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أمراض اللثة ميكن 
أن تعالج بطبيب 

اختصاصي

ال ميكن زراعة 
األسنان بلثة 

ملتهبة

 جاللة امللك حمد بن عيسى ال خليفة يكرم يوسف علي

مبناسبة االحتفال باليوم 
الوطني الثال����ث واألربعني 
ململك����ة البحري����ن والذكرى 
الس����نوية اخلامسة عشرة 
لتولي جالل����ة امللك حمد بن 
عيس����ى آل خليف����ة مقاليد 
احلكم، كرمت اململكة عددا من 
الشخصيات ملساهمتهم في 
بناء اململكة. وفي بيانه الذي 
ألقاه على احلشد املجتمع في 
القصر امللكي باملنامة، صرح 
جاللة امللك حمد بن عيس����ى 
»كما اعتدن����ا كل عام تكرمي 
اجلهود الوطنية البارزة في 
هذه املناسبة السعيدة، فإنه 
يس����رنا أن نكرم جهود قادة 
العمل الوطني على مساهماتهم 
البارزة واملتفانية في خدمة 
بلدهم احلبيب ومجتمعهم. 

وكان رجل األعمال الهندي 
الب����ارز والعض����و املنتدب 
ملجموعة لولو يوسف علي 

إم. أيه. من بني أولئك الذين 
مت تكرميهم »بوسام البحرين« 
)وسام البحرين - أمر امللك(. 
ومع منح هذا الشرف، أصبح 
يوسف علي أول شخص غير 
بحريني على اإلطالق يحصل 
على هذه اجلائزة الرفيعة من 

امللك.
وق����د منح جالل����ة امللك 

الوسام املدني األسمى باململكة 
إلى يوس����ف عل����ي تقديرا 
ملساهمته الغنية في ازدهار 
اململكة، أثناء احلفلة الرسمية 
الكبيرة املنعقدة في القصر 

امللكي باملنامة.
 وقد متيزت هذه املناسبة 
بحضور رئيس وزراء البحرين 
خليفة بن سلمان ال خليفة 
وولي عهد البحرين سلمان بن 
حمد آل خليفة ونائب القائد 
األعلى لقوات الدفاع البحرينية 
وأفراد العائلة امللكية والوزراء 
وكبار املسؤولني اآلخرين. كما 
شهد هذا احلدث أيضا عرضا 
عسكريا مثيرا لقوات الدفاع 
البحرينية. وقد شكر يوسف 
علي جاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملنحه هذا الشرف 
العظيم والرائع، قائال انه يعزو 
جناحه إلى القيادة احلكيمة 

للبحرين«. 

البحرين تكرم رجل األعمال الهندي 
يوسف علي بالوسام املدني األسمى

تبح����ث امل����رأة دائما عن 
التميز والتفرد من خالل أناقتها 
وجمالها لتتحول إليها األنظار 
وتتعلق بها عيون من حولها، 
ولذلك فقد منت قصة عشق 
فريدة بني املرأة واألملاس منذ 
القدم، ألنه كفيل بتحقيق تلك 
الرغبات للمرأة، وألن حبات 
األملاس ال تشبه بعضها البعض 
فإن جمال تصميمه يكمن في 

متيزه وتفرده.
امل����رأة العصرية تفضل 
اليوم، س����واء أكانت شرقية 
أم غربية، التصميمات الغريبة 
والفريدة، وخاصة في ظل ما 
نشهده من تقارب بني الشرق 
والغرب في عالم الس����اعات 
واملجوه����رات، حيث جتذب 
املجوهرات الشرقية املصممني 
الغربيني بسبب طابعها التراثي 
األصيل، وفي الوقت نفس����ه 
تأثر املصممون في الش����رق 
بالتصميمات الغربية لتلتقي 
الثقافات في انتاج إبداعي مميز 

وفريد من نوعه. 
Gianfranco Ferre مصمم 
فذ انفرد بأفكاره اخلالقة التي 
تتخذ من األشكال الهندسية 
إلهاما ليضفي إلى تصاميمه 
جمال التفاصيل الدقيقة فلكل 
جزء من الساعة طابع وسحر 

خاص به.
كما أنه اشتهر بأنه مهندس 
املوضة لكده الدؤوب وعمله 
املتواص����ل لصناع����ة أجود 
الس����اعات، حيث انه كرس 
نفسه للعمل وسقى من شغفه 
كل قطعة يصنعها، لينتهي 
بساعات تعبر عن شخصية 

حاملها بامتياز. 
بإضافة حسه الفني لعمله 
 Gianfranco Ferre املتقن حقق
النج����اح بطريقته اخلاصة، 

