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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 

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

ضاهر، مريم دقون، غزالن السليامين، 
عبد الرحمن الرامي

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

كلمة هيئة التحرير

املجلة  من   15 العدد  يف  بكم  مرحبا 

يضم  والذي  م(  )م ص  املغربية  الصحية 

للقابلية  األول  املغاريب  املؤمتر  عن  ملفا 

التلقيح  عن  وملفا  للعدوى  الوراثية 

ومستجداته، باإلضافة إىل مواضيع تستأثر 

برأي مهنيي الصحة وطلبة كلية الطب.

ففيام يخص املؤمتر املغاريب، يسعد هيئة التحرير أن تقدم لكم نسخة من الربنامج العلمي باللغتني العربية 

اإللتهابية  األمعاء  وأدواء  الرئوية  باملكورات  لإلصابة  الوراثية  القابلية  حول  قيمة  ومقاالت  واإلنجليزية 

املبكرة و ملخصا عن املتالزمة التكاثرية اللمفاوية املتعلقة باملناعة الذاتية.

ويف ملف التلقيح يتطرق الدكتور محمد بنعزوز مدير الربنامج الوطني للتمنيع، إىل معطيات مهمة حول 

مستجدات الربنامج وأمن وفعالية التلقيح وأسس التكفل باألعراض الجانبية، وكذلك الخطوة املهمة التي 

سيقدم عليها املغرب بخصوص لقاحات شلل األطفال الفموي. وتجدون كذلك يف هذا امللف مستجدات 

التلقيح ضد السيدا والسل وأيضا املكورات العنقودية الذهبية.

ولقد خصصت هيئة التحرير ملفا حول طب األطفال يضم مقاال متميزا عن الرضاعة الطبيعية ودرسا من 

مقرر طب األطفال من كلية الطب بالدار البيضاء حول مرض الكوازايك.

عدوى  من  الوقاية  يف  املمرض  دور  إىل  يتطرق  التمريض  حول  جديد  بباب  كذلك  العدد  هذا  ويتميز 

املستشفيات، وإجراءات تطبيقية يف حال إلتهاب الحنجرة والجفاف الحاد.

ويف باب دعم اللغة العربية يف املجال الصحي، يسعد هيأة التحرير أن تقدم لكم الحوار املتميز الذي 

أجرته مع الطالب املغريب يحيى مرابطي، منسق إتحاد نوادي التواصل الصحي بكليات الطب املغربية. ثم 

يليه تصور الجمعية املغربية للتواصل الصحي حول دعم اللغة العربية عند مهنيي الصحة، ومقاال متميزا 

لألستاذ فؤاد بوعيل، رئيس اإلئتالف الوطني من أجل اللغة العربية، حول اللغة الثالثة.

نتمنى لقرائنا الكرام قراءة ممتعة و مفيدة، ونجدد لهم ترحابنا مبالحظاتهم ومقاالتهم، لدعم النرش الطبي 

يف املغرب باللغة املغربية.
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