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 المسؤولينو  ةمدير ال ئوأن أهن   لعلم النفس الحركي  العاشر  م الل بناني  أن أشكركم على دعوتي للمشاركة في يومك ، أود  في البداية
واستعادة  ممشاركة خبراتكمن التكريمي   تكرار هذا الحدث السنوي  و ، على الحفاظ على التقاليد المعهد ييج، وكذلك خر  طالبالو 

علم النفس من  جعلون وجعلواي محترفين، لي  حركعلم النفس الفي  محترفون مه ينظ   مهني  ه في الواقع حدث إن   .كمثو بحنتائج 
 .دور العجزةو صة والمراكز المتخص   ،جد في المستشفياتاو تة حيث يرائع شهاداتع اليوم بي الذي يتمت  الطب   ختصاصاال الحركي  

 .علم النفس الحركي  ما هو أفضل لتعزيز  ومن اآلخر نانفسأم فيه من تعل  نحدث  إن ه
تي ال تكم الحارسةمالئكهم ، فوافافي الحلم، ال تخ موهإذا رأيت .ظهر أحياًنا في األحالمي رقم رائعالعاشر،  مبيومك ون اليوم تحتفل
خاذ المسار الصحيح والقرارات من ات   وانحتى تتمك   مفي حياتك مإلرشادك مهم يرغبون في إرسال رسالة لكإن   .عالمة ترسل لكم
األخرى ة ة والنفسي  الوظائف الفكري   لىة ألجسامنا وأيًضا عة والحركي  الوظائف التنفيذي  على ون سهر هم يهذا يعني أن   .الصحيحة

ل الكمال، يمث  في ذلك الرقم تسعة ويسبق الحادية عشرة، وهو  ليالذي ي الطبيعي  الكامل الرقم عشرة هو الرقم  .ةوحتى الدماغي  
ة وظيفة حركي   ر  هو مق امنه كاًل  باألصابع ألن  ًدا جي  هنا أيًضا يجب أن نعتني  .ل الكمالاليدين التي تمث  في مثل األصابع العشرة 

 .والود   ة  حبما من البني عالمً تأن  هاالجبال ولكن قبل ذلك يمكن نقليمكنها 

هذه الوظائف مفيدة جًدا في  ن  إة، لكن يمكنني القول التنفيذي   ي ةوظائف الدماغالة حول تدريبي   إلقاء محاضرةال أقوم ب إطمئن وا فأنا
ة وحيث يمكن جتماعي  رات والتأثيرات اإلوجد الكثير من العزم والتوت  يحيث  منطقتنافي بلد مثل بلدنا ومنطقة مثل  .ةالحياة اليومي  

 تحديثوالة، مثل المرونة العقلي   هاوتعزيز قدرات أن يتم  تدريب اليجب ر، اضر حدث الكثير من األللصراعات من جميع األنواع أن ت  
 .تثبيطالو 
 ها تسمح لنا الحاجة إليها ألن   لذلك نحن في أمس   

 وضع خطط ؛ب

 د ؛واستكمال العمل في الوقت المحد   آثار الزمنب االحتفاظب

 ؛ نفسهوقت الفي  كثيرة آثارب االحتفاظب

 ؛بشكل كبير المناقشات في رف السابقة اإدراج المعب

 تقييم األفكار والتفكير في عملنا ؛ب



جراء تصحيحات في منتصف الطريق  ناتغيير رأيب  التفكير من خالل القراءة والكتابة ؛بوا 

 طلب المساعدة أو طلب المزيد من المعلومات عندما نحتاج إليها ؛ب

 ة ؛ة أو السلبي  المعلومات غير الضروري   إلغاءب

 .المجموعة ةفي دينامي   بااللتزام

دة الجي   تبلكلة، وفًقا وعلى ارتباطها الثابت بالوظائف النفسي   لجسم البشري  في اة اليوم على الوظائف الحركي   مزتفي الواقع، إذا رك  
عالمنا المليء بالحروب والنزاعات من جميع  إن   التأكيدى قول وحت  نستطيع أن ن، علم النفس الحركي  التي تندرج ضمن تعريف 

زا، قد ة عالم الشرق األدنى والشرق األوسط بشكل أكثر تحديدً األنواع، وخاص   ة التي العديد من الحاالت اإلشكالي   ال يزالو  عز 
وسائل التكنولوجيا  ه من خاللمقاربت تم  تالذي  عالمنا البشري   ؛ ولكن إن   في علم النفس الحركي   ي  صصاتخإل تحتاج إلى تدخ  

زالحديثة ي صالح  تخط يفي  مدورك إن  . بالفكر حت ال صلة لهب إلى دور تقني   حركي ةوظائف الال ختزلات تشكلي   عز  االنقسام، وا 
ب ة تتطل  ة شاق  في بعض األحيان، هو مهم   خفقنفسه الذي ي ك النفسي  تها وا عادة وصلها بالمحر  ة، واستعادة حيوي  الوظائف الحركي  

ر في نظام التنظيم متجذ   ملكتدخ   نحن نعلم أن  . جميع المستويات على ادً جي   اى نفسيً وحت   اوفكريً  اعلميً  إعداًداا واحد من   من كل  
أن تفيد  هايمكن ممهنتكلالعاشر  ا اليوم الل بناني  مثل هذ  اإن  أي امً . والتوازن الذي يسعى إلى التوفيق بين الجسد والفكر فعلالردود و 

؛  ة المختلفةبناني  نقسامات الل  تضامن الواضح بينكم والذي يتجاوز اإلالئكم على أن أهن   أود  . الخر يجين القدامىفقط المبتدئين وكذلك 
 .لجميعافقون من أجل خير المواطنين الذين يعملون وير ا هذا، لبنان صورة جميلة عن لبنان ون تعط مأنت

 ملكاعمأ ويرافق  بناني  الل   علم النفس الحركي  العاشر من  الل بناني   يوملفي اعشرة بالعدد  الخاص   سحار مالك الال مآمل أن يرافقك
 .مه لمرضاكستحق  تة المستقبل الذي العلمي   مويمنح مهنتك


