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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
سناء الحرار

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

شكيب النجاري، سمري العثامين 

منسق مقاالت وجدة
الزاهي إسامعييل

املراجعة
هناء الهاوس، الزهرة اإلسامعييل اإلدرييس، 
برشى  بناين،  العينني  ماء  دزاز،  الدين  عز 

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
أسامة مدراري 0645354386

املطبعة 
Gms Print

كلمة هيئة التحرير

من   14 العدد  لكم  نقدم  أن  يسعدنا 

يتضمن  الذي  و  املغربية  الصحية  املجلة 

ملفا عن املؤمتر الوطني الثالث للجمعية 

سينظم  الذي  الصحي  للتواصل  املغربية 

بحول الله أيام 4 و 5 يونيو 2016 برحاب 

سيدي  لجامعة  والصيدلة  الطب  كلية 

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  االتصال  وزير  ملعايل  الرشفية  الرئاسة  تحت  بفاس  الله  عبد  بن  محمد 

املغربية الدكتور املصطفى الخلفي.

هذا املؤمتر الذي يحمل شعار "اإلعالم الصحي: استثامر مربح"، يركز عىل دور اإلعالم يف التوعية الصحية 

للمواطن، يأيت بعد املؤمتر األول بكلية الطب والصيدلة بالرباط سنة 2014 برشاكة مع وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي وتكوين األطر والذي تطرق إيل لغة تدريس العلوم الصحية، ثم بعد ذلك املؤمتر الثاين 

بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء برشاكة مع وزارة الصحة سنة 2015 والذي حمل عنوان : "الرتبية 

األستاذ  وهم  الصحي  املجال  يف  أساسيني  بفاعلني  أحطنا  قد  سنكون  وهكذا  ومهنية".  تكوين  العالجية، 

الجامعي والطبيب املامرس واملواطن.

وتركز الجمعية املغربية للتواصل الصحي يف كل مؤمتراتها وندوتها وأنشطها بصفة عامة عىل دور اللغة 

املجال  يف  البرشية  التنمية  يف  العربية  اللغة  أهمية  وعىل  والتوعية  والعالج  التكوين  نجاح  يف  الوطنية 

الصحي. كام ندعو الزمالء املغاربيني للمساهمة يف إغناء النقاش إميانا منا برضورة التعاون و وحدة املصري.

يتميز هذا مؤمتر الوطني الثالث والذي يتناول "اإلعالم الصحي" هذه السنة مبشاركة متميزة لصحافيني 

متمرسني وآخرين باحثني وكذلك طلبة معاهد اإلعالم. كام يشارك يف املؤمتر األطباء املسؤولون عن قطاع 

اإلعالم والتواصل والرتبية الصحية بوزارة الصحة. وهكذا ستعزز الرشاكة بني مهنيي الصحة والصحفيني مام 

يقوي دور اإلعالم الصحي يف بالدنا ويف املنطقة املغاربية.

كام يشتمل هذا العدد عىل مقاالت متنوعة تتطرق إيل عالج األكياس املائية الكبدية واملسؤولية الطبية 

باللغة  الطبية  الكتابة  الربيتوين. وتجدون كذالك مقاالت عن  باملغرب والغسيل  وتاريخ مكافحة األوبئة 

العربية وتوصيات املؤمتر األول والثاين للتواصل الصحي.

نتمنى أن يروقكم هذا العدد من املجلة الصحية املغربية وندعوكم إىل املساهمة يف النرش الطبي باللغة 

العربية عرب إرسال مقاالتكم وكذلك مالحظاتكم واقرتاحاتكم.

أحمد عزيز بوصفيحة
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