة جاء فيها:
 يقام االحتفال باليوم العاملي لل�صحةالنف�سية يف العا�شر من ت�شرين الأول
وال ��ذي يحتف ��ل ب ��ه �س ��نوي ًا لإذكاء
الوعي العام بق�ضايا ال�صحة النف�سية
و�إج ��راء مناق�ش ��ات ب�ش� ��أن الأمرا�ض
النف�س ��ية وتوظيف اال�ستثمارات يف
اخلدم ��ات وو�س ��ائل الوقاية على حد
�س ��واء ،وتعد اال�ض ��طرابات النف�سية
من امل�شاكل املنت�ش ��رة يف جميع دول
الع ��امل ويع ��اين امل�ص ��ابون به ��ا م ��ن
العزلة االجتماعية ومعدالت الوفيات
بها مرتفعة ،وتت�س ��بب هذه الأمرا�ض
�أي�ض� � ًا يف ت�ض ��اعف التكالي ��ف
االقت�صادية واالجتماعية.
�أود ان �أتوق ��ف هنا قلي ًال لأبني �أهمية
ه ��ذه املب ��ادرة الطيب ��ة لأنن ��ا نحتف ��ل
اليوم باملري� ��ض النف�س ��ي ،فعلينا ان

�صباح �صادق فخر الدين

قا�سم العوادي

نعمة اليا�سني

نهار م�شرق �آخر تقيمه املدى من نهاراتها احلافلة بحب العراق و�شعبه واالنتماء مل�ستقبل هذا البلد الأمني حتدوها
�آمال عرا�ض بتدعيم الو�شائج الإن�سانية بني �أبناء �شعبنا ،وهذه املرة �أقامت مهرجان نهارها على �أر�ض م�ست�شفى
الر�شاد التعليمي لالمرا�ض النف�سية بالتعاون مع �إدارة م�ست�شفى الر�شاد واملركز الت�أهيلي التابع له وجمعية الأطباء
النف�سانيني حتت �شعار (ال �صحة بدون ال�صحة النف�سية)

