
من منطلق حر�ص كلية العلوم 
يف  متمثلة  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 
ق�سمي العالج الطبيعي والتغذية 
االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ة يف 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ، و اإمي���ان���ا من 
من�سوبي الق�سمني  بالدور الفعال 
ل���ل���ع���الج ال���ط���ب���ي���ع���ي وال���ت���غ���ذي���ة 
االكلينيكية واأهميتهما، و تفعيال 
ل�����س��ي��ا���س��ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة 

ال��ق��رى   اأم  ب��ج��ام��ع��ة  التطبيقية 
فقد   ، املجتمع  بخدمة  اخلا�سة 
ق����ام ع����دد م���ن م��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة 
و ����س���ف���وة خم����ت����ارة م����ن ط���الب 
فعالية  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ك��ي  امل��ج��ت��م��ع 
به�سا�سة  للتعريف  العاملي  ال��ي��وم 
ال���ع���ظ���ام مب��ك��ة م����ول وذل�����ك ي��وم 
االخر  ربيع   11 امل��واف��ق  اخلمي�ص 
1434ه��� و ال��ذي يهدف اإىل احلد 

من انت�سار مر�ص ه�سا�سة العظام 
اجلامعة  دور  لتفعيل  امل�ساركة  و 
يف جمال خدمة املجتمع و يهدف 
اأي�����س��ا ت���دري���ب ط��ل��ب��ة و ط��ال��ب��ات 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
و تفعيل دورهم املهني و الوطني 
امل���ج���ت���م���ع و االرت�����ق�����اء  خل����دم����ة 

بامل�ستوى ال�سحي.

جملة دورية ت�سدر عن اللجنة االعالميةالطبيةالطبية
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 بعنوان: 
 التغذية
 االنبوبية

5والعالجية

اأ�سدر معايل مدير اجلامعة 
ال����دك����ت����ور ب����ك����ري ب����ن م��ع��ت��وق 
ع���������س����ا�����ص ع��������دة ق��������������رارات مت 
مبوجبها تكليف الدكتور اأحمد 
بن حممد ع�سي- رئي�سا لق�سم 
العلوم  بكلية  الطبيعي  العالج 
باالإ�سافة  التطبيقية  الطبية 
اإىل عمله عميدا للكلية ورئي�سا 
بالكلية   امل��خ��ت��رات  ط��ب  لق�سم 
مل����دة ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر اع���ت���ب���ارا من 

تاريخ 1434/2/25ه�.

 الدكتور أحمد
 عشى رئيسًا لقسم

العالج الطبيعي
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يوم الهشاشة بمكة مول

أخبار

العلوم  كلية  ح��ر���ص  منطلق  م��ن   
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
والتغذية  الطبيعي  العالج  ق�سمي 
االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ة يف 
اإمي��ان��ا من  و   ، املجتمع  خ��دم��ة 
م��ن�����س��وب��ي ال��ق�����س��م��ني  ب��ال��دور 
ال���ف���ع���ال ل��ل��ع��الج ال��ط��ب��ي��ع��ي 
وال���ت���غ���ذي���ة االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
تفعيال  و  واأه��م��ي��ت��ه��م��ا، 
العلوم  كلية  ل�سيا�سة 
التطبيقية  الطبية 
القرى   اأم  بجامعة 
بخدمة  اخل��ا���س��ة 
ف��ق��د   ، امل���ج���ت���م���ع 

الكلية و �سفوة خمتارة  قام عدد من من�سوبي 
من طالب املجتمع املكي بتنظيم فعالية اليوم 
مول  مبكة  العظام  به�سا�سة  للتعريف  العاملي 
رب��ي��ع االخ��ر  امل��واف��ق 11  ي���وم اخلمي�ص  وذل���ك 
1434ه���� و ال���ذي ي��ه��دف اإىل احل��د م��ن انت�سار 
دور  لتفعيل  امل�ساركة  و  العظام  ه�سا�سة  مر�ص 
اجل��ام��ع��ة يف جم���ال خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع و يهدف 
اأي�����س��ا ت��دري��ب ط��ل��ب��ة و ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
و  املهني  دوره���م  تفعيل  و  التطبيقية  الطبية 
بامل�ستوى  االرتقاء  و  املجتمع  خلدمة  الوطني 

