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دكتور عبدالله العمري
كلمتنارئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله وحده والصالة والسالم عىل أرشف األنباء واملرسلني

يرّسنــي الرتحيــب بكــم يف مقدمــة العــدد الثانــي مــن مجلــة »نواجــذ«.. بحلتــه الجديــدة وأســلوبه 

املختلــف واملميــز ليســلط الضــوء عــىل أهــم أعمــال الجمعيــة الســعودية ألمــراض وجراحــة اللثــة 

خــالل الفــرتة املاضيــة وعــىل قمــة هــرم اإلنجــازات املميــزة حصــول جمعيتنــا عــىل املركــز األول يف 

ــالل  ــة خ ــات الصحي ــعودية للتخصص ــة الس ــة يف الهيئ ــة صحي ــل جمعي ــز األداء كأفض ــزة تمي جائ

العــام 2021م وكذلــك حصولهــا عــىل جائــزة التميــز يف مجــال التطــوع أيضــاً مــن الهيئة الســعودية 

للتخصصــات الصحيــة.

هــذه اإلنجــازات املتميــزة لــم تكــن لتتحقــق لــوال تكاتــف الجهــود مــن الســادة أعضــاء مجلــس 

ــاء يف  ــع األعض ــة وجمي ــق اململك ــف مناط ــة يف مختل ــي الجمعي ــل اإلداري وممث ــق العم اإلدارة وفري

ــر والعرفــان ملســرة عمــل  ــة.. فلهــم جميعــاً كل الشــكر والتقدي ــة العلمي ــة واألندي اللجــان العامل

ــة. ــة الســعودية ألمــراض وجراحــة اللث ــز للجمعي وخالصــة جهــد تتوجــت بالتمي

واســتمراراً لنهــج الجمعيــة يف القيــام بدورهــا املجتمعــي يف مجــال التثقيــف الصحــي تضــم مجلــة 

ــي  ــتوى الوع ــع مس ــأنها رف ــن ش ــي م ــة والت ــة والتوعوي ــاالت التثقيفي ــن املق ــدد م ــذ« ع »نواج

ــة. ــة العام ــنان والصح ــم واألس ــة الف ــص صح ــا يخ ــع يف كل م ــرد واملجتم ــدى الف ــي ل الصح

واليــوم مــع إطاللــة هــذا العــدد الجديــد مــن مجلــة »نواجــذ« نعدكــم باســتمرار الجهــد والعطــاء يف 

جمعيتنــا الفتيــة لنرتقــي علميــاً وصحيــاً واجتماعيــاً ملصــاف الجمعيــات العلميــة العامليــة بــإذن الله.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمتنا
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لقــد أســس الملــك عبدالعزيــز – رحمــه هللا – وأبنــاء هــذه البــاد دعائــم هــذه 
الدولــة، وحققــوا وحدتهــا علــى هــدي التمســك بالشــرع الحنيــف واتبــاع 
ســنة خيــر المرســلين صلــى هللا عليــه وســلم، وخــال العقــود التــي تلــت 
ــن  ــن الشــريفين الملــك عبــدهللا ب ــة التأســيس إلــى عهــد خــادم الحرمي مرحل
ــز – رحمــه هللا – ودولتكــم وللــه الحمــد والمنــة تســير علــى خطــى  عبدالعزي
النمــو والتطــور بــكل ثبــات مــع التمســك بعقيدتهــا الصافيــة، والمحافظــة 

ــه. ــة هــذا المجتمــع وثوابت ــى أصال عل

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 »حفظه الله«

كلمة قادتنا
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لدينــا عقليــات ســعودية مبهــرة ورائعــة جــدًا، خاصــة فــي جيــل الشــباب، طاقة 
قويــة شــجاعة، ثقافــة عاليــة، احترافيــة جيــدة وقويــة جــدًا، ويبقــى فقــط 
العمــل، وطموحنــا ســوف يبتلــع هــذه المشــاكل، ســواء بطالــة أو إســكانًا أو 

غيرهــا مــن المشــاكل.
لســنا قلقيــن علــى مســتقبل المملكــة، بــل نتطلــع إلــى مســتقبل أكثر إشــراقًا، 
والطبيعيــة  البشــرية  بثرواتهــا   – هللا  بعــون   – نصنعــه  أن  علــى  قــادرون 

والمكتســبة التــي أنعــم هللا بهــا عليهــا.

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

كلمة قادتنا

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

»حفظه الله«
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حققــت الجمعيــة الســعودية ألمــراض وجراحــة 
األداء  تقييــم  نتائــج  ـفـي  األول  المركــز  اللثــة 
التــي تنظمهــا الهيئــة الســعودية للتخصصــات 
الصحيــة متمثلــة فــي اإلدارة العامــة للجمعيــات 
صحيــة  جمعيــة   56 بيــن  مــن  وذلــك  الصحيــة، 
الســعودية  الهيئــة  عليهــا  تشــرف  علميــة 

الصحيــة. للتخصصــات 
ــس إدارة  ــس مجل ــد رئي ــوص أك ــذا الخص وفــي ه
الجمعيــة الدكتــور عبــدهللا العمــري أن ذلك يأتي 
ــود  ــر جه ــم تضاف ــق هللا تعالــى أواًل ث ــد توفي بع
ــة  أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان العامل
عملــت  الجمعيــة  أن  موضحــًا  الجمعيــة،  ـفـي 
ــد مــن المجــاالت منهــا  بــكل اجتهــاد فــي العدي
ودعــم  والمؤتمــرات  المهنــي  التطويــر  برامــج 
 األبحــاث و برامــج التطــوع والتثقيــف الصحــي.
وأشــار د.العمــري إلــى أن الجمعيــة أنجــزت خــال 
العــام 2021م أكثــر مــن 23 نشــاط علمي تتضمن 
70 محاضــرة علميــة معتمــدة بـــ 112 ســاعة 
تعليــم مســتمر وقــد اســتفاد منهــا أكثــر 
مــن 28 ألــف ممــارس صحــي، وعلــى 
صعيــد آخــر  أقامــت الجمعيــة 

ــد  ــل وق ــوم عم ــع 146 ي ــة بواق ــة توعوي 24 حمل
شــارك فيهــا 986 متطــوع واســتفاد منهــا أكثــر 

مــن 50 ألــف مســتفيد.
وقــال الدكتــور العمــري : »كمــا عملــت الجمعيــة 
ــي  ــل الرقم ــائل التواص ــن وس ــتفادة م ــى االس عل
ـفـي التوعيــة الصحيــة حيــث تــم نشــر أكثــر مــن 
الجمعيــة  وفــرت  كمــا  توعويــة،  مــادة   150
موقعهــا  علــى  توعــوي  فيديــو   40 مــن  أكثــر 
اإللكترونــي، باإلضافــة إلــى العديــد مــن الحلقــات 

الجمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة 
تحقق المركز األول في نتائج تقييم األداء

أخبارنا
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برنامــج ســاعة  مــن خــال  المباشــرة  التوعويــة 
لصحــة فمــك«.

وأضــاف قائــًا : »وانطاقــًا مــن رؤيــة المملكــة 
2030، عملــت الجمعيــة علــى تفعيــل مجــاالت 
التطــوع حيــث أطلقــت الجمعيــة أكثــر مــن 160 
متطــوع   1329 بهــا  شــارك  تطوعيــة  فرصــة 
ــة تقــدر  ــف ســاعة تطوعي ــر مــن 24 أل نفــذوا أكث
ــن 800  ــر م ــة بأكث ــال التقريبي ــذه األعم ــة ه قيم

ــال«. ــف ري ال
وفــي الختــام شــكر رئيــس الجمعيــة جميــع أعضــاء 
وممثلــي  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الجمعيــة 
ــة  الجمعيــة فــي المناطــق وأعضــاء اللجــان واألندي
العلميــة ـفـي الجمعيــة علــى جهودهــم المميــزة 
خــال العــام الماضــي، مشــدًدا علــى أن الجمعيــة 

ســتواصل جهودهــا وبرامجها لخدمة الممارســين 
ـفـي  الوطــن  وخدمــة  والمجتمــع  الصحييــن 

مــن  تملكــه  مــا  بــكل  مجــال تخصصهــا 
قــدرات وامكانيــات علميــة مميــزة.

أخبارنا
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أقامــت الجمعيــة الســعودية ألمــراض وجراحــة 
اللثــة وبالتزامــن مــع األســبوع الخليجــي الموحــد 
مــن  مجموعــة  واألســنان  الفــم  صحــة  لتعزيــز 
الحمــات التوعويــة ـفـي كافــة أرجــاء المملكــة 
الفتــرة  خــال  وذلــك  الســعودية  العربيــة 

2022/3/31م. ـى  إـل 2022/3/23م 
العاصمــة  التوعويــة  الحمــات  شــملت  حيــث 
مكــة  المقدســة  العاصمــة  وكذلــك  الريــاض 
المكرمــة إضافــة إلــى جــدة والقصيــم واألحســاء 
والقنفــذة  وجــازان  والجــوف  وتبــوك  وحائــل 

والباحــة. ونجــران  الباطــن  وحفــر 
وقــد صــرح ســعادة الدكتــور عبــدهللا العمــري 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعية الســعودية 
بــأن  اللثــة  وجراحــة  ألمــراض 
بمشــاركة  أقيمــت  الفعاليــات 

مجموعــة مــن المتطوعيــن والمتطوعــات والتــي 
بتقديــم  العمريــة  الفئــات  كافــة  اســتهدفت 
الكشــف والفحــص الشــامل للفــم واألســنان مــع 

الجمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة 
تشارك في األسبوع الخليجي الموحد 

لتعزيز صحة الفم واألسنان

أخبارنا
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التوجيــه التوعــوي حــول الطــرق الوقائيــة مــن 
أمــراض اللثــة والنخــور الســنية، إضافــة لتوزيــع 
الصحــة  المجانيــة مــن مــواد وأدوات  العينــات 
الفمويــة كفراشــي ومعاجيــن األســنان بهــدف 
زيــادة التوعيــة الصحيــة للمجتمــع بمــا يتوائــم مــع 
أهــداف الجمعيــة وتطلعاتهــا لمســتقبل صحــي 

ســليم ألبنــاء وبنــات وطننــا الحبيــب.

أخبارنا
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المشاركة في حملة
كرنفال الزهور باألحساء

دشــن ســعادة نائــب محافــظ األحســاء يوم 
الزهــور  معــرض  2022/1/5م  األربعــاء 
الســياحية، وعلــى جانــب  بمدينــة جواثــا 
ــة  ــة توعوي المعــرض أقيمــت أجنحــة صحي
منهــا جنــاح خــاص للجمعيــة الســعودية 
ومــن  فيــه  تــم  اللثــة،  وجراحــة  ألمــراض 
المبدئــي  الكشــف  المتطوعيــن  خــال 
علــى أســنان األطفــال إلــى جانــب تطبيــق 
حــول  وشــرح  الوقائيــة  الفلورايــد  مــادة 
طــرق العنايــة بصحــة الفــم واألســنان، وقد 
ــة  ــن مــن الجمعي ــغ عــدد المتطوعي بل
ـفـي هــذه الحملــة 37 متطوعــًا 

ومتطوعــة.

المشاركة في حملة معرض »اجعلها 
صحية« باألحساء

أقيــم   »2 صحيــة  حيــاة  »اجعلهــا  شــعار  تحــت 
الرميلــة  مــن جمعيــة  برعايــة  الثاـنـي  المعــرض 
باألحســاء  الصحــي  التجمــع  وبإشــراف  الخيريــة 
وبالشــراكة مــع الجمعيــة الســعودية ألمــراض 
اللثــة وكليــة طــب األســنان بجامعــة  وجراحــة 

مشاركة الجمعية السعودية ألمراض وجراحة 
اللثة في األعمال التطوعية لتوعية المجتمع

أخبارنا
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أخبارنا

ـفـي  وذلــك  فيصــل،  بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام 
الفتــرة 27-29 ينايــر 2022م فــي مجمــع العثيــم 
أهميــة  حــول  المعــرض  ركــز  وقــد  باألحســاء، 
ــف  ــنان والكش ــة اإلس ــة لصح ــات الدوري الفحوص
المجتمــع  ـفـي  الشــائعة  األمــراض  بعــض  عــن 
ومنهــا أمــراض األنســجة الداعمــة اللثويــة والنخر 
الســني، وقــد بلــغ عــدد المتطوعين مــن الجمعية 

ـفـي هــذه الحملــة 43 متطوعــًا ومتطوعــة.

المشاركة في حملة ما وراء
 ابتسامتك بالرياض

ســليمة  صحيــة  عــادات  الكتســاب  محاولــة  ـفـي 
األســنان  طــب  ـفـي  المضللــة  اإلعانــات  ومواجهــة 
وجراحــة  ألمــراض  الســعودية  الجمعيــة  شــاركت 
ــة تســتهدف مجموعــة مــن المــدارس  ــة فــي حمل اللث

ــاض للوصــول إلــى شــريحة  ــة فــي منطقــة الري الثانوي
كبيــرة مــن الطالبــات لتعليمهــن وتثقيفهــن حــول 
العــادات  وتعزيــز  واألســنان  الفــم  صحــة  أهميــة 
األســنان  علــى  بالحفــاظ  تســاهم  التــي  الصحيــة 
ــز  ــوس« والتركي ــني »التس ــر الس ــن النخ ــا م وحمايته
علــى أهميــة الزيــارات المنتظمــة لطبيــب األســنان، 
ــة فــي هــذه  ــن مــن الجمعي ــغ عــدد المتطوعي وقــد بل

متطوعــة.  11 الحملــة 
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وجراحــة  ألمــراض  الســعودية  الجمعيــة  شــاركت 
اللثــة فــي المؤتمــر األوروبي الدولي العاشــر ألمراض 
الدانماركيــة  العاصمــة  ـفـي  عقــد  والــذي  اللثــة 

2022م. 15-18 يونيــو  كوبنهاغــن مــا بيــن 
ـفـي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مثــل  وقــد 
هــذا المؤتمــر ســعادة الدكتــور عبــدهللا العمــري 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية ألمــراض 
ــان  ــم الصوي ــور عاص ــعادة الدكت ــة وس ــة اللث وجراح
أميــن المجلــس وســعادة الدكتــور عدنــان المغلوث 
عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة وســعادة الدكتــور 

فهــد الشــهري العضــو العامــل ـفـي الجمعيــة.
ـفـي  الكبيــر  األثــر  الفعالــة  لمشــاركتهم  وكان 
مــن  الكثيــر  تــداول  تــم  حيــث  المؤتمــر  إنجــاح 
بيــن  العلميــة  والمشــاركات  المناقشــات 
وجراحــة  ألمــراض  الســعودية  الجمعيــة 
ألمــراض  األوروبيــة  والجمعيــة  اللثــة 
اللثــة وعلــى المســتويين العالمــي 

والمحلــي.

الجمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة
في المؤتمر األوروبي الدولي ألمراض اللثة

أخبارنا



13نواجذ -  العدد الثاني - أكتوبر 2022م

أخبارنا

 فريق إعداد البيان 

د حسان كوشك                 أ.د. نبيه القحطاني                 د هاني فاضل
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المحاضرالعنوانالتاريخم
ساعات التعليم 

المستمر

12022/1/8
استخدام األوكسجين في جراحة 

الفم وزراعة األسنان
د. ميناس – بريطانيا

د. إرفان – فرنسا
2 ساعة

22022/3/5
التخطيط االفتراضي في زراعة 

األسنان
د. عبدالمالك اليحيى 

– السعودية
2 ساعة

32022/3/22
الزراعة الفورية في المناطق 

األمامية
د. جياكومو – 

إيطاليا
3 ساعة

42022/3/26
المعالجة باألوكسجين الموضعي 

لمكافحة البكتيريا والتئام 
األنسجة

د. جاميل – البرازيل
د. تاتيانا – البرازيل

2 ساعة

52022/5/14
دور غسول الفم المعزز بالزيوت 

العطرية في صحة الفم
بروف. خالد ألماس – 

السعودية
2 ساعة

األنشطة العلمية للجمعية السعودية ألمراض وجـــــــــــــــــ.ــــــــراحة اللثة خالل النصف األول من العام 2022

أخبارنا
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المحاضرالعنوانالتاريخم
ساعات التعليم 

المستمر

إعادة تأهيل كامل الفم62022/5/25
د. عماد حبيب – 

السعودية
6 ساعة

72022/5/28
العناصر ذات الصلة في علم 

أمراض وجراحة اللثة
د. رهام الجاسر – 

السعودية
2 ساعة

8
-15

2022/6/18
علم وفن معالجة التجويف 

الدهليزي )ورشة عمل(
د. عبدالسام 

العسكري – مصر
10 ساعة

9
-16

2022/6/17
تحسين النتائج ومعالجة 

المضاعفات في زراعة األسنان

د. عبدالسام 
العسكري – مصر

بروف. خالد الحمدان 
– السعودية

بروف. علي الغامدي 
– السعودية

6 ساعة

األنشطة العلمية للجمعية السعودية ألمراض وجـــــــــــــــــ.ــــــــراحة اللثة خالل النصف األول من العام 2022

أخبارنا
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مجلة »نواجذ« تستضيف علم من أعالم طب وجراحة اللثة
في المملكة العربية السعودية

االستشاري الدكتور/ مصطفى جميل بلجون 
مدير عام هيئة الهالل األحمر منطقة مكة المكرمة

تتشــرف الجمعيــة الســعودية ألمــراض وجراحــة اللثــة أن يكــون محاورهــا األول في مجلــة »نواجذ« 

علــم مــن أعــام طــب وجراحــة اللثــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية االستشــاري الدكتــور 

مصطفــى جميــل بلجــون مديــر عــام هيئــة الهــال األحمــر الســعودي فــي منطقــة مكــة المكرمــة 

الــذي تفضــل مشــكورًا باإلجابــة علــى أســئلتنا الصحفيــة كضيــف شــرف فــي مجلــة »نواجــذ«.