وكان قادرا على إحداث تأثيرات 
كبيرة بفضل مهارات التصميم 
التي ميلكها وخبرته العالية. 
فهو صاحب املقولة »إن فن 
العمارة هو البحث عن مزيج 
للقالب، والشكل، واللون، كذلك 
املوضة فهي مزيج من الشكل 
املناسب واللون املتناسق وهنا 

تبدأ القصة«
وبالتالي، فإنه استمر على 
نهجه في صناعة الس����اعات 
وتطويره����ا دون أن تفق����د 
العالم����ة التجارية بصمتها 
وروحها اإليطالية حتى يومنا 
 Gianfranco هذا، فإن ساعات
Ferre صممت بأسلوب يضاهي 
ذرا الرق����ي، تتيح اختيارات 
وتصاميم متعددة تناس����ب 

مختلف األذواق واألعمار.
م����ا ان يحل ذك����ر عراب 
األناقة Gianfranco Ferre حتى 

يفوح أريج إجنازاته العظيمة 
ومسيرته العطرة ويتبادر إلى 
أذهاننا أروع التصاميم التي 
حاكه����ا على مدى مس����يرته 
اإلبداعية، حيث بدأ مشواره 
بخطوات ثابتة تركت أثرا ال 
ميحى حتى الي����وم، كما أنه 
أضاف من روحه الش����غوفة 
بالفن إلى ابتكاراته املتميزة، 
ليتحف العالم أجمع بساعات ال 
مثيل لها، وترك لنا إرثا ثمينا 
يعبق بأصالة الذوق اإليطالي 

الرفيع. 
روائع جنيڤ للس����اعات 
 Gianfranco تفخر بتبنيها عالمة
Ferre لتكون متاحة حصريا 
لعمالئها املميزين، متوافرة لدى 

فرع سوق شرق 22215817
Gianfranco Ferre تشكيلة 
مذهلة من ميالنو الساحرة إلى 
الشرق، ساعات تنم عن ذوق 
رفيع، انعكاس للذوق اإليطالي 
النقي، والصناعة السويسرية 

الفاخرة.
جتسد العالمة التجارية 
بري����ق األمل����اس وتألقه في 
تشكيلة استثنائية مصممة لكل 
يوم من أيام األسبوع ولتتالءم 
مع كل املناس����بات. تتناسب 
هذه التشكيلة مع اإلطالالت 
اليومية للمرأة، والتي تناسب 
مختل����ف األذواق ومتنحها 
شعورا بالتألق كل يوم بشكل 
مختلف، مميز يزيد من ثقتها 

بنفسها وإطالالتها.
 Gianfranco Ferre تفخ����ر
بكشف النقاب عن تشكيلتها 
 Diamond Ceramic اجلديدة
تشكيلة تأس����ر القلوب من 
الساعات املذهلة التي حتلق بني 
رقي الذوق اإليطالي واالنتهاء 
الي����دوي املتق����ن للصناعة 

السويسرية.

تألقي ببريق األملاس النقي حصرياً لدى روائع جنيڤ للساعات

Addictive State of Mind يقدم مجموعة عطور Kilian
حاسة شمية معتمدة، وسيلة 
للهروب وشغف. رغبة عارمة 
أثيرت وأش����بعت م����ن خالل 
مجموعة عطور Kilian اجلديدة 
الت����ي تتركك ف����ي حالة ذهول 
عظيمة. انسحاب استحواذي 
فاخر الى عالم أحالمك وخيالك 
الس����ري، جن����ة مصطنعة من 
األحاس����يس املتزايدة، وألوان 
رائع����ة وجمال جام����ح. أفكار 
خطيرة، روائح جذابة، ومكونات 

وزيوت رائعة.
مجموعة عطور تشعل النار 
في دمك واألوه����ام في عقلك. 
حميمة، غريبة ومذهلة: عطور 

لتفجير العقل.
يأتي مفهوم واسم العطر من 
 through the« العطر الالتين����ي

 :»smoke
 LIGHT MY FIRE يشرح عطر
خيرة تبغ السيجار، قمة حاسة 

الشم من مونتي كريستو. 
يتحدى هذا العطر التقاليد 
فيأتي ليحفز كال اجلنس����ني. 