ال�سحي.
العظام  كثافة  قيا�ص  علي  الن�ساط  اأ�ستمل   
الدهون  ن�سبة  قيا�ص  و  اجل�سمية  املقايي�ص  و 
العوامل  لقيا�ص  ا�ستبانة  وتطبيق  اجل�سم  يف 

 أشتمل النشاط علي قياس كثافة العظام و المقاييس الجسمية و
 قياس نسبة الدهون في الجسم وتطبيق استبانة لقياس العوامل

المؤدية لزيادة انتشار مرض هشاشة العظام في المجتمع المكي
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املوؤدية لزيادة انت�سار مر�ص ه�سا�سة العظام يف املجتمع املكي واختتم 
الت�سخي�ص و درا�سة منط احلياة  املوجهة ح�سب  بالتوعية  الن�ساط 
ومت اإجراء قيا�ص ه�سا�سة العظام لعينة من رواد ال�سوق من اجلن�سني 
بوا�سطة جهاز �سرعة ال�سوت )SOS( على حوايل 59 من الذكور 

و 97 من االإناث. 
ه�سا�سة  انت�سار  زي��ادة  اإيل  ت��وؤدي  التي  العوامل  قيا�ص  مت  اأي�سا   
العظام لرواد ال�سوق و�سملت منط احلياة املعي�سية و تركيب اجل�سم 
من الدهون و االأدوي��ة امل�ستخدمة و التدخني اإلخ. و بناء على تلك 
الفحو�سات و املعلومات قام الطلبة و الطالبات بعمل اإر�ساد �سحي و 
غذائي للرواد بوا�سطة )مطويات و برو�سورات و بو�سرتات و كتيبات( 
مما كان لها االأثر االيجابي بني الطلبة و الطالبات و رواد ال�سوق. 
وحر�سا من اإدارة الكلية فقد قام عميد الكلية �سعادة الدكتور احمد 
حممد بن ع�سي وعدد من اأع�ساء ق�سم التغذية االإكلينيكية و ق�سم 
مع  التفاعل  و  باحل�سور  املخترات  طب  ق�سم  و  الطبيعي  العالج 
االيجابي  االأث���ر  ل��ه  ك��ان  مم��ا  ال�سوق  رواد  و  الكلية  وطالبات  طلبة 

الإجناح اليوم العاملي للتعريف به�سا�سة العظام.
و  الت�سخي�ص  املوجهة ح�سب  بالتوعية  الن�ساط  اختتم  وقد   هذا 
بناء على تلك الفحو�سات واملعلومات قام الطالب و الطالبات  بعمل 
و  )مطويات  من  ذكرناه  ما  بوا�سطة  للرواد  وغذائي  �سحي  اإر�ساد 
برو�سورات و وب�سرتات و كتيبات( التي كان لها االأثر االيجابي بني 

اجلميع، حيث اأبدوا �سعادتهم بهذا الن�ساط.
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قسم االدارة الصحية بكلية العلوم 
الطبية التطبيقية يقيم ورشة عمل 