العلميــة  مســيرتكم  عــن  موجــزة  لمحــة   

بالعطــاء. الحافلــة  الذاتيــة  وســيرتكم 

- بدايــًة أتقــدم لكــم بالشــكر الجزيــل علــى إتاحة 

ســيدي  لمقــام  أتقــدم  كمــا  الفرصــة..  هــذه 

خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األمين 

والمقيميــن  الســعودي  الشــعب  وكافــة 

ــة  ــن العربي ــة.. واألمتي ــى هــذه األرض الطيب عل

والنجــاح،  بالتوفيــق  بالدعــاء  واإلســامية.. 

نســأل هللا عــز وجــل الســداد للجميــع.

بــدأت  فقــد  العلميــة  لمســيرتي  بالنســبة 

العربيــة  الغاليــة  مملكتنــا  ـفـي  دراســتي 

درجــة  علــى  َحصلــُت  حيــث  الســعودية، 

االســنان  وجراحــة  طــب  ـفـي  البكالوريــوس 

ـفـي  بجــدة  العزيــز  عبــد  الملــك  مــن جامعــة 

العــام 1996م، ثــم أكملــت مشــواري العلمــي 

ــة  ــن دول ــويدية م ــة الس ــى الزمال ــول عل بالحص

تابعــت  ثــم  2003م،  العــام  ـفـي  الســويد 

بالحصــول علــى درجــة الدكتــوراه مــن 

مركــز نوبــل لألبحــاث الطبيــة 

الســويد بالعــام 2005م، والزمالــة الكنديــة فــي 

أوتــاوا. جامعــة  مــن  الفكيــن  جراحــة 

ـفـي  المهنيــة  مســيرتي  بدايــة  كانــت  وقــد 

بالعمــل  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

ــا فــي  ــنان وجراحته ــب األس ــم ط ــس لقس كرئي

مستشــفى الملــك فيصــل بمكــة المكرمــة، ثــم 

حوارنا
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مديــرًا لنفــس المستشــفى، وتابعــت بعدهــا 

طبيــة،  وهيئــات  جهــات  عــدة  ـفـي  العمــل 

حيــث  جامعيــة  هيئــات  ـفـي  العمــل  كذلــك 

عملــت أســتاذًا مســاعدًا فــي جامعــة ابــن ســينا 

فــي مدينــة جــدة ومــن ثــم مديــرًا عامــا للشــؤون 

الصحيــة ومــن ثــم وكيــًا ألمــارة منطقــة مكــة 

لــوزارة  وكيــا  ثــم  ومــن  للتنميــة  المكرمــة 

الصحــة لاســتثمار - انتهــاًء كمديــر عــام لهيئــة 

الهــال األحمــر الســعودي فــي منطقــة مكــة 

المكرمــة. 

وقــد نشــرت خال مســيرتي العلميــة والمهنية 

كمــا  والدراســات،  األبحــاث  مــن  العديــد 

شــاركت كمحاضــر فــي العديــد مــن المؤتمــرات 

العديــد مــن  ـفـي  الطبيــة، وعضــو  والنــدوات 

والتطويريــة  االستشــارية  الحكوميــة  اللجــان 

واالســتثمارية.

ـفـي  الحثيــث  الســعي  يمنعنــي  لــم  كمــا 

ـي علــى  طــب األســنان وجراحتهــا مــن حصوـل

االســتراتيجيات  تطويــر  ـفـي  الماجســتير 

األمريكيــة. الواليــات  مــن  وإدارتهــا 

ومــا يــزال الســعي والطمــوح مســتمرًا لتحقيــق 

مســتقبل زاهــر كلمــا ظهــرت فرصــة للتقــدم.

 تقلدتــم العديــد مــن المناصــب فــي وزارة 

الصحــة، مــا هــي أهميــة تواجــد أطباء األســنان 

فــي تلــك المناصــب؟

- ُتعتبــر مهنــة طــب األســنان مــن المهــام 

الحيويــة فــي المجتمــع، فطبيــب األســنان لــه 

أهميــة كبــرى فــي حيــاة اإلنســان، فلــو كان 

هــذا التخصــص غيــر موجــود ألنعكــس ذلــك 

واألســنان  الفــم  ألن  العامــة،  صحتنــا  علــى 

مدخــل للجهــاز الهضمــي ومدخــل للجهــاز 

التنفســي كذلــك، كمــا أن األمــر فــي تخصــص 

طــب األســنان ال يقتصــر علــى األســنان فقــط 

بــل يتعــدى ذلــك، فهــو يختــص بعضــات 

ــة واللســان،  ــة والغــدد اللعابي الوجــه والرقب

وال يخفــى علــى أحــد عاقــة األســنان بالحالــة 

ــض. ــية للمري النفس

أود اإلشــارة هنــا إلــى أن دراســة طــب األســنان 

ال تتنــاول دراســة مــواد تتعلــق بتخصــص طــب 

دراســة  كذلــك  تشــمل  بــل  فقــط  األســنان 

العلــوم الطبيــة المختلفــة، مثــل علــم التشــريح، 

وعلــم األنســجة، وعلــم الــدواء وعلــوم وظائــف 

ــاء. ــة، والفيزي ــاء الدقيق ــم األحي ــاء، وعل األعض

ــارات  ــن المه ــد م ــة العدي ــذه المهن ــب ه وتتطل

العلميــة والعمليــة التــي ال تحتمــل أي نســبة مــن 

األخطــاء، فــأي خطــأ فــي هــذه المهنــة ملحــوظ 

وقاتــل لمســيرة الطبيــب ممــا يضــع علــى كاهــل 

تنعكــس  كبيــرة  مســؤولية  األســنان  طبيــب 

بدورهــا علــى شــخصيته التــي تظهــر عنــد تقلــده 

باتخــاذ  ثقــل  لهــا  التــي  القياديــة  للمناصــب 

كإدارة  المطلقــة،  واالســتراتيجيات  القــرارات 

المستشــفيات والتخطيــط الصحــي واالســتثمار 

الصحــي.

  كيــف تتطلعــون لمســتقبل مهنــة طــب 

األســنان فــي المملكــة؟

- ُتعانــي المملكــة مــن فجــوة ال بــأس بهــا فــي 

تــوزع أطبــاء األســنان علــى تعــداد الســكان، 

فتعــداد أطبــاء االســنان حاليــًا أقــل مــن 

فالمجتمــع  العالميــة،  التوصيــة 

الكثيــر  ـى  إـل بحاجــة  الســعودي 

حوارنا
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مــن الجهــد وبرامــج التثقيــف لترســيخ ثقافــة 

أهميــة طبيــب أســنان لــكل أســرة، لذلــك هناك 

تحديــات عديــده تعصــف بمهنــة طــب االســنان 

ــل  ــاك أم ــزال هن ــا ي ــن م ــن، ولك ــت الراه بالوق

فــي أن تحظــى هــذه المهنــة بمســتقبٍل واعــد 

وأثــٍر كبيــر فــي تغيــر خارطــة الخدمــات الصحيــة 

ــة  بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي ظــل رؤي

مســتقبلية واعــدة.

األحمــر  الهــال  لهيئــة  عــام  كمديــر    

الســعودي، مــا هــو الــدور المحــوري الــذي 

تلعبــه الهيئــة فــي الحيــاة الصحيــة للمجتمع؟

ومــن  الســعودي  االحمــر  الهــال  هيئــة  إن   -

خــال رؤيتهــا ـفـي حفــظ األرواح لهــا دور كبيــر 

االســعافية  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  ـفـي 

فالهــال  المجتمــع،  شــرائح  لجميــع 

األحمــر ووزارة الصحــة مكمــان 

ــال  ــة اله ــم تكتفــي هيئ ــض. ول ــا البع لبعضهم

األحمــر الســعودي ـفـي ســبيل تحســين الحيــاة 

الشــارع  ـفـي  األرواح  بإنقــاذ  للمجتمــع  الصحيــة 

ــك لكنهــا  ــر ذل ــزل وفــي المعمــل وغي وفــي المن

أيضــًا ُتســاهم فــي هــذا المجــال في تقديــم العديد 

ــعافات  ــال االس ــة فــي مج ــدورات التدريبي ــن ال م

بمــا  المتقدمــة،  التدريبيــة  والــدورات  األوليــة 

ينعكــس ايجابــًا علــى رفــع الوعــي المجتمعــي 

بهــا.

  كَعلــم مــن أعــام تخصــص أمــراض وجراحــة 

اللثــة، كيــف تقيمــون التطــور التاريخــي لهــذا 

التخصــص الحيــوي حتــى اليــوم؟

- شــهدت مهنــة وعلــم طــب األســنان، والتــي 

ــل  ــا قب ــرون م ــيط فــي الق ــكٍل بس ــدأت بش ب

الميــاد عبــر ممارســات متواضعــة معظمهــا 

كوســيلة  األســنان  قلــع  علــى  يقتصــر  كان 

حوارنا
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ــورات  ــن التط ــد م ــهدت العدي ــة، ش للمعالج

القديمــة  القــرون  خــال  والتغييــرات 

والحديثــة عبــر الحضــارات المختلفــة ومنهــا 

فيهــا  ظهــرت  التــي  اإلســامية  الحضــارة 

علــوم متعــددة ومنهــا علــم طــب األســنان 

الــذي أكــد علــى ضــرورة غســل الفــم خمســة 

ــاة  ــل الص ــوء قب ــًا وفــي كل وض ــرات يومي م

لألســنان،  كفرشــاة  المســواك  واســتخدام 

حيــث أكــد رســولنا الكريــم محمــد صلــى هللا 

ــال«  ــن ق ــم حي ــة الف ــى نظاف ــلم عل ــه وس علي

للــرب«،  مرضــاة  للفــم  َمطهــرة  الســواك 

مؤكــدة. ُســنٌة  واســتخدامه 

ولعــل مــن أهم التطــورات على هــذه المهنة 

عبــر التاريــخ هــي عــاج وجراحــة اللثــة، كذلــك 

موائمــة  ذات  أســنان  طــب  مــواد  تطــور 

حيويــة )Biocompatible materials( داخــل 

ــد  ــة األم ــرة طويل ــض لفت ــدم المري ــم، لتخ الف

بطريقــة  المــواد  هــذه  اســتخدمت  ســواء 

مباشــرة كمــواد العــاج التحفظــي لألســنان 

المــواد  مثــل  مباشــرة  غيــر  بطريقــة  أو 

المســتخدمة فــي االســتعاضة الســنية، األمــر 

الــذي زاد مــن كفــاءة التدخــات العاجيــة 

يعــود  ممــا  المجــال  هــذا  ـفـي  والجراحيــة 

بالنفــع علــى الصحــة العامــة لألســنان.

ومــا يــزال أطبــاء األســنان والعلمــاء المــواد فــي 

الســريرية  األبحــاث  يواصلــون  ـي  الحاـل القــرن 

ـى مــواد طــب أســنان  والمخبريــة للوصــول إـل

بمواصفــات مثاليــة، وإلــى أدوات وطــرق عــاج 

متقنــة، ونحــن بدورنــا يقــع علــى عاتقنــا متابعة 

كل مــا هــو جديــد وحديــث فــي هــذا المضمــار 

وممارســينا  وخريجينــا  طابنــا  ـى  إـل ونقلــه 

ـفـي هــذه المهنــة ـفـي ظــل النقلــة النوعيــة 

والنهضــة التعليميــة التــي تشــهدها المملكــة 

لنواكــب متطلبــات مرحلــة التحــول، ولتواكــب 

مملكتنــا الغاليــة التغيــرات والتطــور العالمــي.   

 كلمة حرة لكم في ختام اللقاء.

- أحــُث الجميــع علــى ضــرورة االعتنــاء بالصحــة 

العامــة لألســنان وعــدم االنخــراط في اســتخدام 

مــع  الطبيــة،  غيــر  والعاجــات  الممارســات 

ضــرورة استشــارة الطبيــب المختــص فــي جميــع 

مــا يتعلــق باألمــور الخاصــة بمعالجــة االســنان.

كمــا أحــُث طابنــا علــى االجتهــاد لالتحــاق بهــذه 

التــي  إليجابياتهــا  والمهمــة  المميــزة  المهنــة 

مزايــا  مــن  بــه  تتمتــع  لمــا  الخريجيــن  يفضلهــا 

بالدرجــة  إنســانية  مهنــة  أنهــا  ومنهــا  مختلفــة 

ـى أن طبيــب األســنان يتمتــع  ـى، باإلضافــة إـل األوـل

بمكانــة رفيعــة ومرموقــة فــي المجتمــع، ويمكنــه 

العمــل لحســابه الخــاص ليكــون لديــه دخــل ســنوي 

كاٍف. 

النهــوض  كمــا آمــل مــن الجهــات األكاديميــة 

بالــدور التعليمــي لزيــادة درجــة المواءمــة بيــن 

تقدمــه  الــذي  التعليمــي  المنتــج  مســتوى 

المتطــورة  االحتياجــات  وبيــن  للمجتمــع، 

بنوعيــة  واالرتقــاء  العمــل،  لســوق  والمتجــددة 

التطــور  لمتطلبــات  واالســتجابة  الخريجيــن، 

. لمعاصــر ا

 

متمنيــًا للجميــع الســامة والصحــة، مع شــكري 

أســأل  الهــادف،  اللقــاء  لكــم علــى هــذا 

هللا العزيــز القديــر التوفيــق والنجــاح 

ــع. للجمي

حوارنا
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة

الجمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة
بخالص التهاني والتبريكات

لسعادة األستاذ الدكتور/ نبيه بن عبدهللا القحطاني

عضو مجلس إدارة الجمعية

بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ بجامعة الملك خالد

سائلين هللا له التوفيق والسداد

تهنئتنا
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تهنئتنا

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة

الجمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة
بخالص التهاني والتبريكات

لسعادة األستاذ الدكتور/ منتصر بن نظمي القطب

عضو مجلس إدارة الجمعية

بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ بجامعة الملك سعود

سائلين هللا له التوفيق والسداد
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ــد  ــم النرويجــي هارال فــي عــام 1965م أثبــت العال

بتطــور  الحيــوي  الغشــاء  عاقــة  وزمــاؤه  لــو 

التهــاب اللثــة. ُيعــرف هــذا الغشــاء أيضــًا باللويحة 

اإلنجليزيــة،  باللغــة  »البــاك«  أو  الجرثوميــة 

ــنان  ــق باألس ــة تلتص ــة رخوي ــن كتل ــارة ع ــو عب وه

وتحتــوي أنواعــًا متعــددة مــن الجراثيــم.

وقــد بّينــت تجربتهــم أن مجــرد اإلمســاك 

عــن تنظيــف الفــم واألســنان يــؤدي 

الحيــوي  الغشــاء  تراكــم  ـى  إـل

وظهــور أعــراض التهــاب اللثــة فــي أفــراد أصّحــاء، 

ـى  إـل ـى تنظيــف األســنان يــؤدي  إـل وأن العــودة 

انحســار هــذه األعــراض ســريعًا.