نك ��ون فع�ل� ًا قريب�ي�ن من ��ه وه ��ا �أنتم
بجوار م�ست�شفى عريق ي�ؤوي ويقدم
خدم ��ات عالجي ��ة لأكرث م ��ن ()1200
مري� ��ض ميثل ��ون جمي ��ع حمافظ ��ات
العراق مبا فيها �إقليم كرد�ستان.
و�أ�ش ��ار الدكت ��ور التميم ��ي اىل ان
هناك كثريا من ال�س ��لوكيات اخلاطئة
تع ��زى اىل الأمرا�ض النف�س ��ية فعليه
االرتقاء بال�ص ��حة النف�سية يعني حل
وتفكيك كثري من امل�شاكل االجتماعية
واالقت�ص ��ادية الت ��ي يواجهه ��ا
جمتمعنا.
و�أخري ًا ن�أمل ان تكون ثقافة االحتفال
باليوم العاملي لل�ص ��حة النف�س ��ية يف
الع ��ام املقب ��ل يف م ��كان �أي�ض� � ًا قريب
م ��ن املري�ض النف�س ��ي �أينم ��ا يكن يف
�أر�ض العراق احلبيب لن�ش ��عره ب�أننا
قريبون منه ونفهم معاناته ونتعاطف
مع و�ضعه.
وال يفوتن ��ي انته ��از ه ��ذه الفر�ص ��ة
لأ�ش ��كر �أنا�س ��ا ومنظم ��ات خريي ��ة
قام ��وا ب�أعم ��ال ابتغاء مر�ض ��اة الله،
ن�أم ��ل م ��ن ذوي املر�ض ��ى ان يح ��ذوا
حذوه ��م ويقدم ��وا امل�س ��اعدة له�ؤالء
املر�ض ��ى م ��ن خ�ل�ال التوا�ص ��ل معهم
وان ال ينقطع ��وا عنه ��م  ،فال�ص ��حة
النف�س ��ية لي�ست م�س� ��ؤولية امل�ؤ�س�سة
ال�ص ��حية فح�س ��ب و�إمن ��ا م�س� ��ؤولية
اجلمي ��ع ،ويف النهاي ��ة علين ��ا ان
نتذكر وبفخر رواد ال�ص ��حة النف�سية
يف الع ��راق ممن وطئ ��ت �أقدامهم هذا
امل�ست�ش ��فى العريق وتركوا �أثر ًا طيب ًا
ومنه ��م د .جاك عب ��ود ود .حممد تاج
الدي ��ن ود .وداد بزوع ��ي ود .عدن ��ان
االطرقجي ومهدي الطعان و�آخرون،
كذل ��ك �أحي ��ي روح ال�ش ��هيد العزيز د.
�إبراهيم العا�ش ��قي وال�صديق د� .أمري
عب ��و اللذي ��ن غ ��ادرا امل�ست�ش ��فى ومل
يغادرهم ��ا ف�ل�ا زال ��ت �أ�ش ��جار نخيل
الر�ش ��اد تذكرن ��ا بقهقهات العا�ش ��قي،
و�س ��كون ليل الر�ش ��اد وهو يحت�ض ��ن
النفو� ��س الهائم ��ة يذكرن ��ا به ��دوء د.
�أمري عبو فتحية لكل من خدم ويخدم
العراق ..وال�سالم عليكم ورحمة الله
وبركاته.
و�أروع ما طرز فعاليات نهار املدى يف
احتفاليته ام�س ،االداء املتميز للفرقة
الفنية املتكونة من �ستة مر�ضى برفقة
ع ��ازف الع ��ود �ض ��ياء ه�ل�ال ح ��ردان
وقدمت عددا من االغنيات العراقية.
تقدمت الكور� ��س النزيلة ازدهار عبد
االم�ي�ر ح�س ��ن موالي ��د  1960وه ��ي
حتم ��ل ال�ش ��هادة املتو�س ��طة وغن ��ت
اغنية لكاظم ال�س ��اهر �سالم عليك على
رافديك ،وكذلك اغنية (غريبة من بعد
عين ��ج يا مي ��ة) لزهور ح�س�ي�ن ،تقول
ازدهار :الول مرة اغني على امل�سرح،
وم�ضى اكرث من �ش ��هر ونحن نتدرب
عل ��ى ادائهم ��ا وختم ��ت قوله ��ا ب�أنه ��ا
تتمنى ان ت�صبح مطربة م�شهورة!
ك ��رمي كاط ��ع مع ��اون طبي وم�ش ��رف
عل ��ى ت�أهي ��ل املر�ض ��ى �ض ��من قنوات
التمثي ��ل واملر�س ��م والقاع ��ات
الريا�ض ��ية ،قال :انها ن�شاطات مراكز
الت�أهيل التي مت ا�س ��تحداثها م�ؤخرا،
ويت ��م فيه ��ا رعاي ��ة مواهب املر�ض ��ى
وتوفري املدرب�ي�ن واالدوات املطلوبة
ملمار�س ��ة هواياته ��م ،وغالب ��ا ما تثمر
تل ��ك الفعالي ��ات ع ��ن نتائ ��ج جي ��دة
حت�سن و�ض ��ع املر�ض ��ى ال�صحي كما
ّ
انها توفر موارد له ��م كون منتجاتهم
تعر�ض للبيع املبا�شر وجربنا م�ؤخرا
العالج بالتمثيل والق ��ى جناحا طيبا
لدى املر�ض ��ى وحت�س ��ن الكث�ي�ر منهم
وعادوا للعي�ش مع ذويهم.
يف رك ��ن �آخ ��ر وبالتحدي ��د ق ��رب
املعر� ��ض الت�ش ��كيلي ال ��ذي نظمت ��ه
امل�ست�ش ��فى كان من�ش ��غال ب�إكم ��ال
اللم�س ��ات االخرية للوحت ��ه الزيتية،
ان ��ه النزي ��ل �ض ��ياء حم�س ��ن موالي ��د
 1943تعرفنا عليه ليقول :انا ار�س ��م
من ��ذ ( )14عاما وتخرج ��ت من معهد
التكنولوجيا وانا اع�شق الر�سم ،وقد
انهي ��ت حوايل ( )60-50لوحة ،منها
واحدة متميزة ن�ش ��رتها يل م�ؤ�س�س ��ة