بعنوان »االسعافات األولية«

أخبار

الطبيةالطبية
جملة دورية ت�سدر عن اللجنة االعالمية

 لكلية العلوم الطبية التطبيقية

امل�سرف على املجلة
د. �أحمد بن حممد ع�شي

مدير التحرير
د. عمار بن عبد �هلل عطار

م�سوؤول التحرير
د. حممد �شالح �لدين حممد

�سكرتري التحرير
�أ. ماجد غرم �هلل �لزهر�ين

الفريق الطالبي
ل�ؤي عبد �لغني مياين

غالب علي �ملقعدي
�إيالف و�ئل حمامد

املدير الفني
�أ. خالد حممد �أب�مني

هيئة التحرير
د. حممد حممد خري �لدين

د. با�شم عمرو رفعت
د. فر��س �شلطان �لعزة

ال�سحية  االإدارة  ق�����س��م  اأق�����ام 
التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية 
ع���ل���ى م��������دار ي����وم����ي ال���ث���الث���اء 
ربيع  و 10   9 امل��واف��ق  واالأرب���ع���اء 
بعنوان  ور�سة عمل  ه�  ثان 1434 
وذل���ك  االأولية"  "االإ�سعافات 
تلبية الحتياج طلبة ق�سم االإدارة 
ال�������س���ح���ي���ة م����ن ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
امل��ع��ل��وم��ات واك�����س��اب��ه��م امل���ه���ارات 
احل���االت  م��ع  للتعامل  ال��الزم��ة 
ال���ط���ب���ي���ة ال�����ط�����ارئ�����ة مب�����ا ي��ع��م 
املجتمع  وعلى  عليهم  بالفائدة 

ككل.
ال��ي��وم االأول ق��دم  ع��ل��ى م����دار 
– االأ�ستاذ  �سيف  اأب��و  ع��ادل  اأ.د. 
بق�سم االإدارة ال�سحية جمموعة 
املعلومات واملهارات اخلا�سة  من 
ب����اإي����ق����اف ال����ن����زي����ف وت�����س��م��ي��د 

اجل������������روح وجت�����ب�����ري ال���ك�������س���ور 
امل��ه��ارات اخلا�سة  وال��ع��دي��د م��ن 
بالتعامل مع عديد من احلاالت 

الطبية الطارئة.
قدم  الثانى  اليوم  م��دار  وعلى 
 – د. حممد حممد خري الدين 
االإدارة  بق�سم  امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ 
ال�����س��ح��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات وامل���ه���ارات 
"االإنعا�ص  مع  للتعامل  الالزمة 
بتدريب  والرئوي" وقام  القلبي 
ج���م���ي���ع ال���ط���ل���ب���ة احل���ا����س���ري���ن 
الب�سرية  ال��دم��ي��ة  على  للور�سة 
الطلبة  ل��ذل��ك وجت�����اوب  امل���ع���دة 
جت����اوب����ا ����س���دي���دا م����ع م����ه����ارات 

االإنعا�ص القلبي والرئوي.
ن���ا����س���ر  د.  اأي�����������س�����ا  وق�����������دم 
ال�������س���اوي – االأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د 
من  جمموعة  امل��خ��ت��رات  بق�سم 

حاالت  مثل  الهامة  املو�سوعات 
االإختناق و حاالت فقدان الوعي 
وح��������االت ال����ذب����ح����ة ال�������س���دري���ة 

واحت�ساء ع�سلة القلب.
وب�����ل�����غ ع�������دد احل���������س����ور م��ن 
ال��ط��ل��ب��ة 33 ط���ال���ب م����ن ق�����س��م 
طلبة  واأب���دى  ال�سحية.  االإدارة 
مدار  على  كبريا  جتاوبا  الق�سم 
ي��وم��ي ال��ور���س��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
االأن�����س��ط��ة ال��ت��ى مت��ت يف خ��الل 

ور�سة العمل.
وعلى مدار اليومني مت توزيع 
ح��ول  ال��ط��ل��ب��ة  الآراء  ا���س��ت��ب��ان��ات 
امل��ق��دم��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����ادة  طبيعة 
وامل�����درب�����ني واالأن�������س���ط���ة خ���الل 
ور���س��ة ال��ع��م��ل وت��ب��ني م��ن خ��الل 
اال�ستبانات النجاح ال�سديد الذي 

حتقق من خالل ور�سة العمل.
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ورشة عمل بعنوان: التغذية االنبوبية والعالجية
 مت انعقاد ور�سة عمل بالتعاون بني 
م�ست�سفى امللك في�سل مبكة املكرمة 
بجامعة  االكلينيكية  التغذية  وق�سم 
االنبوبية  التغذية  بعنوان  القرى  اأم 
والعالجية وذلك يوم االحد 15 ربيع 
اأول 1434 ه يف فندق مكارم اأم القرى 
ب�����س��ارع ك����دي. وق���د ����س���ارك اأع�����س��اء 
التغذية  ق�سمي  من  التدري�ص  هيئة 
اأم  بجامعة  وال�سيدلة  االكلينيكية 
العالجية  تغذية  واأخ�سائيي  القرى 
م����ن م�����س��ت�����س��ف��ى االط����ف����ال ال��ن�����س��اء 
في�سل  امل��ل��ك  وم�ست�سفى  وال�����والدة 
مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ب���اإل���ق���اء حم��ا���س��رات 
ودور  االن��ب��وب��ي��ة  التغذية  ع��ن  ه��ام��ة 
ق�سم  وي�سكر  بها.  التغذية  اأخ�سائي 
ال��ت��غ��ذي��ة االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
لتنظيمها  ال�سعداء  �سماء  الدكتورة 
ل����ور�����س����ة ال���ع���م���ل وال���ت���ن�������س���ي���ق م��ع 