هــذه الدراســة لــم تكــن بمعــزل عــن المفهــوم 

الغشــاء  كميــة  بــأن  الحقبــة  تلــك  ـفـي  الســائد 

الحيــوي ال محتــواه هــي المســؤول عــن تطــور 

)األنســجة  األســنان  ودواعــم  اللثــة  أمــراض 

المحيطــة باألســنان بمــا ـفـي ذلــك اللثــة(. لكــن 

عــدة  يواجــه  كان  رواجــه،  رغــم  المفهــوم  هــذا 

هل الجراثيم

سببًا ألمراض اللثة؟

د. مشعل شليح الحربي
موفد للحصول على درجة الدكتوراه

في علوم طب االسنان 
جامعة الملك سعود

نظرة على تطور فهمنا الحالي لدور الجراثيم 
في نشوء التهاب الدواعم السنية

مقاالتنا
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هــذه  أحــد  العلمــي،  الوســط  شــغلت  تحديــات 

ــاب  ــببّية الته ــًا َس ــت فع ــو إن كان ــات ه المعض

دواعــم األســنان مرتبطــة فقــط بكميــة الغشــاء 

دواعــم  التهــاب  أعــراض  ُتشــاهد  فلــم  الحيــوي 

تراكــم  يقــل  أو  ينعــدم  مرضــى  ـفـي  األســنان 

الغشــاء الحيــوي علــى أســنانهم؟ هــذه الحــاالت، 

وجــود  ـى  إـل تشــير  ضئيلــة،  نســبتها  كانــت  وإن 

التهــاب  تطــور  ـفـي  دورًا  تلعــب  أخــرى  عوامــل 

اللثــة. وبالفعــل، ـفـي نفــس الدراســة، أشــار لــو 

وزمــاؤه أن أنــواع البكتيريــا المكّونــة للغشــاء 

الحيــوي تتغيــر بتراكمــه وتقــّدم التهــاب اللثــة.

واســتنباتها  البكتيريــا  عــزل  تقنيــات  تطــور  ومــع 

مخبريــًا خصوصــًا الاهوائيــة منهــا، درج الباحثــون 

علــى تعريــف أنــواع الجراثيــم التــي اعتقــدوا أنهــا 

بذاتهــا وراء نشــوء التهــاب دواعــم األســنان، فبــدأ 

ــذه  ــد ه ــى تحدي ــز عل ــكل، يرك ــد بالتش ــوم جدي مفه

الجراثيــم وإثبــات دورهــا فــي حــدوث األمــراض ومــن 

ثــم يمكــن نظريــًا اســتهدافها بعينهــا أثنــاء العــاج.

االتجــاه  هــذا  ســلوك  ـفـي  األبحــاث  اســتمرت 

وزمــاؤه  سوكرانســكي  ســيغموند  طــّور  حتــى 

أخــذ  الــذي  الجرثوميــة«  »الُمجّمعــات  تصنيــف 

حيــث  جديــد،  بعــد  ـى  إـل الحديــث  المفهــوم 

التــي  البكتيريــا  وزمــاؤه  سوكرانســكي  رتــب 

المرضيــة  اللثويــة  الجيــوب  ـفـي  عنهــا  كشــفوا 

ـى  إـل بالتهــاب دواعــم األســنان  المصابيــن  لــدى 

َعــات جرثوميــة بنــاء علــى تجانســها  خمســة ُمجمَّ

وتشــابهها. جــاء فــي المجمــع األحمــر علــى وجــه 

الخصــوص بكتيريــا البورفيرينيــة اللثويــة والتانرية 

ارتبــط  وقــد  الســنية،  واللولبيــة  الفورســيثية 

ــوب  ــق الجي ــع عم ــًا م ــًا وثيق ــع ارتباط ــذا المجم ه

الدراســات  توالــت  طبيعــي  وبشــكل  المرضيــة. 

تلــك الفتــرة لتجربــة مختلــف المــواد الكيميائيــة 

جراثيــم  تســتهدف  التــي  الحيويــة  والمضــادات 

فرديــة أو مجمعــات جرثوميــة، ونظــر الباحثــون 

ــًا  فــي أفضــل طريقــة إليصــال هــذه المــواد جهازي

المقاربــة كانــت تصــل  أم موضعيــًا، لكــن هــذه 

بالمجمــل. مخيبــة  لنتائــج 

مــن  معينــة  أنــواع  ربــط  مبــدأ  ـى  إـل وبالعــودة 

الجراثيــم بنشــوء التهــاب دواعــم األســنان، نجــد 

أنــه يواجــه تحديــات ال يمكــن التغاضــي عنهــا. 

ــع األحمــر وعناصــره ال يوجــدان ـفـي كل  فالُمجمَّ

الجيــوب المرضيــة، بــل ال يشــاهدان إال فــي نســبة 

الجيــوب  مــن   %  64( الجيــوب  مــن  محــدودة 

وزمــاؤه  سوكرانســكي  دراســة  ـفـي  المرضيــة 

تخلــو مــن أي مــن عناصر المجمع األحمــر!(، فكيف 

ــة  ــات الجرثومي ــم أو المجمع ــذه الجراثي ــون ه تك

مســؤولة عــن التهــاب الدواعــم الســنية إن كانــت 

قليلــة الوجــود؟ باإلضافــة إلــى أن أي مــن عناصــر 

المجمــع األحمــر أو عداهــا مــن الجراثيــم الفمويــة 

قــد يشــاهد فــي المواقــع الســليمة التــي تخلــو من 

االلتهــاب، وبالفعــل أدى هــذا القصــور إلــى تطــور 

نظريــة اللويحــة اإليكولوجيــة التــي تأخــذ بعيــن 

الغشــاء  عناصــر  علــى  البيئــة  تأثيــرات  االعتبــار 

علــى  الحيــوي  الغشــاء  عناصــر  وتأثيــر  الحيــوي 

بيئتهــا. تفتــرض هــذه النظريــة أن أمــراض دواعــم 

ــوازن  األســنان تنشــأ نتيجــة حــدوث اختــال فــي ت

ـى  البيئــة الجرثوميــة للغشــاء الحيــوي يــؤدي إـل

انتعــاش جراثيــم معينــة لديهــا قابليــة اإلمــراض، 

ومــن العوامــل التــي قــد تلعــب دورًا ـفـي هــذا 

االختــال تغيــر درجــة حموضــة البيئــة، ومــدى 

وفــرة أو نقــص األكســجين والمغذيــات 

ــر هــذه العوامــل  ــة. تغي حــول البيئ

مقاالتنا
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ــواع مــن عناصــر  ــؤدي إلــى اضمحــال بعــض األن ي

الغشــاء الحيــوي وانتعــاش أنــواع أخــرى في نفس 

وبعــد  المــرض.  ـى  إـل نظريــًا  يقــود  الوقــت ممــا 

قرابــة عقديــن، تطــورت نظريــة جديــدة تســمى 

ـى حــد مــا  نظريــة »الجرثــوم الرئيســي« وهــي إـل

امتــداد للمفهــوم اإليكولوجــي للغشــاء الحيــوي. 

أنواعــًا محــددة  النظريــة علــى أن  وتقــوم هــذه 

مــن الجراثيــم تــؤدي أدوارًا رئيســية ـفـي اختــال 

)جســم  المضيــف  مــع  التــوازن  بيئتهــا وفقــدان 

األكثــر  هــي  تكــون  ألن  الحاجــة  دون  المريــض( 

عــددًا فــي البيئــة. وقــد دعمــت التجــارب المخبريــة 

البورفيرينيــة  أن  شــوهد  حيــث  النظريــة،  هــذه 

اللثويــة مــن خــال إفــراز بعــض األنزيمــات قــادرة 

علــى تهييــج االلتهــاب وتثبيــط عمــل خايــا الــدم 

ـى  البيضــاء المناعيــة، ممــا قــد يــؤدي بــدوره إـل

ــم  ــن الجراثي ــرى م ــواع أخ ــام أن ــة أم ــة الفرص إتاح

الممرضــة للنمــو والتكاثــر. وتقتــرح هــذه 

النظريــة أيضــًا أن الجرثــوم الرئيســي 

قــد يكــون قــادرًا علــى تغييــر 

طبيعــة الميكروبــات األخــرى ـفـي البيئــة بعيــدًا 

ــذ  ــل ه ــة أن مث ــد معرف ــن الجي ــف. وم ــن الُمضي ع

التفاعــات ال تقــوم بهــا األنــواع البكتيريــة حصــرًا، 

فأصبــح مــن المعلــوم اآلن أن الغشــاء الحيــوي 

الفيروســات  مــن  أنــواع  علــى  أيضــًا  يحتــوي 

اختالــه  ـفـي  تلعــب دورًا  قــد  التــي  المتعايشــة 

وتطــور المــرض مثــل عائلة الفيروســات الهربســية 

ــروس  ــار والفي ــتاين ب ــروس ابش ــك في ــا فــي ذل بم

المضخــم للخايــا.

ـي  الميكروـب للــدور  فهمنــا  أن  نشــاهد  وهكــذا 

خصوصــًا وعلــم مســببات أمــراض الدواعــم الســنية 

ــل  ــع الهائ ــم التوس ــتمر، ورغ ــور مس ــًا فــي تط عموم

فــي فهمنــا اليــوم، لكــن تبقــى بعــض األســئلة فــي 

حاجــة للبحــث واإلجابــة خــال الســنوات القادمــة، 

ــوم الرئيســي فــي مواقــع  ــل تفســير وجــود الجرث مث

ســليمة رغــم قدرتــه نظريــًا علــى تســبيب المــرض. 

وهــذا يعيدنــا إلــى نقطــة مهمــة، وهــي أن الغشــاء 

الحيــوي بمــا فيــه مــن بيئــة جرثوميــة معقــدة، قــد 

التهــاب  نشــوء  عــن  الرئيســي  المســؤول  يكــون 
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يبــدأ اســتعمار الجراثيــم فــم الطفــل بانتقالهــا إليــه عــن طريــق األم مباشــرة بعــد الــوالدة أو 

ــدأ فــي االنخفــاض  ــزوغ األســنان حتــى يســتقر ويب ــد ب ــم عن ــزداد تنــوع الجراثي فــي الرحــم، وي

ــف  ــات الُمِضي ــي جين ــط الجرثوم ل النم ــكُّ ــي َتَش ــرة ف ــل المؤث ــن العوام ــر. م ــدم العم ــع تق م

ووجــود األمــراض الجهازيــة باإلضافــة إلــى العوامــل البيئيــة مثــل عــادات التنظيــف والغــذاء، 

ــة. والتدخيــن واإلجهــاد النفســي واســتهاك األدوي

ــد فــي  ــه ليــس العامــل الوحي الدواعــم الســنية، لكن

التــي  العوامــل  ذلــك. فهنــاك مزيــج معقــد مــن 

قــد تلعــب دورًا فــي اختــال تــوازن الغشــاء وتطــور 

وداء  التدخيــن  المثــال،  ســبيل  فعلــى  االلتهــاب. 

الســنية  الدواعــم  التهــاب  يســببان  ال  الُســكري 

بذاتيهمــا، لكــن دورهمــا فــي تفاقــم المــرض واضــح 

وثابــت.

ومــن العوامــل األخــرى التــي ُينظــر إليهــا، علــى 

ـي  الميكروـب التنــوع  الحصــر،  ال  العــد  ســبيل 

والتبايــن الجينومــي بيــن األفــراد، ووجــود األمــراض 

ــق.  ــر والقل ــة، والتوت ــادات الغذائي ــة، والع الجهازي

الغشــاء الحيــوي حــول األســنان فريــد مــن نوعــه 

ــل  ــن العوام ــد م ــاط بالعدي ــو مح ــم، فه فــي الجس

التــي يتفاعــل معهــا باســتمرار، وحتــى نفهــم دور 

كل عامــل مــن هــذه العوامــل، ونتمكــن أن نربطــه 

ـي  بمظاهــر معينــة للمــرض، يبقــى فهمنــا الحاـل

مفتوحــًا للتغيــر والتطــور.

لمراسلة الكاتب:
meshal1433@gmail.com

مقاالتنا

جدول يبين تطور الجراثيم الفموية خال مراحل الحياة والعوامل المؤثرة



نواجذ -  العدد الثاني - أكتوبر 2022م 26

س: ماهي عملية زراعة األسنان؟
إمــا  مفقــودة  ألســنان  تعويضيــة  عمليــة  هــي 
ــخ. يتكــون مــن  بســبب التســوس أو حــادث أو ال
جــزء عظمــي يشــبه جــذر الســن و جــزء علــوي 
تركيبــي يشــبه تــاج الســن )صــورة١(. يســتخدم إمــا 
لتعويــض ســن وحيــد أو عــدة أســنان عــن طريــق 

عمــل جســور أو لتعويــض كامــل الفــك. 

س: أهداف زراعة األسنان؟
ــى مســتوى عظــم الفــك  الســنخي  - الحفــاظ عل

ــه.  ــع ذوبان ــط بالســن ويمن ــذي كان يحي ال
ــى شــكل الوجــه مــن الخــارج حيــث  - الحفــاظ عل
توفــر العظــام المحيطــة بالزرعــة دعامــة للنســيج 

الخارجــي للوجــه.
- التخلــص مــن المشــاكل المحتملــة الناتجــة عــن 

الجســور أو التركيبــات المتحركــة. 
- سهولة استخدام خيط و فرشاة األسنان.

- القدرة على التكلم والمضغ بأريحية. 
- إعطاء مظهر جمالي خاصة عند االبتسامة. 

القــوى  اتجــاه  ـفـي  التحكــم  علــى  القــدرة   -
المتجهــة علــى الزرعــة وبالتالــي يقلــل مــن ذوبــان 

العظــم المحــاط بــه.

س: ما هي المعوقات؟
أو  الســكري  مثــل  وجــود مشــاكل صحيــة   -
وجــود مــرض جينــي مثــل ســيولة الــدم 
طبيــة  استشــارة  يتطلــب  وغيــره، 
مــن الطبيــب المختــص قبــل 

الزراعــة. بعمليــة  البــدء 
- اســتعمال أدويــة معينــة مثــًا أدويــة هشاشــة 
تتطلــب  وغيرهــا،  كيماويــة  أدويــة  أو  العظــام 

استشــارة طبيــة مــن الطبيــب المختــص. 
- ـفـي حــاالت نــادرة قــد يتــم رفــض الزرعــة ممــا 
ــك مــن  ــؤدي لعــدم اندماجهــا مــع العظــم وذل ي
غيــر أســباب معلومــة يحــدث ـفـي ٢-٥٪ فقــط 

مــن مجمــل الحــاالت. 
نتيجــة  الســنخي  الفــك  عظــم  ذوبــان   -

زراعة األسنان

د. أريج عطا ياسين عبدالقادر
مبتعثة لدرجة الدكتوراه

جامعة الملك سعود - الرياض

مقاالتنا



27نواجذ -  العدد الثاني - أكتوبر 2022م

ــم فحصهــا  ــة يت لفقــدان الســن لمــدة طويل
عــن طريــق الفحــص االكلينيكــي واألشــعة 
ــة  ــص بزراع ــب المخت ــن الطبي ــة م المقطعي
األســنان، قــد يتطلــب زراعــة عظميــة قبــل 

زراعــة األســنان. 
لتعويــض  كافيــة  مســافة  وجــود  عــدم   -
المفقــود بالزراعــة، وذلــك يتطلــب تدخــل 
عمــل  أو  بالتقويــم  أو  جراحــي  تدخــل  إمــا 
ــة. ــب الحال ــم بحس ــور تقي ــض بالجس التعوي

س: عوامل تساعد على عدم  نجاح 
زراعة األسنان؟

- قلــة الخبــرة مــن الطبيــب كأن يكــون طبيــب 
غيــر مختــص ـفـي زراعــة األســنان. 

- عــدم وضــع خطــة عاجيــة دقيقــة واســتخدام 
للتشــخيص.  المناســبة  األدوات 

ــن،  ــل: التدخي ــاع إرشــادات الطبيــب مث - عــدم اتب
ســكر غيــر منتظــم وغيــره. 

- كثــرة الحركــة فــي موضــع الزراعــة إمــا باللســان 
أو األصابــع أو خــال المضمضــة.

لمراسلة الكاتب:
Dr.areej.research@gmail.com

مقاالتنا
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فــي بعــض األحيــان قــد يلجــأ أخصائــي اللثــة 
ـى إجــراء عمليــة جراحيــة لعــاج أمــراض  إـل
اللثــة أو أي ضــرر مــن تبعــات أمــراض 
ــة قــد تلقــوا  ــي اللث ــة. أخصائي اللث
ــب  ــن التدري ــنوات م ــاث س ث

األســنان  طــب  دراســة  بعــد  المتخصــص 
ــة فــي إجــراء جراحــة  ــى دراي العــام، وهــم عل
تدابيــر  إدارة  علــى  تدريبهــم  ويتــم  اللثــة 
الراحــة المناســبة مثــل التخديــر أثنــاء العــاج 

وتســكين األلــم.

