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اإلدارة
أحمد عزيز بوصفيحة

مجلس اإلدارة
التازي،  بنجلون، محمد عدنان  رفيق 
اإلبراهيمي،  عادل  بنعدية،  احلبيب 
إدريس رشد، عبد إالله األزرق، محمد 
البورقادي،  الدين  جمال  البياز، 
مالولي،  مصطفى  بوزبوبع،  محمد 
الرحيم  البسطاوي، عبد  مصطفى 
محمد  رفقي،  شعيب  أبوعقيل، 

الزاكي، البشير بنجلون

رئيس التحرير
محمد البياز

سكرتير التحرير
البشير بنجلون

هيئة التحرير
اإلبراهيمي،  عادل  البياز،  محمد 
العبقري،  محمد  بنجلون،  البشير 
حيدة،  مصطفى  بنعدية،  احلبيب 
عمر املصباحي، محمد املوفق، كرمية 
الغازي، محمد أمني بنرحو، شكيب 

النجاري، سمير العثماني 

املراجعة
اللجنة الطالبية

سلمى غزالي، سكينة أزوغ، محمد 
عليلة األزمي، عز الدين دزاز، 

ماء العينني بناني 

اإلعالنات
إدريس رشد، عبد إالله األزرق

الهيئة العلمية
مصطفى  بوصفيحة،  عزيز  أحمد 
حيدة، شكيب النجاري، جمال الدين 
محمد  اإلبراهيمي،  عادل  البورقادي، 
اإلسماعيلي،  الزاهي  التازي،  عدنان 
سمية شهاب، إدريس بومزبرة، رفيق 
نور  محمد  شهاب،  فريد  بنجلون، 
الدين األمني العلمي، محمد شكيب 
األزمي،  اإلدريسي  محمد  بنجلون، 
هشام الزرهوني، بهيجة احلاضي،أمل 
طبيب،  موفق  محمد  احلاج،  آيت 
اإلسماعيلي الزاهي، حامت القويسمي، 
نور الدين الرضى، مصطفى التسولي، 
بنسودة،  سناء  محفوظ،  مصطفى 
شكيب عبد الفتاح، خالد املسناوي، 
مهدي الفارس، عبد الرحيم أبوعقيل، 
عبد اإلله الشوباني، بناصر الفنيش، 
أمني الوردي، حنان بن شقرون، شعيب 
الرزاق  عبد  صبيري،  أحمد  رفقي، 
محمد  الزاكي،  محمد  امجاهد، 
عمر،  ابن  يوسف  محمد  صحان، 
عادل،  رشيد  التسولي،  مصطفى 

بشرى ضاهر، غزالن السليماني

اإلخراج الفني 
املصطفى مالولي

االشتراك والتوزيع
عبد الغني أعضم 0601509339

كلمة هيئة التحرير

قراءنا األعزاء 

تتقدم هيئة حترير اجمللة الصحية املغربية 
األعزاء  لقرائها  ومتمنياتها  تهانيها  أحر 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك راجية 
من اهلل عز وجل أن يدخله عليكم و على 
و  يحبه  ملا  التوفيق  و  بالتيسير  مجلتنا 

يرضاه.

نهيئ  أن  ارتأينا  الكرمية  املناسبة  بهذه 
فيه  نعرض  رمضان  حول  خاصا  عددا 

مقاالت حول الصيام و عالقته بالصحة.

يعرض  مقاال  البداية  في  العدد  يتضمن 
تكييف  كيفية  حول  مقاالت  ثالث  نورد  ثم  بالصيام،  املرتبطة  الصحية  اإلشكالية 

عادات التغذية و الرياضة و النوم خالل شهر رمضان.

وتوصيات  املريض  تدبير خاص من طرف  إلى  الصيام  املزمنة حتتاج خالل  األمراض  إن 
مالئمة من الطبيب املعالج. لهذا نعرض مقاالت حول بعض هذه األمراض وكيفية 

التعامل معها خالل هذا الشهر الكرمي. 

نتطرق أيضا للرأي الطبي والشرعي حول األدوية وكيفية تناولها عند الصائمني مع 
عرض ملخصات لبعض األبحاث العاملية حول رمضان.

األمن  و  الرخاء  يعم  وأن  قيامكم  و  صيامكم  يتقبل  أن  جل  عزو  اهلل  ندعو  وأخيرا 
وطننا العزيز و أمتنا اإلسالمية.

محمد البياز
 رئيس هيئة التحرير

جمعيات
 علمية
 داعمة


