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ــك ســلمان  نيابــة عــن خــادم الحرمــن الرشيفــن املل

بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه- رأس صاحــب 

الســمو امللكــي األمري محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز 

ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع 

قمــة جــدة لألمــن والتنميــة بحضــور أصحــاب الجاللة 

والفخامــة والدولــة والســمو قــادة ورؤســاء وفــود دول 

ــات  ــة، والوالي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

املتحــدة األمريكيــة واململكــة األردنيــة الهاشــمية 

وجمهوريــة مــر العربيــة وجمهوريــة العــراق وذلــك 

يــوم الســبت املوافــق 2022/7/16م.

ــم،  ــت آيــات مــن القــرآن الكري ــة الجلســة تلي ويف بداي

ثــم ألقــى صاحــب الســمو امللكــي األمــري محمــد بــن 

ــرام  ــا الح ــا فيه ــة دع ــز كلم ــن عبدالعزي ــلمان ب س

اختــالف القيــم بــن الــدول واملجتمعــات وأكــد -حفظه 

ــا  ــوة له ــة بالق ــم معين ــرض قي ــة ف ــه- »أن محاول الل

ــة أن  ــداً معرف ــم ج ــن امله ــرية، وم ــية كب ــج عكس نتائ

ــو  ــا، ول ــب احرامه ــة ويج ــاً مختلف ــة قيم ــكل دول ل

افرضنــا أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة لــن تتعامــل 

إال مــع الــدول التــي تشــاركها القيــم واملبــادئ مائــة يف 

املائــة، فلــن يبقــى للواليــات املتحــدة مــن دول تتعامــل 

معهــا ســوى الناتــو ولــذا يجــب علينــا التعايــش فيمــا 

ــا رغــم  االختالفــات التــي نعيشــها«. بينن

والعامليــة  العربيــة  الصحــف  تناولــت  وقــد  هــذا 

ــا  ــزت يف تعليقاته ــموه ورك ــة س ــن كلم ــات م مقتطف

ــن  ــة ب ــعودية األمريكي ــة الس ــات القم ــى مخرج ع

بــن  ســلمان  امللــك  الرشيفــن  الحرمــن  خــادم 

عبدالعزيــز والرئيــس بايــدن، وأكــدت مجمــل التعليقات 

ــد  ــة ق ــة الرصين ــعودية التفاعلي ــية الس أن الدبلوماس

ــن  ــة م ــة عاملي ــة إيجابي ــاح ورواي ــة نج ــت قص صنع

خــالل الحضــور الســعودي املؤثــر يف قمــم جــدة لألمــن 

والتنميــة والتــي صنعــت حدثــاً عامليــاً، عكــس نجــاح 

حراكهــا الســيايس بامتيــاز ورســخت الــدور الريــادي 

للمملكــة العربيــة الســعودية والــذي أكســبها احــرام 

العالــم يف ردهــات الدبلوماســية ومراكــز صناعــة 

القــرار العاملــي ومراكــز البحــوث والعالقــات الدوليــة.

وكانــت مخرجــات قمــم جــدة فرصــة جديــدة لتأكيــد 

اســتقاللية املوقــف الســعودي، وحرصــه عــى االحتفاظ 

بعالقــات متوازنــة مــع أطــراف املجتمــع الــدويل، هــذا 

التــوازن الدقيــق أكــد بــأن مصالــح اململكــة وشــعبها 

تأتــي فــوق أي اعتبــارات أخــرى، وأن اململكــة ماضية يف 

اســراتيجيتها القائمــة عــى توســيع تحالفاتهــا، وهــو 

أمــر لــم يكــن ليتســنى لدولــة ناميــة لــوال مــا تحظــى 

بــه مــن قيــادة حكيمــة، ســخرت إمكاناتهــا ومصــادر 

قوتهــا لتكــون رقمــاً صعبــاً يف املعادلــة الدوليــة 

قمم جدة: ترسيخ للدور الريادي 
للمملكة العربية السعودية عالميًا
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ــن  ــد ب ــري محم ــي األم ــمو امللك ــب الس ــن صاح أعل

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ويل العهــد نائــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة العليــا للبحــث 

والتطويــر واالبتــكار - حفظــه اللــه – عــن التطلُّعــات 

ــكار يف  ــر واالبت ــث والتطوي ــة للبح ــات الوطني واألولوي

اململكــة العربيــة الســعودية للعقديــن امُلقبلــن، والتــي 

ــة  ــل يف: صح ــة؛ تتمث ــات رئيس ــع أولوي ــتند إىل أرب تس

اإلنســان، واســتدامة البيئــة واالحتياجــات األساســية، 

واقتصاديــات  والصناعــة،  الطاقــة  يف  والريــادة 

ــا  ــة عامليً ــية اململك ــن تنافس ــزز م ــا يُع ــتقبل، بم امُلس

ــة  ــة اململك ــات رؤي ه ــع توجُّ ــاىش م ــا؛ ويتم وريادته

ــة. ــاد يف املنطق ــر اقتص ــا كأك ــز مكانته 2030 وتعزي

وقــال ســمو ويل العهــد يف مســتهل اإلعــالن عــن 

ــات  ــا تطلُّع ــة: »اعتمدن ــات الوطني ــات واألولوي التطلُّع

واالبتــكار،  والتطويــر  البحــث  لقطــاع  طموحــة 

لتصبــح اململكــة مــن رواد االبتــكار يف العالم، وســيصل 

اإلنفــاق الســنوي عــى القطــاع إىل 2.5% مــن إجمــايل 

الناتــج املحــي يف عــام 2040، ليُســهم القطــاع يف 

تنميــة وتنويــع االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل إضافــة 

ــايل  ــي اإلجم ــج املح ــعودي إىل النات ــال س ــار ري 60 ملي

ــة  ــف النوعي ــتحداث آالف الوظائ ــام 2040، واس يف ع

عاليــة القيمــة يف العلــوم والتقنيــة واالبتــكار، بمشــيئة 

ــه«. الل

ــن  ــي أعل ــرى الت ــات الُك ــذه الطُموح ــا له وتحقيًق

ــى  ــل ع ــيتم العم ــه س ــد، فإن ــمو ويل العه ــا س عنه

والعامليــة؛  الوطنيــة  املواهــب  أفضــل  اســتقطاب 

إضافــة إىل تعزيــز التعــاون مــع ُكــرى مراكــز البحــث 

والــرشكات العامليــة والقطــاع غــري الربحــي والقطــاع 

الخــاص اللــذان يُعــدان رشيــًكا أساســيًا لقيــادة 

ــاع. ــتثمار يف القط ــادة االس ــر وزي ــث والتطوي البح

واعتمــدت اململكــة أولوياتهــا الوطنيــة األربــع لقطــاع 

البحــث والتطويــر واالبتــكار، وهــي: صحــة اإلنســان، 

واســتدامة البيئــة واالحتياجــات األساســية، والريادة يف 

الطاقــة والصناعــة، واقتصاديــات املســتقبل؛ انطالًقــا 

مــن املزايــا التنافســية التــي تتمتــع بهــا، ومــن مبــدأ 

حرصهــا عــى مواجهــة أهــم التحديــات التــي تُواجــه 

اإلنســان، وتأمــن مســتقبل األجيــال القادمــة؛ لتكــون 

ــاريع  ــع املش ــه جمي ــة لتوجي ــات بوصل ــذه األولوي ه

والجهــود املســتقبلية للقطــاع.

وانطالقــاً مــن أهميــة املحافظــة عــى صحة اإلنســان، 

ــة  ــة تحتي ــن بني ــة م ــه اململك ــا تمتلك ــتناداً إىل م واس

ُمتقدمــة للبحــث الطبــي العلمــي، وامتالكهــا ألفضــل 

منظومــة للرعايــة الصحيــة يف املنطقــة، ووجــود 

قاعــدة بيانــات جينيــة موســعة، وغريهــا مــن امليــزات 

التنافســية، جــاءت »صحــة اإلنســان« عــى رأس 

ــالل  ــن خ ــة م ــتهدف اململك ــة، وتس ــات الوطني األولوي

ــل  ــة أفض ــاة صحي ــول إىل حي ــة الوص ــذه األولوي ه

وأطــول، مــن خــالل مواجهــة أهــم التحديــات الصحية 

يف اململكــة والعالــم، وإيجــاد حلــول جذريــة لألمــراض 

املزمنــة وغــري املعديــة، وتوفــري أعــى معايــري الرعايــة 

الصحيــة ألفــراد املجتمــع عــر تقديــم رعايــة صحيــة 

ــات  ــدث التقني ــم بأح ــداد العال ــزة، وإم ــة متمي رقمي

ــة. ــة الحيوي ــى التقني ــة ع ــة القائم الدوائي

ويُعــّد اعتمــاد التطلُّعــات واألولويــات الوطنيــة يف 

هــذه املرحلــة حجــر األســاس لتطويــر االســراتيجية 

الوطنيــة لقطــاع البحــث والتطويــر واالبتــكار، والتــي 

ــيتبع  ــة، وس ــة الحق ــا يف مرحل ــالن عنه ــيجري اإلع س

ــى  ــة ع ــة قائم ــة طموح ــج وطني ــالق برام ــك إط ذل

ــات  ــرى التحدي ــل ُك ــكار لح ــر واالبت ــث والتطوي البح

ــالن  ــّكل إع ــا يُش ــم، كم ــة والعال ــه اململك ــي تواج الت

اململكــة لتطلُّعاتهــا وأولوياتهــا يف القطــاع عامــل 

ــن  ــال م ــن ورواد األعم ــن الباحث ــن م ــذب للمهتم ج

داخــل اململكــة وحــول العالــم، حيــث ترحــب اململكــة 

بمشــاركة الباحثــن واملبتكريــن وانضمامهــم إليهــا يف 

ــان  ــل اإلنس ــن أج ــكار م ــة االبت رحل

صاحب السمو الملكي ولي العهد يحدد األولويات:

صحة اإلنسان..استدامة البيئة 
اقتصاديات المستقبل
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ــري  ــي األم ــمو امللك ــب الس ــى صاح رع

ــز آل  ــد العزي ــن عب ــدر ب ــن بن ــل ب فيص

ــل  ــاض حف ــة الري ــري منطق ــعود أم س

ــعود  ــك س ــة املل ــالب جامع ــرج ط تخ

ــارك(  ــول ب ــب )مرس ــة 61 يف ملع الدفع

ــة. ــة بالدرعي ــة الجامعي باملدين

ولــدى وصــول ســمو أمــري منطقــة 

اســتقبله  الحفــل  ملــكان  الريــاض 

صاحــب الســمو األمــري أحمــد بــن 

ــظ  ــن محاف ــن عبدالرحم ــه ب ــد الل عب

ــك  ــة املل ــس جامع ــايل رئي ــة ومع الدرعي

ســعود األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن 

ــى  ــث ألق ــة، حي ــادة وكالء الجامع ــر والس العم

ــا  ــن فيه ــة ثم ــعود كلم ــك س ــة املل ــس جامع رئي

ــل،  ــاض للحف ــة الري ــري منطق ــمو أم ــة س رعاي

ــه- ــا الل ــيدة -أيده ــادة الرش ــم القي ــاً بدع منوه

ــم ورواده، مشــرياً إىل أن اليــوم نجنــي ثمــاره  للعل

ــع  ــج تدف ــتة آالف خري ــن س ــر م ــج أكث بتخري

ــل.  ــن العم ــعود إىل ميادي ــك س ــة املل ــم جامع به

علميــة  كوكبــة  بانضمــام  نتــرشف  وقــال: 

جديــدة إىل وطننــا الغــايل ليكونــوا رشكاء فاعلــن 

الســترشاف التحــول الوطنــي الــذي ســينقل 

ــدول  ــاف ال ــة إىل مص ــريتها التنموي ــة ومس اململك

ــا  ــى م ــن ع ــة للخريج ــاً التهنئ ــة.. مقدم املتقدم

ــوق. ــاح وتف ــن نج ــوه م حقق

بعــد ذلــك ألقــى الطالــب أســامة الفقيهــي كلمــة 

الخريجــن عــر فيهــا عــن فرحتهــم بهــذا اليــوم 

ــاج  ــذي كان نت ــع، وال ــوب الجمي ــى قل ــايل ع الغ

ســنن مضــت وأيــام خلــت، تجــاوز الجميــع فيها 

صعوبــات وبقــي العلــم الــذي اكتســب منــاراً.

بعدهــا شــاهد ســموه والحضــور الكريــم عرضــاً 

ــّرم  ــم ك ــعود ث ــك س ــة املل ــن جامع ــاً ع ضوئي

ــار  ــيجني ثم ــن س ــم: الوط ــال له ــن وق املتفوق

ــم.. ــم ونجاحك تفوقك

بالتهنئــة  تتوجــه  األســنان«  طــب  »آفــاق 

للخريجــن يف الدفعــة 61 مــن جامعــة امللــك 

ســعود وتبــارك للمتفوقــن ولذويهم هــذا التفوق 

العلمــي متمنيــة للجميــع مســتقبالً باهــراً بــإذن 

ــاىل  ــه تع الل

أمير الرياض يرعى:
 حفل تخرج الدفعة 61 من 
طلبة جامعة الملك سعود
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ــى  ــنان امللتق ــب األس ــعودية لط ــة الس ــت الجمعي أقام

ــي الرابــع لطــب األســنان يف ربــوع  الســعودي البحرين

املنطقــة الرشقيــة وتحديــداً يف فنــدق الخليــج مريديــان 

املوافــق 11-10  الجمعــة والســبت  الخــر يومــي 

ــعودية  ــة الس ــس الجمعي ــور رئي ــو 2022 بحض يوني

ــور  ــعادة الدكت ــل( س ــي الحف ــنان )راع ــب األس لط

ــي  ــب الطب ــز BDA للتدري ــس مرك ــم ورئي ــاد الالح زي

ــهدا  ــد ش ــور محم ــعادة الدكت ــن س ــة البحري بمملك

وعــدد مــن ضيــوف امللتقــى ورؤســاء الجلســات مــن 

ــي  ــالم امللك ــى بالس ــح امللتق ــث افتت ــن حي كال اململكت

ثــم آيــات مــن الذكــر الحكيــم بعــد ذلــك ألقــى ســعادة 

ممثــل الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان باملنطقــة 

الرشقيــة األســتاذ ســامي محمــد الفــزع كلمــة 

بهــذه املناســبة أشــاد فيهــا بالتعــاون بــن الجمعيــة 

ــذه  ــأن ه ــز BDA وب ــنان ومرك ــب األس ــعودية لط الس

ــة لقــاءات  ــت نجاحهــا عــى مــدى ثالث ــات أثبت امللتقي

ــابقة. س

وقــد بــن بــأن هــذه اللقــاءات تهــدف إىل إثــراء كل مــا 

ــنان  ــب األس ــال ط ــن يف مج ــن اململكت ــد ب ــو جدي ه

مــن أبحــاث علميــة وطــرق عالجيــة وتقنيــات حديثــة 

تســاعد جميــع العاملــن يف هــذا املجــال لتطويــر 

ــدف إىل  ــا ته ــاً. كم ــاً وعالجي ــاً، بحثي ــم أكاديمي أدائه

ــن  ــتقطاب املتحدث ــق اس ــن طري ــرات ع ــادل الخ تب

املميزيــن بــن اململكتــن. وقــد أشــار إىل أن هــذا امللتقى 

يضــم عــدد 14 متحدثــاً ومتحدثــة عــى مــدى يومــن.

بعــد ذلــك ألقــى ســعادة الدكتــور زيــاد الالحــم رئيــس 

ــح  ــة أوض ــنان كلم ــب األس ــعودية لط ــة الس الجمعي

ــادل  ــال يف تب ــا دور فّع ــات له ــذه امللتقي ــأن ه ــا ب فيه

ــب  ــال ط ــر مج ــدف إىل تطوي ــي ته ــرات واآلراء الت الخ

ــنان. األس

ــد  ــور محم ــعادة الدكت ــكر لس ــدم بالش ــام تق ويف الخت

شــهدا وممثــل املنطقــة الرشقيــة وفريــق العمــل عــى 

هــذا اإلنجــاز املتميــز.

ويف ختــام الحفــل تــم تكريم رئيــس مركــز BDA وكذلك 

ــات.  ــاء الجلس ــن ورؤس ــوف واملتحدث ــن الضي ــدد م ع

ــي  ــم راع ــة بتكري ــة الرشقي ــل املنطق ــام ممث ــا ق كم

ــى. ــذا امللتق ــه له ــى دعم ــم ع ــاد الالح ــل د. زي الحف

ــن  ــور ع ــن الحض ــدد م ــر ع ــر ع ــب آخ ــن جان وم

ــار  ــم واختي ــث التنظي ــن حي ــى م ــم بامللتق إعجابه

املتحدثــن وتنــوع املواضيــع يف مجــال طــب األســنان.

ــي  ــعودي البحرين ــى الس ــاد امللتق ــم اعتم ــد ت ــذا وق ه

الســعودية  الهيئــة  مــن  األســنان  لطــب  الرابــع 

ــم  ــن التعلي ــاعة م ــة بـــ13 س ــات الصحي للتخصص

الطبــي املســتمر  

الجمعية السعودية لطب األسنان تقيم

الملتقى السعودي البحريني الرابع لطب األسنان
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تحــت رعايــة معــايل رئيــس جامعــة امللــك عبدالعزيــز 

األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن اليوبــي وبحضــوره تــم 

ــعودية  ــة الس ــن الجمعي ــاون ب ــة تع ــع اتفاقي توقي

لطــب األســنان ممثلة بســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة 

الدكتــور زيــاد بــن حمــود الالحــم وكلية طب األســنان 

بجامعــة امللــك عبدالعزيــز ممثلة بســعادة عميــد كلية 

ــريه  ــي م ــور عبدالغن ــتاذ الدكت ــنان األس ــب األس ط

ــر  ــق 2022/5/22م. وح ــد املواف ــوم األح ــك ي وذل

ــورة  ــعادة الدكت ــة س ــع االتفاقي ــل توقي ــم حف مراس

ســمرية عســيالن نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعية 

ــري  ــور زه ــعادة الدكت ــنان وس ــب األس ــعودية لط الس

ــب  ــعودية لط ــة الس ــس إدارة الجمعي ــن مجل ــو أم نت

األســنان وســعادة األســتاذة الدكتــورة ليــى باهمــام 

عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة إىل جانــب الســادة 

وكالء كليــة طــب األســنان يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز 

بجــدة.

وتهــدف االتفاقيــة إىل تبــادل الخــرات وتطويــر 

األبحــاث العلميــة والخدمــات العالجيــة املقدمــة 

ــل التعــاون  ــات املجتمــع، إىل جانــب تفعي ــف فئ ملختل

يف مجــال الفعاليــات العلميــة والبحثيــة يف طــب 

األســنان.

ــة  ــارة تعريفي ــة زي ــع االتفاقي ــبق توقي ــد س ــذا وق ه

ــفى  ــنان ومستش ــب األس ــة ط ــق كلي ــى ومراف ملبن

طــب األســنان الجامعــي، حيــث اطلــع ســعادة 

رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطــب 

ــي  ــور املنهج ــى التط ــرام ع ــه الك ــنان ومرافقي األس

ــة  ــنان بجامع ــب األس ــة ط ــي يف كلي ــي والبحث والتقن

ــز  ــك عبدالعزي املل

اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية لطب األسنان 

وكلية طب األسنان بجامعة الملك عبدالعزيز

ُمواصلة تميزها على مستوى الجامعات..