إجراءات
اللثة الجراحية

مقاالتنا

د. رزان شفيق العقيلي
عضو هيئة تدريس - قسم األنسجة المحيطة باألسنان  

كلية طب األسنان - جامعة الملك سعود - الرياض
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جراحة زراعة األنسجة اللثوية
جــذور األســنان المكشــوفة هــي نتيجــة انحســار 
الجــذر  اللثــة  ترقيــع  جراحــة  ســتغطي  اللثــة. 
المكشــوف وتســاعد علــى منــع حــدوث انحســار 

إضاـفـي وفقــدان عظــم الفــك.
ــة  ــي اللث ــذ أخصائ ــة، يأخ ــع اللث ــة ترقي ــاء جراح أثن
أنســجة اللثــة مــن الحنــك أو مــن مصــدر متبــرع 
آخــر لتغطيــة الجــذر المكشــوف. يمكــن إجــراء 
جراحــة ترقيــع اللثــة علــى ســن واحــد أو أســنان 
حساســية  تقليــل  ـفـي  تســاعد  وقــد  متعــددة، 

ابتســامتك. جماليــة  وتحســين  األســنان 

اإلجراءات التجديدية
ــدي  ــة بإجــراء تجدي ــي اللث قــد يوصــي أخصائ
عندمــا يتــم تدميــر العظــم الداعــم ألســنانك 
لهــذه  يمكــن  اللثــة.  أمــراض  بســبب 
ــق  ــن طري ــرر ع ــض الض ــس بع ــراءات عك اإلج

المفقــودة. واألنســجة  العظــام  تجديــد 
اللثــة  أخصائــي  يقــوم  اإلجــراء،  خــال هــذا 
البكتيريــا  وإزالــة  اللثــة  أنســجة  بفتــح 
اســتخدام  يمكــن  لألمــراض.  المســببة 
العظــام  ترقيــع  أو  )المرشــحات(  األغشــية 
أو البروتينــات المحفــزة لألنســجة لتشــجيع 
تجديــد  علــى  الطبيعيــة  جســمك  قــدرة 

واألنســجة. العظــام 

إطالة تاج األسنان
قــد يكــون لــدى بعــض األفــراد ابتســامة »لثويــة« 
ألن األســنان تبــدو قصيــرة. وفــي بعــض األحيــان، 
لكنهــا  مناســبة  األســنان  أطــوال  تكــون  قــد 
مغطــاة بأنســجة اللثــة. لتصحيــح ذلــك، يقــوم 

أخصائــي اللثــة بإجــراء إطالــة تــاج األســنان.
إعــادة  يتــم  األســنان،  تــاج  إطالــة  أثنــاء عمليــة 
العظميــة  واألنســجة  الزائــدة  اللثــة  تشــكيل 

لكشــف المزيــد مــن األســنان الطبيعيــة. يمكــن 
القيــام بذلــك لســن واحــد لتعديــل خــط اللثــة، أو 

ابتســامة طبيعيــة. لعــدة أســنان إلظهــار 
قــد يوصــي طبيــب األســنان أو أخصائــي اللثــة 
أيضــا بإطالــة تــاج األســنان ألســباب تجميليــة 
أو ترميميــة. تعمــل إطالــة التــاج علــى ضبــط 
المزيــد  لكشــف  والعظــام  اللثــة  مســتوى 
مــن الســن حتــى يمكــن اســتعادته وترميمــه. 

جراحة الجيوب اللثوية
ــة  ــة ملتف ــام واللث ــجة العظ ــون أنس ــب أن تك يج
حــول أســنانك بشــكل متماســك. عندمــا يكــون 
النســيج  هــذا  تدميــر  يتــم  اللثــة،  مــرض  لديــك 
ممــا  العظــم،  مســتوى  يتضــرر  وقــد  الداعــم 

األســنان. حــول  »جيوبــًا«  يشــكل 
بمــرور الوقــت، تصبــح هــذه الجيــوب أعمــق، ممــا 
حيــث  للعيــش  للبكتيريــا  أكبــر  مســاحة  يوفــر 
يمكــن  اللثــة.  أنســجة  تحــت  وتتقــدم  تتراكــم 
ـى فقــدان العظــام  أن تــؤدي هــذه الجيــوب إـل
الكثيــر  فقــدت  إذا  النهايــة،  وـفـي  واألنســجة. 
مــن العظــام، فســتتحرك األســنان ممــا يــؤدي 

. لخلعهــا
أثنــاء إجــراء جراحــة جيــوب اللثــة، يقــوم أخصائــي 
البكتيريــا  وإزالــة  اللثــة  أنســجة  بفتــح  اللثــة 
ـفـي  األنســجة  تثبيــت  قبــل  للمــرض  المســببة 
تنعيــم  يتــم  الحــاالت،  بعــض  ـفـي  مكانهــا. 
ــر المنتظمــة للعظــام التالفــة للحــد  األســطح غي
فيهــا  تختبــئ  أن  يمكــن  التــي  المناطــق  مــن 
يســمح  هــذا  لألمــراض.  المســببة  البكتيريــا 
ــل  ــكل أفض ــاق بش ــادة االلتص ــة بإع ــجة اللث ألنس

األســنان. حــول  الصحيــة  بالعظــام 

لمراسلة الكاتب:
raqeely@ksa.edu.sa

مقاالتنا
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 covid أشــارت الدراســات الحديثــة إلــى أن مرضــى
19- هــم أكثــر عرضــة بثــاث مــرات علــى األقــل 
لتجربــة مضاعفــات الفيــروس إذا كانــوا يعانــون 

ــة. مــن أمــراض اللّث
 Franziskaبواســطة أجريــت  دراســة  وهنــاك 
 Beier,dental tribune international Feb
الكترونيــة  صحيــة  ســجات  ولديهــا    09,2021
اشــتملت علــى أن حوالــي 568 مريــض تم تشــخيصهم 

،  2020 ويوليــو  فبرايــر  شــهر  بيــن  مــا  كوفيــد 
40 منهــم ظهــرت لديهــم مضاعفــات ودخــول 

المركــزة. العنايــة  وحــدة 
 journal of  ووجــدت الدراســة التــي نشــرت في مجلــة
clinical periodontology والتــي أجريــت علــى اكثــر 
مــن 500 مريــض مصــاب أن أولئــك الذيــن يعانــون 
مــن أمــراض اللثــة كانــوا أكثــر عرضــة بمقــدار 3.5 
مــرة لدخــول العنايــة المركــزه، و4.5 كانــوا بحاجــة 

ــاة. ــة للوف ــر عرض ــرات أكث ــي، و9 م ــس الصناع للتنف
ـى وجــود  إـل تشــير  التــي  الــدم  وكانــت عامــات 
ملحــوظ  بشــكل  أعلــى  الجســم  ـفـي  التهــاب 
عندهــم مــن أولئــك الذيــن ال يعانــون مــن أمــراض 

اللّثــة.
جامعــة  مــن  ســانز  ماريانــو  البروفيســور  وأشــار 
لــدى  الفــم  بكتريــا  أن  بمدريــد  كومبلوتنســي 
مرضــى التهــاب دواعــم األســنان يتــم استنشــاقها 
ــة  ــة الرئتيــن ممــا يــؤدي لتدهــور الحال وإصاب

والوفــاة.
للغايــة  المحــدودة  لألدلــة  وفًقــا 

علــى الجــودة المنخفضــة بشــكل أساســي، مــن 
المفتــرض أن مــرض اللّثــة يمكــن أن يكــون مؤشــرًا 

.  COVID-19 لخطــورة 
ــة  قــد يســاعد الكشــف المبكــر عــن أمــراض اللث
وعاجهــا، باإلضافــة إلــى تحديــد األفــراد مفرطــي 
ـفـي  الخلــوي،  التنميــط  خــال  مــن  االســتجابة 
المناســبة.  للخايــا  المضــادة  األدويــة  اختيــار 
ــاج  ــد ع ــدة بع ــج واع ــد نتائ ــن رص ــم م ــى الرغ عل
  COVID-19 مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى 
بمعــدالت المناعــة )مثــل مثبطــات IL-6(، إال أن 
هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن التجــارب الســريرية 
وفًقــا  األدويــة  هــذه  وســامة  فعاليــة  لفهــم 
لمرحلــة المــرض وشــدته. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
عرضــة  أكثــر  المعقــدون   COVID-19 مرضــى 
لإلصابــة بخلــل التنســج عــن طريــق الفــم بســبب 
عــدم  وكذلــك  المناعيــة  االســتجابة  ضعــف 
القــدرة علــى الحفــاظ علــى نظافــة الفــم، ممــا 

كورونا واللّثة
covid-19 االلتهابات الحادة للّثة ومضاعفات

د. داليا عبدالعزيز بن عبيد
طب وجراحة الفم واألسنان

مستشفى المشاري - الرياض

مقاالتنا
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ـى تفاقــم صحــة اللثــة. لذلــك يوصــى  يــؤدي إـل
للمرضــى  الفــم خاصــة  نظافــة  بشــدة تحســين 
فــي المستشــفى. واجهــت اإلجــراءات العاجيــة 
فــي طــب األســنان عيوبــًا واضحــة بســبب الركــود 
المالــي وارتفــاع مخاطــر انتقــال المــرض من خال 
ــادة  ــم وزي ــن التطعي ــم م ــى الرغ ــات. عل المعالج
التعامــل مــع  يتــم  يــزال  بالمــرض، ال  المعرفــة 
المتغيــرات الجديــدة مــع االحتياطــات؛ لــم يتــم 
تقييــم مضاعفاتهــا علــى المــدى الطويــل بعــد. 
وبالمثــل، يجــب اتخــاذ تدابيــر جديــدة لمواجهــة 

األوبئــة المحتملــة ـفـي المســتقبل.
العديــد  ـفـي  الســن  دواعــم  التهــاب  يشــترك 
فيــروس  مــرض  مــع  المشــتركة  الســمات  مــن 
COVID-19  بمــا ـفـي ذلــك أوجــه التشــابه ـفـي 
األمــراض المصاحبــة والتأثيــرات علــى االلتهــاب 
ــات  ــض الدراس ــددت بع ــع، ح ــازي. فــي الواق الجه
وجــود  بيــن  محتمــل  ارتبــاط  وجــود  المبكــرة 
التهــاب دواعــم الســن وخطــر اإلصابــة بعــدوى 
أن  يمكــن  ومضاعفاتــه،   COVID-19 فيــروس 
تلعــب قياســات نظافــة الفــم الوقائيــة ورعايــة 
ــات  ــدوى ومضاعف ــن ع ــة م ــة دورًا فــي الوقاي اللث
مــرض فيــروس  COVID-19. ومــع ذلــك، ســتكون 

هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث لتأكيــد هــذه 
الفرضيــات.

وفًقــا لنتائــج أغلــب الدراســات، يمكــن اســتنتاج 
  COVID-19 اللثــة مرتبــط بفيــروس  أن التهــاب 
الشــديد، وتحديــد مــا إذا كان التأثير مباشــرًا أم غير 
ــع  ــث. وم ــن البح ــدًا م ــب مزي ــزال يتطل ــر ال ي مباش
ذلــك، يجــب أن يكــون التقييــم واإلدارة المناســبة 
ــاج   ــول ع ــن بروتوك ــزًءا م ــراد ج ــة لألف ــة اللث لحال
التهــاب  يكــون  أن  يمكــن  حيــث   ،COVID-19
دواعــم الســن عامــل خطــر لـــ COVID-19 الشــديد، 
ممــا يعــزز الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى صحــة الفــم 

ــليمة. ــة س ــى لث ــول عل ــعي للحص ــزام بالس وااللت
ــى أســناننا  ــة المحافظــة عل ــك ينصــح بأهمي ولذل

ــة مــن أمــراض اللثــة وذلــك عــن طريــق : للوقاي
1 - غسل األسنان بعناية ثاث مرات يوميًا .

2 - استخدام خيط األسنان باستمرار.
3 - استخدام غسول للفم بانتظام .

لفحــص  بانتظــام  األســنان  طبيــب  مراجعــة   -  4
. دوري  بشــكل  األســنان 

لمراسلة الكاتب:
Dalia.a.o@hotmail.com

مقاالتنا
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اإلصابــة  نســبة  مــن  تزيــد  عوامــل  عــدة  هنــاك 
المــرض  بتطــور  تســاهم  وكذلــك  اللثــة  بأمــراض 

وســوء. تعقيــدًا  أكثــر  وجعلــه 

العمر
المؤثــرة  العوامــل  إحــدى  المريــض  عمــر  يعــد 
مــن  العديــد  اســتخلصت  حيــث  اللثــة  بأمــراض 
نســبة  بزيــادة  العمــر  زيــادة  بارتبــاط  الدراســات 

اللثــة. بأمــراض  اإلصابــة  وشــدة 

 التدخين
ارتبــط التدخيــن بالعديــد مــن األمــراض كالســرطان 
وأمــراض الرئــة والقلــب والشــرايين ويعــد كذلــك 
مــن  اللثــة  بأمــراض  المؤثــرة  العوامــل  أهــم  مــن 

حيــث اإلصابــة وشــدتها.

الوراثة
األشــخاص  بعــض  قابليــة  الدراســات  أظهــرت 
لإلصابــة بأمــراض اللثــة أكثــر مــن غيرهــم بغــض 
لنظافــة  الجيــدة  المنزليــة  عنايتهــم  عــن  النظــر 
وصحــة الفــم وتــم ربــط ذلــك بالمســببات الوراثيــة.

الصحة النفسية
تــم ربــط الضغــط النفســي بعــدد مــن األمــراض مثــل 
األمــراض  مــن  والعديــد  والســرطان  الــدم  ضغــط 
وكذلــك تــم ربطــه باإلصابــة بأمــراض اللثــة حيــث 
ــن  ــخاص الذي ــة األش ــادة قابلي ــات زي ــدت الدراس وج
بأمــراض  لإلصابــة  نفســية  ضغــوط  مــن  يعانــون 
لنقــص  الســبب  ويعــود  غيرهــم  مــن  أكثــر  اللثــة 

مناعــة الجســم عنــد التعــرض لضغــوط نفســية.

األدوية والعقاقير
صحـــة  علـــى  تأثيـــر  األدويـــة  لبعـــض 
الفـــم مثـــل أدويـــة منـــع الحمـــل 
وبعـــض  النفســـية  واألدويـــة 

ـــارة ألي طبيـــب يجـــب إبـــاغ  أدويـــة القلـــب وكأي زي
طبيبـــك المعالـــج بجميـــع األدويـــة المســـتخدمة 
ـــة العامـــة.  ـــة الصحي ـــى الحال وأي تطـــورات تطـــرأ عل

صرير األسنان
أثناءهــا  يتــم  األســنان حالــة طبيــة  يعــد صريــر 
ضغطهــا  طريــق  عــن  األســنان  وصــك  طحــن 
علــى  زائــد  ضغــط  ـى  إـل يــؤدي  ممــا  ببعضهــا 
األنســجة الداعمــة والمحيطــة باألســنان الــذي 

اللثــة. أمــراض  تطــور  مــن  يســرع  بــدوره 

المرض العام )المرض الجهازي(
ــي  ــاز المناع ــى الجه ــر عل ــراض تؤث ــض األم ــاك بع هن
واســتجابة لألمــراض ممــا ينعكــس على صحة الجســم 
ومنهــا  خــاص  بشــكل  الفــم  وصحــة  عــام  بشــكل 

أمــراض األوعيــة الدمويــة والســكر والروماتيــزم.

سوء التغذية أو السمنة
النظــام  ـفـي  المهمــة  الغذائيــة  العناصــر  نقــص 
بالجســم  المناعــي  بالنظــام  يخــل  قــد  الغذائــي 
ويجعــل الجســم ضعيــف بمقاومــة العــدوى، وبمــا 
تبــدأ كعــدوى فنســبة اإلصابــة  اللثــة  أمــراض  أن 
ترتفــع بهــذه الحالــة. أمــا بالنســبة للســمنة فقــد 
ارتبــاط الســمنة  أظهــرت العديــد مــن الدراســات 

اللثــة.  بأمــراض 

لمراسلة الكاتب:
mezaali26@yahoo.com

عوامل تزيد نسبة
اإلصابة بأمراض اللثة

مقاالتنا

د. محمد مهزع الحربي
رئيس قسم اللثة وزراعة األسنان بمركز 

طب األسنان اإلقليمي بالقصيم
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عرضــة  أكثــر  الرجــال  بــأن  األبحــاث  تشــير 
 )56.4%( بنســبة  اللثــة  بأمــراض  لإلصابــة 

.)38.4%( بالنســاء  مقارنــة 

صحة البروستاتا
Prostate-  ( الخــاص  البروســتاتا  مســتضد 
تــم  إنزيــم  هــو   )specific antigen  PSA
إنشــاؤه فــي البروســتاتا يفــرز عــادة بكميــات 
تصبــح  عندمــا  ذلــك،  ومــع  جــدًا.  صغيــرة 
متأثــرة  أو  مصابــة  أو  ملتهبــة  البروســتاتا 
بالســرطان، ترتفــع مســتويات PSA. أظهــرت 
ــن كل  ــون م ــن يعان ــال الذي ــاث أن الرج األبح
البروســتاتا  والتهــاب  اللثــة  أمــراض  مــن 
مــن   PSA مــن  أعلــى  مســتويات  لديهــم 
واحــدة  حالــة  مــن  يعانــون  الذيــن  الرجــال 
ــتاتا  ــة البروس ــير إلــى أن صح ــا يش ــط، مم فق
قــد ترتبــط بصحــة اللثــة، والعكــس صحيــح.