اعدادية اخلن�ساء
للتمري�ض ترفد
امل�ست�شفى باملمر�ضات

جولة الدكتورة نرمني عثمان يف اجنحة امل�ست�شفى

فيلم للمدى

الدكتورة نرمني عثمان ت�شكر املدى
�شكرت الدكتورة نرمني عثمان وزيرة البيئة م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون ،وو�صفتها بانها حا�ضرة دوم ًا يف احلك
الظروف وا�صعب املواقع  ،وا�ضافت :ان توجهاتها املعروفة من خالل ا�شرتاكها يف معظم جماالت احلياة الثقافية واالجتماعية
والريا�ضية وال�صحية و�آخرها دخولها جمال م�ست�شفى الر�شاد  ،لهي �شهادة وا�ضحة حت�سب لن�شاطات املدى التي دائما ما جندها
حا�ضرة يف كل زاوية ومنحى يف احلياة العراقية والتي مل ترتك حيز ًا دون ان متد يد العون له احتفاء بامل�شرق منه وت�ضامن ًا مع ما
ي�ستحق الت�ضامن لذا ا�ستحقت (املدى) منا �شكرنا اجلزيل ومتنياتنا بادامة زخمها املعطاء.
بريطانية على غالف اكرب جملة لديها
تعنى بالطب النف�س ��ي والقت �ش ��هرة
كبرية.
وقبل ان نبتعد عنه اخربنا ان طموحه
ه ��و ان يعي� ��ش خارج امل�ست�ش ��فى يف
بي ��ت �ص ��غري ليمار� ��س في ��ه هوايت ��ه
املحببة الر�سم.

لوحات م�سروقة

عل ��ى مقرب ��ة من ��ه كان النزي ��ل
هاك ��وب �آرم�ي�ن  1954خري ��ج معه ��د
التكنولوجيا ميار�س هوايته الر�س ��م
الزيت ��ي اي�ض ��ا  .يق ��ول ان ��ه ميار� ��س
الر�س ��م منذ كان عمره �س ��بع �سنوات
ولدي ��ه نح ��و  25لوح ��ة معظمه ��ا
�سرقت من امل�ست�شفى يف زمن النظام
ال�س ��ابق!! حالي ��ا لدي حوايل ع�ش ��ر

لوحات معرو�ضة يف جناح (الرازي)
املجاور ،وه ��ي عموم ��ا تعك�س حياة
املجتمع بكل �صوره.
ومل نغف ��ل الر�س ��امة الت ��ي ا�ص ��طفت
معهم ،وراحت ترمقنا بنظرات احلب
وك�أنه ��ا تدعون ��ا مل�ش ��اهدة لوحاته ��ا،
اقرتبنا منها وعرفنا ان ا�س ��مها ميادة
حمم ��ود �ش ��كري وعمره ��ا ح�س ��ب ما
ذك ��رت لن ��ا ( )58عام ��ا وكان ��ت تبدو

ال�س ��يدة جوليت داود مرق�ص مديرة
اعدادية التمري�ض كانت حا�ضرة بني
جموع احلفل وتنظم بع�ض تفا�صيله
 ،عرفن ��ا منه ��ا انه ��ا تت ��وىل ا�ض ��افة
لعملها مديرة اعدادية التمري�ض قرب
م�ست�ش ��فى الر�ش ��اد ،دع ��م االحتفالية
بتهيئ ��ة قاع ��ات العر� ��ض وامل�ش ��اغل
اليدوي ��ة وقاع ��ات املو�س ��يقى� ،أم ��ا
عن الدرا�س ��ة يف اعدادي ��ة التمري�ض
فقال ��ت :ان مدته ��ا (� )3س ��نوات
ون�س ��تقبل خريجي الثالث املتو�س ��ط
ام ��ا اخلريج ��ات فنمنحه ��ن �ش ��هادة
االعدادية ونرتك لهن حرية االختيار
ما ب�ي�ن التعيني هنا او يف مكان �آخر،
واالعدادي ��ة ترفد جميع م�ست�ش ��فيات
العراق باملمر�ض ��ات وبامكان الطلبة
االوائ ��ل اكم ��ال درا�س ��تهم يف املعه ��د
الطبي الفني ومن ثم كلية التمري�ض،
ومننح الطالبات خم�ص�صات �شهرية
( )50الف دينار وعموما االقبال جيد
ونطال ��ب فقط بتخ�ص ��ي�ص �س ��يارات
نق ��ل لغر� ��ض التدري ��ب العمل ��ي يف
العطلة.

متزن ��ة متاما وهي مت�س ��ك بري�ش ��تها
والوانه ��ا الجن ��از لوحته ��ا اجلديدة
داخل املعر�ض.
وقالت :امار�س الر�س ��م منذ �س ��نوات
واجم ��ل لوحاتي هي المر�أة حتلم يف
نومه ��ا وح ��ازت على اعج ��اب كل من
�شاهدها.