م�ست�سفى امللك في�سل.
وق���د اأع����رب احل�����س��ور ع��ن اأهمية 
تزيد  اأنها  مو�سحا  املحا�سرات  تلك 
موظفني  لدى  التغذوي  الوعي  من 

امل�����س��ت�����س��ف��ى وحت�����س��ن م���ن اأداوؤه�������م 
الطبية  احل��االت  يف  واملهني  الطبي 
امل��م��اث��ل��ة. وق���د اأث��ن��ى احل�����س��ور عن 
جناح هذه الدورة من حيث الرتتيب 
ال����ع����ام وامل����ح����ا�����س����رات واحل�������س���ور 

وخ�����س��و���س��ا اأن�����ه ك����ان ه��ن��ال��ك ج��زء 
العنا�سر  ح�سابات  كيفية  عن  عملي 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف ال��ت��غ��ذي��ة االن��ب��وب��ي��ة يف 

احلاالت املر�سية املختلفة. 
وت��ل��خ�����س��ت حم���ا����س���رات امل���وؤمت���ر 

اأكر  اإلقاء  على  العمل  ور�سة  خالل 
ق���در مم��ك��ن م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ه��ام��ة 
وم�����س��ارك��ة االخ��ت�����س��ا���س��ي��ني يف ه��ذا 
املحا�سرات  عناوين  وك��ان��ت  امل��ج��ال. 

امللقاة يف ور�سة العمل

أخبار

SpeakerTopic

Mrs: Najla AL Omran
 Head of Nutrition Department in King Faisal
Hospital

Welcome Remark

Dr: Fayaz   SahibzadaEnteral Nutrition Introduction

Dr: Samaa Saied. El-SoadaaImplementing Enteral Nutrition Formula Selection

Dr: Firas Al-Azzeh
Monitoring of Enteral Nutrition Support for Low
 Birth Weight Infants with its Relation to Health
Complications

Dr: Ebtessam Ahmed EssaMedication-Related Problems Of Enteral
Nutrition

Mrs: Mai SaleL LabaniEnteral Nutrition in Metabolic Disorder Diseases

Mrs: Najla Al OmranEnteral Nutrition Calculation for ICU Patient
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ع���ق���د ق�����س��م��ي ط����ب امل���خ���ت���رات 
كلية  يف  االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة  وال��ت��غ��ذي��ة 
ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف 
وب���ال���ت���ع���اون  ال����ق����رى  اأم  ج���ام���ع���ة 
م���ع ���س��وق احل���ج���از يف م�����س��اء ي��وم 
اخل���م���ي�������ص 1434/3/28ح������م������ل������ة 
ت����وع����وي����ة ب��������داء ال�������س���ك���ري وق���د 
ال��ع��ل��وم الطبية  ك��ل��ي��ة  ق���ام ع��م��ي��د 
بن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور/  التطبيقية 
حممد ع�سي بافتتاح فعاليات هذه 

على  احلملة  واأ�ستملت    . احلملة 
للجمهور  ت��وع��وي��ة  ن�ساطات  ع��دة 
من خالل توزيع وعر�ص املطويات 
وال��و���س��ائ��ل االأر����س���ادي���ة ال��ت��ي لها 
وكيفية  ال�سكري  مب��ر���ص  ع��الق��ة 
ال��وق��اي��ة م��ن��ه واالآل���ي���ة امل��ت��ب��ع��ة يف 
. حيث مت خ��الل احلملة  ع��الج��ه 
اج�����راء ف��ح�����ص ال�����س��ك��ر يف ال����دم . 
وت��خ��ل��ل احل��م��ل��ة اإل���ق���اء حم��ا���س��رة 
تثقيفية حول مر�ص ال�سكري  قام 