أمراض القلب
وأمــراض  اللثــة  أمــراض  أن  ـى  إـل األبحــاث  تشــير 
القلــب واألوعيــة الدمويــة مرتبطــة مــع بعضهــا. 
اللثــة ـفـي الواقــع قــد يزيــد  إن اإلصابــة بأمــراض 
واألوعيــة  القلــب  بأمــراض  اإلصابــة  خطــر  مــن 
وأمــراض  اللثــة  )أمــراض  المرضيــن  كا  الدمويــة. 
القلــب واألوعيــة الدمويــة( يعتبــرون مــن الحــاالت 
االلتهابيــة المزمنــة، ويعتقد الباحثــون أن االلتهاب 
هــو العاقــة بيــن أمــراض اللثــة وأمــراض القلــب. 
نظــرا ألن الرجــال أكثــر عرضــة لإلصابــة بأمــراض 
علــى  الحفــاظ  فــإن  النســاء،  مــن  القلــب 
صحــة اللثــة هــو طريقــة أخــرى غيــر 

مباشــرة لتقليــل هــذا الخطــر.

الضعف الجنسي 
الرجــال الذيــن يعانــون مــن أمــراض اللثــة، وخاصــة 
أولئــك الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عامــًا أو تزيــد 
عــن 70 عامــًا، معرضــون لخطــر متزايــد لإلصابــة 
بالعجــز الجنســي، وفقــًا لألبحاث يعتقــد الباحثون 
أن االلتهــاب قــد يكــون الرابــط بيــن الحالتيــن. 
كمــا يمكــن أن يــؤدي االلتهــاب المزمــن لفتــرات 
المرتبــط  االلتهــاب  مــن  النــوع  )نفــس  طويلــة 
بأمــراض اللثــة( إلــى تلــف األوعيــة الدمويــة، ممــا 

قــد يــؤدي إلــى العجــز الجنســي.

السرطان
وجــدت األبحــاث أن الرجــال الذيــن لديهــم تاريــخ مــن 
أمــراض اللثــة هــم أكثــر عرضــة بنســبة ٪14 لإلصابــة 
ــة.  ــة صحي ــم لث ــن لديه ــال الذي ــن الرج ــرطان م بالس
ــون  ــد، قــد يكــون الرجــال المصاب ــى وجــه التحدي عل
بأمــراض اللثــة أكثــر عرضــة بنســبة ٪49 مــن النســاء 
عرضــة  أكثــر  و54٪  الكلــى،  بســرطان  لإلصابــة 
ــة  ــر عرض ــاس، و٪30 أكث ــرطان البنكري ــة بس لإلصاب

ــدم. ــرطان ال ــة بس لإلصاب

لمراسلة الكاتب:
ebtihal.alahdal2022@gmail.com

أمراض اللثة
وعالقتها بصحة الرجال

مقاالتنا

د. ابتهال طاهر األهدل 
طبيبة أسنان عامة – جدة 
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مقاالتنا

في مرحلة البلوغ 
مثــل  الهرمونــات،  إفــراز  معــدل  يــزداد 
البروجســترون وهرمــون األســتروجين، وهــذه 
الــدورة  نشــاط  ـى  إـل بدورهــا  تــؤدي  الزيــادة 
الدمويــة ـفـي اللثــة ممــا يتســبب ـفـي زيــادة 
أكبــر  تفاعــل  ـى  إـل ويــؤدي  اللثــة  حساســية 
مــع أي تهيــج، بمــا ـفـي ذلــك بقايــا الطعــام 
والبــاك، وقــد تنتفــخ او تتــورم اللثــة خــال 
هــذا الوقــت وتتحــول إلــى اللــون األحمــر مــع 

بألــم. الشــعور 

فترة الطمث )الحيض( 
النســاء مــن  ـفـي بعــض األحيــان تعاـنـي بعــض 
الطمــث  فتــرة  يصاحــب  الــذي  اللثــة  التهــاب 
وهــي مــن الحــاالت التــي يصحبهــا نــزف اللثــة 
واحمرارهــا وتبــدو المعــة ومتورمــة وتقرحــات 
ـفـي داخــل الخــد، وهــذا االلتهــاب يحــدث عــادًة 
بمجــرد  مباشــرة ويختفــي  الطمــث  نــزول  قبــل 

نزولــه.

فترة الحمل 
التغيــرات الهرمونيــة أثنــاء الحمــل وزيــادة تدفق 
الــدم تجعــل النســاء أكثــر عرضة  لإلصابــة بأمراض 
ـى أن  اللثــة، وهنــاك بعــض الدراســات تشــير إـل
النســاء الحوامــل المصابــات بأمــراض اللثــة  أكثــر 
عرضــة إلنجــاب  أطفــال خــدج وهــي حــاالت وضــع 
ــل  ــد الطف ــد يول ــل أو ق ــدة الحم ــال م ــل اكتم قب

بــوزن صغيــر جــدًا. 

فترة انقطاع الطمث وما بعدها 
قــد  بعدهــا  ومــا  اليــأس  ســن  فتــرة  ـفـي  النســاء 
يتعرضــن لتغيــرات فــي محيــط الفــم كالشــعور بــآالم 
وجفــاف الفــم وحرقــة ـفـي أغشــية وأنســجة اللثــة 
وتغيــر الطعــم خاصــة المالــح أو الفلفــل أو الحامــض.

لمراسلة الكاتب:
manal.mohammad11@outlook.com

النساء
وأمراض اللثة

منال محمد الزهراني
أخصائية صحة فم ومساعد طبيب أسنان

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية - الرياض
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مقدمة :
مــرض الســكري هــو مــرض مزمن ولكــن يمكن 
الســيطرة عليــه مــن خــال التحكــم بمســتوى 

الســكر فــي الــدم .
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض الســكري 
لديهــم خطــر متزايــد مــن مشــاكل األســنان 

ــة. ــراض اللث وأم
اإلصابــة  معــدل  زيــادة  الدراســات  أظهــرت 
لــدى مرضــى الســكري، ممــا  اللثــة  بأمــراض 
الفــم واألســنان تدخــل ضمــن  أمــراض  جعــل 
التــي يمكــن أن تصيبهــم مثــل  المضاعفــات 
الكلــى واالعصــاب وغيرهــا مــن المضاعفــات .
ــة بأمــراض  مرضــى الســكري معرضــون لاصاب
اللثــة ألنهــم أكثــر تعرضــًا للعــدوى البكتيريــة 
بشــكل عــام. أيضــا ارتفــاع نســبة الســكر ـفـي 
بالمشــاكل  اإلصابــة  احتماليــة  يزيــد  الــدم 

التاليــة:

1 - تسوس األسنان:
متعــددة  أنــواع  علــى  اإلنســان  فــم  يحتــوي 
مــن البكتيريــا والتــي تتفاعــل مــع مــا يتناولــه 
األطعمــة  خصوًصــا  طعــام  مــن  اإلنســان 
الســكرية وبالتالــي زيــادة نســبة الســكر 
االصابــة  مــن  تزيــد  اللعــاب  ـفـي 

األســنان. بتســوس 

2 - التهاب اللثة:
علــى  الجســم  قابليــة  مــن  الســكري  يقلــل 
خاصــة  كبيــر،  بشــكل  البكتيريــا  محاربــة 
والســماح  االســنان  تنظيــف  عــدم  حالــة  ـفـي 
للبكتيريــا وبقايــا الطعــام بتكويــن طبقــة مــن 
الجيــر. بقــاء التكلســات والجيــر لفتــرة طويلــة 
ــؤدي  ــة ســلًبا وي ــى اللث ــر عل علــى األســنان يؤث

، ـى االلتهــاب  إـل
ـى انتفاخهــا وخــروج  إـل ويــؤدي التهــاب اللثــة 
نزيــف الــدم منهــا بســهولة وتحــت أي ظــرف.
ـى االلتهــاب  ويتطــور مــن االلتهــاب البســيط إـل
يصــل  وقــد   ، عاجــه  عــدم  حالــة  ـفـي  المتقــدم 
إلــى مرحلــة يتســبب فيهــا بتخلخــل االســنان ثــم 

. ســقوطها 

السكري
وصحة الفم واألسنان

مريم عيسى العنزي
أخصائي أول صحه الفم واألسنان

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

الرياض

مقاالتنا
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3 - مرض القال ع
لإلصابــة  عرضــة  أكثــر  الســكري  مرضــى  يعــد 
تســببه  فطــري  مــرض  وهــو  االقــاع  بمــرض 
يمكــن   ،)Candida albicans( فطريــات 
ظهــور  خــال  مــن  المــرض  أعــراض  ماحظــة 
بقــع حمــراء أو بيضــاء اللــون داخــل الفــم. لذلــك 
البــد علــى مرضــى الســكري االعتنــاء بأســنانهم 
بشــكل جيــد مــن أجــل تجنــب المشــكات التــي 

. تصيــب األســنان 

4 - جفاف الفم
قلــة  لمشــكلة  الســكري  مرضــى  يتعــرض 
ــم .  ــاف الف ــك جف ــبب ذل ــاب ويس ــراز اللع إف
حيــث ان للعــاب دور مهــم فــي ترطيــب الفــم 
واألســنان والحفــاظ عليهــا مــن التســوس 

والتهابــات اللثــة.

طرق العناية بصحة الفم واألسنان لدى 
مريض السكري :

* التحكــم بمســتوى الســكر بالــدم وهــذا أهــم 
الجســم  صحــة  علــى  المحافظــة  ـفـي  شــرط 

كامــًا.
* تنظيــف األســنان مرتيــن فــي اليــوم علــى األقــل 

باســتخدام الفرشــاة والمعجون.

* اســتخدام خيــط األســنان مــرة واحــدة يومًيــا 
علــى األقــل ليســاعد علــى تنظيــف األســنان مــن 

ــة. ــام العالق ــا الطع بقاي
* التوقــف تماًمــا عــن التدخيــن بكافــة أنواعــه 

وأشــكاله.
ــة  ــج عــن اإلصاب ــة مــن جفــاف الفــم النات * الوقاي
بالســكري وذلــك بشــرب المــاء بالقــدر الكاـفـي 
بجرعــات معتدلــة أثنــاء اليــوم واســتخدام العلــك 
الخالــي مــن الســكر أو بعــض األدويــة المســاعدة 

علــى ترطيــب الفــم.
* الحــرص علــى زيــارة طبيــب األســنان واخصائــي 
صحــة الفــم واالســنان وذلــك كل ســتة أشــهر 

علــى األقــل للفحــص والمتابعــة .
ان يكــون طبيــب األســنان علــى علــم  يجــب   *

. الســكري  بــداء  باصابتــك 
بشــكل  المتحــرك  األســنان  طقــم  تنظيــف   *

يومــي.
أخيرًا : مرض الســكري وصحة الفم واالســنان 
ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا وكاهمــا بحاجــة إلــى 
ــى  ــة عل ــل المحافظ ــن أج ــة م ــام وعناي اهتم

صحــة الفــم وصحــة الجســم بشــكل عــام .

لمراسلة الكاتب:
mealonazi@psmm.med.sa

مقاالتنا
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العناية بصحة الفم 
للتركيبات الثابتة والمتحركة :

مــن  مجموعــة  الجرثوميــة(:  )اللويحــة  البــاك 
ــطح  ــى اس ــم عل ــي تتراك ــة الت ــات البكتيري الطبق
ـفـي حالــة عــدم العنايــة  االســنان والتركيبــات  
ـى تكويــن الترســبات  بنظافــة الفــم و تــؤدي اـل

الجيريــة.
خاصــة  عنايــة  يحتاجــون  التركيبــات  مرضــى 
للتركيبــة،  الصحيــة  الحالــة  علــى  للمحافظــة 
بســبب طريقــة تجمــع البــاك و صعوبــة تنظيفــه. 
ــى صحــة الفــم خاصــًة  ــر ســلبي عل ــه تأثي البــاك ل
ـى التهابــات  لمرضــى التركيبــات، قــد يــؤدي إـل
دعامــات  او  الجــذور  ـفـي  )نخــور(  تسوســات  او 

اللثــة.  لمشــاكل  باالضافــة  التركيبــة 
هــذه التغييــرات تــؤدي ايضــا الــى تأثيــرات علــى 
النســيج الناعــم للفــم، علــى شــكل التهــاب 
المحيطــة  األنســجة  التهــاب  او  لثــوي 
مضاعفــات  ايضــا  يشــمل  بالفــم، 
اخــرى لعوامــل مســببة للمــرض، 

و تســبب أيضــا ـفـي حــدوث اعتــاالت الفــم ـفـي 
بالفــم. طبقــة مخاطيــة 

ـى مضاعفــات ـفـي  ـفـي حــاالت الزراعــة تــؤدي اـل
التهــاب االنســجة التــي تحيــط بالزرعــة الســنية 
ممــا يــؤدي اللتهابــات و ينتــج عنهــا فشــل هــذه 

ــة.  الزرع
لماذا يحتاج مرضى

التركيبات لعناية خاصة: 
ــع  ــهل تجم ــذي يس ــات ال ــم التركيب ــبب تصمي بس
ــات و  ــؤدي إلــى مضاعف ــذي ي ــا وال ــاك حوله الب

ــب. ــا أصع ــل تنظيفه يجع

طرق مختلفة للعناية بالفم : 
تفريش االسنان: 

ـفـي  مهــم  عنصــر  بانتظــام  األســنان  تفريــش 
إبقاءهــا  و  التركيبــة  ســامة  علــى  المحافظــة 
ــة او  ــات اللث ــن التهاب ــدة ع ــة بعي ــة صحي فــي حال
فشــل التركيبــة. فــي الحــاالت الطبيعيــة للمرضــى 

العناية بصحة الفم

للتركيبات الثابتة و المتحركة

محمد قطيم الحربي
أخصائي صحة الفم واألسنان

 كليات بريدة األهلية

مقاالتنا
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لكــن  يوميــًا  مرتيــن  االســنان  بتفريــش  ننصــح 
ــات ننصــح ان تكــون مــن  بســبب طبيعــة التركيب
مرتيــن الــى ثــاث مــراٍت يومًيــا مســتخدمًا فرشــة 
ناعمــة مــع االخــذ باالعتبــار تغييــر الفرشــة ـفـي 
الفتــرة مــن شــهرين الــى ثــاث شــهور.  المرضــى 
نفضــل  والذيــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
لســهولة  الكهربائيــة  للفرشــاة  اســتخدامهم 

بالتركيبــات. العنايــة 

: super floss خيط االسنان
بيــن األســنان منطقــة صعبــة  منطقــة مــا 
بيــن  المســافة  ضيــق  بســبب  التنظيــف 
االســنان و عــدم وصــول فرشــاة االســنان لهــا، 
إســتخدام خيــط االســنان يزيــل مــا يقــارب مــن 

٤٠٪ مــن البــاك المتجمــع حــول الســن. 

:  waterjets مضخات الماء الفموية
بيــن  الفراغــات  تنظيــف  ـفـي  دور  لهــا  والتــي 
االســنان وتحــت التركيبــات خصوصًا فــي المناطق 

التــي يصعــب وصــول الفرشــاة اليهــا.

طرق لحماية التركيبة المتحركة
إلزالــة  ضــروري  الطعــام  بعــد  التركيبــة  غســيل 
العوالــق وفضــات الطعــام المتجمعــة فــي الفــم. 

تعامل مع التركيبة بحذر: 
التركيبــة مهمــا كانــت جودتهــا فهــي قابلــة 
للكســر لذلــك تأكــد عنــد القيــام بتنظيــف 
التركيبــة عــدم التعامــل معهــا بقســوة او 
ــاء التنظيــف.  ــة اثن كســر المشــابك المعدني

 تنظيف التركيبة يومًيا : 
تنظيــف  علــى  احــرص  و  بلطــف  التركيبــة  أزل 

يومًيــا. التركيبــة 
فرشــاة  بواســطة  التركيبــة  نظــف  و  بلــل 
ناعمــة الزالــة بقايــا الطعــام و البــاك المتجمع 

حولهــا. 

بلل التركيبة لياًل اثناء النوم : 
ابقــاء التركيبــة فــي وعــاء يحتــوي علــى محلــول 
ــة يســاعد فــي المحافظــة  خــاص لنظافــة التركيب

ــة.  ــى التركيب عل

البد ان تتجنب : 
ادوات التنظيف الخشنة: 

االدوات الخشــنة تعــرض التركيبــة لخطــر الكســر 
او تضــرر هيــكل التركيبــة. 