جامعة الملك سعود تحصل على

المركز األول
على مستوى المملكة العربية السعودية

والوطن العربي،

وذلك وفق تصنيف شانغهاي 2022 للجامعات
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مجلس اإلدارة

د. زياد بن حمود الالحم  

رئيس مجلس اإلدارة

د.سميرة بنت مصطفى عسيالن   

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. زهير بن صالح نتو  

أمين مجلس إدارة الجمعية

د. مياده بنت حمزه المزيني 

أمين مال الجمعية

د. مشاري بن فرج العتيبي  

عضو مجلس إدارة الجمعية

أ.د. خليل بن إبراهيم العيسى  

عضو مجلس إدارة الجمعية

د. محمد بن حسن الحارثي  

عضو مجلس إدارة الجمعية

أ.د. ليلى بنت احمد باهمام   

عضو مجلس إدارة الجمعية

أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية السعودية لطب األسنان 

ــب  ــعودية لط ــة الس ــت الجمعي أقام

األســنان يومــاً علميــاً تخصصيــاً 

لألقنيــة  اللبيــة  املعالجــات  حــول 

الجمعــة  يــوم  وذلــك  الجذريــة 

هيلتــون  فنــدق  يف  2022/6/17م 

ــاء  ــى إلق ــع ع ــث تتاب ــاض حي الري

مــن: كالً  املحــارضات 

- ســعادة الــروف )جيــان لــوكا( 

جــذور  عــالج  حــول:  بمحــارضة 

اعتبــاراً  األبعــاد  ثالثــي  األســنان 

ــة  ــة املعالج ــخيص إىل نهاي ــن التش م

الرسيريــة.

)أندريــاس(  الدكتــور  ســعادة   -

التحضــري  حــول:  بمحــارضة 

ــى  ــب ع ــي للتغل ــي الكيميائ امليكانيك

ــن  ــدة م ــاالت املعق ــات يف الح الصعوب

ــنان. ــذور األس ــة لج ــات اللبي املعالج

ــواز  ــام الف ــور حس ــعادة الدكت - س

بمحــارضة حــول: طــرق الغســيل 

املعالجــة  يف  املختلفــة  القنيــوي 

الجذريــة.

ــي  ــف القرن ــور يوس ــعادة الدكت - س

بمحــارضة حــول: الخالئــط املعدنيــة 

وخاصــة النيــكل املســتخدمة يف أدوات 

املعالجة الجذرية.

)جلنــار(  الدكتــورة  ســعادة   -

إعــادة  فــن  حــول:  بمحــارضة 

األســنان. جــذور  معالجــة 

- ســعادة الدكتــورة ريــم صــرييف 

بمحــارضة حــول: حــي االقنيــة 

الجذرية ثالثي األبعاد.

أجــاب  العلمــي  اليــوم  ختــام  ويف 

الســادة املحارضيــن عــى أســئلة 

ــة  ــة علمي ــم بمناقش ــور الكري الحض

ــة  ــدة العلمي ــق الفائ ــة لتحقي دقيق

والصحيــة للجميــع 

يوم علمي للجمعية السعودية لطب األسنان بالرياض
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ضمــن الخطــة االســراتيجية للجمعيــة الســعودية لطب 

ــة  ــول أهمي ــع ح ــراد املجتم ــة أف ــاج( توعي ــنان )ت األس

ــض  ــايل تخفي ــنان وبالت ــم واألس ــة الف ــة بصح العناي

نســبة اإلصابــة بالنخــر الســني، وتنفيــذاً لذلــك أقامــت 

الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان حملــة توعويــة يف 

ــك ســعود  ــك ســعود التعليمــي بجامعــة املل مجمــع املل

ــاء 2022/6/8م. ــوم األربع ــك ي وذل

ــة  ــة الخامس ــة يف االبتدائي ــة توعوي ــت حمل ــا أقيم كم

ــاء  ــوم الثالث ــاض ي ــة الري ــات يف مدين ــون للبن والثالث

2022/6/14م.

حيــث تــم رشح الطــرق الوقائيــة الصحيــة للفــم 

بالبنيــة األساســية  التعريــف  واألســنان إىل جانــب 

ــزاء  ــة ألج ــمات الترشيحي ــالل املجس ــن خ ــنان م لألس

الســن وطبقاتــه، إضافــة إىل تعليــم الطــالب والطالبــات 

الجمعية السعودية لطب األسنان تقيم 
حمالت توعوية لصحة الفم واألسنان

للفــم  اليومــي  التنظيــف  يف  الصحيحــة  الطريقــة 

ــة  ــات املجاني ــع العين ــم توزي ــم ت ــن ث ــنان وم واألس

ــنان. ــن األس ــرش ومعاج ــت ف ــي تضمن والت

املجتمــع  براعــم  هــم  الطلبــة  أن  املعــروف  ومــن 

وبتوعيتهــم الصحيــة نســتطيع بنــاء جيــل جديــد مثقــف 

ــه  ــإذن الل ــراض ب ــن األم ــال م ــاً وخ صحي

ــدة  ــنان ع ــب األس ــعودية لط ــة الس ــت الجمعي أقام

ــور  ــدة بحض ــرياتون ج ــدق ش ــة يف فن ــاطات علمي نش

ــس  ــب رئي ــيالن نائ ــمرية عس ــورة س ــعادة الدكت س

ــنان،  ــب األس ــعودية لط ــة الس ــس إدارة الجمعي مجل

ــبت  ــوم الس ــهري ي ــي الش ــاء العلم ــث كان اللق حي

“تصميــم  عنــوان  تحــت  2022/5/28م  املوافــق 

االبتســامة الرقميــة”.

ويف يــوم الجمعــة 2022/6/24م أقيمــت ورشــة عمــل 

ــورة  ــعادة الدكت ــا س ــة قدمته ــوه التجميلي ــول الوج ح

ــنان  ــب األس ــة ط ــاعد يف كلي ــتاذ املس ــدي األس والء مج

بجامعــة امللــك عبدالعزيــز بجــدة.

وأقيــم يــوم الســبت 2022/7/2م اللقــاء العلمــي 

األســنان  طــب  “رحلــة  عنــوان  تحــت  الشــهري 

الرقمــي” قدمــه مشــاركة كالً مــن الدكتــورة ســمرية 

عســيالن والدكتــور زهــري نتــو والدكتــور تركــي 

ــهادات  ــع الش ــم توزي ــاءات ت ــة اللق ــي ويف نهاي الكالج

ــى  ــوا ع ــن أجاب ــن الذي ــادة املحارضي ــة للس التقديري

ــالص  ــة وإخ ــور بدق ــئلة الحض أس

النشاطات العلمية للجمعية السعودية
لطب األسنان في جدة
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ــل  ــد الجالج ــتاذ فه ــة األس ــر الصح ــايل وزي ــام مع ق

بجولــة تفقديــة عــى مستشــفيات مكــة املكرمــة 

واملشــاعر املقدســة، حيــث شــملت الجولــة مستشــفى 

ــفى  ــة ومستش ــل الرحم ــفى جب ــات ومستش رشق عرف

ــز  ــك عبدالعزي ــة املل ــى ومدين ــفى من ــرة ومستش نم

الطبيــة، واطلــع معاليــه عــى كافــة االســتعدادات 

اللــه  الطبيــة لخدمــة حجــاج بيــت  والتجهيــزات 

الحــرام، ونــوه معاليــه خــالل الزيــارة بحــرص واهتمام 

حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن وســمو ويل عهــده 

ــه- عــى توفــري أفضــل رعايــة صحيــة  -يحفظهمــا الل

لضيــوف الرحمــن والحفــاظ عــى صحتهــم وســالمتهم.

ــإذن  ــتواصل ب ــة س ــل، إن الصح ــر الجالج ــال الوزي وق

اللــه تقديــم الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة واإلســعافية 

لضيــوف الرحمــن مــن خــالل منظومــة مستشــفياتها 

ومراكزهــا الصحيــة باملشــاعر املقدســة ومكــة املكرمــة 

ــي  ــة الت ــة الوقائي ــرياً إىل أن الخط ــورة، مش ــة املن واملدين

ــراءات  ــن اإلج ــج تتضم ــم الح ــام ملوس ــذا الع ــدت ه أع

ــي. ــي الوبائ ــراءات التق ــة، وإج الوقائي

مــن جهــة أخــرى دشــن معــايل وزيــر الصحــة خدمــة 

ــدم  ــي يق ــة والت ــارات الطبي ــور( لالستش ــو دكت )الهول

ــوف  ــة لضي ــات حديث ــة بتقني ــات الصحي ــا خدم عره

ــدم  ــام، وتق ــذا الع ــج ه ــم ح ــالل موس ــن خ الرحم

الخدمــات الطبيــة يف الهولــو دكتور عــر تقنيــة االتصال 

ــعودية،  ــاالت الس ــة االتص ــع رشك ــاون م ــي بالتع املرئ

ــخيص ورصف  ــف والتش ــات الكش ــك الخدم ــمل تل وتش

العــالج مــن خــالل التواصــل املبــارش مــع أطبــاء 

ــة  ــوزارة الصح ــع ل ــرايض التاب ــة االف ــفى صح مستش

ــيد  ــة تجس ــذه التقني ــتخدام ه ــح اس ــاض، ويتي يف الري

ــرايض  ــة االف ــفى صح ــل يف مستش ــذي يعم ــب ال الطبي

أمــام املريــض مبــارشة حيــث يقــف لطلــب االستشــارة 

ــة  ــص كاف ــر فح ــي توف ــا والت ــي يحتاجه ــة الت الطبي

ــكل  ــب وبش ــا الطبي ــي يحتاجه ــة الت ــؤرشات الحيوي امل

ــس  ــة يف نف ــخيص واملعالج ــدم التش ــي يق ــارش لك مب

اللحظــة للمريــض، يذكــر أن وزارة الصحــة تقــدم 

ــال  ــر االتص ــة ع ــة الفوري ــارات الطبي ــات االستش خدم

ــي. ــق صحت ــق تطبي ــن طري ــم 937 وع ــى الرق ع

هــذا وقــد كــرم معــايل وزيــر الصحــة رئيــس املجلــس 

الصحــي الســعودي األمــن العــام الســابق للهيئــة 

ــور  ــتاذ الدكت ــة األس ــات الصحي ــعودية للتخصص الس

ــزة  ــود متمي ــن جه ــه م ــا قدم ــري م ــده نظ ــن عب أيم

ــه  ــرة عمل ــالل ف خ

معالي وزير الصحة:

يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة 

ويكرم األمين العام السابق للتخصصات الصحية
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ــتاذ  ــعود األس ــك س ــة املل ــس جامع ــايل رئي ــن مع دش

الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن العمــر بوابــة خريجــي 

الجامعــة وذلــك يف قاعــة الشــيخ حمــد الجــارس بالبهــو 

ــة. ــس يف الجامع الرئي

وأكــد معاليــه بــأن انطــالق الفكــر واإلبــداع نحــو 

ــك  ــية، ولذل ــرج الرئيس ــة التخ ــن بواب ــون م ــور يك التط

ــالب  ــا الط ــا بأبنائه ــق عالقته ــة إىل توثي ــعت الجامع س

ــن  ــم أو م ــة والتعلي ــدان الدراس ــواء يف مي ــات س والطالب

ــن”  ــة الخريج ــر “بواب ــن ع ــم كخريج ــالل انطالقه خ

لتكــون همــزة الوصــل بــن الخريــج واملجتمــع، ومركــز 

التجمــع الــذي يجمــع الطالــب والخريــج والرشكــة 

ــة. واملؤسس

ــة  ــؤون العلمي ــة للش ــل الجامع ــن وكي ــه ب ــن جانب م

واألكاديميــة األســتاذ الدكتــور محمــد بــن صالــح النمــي 

أن “بوابــة الخريجــن” تســهم يف تزويــد املجتمــع وســوق 

العمــل بمــا يلبــي احتياجاتــه مــن الكــوادر البرشيــة، وملا 

لذلــك مــن أهميــة تــم إنشــاء مركــز الخريجــن وإطــالق 

بوابــة الخريجــن التقنيــة بجامعــة امللــك ســعود.

ــل  ــة حف ــر الجامع ــايل مدي ــى مع ــة رع ــة ثاني ــن جه م

تكريــم الفائزيــن بجائــزة )جســتن للتميــز( وهــي 

اختصــار للجمعيــة الســعودية للعلــوم الربوية والنفســية 

وذلــك بقاعــة الدرعيــة ببهــو الجامعــة الرئيــس بحضــور 

ــة  ــة الطبي ــة، املدين ــك” األمريكي ــة “نيوزوي ــت مجل أدرج

ــز  ــك عبدالعزي ــفييها املل ــعود بمستش ــك س ــة املل بجامع

ــى  ــفيات ع ــل املستش ــة أفض ــن قائم ــد ضم ــك خال واملل

مســتوى العالــم لعــام 2022م، اســتناداً إىل تحســن 

مــؤرشات األداء يف الرعايــة الصحيــة، وإجــراءات مكافحة 

ــؤرشات  ــن امل ــا م ــرىض، وغريه ــالمة امل ــدوى، وس الع

املتعلقــة بجــودة الخدمــات الطبيــة، حيــث تميــزت املدينة 

ــالل  ــن خ ــرىض م ــة للم ــة اآلمن ــن البيئ ــة يف تحس الطبي

ــة  ــل ودراس ــكل دوري وتحلي ــؤرشات األداء بش ــاس م قي

املخاطــر واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة، مــع وضــع خطــط 

ــا. ــراءات وتطويره ــك اإلج ــن تل ــل لتحس العم

وحصلــت املدينــة الطبيــة الجامعيــة عــى عــدة اعتمادات 

ــى  ــو أع ــية” وه ــة املاس ــهادة “الدرج ــل ش ــة مث دولي

ــا يف  ــد نجاحه ــدي بع ــاد الكن ــة االعتم ــن هيئ ــف م تصني

ــدى  ــول م ــة ح ــق الهيئ ــل فري ــن قب ــامل م ــم الش التقيي

التــزام املدينــة الطبيــة بمعايــري الجــودة حــول اإلجــراءات 

ــم: ــن ه ــس والفائزي ــم النف ــة وعل ــن رواد الربي ــدد م ع

عــن فئــة رواد الربيــة وعلــم النفــس كالً مــن: الدكتــور 

األســبق  التعليــم  وزارة  وكيــل  الثنيــان  عبدالعزيــز 

واألســتاذ الدكتــور عبداللــه املخلفــي عميــد كليــة الربيــة 

ــبق. ــعود األس ــك س ــة املل ــل جامع ووكي

ــوراه( كالً  ــالة الدكت ــة )رس ــالة العلمي ــة الرس ــن فئ وع

ــك  ــة املل ــن جامع ــد م ــو حيم ــدى أب ــورة ن ــن: الدكت م

ســعود والدكتــور فيصــل الحربــي مــن جامعــة القصيــم.

ــتري( كالً  ــالة املاجس ــة )رس ــالة العلمي ــة الرس ــن فئ وع

مــن: حســن الســيف مــن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 

بــن فيصــل ونــوره الســيف مــن جامعــة امللــك ســعود 

ــة يف  ــري الدولي ــق املعاي ــة وف ــة املقدم ــات الصحي والخدم

مستشــفيي امللــك خالــد، وامللــك عبدالعزيــز التابعــِن لها.

كمــا حصلــت عــى اعتمــاد املركــز الســعودي للمنشــآت 

.CBAHI ــة الصحي

وعــى صعيــد األبحــاث الصحيــة نــرشت مجلــة ســاينس 

العلميــة نتائــج تحالــف بحثــي عاملي ضــم 80 دولــة و50 

مركــًزا لدراســة التسلســل الوراثــي للمصابــن بالحــاالت 

ــه  ــارك في ــتجد ش ــا املس ــن كورون ــرة م ــديدة والخط الش

ــرات  ــول الطف ــة ح ــة الجامعي ــة الطبي ــن املدين ــق م فري

الجينيــة املســببة لألعــراض الشــديدة والخطــرة لفــريوس 

ــارز مــن  ــا املســتجد، وكان لهــذه املشــاركة دور ب كورون

خــالل تمثيلهــا للجنــة اإلرشافيــة عــى التحالــف البحثــي 

ــل  ــة التسلس ــز لدراس ــة كمرك ــدت اململك ــدويل واعتُِم ال

ــرك  ــف مش ــة بتحال ــارب املناعي ــراء التج ــي وإج الوراث

ــز  ــك عبدالعزي ــة املل ــعود ومدين ــك س ــة املل ــن جامع ب

ــة  ــوم والتقني للعل

معالي رئيس جامعة الملك سعود:

 يدشن بوابة الخريجين ويرعى حفل تكريم الفائزين

مستشفيات جامعة الملك سعود ضمن 

أفضل المستشفيات العالمية لعام 2022
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تسجيل براءة 

اختراع لجهاز 

حفظ واستعادة 

المسافة 

المفقودة بين 

األسنان

ــافة  ــتعادة املس ــل الس ــة يف ح ــات الرقمي التقني

ــة  ــة عالجي ــكل حال ــرد ل ــم منف ــودة بتصمي املفق

الطعــام  لفضــالت  تجمــع  اليســبب  وبشــكل 

والبــالك وبشــكل جمــايل وســعر تكلفــة أقــل عــى 

ــتعادة  ــرة الس ــة املتوف ــزة التقليدي ــس األجه عك

ــودة  ــافة املفق املس

ســجل مؤخــراً الدكتــور محمــد بــن مرشــد 

ــورة  ــنان والدكت ــم األس ــاري تقوي ــي استش الحرب

ــم  ــاعد – قس ــتاذ املس ــي األس ــد الحرب ــوال مرش ن

االســتعاضة الســنية يف جامعــة امللــك ســعود براءة 

اخــراع لــدى مكتــب االخراعــات األمريكــي لجهاز 

خــاص لحفــظ واســتعادة املســافة املفقــودة بــن 

ــض  ــة املري ــب حال ــذ حس ــم وينف ــنان يصم األس

ــاد. ــة األبع ــة الثالثي ــة الطباع ــتخدام تقني باس

وقــد رصح ســعادة الدكتــور محمــد الحربــي بــأن 

هــذا االخــراع تــم بفضــل اللــه وتوفيقــه وبدعــم 

مــن مركــز ريــادة األعمــال يف جامعــة امللــك 

ســعود، ونتيجــة التعــاون العلمــي بــن تخصــص 

طــب تقويــم األســنان واالســتعاضة الســنية. 

