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اإلدارة
أحمد عزيز بوصفيحة

مجلس اإلدارة
الدين  جامل  اإلبراهيمي،  عادل  سيدي 
الحبيب  التازي،  عدنان  محمد  البورقادي، 
بنعدية، محمد بوزوبع، إدريس رشد، محمد 
البشري  الزايك،  محمد  رفقي،  شعيب  البياز، 
بنجلون، املصطفى مالويل، مصطفى البسطاوي.

رئيس التحرير
محمد البياز

سكرتري التحرير
البشري بنجلون

هيئة التحرير
العبقري،  محمد  اإلبراهيمي،  عادل  سيدي 
محمد  حيدة،  مصطفى  بنعدية،  الحبيب 
برنحو،  أمني  محمد  الغازي،  كرمية  املوفق، 

شكيب النجاري، سمري العثامين 

املراجعة اللغوية والرتجمة
الزهرة  الهاوس،  هناء  العراقي،  أمينة 
اإلسامعييل اإلدرييس، مريم البوشيخي، سناء 
بناين،  العينني  الدين دزاز، ماء  الحرار، عز 

برشى ضاهر، مريم دقون

اإلعالنات
عبد إالله األزرق، محمد بوزوبع 

الهيئة العلمية
محمد  رشد،  إدريس  أبوعقيل،  الرحيم  عبد 
عدنان التازي، الزاهي إسامعييل، جامل الدين 
الفنيش،  بنارص  الشيهب،  سومية  البورقادي، 
محمد املوفق، رفيق بنجلون، شعيب رفقي، 
اإلبراهيمي،  عادل  سيدي  صبريي،  أحمد 
عبد إالله األزرق، الحبيب بنعدية، مصطفى 
مالويل، محمد البياز، محمد الزايك، مصطفى 
النجاري،  شكيب  بنجلون،  البشري  التسويل، 
بهيجة الحايض، الرىض نور الدين، فريد شهاب، 
مصطفى البسطاوي، أمل أيت الحاج، األمني 
هشام،  الزرهوين  الدين،  نور  محمد  العلمي 
محمد  بوزوبع،  محمد  القويسمي،  حاتم 

شكيب بنجلون، محمد األزمي اإلدرييس

اإلخراج الفني 
املصطفى مالويل

االشرتاك والتوزيع
عبد الغني أعضم 0601509339

كلمة هيئة التحرير

جمعيات
 علمية
 داعمة

الحمد لله، هناك أرضية خصبة اليوم لريادة عربية يف مجال تشخيص وعالج ضعف املناعة األويل 

خالل  العربية  البلدان  شهدتها  التي  والعلمية  الصحية  النهضة  أن  ذلك  منه.  والوقاية  )ض.م.أ( 

العرشين سنة املاضية يف هذا امليدان جعلت منها اليوم من أكرث الدول تقدما يف إفريقيا وآسيا.

وهكذا مل تبق إال مسافة قصرية لتحقيق ريادة عاملية يف ض.م.أ تقودها الدول العربية، خاصة وأنها 

تتوفر عىل عدة مؤهالت من أهمها وجود خرباء يف الوطن العريب مختصون يف الجوانب الطبية 

والتمريضية ويف البحث العلمي املتخصص يف ض.م.أ. كام أن النسبة العالية التي متيز هذا املرض يف 

الوطن العريب أدت إىل إنشاء عدة مراكز استشفائية ومختربات بحثية متخصصة يف ض.م.أ. زد عىل 

ذلك أن البلدان العربية تتوفر عىل مؤهالت هامة تساعد عىل نجاعة الحملة التحسيسية للوقاية 

من ض.م.أ والتقليص من مراضته والتي تعززها وحدة اللغة والثقافة.

البلدان العربية حتى تساهم يف التطور يف هذا امليدان لنفع  التنسيق بني  مل يبق إذن إال تقوية 

اإلنسانية جمعاء.

فمرحبا بكم يف العدد 12 من املجلة الصحية املغربية والذي خصص لهذه الوسيلة التنسيقية املهمة 

أطباء  العرب من  الخرباء  مرة جل  يلتقي ألول  األول لض.م.أ حيث  العريب  املؤمتر  يشكلها  والتي 

وصيادلة وممرضني بحضور جمعيات مرىض ض.م.أ يف عرس عريب يتميز بإلقاء املحارضات العلمية 

باللغة العربية حتى يكون املريض محور هذا الفضاء الطبي والعلمي واإلجتامعي.

نحو ريادة عربية 
في أمراض ضعف 

المناعة األولي

أحمد عزيز بوصفيحة

رئيس املؤمتر