وجاءت فق ��رة عر�ض الفيلم الوثائقي
ال ��ذي انتجت ��ه �ش ��ركة امل ��دى لالنتاج
الفني ،حول ن�ش� ��أة م�ست�شفى الر�شاد
لالمرا� ��ض النف�س ��ية واملراح ��ل التي
مر بها واق�س ��ام امل�ست�شفى مع بع�ض
اللق ��اءات باالطب ��اء العامل�ي�ن فيه ��ا
وامل�ص ��اعب الت ��ي يواجهونها وكذلك
احلديث ع ��ن عوائل وذوي املر�ض ��ى
ونظرتهم ملن حولهم با�سلوب م�شوق
ومثري نال ا�ستح�سان جميع احل�ضور
 ،وبايج ��از قال ��ت �س ��عاد اجلزائ ��ري
اح ��دى اع�ض ��اء فريق االنت ��اج الفني
الذي اجن ��ز الفيلم :لق ��د اجنزناه يف
ف�ت�رة قيا�س ��ية امده ��ا يوم ��ان ،وهو
م�ش ��روع فيل ��م م�س ��تقبال وم ��ن انتاج
�ش ��ركة امل ��دى لالنتاج الفن ��ي ،ون�أمل
عر�ض ��ه يف مهرجان ��ات امل ��دى املقبلة
كمادة توثيقية عن م�ست�شفى الر�شاد،

جانب من احل�ضور
لالف ��ادة منها يف امل�ؤمت ��رات العربية
والدولية ،وقد ركزن ��ا يف الفيلم على
التطور العالجي للمر�ض ��ى ومراحل
الت�أهي ��ل لهم ،وال بد ان نذكر ان فريق
عم ��ل الفيل ��م تكون م ��ن فريد �ش ��هاب
وقا�سم �شواف و�سيف فرا�س و�ساهر
مقداد عرب الر�ضا.

املدى ت�ساهم بالفرح

وقب ��ل خت ��ام فق ��رات احلف ��ل ج ��اء
االع�ل�ان ع ��ن مفاج�أت ��ه الت ��ي الق ��ت
�ص ��دى طيبا لدى منت�سبي امل�ست�شفى
واملر�ضى على وجه اخل�صو�ص ،فقد
اعلن ع ��ن ت�ب�رع رئا�س ��ة اجلمهورية
بالتعاون مع م�ؤ�س�س ��ة املدى لالعالم
والثقافة والفنون مببلغ ( )10ماليني
دينار عراق ��ي لت�أ�س ��ي�س مكتبة داخل
امل�ست�ش ��فى ليك ��ون الكت ��اب قريبا من
متناولي ��ه وراف ��دا مهم ��ا يعينهم على
ق�ضاء اوقاتهم هناك.

ليلى قي�س فرا�شة احلفل
املت�ألقة
طيب ��ت كلماتها اجلميلة فقرات احلفل
وهي تعلن لن ��ا يف كل مرة عن فعالية
جدي ��دة ب ��روح والق ��اء بارع�ي�ن انها
املذيعة اجلميلة ليل ��ى قي�س ،من قناة
احلري ��ة الف�ض ��ائية ،كان ��ت زيارته ��ا
هي االوىل مل�ست�ش ��فى الر�ش ��اد وقالت
عنه ��ا انه ��ا متميزة جدا النه ��ا تعرفت
على اجواء مل ت�ألفه ��ا من قبل واثرت
كث�ي�را فيه ��ا ،ليلى م ��ن مواليد 1991
وبرغ ��م حداث ��ة عمله ��ا االعالم ��ي اال
انه ��ا اجادت في ��ه وهي تدر� ��س حاليا
يف معه ��د املعلمات لكنه ��ا عازمة على
اال�س ��تمرار يف العم ��ل االعالم ��ي
وتطوي ��ر قابلياته ��ا لتك ��ون على قدر
امل�س�ؤولية املناطة بها.

عالمة ا�ستفهام؟

مل يك ��ن جت ��اوب ذوي املر�ض ��ى طيبا
خ�ل�ال فعالي ��ات احلف ��ل ،وكذل ��ك يف
الزي ��ارات االعتيادي ��ة وق ��د �ش ��كا لنا
االطباء من جفاء عوائل املر�ض ��ى يف
حني انهم احوج اليهم ملد ج�سور الود