حيــث ان فكــرة الجهــاز تتمثــل يف اســتخدام احدث 

في جامعة الملك سعود:

د. محمد الحربي

دراسة بحثية 

الستخدام الخاليا 

الجذعية لتحفيز 

االندماج العظمي 

حول زرعات 

األسنان

ــة  ــدى قابلي ــاس م ــنان، وقي ــات األس لزرع

تلــك الزرعــات لــدى مــرىض الســكري، وذكــر 

ــور  ــتاذ الدكت ــعادة األس ــق س ــس الفري رئي

ــة  ــل كلي ــي وكي ــه القحطان ــن عبدالل ــه ب نبي

ــث  ــا والبح ــات العلي ــنان للدراس ــب األس ط

العلمــي يف جامعــة امللــك خالــد بــأن الدراســة 

ــدف  ــة وته ــب النيوزيلندي ــى األران ــت ع تم

لبيــان تأثــري الخاليــا الجذعيــة عــى االندماج 

العظمــي مــع الزرعات ومــدى التئــام الجروح 

ــد  ــكري، وق ــرىض الس ــاج مل ــتوى االندم ومس

ــم  ــكري لديه ــداء الس ــن ب ــأن املصاب ــن ب تب

ــكل  ــروح بش ــام للج ــي والتئ ــاج عظم اندم

ــة  ــا الجذعي ــتخدام الخالي ــد اس ــاز عن ممت

ــة  ــا الدموي والبالزم

أقــام فريــق بحثــي مــن كليــة طــب األســنان 

بجامعــة امللــك خالــد يف أبهــا، دراســة بحثيــة 

اســتخدام  يف  وتتمثــل  عامليــاً  األوىل  تعــد 

الصفائــح  وبالزمــا  الجذعيــة  الخاليــا 

العظمــي  االندمــاج  لتحســن  الدمويــة 

في جامعة الملك خالد:

أ. د.نبيه القحطاني
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مجلة آفاق طب األسنان تستضيف عّراب تخصص المعالجة اللبية

لجذور األسنان في المملكة العربية السعودية 

 أ.د/ سعد بن عبدالعزيز النزهان

تتشرف مجلة “آفاق طب األسنان” أن تستضيف شخصية علمية واعتبارية 
فاعلة في المجتمع ســعادة البروفيســور ســعد بن عبدالعزيز النزهان عّراب 
تخصــص المعالجــة اللبية لجذور األســنان في المملكة العربية الســعودية 
األســتاذ في كلية طب األســنان بجامعة الملك سعود سابقًا ورئيس تحرير 
المجلة السعودية لطب وعالج جذور وأعصاب األسنان وعضو مجلس إدارة 
الجمعية الســعودية لطب األســنان سابقًا كضيف شــرف في المجلة حيث 

كان لنا الحوار التالي:

نرحــب بكــم أســتاذنا الفاضــل أجمــل ترحيــب 

ونــود بالبدايــة نبــذة عــن مســرية حياتكــم الحافلــة 

ــاء. بالعط

باســتضافتي  ســعادتكم  اشــكر  البدايــة  يف 

ــة االوىل  ــي الدفع ــد خريج ــا أح ــبة يل فأن وبالنس

ــعود  ــك س ــة املل ــنان بجامع ــب األس ــة ط ــن كلي م

ــداً بعــد انقضــاء فــرة  عــام 1982م وتعينــت معي

االمتيــاز بقســم اصــالح األســنان – شــعبة عــالج 

جــذور وعصــب األســنان بالكليــة ومــن ثــم 

ــف  ــة يف صي ــدة االمريكي ــات املتح ــت اىل الوالي ابتعث

ــى شــهادة االختصــاص  ــت ع ــث حصل 1984م حي

الرسيــري يف تخصــص عــالج جــذور وعصــب 

األســنان وكذلــك شــهادة املاجســتري مــن جامعــة 

كنتيكــت عــام 1987م. ومــن ثــم تعينــت محــارضاً 

بقســم اصــالح األســنان اىل ان تمــت املوافقــة عــى 

ــام 2007م. ــتاذ يف ع ــة أس ــي بدرج تعيين

بالنسبة للمناصب االدارية فهي كالتايل:

مســاعد مديــر العيــادات، مديــر العيــادات، رئيــس 

ــم  ــنان بقس ــب األس ــذور وعص ــالج ج ــعبة ع ش

ــالج  ــص ع ــج تخص ــنان، مديربرنام ــالح األس أص

جــذور وعصــب األســنان للدراســات العليــا، 

رئيــس قســم أصــالح األســنان، مديربرنامــج 

ــالج  ــص ع ــعود تخص ــك س ــة املل ــة جامع زمال

جــذور وعصــب األســنان للدراســات العليــا، مديــر 

ــنان  ــب األس ــة ط ــل كلي ــا، وكي ــات العلي الدراس

ــنان  ــب األس ــة ط ــل كلي ــا، ممث ــات العلي للدراس

ــج  ــس برنام ــة رئي ــي بالجامع ــس العلم يف املجل

البــورد الســعودي لتخصــص عــالج جــذور وعصب 

األســنان التابــع للهيئــة الســعودية للتخصصــات 

البــورد  برنامــج  مديــر  وحاليــاً  الصحيــة. 

الســعودي لتخصــص عــالج جــذور وعصــب 

ــم. ــاض العل ــة ري ــنان بجامع األس

النشاط العلمي:

تــم نــرش العديــد مــن االبحــاث العلميــة يف الدوريــات 

ــري  ــدد كب ــى ع ــك االرشاف ع ــة وكذل ــة والعاملي املحلي

مــن رســائل املاجسرواملشــاركة يف القــاء محــارضات 

وابحــاث يف العديــد مــن املؤتمــرات املحليــة والخارجية 

ــب  ــة ط ــي بكلي ــن خارج ــاركت كممتح ــاً ش وايض

العلــوم  وجامعــة  الكويــت  بجامعــة  األســنان 

ــودان.  ــا بالس والتكنلوجي

ــاركة  ــو املش ــة ه ــريتي العلمي ــم يف مس ــدث األه والح

ــنان  ــب األس ــة ط ــتري بكلي ــج املاجس ــاء برنام يف إنش

ــص  ــعودي لتخص ــورد الس ــعود والب ــك س ــة املل جامع

ــب  ــذور وعص ــالج ج ــص ع ــنان وتخص ــالح األس اص

الجمعيــة  وتأســيس  إنشــاء  وكذلــك  األســنان 

ــد  ــنان وتقل ــب األس ــذور وعص ــالج ج ــعودية لع الس

ــالج  ــعودية لع ــة الس ــر املجل ــس تحري ــب رئي منص

ــنان. ــب األس ــذور وعص ج

كمؤســس للجمعيــة الســعودية لطــب وعــالج جــذور 

ــك  ــن تل ــم ع ــي ذكرياتك ــا ه ــنان، م ــاب األس أعص

ــتقبلية؟ ــم املس ــة وتطلعاتك املرحل

إنهــا ذكــرى ســعيدة ففــي يــوم 26 ربيــع االول 

1431هـــ تمت الدعــوة من قبــل االخ الدكتور/ ســعود 

أورفــي رئيــس اللجنــة التأسيســية للجمعيــة لجميــع 

ــذور  ــالج ج ــص ع ــاريي تخص ــايص واستش اختص

ــة حيــث  وعصــب األســنان  للرشــح ملجلــس الجمعي

ــي  ــع الثان ــوم 9 ربي ــييس االول ي ــاع التأس ــم االجتم ت

ــع  ــم جمي ــذي ض ــارس 2010م( وال 1431هـــ )9 م

ــوزان  ــد الف ــاب  أ.د/ خال ــه انتخ ــم خالل ــالء وت الزم

ــس االدارة  ــاع مجل ــك يف اجتم ــة وذل ــاً للجمعي رئيس

بتاريــخ 19 ربيــع الثانــي 1431هـــ )4 ابريــل 2010م( 

ــة  ــيس الجمعي ــر تأس ــة. يعت ــدورة االوىل للجمعي لل

بمثابــة الحلــم الــذي تحقــق وذلــك ملــا ســيعود عليــه 

بالنفــع للنهــوض بهــذا التخصــص لجميــع منتســبيه 

ــة  ــاء مجل ــى إنش ــة ع ــادرة باملوافق ــاالً املب وزاده جم

علميــة تعنــى بنرشالبحــوث العلميــة التــي تــم 

ــي دول  ــعودية وباق ــة الس ــة العربي ــا باململك إجراؤه

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــاعدة أعض ــك مس ــم وكذل العال

ــت  ــث ترشف ــة حي ــرض الرقي ــم لغ ــرش بحوثه بن

ــا. ــة تحريره برئاس

ثقــة  فانــا كي  املســتقبلية  للتطلعــات  بالنســبة 

بــإدارة الجمعيــة الحاليــة للمــي عــى خطــى 

الزمــالء الســابقن واكمــال املســرية واملحافظــة عــى 

املكانــة التــي وصلــت لهــا الجمعيــة وكذلــك التطويــر 

ــر. ــتجدات الع ــايرة مس ومس

ــن  ــرج م ــن تخ ــد مم ــتاذاً للعدي ــم أس ــا زلت ــم وم كنت

ــون  ــي الخريج ــوم يعان ــنان، والي ــب األس ــات ط كلي

مــن مشــكلة البحــث عــن فــرص وظيفيــة أواملتابعــة 

ــم؟ ــم له ــي نصائحك ــا ه ــة، م العلمي

بالنســبة للخريجــن ومايعانونــه يف البحــث عــن فرص 

وظيفــة فهــذه حقيقــة وموجــودة وهــذا يعــود للعــدد 

سعادة أ.د/ سعد النزهان يتسلم مجلة آفاق طب 

األسنان من مدير التحرير د. قير كباش
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ــابق  ــة بالس ــات مقارن ــي الجامع ــن خريج ــري م الكب

ــم  ــي له ــل ونصيحت ــا ح ــد له ــى ان يج ــى أتمن والت

بتطويــر انفســهم وذلك مــن خــالل حضــور املؤتمرات 

ــة  ــورش العملي ــدورات وال ــاركة يف ال ــة واملش العلمي

واالطــالع عــي كل املســتجدات. االنتقــال للعمــل 

ــن بهــا او  ــم التعي ــو حــدث وان ت باملــدن الصغــرية ل

ــاه اىل  ــن او االتج ــاص إذا امك ــاع الخ ــاه اىل القط االتج

ــا.  ــات العلي الدراس

ــعودية  ــة الس ــية للجمعي ــل التأسيس ــم يف املراح عملت

لطــب األســنان كعضــو ملجلــس إدارة الجمعيــة، كيــف 

تقيمــون تطــور الجمعيــة األم؟ 

ــام  ــنان ع ــب األس ــعودية لط ــة الس ــئت الجمعي أنش

1401هـــ )1981م( ولــم يكــن لهــا نشــاط يذكــر نظراً 

ــت اىل  ــك الوق ــنان يف ذل ــاء األس ــداد أطب ــة اع ملحدودي

ان اتــى ســعادة االســتاذ الدكتــور/ عبداللــه الشــمري 

ــع  ــاع جمي ــى اىل اجتم ــة ودع ــة ال 90 امليالدي يف بداي

أطبــاء األســنان يف ذلــك الوقــت وطرحــت فكــرة اعــادة 

تنشــيط الجمعيــة حيــث بــارك مــن كان متواجــد هــذه 

ــا. ــة له ــة الحقيقي ــدأت االنطالق ــا ب ــرة ومنه الفك

ــاء  ــد أعض ــون أح ــرشف ان أك ــبة يل كان يل ال بالنس

ــرس يف  ــن ال ــت أم ــث كن ــة حي ــس إدارة الجمعي مجل

البدايــة وبعــد ذلــك رئيــس لجنــة التســجيل يف اغلــب 

ــس  ــاط كان ىل هورئي ــر نش ــة واخ ــرات الجمعي مؤتم

ــام 2016م.  ــة يف ع ــة العلمي اللجن

ــب  ــعودية لط ــة الس ــأن الجمعي ــول ب ــة أق ولألمان

ــت  ــت ماكن ــة فاق ــة تطويري ــت نقل ــنان أحدث األس

ــع مــن عمــل بهــا  اتصــوره والشــكر موصــول لجمي

ــت.  ــذا الوق ــها واىل ه ــذ تأسيس من

ــة  ــة يف معالج ــنان وخاص ــب األس ــة ط ــل يف مهن العم

ــة  ــم لطلب ــي معطياتك ــا ه ــداً، م ــق ج ــذور دقي الج

ــنان؟ ــب األس ــات ط كلي

ــالج  ــص ع ــذات تخص ــنان وبال ــب األس ــة ط مهن

جــذور وعصــب األســنان تحتــاج اىل صــر ومهــارة 

ــدة. يف  ــة جي ــة علمي ــك خلفي ــوق ذل ــرة وف ومثاب

ــة البكالوريــس لــم  ــاء دراســتنا ملرحل البدايــة وأثن

ــص  ــس متخص ــة تدري ــو هيئ ــا عض ــن لدين يك

ــا  ــث كن ــنان حي ــب األس ــذور وعص ــالج ج يف ع

نســتخدم أقمــاع الفضــة )silver points( وأحيانــا 

بــال حاجــز مطاطــي وكل العمــل يتــم باســتخدام 

املبــارد اليدويــة. وبعــد التخــرج وصــل أول عضــو 

ــراً  ــام 1983م ونظ ــص ع ــس متخص ــة تدري هيئ

لحبــي لهــذا التخصــص بــدأت بالحضــور معــه يف 

ــات  ــزود باملعلوم ــالع والت ــة لالط ــه الخاص عيادت

الخاصــة بهــذا التخصــص. كانــت تواجهنــا بعــض 

الصعوبــات والتــي تــم تجاوزهــا حاليــاً باســتخدام 

ــم  ــي ل ــة والت االدوات والحشــوات واالجهــزة الحالي

ــن  ــت م ــث قلل ــت حي ــك الوق ــرة يف ذل ــن متوف تك

ــة. ــة العالجي ــهلت العملي ــاء وس االخط

بالنســبة للطــالب وكذلــك ممــارس مهنة طب األســنان 

يجــب عليــه ان يعــي انــه مــن أكثــر األمــور املجزيــة 

أنــك تســاعد النــاس عــى تخفيــف األلــم واملســاعدة 

ــك  ــل بذل ــاماتهم فالتبخ ــة يف ابتس ــاب الثق يف اكتس

والتنــى بــأن االطــالع وحضــور املؤتمــرات ومناقشــة 

الحــاالت مــع املختصــن مهــم جــداً لتكتســب املهــارة 

ــالج. ــخيص والع يف التش

ــب  ــن املناص ــد م ــة بالعدي ــم العملي ــت حياتك حفل

العلميــة، مــا هــي خالصــة تجربتكــم العلميــة 

والعمليــة؟

ــادات  ــن إدارة العي ــدأً م ــب ب ــدة مناص ــت يف ع تدرج

ــب  ــة ط ــا بكلي ــات العلي ــالً للدراس ــت وكي اىل ان عين

ــى  ــي ع ــة عرفتن ــة جميل ــا تجرب ــنان وأعتره األس

ــررات  ــاذ الق ــص باتخ ــواء يف مايخت ــرية س ــياء كث أش

االداريــة أو التعامــل مــع الزمــالء مــن أعضــاء هيئــة 

ــن  ــى م ــرىض، أتمن ــك امل ــالب وكذل ــس والط التدري

ــك. ــت يف ذل ــد وفق ــون ق ــر ان أك ــي القدي الع

مســريتكم حافلــة بالعطــاء العلمــي، موقــف طريــف 

مررتــم بــه؟

املوقــف الطريــف واملحــزن يف نفــس الوقــت هــو اثنــاء 

ــة  ــل تركيب ــدد عم ــت بص ــث كن ــاز حي ــرة االمتي ف

ــم  ــنان ل ــة لالس ــة النهائي ــذ الطبع ــاء أخ ــة واثن ملريض

ــدأت  ــة وب ــم املريض ــن ف ــب م ــراج القال ــتطع اخ أس

ــلها«  ــدي ش ــى ياول ــول »تكف ــكي وتق ــة بالتش املريض

ــع  ــرك م ــب يتح ــم والقال ــي تتكل ــل وه ــك ان تتخي ول

ــة  ــاء هيئ ــد اعض ــتدعاء اح ــت باس ــا. قم ــة فمه حرك

التدريــس فلــم يســتطع إخراجهــا وكان عندنــا اســتاذ 

زائــر يف ذلــك الوقــت لــم يســتطع هــو االخــر إخراجهــا 

ــزاء. ــا اىل أج ــام بقصه فق

كلمة أخرية عر مجلة آفاق طب األسنان .

ــاً  ــة التحريرجميع ــاء هيئ ــع أعض ــم ولجمي ــكراً لك ش

التحريــر(  ومديــر  ورئيــس  العــام،  )املــرشف 

ــل يف  ــن يعم ــكل م ــا ل ــى أوجهه ــتضافة وكلمت لالس

ــذات  ــر ال ــتمرار يف تطوي ــنان باالس ــب األس ــاع ط قط

ــراً  ــل نظ ــرات وورش العم ــور املؤتم ــالل حض ــن خ م

للتطــور املهنــي والتشــخيي يف كافــة مجــاالت طــب 

ــنان. األس

مــع تمنياتــي باملزيــد مــن اإلزدهــار والتقــدم للجمعية 

ــة )آفــاق  الســعودية لطــب األســنان ومجلتهــا الراقي

طــب األســنان( وفقكــم اللــه وســدد خطاكــم.
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# يف دراســة ألكثر من 2000 شــخص، طرح عليهم ســؤال ما هو أكثر يشء يثري 

مخاوفك من طبيب األسنان؟

- 31 % الحقن واإلبر.

- 25 % األلم هو أكر مخاوفهم. 

- وأنت ما هو أكثر يشء يخيفك من طبيب األسنان؟

أ.د. إيمان القفيدي

# ال تتخيل مدى الفخر الذي يشــعر به املراجع عندما تســأله عن عالجات أسنان 

عملها قبل 10 أو 20 سنة وهي بحالة جيدة إىل اآلن.

الفخر األول: هو بحسن اختياره للعيادة.

الفخر الثاني: أنه ما زال محافظ عليها.

فلذلــك اثنوا عليهم وعى الطبيب الذي عمل تلك العالجات، فلها قبول كبري يف أنفس 

املراجعن.
د. محمد محروس

# البعض يعاني من ظهور أعراض فقر الدم يف الفم بعد عمليات تكميم املعدة مثل:

تقرحات يف الفم - شحوب يف طبقة الفم -  ألم وحرقان يف اللسان.

أغلبها نقص فيتامن ب12 بســبب عدم انتظام املريض عى اســتخدام املكمالت 

الغذائية واالستمرار عى النظام الغذائي بعد العملية.

د. أحمد شاهر القحطاني

# يف العالم يفقد الطالب أكثر من 51 مليون ساعة دراسية يف السنة بسبب األسنان 

ويتسبب ألم األسنان يف تشتيت االنتباه، مما يؤدي إىل معاناة يف واجباتهم والغياب، 

يتمتع األطفال ذوو األســنان الصحية بحضور أفضل، وهم أكثر انتباهاً يف الفصل 

ويميلون إىل املشاركة يف األنشطة املدرسية.
د. علي العسيري

- فنية أسنان -
إعداد / هند عبد الله الدوسري  

# التنفس الفموي عند األطفال مشكلة يغفل عنها الكثري 

ليس طبيعيا أبــداً يتنفس طفلك من فمه 90% من الوقت. هذه العادة قد تســبب 

ارضار شبه دائمة لشكل الوجه، باالضافة للقصور يف التحصيل الدرايس و صعوبات 

يف النوم وغريها من املشاكل.

د. محمد الدوسري

# بعض اآلفات املحتملة التي قد تصيب األســنان الدائمة يمكن ان يتنبأ بها 

طبيب األســنان من خالل الكشف املبكر عى األســنان اللبنية، وبالتايل قد 

يساعد عى منع حدوثها أو التخفيف من حدتها والسيطرة عليها.

فدرهم وقاية خري من قنطار عالج.

د. فيصل المطيري   

#  رســالتي لحديثي التخرج من طب األســنان حاولوا قــدر اإلمكان تجنب 

»فقاعة« الثقة الزائدة يف الحكم عى عمل أقرانكم أو ممن ســبقكم يف العمل 

واملمارسة.

القليل من العلم قد يعطي شعور مبالغ فيه أو يؤدي لتقدير خاطئ.

وتذكروا قوله تعاىل: )َوَما أُوتِيتُْم ِمْن اْلِعْلِم إاِلَّ َقِليالً(.