معجون التبييض او منتجات التبييض : 
عنصــر  علــى  تحتــوي  التبييــض  معاجيــن 
البيروكســيد الــذي يؤثــر علــى لــون التركيبــة كمــا 
هــو الحــال مــع منتجــات التبييــض التــي تضعــف 

 . لونهــا  تغيــر  و  التركيبــة 

الماء الحار: 
ــة  ــف التركيب ــد تنظي ــب المــاء الحــار عن تجن

الحتماليــة تقويــس التركيبــة. 

طبيــب  زيــارة  علــى  احــرص  الختــام  ـفـي 
الصحــة  لفحــص  دوري  بشــكل  األســنان 
خــاص  بشــكل  التركيبــة  و  للفــم  العامــة 
دوري  بشــكل  األســنان  تنظيــف  عمــل  و 
تجنــب  و  اللثــة  التهابــات  مــن  للوقايــة 
المشــاكل االخــرى التــي قــد تحــدث كفشــل 

التركيبــات.

لمراسلة الكاتب:
Moha_qo98@outlook.

مقاالتنا
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ــَم  ــَم بالقلــم، َعلَّ بســم هللا، الحمــد للــه الــذي َعلَّ
اإلنســاَن مــا لــم َيْعَلــم ، والصــاة والســام علــى 
مــًا ونذيــًرا وعلــى آلـــه  ـــه هاِديــًا وُمعلِّ مــن َبَعَثــه ربُّ

وأصحابــه أجمعيــن ..                              
فــي البدايــة أحــب أن أشــكر وُأحيــي مجلــة نواجــذ 
الطبيــة المتميــزة علــى إتاحــة الفرصــة لكتابة هذا 
المقــال وأتشــرف بــأن اكــون أحــد المشــاركين في 

هــذا العــدد الصــادرة فــي شــهر ســبتمبر ...
موضــوع  عــن  هللا  بــإذن  اليــوم  أتطــرق  ســوف 
االثنيــن  يومــي  صيــام  ـفـي  النبــوي  الهــدي 
والخميــس مــن كل أســبوع والــذي يدعــى نظــام 
المراجــع  ـفـي  شــائع  هــو  كمــا  الغذائــي   5:2
الطبيــة والتــي كان يأمرنــا الرســول عليــه الصــاة 
العبــادات  مــن  وهــي  بصيامــه  والســام 
التــي ُتقــرب العبــد لربــه، وُتكفــر ذنوبــه 
وخطايــاه، فقــد ورد عــن أبــي ســعيد 
أن  عنــه-  هللا  -رضــي  الخــدري 

ــام  النبــي -عليــه الصــاة والســام- حــث علــى صي
التطــوع، ورغــب فيــه، قائــًا: »َمــن صــاَم َيْوًمــا فــي 
ــْبِعيَن  ــاِر َس ــِن النَّ ــُه َع ــُه وْجَه ــَد اللَّ ــِه، َبعَّ ــبيِل اللَّ َس
َخِريًفــا«، وُيــراد بســبعين خريًفــا: ســبعين ســنة، 
كمــا حــث الرســول -عليــه الصــاة والســام- علــى 
صيــام الكثيــر مــن أيــام الســنة تطوًعــا، كصيــام 
ــة،  ــوم عرف ــض، وي ــام البي ــس، وأي ــن والخمي االثني

ويــوم عاشــوراء وغيرهــا..
كمــا حــرص النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم- علــى 
صيــام يومــي االثنيــن والخميــس، كمــا ورد ـفـي 
الحديــث الشــريف عــن أســامة بــن زيــد -رضــي هللا 
ى  ــَك َتصــوُم حتَّ ــِه! إنَّ عنــه- أنــه قــال-: »يــا رســوَل اللَّ
ــى ال َتــكاَد أن َتصــوَم! إالَّ  ال َتــكاَد ُتفطــُر، وُتفطــُر حتَّ
َيوَميــِن إن َدخــا فــي صياِمــَك وإالَّ ُصمَتُهمــا، قــاَل: 
أيُّ يوميــِن؟ ُقلــُت: يــوَم االثنيــِن ويــوَم الَخميــِس، 
قــاَل: ذاِنــَك يومــاِن ُتعــَرُض فيهمــا اأَلعمــاُل علــى 
وَأنــا  عَملــي  ُيعــَرَض  أن  فأحــبُّ  العالميــَن،  ربِّ 

الهدي النبوي

في صيام )5:2(

وفوائده المذهلة على صحة الجسم !! 

عبدالرحمن محمد
 احمد االسمري

أخصائي تقنية تخدير بمستشفيات 

القوات المسلحة بالجنوب

مقاالتنا
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صائــٌم«؛ ولــذا يجــدر بنــا كمســلمين األقتداء بســنة 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم- وتأســًيا بــه ، قــال 
ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا َنَهاُكــْم  تعالــى } َوَمــا آَتاُكــُم الرَّ

َعْنــُه َفانَتُهــوا{ . 

ما هو نظام) 2 : 5 ( الغذائي في اغلب 
المراجع الطبية ؟ 

يعنــي بــكل بســاطة: أن تــأكل بشــكل طبيعــي 
لمــدة خمســة أيــام وتصــوم يومين من كل أســبوع 
)5+2=7( هــي أيــام األســبوع. لقــد بــدأ األطبــاء 
منــذ فتــرة قصيــرة ليســت ببعيــدة بدراســة نظــام 
)2-5( الغذائــي وبالفعــل تــم تجربتــه علــى عينــة 
مــن النــاس الذيــن تطوعــوا ثــم تفاجــأ األطبــاء 
بنتائجــه المبهــرة علــى صحــة الجســم والقضــاء 
علــى أغلــب األمــراض!! وبــدأوا فــي التوســع حــول 
هــذا الموضــوع بعمــل مراكــز بحثيــة وســارعوا 
بإنشــاء عيــادات للعــاج بالصــوم وحميــة )5:2( 
الــوزن والبقــاء صحيــا والعيــش لمــدة  إلنقــاص 
خطــوات  لشــرح  كتــب  تأليــف  وتــم  أطــول!! 
ــز  ــه يتمي ــا ان ــل كم ــي المذه ــام الغذائ ــذا النظ ه
بســهولة تطبيقــه وظهــور نتائجــه المثمــرة علــى 
نبينــا  أن  ويكفــي  والبعيــد...،  القريــب  المــدى 
ــة  عليــه الصــاة والســام وضــع لنــا طريقــة عصري
ــل  ــكا… ب ــا وأمري للشــفاء ســبق بهــا علمــاء أوروب

طبــق هــذا األســلوب فــي حياتــه عمليــًا.. فقــد كان 
يصــوم يوميــن غيــر متتالييــن مــن كل أســبوع: 
الصيــام  ســاعات  ومعــدل  والخميــس  اإلثنيــن 
بحــدود ســت عشــرة ســاعة تقريبــًا أي مــن الفجــر 
َلُكــُم  ــَن  َيَتَبيَّ ــى  }َحتَّ ـى  تعاـل قــال  المغــرب،  ـى  إـل
اْلَخْيــُط اأَلْبَيــُض ِمــَن اْلَخْيــِط اأَلْســَوِد ِمــَن اْلَفْجــِر 
ــِل {..، وهــذا مــا يقــرره  ْي ــاَم ِإَلــى اللَّ َي ــوا الصِّ ــمَّ َأِتمُّ ُث
َوَأن  ـى}  تعاـل !وقــال  بالضبــط  الحديــث  العلــم 

ُكــْم ۖ ِإن ُكنُتــْم َتْعَلُمــوَن{. َتُصوُمــوا َخْيــٌر لَّ
ومــن هــذا المنطلــق نعــرض لكــم أهــم الدراســات 
ــة لهــذا  ــد المذهل ــم إثبــات الفوائ ــة التــي ت الطبي
 )5:2( )نظــام  المتقطــع  الصيــام  مــن  النــوع 
الغذائــي( وهــو كمــا فعلــه رســولنا عليــه افضــل 
ــبوع  ــن باألس ــام يومي ــليم) صي ــم التس ــاة وات الص

االثنيــن والخميــس( :-

الدرسات العلمية:
جنــوب  لجامعــة  عالميــة  دراســة  أول   -
أســتراليا نشــرت بتاريــخ 23-7-2018 )أول 
النظــام  فوائــد  عــن  العالــم  ـفـي  دراســة 
الغذائــي 5:2 لمرضــى الســكري( وقيــل 
 )2:5( الصيــام  يكــون  أن  يمكــن  فيهــا 
الثاـنـي  النــوع  الســكري  لمرضــى  حــًا 
اإللتــزام  ـفـي  صعوبــة  يجــدون  الذيــن 
بنظــام غذائــي ســبعة أيــام فــي األســبوع 

‘ وكمــا يقــول البروفيســور كليفتــون 
ــة  ــة التقليدي ــة الغذائي »أن األنظم

القيــود  ذات  الــوزن  لفقــدان 

مقاالتنا
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اليوميــة علــى الطاقــة يصعــب علــى األشــخاص 
االلتــزام بهــا ، لــذا يجــب علينــا البحــث عــن حلــول 
بديلــة.« ولهــذا يعتبــر نظــام 5:2 الغذائــي مــن 
أســهل األنظمــة الغذائيــة ويمكــن ألي شــخص 
أن يقــوم بتطبيقــه، باإلضافــة أن لــه تأثيــر كبيــر 

الثاثيــة. والشــحوم  الســكري  مــن  للوقايــة 

- نشــرت جامعــة هارفــارد مقــاال بعنــوان )الصيــام 
المتقطــع إلنقــاص الــوزن ( وأكــدت أن الصيــام 
إلنقــاص  اآلمنــة  الطــرق  أفضــل  هــو  المتقطــع 
الــوزن والوقايــة مــن الســكري وتنشــيط نظــام 
ومســتويات  الــدم  ضغــط  وتحســين  المناعــة 
هارفــارد  جامعــة  أن  باإلضافــة  الكوليســترول 
 Harvard( قامــت أيًضــا بعمــل دراســة بعنــوان
 study uncovers why Fasting can lead to
)لمــاذا  وتعنــي   )a longer and healthier life
يمكــن أن يــؤدي الصيــام إلــى حيــاة أطــول وأكثــر 
ــام 2017 فــي  ــة فــي ع ــر الدراس ــم نش ــة( . وت صح

.)Cell Metabolism( مجلــة 

- نشــرت جامعــة بريســتول البريطانيــة 
المتقطــع  الصيــام  بعنــوان  مقــاال 
االلكتروـنـي  موقعهــا  علــى 

والتــي اكــدت فيهــا أن الصيــام المتقطــع )5:2( 
يســاهم ـفـي إنخفــاض خطــر اإلصابــة بالســرطان 
وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة فضــًا عــن 
ــا أن  تحســين حساســية األنســولين  ووجــدت أيًض
تقليــل الســعرات الغذائيــة ليوميــن غيــر متتالييــن 
فــي األســبوع لــه نتائــج مذهلــة علــى الوقايــة مــن 
الزهايمــر وضغــط الــدم والســكري.. كمــا أن هــذا 
النظــام أيًضــا يســاعد علــى إنقــاص الــوزن وإطالــة 

ــا.  ــر الخاي عم

البريطانيــة  التيلغــراف  صحيفــة  نشــرت   -
دراســة بعنــوان )الدراســة تؤكــد أن نظــام 5:2 
الغذائــي يســاعد فــي التغلــب علــى الســرطان 
الغذائيــة  الزهايمــر(، وألن األنظمــة  ومــرض 
الحديثــة المكونــة مــن ثــاث وجبــات يومًيــا 
»غيــر  الخفيفــة  الوجبــات  ـى  إـل باإلضافــة 
طبيعيــة« ومضــرة علــى صحــة الجســم ، بينمــا 
نظــام 5:2 يمكــن أن تقلــص األورام وتحمــي 
خايــا المــخ , ويقــول الدكتــور مايكل موســلي 
إن   2014 عــام  تلغــراف  صحيفــة  حــوار  ـفـي 
الصــوم ليوميــن باألســبوع هــو طريقــة ثوريــة 
فــي عــاج الســكري مــن النــوع الثانــي وكذلــك 

ســرطان الثــدي بالنســبة للمــرأة.

مقاالتنا
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- نشــرت مجلــة الطــب االنتقالــي  فــي العام 2016 
بحثــًا بعنــوان : )تأثيــر الثمانــي االســابيع فــي صيــام 
تــم تجربتهــا ألول  باليــوم( والتــي  ال16 ســاعة 
مــرة وأثبــت فيهــا أن هــذا النظــام فعــال وقــد 
ُأعطــي نتائــج مذهلــة بعــد تطبيقــه ـفـي عــاج 
أمــراض عــدة منهــا أمــراض القلــب والشــرايين 
وتحســين المؤشــرات الحيويــة المتعلقــة بالصحــة 
ــة  ــى كتل ــاظ عل ــون ، والحف ــة الده ــل كتل ، وتقلي
ــبة  ــم فــي نس ــن والتحك ــدى الرياضيي ــات ل العض
الســكر والمســاعدة ـفـي انخفــاض ضغــط الــدم 

وااللتهابــات ـفـي الجســم.

- نشــرت جامعــة كالفورنيــا األمريكيــة دراســة 
بالصيــام  الشــبيه  الغذائــي  )النظــام  بعنــوان 
وـفـي   .) الســرطان  ضــد  المناعــة  جهــاز  يقلــب 
قصيــر  الجــوع  أن  وجــدوا  الدراســة  هــذه  نتائــج 
المــدى )صيــام لمــدة يوميــن ، يحتــوي علــى المــاء 
فقــط( أنــه يعمــل علــى تغييــر جيــن HO-1 ـفـي 
 )T regulatory cells( الخايــا التنظيميــة التائيــة
المســؤولة عــن الجهــاز المناعــي ، وهــذا التغييــر 
يســاعد جنًبــا الــى جنــب أدويــة العــاج الكيميائــي 
فــي مهاجمــة الســرطان،  بمعنــى آخــر أن الصيــام 
ــن  ــة ُيمكِّ المتقطــع المنخفــض الســعرات الحراري
الجهــاز المناعــي مــن التعــرف علــى خايــا ســرطان 
الجلــد والثــدي وقتلهــا!! وتــم عمــل هــذه التجربــة 
علــى الفئــران. شــارك ـفـي إعــداد هــذه التجربــة 
نخبــة مــن األطبــاء مــن قيــادة الدراســة الســريرية 
مركــز  مــن  كويــن  ديفيــد  األورام  علــم  ورئيــس 
نوريــس للســرطان ـفـي كليــة كيــك للطــب ـفـي 

جامعــة جنــوب كاليفورنيــا.  
- الطبيبــان  ميشــيل موســلي وميمــي سبينســير 
 The Fast ( قامــا  بتأليــف كتــاب يحمــل عنــوان
Diet 5:2 ( وذكــروا علــى غــاف الكتــاب نفســه 
ان مزايــا هــذا النظــام )إلنقــاص الــوزن والبقــاء 
صحيــًا والعيــش لمــدة أطــول!( وحقــق الكتــاب 
ــا  شــهرة واســعة ومبيعــات ضخمــة فــي بريطاني

والغــرب!.

الــذي  بوخينغــر    أوتــو  األلماـنـي  الطبيــب   -
أصيــب بإلتهــاب المفاصــل ـفـي أيــام الحــرب 
ـى ســنة 1917 مياديــة وكان  العالميــة األوـل
يبحــث عــن عــاج ولــم يجــده وأخبــروه االطبــاء 
حينهــا بــأن مرضــه ال يمكــن عاجــه فأصبــح 
مــا  شــخص  وجــد  حتــى  عــكاز  علــى  يمشــي 
ثــم صــام لفتــرات   .. بــأن يصــوم  لــه  فأوصــى 
متقطعــة حتــى شــفي تمامــًا ومــن هنــا حدثــت 
المعجــزة وأصبــح قــادرًا علــى تحريــك جميــع 
اليــوم  ذلــك  األلم!..ومنــذ  وأختفــى  مفاصلــه 
قــرر تكريــس حياتــه فــي نشــر الوعــي بأهميــة 
االمــراض  مــن  العديــد  عــاج  ـفـي  الصيــام 
الصــوم  مركــز  عيــادة  افتتــاح  تــم  وبالفعــل 
العاجــي فــي عــام 1920 ميــادي فــي ألمانيــا 
وأســتمر ـفـي اســتقبال المرضــى حتــى توـفـي 
ســنة 1966 ميــادي ثــم اســتلم الرايــه ابنــه ثــم 
حفيــده وإلــى هــذا اليــوم الزال المركــز يعمــل 
العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  النــاس  ويأتونــه 
ـى ذلــك أن الطبيــب أوتــو  للعــاج..، أضــف إـل
 about( بوخينغــر قــد أّلــف كتاب يحمل عنــوان
fasting a royal road to healing( بمعنــى 
)الصيــام هــو الطريــق الملكــي للشــفاء( وهــو 
ممــن ُينســب إليــه الفضــل بعــد هللا فــي كونــه 
أول مــن قــام بتوثيــق منهجــي لآلثــار المفيــدة 

للصيــام علــى عــدد مــن األمــراض .