كي�سان.   يا�سر  الطالب/  باإلقائها 
ق�سم  طالبات  قيام  اإىل  باالإ�سافة 
�سطر  يف  االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
التغذوي  االر���س��اد  بعملية  الن�ساء  
وتقدمي  للن�ساء  الن�سائح  وتقدمي 
ب��االإ���س��اف��ة  التثقيفية   امل��ط��وي��ات 
اإىل قيا�ص الوزن والطول وح�ساب 
وا�ستمرت   . اجل�����س��م  كتلة  م��وؤ���س��ر 
احل��م��ل��ة م���ن ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة 

م�ساًء وحتى العا�سرة. 

حملة توعوية بداء السكري  

عقد ورشتي عمل بالتعاون مع مستشفى النور التخصصي
ان���ط���الق���اً م����ن م���ب���داأ 
التعاون املتبادل والدائم 
ب���ني ج��ام��ع��ة ام ال��ق��رى 
وم���������س����ت���������س����ف����ى ال�����ن�����ور 
اإدارة  تنظم  التخ�س�سى 
ور�ستي  الطبي  التاأهيل 
ع��م��ل ي��ل��ق��ي��ه��ا ع�����س��وي��ن 
م�������ن اأع�������������س������اء ه���ي���ئ���ة 
العالج  بق�سم  التدري�ص 

العلوم  بكلية  الطبيعي 
ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
وه���م���ا ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور 
اإي������ه������اب ع���ب���د ال���ك���اف���ى 
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ام��ري 

عبد الروؤوف. 
الدكتور  يلقى  و�سوف 
اي������ه������اب ع����ب����د ال����ك����ايف 
حم������ا�������س������رة ب����ع����ن����وان 

ا������س�����ت�����خ�����دام ال����ب����دل����ة 
ت��اأه��ي��ل  ال��ف�����س��ائ��ي��ة يف 
امل���ع���اق���ني وذل�����ك ي��وم��ى 
ه�    1434  /  5  /  21-20
امل��واف��ق 2-1 /4 / 2013 

م. 
ك���م���ا ي��ع��ق��د ال���دك���ت���ور 
ام�������ري ع����ب����د ال����������روؤوف 
الفقي حما�سرة بعنوان 

اجللطة  مر�سى  تاأهيل 
 /  7-6 يومي  الدماغية 

14341 ه� املوافق 16- 6
17 / 2013/4 م.

د.اأمري عبد الروؤوف الفقيد. ايهاب عبد الكايف



 العدد )3( جمادى االآخرة 1434ه� – اإبريل 2012م
7

يف اإط��������ارادراك ق�����س��م ال��ع��الج 
الطبيعي للدور الهام التي تقوم 
به املوؤ�س�سات التعلميه يف خدمة 
ح��ر���س��ه  ج����ان����ب  ايل  امل���ج���ت���م���ع 
ال���دائ���م ع��ل��ي ت��ف��ع��ي��ل االن�����س��ط��ه 
الال�سفيه للطالب التي ت�ساهم 
النظرية  امل��ع��ل��وم��ات  تر�سيخ  يف 
ل���������دي ال�������ط�������الب م�������ن خ�����الل 
تدري�سه  يتم  ملا  عملية  معاي�سة 
داخ���ل ال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة  من 
الدرا�سي  للمقرر  من��وذج  خ��الل 
الأمرا�ص  الطبيعي  العالج  مل��ادة 
العملي  التطبيق  اإىل  امل�����س��ن��ني 
علي اأر���ص ال��واق��ع،،، ق��ام طالب 
ال��ط��ب��ي��ع��ي بكليه  ال���ع���الج  ق�����س��م 
ال���ع���ل���وم ال���ط���ب���ي���ه ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ه 
ال�����س��ن��ة  ال�����ق�����ري  ام  ب���ج���ام���ع���ة 
ال��درا���س��ي��ة ال��راب��ع��ة ���س��ب��اح ي��وم 
امل��واف��ق   -  1434/5/6 االث���ن���ني 
دارامل�سنني  بزيارة    2013/3/18
مبكة  ال�ستني  ���س��ارع  يف  ال��واق��ع 
الزيارة  يف  �سارك  ،حيث  املكرمة 
25 طالب وباإ�سراف من الدكتور 
ع��م��ر ف����اروق وال��دك��ت��ور اأ���س��رف 
ع���ب���دال���ع���ال وال����دك����ت����ور حم��م��د 

الغامدي .