د. محمد السرحان

# عالج األســنان يف الحمل أخواني وأخواتي أطباء األسنان الرجاء عدم االمتناع عن 

عالج الحامل، يمكن للحامل التايل:

تنظيف األســنان - عمل الحشــوات - التخدير -  الركيبــات - عالج العصب - 

عالج اللثة - عالج مشــاكل األسنان للحامل يقلل من املشاكل مثل الوالدة املبكرة 

وااللتهابات.

د. مها النمر
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طــب  )آفــاق  مجلــة  فــي  يســرنا 

األســنان( أن نقتبــس من الصحف 

المحلية الرائدة بعًضا من المقاالت 

أو الصــور الهادفــة والتــي تصــب 

فــي بوتقة رؤيتنا وتحقيق أهدافنا 

لرفــع الســوية الثقافيــة والعلمية 

والتوعوية لقرائنا الكرام.

مــن   نقتبــس  العــدد  هــذا  فــي 

مقــال  الغــراء  الريــاض  صحيفــة 

للكاتــب األســتاذ فاضــل العماني 

اوناليــن   الشــروق  ومــن صحيفــة 

صحيفة الشروق أونالين العدد 5057رسم كاريكاتيري فكل الشكر لهما.

أسوأ 5 عقليات على اإلطالق

كثرية هــي العقليات “طــرق التفكري” التــي يحملها 

البرش، عقليات قوية ورصينة ومنفتحة وشغوفة ومرنة 

وطموحة، وكذلك عقليات كســولة ومتخشبة ومتزمتة 

وجامدة ومتعجرفة ومترسعة، فتلك هي طبيعة الصفات 

وامللــكات التي يملكهــا البرش، تتأرجح بن الســمات 

اإليجابية والسلبية، ويتجه مؤرش الغلبة ألي من العقليتن 

نتيجة الكثري من العوامل واملسببات.

وعقلية اإلنسان، ليست يف أغلبيتها الكرى وليدة الصدفة أو 

موروث جيني، ولكنها نتيجة مراكمة من الخرات والتجارب 

ومحصلة ثقافية صنعتها الظروف والتحديات. عقليات كثرية 

ومثرية، ولكنني انتخبت خمساً هي األسوأ عى اإلطالق:

األولى: “عقلية اإلســفنجة” التي تمتص وتســتقي 
األفــكار والقناعات دون أن تؤثر أو تتأثــر بها، ولكنها 

تحتفــظ بها كما هــي، وبمجرد أن تُعر أو تُســتفز 

تُخرجها كما كانت، دون فــرز أو تمحيص، وهنا تكمن 

خطورة القرارات واألحكام التي يحملها الكثري من البرش 

أصحاب عقلية اإلسفنجة.

الثانيــة: “عقليــة الضبع” الذي يُعّد واحــداً من أخطر 
وأغرب الحيوانات عى اإلطــالق، فهو حيوان ال يفكر إال 

بنفســه، يجوب الغابات واألدغال ال لكي يصطاد فرائسه 

ولكن لينقض عى صيد غريه، وهــو من الحيوانات النادرة 

التي تأكل بني جنســها. وعقلية الضبع التي يحملها بعض 

البرش، قد تفوق أحياناً الضبع نفسه.

الثالثة: “عقلية الحجر” والتي تُقارن دائماً بعقلية الشجر. 
وكما هو معروف، فإن الشجر ينمو ويزهر ويتجدد ويتغري، 

بينما الحجر عكس ذلك، فهو صلب ويابس وال يمتاز باملرونة 

والليونة، وهكذا هي عقلية الكثري من البرش أصحاب عقلية 

الحجر، ال يؤمنون بالتغيري وال يملكون الشغف.

الرابعة: “عقلية النعامة” والتي تدفن رأســها يف الراب أو 
القش حينما تتعرض لهجــوم ظناً منها أن هذه هي أفضل 

طريقة ملواجهــة الخطر وهي عدم النظر إليه. بعض البرش 

هكذا تماماً، يخافون مــن مواجهة الحقيقة ويهربون من 

الواقع.

الخامســة: العقلية األكثر خطورة وإثارة من بن كل تلك 
العقليات/ أنمــاط التفكري التي يحملهــا البرش، ولكنني 

فّضلت أن تكتبها أنت عزيزي القارئ. 

صحيفة الرياض العدد 19707 تاريخ 8 يونيو  2022م

فاضل العماني

العدد الخامس - مارس  1999 م

مجلة )آفاق طب األسنان( 

بقلم الدكتور / محمد الرفاعي
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إعالن

فقه طب األسنان
الدكتور/ عبدالرحمن بن حمود الخضيري

دكتوراه يف األحكام الفقهية املتعلقة بطب الفم واألسنان

حكم إزالة التكلسات والرواسب 
الجيرية التي تتكون على األسنان:

 تحـدث الرسـبات الجرييـة نتيجـة إلهمـال 

تنظيف األسـنان بشـكل يومي، حيـث تتكون 

باألسـنان  تلتصـق  رقيقـة  كطبقـة  بدايـة 

تدعـى اللويحـة الجرثوميـة )البـالك( تتألف 

وبقايـا  بالجراثيـم  اللعـاب  اختـالط  مـن 

الطعـام، ثم تراكـم تدريجيـاً مكونـة طبقة 

إزالتهـا  يسـهل  البدايـة  ويف  األخـرى،  فـوق 

عنـد  لكـن  األسـنان،  بفرشـاة  أو  بالسـواك 

إهمالهـا تتكلـس وتتصلـب هـذه الطبقـات 

ويكون مـن الصعـب إزالتها من عى أسـطح 

األسـنان )تسـمى: الجـري أو القلـح(. 

ونظـراً لصالبـة هذه الرسـبات، فـإن إزالتها 

ال يتـم إال يف عيـادة طب األسـنان.

يزيـل  أن  للمسـلم  يسـتحب  إزالتهـا:  حكـم 

التكلسـات والروسـب الجرييـة التـي تتكون 

عـى أسـنانه؛ ويـدل لذلـك مـا يـي: 1-قـول 

ُقْلحـاً؟!  تأتُونـي  أراكـم  يل  )مـا   : النبـي 

اْسـتَاُكوا، لوال أن أُشـقَّ عـى أُمتـي، لَفرضُت 

ـواك كمـا َفرضـُت عليهـم  السِّ عليهـم 

الُوُضـوء(. 

ووَسـٌخ  األسـنان،  تَْعلـو  ُصْفـرة  والَقَلـح: 

يرَكبُهـا. وجـه االسـتدالل مـن الحديـث: أن 

يف إنـكار النبـي  عـى بعـض أصحابـه ترك 

االسـتياك -ممـا أدى إىل تراكـم القلـح عـى 

عـى  باملداومـة  لهـم  وتوجيهـه  أسـنانهم- 

كل  إزالـة  اسـتحباب  عـى  دليـالً  السـواك؛ 

وسـخ يراكـم عى األسـنان ومنه التكلسـات 

الجرييـة. والرواسـب 

 2- أن االهتمـام بنظافـة الفـم وتطهريه ورد 

الحـث والتأكيـد عليـه يف عـدد مـن النصوص 

مـن  الجرييـة  الرواسـب  وإزالـة  الرشعيـة 

تطهـري الفـم وتنظيفـه. 

ويتأكـد اسـتحباب إزالـة الرواسـب الجرييـة 

عـى األسـنان؛ حـن يكـون بقائهـا يسـبب 

أو  واألسـنان،  الفـم  مؤكـدة لصحـة  أرضاراً 

حن تكـون سـبباً يف حصـول البََخـر )رائحة 

الفـم الكريهـة(، نظـراً ملـا تسـببه من رضر 

وأذى، والـرر يـزال.

والله أعلم 
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كلمة التحرير

منذ مدة قرأت خراً طريفاً استوقفني كثرياً مفاده أن منظمة الرفق بالحيوان 

يف العاصمة الفرنسية باريس وخالل شهر ابريل املايض باغتت رجالً مرشداً 

– يعيــش عى قارعة الطريق مع كلب صغــري – حيث قام موظفو املنظمة 

باختطــاف كلبه الصغري وهو يرخ ويبكي: أين كلبي؟؟ والســبب يف هذا 

اإلجراء املجحف حسب وكالة األنباء الفرنسية أن الرجل بال مأوى وأن الكلب 

يمكن أن يعيش مع أرسة تتبناه يف منزل بشــكل أفضل من حياة البؤس مع 

ذلك الرجل املرّشد يف الشارع !!

املضحك املبكي يف األمر ليس اختطاف الكلب.. بل ترك اإلنسان املرّشد البائس 

يف الشارع !!

واملضحــك املبكي أكثر وأكثر أنــه نتيجة تعاطف املارة مــع الرجل املرّشد 

لراخه واستغاثته فقد قامت املنظمة بإعادة الكلب للمرشد وتركوه معه يف 

حياة الترشد عى قارعة الطريق..

إنها الحقيقة املؤســفة.. فهناك العديد من املنظمــات والجمعيات لحقوق 

الحيوان تدافع عنه بشــكل أفضل بكثري من منظمات حقوق اإلنسان التي 

لــم ترأف لهذا املرشد أو تتعاطف معه، فنجد منظمة بيتا لحقوق الحيوانات 

األمريكية وهــي منظمة غري ربحية تطالب بأن تكــون للحيوانات حقوق 

مســاوية للبرش، وهناك الصندوق الدويل للرفق بالحيــوان وغريها الكثري 

وجميعها مجتمعة عى مبدأ أسايس عدم تعريض الحيوانات لأللم أو املعاناة 

المضحك المبكي في منظمة الرفق بالحيوان

الدكتـور/ قيصـــر كبـاش
مدير التحرير

 المدير الطبي لعيادات البوتيه لطب األسنان والجلدية والتجميل 

أو األذى أو الخوف.. وهو حق مرشوع لكل كائن حي حسب جميع األديان السماوية، 

ولكن ماذا عن اإلنسان هل هناك هذا الكم من الجمعيات املنادية بحقوقه وإنسانيته؟؟ 

يف خضم حروب رشسة تتمحور حول غذاءه ومسكنه وتعليمه وحريته.. إنها املبادئ 

األساسية للحياة.

فكما يتضح من خر وكالة األنباء الفرنســية أن أرساً متعددة تتمنى تبني ذلك الكلب 

الصغري، ظاهرة شائعة هذه األيام )تربية الكالب والقطط املنزلية( والتي انتقلت مع 

األسف الشــديد إىل مرشقنا العظيم مهد الحضارات ومنبت الديانات تشبهاً وتقليداً 

أعمى لغرب يعيش حياة التفاهات والرهات..

حيث بيّنت الدراســات اإلحصائية أن %62 من العائالت األمريكية تمتلك حيواناً أليفاً 

واحداً عى األقل، رغم أن كثرياً من الدراســات الطبية تؤكد بأن تربية الكالب تشــكل 

خطراً عى كبار السن تتمثل بســقوطهم من جراء قفز الكلب حولهم، كما أن بعض 

أنواع الكالب تحمل مجموعة من الطفيليات يمكن انتقالها للبرش والتسبب باألمراض!!

ولقد قيل إن سكان الغرب “املادي” وقد انقطعت األوارص بينهم لجؤوا إىل الكالب مللئ 

الفراغ وأن الكلب هو مؤنس لوحدة كبار السن.. لكننا اليوم نجد سائر األجيال تلتقي 

عى تربية الــكالب، فلم يعد الكلب رفيق الرعاة والصيادين وحارس للبيت الريفي بل 

أصبح كائناً مدلالً يتمتع يف البيوت والفنادق وبات حضوره يف املدن املكتظة بالسكان 

كثيفاً، فنجد الــكالب تزاحم البرش يف كل مكان حتى داخــل الطائرات دون مراعاة 

ملشاعر اآلخرين خصوصاً الذين لديهم فوبيا الحيوانات...

ويف حــوار متلفز مع مجموعة من مقتني الكالب، كان تريرهم لذلك: التســلية من 

الوحدة القاتلة والوفاء الشديد.. حيث قيل )كالكلب وفاء(.

فها هو الشاعر عي بن الجهم يمدح الخليفة العبايس املتوكل قائالً:

الُخطـــوِبأنـــَت َكالكلـــِب يِف ِحفاِظـــَك للـــودِّ ِقـــراِع  يف  وَكالتِّيـــِس 

فهل وصلت بنا الحال اليوم أن تكون تربية الكالب بســبب انعدام مفهوم الوفاء بن 

اإلنسان وأخيه يف اإلنسانية.

سؤال برسم إجابتكم.. دمتم وسلمتم 
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مقالمقال

أســهمت التقنيــات الحديثــة وخصوصــاً تلــك املتعلقــة 

الســحابية  والحوســبة  اآليل  الحاســب  بأنظمــة 

ــة  ــات الطبي ــور الخدم ــة يف تط ــا املختلف وتطبيقاته

ــى  ــة ع ــآت الصحي ــة األداء يف املنش ــن ومراقب وتحس

ــي. ــتوى العامل املس

ــول  ــهيل حص ــات يف تس ــذه التقني ــهمت ه ــا أس كم

ــا  ــي يحتاجونه ــة الت ــات الصحي ــى الخدم ــاس ع الن

وخصوصــاً ســكان املناطــق الريفيــة والطرفيــة، التــي 

قــد ال تتوفــر بهــا خدمــات الرعايــة الطبيــة الالزمــة 

ومنهــا خدمــات صحــة الفــم واألســنان. فعــى ســبيل 

املثــال، أشــار تقريــر اســتقصائي نُــرش عــام 2020م 

تحــت عنــوان »صحــة الفــم يف املجتمعــات الريفيــة« 

ــص يف  ــق النق ــن مناط ــن 60% م ــارب م ــا يق إىل أن م

أطبــاء األســنان يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة تقــع 

يف املناطــق الريفيــة، ممــا يشــري بوضــوح إىل أن 

الوصــول إىل رعايــة األســنان والحصــول عــى خدمــات 

ــاك. ــاً هن طــب األســنان ال يــزال يمثــل تحدي

ــاً  ــا آفاق ــايل، فتح ــب االتص ــي والط ــذكاء االصطناع ال

رحبــة لتطويــر تقديــم خدمــات طــب األســنان 

وتســهيل طــرق الحصــول عــى الخدمــات. ولتقريــب 

الصــورة لــدى القــارئ الكريــم فــإن مصطلــح الــذكاء 

ــات  ــة والرمجي ــك األنظم ــه تل ــد ب ــي يقص االصطناع

والتطبيقــات التــي تحاكــي الــذكاء البــرشي ألداء 

تجمعهــا.  التــي  املعلومــات  إىل  اســتناداً  املهــام 

ــخيص  ــاالت التش ــا يف مج ــتفادة منه ــن االس ويمك

والعــالج والتواصــل مــع املــرىض باإلضافــة اىل وضــع 

االســراتيجيات املســتقبلية بنــاء عــى البيانــات 

الســابقة. كمــا يقصــد بالطــب االتصــايل أو التطبيــب 

ــن يف  ــن الصحي ــن املمارس ــل ب ــد التواص ــن بع ع

مجــاالت التشــخيص والعــالج وكذلــك التواصــل 

بينهــم وبــن املــرىض دون الحاجــة لحضورهــم 

ــة، األمرالــذي يخفــف مــن معانــاة  للمنشــآت الصحي

ــة  ــاء املالي ــن األعب ــف م ــا يخف ــفر كم ــل أو الس التنق

ــد.  ــت والجه والوق

وعــى ســبيل املثــال فقــد قامــت وزارة الصحــة 

باململكــة العربيــة الســعودية بعمــل متميــز ومشــكور 

ــادات  ــايل والعي ــب االتص ــات الط ــر خدم ــو تطوي نح

ــات  ــا خدم ــة ومنه ــات الطبي ــة يف الخدم االفراضي

ــز  ــض حج ــكان املري ــح بإم ــنان. االن أصب ــب األس ط

موعــد عيــادة أســنان افراضيــة مــن خــالل تطبيــق 

)صحتــي( دون الحاجــة للحضــور ملراكــز طــب 

الذكاء اإلصطناعي والطب االتصالي 
في تقديم خدمات طب األسنان

الدكتور/ محمد بن سعيد الدوسري

أخصائي أسنان أطفال
مدير عام اإلدارة العامة للبحوث والدراسات 

بوزارة الصحة السعودية

األســنان. باإلضافــة اىل امكانيــة حجــز موعــد عيــادة 

ــه  ــاج إلي ــذي يحت ــص ال ــة يف التخص ــنان افراضي أس

مــن قبــل الطبيــب املعالــج مــن خــالل منصــة الطــب 

االتصــايل، حيــث يمكنــه التواصــل مــع الطبيــب مــن 

خــالل الصــوت والصــورة مــن خــالل هــذه املنظومــة 

ــادات  ــذه العي ــون ه ــن أن تك ــا يمك ــة. كم اإللكروني

ــز  ــرس حاج ــدا لك ــبة ج ــيلة مناس ــة وس االفراضي

ــاً  ــنان خصوص ــادات األس ــن عي ــة م ــوف والرهب الخ

لــدى األطفــال بحيــث يمكــن أن تكــون بمثابــة 

ــم  ــي يت ــة )Introductory visit( الت ــارة االفتتاحي الزي

مــن خاللهــا رشح وتوضيــح محتويــات العيــادة 

ــة. ــات املقدم والخدم

ويف املجــال األكاديمــي فقــد بــدأت كليــات طــب 

الــذكاء  إدخــال  يف  الــدول  بعــض  يف  األســنان 

االصطناعــي والطــب االتصــايل يف مناهجهــا الدراســية 

مبــادئ  األســنان  طــب  طلبــة  إلكســاب  وذلــك 

ــة  ــى مواكب ــدرة ع ــات والق ــذه التقني ــيات ه وأساس

ــى  ــن ع ــوا قادري ــال وليكون ــذه املج ــتجدات يف ه املس

فهمهــا والتعامــل معهــا وتطويرهــا.

 ومــن األمثلــة االخــرى عــى اســتخدام تقنيــات 

الــذكاء االصطناعــي والطــب االتصــايل يف مجــال طــب 

ــنان: األس

1. الخدمــات التشــخيصية واالستشــارات مــن خــالل 

الصــور والفيديــو.

ــع  ــن املجتم ــات م ــى عين ــة ع ــوح الصحي 2. املس

ــة املــدارس مــن خــالل جمــع وتحليــل الصــور  كطلب

الفوتوغرافيــة مــن خــالل كامــريا الهاتــف املحمــول.

ــم  ــة الف ــى صح ــة ع ــة الذاتي ــص واملراقب 3. الفح

واألســنان مــن خــالل تطبيقــات األجهــزة الذكيــة مما 

يتيــح للمــرىض إلقــاء نظــرة أوليــة عــى صحــة الفــم 

العامــة لديهــم، ويمكنهــم مشــاركتها بعــد ذلــك مــع 

طبيــب األســنان للتأكــد مــن صحــة النتائــج األوليــة.