لمراسلة الكاتب:
fbiasd2005@gmail.com

مقاالتنا
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قصتنا

والشــاعر  والدبلوماســي  واإلداري  األديــب  هــو 
الســعودي الناجــح الدكتــور غازي بــن عبدالرحمن 
بالمنطقــة  ـفـي األحســاء  الــذي ولــد  القصيبــي 
الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
يتــم  1940م وقــد توفيــت والدتــه ولــم  العــام 
تســعة أشــهر مــن عمــره فترعــرع مــا بيــن صرامــة 
وقــوة األب وبيــن شــفقة ورحمــة جدتــه ألمــه 
علــى الصغيــر اليتيــم، ولــم يكــن لوجــود هذيــن 
المعســكرين فــي حيــاة الطفــل غــازي القصيبــي 
تأثيــر ســلبي بــل إنــه خــرج مــن ذلــك المــأزق بمبــدأ 
إداري وهــو »أن الســلطة بــا حــزم تــؤدي لتســيب 
خطــر، والحــزم بــا رحمــة يــؤدي إلــى طغيــان أشــد 
وطبقــه  طفــًا  عايشــه  المبــدأ  هــذا  خطــورة« 
مديــرًا ووزيــرًا وســفيرًا فــكان ســببًا فــي نجاحاتــه 

المتواصلــة.
ـفـي  األوليــة  التعليميــة  المراحــل  درس 
العاصمــة البحرينيــة المنامــة ثــم انتقــل 
ــال  ــة لين ــر العربي ــة مص إلــى جمهوري
جامعــة  مــن  الحقــوق  شــهاد 

الماجســتير  درجــة  علــى  وحصــل  القاهــرة، 
جنــوب  جامعــة  مــن  الدوليــة  العاقــات  ـفـي 
األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات  كاليفورنيــا 
والدكتــوراه فــي العاقــات الدوليــة مــن جامعــة 

المتحــدة. المملكــة  ـفـي  لنــدن 
تاجــرًا وقــد عــرض عليــه أن يعمــل  كان والــده 
التجــارة ولكــن  ـفـي مهنــة  إخوتــه  معــه ومــع 
الشــاب غــازي القصيبــي كان طموحــًا جــدًا وفضل 
اســتكمال دراســته عــن التجــارة، وبالفعــل وافــق 
والــده علــى أن يســتكمل دراســته ورّحــب بقــراره 

واســتقاله.
تنّقــل ـفـي العديــد مــن الوظائــف الهامــة ـفـي 
نشــيطًا  وكان  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
دقيقــًا يعمــل بإخــاص فــي كل منصــب تســلمه:
مســاعد  أســتاذ  أصبــح  1965م  العــام  ففــي 
ـفـي كليــة التجــارة ـفـي جامعــة الملــك ســعود 
بعــض  ـفـي  قانوـنـي  مستشــار  ثــم  بالريــاض 
الدفــاع  وزارة  وـفـي  االستشــارية  المكاتــب 

الســعودية. والطيــران 

أعدها لكم/ الدكتور قيصر كباش

األديب الوزير 
و

الشاعر السفير 
الدكتور

غازي القصيبي
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وـفـي العــام 1971م أصبــح عميــدًا لكليــة التجــارة 
ــام  ــاض، وفــي الع ــعود بالري ــك س ــة المل فــي جامع
ــرًا للمؤسســة العامــة للســكك  1973م اســتلم مدي

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة فــي المملك الحديدي
مــا  والكهربــاء  للصناعــة  وزيــر  منصــب  وتقلــد 
وزيــر  منصــب  اســتلم  ثــم  1982م   – 1975م  بيــن 
الســلك  ـى  إـل انتقــل  ثــم  1982م1984-م.  الصحــة 
الدبلوماســي كســفير لخــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز -رحمه هللا- فــي مملكة 
ـى 1992م ومنهــا  البحريــن مــن العــام 1984م إـل
ـى بريطانيــا كســفير مــن العــام 1992م  انتقــل إـل
للمملكــة وزيــرًا  عــاد  2003م بحيــث  عــام  وحتــى 
واختتــم  2005م  ـى  إـل 2003م  والكهربــاء  للميــاه 

2005م2010-م. العمــل  وزيــر  بمنصــب  حياتــه 

مواقف ال تنسى في حياة القصيبي
* عــدم موافقتــه علــى تســّلم منصــب عميــد كليــة 
بشــرط  إال  ســعود  الملــك  جامعــة  ـفـي  التجــارة 
أساســي أاّل يســتمر ـفـي هــذا المنصــب أكثــر مــن 
عاميــن غيــر قابلــة للتجديــد، فجــاءت الموافقــة على 

شــروطه مــع الترحيــب مــن قبــل مديــر الجامعــة.
ـفـي  التغييــرات الحثيثــة  * إجــراء العديــد مــن 
وزارة الصحــة حيــث ظهر كإنســان أكثــر من كونه 
ــة  ــر حيــث ســاهم فــي إنشــاء جمعي اإلداري الوزي
أصدقــاء المرضــى، كمــا وضــع برنامــج يقــوم علــى 
إهــداء والــدْي كل طفــل يولــد فــي مستشــفيات 
الــوزارة صــورة لوليدهــم بعــد والدتــه مباشــرة، 
وبــث  بالــدم  التبــرع  عمليــة  تعزيــز  عــن  فضــًا 

ثقافتهــا وتحفيــز المواطنيــن نحوهــا.

- كان القصيبي أديبًا المعًا وشاعرًا مفوهًا 
من أهم مؤلفاته:

من الدواوين الشعرية:
• ورود علــى ضفائــر ســناء – األشــج – يــا فــدى 
ناظريــك – معركــة بــا رايــة – صــوت مــن الخليــج 

ــؤ. ــر اللؤل – أشــعار مــن جزائ

من الكتب والروايات:
• حيــاة فــي اإلدارة – األســطورة – العصفوريــة – 
ســعادة الســفير – العودة ســائحًا إلــى كاليفورنيا 
– حكايــة حــب – رجــل جــاء وذهــب – شــقة الحريــة 

واألخيــرة تحولــت إلــى مسلســل تلفزيونــي.
كمــا وضــع مقدمــة روايــة بنــات الريــاض للكاتبــة 
ــاط  ــدى فــي األوس ــت ص ــي نال ــع والت ــاء الصان رج

ــة. ــة العربي األدبي
كان يطلــق علــى األديــب غــازي القصيبي )ســندباد 
أن  اســتطاع  فقــد  الحديــث(  الســعودي  الشــعر 
ــن  ــة م ــة اإلنجليزي ــعاره للغ ــن أش ــًا م ــم بعض يترج
خــال ديوانــه )الشــرق والصحــراء( حيــث وصــل إلــى 

قــراء اإلنجليزيــة ونــال شــهرة واســعة.

طرائف في حياة األديب غازي القصيبي
• حيــن كان وزيــرًا للكهربــاء حصــل انقطــاع 

أحيــاء  بإحــدى  الكهربائــي  التيــار  ـفـي 
مدينــة الريــاض فذهــب بنفســه لمقــر 

عبــر  ليتلقــى  الكهربــاء  شــركة 
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المواطنيــن  شــكاوى  الهاتــف 
وخــال إحــدى االتصــاالت ســمع 
بصــوت  يقــول  غاضــب  مواطــن 
يتــرك  أن  األفضــل  مــن  حــاد: 
القصيبــي الشــعر ويتفــرغ لعملــه 
عليــه  فــرد  للكهربــاء..  كوزيــر 
أنــا  وصلــت  الرســالة  القصيبــي: 

شــخصيًا. الوزيــر 
• ذكــر ـفـي كتابــه »حيــاة ـفـي 
اإلدارة« موقفــًا مــع أحــد رجــال 
األعمــال البارزيــن فــي المنطقــة 
الشــرقية والــذي زاره فــي مكتبه 
تحديــد  منــه  وطلــب  بالــوزارة 
العشــاء  أو  للغــذاء  موعــد 
كدعــوة خاصــة وكان القصيبــي 
الفارغــة  المجامــات  يمقــت 
التــي تهــدر الوقــت واألعصــاب 
ــه  ــذار من ــاول االعت ــة، فح والصح
لكــن الرجــل أصــر علــى الدعــوة 
منــذ  تعرفنــي  أنــت  لــه:  فقــال 
الجامعــة  ـفـي  مدرســًا  كنــت 
كل  مــرة  الدمــام  أزور  وكنــت 
لــم  فلمــاذا  األقــل  علــى  شــهر 

حينهــا؟؟ الدعــوة  ـي  ـل توجــه 
فأجــاب بصراحــة: هــذه الدعــوة 
لهــذا  إنهــا  لــك..  ليســت 
عليــه. تجلــس  الــذي  الكرســي 
فوقــف الوزيــر وقــال لــه تقديــرًا 
لصراحتــك يســرني قبــول الدعوة 

وأشــر علــى الكرســي الــذي كان جالســًا عليــه 
وأطعمــه  معــك  الشــرف  ضيــف  »خــذ  وقــال 

ــئت«. ــى ش مت

من أجمل أقوال األديب
غازي القصيبي

ـفـي  للطلبــة  أقــول  كنــت   •

رســوب  إن  ـى  األوـل المحاضــرة 
أي منهــم يعنــي فشــلي ـفـي 
تدريــس المــادة قبــل أن يعنــي 

اســتيعابها. ـفـي  فشــله 
مرتبطة  البشرية  الكرامة   •
ارتباطًا عضويًا بالعقل البشري، 
معه  ذهبت  العقل  ذهب  إذا 

الكرامة.
يتحقــق  ال  نجــاح  أي  إن   •
ـفـي  هــو  اآلخريــن  بفشــل  إال 
حقيقتــه هزيمــة ترتــدي ثــوب 

. لنصــر ا
يمــر  التنميــة  ـى  إـل الطريــق   •
أواًل بالتعليــم وثانيــًا بالتعليــم 
باختصــار  بالتعليــم..  وثالثــًا 
ـى  األوـل الكلمــة  هــو  التعليــم 
واألخيــرة فــي ملحمــة التنميــة.
يفســد  ال  الــرأي  )اختــاف   •
للــود قضيــة( والســخيف جــدًا 
أن كل قضايــا الــود عبــر التاريــخ 

الــرأي. اختــاف  أفســدها 
• يخطــئ مــن يعتقــد أن القمــة 
ــة ال تســع إال لواحــد، إنمــا  مدبب
هــي مســطحة تســع الجميــع. 
نســتوعب  ال  نحــن  ولكــن 
أنفســنا لــذا ال نســتوعب اآلخــر.
األخيــرة..  الكلمــة  للرجــل   •
بعــد  مــا  الكلمــة  وللمــرأة 

. ة خيــر أل ا
الوحيــد  فثمنــه  النجــاح  تريــد  كنــت  إذا   •
والدمــوع. الفكــر  مــن  الطويلــة  الســنوات 

• إن الذي يحب هللا ال يمكن أن يكره البشر.
• ال تجــادل أمــك أو ابيــك حتــى لــو كنــت علــى 
حــق، البــر ليــس مجــرد قبلــة تطبعهــا علــى 
ــة  ــك بلغــت غاي رأس أمــك أو أبيــك فتظــن أن

رضاهمــا !

أعدها لكم/ الدكتور قيصر كباش قصتنا
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بينــك  وظيفيــة  مناوبــات  ليــس  الوالديــن  بــر 
وبيــن إخوانــك، بــل مزاحمــات علــى أبــواب الجنــة 

ــوات. ــن األم ــاء أو م ــوا أحي إن كان
ـفـي  يــدرس  ال  الــذي  الوحيــد  التخصــص   •
ــه عامــل  الجامعــات هــو »األخــاق« فقــد يحمل

!! دكتــور  ويفتقــده  نظافــة 
• الوطــن هــو رغيــف الخبــز والســقف والشــعور 

باالنتمــاء والــدفء واإلحســاس بالكرامــة.

قصتنا

رحم هللا األديب الوزير والشاعر السفير الدكتور/ غازي القصيبي

الذي غادرنا إلى -رحمة هللا- في 2010/8/15م بعد معاناة مع المرض.

لقد كان وال يزال مشعًا أدبيًا وإداريًا قّل مثيله.

إعصــاِر أجفــاِن  يف  وســتوَن..  الســاري؟خمــٌس  أيهــا  ارتحــاالً  ســئمَت  أمــا 

هــدأت مــا  األســفاِر..  مــن  مللــَت  أســفاِرأمــا  وعثــاِء  يف  وألقتــك  إال 

برحــوا َمــا  األعــداِء..  مــن  تَِعبــَت  والنـــــــاِرأمــا  بالكــــريِت  يحــــــاورونَك 

وتــذكاِروالصَحــُب؟ أيــن رفــاُق العمــِر؟ هــل بَِقيَــْت أيــاٍم  ثُمالــة  ســوى 

وشــكا  ! الــرسى  وأضنانــي  اكتفيــُت..   ! أقــداريبــىل  تلــَك  ولكــن   ! العنــاَء  قلبــي 

َزهرتَــه العمــَر..  نــذرُت  بــالداً  بحــاريويــا  حــان  إنــي   ..! ُدمــِت   ..! لعّزهــا 

أغنيتــي البيــِد  رمــاِل  بــني  أســماريتركــُت  املســحوِر..  شــاطئِك  وعنــد 

قلمــي أبــْع  لــم  فقــويل:  ســألوِك  أفــكاريإن  الزيــِف  بســوِق  أدنــس  ولــم 

بَطــالً يكــن  لــم  فقــويل:  مضيــُت..  وقيثــاريوإن  ومحبوبــي  طفــي  وكان 

تعرُفــه أنــَت  ذنبــي   ! الغيــِب  عالــَم  وإرسارييــا  إعالنــي..  تعلــُم  وأنــَت 

يل يشــفع  الظــِن  ُحســُن  لقيــاَك..  غّفــاِر؟أحببــُت  عنــَد  إالّ  العفــو  أيُرتجــى 

ـفـي  تقــع  قــد  إنســانًا عفويــًا  تكــون  • عندمــا 
مشــكات لــم تكــن تتوقعهــا، ألن النقــاء الــذي 
بداخلــك لــم يتوافــق مــع التلــوث الــذي تعــج بــه 

ــر. ــض البش ــول بع عق
أن  الحيــاة  مــن  متأخــر  وقــت  ـفـي  ســتدرك   •
تكــن  لــم  خضتهــا  التــي  المعــارك  معظــم 
ــك  ــن حيات ــغلتك ع ــية أش ــداث هامش ــوى أح س

. لحقيقيــة ا

من أجمل أشعار الشاعر غازي القصيبي

قصيدة حديقة الغروب نقتبس منها هذه األبيات:

***

***



PEOPLE WITH ADVANCED GUM PROBLEMS:
TURN YOUR RECOMMENDATION
INTO THEIR COMPLIANCE.