و عند ب��داأ ال��زي��اره للدار مل�ص 
اجل��م��ي��ع ح��ر���ص ح��ك��وم��ة خ��ادم 
حفظها  ال�����س��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
ب��امل�����س��ن��ني  االه�����ت�����م�����ام  يف  اهلل 
وت����وف����ري ���س��ب��ل ال����راح����ة ل���ه���م ، 
فجزى اهلل حكومتنا والقائمني 
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  دور  على 

خري اجلزاء.
   ولقد كانت النفو�ص م�ستاقة 
الزيارة  لتلك  متلهفة  والقلوب 
ال��ت��ي حققت وهلل احل��م��د وامل��ّن��ة 

االأهداف املرجوة والتي منها:
1- جت�سيد الرتابط بني اأفراد 

املجتمع:

ه��ن��اك  اأن  ن�����س��ع��ر  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
الظروف  ا�سطرتهم  لنا  اإخواناً 
الرعاية  دور  ن��زالء  يكونوا  الأن 
االإج���ت���م���اع���ي���ة، ف���ل���م���اذا ن��ب��خ��ل 
عليهم بزيارة ت�سعرهم اأن الدنيا 
ب��خ��ري، واأن ه��ن��اك من  ت���زال  ال 
املجتمع،  اأف����راد  م��ن  ب��ه��م  يهتم 
ه���ذه ال�����س��ورة ال��رائ��ع��ة ه��ي من 
ال�سور التي �سعى ديننا احلنيف 

اإىل تر�سيخها يف النفو�ص.
قلوب  ال��ف��رح��ة يف  اإدخ�����ال   -2

امل�سنني:
تخيل اأنك ت�ستطيع اأن تر�سم 
االبت�سامة على �سفاه من قا�سوا 

تدخل  وان  احل���ي���اة،  �سنك  م��ن 
عانوا من  قلوب من  البهجة يف 
اجل����ف����اء واحل�����رم�����ان، ت��دخ��ل��ه��ا 
كلمة  اأو  ح��ان��ي��ة  بلم�سة  عليهم 

معرة اأو اإح�سا�ص مرهف. 
3- اأخ����ذ ال���ع���رة م���ن احل��ي��اة 

و�سكر اهلل على نعمائه :
ن����راه  ن��ع��ت��ر مم����ا  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
ون�سمعه، وان نحر�ص على الر 
واأن  ال��رح��م،  و�سلة  ب��ال��وال��دي��ن 
نعمه  ع��ل��ى  ال���ك���رمي  اهلل  ن�����س��ك��ر 
التي اأ�سبغها علينا يف العي�ص بني 

اأهلينا واأحبابنا.
4- اإب�����راز ا���س��م ق�����س��م ال��ع��الج 

الطبيعي بجامعة اأم القرى :
اأن  امل�������س���ارك���ني  ج��م��ي��ع  اأراد 
الطيبة اجلميلة  ال�سورة  تظهر 
العالج  ط��الب  بها  يتحلى  التي 
القرى.  ام  بجامعة   ، الطبيعي 
هذا وقد قام بعد ذلك امل�ساركون 
بتوزيع الهدايا  لكل نزالء الدار 
ول��ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال����دار اأي�����س��ا. 
اإن����ا ن�����س��األ��ك اأن ال حت��رم  ال��ل��ه��م 
ت�سلح  واأن  االأج�����ر،  امل�����س��ارك��ني 
اأع��م��ال��ه��م  واأن جت��ع��ل  ن��واي��اه��م 

خال�سة لوجهك الكرمي.

زيارة لدار 
المسنين 

بمكة 
المكرمة

أخبار
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