ــة  ــة املالئم ــائل الوقائي ــات والرس ــم الخدم 4. تقدي

وفــق احتياجــات املريــض بحيــث يمكــن للتطبيقــات 

الذكيــة تحديــد احتيــاج املــرىض مــن هــذه الخدمــات 

ــة. ــه الصحي ــة حالت ــد معرف ــائل بع والرس

الــذكاء  أن  أســنان  كأطبــاء  نعــي  أن  علينــا  إن   

ــب  ــاً يج ــح واقع ــايل أصب ــب االتص ــي والط االصطناع

التعامــل معــه وتطويــره بمــا يخــدم جــودة الخدمــات 

املقدمــة وهــو مــا يتطلــب االســتزادة املعرفيــة 

ــوع  ــة لهــذا الن والتدريــب املســتمر واملمارســة الواعي

ــي  ــى النواح ــد ع ــع التأكي ــي م ــور التقن ــن التط م

األمنيــة والقانونيــة والنظاميــة املتعلقــة بهــذا النــوع 

ــات  ــن الخدم م
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مقالمقال

ــا  ــرقاً م ــاك فـــــ ــد أن هن ــا يعتق ــض عندم ــئ البع يخط

بــن طــب األســنان وطــب التجميــل، فطــب األســنان هــو 

إختصــاٌص لــه قواعــد وأســس واضحــة يجــب أن نحرمهــا 

ــدى  ــاون يف إح ــث أن أي ته ــا، حي ــأدق تفاصيله ــا ب ونطبقه

هذه القواعـــــد ســوف يؤدي إىل خلل يف الناحية الوظيفيــــة 

والجماليــة لإلنســان ، بــل إن طــب األســنان يعتــر أساســأً 

ــزء  ــداً يف ج ــه وتحدي ــن جوانب ــري م ــل يف كث ــب التجمي لط

ــزء يف  ــم ج ــو أه ــن ، وه ــه والفك ــم والوج ــنان والف األس

جســــم اإلنســــان. إن هنــاك أوجــه تشــابه كثــرية لطــب 

ــا: ــل ومنه ــب التجمي ــع ط ــنان م األس

ــل يف  ــة التجمي ــه عملي ــرى ل ــوف تج ــذي س ــض ال 1- املري

ــبان  ــذ يف الحس ــب أن يؤخ ــه ، يج ــاص بالوج ــزء الخ الج

مــدى عالقــة وترابــط تلــك العملية مــع الفــــم واألسنــــان 

وإن كان هنــاك تأثــري عــى ذلــك أم ال ، شكـــــالً ووظيفــــًة 

، باإلضافــة إىل تأثــريه عــى التحــدث والنطــق أثنــاء الــكالم.

ــع  ــق م ــب أن تتواف ــل يج ــتخدمة يف التجمي ــواد املس 2-  امل

ــد  ــا ق ــث   أن بعضه ــنان حي ــم واألس ــة الف ــه وطبيع الوج

ــان. ــى اإلنس ــلبي ع ــيس وس ــر عك ــه أث ــون ل يك

3- الطبيــب ذو الكفــاءة الــذي يســتطيع الجمــع والتنســيق 

بــن جميــع عوامــل النجــاح يف خطــــة  عــالج املريــض.         

ــالج  ــب يف ع ــذي يرغ ــض ال ــح للمري ــار الصحي 4- اإلختي

ــع  ــق م ــا يتواف ــا بم ــنان وتجميلهـ ــالج األس ــل وع التجمي

ــض. ــه املري ــي لوج ــكل التجمي الش

الــكل يرغــب يف أن تكــون أســنانه أجمــل وإبتســامته أكثــر 

إرشاقــاً ، وأن يكــون  مظهــره ومظهــر وجهــه جميــالً ولكــن 

ــض  ــادرة املري ــة مغـــــ ــف لحظ ــوع ال يتوق ــذا املوض ه

للعيــادة بــل محافظتــه عــى هــذا الجمــال للفــم واألســنان 

ــارة  ــدة والزي ــة الجي ــة الفموي ــالل العنايــ ــن خ ــه م والوج

ــال،  ــذا الجم ــتمرار ه ــن إس ــا يضم ــه بم ــة لطبيب الدوريــ

ــل  ــات التجمي ــراء عملي ــض إج ــم رف ــا يت ــرياً م ــك كث ولذل

للوجــه واألنــف للمــرىض الذيــن ال يتمتعــون بالعنايــة 

ــس  ــة أو لي ــة الكافي ــة الصحي ــدة أو الثقاف ــة الجي الفموي

عندهــم الدافــع للحفــاظ عــى فمهــم وأســنانهم، فاملريــض 

املقــر يف صحــة أســنانه أو ذو الصحــة الفمويــة الســيئة 

ســوف يكــون حتمـــــاً ســبباً لفشــل عمليــة التجميل.كمــا 

ــل  أن املريــض يجــب أن يكــون حريصــاً عــى عــالج وتجمي

أسنانـــه أوالً ثــم  التجميــل لســائر جســمه يف حــال إذا إحتاج 

ذلــك ، وليــس التجميــل ملجــرد التجميــل أو للتشبــــــه بأحد 

املشــاهري أو النجــوم أو كمــا يقــول البعــض ملجــرد التغيــري.

ومــن املعــروف أن طــرق وتقنيــات التجميــل متعــددة وكثرية 

ودائمـــــة التطـــــور تمامــاً كما هــو الحــال يف مجال طب 

ــالج  ــة الع ــح لطريق ــار الصحي ــا واإلختي ــنان وتجميله األس

مــن قبــل املختــص التــي ســوف يتبعهــا يف أي حالــة يجب أن 

يرتبــط بوضــع الحالــة ومــا يحتاجــه هــذا املريــض بالــذات 

وليــس طبقــاً ألي معاييـــر أخــرى. فمــا يناســب حالــة أي 

العالقة ما بين طب األسنان وطب التجميل 

الدكتور/ ماجد بن سلمان المهيدلي

طبيب األسنان باإلدارة العامة
 للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

مريــض مــن حلــول جماليــة لجســمه وألسنانــــه إلعطائــه 

إبتسامـــة رائعــة ليــس بالــرورة أن ينطبــق عــى مريــض 

آخــر فلــكل حالــة خصوصيتهــا التــي تحتــم عــى الطبيــب 

إختيــار الحــــل األمثــل لتلــك الحالــة وأكثــر األخطــاء التــي 

يقــع بها أطبــــاء التجميل وأطبـــــاء األســنان هــي إختيار 

ــى  ــض كأن يعط ــة املري ــى رغب ــاء ع ــالج بن ــة الع طريق

املريــض إبتســامة التليــق بالشــكل العــام لوجـــه املريــض، 

أو أن يختــار طريقــــة عــالج بنــاءاً عــى وضــع املـــــريض 

املــادي بحيــث يكــون هــذا الحــل الجمــايل مناســباً لقــدرة 

ــي  ــالج التجمي ــب للع ــري مناس ــه غ ــة ولكن ــض املادي املري

لوجــه املريــض وإبتســامته.

هنــاك أمــُر آخـــر أيضــاً يغفــل عنــه بعــض أطبــاء التجميــل 

ــب  ــات ط ــع اختصاص ــون جمي ــك ك ــنان وذل ــاء األس وأطب

ــب  ــدرة الطبي ــى ق ــد ع ــنان تعتم ــب األس ــل وط التجمي

نفســه واألدويــة واألجهــزة التــي يســتعملها ولكــن يف مجال 

األســنان هنــاك رشيــك أســايس وهــو فنــي األســنان والــذي 

يجــب أن تتوفــر عنــده الخــرة والعلــم مــع الفــن والــذوق، 

ــور  ــي تتط ــة والت ــة الحديث ــزات التقني ــة إىل التجهي إضاف

بشــكل مســتمر. وبالتــايل يكــون دور طبيــب األســنان 

ــه. ــال عن ــس بدي ــي ولي ــذا الفن ــه له ــرشف وموج ــرد م مج

إن مهــارة الطبيــب وعلمــــه وخرتــــه يف التجميــل ويف طب 

األســنان التكــون ذات قيمـــــة يف حــال تــم إســتخدام مــواد 

ــت  ــا كان ــض فمهم ــة املري ــبة لحال ــري مناس ــيئة أو غ س

ــوف  ــيئة س ــواد الس ــذه امل ــتخدام ه ــة فإس ــنان جميل األس

يــؤدي بالــرورة إىل عــدة مشــاكل نذكــر منهــاـ  عى ســبيل 

الذكـــــر ال الحــر ـ تغــري لــون اللثــة إىل اللــون الداكــن أو 

تغــري لــون األســنان أو ظهــور رائحــة غــري مســتحبة مــن 

الفــم أو حــدوث التهابــات يف الفــم واألســنان، لــذا اســتعمال 

ــاح  ــل نج ــم عوام ــن أه ــو م ــبة ه ــدة واملناس ــواد الجي امل

ــل الوجــه واألســنان. ــل وتجمي ــات التجمي عملي

والجديــر بالذكـــــر أن املــواد املســتخدمة يف طــب التجميــل 

ــتمر  ــور مس ــي يف تطـــ ــام ه ــكل ع ــنان بش ــب األس وط

ــة  ــنان متابع ــب األس ــى طبي ــب ع ــذا يج ــدا ل ــع ج ورسي

هــذا التطــور ومجاراتــه بشــكل دائــم من خــالل الدراســــة 

والتدريب املستمـــــر.كما أن طبيب األســنان يجــب أن يكون 

عــى درايــــة كاملــــة بكافـــــة تخصصــات طب األســنان 

وعــى إســتعداد للتعــاون مــع األطبــاء يف التخصصــات 

األخــرى وتحديــداً طبيــب الجلديــة والتجميــل. حتــى يحصــل 

ــن  ــة ، وم ــة والتجميلي ــج الطبي ــل النتائ ــى أفض ــض ع املري

هنــا نجــد أن عمليــات التجميــل وعمليــات تجميــل األســنان 

ــدة  ــن ع ــود ب ــر الجه ــل تضافــ ــد ع ــة تعتم ــي عملي ه

أطــراف تعمــل عــى قواعــد وأســس علميــة وعمليــة وليــس 

ــة. ــظ والتجرب ــى الح ع

إن العالقــة مــا بــن طــب التجميــل وطــب األســنان عالقــة 

ــا  ــتفادة منه ــنان اإلس ــاء األس ــا كأطب ــم علين ــة ، تحت وثيق

ــل  ــل أفض ــن أج ــنان ، م ــب األس ــال ط ــدم مج ــا يخ فيم

النتائــج للمـــــريض كــي يكون مظهــــره حســناً وأســنانه 

ــدة   ــة جي بصح
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مقالمقال

عــى الرغــم مــن أن األطفــال حديثــي الــوالدة التوجــد 

لديهــم أســنان واضحــة بالفــم فــإن عمليــة ظهورهــا 

ــم  ــد معظ ــا عن ــادس تقريب ــهر الس ــن الش ــدأ م تب

األطفــال ويحصــل الطفــل عــادة عــى مجموعــة 

ــن  ــن 20 س ــة م ــة مكون ــنان اللبني ــن األس ــة م كامل

ــر. ــن العم ــة م بالثالث

مراحل نمو األسنان اللبنية:-
املرحلــة األوىل، هــي مرحلــة ظهــور القواطــع األماميــة 

الســفلية، وعــادة ماتكــون مــا بــن ســن 6 – 10 

ــهر. أش

املرحلــة الثانيــة، هــي مرحلــة ظهــور القواطــع 

 األماميــة العلويــة وعــادة تظهــر مابــن 8 – 13 شــهراً.

ــة  ــع الجانبي ــور القواط ــون ظه ــة، تك ــة الثالث املرحل

ــر يف  ــا تظه ــاً م ــة وغالب ــة املركزي ــع األمامي للقواط

 الفــك الســفي والعلــوي مــا بــن 8 – 16 شــهراً.

األنيــاب  الرابعــة، هــي مرحلــة ظهــور  املرحلــة 

 العلويــة والســفلية وذلــك مابــن ســن 13 – 19 شــهراً.

ــور األرضاس  ــة ظه ــي مرحل ــة، ه ــة الخامس املرحل

ــهراً. ــن 16 – 23 ش ــا ب ــك م األوىل، وذل

ــنان  ــو األس ــل نم ــن مراح ــرية، م ــة األخ املرحل

ــة األرضاس  ــى مرحل ــال ه ــد االطف ــة عن اللبني

ــهراً. ــن 25 – 33 ش ــا ب ــر م ــة وتظه الثاني

 وعندمــا تبــدأ األســنان بالظهــور قــد يعاني بعض 

األطفــال مــن ارتفــاع بالحــرارة وفقــدان الشــهية 

ــهال  ــاد واإلس ــن املعت ــر م ــاب أكث ــيالن اللع أوس

والطفــح الجلــدي وعندمــا تبــدأ األســنان بالظهور 

قــد تكــون اللثــة حساســة ومؤملــة لــذا فــرك اللثة 

 بإصبــع نظيــف أوشــاش ممكــن ان يكــون مهدئا ً

وعندمــا تبــدأ أســنان طفلــك بالظهــور قــم 

ــنان  ــاة أس ــتخدام فرش ــف باس ــهم بلط بتفريش

ــنان  ــادة األس ــدأ ع ــاء تب ــال وامل ــة لألطف خاص

ــع  ــدأ بالدف ــور أوال وتب ــة بالظه ــة األمامي األربع

مــن خــالل اللثــة يف نحــو ســتة أشــهر مــن العمــر 

ــر  ــال التظه ــض األطف ــن أن بع ــم م ــى الرغ ع

ــر. ــن العم ــهرا م ــى 12 أو 14 ش ــنانهم حت أس

لألطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 2 و6 

بتفريــش  يقومــوا  أن  االبــاء  عــى  ســنوات، 

ــة  ــع كمي ــال م ــنان األطف ــاة أس ــنانهم بفرش أس

ــنان  ــون األس ــن معج ــازالء م ــة الب ــم حب بحج

 مواقيت بزوغ األسنان عند االطفال )التسنين(

الدكتور/ سمير بن عبداهلل الثميري

أخصائي صحة أسنان المجتمع - وزارة الصحة

بالفلورايــد وتأكــد مــن أن الطفــل بصــق معجــون 

ــه. ــارج فم ــال خ ــنان كام األس

األطفــال عنــد  اللبنيــة  األســنان  تبديــل  تأخــر    

عــادة وحســب جــدول تبديــل األســنان عنــد األطفــال 

ــنوات  ــتة س ــر الس ــدأ يف عم ــنان يب ــل األس ــإن تبدي ف

ــة،  ــنان األمامي ــبة لألس ــنوات بالنس ــي س ــى ثمان وحت

ــر  ــى عم ــل حت ــنان بالتبدي ــي األس ــتمر باق ــا تس بينم

ــام. 12 ع

ــن  ــال الذي ــض األطف ــد بع ــالف عن ــاك اخت ــن هن ولك

ــر  ــؤدي إىل تأخ ــو بماي ــكالت بالنم ــن مش ــون م يعان

تبديــل األســنان ومــن املمكــن أن يكــون نتيجــة للعامل 

ــل. ــدى الطف ــي ل الوراث

ــكالت  ــن أي مش ــي م ــل اليعان ــة كان الطف ــا بحال أم

خاصــة بمعــدالت النمــو فــال داعــي للقلــق مــن 

التأخــر بجــدول تبديــل األســنان عنــد األطفــال فلــكل 

ــده. ــه وح ــاص ب ــو خ ــدل نم ــل مع طف

و لكــن إذا الحظتــي أن طفلــك يعانــي مــن تأخــر بالنمو 

ــب  ــد وأن تذه ــاة الب ــي الحي ــام يف كل نواح ــكل ع بش

للطبيــب الستشــارته يف أفضــل الطــرق لتحســن نمــو 

ــة. ــه العام ــن صحت ــك وتحس طفل

ــراء  ــنان وإج ــب األس ــة طبي ــدأ بمراجع ــب أن تب ويج

ــهر. ــتة اش ــك كل س ــم لطفل ــف منتظ كش

 طــرق الحفــاظ علــى األســنان بســن الطفولــة
البدايــة  الطفــل منــذ  يبــدأ  أن  املهــم جــًدا  مــن 

ــى األب  ــع ع ــذا فيق ــنانه ل ــة أس ــى صح ــاظ ع بالحف

ــة  ــرق العناي ــل ط ــم الطف ــرية بتعلي ــئولية كب واألم مس

ــة. ــنان الدائم باألس

ــة  ــن الطفول ــنان بس ــة باألس ــرق العناي ــل ط وتتمث

ــي : ــا ي فيم

ــون  ــاة واملعج ــتخدام الفرش ــنان باس ــف األس 1- تنظي

ــل. ــن بالطف الخاص

2- تدريــب الطفــل عــى تنظيــف أســنانه مرتــن 

ــل. ــى األق ــد ع ــوم الواح بالي

3- تنــاول األطعمــة الصحيــة املتوازنــة وتجنــب تنــاول 

الســكريات.

4- زيارة طبيب األسنان بشكل دوري.

اللبنيــة األســنان  حــول  شــيوعًا  أكثــر   أســئلة 
فوائد األسنان اللبنية؟

هــي تســاعد الطفــل عى الطعــام واملضــغ والــكالم وأن 

تكون لــه ابتســامة جميلــة إذاً فوائدها عملية ونفســية 

وكذلــك تحفــظ أماكــن بالفــك لألســنان الدائمــة حيــث 

ــط  ــن فق ــن 20 س ــون م ــري ويتك ــل صغ ــك الطف ف

ــراً  ــة مبك ــنانه اللبني ــن أس ــاً م ــل أي ــد الطف ــإذا فق ف

ــا  ــرى، وعندم ــنان األخ ــك األس ــيؤدي إىل تحري ــذا س فه

ــن  ــد أماك ــن تج ــور ل ــة يف الظه ــنان الدائم ــدأ األس تب

 ويحــدث تزاحــم األســنان واألســنان الدائمــة 32 ســن  

هل يجب خلع السن اللبني عند تسُوسه؟

ــد  ــن موع ــم يك ــو ل ــى ل ــوس حت ــب بالتس إذا أصي

ــه  ــنان بعالج ــب األس ــوم طبي ــان. يق ــد ح ــقوطه ق س

ــى  ــة ع ــة  )تلبيس(للمحافظ ــة معدني ــع تركيب وبوض

ــور. ــم بالظه ــن الدائ ــدأ الس ــى يب ــه حت مكان

ما أكثر أسباب تسوس أسنان األطفال؟
ــه  ــة ونوم ــدة طويل ــل مل ــم الطف ــة بف ــرك الرضاع ت

وهــي بفمــه وكذلــك تنــاول الحلويــات واإلكثــار 

الســن،  بجــدار  تلتصــق  التــي  خاصــة  منهــا 

وعــدم  األســنان  بنظافــة  اإلهمــال  إىل  باإلضافــة 

اشــهر.  6 كل  األســنان  طبيــب  بزيــارة   االنتظــام 

مع تمنياتي بالصحة والسالمة لكافة األطفال 
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مقالمقال

دليلك لتعزيز الذاكرة والوقاية من الزهايمر
ــف  ــم يف وظائ ــن التحك ــؤول ع ــان املس ــخ اإلنس ــد م  يع

الجســم املختلفــة مثــل التعلــم والتفكــري والذاكــرة 

ــه  ــخ وظائف ــد امل ــد يفق ــر ق ــدم يف العم ــا، وبالتق وغريه

تدريجيــا ويكــون اإلنســان عرضــة   لفقــد الركيــز 

والتذكــر والقــدرة عــى التعلــم واإلصابــة بالنســيان 

ــتعداد  ــود االس ــع وج ــا م ــر خصوص ــرف وألزهايم والخ

ــق  ــه يف خل ــنن الل ــن س ــذا م ــرض  ، وه ــذا امل ــي له الجين

ــْم يِف  ــاُس إِْن ُكنْتُ ــا النَّ ــا أَيَُّه ــه تعــايل )يَ االنســان، قــال الل

ــْن  ــمَّ ِم ــَراٍب ثُ ــْن تُ ــْم ِم ــا َخَلْقنَاُك ــِث َفِإنَّ ــَن اْلبَْع ــٍب ِم َريْ

ــرْيِ  ــٍة َوَغ ــٍة ُمَخلََّق ــْن ُمْضَغ ــمَّ ِم ــٍة ثُ ــْن َعَلَق ــمَّ ِم ــٍة ثُ نُْطَف