يرف����ض Kilian Hennessy و
Sidonie Lancesseur أن يغرق 
تألق نوتات العطر العالية مع 
تهور الرغب����ة في أوراق التبغ 
احلارة جدا الت����ي أثارها عبق 
الكمون اجلاف، والتنب املجفف، 
والبتشول الترابي وجنيل الهند. 
تذوب حالوة األزهار املشبعة 
بالعسل البري الذائب في قاعدة 

دافئة من الفانيليا.
Intoxicated هو عطر راقي 
ينعش احلواس. انه بالتأكيد 

األخير.
 Kilian Hennessy يستحضر
وCalice Becker كوب من القهوة 
التركية الغنية اللزجة املمزوجة 

مع الهيل األخضر لتتوهج كقلب 
الرائحة الفاخرة. حول هذا تنتفخ 
الرائحة الدافئة واحلارة للقرفة. 
أما قاع����دة العطر فتتكون من 

السكر احملروق بالكراميل.
اذا كان����ت القهوة غنية جدا 
وقوية ميكنها ان حتمل ملعقة 
فضية في وضع مستقيم. القهوة 
والرائحة كالهما حسي وقوي. 
نسمة من التبغ املر، هروب 
الى الغيبوب����ة الهادئة للنبات 
احللو واحلاد. انفجار من الكافور 
األزرق واجلريب فروت الوردي 
يأخذك من يدك ويقودك من خالل 
أبخرة دوارة من الهيل والزعتر 

وبلسم التنوب.
 SMOKE FOR THE SOUL
هو عطر فريد من نوعه: عطر 
تخريبي بارع، مليء بالفكاهة 
والتحدي لكنه هادئ جدا. لعبة 
عقل أدركها Kilian Hennessy و

Fabrice Pellegrin بطريقة رائعة 
ال����ى أرض األحالم  لتأخذن����ا 

الذهبية.

د.فوزي عيسى د.محمود دشتي 

فوزي عيسى استشاري جراحات العظام
ينضم للكادر الطبي ملستشفى السيف

أعلن مستشفى السيف عن 
انضمام د.فوزي عيسى استشاري 
جراحات العظام الى مستشفى 
السيف، ورحبت إدارة املستشفى 
بانضمامه واعتبرت أن وجوده 
ضمن الكادر الطبي للمستشفى 
يأتي تعزيزا لنجاحات قس����م 
العظام في املستشفى، السيما 
أن د.فوزي يحمل معه سنوات 
خبرته العملي����ة الطويلة في 
اجنلترا أكثر من 20 عاما وخبير 
جراحات العظام واملفاصل والطب 
الرياضي، باإلضافة إلى عضويته 
ف����ي جمعية جراح����ة العظام 
البريطانية وعض����و جمعية 
جراح����ة العظام األميركية. أما 
على املستوى األكادميي فالدكتور 
فوزي عيسى قد تخرج في كلية 

اجلراحني امللكية )بريطانيا(.
وس����يقوم د.ف����وزي ف����ي 
مستشفى السيف مبتابعة وعالج 
حاالت احتكاك وخشونة املفاصل، 
الط����ب الرياض����ي وإصابات 
املالع����ب، جراح����ات املفاصل 
الصناعي����ة للركبة واحلوض 

والكت����ف، مراجع����ة املفاصل 
الصناعية الفاش����لة للحوض 
والركب����ة، جراح����ة املناظير 
)مناظير الركبة ومناظير الكتف 
ومناظير احل����وض والكاحل 
والرسغ والكوع(، جراحات القدم 
واعوج����اج االصابع، جراحات 
الي����د واألوت����ار، وجراح����ات 
الكسور ومضاعفاتها(. وباسم 
إدارة مستشفى السيف رحب 
د.محمود دشتي املدير الطبي 
بانضمام د.فوزي عيسى، وأكد 

أن إدارة املستشفى حترص على 
استقطاب األطباء االستشاريني 
ذوي اخلبرات الكبيرة من أمثال 
د.فوزي في سعيه الدائم لتطوير 
مستوى األداء وتقدمي اخلدمات 

الطبية ملراجعي املستشفى.
كما رحب مستشفى املواساة 
اجلديد، بانضمام استش����اري 
أم����راض النس����اء والتوليد، 
والعضو ف����ي كل من جمعية 
اجلراحني الدولية، واجلمعية 
املصرية للخصوب����ة والعقم 
د.جنوى سيد الباكر، الى أسرة 

مستشفى املواساة اجلديد.
وأشارت إدارة املستشفى، 
ف����ي بي����ان صحاف����ي، الى أن 
د.جنوى لبيب متخصصة في 
متابعة وع����الج حاالت احلمل 
ذات اخلطورة الكامنة، ومتابعة 
وعالج حاالت اإلجهاض املتكرر، 
ومتابعة حاالت العقم، ومتابعة 
وعالج حاالت سن اليأس، والقيام 
بجميع جراحات أمراض النساء 
التجميلية، واالكتشاف املبكر 

لسرطان عنق الرحم.