NEW   meridol® PARODONT EXPERT
Developed specifically for advanced gum problems:

• Higher concentration of antibacterial ingredients*

• Increased gum resistance against advanced gum problems
• Distinct taste with perceivable effect encourages compliance

* vs meridol® toothpaste 
For more information visit www.meridol.me

Amine Fluoride (AmF)
stabilises stannuos ions and  
transports them directly to the gumline

Caprylyl Glycol  
and Phenylpropanol
boost the antibacterial effect

Stannous Ions (Sn2+)
high antibacterial  
effect
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سياحتنا

مدينــة أبهــا هــي المقــر اإلداري وعاصمــة منطقة 
عســير جنــوب غــرب المملكــة العربية الســعودية 
وأهــم مدنهــا، حيــث يوجــد بهــا مقــر اإلمــارة 
جبــال  علــى  تقــع  الرئيســية.  الــوزارات  وفــروع 
الحجــاز ويجاورهــا مــن الشــرق والشــمال الشــرقي 
محافظــة خميــس مشــيط، ومــن الشــمال الغربــي 
محافظــة النمــاص، ومــن جهــة الغــرب والجنــوب 
الغربــي محافظــة محايــل عســير ومحافظــة رجــال 
ألمــع. تعتبــر مدينــة أبهــا مــن أهــم المصائــف 
العربيــة  المملكــة  ـفـي  الســياحية  والمــدن 
ــدال مناخهــا وارتفاعهــا  الســعودية، بســبب اعت
الكبيــر عــن ســطح البحــر فإنهــا تســمى أيضــًا 
الضبــاب  ســيدة  تســمى  كمــا  الجبــل  عــروس 
وكذلــك أبهــا البهيــة بســبب الجمــال الطبيعــي 

ــه. ــز ب ــذي تتمي ال
قــال حمــد الجاســر: »لــم يــرد اســم هــذه 
مــن  عليــه  اطلعــت  فيمــا  البلــدة 
التــي  المشــهورة،  المؤلفــات 

تعرضــت للحديــث عــن عمــران المــدن، وتحديــد 
مواقــع المواضــع، باعتبارهــا مــن المــدن القديمــة، 
وقــد  ِقَدَمهــا.  ينفــي  ال  اســمها  ورود  وعــدم 
ــه ذكرهــا هــو مــا جــاء  يكــون أقــدم نــصٍّ ورد في
للهمداـنـي  العــرب(  جزيــرة  )صفــة  كتــاب  ـفـي 
الــذي عــاش عشــرين عامــًا مــن آخــر القــرن الثالــث 
الهجــري وبقيــة حياتــه فــي القــرن الرابــع. ويــرى 
بعــض الباحثيــن أن مدينــة أبهــا كانــت تســمى 
فــي الماضــي القديــم باســم )إيفــا(، وهــو الموقــع 
الــذي كانــت تحمــل منــه إبــل بلقيــس ملكــة ســبأ 
ــا إلــى النبــي ســليمان. حيــث كانــت هــذه  الهداي
ــًا مهمــًا وإلــى  ــذ القــدم مركــزًا تجاري ــة من المدين
ــى  ــخ تتجل ــة بالتاري ــذه المدين ــة ه ــإن صل ــك ف ذل
التــي  والقــاع  القديمــة  األبنيــة  مظاهــر  ـفـي 
توجــد بهــا والتــي يعــود عمــر بعضهــا إلــى مئــات 
الســنين. كمــا أن المدينــة كانــت فيمــا مضــى 
تعتبــر مــن أهــم األســواق التــي يجتمــع فيهــا 
الحجــاز وســهول  جبــال  مــن  المنطقــة  ســكان 

يســرنا فــي هــذه الزاويــة أن نســلط الضــوء علــى منطقــة جميلــة مــن مناطــق الســياحة واالصطيــاف 
ســواء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا، وكلنــا أمــل أن تلقــى هــذه الزاويــة رضاكــم.
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سياحتنا

عســير  قبيلــة  قــرى  أحــد  تعــد  وهــي  تهامــة، 
القديمــة.

الموقع والسطح
تبلــغ مســاحة أبهــا حوالــي 5100 هكتــار وترتفــع 
عــن ســطح البحــر بمــا ال يقــل عــن 2200 متــر، 
وهــي تشــغل منطقــة أشــبه مــا تكــون بالحــوض 
إذ تحيــط بهــا الجبــال مــن أغلــب الجهــات مــا 
عــدا الجهــة الشــمالية والشــمالية الشــرقية حيــث 

تقــع محافظــة خميــس مشــيط.
 يوجــد ـفـي مدينــة أبهــا العديــد مــن المعالــم 
كواجهــة  قيمتهــا  مــن  تعــزز  التــي  األثريــة 
ســياحية وأثريــة تاريخيــة مهمــة، مثــل القــاع 
األثريــة والتاريخيــة التــي تنتشــر فــي أنحــاء مدينــة 

أبهــا مثــل:
قلعــة أبــو خيــال االثريــة وقلعــة شمســان وقلعــة 
الدقــل التاريخيــة وكذلــك يجــد الســائح فيها عدد 
مــن األماكــن التاريخيــة، مــا بيــن متحــف ألمــع 
للتــراث وقريــة المفتاحــة ومركــز الملــك فهــد 
الثقافــي وقصــر الملحــة وقصــر شــدا األثــري، إلــى 
ــة  ــت أمان ــعبية التــي حافظ ــواق الش ــب األس جان
وســوق  الثاثــاء  ســوق  وأبرزهــا  عليهــا،  أبهــا 
ربــوع آل يزيــد وســوق ســبت بنــي رزام، وســوق 
الجمعــة – الوادييــن – والتــي يتمكــن فيهــا الزائــر 
مــن شــراء التحــف والتــذكارات واألزياء الشــعبية، 
كمــا يوجــد العديــد مــن المتنزهــات التــي تتميــز 

بجمالهــا وبتوفــر الخدمــات فيهــا.

منتزه السودة
مدينــة  غــرب  شــمال  الســودة  قريــة  ـفـي  يقــع 
أبهــا، ويوجــد بــه جبــل الســودة أعلــى قمــة جبليــة 
ــرة العربيــة، ويصــل  فــي الســعودية وشــبه الجزي
ارتفاعــه إلــى مــا يزيــد عن 3 آالف متر عن مســتوى 
ســطح البحــر. ويعــد المنتــزه أجمــل منتزهــات 

المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تنتشــر فــي 
الجبــل أشــجار العرعــر وشــجيرات الشــت وغيرهــا 
مــن النباتــات البريــة كالغبيــراء والبعيثــران ذات 
الرائحــة الزكيــة. وتغطــي أشــجار اآلرار الداكنــة 
كل أنحــاء جبــل الســودة إلــى جانــب الغيــوم التــي 
تظهــر فــي األفــق فــي أغلــب األوقــات، كمــا يعــد 
موقعــًا لمســابقة الطيــران الشــراعي، التــي تعقد 

كل صيــف.

سد أبها
ســد أبهــا يقــع فــي الطــرف الغربــي لمدينــة أبهــا 
ويهــدف إنشــاء هــذا الســد لحجــز ميــاه األمطــار 
عليهــا  للمحافظــة  أبهــا  وادي  ـفـي  والســيول 
وســكان  أبهــا  لمدينــة  الشــرب  ميــاه  وتوفيــر 

الــوادي، تــم افتتاحــه ـفـي عــام 1974م.
يعتبــر ســد أبهــا معلــم ســياحي، ورافــد اقتصــادي 
هــام، وتعــد بحيــرة ســد أبهــا مــن أجمــل وجهــات 
المنطقــة  تعــج  حيــث  أبهــا  ـفـي  الســياحة 
ــة،  ــق، والجلســات العائلي المحيطــة بهــا بالحدائ

ذات اإلطالــة الرائعــة علــى بحيــرة ســد أبهــا.

مدينة أبها الجديدة
تقــع ـفـي منطقــة أبهــا الجديــدة غــرب مدينــة 

أبهــا  قصــر  فنــدق  بوجــود  ويتميــز  أبهــا 
والفلــل الســكنية الفاخــرة والعربــات 

األلعــاب. ومدينــة  المعلقــة 
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منتزه أبو خيال
يقــع علــى طريــق الملــك عبدالعزيــز )الطريــق 

الدائــري( ـفـي مدينــة أبهــا.

منتزه الجبل األخضر السياحي
يقــع علــى قمــة جبــل ذرة فــي وســط مدينــة أبهــا 
وهــو أعلــى نقطــة ـفـي المدينــة حيــث يمكــن 
رؤيــة جميــع أنحــاء المدينــة مــن هــذا المنتــزه، 
أطلــق عليــه هــذا االســم، نتيجــة أنــه يتــم زراعتــه 
ــًا،  علــى شــكل مدرجــات، حيــث يتــم إضاءتهــا لي
الجبــل  المبهــر.  األخضــر  اللــون  منــه  فيشــع 
األخضــر يعــد مــن أهــم عوامــل الجــذب الســياحي 
داخــل مدينــة أبهــا، حيــث تــم تزويــده بالمرافــق 
الســياحية، مــن مطاعــم، وفنــادق، كمــا يوجــد بــه 

محطــة للتلفريــك.

منتزه الحبلة
ـي 50 كيلومتــر عــن  منتــزه الحبلــة يبعــد حواـل
مدينــة أبهــا و40 كيلومتــرًا عــن مدينــة خميــس 
مشــيط. ويقــع ـفـي قريــة الحبلــة، وهــي قريــة 
تراثيــة وأثريــة، وتعــد مــن أهــم وجهات الســياحة 
ــة. ســميت بهــذا االســم  فــي أبهــا التاريخي
وإليهــا  منهــا  االنتقــال  وســيلة  ألن 
الحبــال،  طريــق  عــن  كانــت 

كذلــك يطلــق عليهــا القريــة المعلقــة، لموقعها 
أســفل جــرف صخــري الــذي ينحــدر لحوالــي 300م 
مــن حافــة جبــال الســروات الشــاهقة االرتفــاع، 
والــذي يتجــاوز األلفــي متــر عــن ســطح البحــر، 
ممــا يمنحهــا وضعيــة معينــة، وكأنهــا معلقــة. 
الســياحية  الحبلــة  قريــة  شــهرة  ســر  ويكمــن 
هــو جمــال بيوتهــا بأبوابهــا الخشــبية العتيقــة، 
امتــداد  علــى  والمقاهــي  المطاعــم  وانتشــار 
طرقــات القريــة، وكذلــك رحلــة الوصــول إليهــا 

عبــر عربــات التلفريــك.

سياحتنا
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قرية المفتاحة
ســياحية  قريــة  هــي  المفتاحــة،  قريــة 
وثقافيــة، كان موقــع القريــة قديمــًا عبــارة 
عــن حــي ســكني يضــم مجموعــة مــن المبانــي 
التقليديــة المتاصقــة جنبــًا إلــى جنــب، ولكن 
مــع مــرور الوقــت هجرهــا ســكانها وتداعــت 
علــى  حديثــة  قريــة  إقامــة  فتــم  مبانيهــا، 
ــة  ــة القديمــة، وهــي القري نفــس طــراز القري
المعروفــة باســم قريــة المفتاحــة. تضــم قرية 
المفتاحــة العديــد مــن الفعاليــات الخاصــة 
بالفنــون التراثيــة، والتشــكيلية، وعــددًا مــن 
مســرح  مثــل  والتراثيــة  الثقافيــة  المراكــز 
وقصــر المفتاحــة، ومســرح لألطفــال، ومركــز 
الثقاـفـي،  فهــد  الملــك  ومركــز  اإلعــام، 
التــي  المتاجــر واألســواق،  مــن  ومجموعــة 
اليدويــة،  المنتجــات والمصنوعــات  تعــرض 
لعــرض  صــاالت  القريــة  تضــم  وكذلــك 

الفنيــة. اللوحــات 

قلعة شمسان
تعــد قلعــة شمســان مــن أقــدم وأهــم معالــم 
ــل  ــدة جب ــد قاع ــة عن ــع القلع ــة، تق ــا التاريخي أبه
متوســط االرتفــاع يبلــغ طولــه 90 متــر وعرضه 50 
متــر وهــي عبــارة عــن مبنــى مســتطيل الشــكل، 
يتكــون مــن مدخــل رئيســي، وثاثــة أبــراج دفاعية 
ــاد أن يكــون  ــا فقــط بينمــا المعت ــاث زواي فــي ث
عــدد األبــراج أربعــة ـفـي كل زاويــة ويلحــظ أن 
كل بــرج يختلــف عــن األبــراج األخــرى مــن ناحيــة 
الشــكل المعمــاري ومــن الملفــت أن نمــط البنــاء 
مشــيد بألــواح حجريــة مــا تــزال قائمــة حتــى اآلن، 
كمــا يوجــد ـفـي داخــل القلعــة فنــاء مســتطيل 
جــدران  والمرافــق.  الغــرف  كافــة  عليــه  تفتــح 
القلعــة ال تــزال موجــودة حتــى اآلن، ويوجــد بهــا 

ــواب رئيســية مغلقــة. أب

قصر شدا
ــن  ــد م ــض، ويع ــر األبي ــك القص ــه كذل ــق علي يطل
أبــرز معالــم الســياحة فــي أبهــا التاريخيــة، حيــث 
كان قديمــًا مقــر لإلمــارة بمنطقــة عســير، ولكــن 
الشــعبية.  للموروثــات  لمتحــف  تحويلــه  تــم 
ببنــاءه  أمــر  1927م.  عــام  شــدا  قصــر  بنــي 
الملــك عبدالعزيــز، ويمتــاز قصــر شــدا بهندســته 
ــر  ــة الفخمــة، التــي تشــبه إلــى حــد كبي المعماري
المبانــي المحليــة فــي المنطقــة. يتألف قصر شــدا 
مــن أربعــة أدوار، وتزينــه مــن الخــارج مجموعــة 
الموجــود  المتحــف  الزخرفيــة.  الحليــات  مــن 

داخــل القصــر، يضــم العديــد مــن المخطوطــات، 
المنزليــة،  واألدوات  والمســكوكات، 

ــة  ــور الفوتوغرافي ــن الص ــة م ومجموع
لمدينــة أبهــا ـفـي الماضــي.

سياحتنا
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Professional oral care for day-to-day life

�e Slow Release of Oxygen

is �e Big Secret

Add oxygen to daily care routine and take things to 
a whole new level.

The human body is 65% oxygen, and this 
percentage drops as we get older. Oxygen plays 
a key role in almost all bodily processes: it is 
needed for cell metabolism and plays a crucial role 
in wound-healing. The secret of our collection 
is the slow release of oxygen to help your body 
recover and recharge. 

Want to know more on how you can accelerate 
the healing process and maintaining excellent 
standards in oral care for Perio procedures or 
even for day to day care? Contact us to learn more.

M e d i c a l   G r o u p www.bluem-sa.com b l u e m - s a
Info@bluem-sa.com +966 92 001 2058
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إعالناتنا



1 - دولة تقع في جنوب شرق آسيا
2 - من أخوات كان – من األعشاب

3 - جمع مسرح – قريب
4 - قواعد »معكوسة« – دولة فارسية

5 - عملة آسيوية – علم مذكر »معكوسة« – شر
6 - رجوع »معكوسة« – ضد أيسر »معكوسة«

7 - من األنبياء – نوتة موسيقية »معكوسة«
8 - رف طيور »معكوسة« – طري

-9 شهر ميادي – مرتفع
10 - جمع دينار – في الفم

1 - نهر أمريكي
2 - شهر ميادي – نبات طيب الرائحة

3 - ماكر – مدينة فلسطينية
4 - مذياع – للمناداة

5 - وقت »معكوسة« – ابن نوح »معكوسة« – 
دق الجرس

6 - للمناداة – تقال عند البرد – من األزهار
7 - من األخشاب – اهتمام »معكوسة«

8 - ضد يمين – مرسى السفن
9 - ملياردير يوناني – مرض صدري »معكوسة«

10 - مدينة عراقية - واضح

افقيًا

رأسيًا
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استراحتنا

الكلمات المتقاطعة

الحل
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10987654321

1اندونيسيا

2ليسيانسون

3مسارحداني

4ساساايران

5يندمحاسو

6سبيانميا

7ييوسفيس

8برسلينب

9ينايرعالي

10دنانيرسن
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الدكتور/ الحسن عجيبي
نائب رئيس التحرير األخيرة

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، والصــالة والســالم عــىل ســيد األنبيــاء واملرســلني، ســيدنا محمد 

عليــه أفضــل الصــالة والتســليم آمــا بعد:

نواجــذ... مجلــة  مــن  الثانــي  العــدد  يف  جديــدة  بإطاللــة  اليــوم  عليكــم  نطــل 

ــة  ــراض وجراح ــعودية ألم ــة الس ــن الجمعي ــة ع ــة العربي ــادرة باللغ ــة الص ــة التوعوي  املجل

ــة.. اللث

والتــي كان املخطــط صدورهــا يف شــهر إبريــل املنــرم ولكــن.. بعــد إصــدار العــدد األول تــم 

مراجعتــه وتقييــم مــا قــدم فيــه واستشــارة بعــض الزمــالء األفاضــل ممــن لهــم خــرة يف 

مجــال التوعيــة والنــر الصحفــي، تــم وضــع خطــة جديــدة للعمــل إلصــدار مجلــة نواجــذ 

بشــكل أفضــل تليــق بمســتوى جمعيتنــا الحائــزة عــىل املركــز األول بــني الجمعيــات العلميــة 

تحــت مظلــة الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة..

ــة نواجــذ«، ســوف  ــد قراءتكــم وتصفحكــم لهــذا العــدد »العــدد الثانــي مــن مجل اليــوم عن

تالحظــون التغــر الشــامل باملقارنــة مــع العــدد الســابق، فلقــد تــم إضافــة زوايــا جديــدة 

ــة،  ــة، تثقيفي ــة توعوي ــح مجل ــابق، ولتصب ــط الس ــن النم ــة ع ــروج باملجل ــة للخ ومختلف

ــاً. ــة يف آن مع ــة وإخباري اجتماعي

نتمنــى لكــم قــراءة وتصفــح ممتــع مــع العــدد الثانــي مــن مجلة نواجــذ، ونســعد باســتقبال 

مالحظاتكــم، مقاالتكــم ، وكذلــك األخبــار الهامــة يف تخصــص أمــراض وجراحــة اللثة.

آملني ان نكون عند حسن ظنكم والله من وراء القصد.

األخيرة
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