ــاُء إىَِل  ــا نََش ــاِم َم ــرُّ يِف اأْلَْرَح ــْم َونُِق َ َلُك ــنِّ ــٍة ِلنُبَ ُمَخلََّق

ُكْم  ــدَّ ــوا أَُش ــاًل ثُــمَّ ِلتَبْلُُغ ــْم ِطْف ى ثُــمَّ نُْخِرُجُك ــٍل ُمَســمًّ أََج

َوِمنُْكــْم َمــْن يُتـَـَوىَّفَّ َوِمنُْكــْم َمــْن يـُـَردُّ إىَِل أَْرذَِل اْلُعُمــِر ِلَكيـْـاَل 

ــِإذَا  ــَدًة َف ــَرى اأْلَْرَض َهاِم ــيْئًا َوتَ ــٍم َش ــِد ِعْل ــْن بَْع ــَم ِم يَْعَل

أَنَْزْلنـَـا َعَليَْهــا اْلَمــاَء اْهتَــزَّْت َوَربَــْت َوأَنْبَتَــْت ِمــْن ُكلِّ َزْوٍج 

بَِهيــٍج(.  وقــد يحــدث تلــف خاليــا الدمــاغ يف ســن مبكــرة 

ــة  ــاول األطعم ــق  وتن ــر والقل ــتمرار  التوت ــبب اس بس

ــات  ــي غلوتام ــوي ع ــي تحت ــخ  الت ــا امل ــرة لخالي املدم

ــدرات  ــي املخ ــك تعاط ــوم “MSG”، وكذل ــة الصودي أحادي

ــز الزائــد  والكحــول وغريهــا. ينتــج عــن كل ذلــك التحفي

للخاليــا العصبيــة   “Excitotoxicity”، والزيــادة الشــديدة 

ــل  ــن النواق ــريه م ــات« وغ ــي “الغلوتوم ــل العصب للناق

العصبيــة املنبهــة لخاليــا املــخ ، هــذه املــواد تســبب تلــف 

الخاليــا العصبيــة فتؤثــر ســلبياً عــى الذاكــرة و التفكــري 

ــم  ــة و التعل ــة واالجتماعي ــلوكية واالدراكي ــارات الس وامله

ــر  ــة بألزهايم ــك االصاب ــؤدي ذل ــد ي ــريه. وق ــدد وغ املتج

 Amyloid Precursor ــن ــول الروت ــة لتح ــرف، نتيج والخ

ــا  ــف الخالي ــا يف وظائ ــب دورا محوري ــذي يلع Protein ال

 Amyloid Beta »ــا ــد بيت ــن  »أميلوي ــة، ايل الروت العصبي

ــن  ــج ع ــا ينت ــة. كم ــا العصبي ــر للخالي Protein”، املدم

ذلــك قلــة الناقــل العصبــي »األســتيل كولــن« الــروري 

ــم.  ــرة والتعل ــيط الذاك ــة وتنش ــا العصبي ــة الخالي لصح

ــاض  ــا وانخف ــور املايتوكندري ــد قص ــك يع ــف اىل ذل أض

انتــاج الطاقــة  يف الدمــاغ مــن العوامــل الرئيســية 

لتدمــري الخاليــا العصبيــة واإلصابــة بألزهايمــر و الخــرف 

ــاد  ــبب اإلجه ــك بس ــدث كل ذل ــرة.  ويح ــدان الذاك وفق

ــة  ــات املرتبط ــة وااللتهاب ــرات الجيني ــدي والطف التأكس

بالســكري وارتفــاع ضغــط الــدم والكوليســرول وغريهــا 

ــي. ــوث البيئ ــة والتل ــراض املزمن ــن األم م

 وبالرغــم مــن التقــدم يف املجــال الطبــي اال أنــه يصعــب 

التنبــؤ بألزهايمــر وال يوجــد عــالج فعــال لــه، فالعالجــات 

املتوفــرة تحفــظ  ســالمة مــا تبقــي مــن  الخاليــا العصبية 

وتقلــل مــن تكويــن الروتينــات الســامة وتزيــد مســتوى 

ــى  ــيطرة ع ــن الس ــه ال يمك ــث أن ــن. وحي ــتيل كول األس

الشــيخوخة  واالســتعداد الجينــي ملــرض ألزهايمــر، 

فيمكــن  تقليــل اإلصابــة بــه  بالطــرق الطبيعيــة التــي قد 

ــة إىل  ــة العصبي ــا الجذعي ــول الخالي ــز تح ــؤدي ايل  تحفي ت

خاليــا عصبيــة ناضجــة تحفــظ وتجــدد خاليــا املــخ مدى 

الحيــاة. ويمكــن ذلــك مــن خــالل الحفــاظ عــى النشــاط 

البدنــي والعقــي والحفــاظ عــى الــوزن الصحــي، والبعــد 

ــات  ــاول املنبه ــة واالرساف يف تن ــة املحفوظ ــن  األطعم ع

ــط  ــى ضغ ــاظ ع ــول والحف ــدرات والكح ــن واملخ والتدخ

ــة.   ــدالت الطبيعي ــد املع ــرول عن ــكر والكوليس ــدم والس ال

ــوم   ــد مــن   الن ــك يســاعد الحصــول عــى قســط جي كذل

مــن 7 اىل 9 ســاعات ليــال عــى زيــادة هرمــون امليالتونــن 

ــة. ويلعــب الغــذاء الصحــي  ــا العصبي ــذي يدعــم الخالي ال

ــة  ــواد الالزم ــم بامل ــداد الجس ــا يف ام ــوازن دورا هام املت
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ــل  ــي وتقلي ــوم الصح ــم امليكروبي ــة ودع ــاج الطاق إلنت

االلتهابــات وتحفيــز االلتهــام الذاتــي  ودعــم  عمــل خاليــا 

ــل مــن اإلصابــة بمــرض الزهايمــر.  الدمــاغ ، وبذلــك يقل

ــة  ــل العصبي ــق النواق ــا يف تخلي ــذاء دورا حيوي ــك للغ كذل

ــتيل  ــن واألس ــريوتونن والدوبام ــن والس ــل امليالتون مث

ــاغ  ــف الدم ــة  لوظائ ــك الروري ــيد النيري ــن وأكس كول

وجميــع أعضــاء الجســم.  فاألطعمــة الغنيــة باألحمــاض 

األمينيــة الروريــة وفيتامــن »ب املركــب« وفيتامــن “ب 

12” رضوريــة لتكويــن املوصــالت العصبية وغــالف الخاليا 

العصبيــة »املايلــن«، والكريــات الحمــر ونقــل األكســجن 

وتحســن إنتــاج الطاقــة وتحســن األداء العقــي،  كذلــك 

ــيوم و  ــد والكالس ــل الحدي ــة مث ــالح املعدني ــاول  األم تن

املاغنســيوم والزنــك والســيلينيوم وغريهــا. كمــا يســاعد   

ــاض  ــتويات األحم ــض مس ــى خف ــك ع ــض الفولي حم

الكريتيــة التــي تســبّب تصلــب الرشايــن وتراجــع عمــل 

املــخ.  أيضــا يعــد صفــار البيــض والشــمندر مــن األطعمة 

ــن  ــريه م ــن وغ ــتيل كول ــاج األس ــز انت ــة لتعزي الروري

ــز  ــخ وتعزي ــف امل ــى وظائ ــاظ ع ــة للحف ــواد الروري امل

ــاول الخــراوات  لغناهــا  بمضــادات  ــك تن الذاكــرة، كذل

األكســدة و«فيتامــن K » ا الــروري لصحــة العظــام و 

يمنــع تكلــس األنســجة  ويحفــظ تــوازن التخثــر الدموي، 

ــل  ــة والقرنف ــم والقرف ــوت والكرك ــب والت ــا أن للعن كم

والزنجبيــل وغريهــا مــن البهــارات  دورا حيويــا يف تقليــل 

االلتهابــات وخلــق بيئــة مثاليــة لتجديــد خاليــا الدماغيــة 

ــف ايل  ــة. أض ــة الدماغي ــا الجذعي ــول الخالي ــز تح بتعزي

ذلــك الشــاي األخــر الغنــي بمضــادات األكســدة » 

ــض  ــة األي ــوي وضآل ــف الخل ــع التل ــي تمن EGCG »  الت

ــل   ــك يعم ــرة، وبذل ــذور الح ــرة الج ــن كث ــئة ع الناش

ــرر  ــع ال ــاب ويمن ــط   لألعص ــر كمنش ــاي األخ الش

املعــريف.  كمــا تحتــوي الشــوكوال عــى مركــب الفالفانــول 

الــذي يزيــد التدفــق الدمــوي إىل أجــزاء املــخ املســؤولة عن 

التعلــم والذاكــرة. كمــا ينصــح بتنــاول الدهــون الصحيــة 

املوجــودة يف األســماك  واملكــرسات والزيــوت النباتيــة مثــل  

ــا   ــوال وغريه ــوكادو والكان ــد  واألف ــوز الهن ــون وج الزيت

لغناهــا » بفيتامــن E » وقدرتهــا عــى تنظيــم اســتقالب 

الكوليســرول وتعزيــز التمثيــل الغذائــي للخاليــا العصبيــة 

وتعزيــز الذاكــرة والقــدرات املعرفيــة ،كمــا تعمــل الزيــوت 

النعنــاع  والريحــان والــورد  العطريــة مثــل  النباتيــة 

ــخ  ــوي البطي ــرض.  ويحت ــس الغ ــا لنف ــى   وغريه والخزام

ــاج  ــز إنت ــواد تحف ــى م ــوت ع ــمندر والت ــان والش والرم

ــوي  ــق الدم ــن التدف ــروري لتحس ــك« ال ــيد النيري »أكس

اىل الجهــاز العصبــي. كمــا أن الصيــام يعــزز تجــدد الخاليــا 

ــخ  ــل امل ــن فريس ــون اللبت ــض هرم ــث ينخف ــة حي العصبي

ــن  ــد م ــاج املزي ــة إلنت ــا العصبي ــة للخالي ــارات كيميائي إش

الطاقــة. كمــا تســهم ممارســة الرياضــة يف زيــادة عوامــل 

ــاعد  ــي تس ــاغ الت ــن الدم ــتمدة م ــة املس ــة العصبي التغذي

عــى تجديــد الخاليــا العصبيــة. أيضــا تعلــم أشــياء جديــدة 

والقــراءة  والتأمــل واإليجابيــة واجــراء العمليــات الحســابية 

ــوع  ــادات  بخش ــره وأداء العب ــم وتدب ــرآن الكري ــظ الق وحف

مــن العوامــل املســاعدة عــى تنشــيط خاليــا املــخ وتعزيــز 

الذاكــرة  وتحصيــل العلــم  والوقايــة مــن االكتئــاب والخــرف 

ــه  ــإذن الل ــر ب والزهايم

جريدة رسالة الجامعة العدد 1422 
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مقالمقال

الشاي مفيد لألسنان واللثة
كان  ربمــا  الشــاي  رشب  إن  العلمــاء  يقــول 

ــة  ــى صح ــة ع ــدة للمحافظ ــائل الجي ــد الوس أح

أن بعــض املكونــات  األســنان، فقــد وجــدوا 

ــم  ــود تهاج ــدي األس ــاي التقلي ــودة يف الش املوج

البكريــا الضــارة املوجــودة يف الفــم والتــي تســبب 

ــوس. ــة والتس ــراض اللث أم

وكان الباحثــون يركــزون يف الســابق عــى الفوائــد 

املحتملــة ألنــواع الشــاي األخــر وليــس األســود، 

إال أن فريقــاً مــن كليــة طــب األســنان يف جامعــة 

ــزات  ــة ممي ــى دراس ــز ع ــة رك ــوي األمريكي إلين

الشــاي األســود وهــو النــوع األكثــر شــيوعاً لــدى 

الكثــري مــن الشــعوب والثقافــات.

ــل  ــات تدخ ــاك مكون ــة أن هن ــن الدراس ــن م  وتب

ــل  ــى قت ــادرة ع ــود ق ــاي األس ــب الش يف تركي

ــببة  ــا املس ــة البكري ــم فعالي ــة وتحجي أو عرقل

ــة.  ــم واللث ــر يف الف ــوس والنخ ــاض والتس لألحم

ــم  ــر الشــاي األســود عــى نــوع مــن األنزي  ويؤث

البكتــريي املســؤول عــن تحويــل املــواد الســكرية 

ــواد  ــاق م ــى التص ــاعد ع ــة تس ــادة صمغي إىل م

ــنان.  ــى األس ــوس ع التس

كمــا يعرقــل الشــاي األســود قــدرة بعــض أنــواع 

البكريــا التــي تعيــش يف الفــم عــى تكويــن 

ــرى،  ــة أخ ــر بكتريي ــع نظائ ــوس م ــات س تجمع

ــراض  ــببة ألم ــا املس ــص تجمعاته ــايل تقلي وبالت

ــنان. ــة واألس اللث

ــام  ــد قي ــه عن ــارب أن ــدى التج ــرت إح ــد أظه  وق

املتطوعــن بغســل أســنانهم بالشــاي األســود ملــدة 

ــق،  ــالث دقائ ــرات كل ث ــس م ــة ولخم ــن ثاني ثالث

ــن  ــوس ع ــع التس ــببة لبق ــا املس ــف البكري تتوق

النمــو وإنتــاج األحمــاض الضــارة الفعالــة يف الفم. 

وتشــري الدراســات أن للشــاي األســود دوراً كبــرياً 

ومهمــاً يف صحــة األســنان واللثــة، عــى أن ترافق 

مــع االســتمرار الدائــم يف العنايــة باألســنان 

واللثــة باألســاليب املعروفــة مثــل التنظيــف 

ــنان. ــب األس ــة لطبي ــارة الدوري ــي والزي اليوم

 أمــا الجمعيــة الريطانيــة لطــب األســنان فتقــول 

ــن أن  ــاً يمك ــر أيض ــود واألخ ــاي األس إن الش

يســاعد عــى مكافحــة بقع التســوس يف األســنان. 

جيــداً  بديــالً  يكــون  أن  يمكــن  الشــاي  إن   

ــى  ــة ع ــرى املحتوي ــة األخ ــات الخفيف للمرشوب

الســكر كاملرشوبــات الغازيــة ألن الشــاي ال يعمــل 

ــة  ــات الغازي ــل املرشوب ــنان مث ــآكل األس ــى ت ع

ــنان.  ــآكل األس ــى ت ــاعد ع ــي تس الت

ــن  ــد م ــدة عن ــادة الفائ ــة إىل زي ــادر طبي ــوه مص وتن

يضيــف الحليــب عــى الشــاي، حيــث أن الحليــب يعتــر 

ــنان.  ــد لألس ــيوم املفي ــازاً للكالس ــدراً ممت مص

* عن جريدة الرياض العدد 19573
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إستحقاق

أنا أستحق كل يشٍء جميل .

ــاوز،  ــرام ، التج ــام ، اإلح ــتحق اإلهتم ــا أس أن

ــري . املــال والكث

يِجــب أن تُقــدِّم يل عائلتــي كل مــا أُريــد 

. يش  كل  يف  يؤثروننــي  وأصدقائــي 

بعــْن  ينُظــر يل  أن  املجتمــع  يِجــب عــى 

الذهــول ويُحيطنــي بصيحــات التشــجيع عــى 

ــر . ــا صغ ــه مهم ــوم ب ــاٍز أق كل إنج

ــي  ــد وِطباع ــايل تُحم ــر وخص ــي تُغف أخطائ

ــا . ــاد عليه يُعت

ســوء خلقــي وجــراءة لســاني ليســت إال 

أننــي عــى طبيعتــي ولســت متصنعــاً ففــرٌض 

ــي . ــم تقب عليك

أن أُقــّدم مــا ُطِلــب منــي ناقصــاً لعجــزي عــن 

ــيٌط ال  ــٌر بس ــي أم ــبب تكاس ــه بس ــام ب القي

ُمشــكلة فيــه .

أنــا أُريــد أن أعيــش كمــا أُريــد ويقــدم يل مــا 

أريــد وال فْضــل يُذكــر .

كال .. فأنت ال تستحق شيئاً أبداً .

وال حتى رشبَة ماء .

ال تستِحق إال ما قّدمت له 

فال أحد مسؤوٌل عن ُصنِع البهجة لك .

ملــاذا كل هــذا التوقــع الــذي تظــن أن الحيــاة 

ُوجــدت إلســعادك فقــط ال غــري .

إعمل من أجل الحصول عى ما تستحّقه فعالً .

بادر وأحسن لتجد املقابل يف إنتظارك .

أبدع وتعلم لرى التقدير يف أنظار الغري .

رزقــك الــذي قســمه اللــه لــك يف الدنيــا 

. محالــة  ال  عليــه  ســتحصل 

أمــر  كمــا  لتعيــش  أوجــدك  اللــه  لكــن 

 . أعطــى  مــا  وتســتحق 

لقد بدأنا جيالً إستحقاقياً هشاً 

يــرى أن كل يشٍء قــد ُوجــد لــه وجهــز ليأخــذه 

ويعمــل بــه مــا يريــد . 

ــد  ــاة العدي ــك الحي ــّدم ل ــا تُق ــا ِعندم ــاً م يوم

مــن الــدروس وترمــي بــك يف كل إتجــاه 

ســتتأكد أن الواقــع الفعــي ُمغايــٌر ملــا ظننــت 

ــع .  ــو الواق ــه ه أن

أخــرياً أنــت ال تســتحق شــيئاً إال مــا كدحــت 

ــه …  ل

الدكتور عبد اهلل ال أبوصابر

طبيب أسنان مقيم طبيبة أسنان
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ــة  ــدة منظوم ــات املتح ــن يف الوالي ــن الباحث ــق م ــر فري ابتك

للــذكاء الصناعــي يمكنهــا تشــخيص اإلصابــة بمــرض 

تصلــب الجلــد، وهــو نــوع نــادر مــن أمــراض املناعــة الذاتية 

يــؤدي إىل تصلــب الســطح الخارجــي للجلــد وبعــض األعضــاء 

الداخليــة يف الجســم.  ونجــح فريــق الدراســة يف قســم 

ــل  ــة يف تفعي ــة بجامعــة هيوســتن األمريكي الهندســة الحيوي

الرنامــج عــى جهــاز كومبيوتــر محمــول، واســتطاع الجهاز 

التمييــز عــى الفــور بــن صــور الجلــد الســليم والجلــد الــذي 

تظهــر عليــه أعــراض املــرض. ويعتقــد أن املنظومــة املقرحة 

ــري  ــل توف ــن أج ــة، م ــز الصحي ــا يف املراك ــن توظيفه يمك

ــب  ــرض تصل ــخيص م ــة لتش ــة ودقيق ــري باهظ ــيلة غ وس

ــرية يف  ــة كب ــى أهمي ــر ع ــخيص املبك ــوي التش ــد. وينط الجل

عــالج تصلــب الجلــد وتحســن فــرص الشــفاء منــه، ولكــن 

ــة  ــة صعب ــر مهم ــه األوىل يعت ــرض يف مراحل ــاف امل اكتش

ــون يف  ــن يعمل ــاء الذي ــن واألطب ــبة للمتخصص ــى بالنس حت

ــد. ــراض الجل ــالج أم ــة يف ع ــز املتخصص املراك

ــور  ــي بص ــذكاء الصناع ــة ال ــة منظوم ــت تغذي ــد تم وق

ــد، وتمكــن املنظومــة  لحــاالت إصابــة بمــرض تصلــب الجل

بواســطة معادلــة خوارزميــة مــن فحــص الصــور واكتشــاف 

ــرة  ــه املبك ــرض يف مراحل ــة بامل ــاالت اإلصاب ح

الذكاء االصطناعي يشخص »تصلب الجلد«

ــراض  ــر األم ــن أكث ــن ب ــدم م ــط ال ــاع ضغ ــد ارتف يع

شــيوعاً وإثــارة للقلــق يف عرنــا الحــايل، فيمــا يقــول 

خــراء الصحــة إنــه ال محيــد عــن اتبــاع نظــام صحــي، 

قــدر اإلمــكان، مــن أجــل الوقايــة مــن هــذا االضطــراب 

الخطــري الــذي يوصــف بالقاتــل الصامــت.