ثالث روائح مميزة 
تسحر العقل

د.مرس����يها أفدي����ك هي 
دكتورة طب أسنان )تخصص 
لث����ة( حاصلة عل����ى درجة 
املاجس����تير جامعة هارفرد 
األميركية العريقة في بوسطن 
باإلضافة إلى ذلك فهي حائزة 
عضوية املجل����س األميركي 
للث����ة ومتخصصة في عالج 
جميع أم����راض اللثة مبا في 
ذلك عالجات اللثة التجميلية 
وزراعة األسنان باستخدام اكثر 
األجهزة تطورا ،لديها خبرة 
دولي����ة طويلة ف����ي أميركا 
وأوروب����ا واآلن في الكويت. 
تعمل حاليا الدكتورة مرسيها 
 Perfect Dental( في عي����ادة
Care( في الس����املية ش����ارع 
البالجات ومن خالل ممارستها 
للمهنة في الكويت الحظت من 
احلاالت التي عاجلتها أن أغلب 
احلاالت أما تشخيص خطأ أو 
عملية عالج سابقة غير فعالة. 
كما أن أغلب املرضى ال يوجد 
لديهم تثقيف عن أهمية عالج 
أمراض اللثة واألسنان حيث 
انها تؤثر مباشرة على الصحة 
بشكل عام. من خالل هذا اللقاء 
جتي����ب الدكت����ورة عن أكثر 
األسئلة شيوعا حول أمراض 
اللثة واخلرافات الش����ائعة 
واملفاهيم اخلاطئة فضال عن 

خيارات العالج. 

ما أعراض اللثة؟
٭ هي الع����دوي البكتيرية 
التي تدمر الهي����اكل الداعمة 
حول األسنان )اللثة والعظام( 
يتم فقد األسنان الواحدة تلو 

االخرى.

ما أسباب أمراض اللثة؟
٭ عدم نظافة الفم، وبسبب 
بع����ض الع����ادات البيئي����ة 

)التدخني(، والعوامل الوراثية 
قد تساهم وتساعد أيضا في 

تقدم وتفاقم أمراض اللثة 

كيف أعرف أني أعاني من 
مرض اللثة؟

٭ قد يتم تشخيص أعراض 
أمراض اللثة في مراحل مبكرة 
من املرض. لذلك قد ال يكون 
هناك اي عرض. طبيب األسنان 
ينبغي عليه تشخيص املرض 
في ه����ذه املرحلة املبكرة من 
خ����الل الزي����ارة الروتينية. 
ولكن في املراح����ل املتقدمة 
للم����رض قد تظه����ر بعض 
األع����راض منها نزيف اللثة. 
رائحة الفم الكريهة. ارتخاء 
وتخلخل األسنان. التغير في 
تطابق األسنان. فراغات بني 
األس����نان. مرة أخرى يجب 
على طبيب األسنان تشخيص 
احلال����ة املرضي����ة بش����كل 
صحيح وحتوي����ل املريض 
الى اختصاصي أمراض اللثة 
للمزيد من الرعاية والعناية 

الالزمة.

هل هناك أي أعراض مرتبطة 
بني أمراض اللثة والصحة 

البدنية؟
٭ ترتب����ط أم����راض اللثة 

بش����كل وثي����ق م����ع العديد 
من األم����راض اجلهازية مثل 
السكري وأمراض القلب )القلب 
واألوعية الدموية( وأمراض 
املناعة الذاتية وبعض أنواع 

السرطان 

هل هناك أي أدوية ممكن أن 
تعالج أمراض اللثة؟

٭ هذا السؤال األكثر شيوعا 
ليس هناك أي حبة سحرية 
ميكن أن تعالج أمراض اللثة 
في حني أن هناك أدوية معينة 
من املمكن أن توصف للمريض 
خالل فترة العالج )املضادات 
احليوية وغسول الفم ومسكن 
اآللم( ولكن اجلزء األكثر أهمية 

هو العالج نفسه.

ملاذا اللثة تنزف خالل فترة 
احلمل؟ 

٭ أثناء احلم����ل العديد من 
التغيرات حتدث داخل جسم 
امل����رأة مب����ا في ذل����ك تقلب 
الهرمونات وتغيرها. وهذه 
التغيرات الهرمونية تساعد 

في نزف اللثة.

هل ميكن أن تتم عملية زراعة 
أسنان ناجحة للمريض الذي 

يعاني من أمراض اللثة؟
٭ ال قبل عملية الزراعة البد أن 

يتم عالج مرض اللثة أوال.

ما عالجات أمراض اللثة 
التجميلية؟

٭ هناك العديد من العالجات 
التجميلية التي تسهم في خلق 
االبتس����امة اجلميلة ومنها 
تعديل وتصحيح طول اللثة 
وتصحيح انحسار وتراجع 
اللثة وتبي����ض اللثة )تغير 

اللثة(.

أفديك: أمراض اللثة تؤثر على الصحة العامة