ــة  ــات غني ــة ومرشوب ــاول أغذي ــاء بتن ــويص األطب وي

ــض  ــل خف ــن أج ــة، م ــد العضوي ــات الفالفونوي بمركب

ــق  ــتوى يلح ــه إىل مس ــادي ارتفاع ــدم، وتف ــط ال ضغ

رضرا بالجســم.

ــل  ــة مث ــرة يف أطعم ــد بكث ــات الفالفونوي ــد مركب وتوج

الشــوكوالتة الســوداء والتــوت والفراولــة؛ ومــن مزياهــا 

أنهــا تقــي مــن أمــراض القلــب التــي تنجــم عــن ارتفاع 

ضغــط الــدم.

ــش  ــي تعي ــا الت ــة أن البكتريي ــة حديث ــفت دراس وكش

ــاء«،  ــات األمع ــرف بـ«مجهري ــان، وتع ــاء اإلنس يف أمع

ــادة  ــي مل ــري اإليجاب ــن التأث ــؤولة ع ــون مس ــا تك ربم

بمساعدة بكتيريا األمعاء.. أغذية فعالة ضد »القاتل الصامت«

ــدم. ــط ال ــى ضغ ــة ع ــد الغذائي الفالفونوي

ووجــدت الدراســة أن اإلكثــار مــن تنــاول التــوت 

بالفالفونويــد،  والكمثــرى، وكلهــا غنيــة  والتفــاح 

يرتبــط بانخفــاض ضغــط الــدم االنقبــايض.

واملقصــود بضغــط الــدم االنقبــايض هــو ضغط الجســم 

عندمــا يكــون القلــب منقبضــا، يف حــن أن ضغــط الــدم 

االنبســاطي هــو ضغــط اإلنســان عندمــا تكــون عضلــة 

القلــب يف حالــة راحــة 

يعــد تصلــب الرشايــن أحــد األمــراض املزمنة، املســؤولة 

ــة،  ــكتات الدماغي ــة والس ــات القلبي ــور النوب ــن تط ع

وبالتــايل فهــو الســبب األكثــر شــيوًعا للوفــاة يف جميــع 

أنحــاء العالــم. يحــدث تصلــب الرشايــن يف املقــام األول، 

ــا  بســبب ترســب الكوليســرول الضــار، وتراكــم الخالي

ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــي لألوعي ــدار الداخ ــة يف الج االلتهابي

ــب الرشايــن. ــا إىل تراكــم لويحــات تصل الحًق

ــمى  ــذي يس ــن ال ــدة أن الروت ــة جدي ــب دراس وبحس

أبريــل«   -  A Prolacing Inducing Ligand «APRIL«

يوفــر حمايــة أساســية ضــد تشــكيل لويحــات تصلــب 

الرشايــن. واكتشــف املؤلفــون أن »أبريــل« يتــم إنتاجــه 

ــاك  ــها، وهن ــن نفس ــطة الرشاي ــرية بواس ــات كب بكمي

ــري،  ــزيء كب ــو ج ــكان«، وه ــن »بريلي ــط بروت يرتب

ويعتــر جــزء ال يتجــزأ مــن الطبقــة الداخليــة للرشاين.

ــب  ــزز ترس ــكان« يع ــن »بريلي ــت أن بروت ــبق وثب س

الكوليســرول الضــار يف جــدار األوعيــة الدمويــة، لكــن 

علماء يتوصلون الكتشاف بروتين يحمي من »تصلب الشرايين«

ــن  ــل« تمك ــن »أبري ــت أن بروت ــدة أثبت ــة الجدي الدراس

مــن تقليــل بروتــن »بريليــكان«، وبالتــايل منــع تطــور 

ــن  ــر م ــل أكث ــالل تحلي ــن خ ــن. وم ــب الرشاي تصل

ــار أن  ــن إظه ــاء م ــن العلم ــض، تمك ــة مري 3000 عين

مســتويات الــدم يف nc-APRIL تتنبــأ بخطــر الوفــاة من 

ــة الدمويــة. ويعــد هــذا التنبــؤ  أمــراض القلــب واألوعي

مــؤرش قــوي عــى أن ارتبــاط بروتــن »أبريــل« بروتــن 

»بريليــكان« يلعــب أيًضــا دوًرا مهًمــا يف أمــراض القلــب 

واألوعيــة الدمويــة الناتجــة عــن تصلــب الرشايــن لــدى 

ــرش  الب

أثبتــت دراســة حديثــة أن ممارســة التماريــن الرياضيــة يف 

الصبــاح أفضــل للنســاء يف حــرق الدهــون. بينمــا يســتفيد 

الرجــال أكثــر مــن ممارســة التماريــن يف الليــل.

ــون  ــرق الده ــت لح ــل توقي ــة أن أفض ــدت الدراس ــا أك كم

بالنســبة للنســاء هــو يف الصبــاح، خاصــة دهــون منطقــة 

ــوم  ــة الي ــة يف بداي ــة الرياض ــل ممارس ــذا يفض ــن. ل البط

للتحكــم يف ضغــط الــدم. أمــا الرجــال فقــد أظهــروا 

ــم  ــار« وقدرته ــرول »الض ــن الكوليس ــة م ــتويات عالي مس

عــى حــرق الدهــون مــن خــالل التماريــن الرياضيــة 

املســائية. كمــا الحظــت الدراســة أن شــعور الرجــال بالتعب 

ــل العشــاء، وليــس قبــل  ــد ممارســة الرياضــة قب يقــل عن

اإلفطــار. ووجــدت الدراســة التــي ضمــت أشــخاصاً الئقــن 

ــاء  ــاً، أن النس ــن 25 و55 عام ــم ب ــراوح أعماره ــبياً ت نس

ــه  ــا معدل ــدن م ــاح فق ــة يف الصب ــن الرياض ــي يمارس الالئ

وقت حرق ا لدهون للرجال يختلف عن النساء

10% مــن ا لدهــون حــول خرهــن، مقارنــة بـــ3% فقــط 

مــن دهــون البطــن املفقــودة لــدى النســاء الالئــي يمارســن 

ــة  ــن الرياضي ــروف أن التماري ــن املع ــاء. م ــة يف املس الرياض

تؤثــر عــى الجنســن بشــكل مختلــف، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالدهــون. وقــد تلعــب هرمونــات النســاء وتبايــن إيقاعــات 

ــاً  ــة دوراً أيض ــاعة البيولوجي الس
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عــدوى  أن  التجــارب  أكــدت  الجديــدة،  الدراســة  يف 

SARSCoV2. ورد الفعــل املناعــي لهــا، يقلــالن مــن قــدرة 

سالســل الحمــض النــووي يف الكروموســومات التــي تؤثــر 

عــى تكويــن بنــاء املســتقبالت الشــمية لتكــون مفتوحــة 

ــي. ــري الجين ــيط التعب ــا لتنش ــف حوله ــطة، وتلت ونش

ويف كل مــن أنســجة الهامســر واألنســجة العصبيــة 

ــاً  ــث انخفاض ــق البح ــف فري ــة، اكتش ــمية البرشي الش

ــتقبالت  ــاء املس ــم بن ــاق يف تنظي ــع النط ــتمراً وواس مس

الشــمية. وتشــري أعمــال أخــرى نرشهــا هــؤالء الباحثــون 

ــق  ــة إىل مناط ــمية موصول ــة الش ــا العصبي إىل أن الخالي

املناعيــة  الخاليــا  تفاعــالت  أن  حساســة،  دماغيــة 

املســتمرة يف التجويــف األنفــي يمكــن أن تؤثــر عــى 

العواطــف، والقــدرة عــى التفكــري بوضــوح )اإلدراك(، بمــا 

ــد«. ــل األم ــد طوي ــع »كوفي ــق م يتواف

ــر، أن  ــى الهامس ــت ع ــي أجري ــارب الت ــرت التج وأظه

ــتمر  ــمية اس ــات الش ــتقبالت العصبون ــم مس ــل تنظي تقلي

الكشف عن مدة استمرار المناعة ضد )كوفيد( بعد اإلصابة

بعــد أنــت تعافــت التغيــريات قصــرية املــدى، التــي قــد تؤثر 

عــى حاســة الشــم بشــكل طبيعــي، ويقــول الباحثــون إن 

هــذا يشــري إىل أن »كوفيــد-19«، يســبب اضطرابــاً طويــل 

األمــد يف تنظيــم الكروموســومات للتعبــري الجينــي، وهــو 

ــي  ــة« الت ــرة النووي ــكال »الذاك ــن أش ــكالً م ــل ش ــا يمث م

ــمية  ــتقبالت الش ــخ املس ــتعادة نس ــع اس ــن أن تمن يمك

 SARS CoV2 ــة ــد إزال ــى بع حت

ــة يف  ــواد كيميائي ــود م ــن وج ــدة ع ــة جدي ــفت دراس كش

العديــد مــن عبــوات املنتجــات املســتخدمة بشــكل يومــي 

ــة بالســمنة. يمكــن أن تتســبب يف اإلصاب

للعلــوم  النرويجيــة  الجامعــة  مــن  باحثــون  حــدد 

والتكنولوجيــا 11 مــادة كيميائيــة، مســتخدمة يف تصنيــع 

ــامبو،  ــات الش ــل زجاج ــائعة مث ــات ش ــوات منتج عب

يمكــن أن تســاهم يف زيــادة الــوزن عــن طريــق إضعــاف 

عمليــة التمثيــل الغذائــي. يحتــوي أي نــوع مــن الحاويات 

البالســتيكية تقريبـًـا عــى مثــل هــذه املــواد، والتــي يشــار 

ــة  ــة لعملي ــة املعطل ــواد الكيميائي ــة بامل ــا يف الدراس إليه

التمثيــل الغذائــي MDC  . اكتشــف الباحثــون وجــود مــواد 

MDC يف حــوايل ثلــث املنتجــات التــي قامــوا بتحليلهــا، بما 

يشــمل زجاجــات ســائل االســتحمام والشــامبو والبلســم 

ــفنج  ــة وإس ــراد والقمام ــة يف ال ــد األغذي ــاس تجمي وأكي

مفاجأة صادمة.. الشامبو قد يسبب السمنة!

املطبــخ وزجاجــات امليــاه. بحســب النتائــج، التــي نـُـرشت 

يف دوريــة العلــوم البيئيــة والتكنولوجيــا، فإنــه يمكــن أن 

يكــون هنــاك املئــات مــن املركبــات الكيميائيــة الفريــدة 

ــم  ــا ل ــري منه ــلع، والكث ــذه الس ــع ه ــتخدمة يف صن املس

تتــم دراســته عــى نطــاق واســع  

كشــفت دراســة حديثــة، نــرشت مؤخــراً، أن زيــادة الــوزن 

يمكــن أن يزيــد مــن فــرص النجــاة مــن بعــض األمــراض 

ــة  ــن جامع ــاء م ــا علم ــة أجراه ــق دراس ــة. ووف القاتل

»غوتنــرغ« الســويدية، عــى 2196 شــخصاً، فــإن أولئــك 

ــة  ــل عرض ــوا أق ــري، كان ــر كب ــط خ ــم محي ــن لديه الذي

ــديدة. ــة الش ــات البكتريي ــن االلتهاب ــاة م للوف

ــن  ــرىض الذي ــن امل ــة م ــة، أن 26 يف املئ ــدت الدراس ووج

التهابــات بكترييــة شــديدة وكانــوا بــوزن  يعانــون 

ــعة و17  ــة بتس ــام، مقارن ــون ع ــوا يف غض ــي، مات طبيع

ــة  ــؤرش كتل ــا م ــات كان فيه ــبة ملجموع ــة بالنس يف املئ

ــة  ــن« الريطاني ــة »ذا ص ــت صحيف ــى. ونقل ــم أع الجس

ــه: »  ــو قول ــا أليس ــور آيس ــة الدكت ــف الدراس ــن مؤل ع

يف معظــم األمــراض، تكــون الســمنة وزيــادة الــوزن 

ــن  ــواع م ــدة أن ــى ع ــق ع ــا ينطب ــو م ــريا وه ــرا خط أم

ــى  ــة، وع ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ــان وأم الرسط

وجــه الخصــوص كوفيــد-19، حيــث يرتبــط ارتفــاع 

مــؤرش كتلــة الجســم بمعــدالت وفيــات أعــى، إال أن األمــر 

الوزن الزائد مفيد مع هذا المرض الخطير

كشــفت نتائــج دراســة حديثــة نُــرشت يف مجلــة 

»تقاريــر الــكى الدوليــة« أن فنجانــاً واحــداً عــى األقــل 

يوميــاً كفيــل بخفــض خطــر اإلصابــة بالفشــل الكلــوي 

ــاد. الح

وأشــارت الدراســة أن أولئــك الذيــن يرشبــون أي كميــة 

ــبة %15  ــل بنس ــر أق ــم خط ــوم لديه ــوة كل ي ــن القه م

لإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، مــع أكــر 

انخفــاض لوحــظ يف املجموعــة التــي رشبــت كوبــن إىل 

ــبة %22 -  ــل بنس ــر أق ــوم )مخاط ــواب يف الي ــة أك ثالث

.)%23

ــكى وأســتاذ الطــب يف  ــر قســم أمــراض ال ويقــول مدي

كليــة الطــب بجامعــة جونــز هوبكنــز: »نعلــم بالفعــل 

أن رشب القهــوة عــى أســاس منتظــم قــد ارتبــط 

بالوقايــة مــن األمــراض املزمنــة والتنكســية بمــا يف ذلــك 

ــب  ــراض القل ــي وأم ــوع الثان ــن الن ــكري م ــرض الس م

القهوة لها تأثير إيجابي على الكلى

واألوعيــة الدمويــة وأمــراض الكبــد. ويمكننــا اآلن 

إضافــة انخفــاض محتمــل يف مخاطــر القصــور الكلــوي 

ــة  ــد الصحي ــن الفوائ ــدة م ــة املتزاي ــاد إىل القائم الح

ــن  للكافي

ــديدة«. ــة الش ــات البكتريي ــع االلتهاب ــف م مختل

ومــن جانبــه أوضــح املؤلــف املشــارك يف الدراســة الدكتــور 

ــن  ــد م ــة إىل املزي ــاك حاج ــون، أن »هن ــار جاكوبس غون

التجــارب لتســليط الضــوء عــى كيفيــة تأثــري وزن 

الجســم عــى دفاعــات الجســم ضــد العــدوى حتــى يمكــن 

ــالج«  ــص الع تخصي
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 تحــدث النوبــة القلبيــة عندمــا يتــم منــع تدفــق الــدم إىل 

ــوت  ــه م ــاطة بأن ــه ببس ــن تعريف ــا يمك ــو م ــب، وه القل

عضــالت القلــب، بســبب نقــص إمــداد الــدم الــذي يحــدث 

عــادة عندمــا تســد جلطــة دمويــة الرشيــان الــذي يغــذي 

عضلــة القلــب.

يتطــور االنســداد نتيجــة لراكــم الدهــون والكوليســرول 

واملــواد األخــرى، ممــا يــؤدي إىل تكويــن طبقــة يف الرشاين 

وبالتــايل منــع تدفــق الــدم عــن طريــق االنقســام لتشــكيل 

جلطــات، تُعــرف النوبــات القلبيــة أيضــاً باســم احتشــاء 

ــرية  ــة خط ــة طارئ ــاالت طبي ــي ح ــب، وه ــة القل عضل

تتطلــب عنايــة طبيــة فوريــة.

ــة  ــاالت نتيج ــم الح ــة يف معظ ــة القلبي ــدث النوب وتح

ــظ أن  ــرية، لوح ــنوات األخ ــن، يف الس ــيخوخة، لك الش

ــن  ــون م ــن يعان ــباب الذي ــدد الش ــاً يف ع ــاك ارتفاع هن

ــه  ــارف علي ــن كان املتع ــي ح ــة. فف ــات القلبي النوب

هــو أن الرجــال، الذيــن يبلغــون مــن العمــر 45 عاًمــا 

ــا أو  أو أكثــر، والنســاء الذيــن تبلــغ أعمارهــم 55 عاًم

أكثــر، هــم أكثــر عرضــة لإلصابــة بنوبــة قلبيــة مــن 

الرجــال والنســاء األصغــر ســنًا، إال أن األرقــام األخــرية 

ــك  ــالف ذل ــري إىل خ تش

زيادة عدد النوبات القلبية لدى الشباب

خمســة  كل  مــن  واحــداً  أن  إىل  اإلحصائيــات  تشــري 

الصمــم،  أو  الســمع  بضعــف  مصابــون  أشــخاص، 

ــن  ــة، ويمك ــة يف األذن الداخلي ــوب خلقي ــن عي ــكون م يش

أن يســتعيدوا حاســة الســمع مجــدداً يف حالــة الخضــوع 

ــة األذن. ــة قوقع ــم زراع ــة باس ــة معروف لجراح

ومــن أجــل تحديــد مــا إذا كان املريــض بحاجــة ملثــل هــذه 

الجراحــة، ال بــد أن يخضــع للفحــص باألشــعة املقطعيــة 

ــعة،  ــذه األش ــج ه ــل نتائ ــم تحلي ــن ث ــة م ــألذن الداخلي ل

غــري أن التوصــل لهــذه النتائــج ليــس باملهمــة الســهلة، 

ويمكــن أن يــؤدي إىل تأجيــل الجراحــة أو اســتبعادها 

ــة  ــن الجامع ــن م ــن الباحث ــق م ــدرس فري ــل. وي بالكام

التقنيــة يف الدنمــارك إمكانيــة اســتخدام الــذكاء الصناعــي 

ــاعدة  ــل مس ــن أج ــة م ــعة املقطعي ــور األش ــل ص لتحلي

األطبــاء عــى اتخــاذ القــرار الصائــب بشــأن مــا إذا كانــت 

ــة األذن  ــة لقوقع ــراء زراع ــب إج ــرىض تتطل ــاالت امل ح

ــمع. ــتعادة الس الس

الذكاء الصناعي يساعد في عالج ضعف السمع

إكســريس«  »ميديــكال  اإللكرونــي  املوقــع  ونقــل 

املتخصــص يف األبحــاث الطبيــة عــن الباحثــة بــوال لوبيــز 

دييــز، قولهــا، إن »النتائــج التــي تحققهــا زراعــات 

ــري،  ــجيع الكب ــن التش ــث ع ــرىض تبح ــة األذن للم قوقع

وأصبــح مــن املمكــن اآلن االســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء 

ــة  ــع عملي ــل ترسي ــن أج ــال م ــذا املج ــي يف ه الصناع

ــالج«  ــة الع ــدء رحل ــخيص وب التش

ــم  ــتوى العال ــى مس ــخص ع ــار ش ــن ملي ــر م ــي أكث يعان

ــي  ــداع النصف ــد أن الص ــي. ويُعتق ــداع النصف ــن الص م

ــة  ــاغ واألوعي ــل الدم ــي داخ ــي عصب ــراب وعائ ــو اضط ه

الدمويــة يف الــرأس. وأظهرت األبحــاث الســابقة أن العوامل 

الوراثيــة تســاهم بشــكل كبــري يف خطــر اإلصابــة بالصداع 

النصفــي. وتشــري دراســة حديثــة نــرشت يف مجلــة 

Nature Genetics إىل وجــود 123 منطقــة جينيــة مرتبطــة 

ــتهداف  ــن اس ــي، ويمك ــداع النصف ــة بالص ــر اإلصاب بخط

ــة  ــون اختالفــات وراثي بعضهــا بالعقاقــري. ووجــد الباحث

بــن النوعــن الرئيســين مــن الصــداع النصفــي: الصــداع 

النصفــي املصاحــب بهالــة والصــداع النصفــي دون هالــة. 

وتوصــف الهالــة بأنهــا فئــة مــن األعــراض التــي تحــدث 

ــل  ــدة تص ــتمر مل ــن أن تس ــي ويمك ــداع النصف ــاء الص أثن

ــة  ــائعة رؤي ــة الش ــراض البري ــمل األع ــاعة. وتش إىل س

ــت.  ــى املؤق ــى العم ــة أو حت ــع الداكن ــات أو البق الومض

ويمكــن أن تشــمل األعــراض األخــرى التنميــل الجســدي أو 

صعوبــات يف التحــدث. وأظهــرت نتائــج التحليــل أن هنــاك 

ــداع  ــة بالص ــر اإلصاب ــن خط ــد م ــركة تزي ــل مش عوام

النصفــي بغــض النظــر عــن نوعــه 

العامل الوراثي يساهم باإلصابة بالصداع النصفي

ــرة،  ــائعة بكث ــاالت الش ــن الح ــر م ــفل الظه ــدُّ آالم أس تع

ــب  ــث تصي خاّصــًة مــع تقــدم األشــخاص يف العمــر، حي

أكثــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــى 

ــية  ــباب الرئيس ــن األس ــا م ــن كونه ــالً ع ــاً، فض 60 عام

املســببة إلعاقــة الحركــة يف جميــع أنحــاء العالــم. 

ــة  ــري الدوائي ــة وغ ــات الدوائي ــح العالج ــف، ال تنج ولألس

دائمــاً يف تخفيــف آالم املــرىض بشــكل فعــال. ومــع 

ــع  ــات الواق ــور عالج ــي، تتط ــر الرقم ــا إىل الع دخولن

االفــرايض لتطــول مجــاالت طبيــة عديــدة، وأخــرياً، تــم 

ــذاء  ــل إدارة الغ ــن قب ــات م ــذه العالج ــد ه ــص أح ترخي

والــدواء )FDA( يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة لعــالج آالم 

ــة. ــر املزمن ــفل الظه أس

ــر  ــزة كمبيوت ــرايض أجه ــع االف ــالج الواق ــتخدم ع يس

ــل  ــة. يتنق ــات مصطنع ــة وبيئ ــزة بريّ ــة وأجه مرمج

ــر  ــرايض ع ــع االف ــالج الواق ــون ع ــن يتلق ــرىض الذي امل

البيئــات التــي أُنشــئت رقميــاً ويكملــون مهــام مصممــة 

تقنية حديثة آلالم أسفل الظهر

خصوصــاً لعــالج مــرض معــن. تتكــون التكنولوجيــا مــن 

ــماعة  ــح إىل س ــة مفاتي ــيط ولوح ــر بس ــاز كومبيوت جه

ــى  ــس ع ــرض يُلب ــاز ع ــة )جه ــرايض حديث ــع اف واق

الــرأس أو جــزء مــن خــوذة( وتســتخدم لعــالج األمــراض 

ــية،  ــراض النفس ــدية واألم ــات الجس ــة، واالضطراب املزمن

ــة  ــات املتاح ــل للعالج كمكم
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حكمة اليوم

يُقال إنّه يف عام 1974 كان »مهاتري محمد« ضيف رشف 

يف حفل األنشــطة الختامية ملدارس »كوبانج باســو« يف 

ماليزيا، وذلك قبل أن يصبح وزيراً للتعليم يف السنة التالية، 

ثم رئيساً للوزراء عام 1981.

قام مهاتري يف ذلــك الحفل بطرح فكرة عمل مســابقة 

للمدرسن، وليست للطالب، وهي توزيع بالونات عى كل 

مدرس، ثم طلب أن يأخذ كل مدرس بالونة وينفخها، ومن 

ثم يربطها يف رجله، فعالً قــام كل مدرس بنفخ البالونة 

وربطها يف رجله.

جمــع مهاتري جميع املدرســن يف ســاحة مســتديرة 

ومحدودة، وقال:  لدي مجموعة من الجوائز وســأبدأ من 

اآلن بحساب دقيقة واحدة فقط، وبعد دقيقة سيأخذ كل 

مدرس ما زال محتفظاً ببالونته جائزة.

بدأ الوقت وهجم الجميــع بعضهم عى بعض، كل منهم 

يريد تفجري بالونة اآلخر، حتى انتهى الوقت! 

وقف مهاتري بينهم مســتغرباً، وقــال: لم أطلب من أحد 

تفجري بالونة اآلخر؟ 

ولو أن كل شــخص وقف من دون اتخاذ قرار سلبي ضد 

اآلخر، لنال الجميع الجوائز، ولكن التفكري السلبي يطغى 

عى الجميع، كل منا يفكر يف النجاح عى حساب اآلخرين. 

مع أن النجاح متاح للجميع، ولكن لألسف البعض يتجه 

نحو تدمري اآلخــر وهدمه لكي يحقــق النجاح. هذه - 

ولألسف -حقيقة- موجودة يف حياتنا الواقعية.

العرة: إن نجاحك ال يستوجب عليك أن تسعى لفشل غريك.. 

كلما أحسنت نيتك، أحســن الله حالك! وكلما أزلت الحسد 

من قلبك وتمنيت الخري لغريك يوفقك الله للخري والنجاح 

النجاح واآلخرين

من عادات العرب القدماء:
كانــوا يقدمون املاء مــع القهوة عند 

اســتقبال ضيوفهم، ففــي حال كان 

الضيــف )غــري جائع( يمــد يديه إىل 

القهــوة، أما يف حــال تفضيل الضيف 

املاء، فيفهــم صاحب البيت أنه جائع، 

فيشمر عن سواعده إلعداد املائدة، بهذه 

العادة صاحب البيت يطعم ضيفه دون 

أي حرج 

كأس الماء مع القهوة

بعد تقدمي يف العمر اكتشفت أنني ال أرغب يف الخالفات أو املشاحنات.. أو 

الخيبات أو الضغوط من أي نوع!!

اكتشفت أني ال أبحث إال عن صحة جيدة وراحة بال.

أحب أي مجلس راقي أستقي منه فائدة ومتعة.

أحب أن أكون بصحبة ناس قلوبهم بيضاء صافية!!!

يعرفون معنى الحب يف الله...

أريد أن أكون مع من يرون أن الحياة جميلة وبصحبتي هي أجمل وأصفى!!

لم أجلس يوماً عى مقعٍد مع أبي، وكنت قد غادرت البيت 

بعد زواجي …

قبل سنواٍت عديدة، وبعد زواجي، كنت جالساً مع أبي ذات 

يوٍم حاٍر، وأنا أرشب عصرياً مثلجاً.

انخرطت يف الحديث عن حياة البالغن والزواج واملسؤوليات 

وااللتزامات، فأخذ والدي يقّلــب مكّعبات الثلج يف كوبه 

ونظر ايل بنظرٍة واضحٍة ورصينة.

ونصحني قائالً:

“ال تنَى أصدقاءك أبداً، ســيكونون أكثر أهميًة لك كّلما 

تقّدم بك العمر”.

وتابع حديثه: “بــرف النظر عن مــدى حبك لعائلتك 

وأبناءك الذين ُرزقت بهم، فال بّد أن تحتاج األصدقاء عى 

الدوام. تذّكر أن تخرج معهــم وتقابلهم وتتواصل معهم 

بن حٍن وآخر”.

قلت يف نفيس: “يا لها من نصيحٍة غريبة”، كنت قد دخلت 

لتوي عالم املتزوجن، رصُت راشداً وبالتأكيد سوف تكون 

زوجتي واألرسة التي ســنبنيها كل ما أحتاجه ملنح معنى 

لحياتي.

غري أننــي أطعته، وبقيــت عى تواصل مــع أصدقائي 

وحرصــت عى أن يــزداد عددهم كل ســنة. وعى مدى 

السنوات، أصبحت أدرك أّن والدي كان يعرف ما يقوله.

بعد حياٍة امتدت خمسن عاماً، إليكم ما تعلمته:

الزمن يمي.

الحياة تسري.

املسافات تزداد.

األطفال يكرون ويستقلون بحياتهم وكثرياً ما ينفصلون 

عن أهلهم، عى الرغم من أّن هــذا االنفصال يكرس قلب 

األهل.

الوظائف تأتي وتذهب.

األوهام والرغبات وعوامل الجذب. .الخ كلها تضعف.

الناس يفعلون ما يجب أاّل يفعلوه.

األبوان يموتان.

الزمالء ينسون ما قّدمَت إليهم.

السباقات انتهت.

لكّن األصدقــاء الحقيقين موجودون عى الدوام، أيّاً كان 

الزمن أو املسافة بينكم.

أحبوا أهلكم واعتنوا بأبنائكم، لكن ليكن لديكم أصدقاء.

نصيحة أبي

ـــوِب ِمـــَن األَذَى َواْحـــَرْص عـــى ِحْفـــِظ الُقلُ

ودَُّهـــا تَنَاَفـــَر  إذَا  الُقلُـــوَب  إنَّ 

َفُرُجوِعَهـــا بَْعـــَد التَنَاُفـــِر يَْصُعـــُب

ــَعُب ــا ال يُْشـ َهـ ــِة َكرْسُ ــبُه الزَُّجاَجـ ِشـ

ِمن دوحة الشعر
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وسائل االتصال
بالجمعية السعودية لطب األسنان
في مناطق ومحافظات المملكة

 العاصمة المقدسة 

د/ محمد بن حسن الحارثي

m_alharithy@hotmail.com

جوال: 0555516637 

محافظة جدة

د/ سميرة بنت مصطفى عسيالن 

samiraosailan1412@gmail.com

جوال: 0555027107 

منطقة المدينة المنورة

د/  ياسر عبدالعزيز الصحفي  

ysahafi@taibahu.edu.sa

جوال: 0535377888 

محافظة الطائف

د/ علي عبدالله القرني 

aqarni@tu.edu.sa

جوال:0505532299 

منطقة نجران 

د/ محمد بن زايد القحطاني   

mzalqhtani@gmail.com

جوال: 0504756160

منطقة عسير 

د/ سعيد عبدالله عارم

Dr.saeedarem@gmail.com

جوال:0555574120

منطقة حائل 

د/  محمد عيسى الحميد 

m.alhumaid4039@gmail.com

جوال:0509944039 

منطقة القصيم

د/ عبدالعزيز إبراهيم الربدي 

dr.abdulaziz.alrebdi@qudent.org

جوال:0555145536 

حفر الباطن

د/ سعدون محمد ذياب العقيل 

 dr.sadun@hotmail.com

جوال:0506940972 

محافظة الخبر

أ/ سامي بن محمد الفزع

samialfazae@yahoo.com

جوال: 0505931791

بقلم: د. م. عصام أمان الله

يستدعي املدير املوظف يف تلك القاعة الكبرية حيث تصطف املكاتب الكثرية وحيث ال حاجز زجاجياً 

وال من أي نوع بن مكتب املدير وبقية املوظفن، وبصوت عاٍل ونرة قاســية يبدأ يف شن هجوم 

ال ينقطع من التوبيخ واللوم بســبب فشــل يف تنفيذ مهمة أو تسليم تقرير فيه أخطاء أو بسبب 

إفساد عالقة مع أحد العمالء املهمن. ويظل املوظف يستمع يف صمت وهو ينظر إىل األرض ولسان 

حاله يقول:”ليت األرض تنشــق وتبلعني!”. ويعود بعدها إىل مكتبه والهم والغم يجتاحان مالمح 

وجهه والضغوط النفســية تطبق بثقلها الشديد عى صدره. هذا املنظر ليس بغريب يف الرشكات 

اليابانية وال عى ثقافة العمل هناك. ويف أسوأ األحوال قد يقود ذلك املوظف إىل االنتحار أو اإلصابة 

بأمراض نفسية.

بالنســبة لرشيحة من املديرين اليابانين فاألمر عندهم أقرب إىل املعلــم أو املربي الذي يحرص 

عى تربية طالبه وتقويم مشــكالتهم ليكونوا أفضل وأكثر قــدرة وكفاءة وإنتاجية، خاصة مع 

ثقافــة العمل التقليدية يف اليابان والتي كانت الرشكات الكبرية معها ال تفصل املوظفن وتبقيهم 

من التعيــن إىل التقاعد. ولكن النظرة تغريت مؤخراً لدى عدد من الرشكات واملؤسســات والتي 

Pow- )راحت تنظر إىل هذه الســلوكيات كنوع من التحرش باســتخدم قوة املنصب أو السلطة 

er Harassment(، ويف دراســة حكومية أجريت عام 2016م يف اليابان، أظهرت النتائج أن 30 % 

من العينة واجهت مشــكلة التحرش باستخدام قوة السلطة خالل آخر ثالث سنوات عمل. ورغم 

إصدار قوانن رسمية للتعامل مع هذه املشكلة بشكل رسمي فما زالت التحديات قائمة يف املجتمع 

األعمــال الياباني. ويف الواقع نفس األمر ينطبق يف الرشكات الكورية التي تســمي هذه الظاهرة 

باســم جابجيل )Gapjil( وبدأت تســن القوانن ملكافحتها وخصصت إحدى املنظمات الكورية 

مركز مكاملات الستقبال الشكاوى عى مدار 24 ساعة حول التحرش باستخدام قوة املنصب.

يف الواقع لم أســتطع العثور عى دراســات تتناول مشكلة التحرش باســتخدام قوة السلطة أو 

املنصب يف العالم العربي، ولكن ما أســتطيع قوله هــو أن هذه الظاهرة قد تحصل يف أي مجتمع 

وظيفي وليســت حراً عى اليابان وكوريا الجنوبية. وتزداد هذه املشــكلة مع انعدام اآلليات 

الخاصة بمعاقبة املديرين املتســلطن واإلبالغ عن تجاوزاتهم بحق مرؤوســيهم. وما يزيد األمر 

تعقيداً عندما يغيب التأهيل النفيس وتطوير املهارات القيادية والسلوكية لدى من يتولون املناصب 

اإلدارية. وكما أن لدينا قوانن تحارب التنمــر يف املدراس وخطابات الكراهية يف مواقع التواصل، 

فهنالك حاجة لدراسة مشكلة التحرش باستخدام قوة املنصب أو السلطة وسن القوانن الالزمة 

ملكافحتها وتجريمها.

وباختصار، التحرش باستخدام قوة السلطة جريمة وتتضمن الراخ وتوجيه اإلهانات اللفظية 

والتعدي الجســدي والتقييم الظالم والتهديدات التي تخرج عن نطاق العمل املهني وغريها. ولكن 

هذا ال يجب أن يعني بأي حال أال يمارس املدير أو املســؤول دوره يف التوجيه واإلرشاد املحاسبة 

والنقد يف إطار من االحرام واملوضوعية واملهنية.

وأختم بكلمات فرانسيس بيكون: “تجنب الحديث أثناء الغضب، فقد يكون كالمك صحيحاً، ولكن 

حتماً أسلوبك خاطئ” 

التحرش باستخدام قوة المنصب

صحيفة الرياض
16 سبتمر 2022م العدد 19807
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يتزامــن ظهــور العــدد الجديــد مــن مجلــة »آفــاق طــب األســنان« مــع إطــالق 

املركــز الســعودي العتمــاد املنشــآت الصحيــة )ســباهي( املعايري الوطنيــة ملراكز 

ــة  ــار اإليجابي ــري مــن األث ــه الكث ــاً هامــاً ل ــذي يعتــر حدث طــب األســنان، وال

ــب..  ــا الحبي ــاء وطنن ــنان يف أرج ــب األس ــة ط ــرشق ملهن ــتقبل م ــة ملس الهادف

ــة  ــو الجه ــة ه ــآت الصحي ــاد املنش ــعودي العتم ــز الس ــر املرك ــث يعت حي

الرســمية املخولــة منــح شــهادات االعتمــاد لجميــع منشــآت الرعايــة الصحيــة 

العاملــة يف القطاعــن العــام والخــاص داخــل اململكــة العربيــة الســعودية، وقــد 

ــة  ــري هادف ــة غ ــعودي كمنظم ــي الس ــس الصح ــن املجل ــز م ــذا املرك ــق ه انبث

ــة  ــودة الرعاي ــري ج ــع معاي ــية يف وض ــز الرئيس ــام املرك ــن مه ــح، وتكم للرب

ــآت  ــع منش ــم جمي ــا تقيي ــم بموجبه ــي يت ــرىض والت ــالمة امل ــة وس الصحي

ــك املعايــري. ــد بتل ــل عــى التقي ــة إلقامــة الدلي ــة الصحي الرعاي

ــف  ــعودي بتكلي ــوزراء الس ــس ال ــرار مجل ــدر ق ــام 2013م ص ــر الع ويف أواخ

ــة إىل  ــة، إضاف ــة الصحي ــآت الرعاي ــع منش ــي لجمي ــاد الوطن ــز باالعتم املرك

ــعودي  ــز الس ــن املرك ــادر م ــاد الص ــار االعتم ــة باعتب ــم وزارة الصح تعمي

العتمــاد املنشــآت الصحيــة رشطــاً مســبقاً لتجديــد رخصــة التشــغيل، كخطوة 

ــدة. ــة الجدي ــادرة الوطني ــذه املب ــاركة يف ه ــجيعية للمش تش

ــعودي  ــز الس ــالق املرك ــة وإط ــة )2030( الطموح ــة اململك ــع رؤي ــوم وم والي

ــي  ــنان والت ــب األس ــز ط ــة ملراك ــري الوطني ــة املعاي ــآت الصحي ــاد املنش العتم

تضمنــت 78 معيــاراً رئيســياً، تســتهدف رفــع جــودة الرعايــة الصحيــة وتعزيز 

ســالمة املــرىض والحــد مــن املخاطــر داخــل عيــادات طــب األســنان وتتمحــور 

تلــك املعايــري حــول:

- قيــادة وإدارة املنشــأة، الرعايــة الطبيــة، معامــل األســنان، إدارة املعلومــات، 

مكافحــة العــدوى والوقايــة منهــا، أمــن وســالمة املنشــأة.

ويف الخطــة املســتقبلية يســتهدف املركــز الســعودي العتمــاد املنشــآت الصحيــة 

)ســباهي( وخــالل الربــع األول مــن عــام 2023م التقييــم امليدانــي لحــوايل ألــف 

مركــز طــب أســنان داخــل اململكــة.

ومــع هــذه املعايــري الجديــدة فإننــا نســتبرش الخــري كل الخــري ملهنتنــا الغاليــة، 

ــة يف  ــآت الصحي ــاد املنش ــعودي العتم ــز الس ــداد للمرك ــق والس ــن التوفي متمن

ــه  ــق في ــرشق تتحق ــي م ــتقبل صح ــو مس ــة نح ــتقبلية القادم ــه املس خطوات

كافــة املعايــري العامليــة داخــل مؤسســاتنا ومراكزنــا الصحيــة العامــة والخاصة 

يف ســبيل الرقــي بمهنــة طــب األســنان وتقدمهــا.

والله من وراء القصد 

أ.د. خليل بن إبراهيم العيسى

 رئيس التحرير


